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نه، گویا قرار نیست ک توھین و  
چـه  .  تحقیر ما کارگران تمام شود 

ــدون آن  ــژاد چــه ب . بـا احــمــدی ن
اساسا این حکومت یعنی تـوھـیـن  

ـرم . " به بشریت  " اقتصـاددانـان مـحـت
ـرای   ـنـه الزم را ب برای اینکه زمی
عدم برآورد ھیچ خـواسـتـه ای از  
سوی دولت روحانی آماده سـازنـد،  
دور دیگر از توھـیـن ھـا را شـروع  
کردند و دوباره یـادشـان آمـده مـا  
ـر از دو   مردم فرھیخته کـه کـمـت
ماه پیش ظاھـرا بـه اعـتـدال رای  

 .دادیم، ذاتمان خراب است 
اگر نیاموزیم كه ھمـیـن حـاال  " 
انـدیشـی ایـن    ھیچ مصـلـحـت   و بی 

ـران   گرایش سه ھزار ساله جامعه ای
را بشناسیم و افشاء كنیـم، حـتـمـا  
ـم در   ـری به تـكـرار تـجـربـه آن، گـی
ـر   شكلی دیگر اما نه الـزامـا كـمـت

ـم بـود  ." . ناخوشایند ناگزیر خواھی
گرایش سه ھزار ساله مورد اشـاره  
ھمان تنبلی است که گویـا ذاتـی  
مــا مــردمــی اســت کــه در ایــن  
ـم و   محدوده جغرافیایی بدنیا آمـدی
ـیـش   گویا از ھمان سه ھزار سال پ
یک چیزھای مانند نفـت و پـول  
ـران را مـدھـوش   نفت ما مردم  ای

ـر تـن بـه   کرده، این است که کمت
ـر  .  کار میدھیم  ـم زی ـی ـل بیشتـر مـای

ــی   ــه درخــت ــد  (  سـای ــحــا بــی تــرجــی
لم بدھیـم و تـن آسـایـی  !)  مجنون 
ـیـالز در ایـن نـظـر  !   کنیم  سعید ل

ـبـا تـمـام   ـری ـق ـلـکـه ت تنھا نیسـت ب
ـفـاق   اقتصاددانان در ایـن مـورد ات

ـم کـه بـعـضـی  .  نظر دارند  بـگـذری
ـم کـه   ـی وقتھا ھاج و واج می مـان
ـران از   چاپلـوسـی از مـا مـردم ای
کجا سرچشمه میگیرد که ما را  
برپادارنـده تـمـدن سـه ھـزار سـالـه  
ـر از   ـرت میشمـارنـد و مـردمـانـی ب
ھمسایه گان جنوبـی و شـرقـی و  
غربی و شمالی کشور گربه نشان  
میشمارند، بھرحال رویھم رفته باید  

 !باورمان بشود که تنبلیم 
ـیـالز بـعـنـوان شـاھــد    آقـای ل
یک مـثـال تـاریـخـی دارنـد کـه  
گویا از سه ھزار سال پیش یعـنـی  
ــومــات مــغ   از زمــان شــورش گـئ

ـردیـا مـعـروف ( شورشی   ) ھمـان ب
کـه سـعــی کــرد دم و دســتـگــاه  
ـر و رو کـنـد،   ھخامـنـشـی را زی
ھنوز کـه ھـنـوز اسـت مـدافـعـان  
جامعه طبقاتی با نفرت از او یـاد  

ــش   ــن دوره جــنــب اعــتــراضــات ای
ـراضـات   كارگری و مشخصـا اعـت
قدرتمند كـارگـران فـوالد زاگـرس  
كردستان، اعتراض كارگران نیشكـر  
ـراض قـدرتـمـنـد   ـپـه و اعـت ھفت ت
كارگران كیان تایر، فصل دیـگـری  
ـراضـات كـارگـری را رقـم   از اعـت

به پاس بزرگداشت ایـن سـه  .  زدند 
اعتراض، به یك نكته گرھـی كـه  
جنبش كارگری در این دوره بـا آن  

 .روبرو خواھد بود، خواھم پرداخت 
ای در سـایـت    اخیرا به نوشـتـه 

یكـی از سـازمـانـھـای سـیـاسـی  
در  "  سـه رویـكـرد " برخوردم كه بـه  

میان فعالین كارگری در این دوره  
یكی از ایـن سـه  .  اشاره كرده بود 

رویكرد را رویـكـرد افـرادی مـی  
ـبـات را از حسـن   داند كـه مـطـال

نوشته اسـت  .  روحانی می خواھند 
ـنـد طـرح   ـن این افراد فكـر مـی ك
مطالبات باید بگونه ای باشد كـه  
از ظرفیت جـنـاح حسـن روحـانـی  

ـرود  ـر ن ــكـرد دوم را ھــم  .  بـاالت روی
رویكرد افرادی می داند كه فعـال  
ـره را   لیبرالیسم و اصالحات و غـی

می كنند و مشغول حـرافـی  "  نقد " 
تـوده ھـای  " و روده درازی دربـاره  

رویـكـرد سـوم را  .  ھستنـد "  متوھم 
مطالبـه  " ھم گرایشی می داند كه  

ـتـظـر   را مطرح می کنـد امـا مـن
ـــد  ـــان ـــی م ـــم ـــت ن ـــدام دول . اق

سازماندھی را مطـرح مـی کـنـد  
اما نـه بـه عـنـوان بـحـث نـظـری  
ــد   ــق پــیـون ــکـه از طـری ـل مـجـرد، ب
ـراضـات مـوجـود و   خوردن با اعـت

 ."جاری 
به نظر من بـایـد صـریـحـا در  
ـیـن   سطح جامعه و مشخـصـا در ب

رویـكـرد  " كارگران گفت كه افـراد  
كارگران را دسـت بسـتـه بـه  "  اول 

ــخ مــی بــرنـد  ــن افــراد و  .  مسـل ای
گرایش در ھر دوره ای خـواسـتـه  
ــعــبــه دســت   ــد كــارگــران را مــل ان
بـخـشــی از جـمــھـوری اسـالمــی  

بكنند و امروز ھم دست بسـتـه بـه  
ـرنـد  . خدمت حسن روحانی مـی ب

ـنـد كـه رسـمـا   اینھا كسانی ھسـت
گفته اند می خواھند كارگران پـا  
را از چھارچوب قوانین جمـھـوری  

ـر نـگـذارنـد  ـنـھـا  .  اسالمی فـرات ای
ــر و   ــه كــارگ ــه خــان چشــمــشــان ب
زیــرمــجــمــوعــه ھــای آن اســت،  
چشــمــشــان بــه حســن روحــانــی،  
رفسنجانی و خامنه ای است كـه  
ـفـس كشـیـدن   به كارگـران اجـازه ن

ــد  ــن ــدھ ــثــل آن  .  ب ــرایــش م ایــن گ
روباھی است كه به دم شتر بسـتـه  
شده  و شتر ھر كجا برود، روبـاھـه  

جمـھـوری اسـالمـی  .  ھم می رود 
بیافتد، اینھا ھم بساطشان را جمع  
ـیـوسـت  . كرده و به تاریخ خواھند پ

فقط در باتالق و زیر عبای حسـن  
ــاســت   ــد ســی ــوانــن ــی مــی ت روحــان

 .بكنند 
" رویـكـرد دوم " این به اصطالح  

 عزت نفس لگدمال شده
 یاشار سھندی 

 اخبار کارگری
 ٩ صفحه  

 جنبش كارگری فقط یك راه دارد
 ناصر اصغری 

: نکته اصلی   
 میراث احمدی نژاد، روحانی و کلیدش محمد شکوھی 

: در حاشیه اخبار کارگری  
 کارگران  رودر رو با  دولت و كارفرماھا نسان نودینیان   

 به نام كارگر به روحانی چاپلوسی كردن موقوف
   ناصر اصغری 

 ٥ صفحه  

 ٧  صفحه  

 ٨  صفحه  
 ٤         صفحه  

 ٣           صفحه  
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جنایتی دیگر علیه 
 !بشریت در سوریه

طــبــق اخــبــاری کــه از 
کردستان سوریه مـنـتـشـر 
شــده اســـت، جـــریـــانـــات 
  اسـالمــی جـبــھــه الــنــصــر
حکومت اسالمی عراق و 

 انصـارالسـنـه   القاعده شام
و ارتش آزاد سوریه علـیـه 
مــردم کــردســتــان ســوریــه 
دســـت بـــه جـــنـــایــــات 

 .ھولناکی زده اند
ایــن جــریــانــات تــنــھــا در 
یک اقدام جنـایـتـکـارانـه 

 نــفــر از مــردم کــرد ٧٠
تـلـعـران " زبان دو روستای 

واقـــع در "  و تـــلــحـــاســل
ــب را  ــل ــر ح اطــراف شــھ

ــفــر از ٣٥٠کشــتــه و   ن
مــردم و جــوانــان ایــن دو 
روســـتـــا را بـــه اســـارت 

طبق گـزارش .  گرفته اند
فــرانــس پــرس، جــریــانــات 
تروریست اسـالمـی اعـالم 
کرده اند جوانان اسیر این 

 نـــفـــر ٢٠٠دو روســـتـــا 
با توجـه بـه ایـن .  ھستند

 نـفـر ١٥٠خبر سرنـوشـت 
دیگـر از آنـھـا نـامـعـلـوم 

در یـــک اقـــدام .  اســـت
ــگــر،  ــه دی ــکــاران ــت ــای ــن ج
جریانات اسالمی بـیـسـت 
نــفــر از جــوانــان یــک 
روســتــای دیــگــر را ســر 
بریده و جنازه ھـای آنـھـا 

را در بـیـابـان رھـا کـرده 
اند و ھمزمان چـنـد صـد 
نفر دیگـر از مـردم کـرد 
زبان کردستان سـوریـه را 
دستگیـر کـرده و کسـی 
از ســرنــوشــت آنــھــا خــبــر 

 .ندارد
طبق فتوای رسـمـی ایـن 

 اموال مردم کـرد  جریانات
زبان و زنان کرد زبان بـه 
عــنــوان غــنــایــم جــنــگــی 
. حــالل اعــالم شــده اســت

بھانـه ایـن جـنـایـات کـه 
ــی مــی  ــعــاد روزافــزون اب
ـــد ھـــمـــگـــامـــی و  ـــاب ی
ھــمــکــاری و مــعــامــالت 
احزاب ناسیونالیست کـرد 
با رژیم جـنـایـتـکـار اسـد 

اما این دامـن زدن . است
به یـک جـنـگ قـومـی 
مذھبی است که قربانـی 
آن فــقــط مــردم مــنــاطــق 

بـلـکـه .  کردنشین نیستند
نفرت قومی و مذھبی و 
ارتجاع را تقویت میـکـنـد 
و علیه ھمه مردم سـوریـه 
و تالش آنھا برای رھایی 
از رژیم قـاتـل بشـار اسـد 

ایــن جــنــایــات در .  اســت
متن اوضاعی تبھکـارانـه 
و ضــد بشــری صــورت 
میگیرد که دولـت بشـار 
اسد با حمایت دولتـھـایـی 
چون جمھوری اسالمی و 
روســیــه آنــرا خــلــق کــرده 

از سوی دیگر دول .  است
دیــگــر مــنــطــقــه چــون 
عربستان و قطر و ترکـیـه 
و ھمچنین آمریکا و دول 
غـربـی بــا تـقــویـت انــواع 
جریانات ارتجاعی و ضـد 
مردمی بطور مستقـیـم و 
غیر مستقیم در جھـنـمـی 
ــر  ــن کشــور ب کــه در ای
مــردم حــاکــم شــده اســت 

 .شریک اند
 

حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
ــن  ــران ضــم کــارگــری ای
محکوم کـردن جـریـانـات 
اســالمــی و نــیــروھــای 
دیگری که در جـنـایـات 
عــلــیــه مــردم کــردنشــیــن 
دست داشـتـه انـد، مـردم 
آزادیخواه در سراسر جھـان 
را فـرامـیـخـوانـد کـه بــه 
ــردم ســوریــه و  ــاری م ی
مبارزه آنھا برای رھـایـی 
از شـر حـکـومـت اسـد و 
جـھـنـمــی کـه نـیـروھــای 
ارتجاعی برپـا کـرده انـد 

 .بشتابند
حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 

 کارگری ایران
 ٣، ١٣٩٢ مـــرداد ١٢

 ٢٠١٣اوت 
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

کشتار دسته جمعی مردم کردستان سوریه 
 !توسط جریانات اسالمی را محکوم میکنیم

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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ـنـد كـه ھـمـیـشـه   ھم كسانی ھست
بوده اند و مشغله شان با مشـغـلـه  
جنبش كارگری و بـا كـارگـران و  
ـفـاوت   خانواده ھای كـارگـری مـت

ـر و  .  است  ـیـجـل یك مقاله از جان پ
ــن   ــی ــان و چــن ــال كــروگــم ــا پ ی
ـنـد و نسـخـه   اشخاصی می خـوان
ایرانی آن را بیـرون مـی دھـنـد و  
مدتھا در معنای مقوالتـی مـثـل  

ـیـزاسـیـون " و  "  نئولیبرالیسم "  " گلـوبـال
ـنـد  ـن اگـر  .  غور و تفحـص مـی ك

كســی تــوھــمــی بــه جــمــھــوری  
ـبـات    اسالمی و رسیـدن بـه مـطـال
ــق اشــخــاص جــمــھــوری   از طــری
اسالمی داشته باشد، ھمین تیـپ  
اشخاص ھستند که شكست خـود  
ـبـاتشـان   را در برآورده نشـدن مـطـال
توسط افـرادی كـه بـه مـنـاصـب  
ـتـخـاب   ـم اسـالمـی ان مختلف رژی

توده مـتـوھـم  " می شوند، شكست  
ـنـد "  رأی دھنده  خـودشـان  .  می دان

ـنـد، دیـگـران را ھـم   متوھـم ھسـت
محاسبات تـوده  !  متوھم می بینند 

ــه   ھـایــی كــه جـائــی رأی ای ب
كسی از جمھوری اسـالمـی مـی  
ـیـپ   دھند بـا مـحـاسـبـات ایـن ت
ـفـاوت اسـت  . اشخاص كـامـال مـت

اگر كارگری رأی ای به خاتمـی  
و یا حسـن روحـانـی داده بـاشـد،  
محاسبه اش این است كه بلكه بـا  
ــن جــنــاح و   ــی آن رأی شــكــاف ب
باندھای رژیم را عمیقتر بـكـنـد و  
ــل كــرده   ــی آن را تســھـی ــگـون سـرن

ـیـپ اشـخـاص  .  باشـد  امـا ایـن ت
واقعا انتـظـار دارنـد كـه بـا آمـدن  
حسن روحانی مانندی وضع مـردم  
ــول   ـق ـران، ب بـھـتــر مــی شــود و ای

اینھـا را  .  فارسی كویت می شود 
ـبـش  " گرایش " نمی شود   ی در جـن

ـریـن  .  كارگری قلمداد كرد  در بـھـت
ـنـد   حالت مددكاران اجتماعی ھست
كه فكر می كنند بـا جـابـجـائـی  
ـتـصـاد بـازار   اقتصاد دولتی بـا اق
آزاد مشكل جـامـعـه حـل خـواھـد  

 .شد 
ـران،   اما جلوی طبقه كارگر ای
جز متشكل شدن و تقویت و روی  

ــه   ــع ب ــكــرد ســوم " آوری وســی " روی
ـراضـات  .  چاره ای نمانده است  اعت

ـرس   ـران در فـــوالد زاگــ كـــارگــ
كـردسـتـان، تـھـدیـد ایـن كـارگـران  
ـروه   توسط فرماندار كردستـان در ق
كه اگر دست از اعتراض برنـداریـد  

ـتـی را سـراغشـان   ـی نیروھای امـن
خواھد فرستاد، اعتراض كـارگـران  
ـراض كـارگـران   ـر و اعـت كیان تـای
نیشكر ھفت تپه در ھـمـیـن یـكـی  
ـر و بـاالخـره آخـریـن   دو ھفته اخـی

  ٦ نامه رضا شـھـابـی در تـاریـخ  
مرداد از زندان اوین ھمگی بر این  
حقیقت صـحـه مـی گـذارنـد كـه  
تنھا راه جلوی كـارگـران سـازمـان  
یافتن، مبارزه و اعتراض متحدانـه  

ــارچــه اســت  ــچــوقــت  .  و یــكــپ ــی ھ
كارگران نتوانسته اند با گدائی از  
ــش   ــه نــق ــی، ك ــامــات دولــت مــق
ـر و فـالكــت   ــیـمـی در فــق ـق مسـت
ـر آنـھـا دارنـد، یـك   تحمیل شـده ب
ـره شـان اضـافـه   قرص نان بـه سـف

حـق  " بقـول رضـا شـھـابـی،  . كنند 
ـقـد " ھیچ وقـت  !"  گرفتنی است  " ن

كردن صرف گرھی از مشـكـالت  
 .كارگران باز نكرده است 

 
 قانونیت، علنیت

رویـكـرد  " و  "  رویكرد اول " بحث  
ـیـت و  "  سوم  را باید از منظر قـانـون

ـم  آن  .  علنیـت ھـم تـوضـیـح بـدھـی
ـرانـی ای كـه   سندیكالیستھای ای

ــوان   ــعــن ــه مــورد اشــاره ب ــال در مــق
ـرده مـی  "  رویكرد اول "  از آنھا نام ب

شود، قوانین جمھوری اسالمی را  
ـنـد   برای كارگران مشروع مـی دان
و از نظر آنھا كارگران اجازه ندارنـد  
. پا را از این قوانین فراتر بگذارنـد 

اگر قانـونـی ھسـت كـه سـركـوب  
ـیـحـقـوقـی را   اعتراض كارگر به ب
ـیـسـت   رسمیت بخشیده، سـنـدیـكـال
ایرانی به آن قانون تن می دھـد و  
ـبـعـیـت از آن فـرا   كارگران را به ت

ـراز وجـود  .  می خواند  ـیـت اب ـن عـل
كارگر ھـم در ھـمـیـن چـارچـوب  

مـعـنـا مـی  "  رویـكـرد " برای ایـن  
 .دھد 

اما توجه به آن گـرایـش سـوم  
ـبـه را  . " اھمیت بسزائی دارد  مطـال

مطرح می کند اما منتظـر اقـدام  
سازمـانـدھـی را  .  دولت نمی ماند 

مطرح می کند اما نه به عـنـوان  
بحث نظری مجرد، بلکه از طـریـق  
پیوند خوردن با اعتراضات موجـود  

ـبـه كـارگـری را  ."  و جاری  مـطـال
مطرح می كند، اما می داند كـه  
ـیـن   قوانین در ایـن مـمـلـكـت قـوان
ــه دیــگــری و بــرای حــفــظ   ــق طــب

منافع آن طبقه دیگری وضع شده  
نیـروی كـه بـایـد پشـت ایـن  .  اند 

ـرود، نـه   مطالبـات مـطـرح شـده ب
ـروی   ـی قوانین طبقات دیگر، بلكه ن
ـبـاتـش   طبقه ای اسـت كـه مـطـال

ــرح شــده انــد  ســازمــانــدھــی  .  مــط
ـنـی   كارگران ھم نمی تواند غیرعـل

ــلـه سـازمــانـدھـی را  .  بـاشـد  مسـئ
ـنـی   مطرح می كنـد و بـطـور عـل

ـم  .  برایش نیرو جمع مـی كـنـد  رژی
ـم   این را قبول نمی كنـد، امـا رژی
كدام مطالبه كارگری را بـا زبـان  
خوش قبول كرده است كـه ایـن را  

ـرو جـمـع  !  قبول كند؟  باید برایش نی
. كرد و متحد شد و مـتـحـد كـرد 

ـبـات   سازمانـدھـی و طـرح مـطـال
ــران جــزو اصــلــی زنــدگــی   كــارگ
كارگران است و در نتیجه زندگـی  

 . كردن نمی تواند غیرعلنی باشد 
 ٢٠١٣  اوت  ٤ 

  ١  از صفحه   جنبش كارگری فقط یك راه دارد

 ..میراث احمدی نژاد، 
ھــایــی داده اســت کــه خــود  
باندھای حکومتی از خامنـه ای  
گرفته تا اقتصاددانانش به عملـی  

ـنـد  الـویـت  .  شدن آنھا امیدوار نیست
اصلی روحانی تالش برای ایـجـاد  
ــای   ــدھ ــان وحــدت و انســجــام  ب
حکومتی حول محور خامـنـه ای  

ــتــه ای  .  مــی بــاشــد  ــران ھس بــح
ـنـکـه بـه راه   حکومت  احتمـال ای
حلـی  و یـا تـوافـقـی بـا غـرب  
ـیـسـت  . برسـنـد، در چشـم انـداز ن

تحریمھا معضل دیـگـر حـکـومـت  
ـرای لـغـو  .  است  ادعـای تـالش ب

تحـریـمـھـا از طـرف روحـانـی نـه  
اصل  .  واقعی است نه عملی است 

آیـا  .  خواسته خامنه ای می باشد 
ــانــدھــایــش مــوفــق   روحــانــی و ب
خواھند شد خامنه ای را متقاعـد  
و به پای میز مـذاکـره بـا غـرب  
برای حل بـحـران ھسـتـه ای اش  
ـرسـد  . بیاورند، بـعـیـد بـه نـظـر مـی

ـیـزی   ضدیت با غرب و غـرب سـت
بخشی از ایـدئـولـوژی جـمـھـوری  

ــد  ــاش ــی ب ــی م ــالم ــاز  .  اس کــن
گذاشتن آن برای خامـنـه ای  و  
. کل نـظـام کشـنـده خـواھـد بـود 

دفاع از رژیم اسـد و حـمـایـت از  
تروریسم اسالمی کماکان سیاست  

 . روحانی خواھد بود 
وضعیت گذران و مـعـیـشـت،  
ـیـکـاری،   برنامه برای حل بحران ب

ــی ھــا، وعــده ھــای   مـھــار گـران
ــصــادی و   ــود اوضــاع اقــت ــھــب ب
ــدگــی مــردم،   گشــایشــی در زن
ـرنـامـه ھـای روحـانـی   جایی در ب

خـود خـامـنـه ای ھـمـیـن  . ندارند 
ھفته گذشته اعالم کرد که نبایـد  
انتظار داشت ھمه مشکـالت حـل  

روحانی ادامـه دھـنـده  و  .  بشوند 
میراث دار کل بربریت جـمـھـوری  

ــاشـد  اگـر قــرار  .  اسـالمـی مـی ب
ــودھــایــی در اوضــاع   ــھــب اســت ب

 معیشتی و زندگی فالکتبار  
مـردم بـوجـود آیـد، فـقـط  و  
فقط با اعتراض و مـبـارزه مـردم  

این را مردم در سـه  .  ممکن است 
تنھـا  .  دھه گذشته تجربه کرده اند 

قدرت اعتراض و مبارزه کارگـران  
و مردم است که میتواند و بخـشـا  
توانسته حداقل خواسـتـھـای مـردم  

در  .  را به حکومت تحمیل نـمـایـد 
نتیجه اتحاد، مـبـارزه وبـه مـیـدان  
آمدن کل طبقـه کـارگـر و مـردم  
ـنـھـا راه و   برعلیه این وضـعـیـت ت
کاری است که مـردم  بـایـد در  

خود حکومت و  .  دستور  بگذارند 
ـنـد کـه روی   روحانی ھـم مـیـدان
بشکه باروت مردم نشسـتـه انـد و  

 .ھر آن ممکن است انفجاری روی بدھد 
کلید روحانی اساسا برای بـاز  
کردن قفل ھای مشـکـالت مـردم  

این کلید برای  .  ساخته نشده است 
قفل ھایی که ھمـیـشـه بـاز بـوده  

ـیـد  .  است،  طراحی شده اسـت  کـل
ـرش اعـدام؛   ـیـد گسـت روحانی کـل
ــگــیــری   ــدان، دســت ســرکــوب، زن
ــن کــارگــری و رھــبــران   فــعــالــی

. می بـاشـد ..  مبارزات مردمی و 
و باالخره برای پایان دادن به ھـمـه  
این مصائب و معضالت کارگـران  
ــرای رھــایــی از ایــن   ــردم، ب و م
وضعیت باید کل نظام جـمـھـوری  
اسالمی با قدرت انقالب مردم بـه  

راه دیــگــری  .  زیــر کشــیــده شــود 
 .وجود ندارد 
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ــد  ـن ــکــن بــلـه از ھـمــان زمــان  .  مـی
چشمانمان بـه دسـت دولـت اسـت  
که یک چیزی به ما بـدھـد تـا  
ـم و خـوش   ـی ما روزگار را بگـذران
ـم و بـه عـواقـب کـار خـود   باشـی

ـتـار  . "... نیندیشیم  نویسنده این گـف
ـنـد    فراموش نمـی )  سعید لیالز (   ك

که در مراسم روز جھانـی كـارگـر  
ــھــران در   ــوم آزادی ت ــادی در اســت

نـژاد     كه احـمـدی ١٣٨٥ اردیبھشت  
ــل   ــاب ــه كــارگــران در تــق خــطــاب ب
ــان   ــصــاددان ــان بــا اقــت ــافــع آن ــن م

ـم    غرب  گرای وطنی گفـت او عـل
اقتصادی را كه رشد نقدینگی را  

ــه تــورم  ــب ــن ــار    از ج ــب زا بــودن زیــان
ـر    می  ـبـول نـدارد و ب داند، اصال ق

حقوق كارگران خـواھـد افـزود تـا  
ـیـسـت  . معلوم شود كه اینھا علم ن

این اظھارات بر حاضران كه خاطره  
گئومات مغ شورشی را در اذھان  

كـرد، خـود مـثـال زدنـی    زنده مـی 
و دیدم که دولـت احـمـدی  ."  است 

نژاد با حـذف یـارانـه ھـا در پـی  
انجماد دستمزدھـا بـود کـه ھـمـه  

ــان   ـتـصـاددان ــد  ( اق از جــمـلـه سـعـی
ـنـه  ) لیالز  ـری یکی از آرزوھـای دی

. شان انجماد دستمزدھا بوده اسـت 
به زعم این اقتصاددانان گـویـا بـا  
پایان عمر این دولت عمر توھمـات  

نیز به پایان رسیده، امـا  "  توده گرا " 
عمر حمله به سـطـح مـعـیـشـت و   
ھمینطور منزلت کـارگـران پـایـان  
ـبـال   ـرانـه دن ـیـگـی نپذیرفته بلـکـه پ

برای ھمین یک دور  .  خواھد شد 
دیگـر سـازھـا کـوک شـده کـه  
ـردم   ـــ ــــد مــــا م ـن نشــــان دھـــ

ـنـد  " ( ذاتمان "  ") ژن " جدیدا میگـوی
چرا که ما نمیرویم  .  معیوب است 

ـم   ماھیگیری یاد بگیریم میخواھـی
یک کسی ماھی را دو دسـتـی  

 !تقدیم مان کند 
طرحی را مجلس اسالمی بـه  
ـیـکـاری بـه ھـمــه   ـرری ب نـام مـق
بیکاران کشور در دی مـاه  در  
مجلس به تصویب رسیاند کـه بـا  

ھزار اما و اگر قرار بود بر اسـاس  
 درصد پایه حقوق بـه  ٣٠ این طرح  

ــکــار   ــی ــراد ب " واجــد الشــرایــط " اف
شورای نگھبـان بـه  .  پرداخت شود 

بھانه اینکه این طـرح بـار مـالـی  
گـویـا  .  دارد، آنرا به بایگانی سپرد 

ــن روزھــا کــه دولــت روحــانــی   ای
سرکار آمده برخی نماینـدگـان بـه  

تدبیـر  " عنوان یک انتظار از دولت  
خواستند که ایـن الیـحـه  "  و امید 

ـنـھـا راه احـیـا   را زنده کند چون ت
مجـدد آن اقـدام از سـوی دولـت  

بھرحال چه دولت اینکار را  .  است 
بکند و چه نکند بحث مـا فـعـال  
این نیست بلکه این بھانه ای شده  
ـتـصـادادانـان   که یکی دیگر از اق
که وزیر رفاه دولت احـمـدی نـژاد  

گـدا  " ھم بوده، ھشـدار دھـد کـه  
ـر  ".   پروری نکنیم  آن گدای از زی

ــران   ــردم ای کــار در رو  مــا  م
ھستیم و گـدا ھـم کـه ھـمـیـشـه  
دستش پیش دیگران دراز اسـت و  
تا  وقتی ھم که روزی اش برسـد  
که تن به کار نـمـی دھـد فـقـط  

ـتـه  ".  منابع را ھدر میدھد "  به گـف
آقای لیالز سه ھزار سـال مـیـشـه  
ـم  ـی ـتـال ھسـت . که به این درد مـب

ــه    ــی ک ــم ــاظ ــز ک ــای پــروی آق
ھـایـی    عـامـلـی شـرکـت   مدیر " ... 

گذاری گـروه    چون سایپا و سرمایه 
صنعتی ایران خـودرو تـا ریـاسـت  

مدیره بانک سرمـایـه را در    ھیات 
کارنامه دارد، بـه واسـطـه حضـور  

اش در شورای تامیـن    چندین ساله 
ـیـان   اجتماعی، مجمع بیمه روستـای
و عشــایــر و شــورای ســازمــان  
بھزیستی که مـعـمـوال  ھـم آنـجـا  

ــر عــھــده داشــتــه  ،   " ریــاســت را ب
فرمودند باید به  عزت نفس مـردم  

ـرام گـذاشـت  بـایـد دیـد  : "...  احت
تـوان اشـتـغـال پـایـدار    چطـور مـی 
 آن مـھـم    چگـونـگـی .  ایجاد کرد 

نوعا  ما باید تمرکز خود را  .  است 
ـم  . بر تولید ناخالص ملـی بـگـذاری

رشد تولید ناخـالـص مـلـی بـه  ..  
منزله افزایش درآمد سرانـه مـلـی  
ــاه   ــت رف ــز اســت کــه آن وق نــی
ـیـز   عمومی و قدرت خرید مـردم ن

اینھا ھمه بـه ھـم  .  شود   بیشتر می 
) پرویز کاظمـی . " (  مرتبط است 

ـیـد   اگر استدالل ایشان در باب تـول
ناخالص ملی را بپذیریم  بعد خـود  
ایشان اشاره میکنند که مشـکـل  
ــوده و   ــردان ب ــم امــا از خــود دولــت
تصمیمات دولتمردان وضـعـیـت را  

ـلـه، مـا  " به فاجعه امروز رسانـده   ب
ـیـاز بـه   به جمعیت جوان خود که ن
شغل دارد توجه نکردیم و مـنـابـع  

ــخــش  ــوزیــع    خــود را در ب ھــایــی ت
ـیـازھـای   کردیم که نتوانستیم به ن

ــابــع را در  "  مــا پــاســخ دھــد  مــن
کجاھا توزیع کردند؟  یک نگـاه  
به آمار منتشر شـده از دزدیـھـای  
کاربدستـان ایـن حـکـومـت نشـان  
میدھد که مـنـابـع کـجـا تـوزیـع  

آنچه ھم که واقـعـا مصـرف  .  شده 
شده و کاالی خـریـداری شـده در  
ـیــروھـای نـظــامـی و   رابـطـه بـا ن
ـیـه   ـق انتطامی و امنیتی بـوده و ب

 . دیگر ھیچ 
آقای کاظمی مصـاحـبـه ای  
طوالنی با مـجـلـه تـجـارت فـردا  

ژن  " دارد که از،  از دسـت دادن  
میگوید تـا طـرحـھـای  "  فرھیخته 

ــژاد  ــھــوده دوران احــمــدی ن ـی از  .  ب
میدان گازی مشـتـرک بـا قـطـر  
میگوید و اینکه نبـایـد بـه مـردم  
بیمه بیکاری در سطح وسـیـع داد  
ـنـکـه بـه مـردم بـایـد   ـتـا ای و نھای
ـنـکـه بـه   ماھیگیری یاد داد نه ای

ـیـد  !  ایشان ماھـی داد  و شـاه کـل
و ایـن  .  حرف ایشان ھـمـیـن اسـت 

مثل چینی نه تنھا مورد عـالقـه  
ـلـکـه مـلـکـه ذھـن ھـمـه   ایشان ب

ـلـه  .  اقتصاددانان بورژوازی اسـت  ب
ماھیگیری بھتر از ماھـی مـفـت  
است که ندانی از کجا مـی آیـد  

امـا  .  و چـطـور بـدسـت مـی آیـد 

حقیقت ایـن اسـت ایـن بـورژوازی  
است که ماھی را میخـورد بـدون  

اوال  .  آنکه زحمتی برای آن بکشد 
بھترین قسـمـت رودخـانـه را قـرق  
. میکند و بدور آن حصار میکشـد 

ــظــامــی و   ــا ھــزاران نــیــروی ن ب
ــی از آن   ــیــت ــظــامــی و امــن انــت

ــد  ــکــن ــت مــی ــظ ــاف ــح بــرای  .  م
محافظت از آن از باتـوم تـا بـمـب  
اتم بکار میبرد که کسی از تـوده  
. مردم به آن چشم نـداشـتـه بـاشـد 

ـیـسـت   البته این خـود بـورژوازی ن
که ماھیگیری میکند بلکه ایـن  
ـنـد بـه کـار وادار   توده مردم ھسـت
میشوند که بھترین مـاھـی تـوی  
سفره آنھا باشد و برای تـوده مـردم  

و  .  فقط استخوان ماھی مـیـمـانـد 
اگر قرار باشد که جای باشد کـه  
مردم ماھیگیری کنند قسمتھای  
ـرای مـردم   خروشان رودخـانـه را ب
مجاز میشمارند و بدتریـن وسـایـل  
ـیـار مـردم   ماھیگیری ھم در اخـت
قرار میگیرد و تـازه اگـر چـیـزی  
ــد   ھـم بـه قـالب مــردم گـیــر کـن
فوری بورژوازی با  ھزاران قـانـون  
ـر   نوشته و نانوشتـه سـر مـاھـیـگـی

 .  بیچاره میریزد 
ـتـی نـوبـت   بعضی وقتـھـا، وق
ـروت جـامـعـه   سھم ما مـردم از ث
میشود که خود سـھـم اصـلـی را  
ـتـصـاددانـان   در تولید آن داشتیم، اق
یادشـان مـی آیـد کـه ایـن گـدا  
ـفـس   پروری است و نگران عـزت ن

بـایـد بـه ایشــان  !  مـردم مـیـشـونـد 
ـفـس مـردم را   یادآور شـد عـزت ن
کسانی می کشند که عقلـھـای  
اقتصادی شان مثال به این نتیجـه  
ـیـمـت   میرسد که کاالھا باید به ق
واقعی به دست مردم برسد و ایـن  
میشود که بسـیـاری از اقـالمـی  
ـرای زنـده بـودن یـک   که حتی ب
ـرس او دور   فرد الزم است از دسـت

ـرسـنـد  .  میشود  چرا ایشان نـمـی پ
وقتی کارفرما ماه به ماه حـقـوق  
ـردازد و بـعـد در   کارگر را نمی پ
ـیـس و   ـل مقابل اعتراض او پـای پ
شکنجه به میان می آیـد، عـزت  

این آدمھا چه مـیـشـود؟ چـرا بـه  
خودشان نھیب نمیزنند کـه آیـا بـا  
ـر   ـر زی ـراب تعیین حداقل حقوق سه ب
ـبـول خـودشـان،   ـر مـورد ق خط فـق
ــگــد مــال   ــس مــردم ل عــزت نــف
نمیشود؟ ایـن جـور مـواقـع عـزت  
نفس موضوعی است خـطـرنـاک  
که باید سرکوب شود و از ھـمـان  
ـیـش بـه حـال بـه   سه ھزار سـال پ
فحیع ترین وضعی سرکـوب شـده  

داریوش که دستور داده ایـن  . است 
ـیـسـتـون   ستمگری اش را بر کوه ب
حجاری کنند اکنون بـا کـمـک  
رسانه ھا کوچکترین اعتراض بـه  
حقوق اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی را  
خشونت بار جلوه میدھند که بایـد  

ھمانگونه که  .  در جا ساکت شود 
داریوش شورشیان را سرکوب کرد  
امروز ھم از نخست وزیر انگلستان  
تــا جــمــھــوری اســالمــی، مــردم  
ــد،   ــن ــخــوان ــی شــورشــی را اراذل م
شاھدش سـرکـوب وحشـیـانـه سـه  
دھه حاکمیت جمھوری اسـالمـی  
ـران   و صد سال تـاریـخ مـعـاصـر ای
ـنـد   که ھر بـار کـارگـران خـواسـت
ـفـس خـود را بـه نـمـایـش   عزت ن
ـراھـن شـان بـه   ـی بگذارند، رنگ پ

 .رنگ خون در آمد 
ــدا   ــا گ ــارگــران ام ــا ک  م

معیشـت و مـنـزلـت حـق  .  نیستیم 
و موضوع این است  .  مسلم ماست 

ـر پـاشـنـه سـرمـایـه داری   تا در ب
ــوق بــرآورده   ــن حــق ــچــرخــد ای ــی م

و تا سرمایه داری اسـت  .  نمیشود 
ــالز و   ــد لــی ــان مــانــن ــصــاددان ــت اق
کاظمی ھم ھستنـد کـه جـنـایـت  
ـقـه حـاکـمـه را   سازمان یافته طـب

ـنـد  ـرای  .  ماستمالی کـن حـداقـل ب
ـبـکـاری   اینکه این آدمھـا از فـری
ـنـد و مـجـبـور   شان خالـصـی یـاب
نشوند نانشان از طـریـق لـگـدمـال  
ـفـس آدمـھـا بـدسـت   کردن عزت ن
ـفـس   بیاورند، برای نجـات عـزت ن
اقتصاددانان ھم شده باید این نـظـام  

 .برافتد 
 
 

 ١  از صفحه   عزت نفس لگدمال شده

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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 میراث احمدی نژاد، 
 !روحانی و کلیدش

 
دوره ھشت ساله احمدی نـژاد  
به پایان رسید و روحـانـی سـکـان  
اجرایی جمھوری اسـالمـی را در  

ھشـت سـالـی کـه  . دست گـرفـت 
ــظــر   اوضــاع جــامــعــه ایــران از ن
سیاسی، اقتصـادی، اجـتـمـاعـی،  
شاھد گسترده ترین حمالت دولـت  
نئو لیبرالھای اسـالمـی سـرمـایـه  
ــیــشــت   داران بــه زنــدگــی و مــع
. کارگران و مردم ھمراه بوده اسـت 

ـراج و   ــ ـــی کـــه اخ ـرضـــات ــ ـــع ت
ــی   ــون ــی ــل ــای مــی ــھ ــازی ــکــارس بــی
کـارگـران، افـزایــش گـرانـی ھــا،  

 درصـد  ٦٠ سقوط زندگی بیش از  
ـر   ـر زی ـراب کارکنان جامعه به سه ب

  ٦٥ خط فقر رسمی، رشد تورم تا  
ـــال،   ـقـــوط ارزش ری درصـــد، ســ
دزدیھـای افسـانـه ای مـافـیـای  
حکومتی، در کـنـار درآمـدھـای  

ـیـارد دالر  ٧٠٠ نفتی بیش از   ـل  می
از مھمترین رویدادھا بـود کـه  .. و 

ـیـونـی  ٧٠ زندگی کل جامعه    میل
ـر و   ایران را از ھـر نـظـر بـه  فـق

شاخص فـالکـت  .  فالکت کشاند 
ـیـش از     ٣ در ایران در ایـن دوره ب

پرداخـتـن بـه ھـمـه ایـن  .  برابر شد 
مــوضــوعــات و دادن تصــویــری  
واقعی برخالف ادعاھای دروغـیـن  
دولت دھم از وضعیـت زنـدگـی و  
معیشت و کارگران و مردم، مـھـم  

در کنار این مـوضـوع،  .  می باشد 
اوضاع سیاسی حکومت، سیاسـت  
خارجی، بحران ھسته ای، حمایـت  
از ترویسیسم اسالمی، تحریمھـا و  
تخاصمات بـانـدھـای حـکـومـتـی  

بخش دیـگـری از وضـعـیـت  ...  و 
حاکم در دوره ھشت ساله احمـدی  
نژاد بود که بطور خالـصـه بـه آن  

 .پرداخته میشود 
 
  ١٣٨٤ آغاز کار دولت دھم  *

این دوره با پایان دوره اصـالح  

طلبان حکومتی و خـاتـمـی کـه  
برای ھشـت سـال در راس امـور  

ــد آغـاز شــد  بـا روی کــار  .  بـودن
آمدن احمدی نژاد حکومت ادعـا  
کرد که انقالب به مسیـر اصـلـی  

خـامـنـه ای دولـت  .  خود برگشت 
ھدیه امان زمـان  "  احمدی نژاد را  

برای نجات حکومتش توصـیـف  "  
ــود  .  کــرد  ــژاد قــرار ب احــمــدی ن

ــه شــده را   ــق ــه ش ــق حــکــومــت ش
ماجراھای بـعـدی  .  یکدست بکند 

نشان داد کـه ایـن امـر مـمـکـن  
ــســت  دوره اول احــمــدی نــژاد  .  نــی

نزدیک به سه سال به گفتـه وی  
ـروھـای خـط  "  صرف،   ـی پاالیـش ن

ـیـه   ـق در  .  شـد "  امامی و ولـی ف
این دوره جنایتکار ترین و وحشـی  
ترین عـنـاصـر حـکـومـت کـه در  

ـیـمـا  ٦٠ سرکوب ھای دھه    مستق
ــد   ــان ــه و دور وبــر ب ــت دســت داش

ـقـه  " احمدی نژاد ومعـروف بـه   حـل
جمع شده بودند، بـه  "  غرب کشور  

ـریـن   .  سر کار آورده شدند  کثیف ت
ـریـن مـقـامـات نـظـامـی   و منفورت
واطالعاتی و امنیتی وارد دولـت  

خامنه ای تمـام قـد پشـت  .  شدند 
. احمدی نژاد و سیاستھایش رفـت 

موضوع ثبات سیاسـی حـکـومـت  
اولویت خامنـه ای و دولـت دھـم  

ـتـصـاد و مـعـیـشـت  .  اعالم شد  اق
عین ھمه سه دھه گذشته ، فعـال  

از اواخـر سـال  . به حاشیه رانده شد 
ـتـصـاد و سـرو  ١٣٨٧   بـه بـعـد اق

سرمان دادن به اقتصاد ورشکسـتـه  
و زمین گیـر شـده حـکـومـت بـه  
تـوصـیـه خـامـنـه ای در دسـتـور  

 .دولت قرار گرفت 
اقتصاد حکومت در دوره  *  

 احمدی نژاد چگونه بود؟ 
بحران عمیق اقتصادی، اعمال  
تحریمھـای غـرب، سـقـوط ارزش  
ـیـد،   ریال، ورشکستگی و فلج تـول

ـر ظـرفـیـت   ـیـد زی   ٣٠ کار و تـول
ـیـمـت ھـا،   درصدی، آزاد سازی ق
خصوصی سـازی، شـنـاور کـردن  

قیمت ارزھای خـارجـی، اخـراج و  
بیکارسازیھای گسترده بـه بـھـانـه  
تحریمھا، کمبود نقدینـگـی، عـدم  
ــای   ــاالھ ــا ک ــت ب ــاب ــدرت رق ق
خارجی، ثابت ماندن دستمزدھا در  
مقایسه با افزایش صعـودی تـورم  

در کنار این وضعیت تحـمـیـل  ..  و 
شده به کـارگـران و مـردم، ابـعـاد   
ـبـال   ـتـی ھـا بـه دن درآمدھای دول
افزایش قیمت نفت در چھار سالـه  

  ٥٠٠ اول دولت دھم، رقمی باالی  
ـــارد دالر اعـــالم شـــد  ـی ــ ـل ــ ـی . مــ

ــای حــاصــل از مــحــل   درآمــدھ
ـم رقـمـی   صادرات غیر نفتـی رژی

ــارددالر و در  ١٨٠ بـاالی   ــی ــل  مــی
ـیـارددالر  ٩ آمدھای مالیاتی   ـل  مـی

ــای  .  اعــالم شــد  ــت و مــافــی دول
ـریـن   ـیـشـت حکومتی در این دوره ب

 .ثروت جامعه را در دست گرفت 
 
وضعیت زندگی کارگران و  *

 مردم در این دوره چگونه بود؟ 
سیاستھای اقتصادی کـه در  
ــه کــار گــرفــت در   دولـت دھــم ب
ـیـمـتـھـا،   ـر آزاد سـازی ق اساس ب
ــای   ــمــت ارزھ آزادی ســازی قــی
خارجی، حذف سوبسید کـاالھـای  
اساسی، آزاد سازی قیمت سوخـت  
بویژه بنزین و گاز، اتخاذ سیـاسـت  
ـرخـی   ھای جدید ارزی، از سـه ن
ــھــایــی شــدن ارز   ــا ن کــردن ارز ت
مرجع دولتی، که نتیجه بـالفصـل  
ـیـمـت کـاالھـای   ان گران شـدن ق
اسـاسـی مـورد مصـرف مـردم از  
یک طرف و درآمـدھـای دھـھـا  
ــت،   ــارد تـومــانـی دول ـی ــل ھـزار مـی
بانک مرکزی و باندھای درگیـر  
در خرید و فـروش دالر از طـرف  

ــود  ــر ب ــن  .  دیــگ ــت ــرف در دســت گ
ارزھای خارجی و فـروش تـوسـط  
دولت به سه نرخ متفاوت به بھانـه  
ــازار ارز و   ــت بــر ب ــتــرل دول کــن
ـیـمـت ھـا،   جلوگیری از افزایش ق
تبدیل به سـیـاسـت رسـمـی ارزی  

دھھا باند و بـانـک و  .  دولت شد 
موسسه مالی و شـرکـت مـالـی  
ســازمــان دادنــد تــا بــازار ارز را  

ـیـجـه بـالفصـل  .  مدیریت نمایند  نت
این سیاست سازمان دادن مافیـای  
ارزی، در دست گرفتن بـازار پـول  
ارزھای خارجی و سیـطـره کـامـل  
ـرایـن عـرصــه   ـتـی ب بـانـدھـای دول

 .سودآور در اقتصاد شد 

ــن   ــات ای ــع از اثــرات و تــب
سـیـاسـت، گــرانـی ھـای فــراوان،  
افزایش نقدینگی در دست دولـت،  
ــوس،   ــازار ب ــد و فــروش در ب خـری
داللی اسالمی و کارچاق کـنـی  
ـتـصـاد   دولتی ھا و قبضه کردن اق
پولی حـکـومـت در دسـت دولـت  

ـیـت  .  بود  این مھمترین عرصه فعال
اقتصادی دولت بود کـه در واقـع  
ــزرگ   ــای ب سـازمــان دادن مـافــی
ــریــت آن   مــالــی و ارزی و مــدی
توسط باندھای وابسته به دولت و  

خود این بـانـدھـا  .  بیت رھبری بود 
ـــن   درآمـــدھـــای حـــاصـــل از ای
ــولــی   ــصــادی پ ــھــای اقــت ــاســت ســی

ــاالی   ــزار  ١٠٠ حــکــومــت را ب ھ
ـر  .  میلیارد تومان اعـالم کـردنـد  ب

ــام مــرکـــز   ــار و ارق ــاس آم اس
ــانـک مـرکــزی و مـرکــز   آمـار،ب
ـم، دولـت   پژوھشھای مجـلـس رژی
ـریـن دولـت   احمدی نژاد پردرآمد ت
ـفـت   تاریخ ایران از زمان اکتشاف ن

ھمه چـیـز در خـدمـت  .  بوده است 
غارت و سرکیسه کردن مـردم در  
ــصــادی   ــرصــه ھــای اقــت ھــمــه ع
جامعه اھداف اصلی سیاسـتـھـای  
اقتصادی این دوره احـمـدی نـژاد  

 .بود 
وضعیت بـوجـود آمـده و  *  

ــت  ــوم ــک ــای ح ــی ھ ــران ــگ . ن
 ٨٨ اعتراضات سال  

با افزایش درآمدھای دولت از  
ـر و   ـرش فـق یک طـرف و گسـت
ـر شـدن   فالکت  و گـرانـی، بـدت

 درصدی وضعیـت گـذران و  ١٠٠ 
ـر   معیشت میلیونھا کـارگـر در اث
ــھــای ضــد   ــت ــاس ــی ــرای ایــن س اج
مردمـی، بـاعـث نـگـرانـی ھـای  
بخش ھایی از باندھای حکـومـت  

ــظــام شــد  ــه  .  از درون ن ایــنــھــا ب
ھمدیگر ھشدار دادند که شـورش  
گرسنگان و پا برھنه ھـا  در راه  

صحبت از شورش یقه آبـی  .  است 
از اینجا به بعـد  . ھا به میان آوردند 

ــی   ـت بـانـدھـای حـکـومـتـی و دول
کـه  "  خـطـراتـی  " برای مقابله بـا  

ــای   ــھ ــاســت ــجــه اجــرای ســی ــی نــت
اقتصادی شان متوجه کـل نـظـام  
کرده اسـت، نـاچـاربـه واکـنـش و  

. اوضاع شدند "  مھار  " تالش برای  
ــنــه ای   ــطــه خــام ــیــن راب در ھــم
ــه   کـمـیـسـیـونـی را مسـئـول تـھـی
سیاستھای کالن اقتصادی نـظـام  

دولت و مجلـس را مـوظـف  .  کرد 
کرد تا برنامه ھایی برای بـھـبـود  
ـتـه   ـب اوضاع اقتصادی جـامـعـه، ال
اول اقتصاد حـکـومـت در دسـتـور  

ـر و دار ایـن  .  خود بگذارد  در گـی
ـتـصـادی و   ـبـار اق وضعیت فالکت
فقر و زندگی پرمشقت که باعـث  
ـرده و عـمـومـی   نارضایتـی گسـت
مردم  شده بـود، حـکـومـت بـایـد  

ـر گـزار  ٨٨ انتخـابـات سـال    را ب
سران و مقامات بلند پایـه  . میکرد 
را  "  مھندسی انتخـابـاتشـان  " نظام  

ــراه بــا تشــدیــد فضــا و جــو   ھــم
ـری از بـه   سرکوب برای جـلـوگـی
ـنـه   میدان آمدن مردم با صرف ھـزی
ھزاران میلیارد تـومـانـی، اولـویـت  

ــد  ــام اعـــالم کــردن ــظ ـــا  .  اول ن ب
برگزاری مناظره ھای حکومـتـی  
کاندیدا ھا در تلویزیون حکـومـت،  
باندھای حکومتـی ھـمـدیـگـر را  
جلوی چشـم جـامـعـه بـه دزد و  

ــد  ــھــم کــردن ــا وجــود  .  فسـاد مــت ب
نارضایتی کـه در جـامـعـه مـوج  
میزد، احـتـمـال بـه مـیـدان آمـدن  
ـر   مردم بر علیه حکومـت جـدی ت

ـر جـرات  .  میشد  ـرو پ مردم جری ت
تر از ھر دوره دیگری کـه شـاھـد  
وضعیت در ھم ریخته  حـکـومـت  
ـتـخـابـات وارد   بودند بـه بـھـانـه ان

از  .  دخالت در روند اوضـاع شـدنـد 
 اعــتــراضــات  ١٣٨٨  خــرداد  ٢١ 

ـر شــھــرھــای   ــونـی در اکــث ــی ــل مـی
بزرگ کشور بر علیـه حـکـومـت  

ــرفــت  ــا گ ــردم  ٦  و  ٥ .  پ  دی م
بساط عاشورای حکـومـت را در  

ــد  ــن ــت ــخ ــم ری ــوان  .  ھ حــکــومــت ت
ــود  . سـرکــوب را از دســت داده ب

 مـاه طـول  ٧  سـال  ٨٨ کال سـال  
کشید تا حکومت بتوانـد خـودش  
را از دست مردم و خطر انقـالبشـان  

 .آن موقع فعال سالم بدر ببرد 
جمھوری اسالمی بعد از  *  

 ٨٨ 
ــعـد از   جـمـھــوری اســالمـی ب

 و  ٨٨ وقایع و اعتراضات پر شور  
ـــت   ـــاس ـــاز دوره دوم ری در آغ
جمھوری احمدی نژاد، اختـالفـات  
ــر از   ــیــق ت و شــکــافــھــایــش عــم

ـلـه ولـی  .  گذشته شـد  ـی پشـم و پ
. نظام بی اعتبار شـد . فقیه ریخت 

باندھای حکومتی ھنوز ھـم کـه  
" ھنوز ھستند به ھمدیگـر انـگ  

در یک چنیـن  .  میزنند "  فتنه گر 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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اوضاعی اقتصاد و معیشت مـردم  
برای حکومت ھیچ موقع اولویـت  

فـعـال سـرکـوب مـردم و  .  نداشت 
ـم در   کنترل اوضاع و نـجـات رژی

ـرار داشـت  در ایـن دوره  .  دستور ق
ـتـی   دعواھای مجلسی ھـا و دول
ـر   ھا بعد از ماه عسل اتحادشـان ب
. علیه فتنـه، دوبـاره بـاال گـرفـت 

ــاد از   ــق ــه انــت ــب ب خــامــنــه ای ل
خـامـنـه ای  .  احمدی نژاد گشود 

ـنـی   ناچار شد  بخشا عـقـب نشـی
ھای به نفع باند دولتی ھـا کـرده  
ـــا   ـــف خـــودش را ب ــی ـل ــکــ ــا ت ت
ـر   رفسنجانی وبـانـدھـای دور و ب
. موسوی و کروبی روشـن نـمـایـد 

ـــزرگ   ـــه ھـــای ب ـی ــ ـف دوره تصــ
در ایـن دوره دسـت  .  حکومت بود 

ــوی و رادان و نــیــروی   مــرتض
ـر   انتظامی را در سرکوب دستـگـی

ـر گـذاشـت  جـنـایـات  .  شدگان بازت
کھریزک ھم محـصـول ایـن دوره  

 .جمھوری اسالمی می باشد 
 

برنامه ھا و سیاسـتـھـای  *  
 ٨٨ اقتصادی حکومت بعد از  

 خامـنـه  ١٣٨٩  از اواسط سال  
عقل اقتصـادی  " ای دستور داد تا  

ـری  ـیـت رھـب بـه کــار  "  دولـت و ب
وعده ای که احمدی نـژاد  .  بیفتد 

در باره طرح یارانه  دادن بـه مـردم  
. داده بود را، مجلس تصویب کـرد 

توجیھات اقتصادی این طرح بـاال  
ـرژی،   بردن قیمت حـامـل ھـای ان
افزایش درآمدھـای دولـت از ایـن  
ــخــشــی از   مــحــل و پــرداخــت ب
درآمدھا به عنوان کمک به بـاال  
. بردن قدرت خرید مردم اعالم شـد 

یارانه ھا نه فقط قدرت خرید مرد  
ـلـکـه فـیـمـت ھـا   م را باال نبرد، ب

دستمـزدھـا  . نجومی افزایش یافت 
 درصـد  ٣٠ تورم باالی  . ثابت ماند 

ـراف بـه  . رفت  خود حکومـت اعـت
ـتـصـادی   بدترن شـدن وضـعـیـت اق

 .مردم کرد 
در دوره دوم ریاست جـمـھـوری  
ــات و   ــم ــژاد تصــمــی ــدی ن احــم
سیاستھای اقتصادی بی پایه  و  
اساس بدون کـارشـنـاسـی شـده و  
برای ژست گرفتن و رکـورد زدن  

ـیـن  .  ھای حکومـت بـاب شـد  اول
ــای   ــھ ــورد زدن، طــرح طــرح رک

دولت ادعـا کـرد  . اشتغالزایی بود 
 و نیم شـغـل  ١ که ساالنه بیش از  

ـرد  ـرح  .  ایـــجـــاد خـــواھـــد کــ طــ
بنگاھھای زود بـازده را بـه اجـرا  

ھزاران میلیاردتومان بـه  .  گذاشتند 
ـتـی وام   باندھا و شرکت ھای دول
دادنـد تـا ایــنـھـا ایـجــاد اشـتـغــال  

ایجاد اشتعال پایدار تبدیـل  .  نمایند 
به خوداشتغالی باندھـا و عـوامـل  

ـنـھـا  .  حکومتی شد  بیکاری نه ت
ـیـش از   کاھش پیدا نکرد، بلکه ب
ـیـش از   دو میلیون نفرشاغل کـه ب

ـنـد، در  ١٥   سال سابقه کـار داشـت
. دوره دوم دولت دھم اخـراج شـدنـد 

صدھا کـارخـانـه و رشـتـه ھـای  
ـــی اعــــالم   ـت ــــعـــ ـن ــ ـــمــــده ص ع
ورشکستگی کرده و  دھھا ھـزار  

ـنـد  دولـت  .  نفر دیگـر اخـراج گشـت
برای مقابله با این وضعیت اعـالم  
کرد که کارخانه ھا و واحـدھـای  
ورشکسته را خریداری کرده و بـا  
نوسازی و راه اندازی، قصد حفـظ  

ـرای ایـن مـنـظـور  .  اشتغال دارد  ب
انواع و اقسام طرح ھـای حـمـایـت  

تھیه و  دھھـا ھـزار  ..  از تولید و  
ـنـه شـد  . میلیارد تومـان پـول ھـزی

ــای   ـیـجـه ایـن شـد کـه مـافـی ـت ن

دولتی که اشتغال و مدیریـت ایـن  
ــری و   ــب ــیــت رھ ــا ب عــرصــه را ب
ـم   کنسرن ھای بزرگ مـالـی رژی
در دست داشتند،  اقدام بـه خـریـد  
و فـروش سـھـام کـارخـانـجـات و  
واحدھای تولیدی ورشکـسـتـه در  

صدھا شرکـت  .  بازار بورس کردند 
و کارخانه بین دولت و مـافـیـای  
حکومـتـی دسـت بـدسـت شـد و  
ھزاران میلیاردتومان پول به جـیـب  

 .زدند 
در اقدامی دیگر احمدی نژاد  
ــاح طــرح ھــای   ــت ــه افــت اقــدام ب
ـرھـای اسـتـانـی   اقتصادی در سـف

ــزارش  .  اش کــرد  ــاس گ بــر اس
مجـلـس، وزارت کـار و شـورای  

  ٢٩ اشتغال رژیم در طول این دوره  
ھزار طـرح تـوسـط احـمـدی نـژاد  

از میـزان فـقـط  . افتتاح شده است 
 ھزار طرح کوچک و بـا  ٦ حدود  

ـرای   نیروی ناچیز کار تـوانسـتـه ب
ـیـاورد ٤  الی  ٣  ـیـش  .   سال دوام ب ب
 ھزار طرح نیمه تـمـام و یـا  ٢٠ از  

. بدون ادامه کاری رھا شده اسـت 
جالب اینجاست مـنـابـع مـالـی و  
اعتباری این طرح ھا را مـجـلـس  

طـرف ھـای  .  تصویب کرده اسـت 
ــی و   ــال ــای م ــول ھ قــرارداد غ
کنسرن ھای مافیایی حـکـومـت  
ـر وابسـتـه   نظیر قرارگاه حاتم، کـوث
ـتـه   ـیـاد شـھـیـد، کـمـی ـن به سپاه، ب
امداد، سازمان تامین اجـتـمـاعـی،  

.. وزارت خانه ھای حکـومـتـی و 
ــارد    ــی ــل ــی ــد کــه ھــزاران م ــوده ان ب

. تومان پول را بـاال کشـیـده  انـد 
دستمزدھای دھھا ھزاران کـارگـر  
ـراردادی و پــیـمــانـی و مــوقــت   ق
شاغل در این پروژه ھـا  را نـداده  

ـم و  .  اند  به گفته وزارت کـار رژی

با استناد به آمار ھای دولتی ھـا  
در چھار سال گذشتـه  نـزدیـک  
به چھار میلیون نفر در این بـخـش  
ـیـش از دوسـال   ـرای مـدت ب ھا ب
ــا   ــش ــخ ــه ب ــد ک ــار کــرده ان ک
دستمزدھایشان ھنوز پرداخت نشـده  

 .است 
 

ـــات  *   ـــی ـــم س ـــت دھ دول
خارجی،تحریمھا  و بحران ھسته  

 ای 
در سیاست خارجی دولت دھـم  
با توصیه خامنـه ای وارد یـک  
رویارویی در زمینه بـحـران ھسـتـه  

ـتـگـوھـای  .  ای با غـرب شـد  گـف
ــردن   ــاعــد ک ــق ــی بــرای مــت جــھــان
خامنه ای بـه آمـدن پـای مـیـز  

ـیـجـه مـانـد  ـت ـم  .  مذاکره بی ن رژی
. اصرار بر سیاست اتمی شدن دارد 

ــحـریـمـھــای   ـیـجـه آن تشـدیـد ت ـت ن
حمـایـت  .  گسترده برعلیه رژیم شد 

ـروریسـت   از رژیم اسد و جریانات ت
ــطــقـه گســتــرش   اسـالمــی در مــن

ــری یــافــت  ــشــت ــی ــم دھــھــا  .  ب رژی
میلیاردالر برای سرپا نگه داشـتـن  
ـنـه کـرده و   رژیم وحشی اسد ھـزی

ــد  ــات  .  مــی کــن ــع اثــرات و تــب
ـر   تحریمھا نه فقط اقتصاد زمینگی
ـلـکـه   ـم را فـلـج کـرده، ب شده رژی
ـنـده بــر   ـرات بسـیـار نـگـران کـن اث
وضعیت مردم ایران به جا گذاشتـه  

افزایش گرانی ھـا، بـحـران  .  است 
کمبود کاالھـای اسـاسـی مـورد  
ــود دارو از   ــب ــردم، کــم مصــرف م
. اثرات این تحریمھـا مـی بـاشـنـد 

سیاست رژیم استفاده از مـوضـوع  
ھسته ای و تحریمھا برای تقویـت  
ـر غـرب   ـراب پایه ھای نظامش در ب

روی آوردن بـه  .  و مردم می باشد 

ـرنـی و   تبلیغات ناسیونالیـسـتـی ای
ــه   ــی ــرای تــوج اســالمــی، تــالش ب
وضعیت فقر و فالکـت مـو جـود  
" درجــامــعــه وربــط دادن آن بــه  

ــان ایــران   و غــرب، آن  "  دشــمــن
ـم مـی بـاشـد   سیاست کثیف رژی
که در کنار تـحـریـمـھـا زنـدگـی  

 میلیونـی مـردم را بـا  ٧٠ جامعه  
مــخــاطــرات جــدی روبــرو کــرده  

بحران ھسته ای و تحریمھـا  .  است 
ـرار اسـت ســتـون فــرجـی بــرای   ق

 .حکومت از این وضع باشد 
 

روحانی با کلید ش قـرار  *  

 نیست کاری بکند 
حسن روحانی بـعـد از ھشـت  
ـر سـر   سال دوره احمدی نژاد االن ب

میراث دولت  .  کار آورده شده است 
ـتـی   دھم برای روحانی این وضـعـی

ـتـه فـقـط  .  است که االن ھست  الب
ـیـسـت  ایـن  .  میـراث دولـت دھـم ن

میراث بیش از سه دھه حاکمـیـت  
جمھوری اسـالمـی و کـل نـظـام  
کثیف جمھوری اسالمی سرمـایـه  
ـتـه   داران می باشد که از ایـن ھـف

ـرد  بـازار  .  روحانی تحویلش مـیـگـی
گرمی ھا باندھای حکـومـتـی و  

ــی بــی ســی  "  اردات خــاص  "  ب
ــکــا و ھــواداران و   ــری ،صــدای آم
دوستان حکومت در خـارج، نـجـوا  
ھای کل باند ھا و دار و دسـتـه  
ــی و   ــب، مــل ھــای اصــال ح طــل

شیـخ اعـتـدال و  " مذھبی در باره  
ـرار اسـت  "   دیپلمات   که گـویـا ق

کلیدش ھر قفلی را بـاز بـکـنـد،  
ــن جــمــاعــت را حــول دفــاع از   ای

ـر و امـیـد  "  روحانی و   ـی دولت تدب
اینھا با ایـن  .  بخط کرده است "  ش 

توجیھات بی شرمانه، نظیر آنـچـه  
در دوره ھشت ساله خاتمی  انجام  
دادند، یکبار دیگر، بعد از سـالـھـا  
فــطــرت و ســکــوت، بــه عــرصــه  

به بـھـانـه  .  سیاست پا گذاشته اند 
ــدالــش،   ــی و اعــت دفــاع از روحــان
رسما علنا به دفاع از جـمـھـوری  

ــه  .  اسـالمــی مـی پــردازنـد  ــف وظــی
اینھا تالش برای خاک پـاشـیـدن  
ـر اقـدام   به مبارزات مردم، زدن زی
انقالبی مردم و توصـیـه بـه مـردم  

در  "  خشـنـونـت  "  برای دوری از  
بــرابــر جــمــھــوری اســالمــی مــی  

اینھا در ھر دوره بـه طـرف  .  باشد 
جــمــھــوری اســالمــی غــش مــی  

ــنـد  ــش  .  کـن ــھــا کــاری از پــی ـن ای
 .نخواھند برد 

اما روحانی کاری از دسـتـش  
ـیـسـت  ـنـده  .  ساختـه ن ـیـن کـن تـعـی
ھیـچ کـار بـدون  . خامنه ای است 

تائید خامنه ای در حاکمـیـت نـه  
 .ممکن است و نه عملی 

روحانی ھمه آن سیـاسـتـھـایـی  
ــای   ــت ھ ــون دول ــاکــن را کــه ت
جمھوری اسالمی تصـویـب و بـه  
ـتـا بـا   اجرا گذاشتـه انـد، را نـھـای
امروزی کردنشان به اجـرا خـواھـد  

 در عرصه اقتصاد وعده  . گذاشت 
 ٣  ادامه در صفحه  
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نوشتن نامه سرگشاده و طومـار و  
عریضه نویسی توسط كـارگـران و  
ـیـن   دیگر اقشار جامعه به مسـئـول
ـتـی   دولتی، ھر دولتی و حتی دول
آدمكـش مـثـل دولـت جـمـھـوری  
اسالمی، یك امـر عـادی روزمـره  
است كه گاه نویسندگان آن نـامـه  
ــوجــه جــامــعــه   ــب ت ھــا بــرای جــل
مسائلی را در این نامه ھا مطـرح  

مسائلی مثل وضعیـت  .  می كنند 
ـر،   دستمزد، بیمه ھا، بیكاری و فق
ــت ســانســور و مــمــیــزی،   وضــعــی
وضعیت بھداشت و مسـكـن، بـی  
ـره  ـره و غـی . حقوقی سیاسی و غی

اتفاقا نوشتن چنیـن نـامـه ھـایـی  
ـراض ھـم بـه حسـاب   نوعـی اعـت

ـتـھـا نـامـه ای كـه  .  می آیند  من
اخیرا از جانب ناصـر آقـاجـری بـه  

كـانـون  " حسن روحانی در سـایـت  
درج شده و  "  مدافعان حقوق كارگر 

  ٣٠٠٠ از طـرف  " مدعی است كه  
ـنـھـا و   تن از كـارگـران، تـكـنـسـی
ـران  " مھندسان پروژه ھای نفتـی ای
ـیـسـت  . نوشته شده، از این جنس ن

این نامه گرچـه بـه یـكـسـری از  
ــروژه ای   ــران پ درد و آالم كــارگ
اشاره می كند، اما مسئولیت ایـن  
معضالت كارگران را نه بر عـھـده  
ــن   ــدگــان ای ــن و گـردانــن ــولــی مسـئ
ــده   ــھ ــه بــر ع ــك ــت، بــل ــوم ــك ح

ـرای  "  مناسباتی "  می اندازد كـه ب
كسی معلوم نیست چطوری و از  
ـر زنـدگـی   كجا وارد ایران شده و ب

 ؟ !كارگران حاكم شده اند 
ناصر آقاجری نامه خود را بـا  

به رغم  : " این جمله شروع می كند 
ـردم و مســـووالن   ــواســـت مــ درخ

ھای مـردمـی در    متعھد به آرمان 
ھا بـا گـرایـش    اوایل انقالب، دولت 

ــا   ــز ب ــاوت و ھــر كــدام نــی ــف ــت م

ھای خاص اجتماعی یـكـی    شعار 
ـنـد   ـت پس از دیگری آمـدنـد و رف

ـر كـاسـتـی  ـنـد ب ھـای    ولی نتوانست
مناسبات اجتماعی فائق آیند كـه  
مـرده ریــگ دیـكــتـاتـوری نـظــام  

به زبـان آدمـی  ...".  پادشاھی بود 
ـــگ " زاد،   ـرده ری ــ ـــی  "  م ـن ــ ـــع ی

ــی از  ".  مــیــراث "  ــوس ــاپــل ــا چ ب
ھـای    مسووالن متعـھـد بـه آرمـان " 

ــالب  ـق ــ ـــل ان ،  " مــردمـــی در اوای
 ســالـه مـردم، كــه  ٣٥ مشـكـالت  

ـم   اساسا محصول حاكمیت این رژی
است، را میراث نـظـام پـادشـاھـی  

سراسر نـوشـتـه ایشـان  !  می خواند 
حاوی چنین نكات عوامفریبانه و  
ـم اسـالمـی   رفع مسئولیت از رژی

ـیـكـاری و نـداری  .  است  فقر و ب
ـرویـه و  " كارگران را بـا   ـی واردات ب

بدون كنترل كاالھای مصـرفـی آن  
نھاد آمریكـائـی  " ،  " ھم بدون كیفیت 
ــن  ــدوق بــی ــول   صــن ــی پ ــل ــمــل ،  " ال

و از این نـوع بـھـانـه  "  نئولیبرالیسم " 
. ھای بنجل تـوضـیـح مـی دھـد 

ناصر آقاجری در بھترین حـالـت از  
ــه "  ــای ــصــاد ســرم داری دوران    اقــت

گـلـه دارد  )"  نئولیبرالیسم (معاصر  
! و نه حتـی خـود سـرمـایـه داری 

اقتصادی كه گـویـا اگـر دخـالـت  
ـنـار نـمـی   دولت نوع كینـزی را ك
زد، دنیا در آرامش خـاطـر كـامـل  

 ! بسر می برد 
گفتم كه بـھـانـه ھـای ھـای  
ـران   ناصر آقاجری برای وضعیت ای
و وضعیت كارگران و زحمتـكـشـان  

بنجـل  .  در این كشور بنجل ھستند 
ھستند چرا كـه گـرچـه صـنـدوق  
ـیـسـم   ـرال ـب ـی ـئـول بین المللی پول و ن
ـبـاه و   ـیـا ت ـر تـمـام دن زندگی را ب

ھا كـارگـر در چـھـار    خانه میلیون 
گوشه این جـھـان را خـراب كـرده  

است، اما ھیچ مناسـبـاتـی بـدون  
ـر   اتخاذ آنھا تـوسـط دول حـاكـم ب
كشوری خاص دزدكی و از پنجـره  

ــد  ــمــی شــون ھشــت ســال  !  وارد ن
ـروزی "  ـی تـو  "  جنگ جـنـگ تـا پ

بخوان تا خانه خـرابـی كـامـل، را  
ــد؟  ! چـگـونـه تـوضـیـح مـی دھـی

كشتارھای سیستماتیك و سازمـان  
 را چـگـونـه  ٦٠ داده شده در دھه  

خـواری  "رانت ! "توضیح می دھید؟ 
و دزدی و چپاولھای مـعـروف بـه  
ــه   ــدی را چــگــون دزدیـھــای آخــون
توضیح می دھید؟ كـھـریـزكـھـا و  

  ٧٨ سركوبھای دوره ای، سركـوب  
 را با نئولیبرالیـسـم تـوضـیـح  ٨٨ و  

ـم دھـه بـه  !  می دھید؟  ـی سـه و ن
تباھی كشیدن زندگی كارگـران و  
. كل جامعه را زیر فرش می كنـد 

ـیـاردر   ـل ـلـه ھـای مـی پدیده آیت ال
چگونه؟ دزدیھا و اخـتـالـسـھـائـی  
ـم   كه ھر روز جـنـاحـھـای ایـن رژی
ـنـد بـعـھـده   چند قلم آنرا رو میـكـن

متـعـھـد بـه  " كدامیك از مسئولین  
اسـت؟ انـگـار  "  آرمانھای مردمی 

یكسری تئـوریـھـا و مـنـاسـبـاتـی  
ـران   ـتـی وارد ای بدون پشتـوانـه دول
ــان و   ــوســط دســت ــد و ت شــده ان
مؤسسات نامرئی زنـدگـی مـردم  

ـر خـانـه  !  را تباه كرده انـد  عـالوه ب
خرابی ای كه صندوق بین المللـی  
ـیـسـم   پول و بانك جھانی و نئولیبرال
ـیـه   ـرك و غیره در آلمان و سوئد و ت
ــد،   ــرن ــیــش مــی ب ــه پ ــره ب ــی و غ

ھـای    جمھوری اسـالمـی ویـژگـی 
خاص خـودش را دارد كـه نـمـی  
ــھــا   ــوشــی از آن ــا چشــم پ شــود ب
میرزابنویسی كرد و این حـكـومـت  

خامنه ای كـه  .  قاتل را تبرئه كرد 
ـئـوری   بھتر از این نمی توانسـت ت
ـنـد  . ببافد و حكومتشان را تبرئه ك

كارگران ایران سه دھـه اسـت كـه  
چنین بھانه ھا و غرولندھایـی را،  
حتی گاھا تندتر ھم، توسط خانـه  
كـارگـریـھـا و ایــنـجـا و آنـجـا از  
بلندگوھای نمـاز جـمـعـه ھـا ھـم  
ـنـد كـه   می شنوند، امـا مـی دان
بانی تمام مصائب در این جـامـعـه  
ـر آنـھـا   و تمام مشكالتی را كـه ب
تحمیل شده است، ھمین جمھـوری  
اسالمی است كه حسـن روحـانـی  
ــیــدی آن   ھــم در ارگــانــھــای كــل
. مسئولیت مستقیـم داشـتـه اسـت 

كارگران می دانند كه اینھا فـقـط  
ـنـد از جـانـب   بھـانـه ھـایـی ھسـت
ـیـن كـارگـران جـا   كسانی كه در ب
خوش كـرده انـد و در تـدوام ایـن  
ـتـظـر نـگـه داشـتـن   وضعیت و مـن

اجـازه بـدھـیـد ایـن  " كارگـران كـه  
،  " یكی شاید كاری برایتـان بـكـنـد 

ناصـر آقـاجـری حـرف  . نقش دارند 
دل آن بخش از جمھوری اسـالمـی  
را می زند كه از دوره خمینـی تـا  

ـتـصـادی  " بحال   مسیر راه رشـد اق
ــقــالل اقــتــصــادی ـ   ایــران را اســت

ـران  مـی  "  صنعتی و خودكفائـی ای
ــد  ــا  .  دان ــوری اســالمــی ب ــھ ــم ج

ـقـالب    و بـا  ٥٧ شكـسـت دادن ان
سركوبھای خونین در ھـر گـامـی  
ــه   ــه، بـا ب ـرداشـت كـه بـعـد از آن ب
ـیـشـتــر   ـبـاھـی كشـیـدن ھـرچـه ب ت
جامعه این بساط را پـھـن كـرده و  
چنین مناسباتـی را جـاری كـرده  

با ھیچ درجه تئوری بافـی  .  است 
نمی شود رژیم قـاتـل و آدمـكـش  

 .جمھوری اسالمی را تبرئه كرد 
بعید بـه نـظـر مـی رسـد كـه  
ناصر آقاجری از زبـان حـتـی یـك  
ـیـن   كارگر ھـم در آن كشـور چـن
ـنـدی كـرده   مھمالتـی را سـرھـمـب

واضـح اســت كـه راه حــل  .  بـاشـد 

كارگران پروژه نفتی ھم ھـمـان راه  
حلـی اسـت كـه كـارگـران فـوالد  

 تـا  ٢٤ زاگرس كـردسـتـان از روز  
ــد و  ٣١  ــن ــش گــرفــت  تــیــر در پــی

متحدانه و یكپارچه تا رسیـدن بـه  
ـبـاتشـان ھـر روزه اعـتـصـاب   مطال
كرده و بـدرسـت بـانـی مشـكـالت  

ــت  " خــود و كــل جــامــعــه را   ــی ب
ــری  " مــجــلــس اســالمــی " و  "  رھــب

دانستند و جلوی ھمان جـاھـا ھـم  
تجمع كرده و اعـتـصـاب خـود را  

ھــمــان كــاری كــه  .  ادامــه دادنــد 
  ٦  تیر تا  ٢٦ كارگران كیان تایر از  

مرداد كردند و به ھـیـچ بـھـانـه و  
عذر و وعـده و وعـیـدی گـوش  
ـتـی و از   نداده و جلوی دفاتر دول

تجمع كـرده و  "  بیت رھبری " جمله  
انگشت اتـھـام را بـه سـوی ایـن  

ــردنــد  ــخــوران دراز ك ــت ھــمــان  .  مــف
كاری كه كارگران نیـشـكـر ھـفـت  

 مرداد انـجـام داده و  ٧ تپه در روز  
ـنـد كـه جـمـھـوری اسـالمـی   گفت
ــاه كــرده   ـب زنـدگــی كـارگــران را ت

 .است 
ــا و   ــھ ــن ــســی ــكــن كــارگــران، ت
ـتـی   مھندسان شریف پروژه ھای نف
ایران نباید اجازه بدھند كه دشـمـن  
ــد از   ــاس دوســت ادعــا كــن در لــب

ھـیـچ  .  طرف آنھا حرف مـی زنـد 
آدم شریفی كه در ایران نان شـبـش  
را مدیون عرق جبینـش و مـدیـون  
كار شرافتمـنـدانـه خـود اسـت، بـا  
جمھوری اسـالمـی بـا ایـن زبـان  
ـلـوسـانـه حـرف نـمـی زنـد، و   چاپ
ــرای از زیــر ضــرب بــدر بــردن   ب
جمھوری اسالمی، حسن روحانـی  
را از احمدی نژاد و خامنه ای و  
ــد  ــن ــجــانــی جــدا نــمــی ك ــن . رفس

كارگران حقشان را كـف دسـتـشـان  
 !خواھند گذاشت 

 ٢٠١٣  اوت  ١ 

 !به نام كارگر به روحانی چاپلوسی كردن موقوف
 ناصر اصغری 

 يک دنيای بھتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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کارگران  رودر رو با  
 دولت و كارفرماھا

ــدار شــھــر قــروه  «١  ــان : فــرم
صورتجلسه کمیسـیـون اصـل نـود  

 . ارزشی ندارد 
ـراضـات کـارگـران فـوالد   اعـت
زاگـرس قــروه وارد دوره جـدیــدی  

فرماندار و اداره کـار شـھـر  .  شد 
قروه تصمیم و ابالغیه کمـیـسـیـون  
ـر پـا لـگـد مـال   اصـل نـود را زی

ـبـال دو بـار تـجـمـع  .    کردند  بـدن
اعتراضی کارگران فوالد زاگـرس  
در مقابل مجلس شورای اسالمی  
و رسیدگی کمیسیـون اصـل نـود  
به خواستھای این کارگران مبنی  

ـرداخـت    مـاه  ٤ بر ابقا به کار و پ
دستمزد معوقه آنان، اداره کـار و  
ــان قــروه   ــھــرســت ــداری ش ــان فــرم

 کـارگـر اخـراجـی  ٢٥٠ ھمچنـان  
ـنـد  . فوالد زاگرس را سـر مـیـدوان

مرداد کارگران فـوالد زاگـرس  ١٢ 
پس از عـزیـمـت بـه کـارخـانـه و  
امضای دفتر حضور و غـیـاب بـا  
ــن صــورتــجــلــســه   ــت در دســت داش
کمـیـسـیـون اصـل نـود دسـت بـه  
تجمع اعتراضی در مـقـابـل اداره  
کار شھرستان قروه زدند و خواھـان  
ــه و   ــس ــجــل ــورت ــن ص اجــرای ای
رسیدگـی بـه خـواسـتـھـای خـود  

ــد  ــشــون ــجــمــع  .   مـی ــن ت ــال ای ــدنــب ب
اعتراضی، نماینده ھای کـارگـران  
به جلسه ای در اداره کار دعـوت  

ـیـس اداره  . شدند  در این جلـسـه رئ
ــا دادن   ــان قــروه ب کــار شــھــرســت
ـنـده ھـای   جوابھای سرباال به نمـای
کارگران اعالم کرد صـورتـجـلـسـه  
کمیسیون اصل نود ارزشـی نـدارد  
و شما برای رسیدگی بـه ھـر دو  

ـتـان   دریـافـت  ( مورد از خواستـھـای
چـھــار مــاه دســتـمــزد مــعـوقــه و  

می باید شکایـت  )  بازگشت بکار 
ـرای ارائـه  ١٨ کنید و تا    مـرداد ب

کارگران  .    شکایت فرصت دارید 
فوالد زاگرس از اول سال تـاکـنـون  
دستمزدی دریافت نکرده اند و از  

 تیـر مـاه سـالـجـاری از کـار  ١٨ 
این کـارگـران  .  خود اخراج شده اند 

در حال حاضر در شـرایـط بسـیـار  
ـرنـد  . مشقت بار معیشتی بسر میب

اعتراض کارگران فـوالد زاگـرس  
ـفـت و   قروه از موانع و سـد مـخـال

ـراض  .  تھدید عبور کرد  روش اعـت
مداوم و اتکا به مجمع عمـومـی،  

اتكا به  رای و افکـار کـارگـران  
ـنـد  ـت ـر خـواسـت و  .  را پیش گرف ب
ــرداخــت  ( مــطــالــبــات خــود  مــاه  ٤ پ

دستمزد مـعـوقـه و بـازگشـت بـه  
ـلـه بـا  .  پای فشـردنـد )  کار  مـقـاب

مخالفت و دشـمـنـی اداره کـار و  
فرماندار در گرو اقدامات عـاجـل  
ــران   و تــالــشــھــای فــوری کــارگ

ــرس اســت  اقــدامــات  .  فــوالد زاگ
مھم در شرایط كنونی در راستـای  
ــات   ــوافــق ــدن ت ــق رســان ــحــق ــه ت ب
نمایندگان كارگران و كـمـیـسـیـون  

ــ ایـجــاد  .  اصـل نـود  در گــرو  
ـتـی مـالـی از   صندوقھای حـمـای

خانواده ھـای  . اعتراضات میباشد 
كارگری میتوانند در ایـجـاد ایـن  
صندوقھا و مراجعه به بـخـشـھـای  
ـنـدج   مختلف تولیدی در قروه، سـن
ـنـدگـانـی از   و تھران ھـمـراه نـمـای
كارگران در ایجاد این صندوقھا و  
جمع آوری مبالـغ قـابـل تـوجـھـی  

ـ اعزام ھیئـت  .  فعاالنه تالش كنند 
ھای نماینـدگـی بـه تـعـدادی از  
ـنـدج و   كارخانه ھا از جمله در سـن

ـیـن بـا  .  تھران  ـبـاط روت ایـجـاد ارت
ــراكــز   ــلــف و م بــخــشــھــاح مــخــت
كارگری فاكتور مھم در قدرتمـنـد  
كردن اعتراضات و مكانیسم فشار  
سراسری برای خنثی كردن سـد و  
ـنـون اداره   موانعی است كه ھـم اك
ـروه و فـرمـانـدار ایـن شـھـر   كار ق

ــد  ــان و  .  بــوجــود آورده ان ــب ــی پشــت
حمایت كننده كارفرما اداره كـار و  

پشتیبان و حمـایـت  . فرماندار است 
كننـده  كـارگـران فـوالد زاگـرس  
قروه مراكـز كـار، كـارخـانـه ھـا و  

اولی ھـا  .  فعالین كارگری ھستند 
در صف دولت و سرمایه داران بـه  
ـتـی كـردن   ـی دستگاه سركوب و امن
ـبـانـه كـارگـران   اعتراضات حق طـل
متوسل میـشـونـد و كـارگـران بـه  
ــال   حــمــایــت ھــای خــود از كــان
ــانــی و   ــب ــی ــه ھــای پشــت ــی اطــالع
تجمعات سراسری در مـقـابـل ایـن  

در شرایـط  .  سد و موانع میایستند 
كنونی كارگران فوالد زاگـرس بـه  
ـتـھـا   ایجاد و سازماندادن این حمـای

جـلـب  .  نیاز مبرم و فـوری دارنـد 

حمایت شھروندان جامعه در شـھـر  
قروه از جـمـلـه دعـوت و تشـویـق  
معلمان، دانشـجـویـان بـه مـنـظـور  
ـراضـات ھـم   حمـایـت از ایـن اعـت
ــدرت   ــوان و ق امــری مــھــم و ت
ــاال خــواھــد بــرد  ــراض را ب ــت . اع

بندی جلسه مشـتـرک  ٤ توافقات  
ـنـدگـان   کمیسیون اصل نود و نمـای
ــات   ــان اعــتــراض ــای ــارگــران پ ک
ــروس قــروه   ــران فــوالد زاگ کــارگ

اعتراضات انجام گرفتـه تـا  .  نبود 
مرحله توافقات مابین كـمـیـسـیـون  
اصل نود و كـارگـران گـام اول و  
ــود  ـراضـات ب .  جـدی در ایـن اعـت

ـبـات تـا آخـریـن   تحقق ایـن مـطـال
مرحـلـه و گـرفـتـن حـقـوق ھـای  

فـاز  .  معوقه و بـازگشـت بـه كـار 
دوم كه ھم اكنـون كـارگـران بـا آن  

شـكـسـتـن سـد و  ( درگیر ھستند  
ــه ھــای ضــد   ــوطــئ ــع و ت مــوان
) كارگری كارفرما و فـرمـانـدار  

ـنـی   ـی باید از كانال شكایت و بـازب
مجدد این مطالبات و خـواسـتـھـا  

ـنـد  .  بازبینی شود  ـتـوان كارگران مـی
ـیـسـمـھـای   ـری مـكـان با بـكـارگـی
ــتــی و اتــكــا بــه مــجــمــع   حــمــای
عمومی و شركت وسـیـع خـانـواده  
ھایشان برای تحقق تمـام و كـمـال  
مطالباتشان ھـمـچـنـان در مـیـدان  

 . اعتراضات رادیكال بایستند 
اعتراضات گسترده  «٢

علیه بیكارسازی و 
پرداختن نكردن 
 حقوقھای معوقه

ـتـه اول و دوم مـرداد مـاه   ھـف
 اعــتــراض كــارگــری در  ١٣٩٢ 

ــراكــز مــھــم   ــادی از م تــعــداد زی
تولیدی و كارخانـه ھـا ھـمـچـنـان  

رو در روئئ كارگـران  .  ادامه داشت 
ـم و   ـی ـق با دولت و كارفرماھا، مست
ـراضـات خـیـابـانـی كشـیـده   به اعت

پس از یکماه کشمـکـش   «١ . شد 
میان کارگران کیان تایر و وزارت  
ــن   ــر واگــذاری ای ــر س ــایــع ب ــن ص
ـلـی آن،   ـب کارخانه بـه مـالـک ق

ــران  ١٢  ــم کــارگ ــرداد آتــش خش م
کیان تایر بار دیگر شعلـه ور شـد  
ــه   ــان در اقــدامــی مــتــحــدان و آن

توانستنـد بـا شـروطـی کـه خـود  
ـلـه   ـنـجـا مسـئ تعیین کردند تا بـدی
واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی آنرا بطور قاطعانه ای تـحـت  

ـرار دھـنـد    ٩ از سـاعـت  .   تاثیر ق
صبح  با خواست پرداخت دستـمـزد  
ــه خــود و روشــن کــردن   ــوق مــع
ـیـف واگـذاری کـارخـانـه بـه   تکل
مالک قبلی، بطور متحدانـه ای  
دســت بــه تــجــمــع در مــحــوطــه  
ـــه جـــاده   ـرف ب کـــارخـــانـــه مشــ
اسالمشھـر زدنـد و بـا افـروخـتـن  
بیشتر آتش الستـیـک نسـبـت بـه  
روزھای دیگر، خواھان رسیـدگـی  
. فوری به خواستھای خود شـدنـد 

ـلـی   این اعتراضات تا  لحظه تعطی
کارخانه ادامـه داشـت و بـا فـرا  
رسیدن پایان ساعت کـاری، آنـان  
خود راسا اقدام به خامـوش کـردن  
آتش کردند و به تجمع اعتـراضـی  

ھمزمـان بـا ایـن  .  خود پایان دادند 
اعتراضات نمایندگان كارگـران در  
بخشداری چـھـاردانـگـه مشـغـول  
مذاكره با شورای تامیـن مـنـطـقـه  

ــد و   نــفــر از  ٥٠ اســالمشــھــر بــودن
كارگر بازنشسته این كـارخـانـه بـا  
تجمع در مقابل بخشداری خواھان  

ــودنــد  ــقــات  .  ســنــوات خــود ب ــواف ت
مسئولین این شورا مالک  ( گانه ٤ 

قبلی این کارخانه را که در حـال  
حاضر کـارخـانـه بـه وی واگـذار  
ـــخـــشـــداری   ـــه ب شـــده اســـت ب
چھاردانگه فرا خواندند و پـس از  
ـرگــزار   جـلـسـه ای کـه بـا وی ب

ـرر شــد  ــد مــق ــامــبــرده    -١ :  کـردن ن
مبلغ ده میلیـارد تـومـان در طـول  
یک ماه آینده جھـت ادامـه کـار  

ـرار دھـد    -٢ در اختیار کارخانه ق
تا فـردا ظـھـر دسـتـمـزد مـعـوقـه  
کارگران به حساب آنان واریز شود  

کـارخـانـه بـمـدت سـه مـاه و   -٣ 
ـیـار وی   بطور آزمـایشـی در اخـت
باشد و چـنـانـچـه در ایـن مـدت  
کمترین بی توجھی به تـعـھـداتـش  
ـر تـداوم کـار و اجـرای   ـنـی ب مب
تعھدات قـانـونـی اش در مـقـابـل  
ــه   کـارگـران انـجــام دھــد کــارخـان
ــیـار ســازمــان   ــه در اخــت بـالفــاصــل

ـرد   ـرار گـی  -٤ حمایت از صنایع ق
وی در این مدت سه مـاھـه حـق  
حضور در کـارخـانـه را نـخـواھـد  

ــجــه اعــتــراضــات  ).   داشــت  ــی نــت
ـراضـات  ١٢  مرداد نتیجـه ایـن اعـت

ــد  ــارس   «٢ .  بـودن اعــتـصــاب در پ
جنوبی به منظور دریـافـت حـقـوق  

ـرداخـت نشـده در   مـرداد  ٥ ھای پ
ــشـود  ــارس  .  شـروع مــی كـارگــران پ

جنوبی مجموعه سه ماه است كـه  
از دریافت حقوق محروم ھستند و  
قادر نیستند مشكالت معـیـشـتـی  

ـنـد  ـن مـرداد  ٦  «٣ .   خود را رفع ك
کارگران کارخـانـه سـیـمـان زریـن  
ــه عــدم   ــجــان دراعــتــراض ب رفســن
پرداخت بـمـوقـع حـقـوشـان واخـراج  

ــت  ١٠  ــواس ــارگــران ودرخ نــفــرازک
بازگشت بکارھمکاران اخراج شـده  
شان دست بـه اعـتـصـاب زدنـد ،  
کارخانه را تعطیل کردنـد و جـلـو  
درب ورودی کارخانه کـه بسـتـه  

مـرداد  ٩  «٤ .  بود تـجـمـع کـردنـد 
ـــی   ــان ــادر درم ـــاران و ک پــرســت
ـیـج فـارس   بیمارستان شھـدای خـل
ــه عــدم   بــوشــھــر در اعــتــراض ب
پرداخت کامل حـقـوق و مـزایـای  
ـراض   خود دست به تحصـن و اعـت

مرداد کارکنان شبکه  ٩  «٥ . زدند 
ــان   ــت بــھــداشــت و درمــان شــھــرس
ــت   ــدم پــرداخ ــه ع ــت ب دیــرنســب

حق مسکن،مـرخصـی  ( مطالباتشان 
مناطق محروم، ماموریت، اضافـه  
ـر، کـارانـه و   کار، حق لباس وشـی

ـــون  ــدم پــرداخـــت دی ـرف  )  ع ازطــ
مسئوالن دانشگاه علوم پـزشـکـی  
ــی درمــانــی   ــھـداشــت و خــدمـات ب
ـراض   بوشھراعالم نارضایتـی واعـت

ـیـش از  ٥   «٦ .   کردند  مـرداد  ب
صد نفر از کارمندان شرکت بیمـه  
آسیا روبروی ساخـتـمـان مـرکـزی  
خود تجمع کرده و تنـھـا خـواسـتـه  
ــر مــدیــر عــامــل اعــالم   ــی ــغــی را ت

 روز  ١٠ پس از گـذشـت  .  کردند 
مرخصی مدیر عامل بیمه آسیا و  
ــه دفــتــر کــار   ــازگشــت وی ب ب
ــدان بــرای   ــارمــن ــدادی از ک ــع ت
ــه خــود از   ــه خـواســت پـافشــاری ب

 . ھیات مدیره تجمع کردند 
 ١٣٩٢ مرداد  ١٤ 
 ٢٠١٣  آگوست  ٥ 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
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 اعتراضات كارگری 

 
 گزارش تکمیلی اعتراض کارگران کیان تایر 

پـس از یـکـمـاه  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران :  مرداد ١٢ 
ـایـع بـر سـر   کشمکش میان کارگران کیان تایر و وزارت صـن
واگذاری این کارخانه به مالک قبلی آن، از صـبـح امـروز  
ـان   آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر شعله ور شـد و آن
ـیـن   ـی در اقدامی متحدانه توانستند با شـروطـی کـه خـود تـع
ـلـی   ـب کردند تا بدینجا مسئله واگذاری کارخانه به مالک ق

ـنـد  ـیـر قـرار دھ ـاث ـانـه ای تـحـت ت ـاطـع ـا بـر  .  آنرا بطور ق ـن ب
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال تـجـمـع  
ـتـر   ـابـل دف ـق کارگران کیان تایر در روز ششم مرداد ماه در م
بیت رھبری و وعده رسیدگی مناسب به خواست کارگران از  
سوی فرماندار اسالمشھر در شورای تامین استان، جلسه ایـن  
شورا بدلیل عدم حضور نماینده وزارت صنایع بـرگـزار نشـد و  
وعده ھای متفاوتی از ششم مرداد به این سـو بـه کـارگـران  

بـر اسـاس  .  کیان تایر جھت برگزاری جلسه مـزبـور داده شـد 
ـایـر داده   آخرین وعده ای که در این رابطه به کارگران کیان ت
ـامـیـن   شده بود قرار بود دوشنبه ھفته جاری جلسه شـورای ت
ـلـه   جھت رسیدگی به خواست کارگران مبنـی بـر حـل مسـئ

اما از آنـجـا  . واگذاری کارخانه به مالک قبلی برگزار شود 
ـایـع   که روز چھارشنبه گذشته رئیس سازمان حمایت از صـن
در راستای تامین و تکمیل واگذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
ـیـد   قبلی ابالغیه ای را مبنی بر عدم فروش الستیکھای تول
شده به مسئولین شرکت داده بود کارگران کیان تایر روز پنـج  
ـا امضـای طـومـاری خـواھـان فـروش   شنبه ھفته گذشتـه ب
ـقـر   الستیکھا و پرداخت دستمزد خود شدند اما مدیریـت مسـت

به ھمین دلیـل  .  در شرکت از انجام خواست کارگران سرباز زد 
ـا خـواسـت  ٩ کارگران کیان تایر از سـاعـت    صـبـح امـروز ب

پرداخت دستمزد معوقه خود و روشن کردن تکلیف واگـذاری  
کارخانه به مالک قبلی، بطور متحدانه ای دست به تـجـمـع  
ـا   در محوطه کارخانه مشرف به جـاده اسـالمشـھـر زدنـد و ب
ـیـک نسـبـت بـه روزھـای دیـگـر،   افروختن بیشتر آتش الست

بدنبال ایـن  . خواھان رسیدگی فوری به خواستھای خود شدند 
اقدام اعتراضی قاطعانه از سوی کارگران کیان تایر فضـای  
امنیتی بسیار شدیدی  بر حـوالـی کـارخـانـه حـاکـم شـد و  
ـان   ـا حضـور در مـی ـتـظـامـی اسـالمشـھـر ب فرمانده نیروی ان

ـان شـد  ایـن در  .  کارگران خواھان پایان دادن بـه اعـتـراض آن
ـتـی کـه مشـغـول   ـی ـن حالی بود که یـکـی از مـامـوریـن ام
ـان   ـا خشـم آن فیلمبرداری چھره به چھـره از کـارگـران بـود ب
مواجه گردید و بر اثـر درگـیـری مـخـتـصـری کـه رخ داد  
ـان   دوربین اش طعمه شعله ھای آتشی شد که کـارگـران کـی

بنا بر این گزارش اعـتـراض کـارگـران  .  تایر بر افروخته بودند 
ـا شـدت ادامـه داشـت کـه تـعـدادی از   کیان تایر درحالی ب
ـا   نماینده ھای آنان در بخشداری چھاردانگه مشغول مذاکره ب

 کـارگـر  ٥٠ شورای تامین منطقه اسالمشھر بودند و حـدود  
ـابـل آن خـواھـان   ـق بازنشسته این کارخانه نیز با تـجـمـع در م

ـابـل   ـق پرداخت سنوات خود بودند که سپس تجمع خود را به م
بنا بر آخرین خبرھای رسـیـده  .  بخشداری چھاردانگه کشاندند 

ـا   به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض کارگران کیان تایر ت
ـان   ـای ـا فـرا رسـیـدن پ لحظه تعطیلی کارخانه ادامه داشت و ب
ساعت کاری، آنان خود راسا اقدام بـه خـامـوش کـردن آتـش  

ـان دادنـد  ـای ـا بـر خـبـر  .  کردند و به تجمع اعتراضی خود پ ـن ب
دیگری که به اتحادیه ازاد کارگران ایران رسیده است جـلـسـه  
ـامـیـن مـنـطـقـه   نماینده ھای کارگران کیان تایر با شورای ت

ـات  .  اسالمشھر نیز ساعتی پیش به پایان رسید  ـی ـا بـر جـزئ ـن ب
ـان   این گزارش پس از پایان جلسه نماینده ھای کـارگـران کـی
تایر با شورای تامین منطقه اسالمشھر، مسئولین ایـن شـورا  
مالک قبلی این کارخانه را که در حال حاضر کارخـانـه بـه  
وی واگذار شده است به بخشداری چھاردانگه فرا خواندنـد و  

 -١ :  پس از جلسه ای که با وی برگـزار کـردنـد مـقـرر شـد 
نامبرده مبلغ ده میلیارد تومان در طول یک ماه آینده جـھـت  

ـا فـردا ظـھـر    -٢ ادامه کار در اختیار کارخانـه قـرار دھـد   ت
ـز شـود   ـان واری  -٣ دستمزد معـوقـه کـارگـران بـه حسـاب آن

ـاشـد   کارخانه بمدت سه ماه و بطور آزمایشی در اختیار وی ب
و چنانچه در این مدت کمترین بی توجـھـی بـه تـعـھـداتـش  
ـابـل   ـق مبنی بر تداوم کار و اجرای تعھدات قانونی اش در م
ـار سـازمـان   ـی ـت کارگران انجام دھد کارخانه بالفـاصـلـه در اخ

وی در این مدت سـه مـاھـه    -٤ حمایت از صنایع قرار گیرد  
ـات از  .  حق حضور در کارخانه را نخـواھـد داشـت  ـق ایـن تـواف

سوی نماینده ھای کارگران کیان تایر زمانی صورت گرفـت  
ـایـر فـردا  .  که کارخانه تعطیل شـده بـود  ـان ت کـارگـران کـی

 .تصمیم نھایی در اینمورد را اعالم خواھند کرد 
 

آخرین روز عمر دولت دھم، دود اعتراض 
کارگران کیان تایر آسمان چھاردانگه را 

 پوشاند
  ١٢ از صبح امروز  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران :  مرداد ١٢ 

مرداد ماه کارگران کیان تایر با دست کشیدن از کـار، اقـدام  
به تجمع و آتش زدن الستیک در محوطه درونـی کـارخـانـه  

این در حالـی اسـت کـه  .  مشرف به جاده اسالمشھر کرده اند 
بازنشستگان این کارخانه نیز در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت  
ــخــشــداری   ــل ب ــاب ــرار اســت  امــروز در مــق ــوات خــود ق ســن

بنا بر گزارشـھـای  . چھاردانگه دست به تجمع اعتراضی بزنند 
ـتـه   ـف ـال چـنـد ھ ـب رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران بـدن
اعتراض و تجمعات کارگران کیان تایر در محوطه کارخـانـه،  
وزارت صنایع و مقابل دفتر بیت رھبری از آنـجـا کـه وزارت  
ـلـی آن   ـب صنایع ھمچنان بر واگذاری کارخانه بـه مـالـک ق
اصرار دارد و از طرف دیگر با گذشت ده روز از مـرداد مـاه  
دستمزد کارگران کیان تایر پرداخت نشده است ایـن کـارگـران  
ـا آتـش زدن   از صبح امروز دست از کـارگـران کشـیـدنـد و ب
الستیک و تجمع در محوطه درونـی کـارخـانـه مشـرف بـه  
. جاده اسالمشھر خواھان رسیدگی به خواستھای خـود شـدنـد 

ـا   کارخانه کیان تایر در آخرین ھفته ھای عمر دولت دھم و ب
عجله به مالک قبلی ایـن کـارخـانـه واگـذار شـده اسـت و  
کارگران کیان تایر با توجه به سوابق سـوء وی در سـاھـای  

 برای به تعطیلی کشـانـدن کـارخـانـه، حـاضـر بـه  ٨٧  و  ٨٦ 
کارگران کیان تایر اعالم کـرده  .  پذیرش این واگذاری نیستند 

اند در صورت تداوم وضعیت مـوجـود و عـدم رسـیـدگـی بـه  
ـنـد بسـت و دامـنـه   خواست ھایشان جاده اسالمشھر را خـواھ

ـلـی  .  اعتراضات خود را گسترش خواھند داد  ـی گـزارش تـکـم
اعتراض امروز کارگران کیان تایر متعاقبا از سوی اتـحـادیـه  

 .آزاد کارگران ایران منتشر خواھد شد 

تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس در 
 مقابل داره کار قروه

اداره کاروفرماندار قروه درھماھنگی باکارفـرمـای فـوالد  
 زاگرس کارگران این کارخانه را سر می دوانند 

ـار  :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران : مرداد ١٢  ـال دو ب ـب بـدن
ـابـل مـجـلـس   ـق تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس در م
ـیـسـیـون اصـل نـود بـه   شورای اسـالمـی و رسـیـدگـی کـم

  ٤ خواستھای این کارگران مبنی بر ابقا به کـار و پـرداخـت  
ـان   ماه دستمزد معوقه آنان، اداره کار و فـرمـانـداری شـھـرسـت

 کـارگـر اخـراجـی فـوالد زاگـرس را سـر  ٢٥٠ قروه ھمچنان  
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  میدوانند 

ایران صبح امروز کارگران فوالد زاگرس پس از عـزیـمـت بـه  
کارخانه و امضای دفتر حضور و غیاب با در دسـت داشـتـن  
صورتجلسه کمیسیون اصل نود دست به تجمع اعتـراضـی در  
مقابل اداره کار شھرستان قـروه زدنـد و خـواھـان اجـرای ایـن  

بنا بـر ایـن  .  صورتجلسه و رسیدگی به خواستھای خود شدند 
گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی نماینده ھای کـارگـران بـه  

ـیـس  .  جلسه ای در اداره کار دعوت شدند  در ایـن جـلـسـه رئ
ـنـده   ـای ـاال بـه نـم اداره کار شھرستان قروه با دادن جوابھای سرب
ـیـسـیـون اصـل نـود   ھای کارگران اعالم کرد صورتجلسه کم
ارزشی ندارد و شمـا بـرای رسـیـدگـی بـه ھـر دو مـورد از  

ـازگشـت  ( خواستھایتان   دریافت چھار ماه دستمزد معوقـه و ب
ـا  )  بکار   مـرداد بـرای ارائـه  ١٨ می باید شکایت کنید و ت

کارگـران فـوالد زاگـرس از اول سـال  . شکایت فرصت دارید 
ـافـت نـکـرده انـد و از   ـیـر مـاه  ١٨ تاکنون دستمزدی دری  ت

ایـن کـارگـران در حـال  .  سالجاری از کار خود اخراج شده اند 
ـبـرنـد و   ـی حاضر در شرایط بسیار مشقت بار معیشتی بسـر م
ـبـری و مـجـلـس   تجمعات مکرر آنھا در مقابل دفتر بیت رھ
ـنـظـیـم   ـا وعـده و ت ـز تـوام ب ـی شورای اسـالمـی در تـھـران ن
ـیـسـیـون اصـل نـود مـجـلـس شـورای   صورتجلسه ای در کم

ـان  .  اسالمی بوده است  ـای کارگـران فـوالد زاگـرس پـس از پ
ـان قـروه اعـالم   تجمع امروز خود در مقابل اداره کار شـھـرسـت
ــدگــی   ــه اعــتـراضــات خـود بـرای رسـی ــان ب ــد ھــمـچــن کـردن

ـا بـر گـزارش دیـگـری  .  خواستھایشان به ادامه خواھند داد  بن
ـتـه   ـف نیز که بدست اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده اسـت ھ
ـنـده   ـای گذشته فرماندار شھرستان قروه با احضار بـرخـی از نـم
ھای کارگران آنان را تھدید کرد و بـه ایـن کـارگـران اعـالم  
نمود ادامه تجمعات اعتراضی کارگران تبعات امنیتی بـرای  

بنا بر این گـزارش در ایـن جـلـسـه  .  آنان در پی خواھد داشت 
نماینده ھای کارگران نیز با تاکید بر محق بـودن کـارگـران،  
اعالم کردند چنانچـه بـه خـواسـتـھـایشـان رسـیـدگـی نشـود  

 .ھمچنان به اعتراضات خود ادامه خواھند داد 
 

تجمع کارگران فوالد زاگرس در مقابل 
 اداره کار شھرستان قروه

ـفـر از کـارگـران  ٧/٥/٩٢ به گزارش رسیده امروز    صـد ن
ـابـل اداره کـار قـروه دسـت بـه   کارخانه فوالد زاگرس در مق

ـا  ١٠ این تجمع از .  تجمع زدند   امـروز ادامـه  ١٢:٤٠  صبـح ت
در پی مراجعه کارگران به تھران قرار بر این بـود کـه  .  داشت 

ـان رسـیـدگـی کـنـد امـا   کمیسیون اصل نود به مشکالت آن
ـان داده نشـده اسـت  کـارگـران در  .  تاکنون ھیچ جوابی به آن

ـتـر کـار خـود را   تاریخ مقرر به کارخانه مراجعه کـرده و دف
امضا می کنند ولی مدیر کارخانه در مـحـل کـار حـاضـر  
ـابـل اداره کـار دسـت بـه تـجـمـع   نشده و آنان به ناچار در مق
ـان   زدند؛ تجمع کنندگان تاکید کردند که اگر تا شنبه بـه آن

ـابـل اداره کـار    پاسخ داده نشود با خانواده  ھایشان مجددا در مق

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ی ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه    کمیته .  تجمع خواھند کرد 
  ١٣٩٢  مرداد  ٧ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
اعتصاب به خاطر عدم پرداخت حقوق در 

 پارس جنوبی
ـاریـخ    شركـت مـحـور  ـابـت كـار  ٠١/٠٥/٩٢ سـازان در ت  ب

 میلیون تومان از كـارفـرمـای  ٩٠٠ اش در پارس جنوبی    پروژه 
خود دریافت كرده و به رغم این دریافت از پـرداخـت سـه مـاه  

ـانـش خـودداری مـی  ـن ـارك ـنـد   حقوق ك مـدیـران ایـن شـركـت  . ك
گویند این پول باید در پروژه ھای دیگر ھم ھزینه شود و    می 

ای برای پرداخت نكردن حقوق پرسنل پروژه قرار    ھمین را بھانه 
این در حالی است كارگران این مـجـمـوعـه سـه مـاه  .  اند   داده 

ـنـد   ـیـسـت ـادر ن ـنـد و ق است كه از دریافت حقوق محروم ھسـت
ـان  .   مشكالت معیشتی خود را رفع كنند  ـن ـارك از ایـن رو ك

 اعتصاب كرده و از كار كـردن  ٠٩/٠٥/٩٢ این شركت از تاریخ  
ی نـه چـنـدان دور    این شركت در گذشتـه .  اند   خودداری نموده 

ھم به دلیل عدم رعایت كیفیت غذای پرسـنـل و آلـوده بـودن  
غـذا، كـارگــرانـش را دچـار مســمـومـیـت كـرد و یـكـی از  

ـبـع .  كارگرانش از شدت مسمومـیـت فـوت كـرد  وبـالگ  : مـن
 ١٣٩٢  مرداد  ١٠  -کانون مدافعان حقوق کارگر 

 
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان زرین 

 رفسنجان
کـارگـران کـارخـانـه سـیـمـان زریـن رفسـنـجـان  :  مـرداد ٦ 

ــان واخــراج   ــوش ــق ــراض بــه عــدم پــرداخــت بــمــوقــع ح ــت دراع
نفرازکارگران ودرخواست بازگشت بکارھمکاران اخراج شـده  ١٠ 

شان دست به اعتصاب زدند ، کارخانه را تـعـطـیـل کـردنـد و  
در پـی  .  جلو درب ورودی کارخانه که بسته بود تجمع کردند 

ـنـی بـر   تصمیم مدیریت شرکت سیمـان زریـن رفسـنـجـان مـب
 نفر از کارگران کارخانه ،عقد قـرارداد  ١٠ تعدیل نیرو و اخراج  

ـاده   ـف با شرکتھای غیر بومی جھت انجام امور کارخانه ، اسـت
ـیـن عـدم پـرداخـت حـقـوق   از نیروھای غیر بومی و ھـمـچـن
ـقـرر،کـارگـران کـارخـانـه سـیـمـان زریـن   کارگران در زمـان م

 در اعـتـراض بـه ایـن  ٠٦/٠٥/١٣٩٢ رفسنـجـان در مـورخ  
تصمیمات و جریانات اعتصاب نموده و کـارخـانـه را تـعـطـیـل  
کردند و جلو درب ورودی کارخـانـه کـه بسـتـه بـود تـجـمـع  

 کردند 
 

خبر اعتصاب به خاطر عدم پرداخت حقوق 
 در پارس جنوبی

خبر اعتصاب بـه  !  کانون مدافعان حقوق کارگر :   مرداد ١ 
سـازان    خاطر عدم پرداخت حقوق در پارس جنوبی شركت محـور 

ـنـوبـی     بابت كـار پـروژه ٠١/٠٥/٩٢ در تاریخ   ـارس ج اش در پ
ـافـت كـرده و بـه  ٩٠٠   میلیون تومان از كارفرمای خـود دری

ـانـش   ـن ـارك ـافـت از پـرداخـت سـه مـاه حـقـوق ك رغم این دری
گویند این پول بایـد    مدیران این شركت می .  كند   خودداری می 

ای بـرای    در پروژه ھای دیگر ھم ھزینه شود و ھمین را بھانه 
این در حـالـی  .  اند   پرداخت نكردن حقوق پرسنل پروژه قرار داده 

ـافـت   است كارگران این مجموعه سـه مـاه اسـت كـه از دری
حقوق محروم ھستند و قادر نیستند مشكالت معیشتی خـود  

ـنـد  ـن ـاریـخ  .  را رفع ك ـان ایـن شـركـت از ت ـن ـارك از ایـن رو ك
. انـد    اعتصاب كرده و از كار كردن خودداری نـمـوده ٠٩/٠٥/٩٢ 

ـیـل عـدم    این شركت در گذشته  ی نه چـنـدان دور ھـم بـه دل
رعایت كیفیت غذای پرسنل و آلوده بودن غذا، كارگـرانـش را  
دچار مسـمـومـیـت كـرد و یـكـی از كـارگـرانـش از شـدت  

 .مسمومیت فوت كرد 

تجمع  پرستاران و کارمندان بیمارستان 
بوشھردراعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 مزایاشان
ـان شـھـدای  :  مرداد ٩  ـیـمـارسـت پرستاران و کادر درمانـی ب

خلیج فارس بوشھر در اعتراض به عدم پرداخت کامل حـقـوق  
عدم پرداخت  .  و مزایای خود دست به تحصن و اعتراض زدند 

حقوق و مزایای کادر درمانی و کارکنان بیمارستان شـھـدای  
خلیج فارس بوشھر در ماھھای گذشته باعث شد تا تعـدادی  
از آنان دست از کار کشیده و خواستار پرداخت کامـل حـقـوق  

بـر اثـر ایـن اعـتـراض بـرای  .  و مزایای معوقه خـود شـونـد 
ساعاتی اتاق ھای عمل این بیمارستان تعطیل و کار پـذیـرش  

درادامـه بـه درخـواسـت دکـتـر  .  بیماران با مشکل روبـرو شـد 
کشمیری رئیس این بیمارستان معترضین با حضور در سـالـن  
ـنـد  ـت ـات خـود پـرداخ ـب . اجتماعات بیمارستان بـه طـرح مـطـال

ـا حضـور در سـالـن   کارکنان و پرستاران بیمارستان بـوشـھـر ب
ـتـی دانشـگـاه   ـیـت مـدیـری اجتماعات به شدت نسبت به وضـع
علوم پزشکی و مالی بیمارستان اعـتـراض نـمـوده و از بـی  
توجھی دکتر حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشھر بـه  

و به عدم پرداخت چنـدیـن  .  مشکالت خود ابراز گالیه نمودند 
ـاران و  . ماھه اضافه کار و کارانه خود اعتراض نمودند  پـرسـت

ـنـد کـه حـق   کارکنان معترض در سخنان خود اظـھـار داشـت
.  ماه است که پـرداخـت نشـده اسـت ١٨ مسکن آنان به مدت  

 ماه است که مزایایی از جمله حق لباس به آنھـا  ١٨ ھمچنین  
از جمله موارد اعتراضی آنھا حـذف حـق  .  تعلق نگرفته است 

جذب آنھا از حقوق تیر ماه و پرداخت نشدن آن در ماه گذشتـه  
بوده است در حالیکه حق جذب بطور قانونی در حکم حقوقی  

بروز این مشکالت در حالی اسـت  .  کارکنان لحاظ شده است 
که بیمارستان شھدای خلیج فارس بوشھر با درآمد میانـگـیـن  
ـارد تـومـان، یـکـی از مـراکـز   ـی ـل ـی ـاالی یـک م ماھانـه ب

در این جلـسـه  .  درآمدزای درمانی کشور محسوب می گردد 
دکتر کشمیری رئیس بیمارستان نیز از تالش خود برای رفـع  
ـا   این مشکالت سخن گفت و اظھار امـیـدواری نـمـود کـه ب
ـزشـکـی بـه زودی   مدیریت دکتر حیدری در دانشگاه علوم پ

 .ابن مشکالت رفع گردد 
 

 اعتراض پزشکان متخصص درمانگاه 
 تخصصی ابوالفضل

ـان بـوشـھـر در   اعتراض پرستاران و کادر درمانی بیمارسـت
حالی است که ھفته گذشته نیز شاھد اعـتـراض جـمـعـی از  
ـفـضـل بـوشـھـر   پزشکان متخصص درمانگاه تـخـصـصـی ابـوال

ـزشـکـان مـتـخـصـص در  .  بودیم  در ھفته گذشته تعدادی از پ
اعتراض به عدم پرداخت کارانه خود در ماھھای گذشته، در  
ـیـمـار خـودداری   محل درمانگاه حضور نیافته و از پـذیـرش ب

 ماه است که کارانه پزشکان متخصص دانشـگـاه  ١٩ . نمودند 
علوم پزشکی استان بوشھر از سوی مدیریت این دانشگـاه بـه  

این موضوع سبب اعتراض جمعی از  .  آنان پرداخت نشده است 
ـار تـوجـه دکـتـر   پزشکان متخصص بوشھری شد که خـواسـت
حیدری رئیس دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت کارانـه خـود  

 .  تا کنون پرداخت نشده است، می باشند ٩٠ که از دی ماه  
 

اعتراض کارکنان شبکه بھداشت و درمان 
 شھرستان دیر از پرداخت نشدن مطالباتشان

ـان  :  مرداد ٨  کارکنان شبکه بـھـداشـت و درمـان شـھـرسـت
حـق مسـکـن،مـرخصـی  ( دیرنسبت به عدم پرداخت مطالباتشان 

ـاس وشـیـر،   ـب مناطق محروم، ماموریت، اضافـه کـار، حـق ل
ازطرف مسئوالن دانشگاه عـلـوم  )  کارانه و عدم پرداخت دیون 

ـتـی   ـارضـای پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی بوشھراعالم ن
یکی از کارکنان شبکه بھداشت و درمـان  .   واعتراض کردند 

ـنـکـه پـرداخـت نشـدن حـق مسـکـن،   ـان ای شھرستان دی ر با بی
ماموریت، اضافه کار، حق لبـاس، کـارانـه و عـدم پـرداخـت  
ـان کـارمـنـدان ایـن   دیون موجب بروز اعتراض ھـایـی در مـی

ـزان  :  شبکه شده، گـفـت  ـا تـوجـه بـه مـی ھـمـه کـارمـنـدان ب
اند و معـوق    دریافتیشان برای خرج کردن آن برنامه ریزی کرده 

شدن مطالبات، آنھا را با مشکل مواجه کرده کـه الزم اسـت  
ـنـد  ـان رسـیـدگـی کـن عـدم  .  مسئوالن دانشگاه به مشکـل آن

یکـی دیـگـر  !  پرداخت حق مسکن و مرخصی مناطق محروم 
ـز   ـی از کارکنان رسمی شبکه بھداشت و درمان شھرستان دی ر ن
ـان،   با اعالم نارضایتی از پرداخت نشدن حق مسـکـن کـارکـن

ـافـت  ٢٢ به مدت  : گفت   مـاه اسـت کـه حـق مسـکـن دری
ام و این در حالی است که این مھم در فیـش حـقـوقـی    نکرده 

کارکنان بسیاری از ادارات گنجانده شده و ماھیانه به ھـمـراه  
ـنـد   حقوق خود دریافت می  ـالـی حـق  .  کـن ـزان ری وی بـه مـی

مسکن کارکنان رسمی دانشگاه علوم پزشکی اشاره کـرد و  
حق مسکن افراد متاھل مبلغ ھشتاد ھـزار تـومـان و  :  گفت 

ـا    افراد مجرد و خانم  ھا مبلغ شصت ھزار تـومـان اسـت کـه ب
  ٣٠٠  ماه، کارکنان مبلغی بین یک میلیون و  ٢٢ احتساب  

 ھزار تـومـان از دانشـگـاه  ٦٠٠ ھزار تومان تا یک میلیون و  
ــد  یـکـی دیـگـر از کـارکـنــان  .  عـلـوم پــزشـکـی طــلـب دارن

با وجـود گـذشـت  :  درخصوص مرخصی مناطق محروم گفت 
ـاطـق مـحـروم   چند سال ھنوز مبالغ مربوط به مـرخصـی مـن
ـا تـوجـه بـه تـورم   ـالـغ آن ب ـب پرداخت نشده است و پرداخـت م

با توجه به تـورم  :  وی عنوان کرد .  موجود دیگر ارزشی ندارد 
ـاطـق   ـالـی مـرخصـی مـن ـالـغ ری ـب موجود و کم ارزش شدن م

ـالـی آن خـودداری و    محروم پیشنھاد می  کنم از پـرداخـت ری
کارمندی دیگر به وضعیـت اضـافـه  .  ھا ذخیره شود   مرخصی 

 ماه از آغاز سـال  ٥ با گذشت  :  کار اشاره کرد و اظھار داشت 
حسین امیـری  .  ھنوز اضافه کار کارکنان پرداخت نشده است 

ـان   یکی دیگر از کارکنان شبکه بھداشت و درمـان شـھـرسـت
ـلـی گـفـت   دیر نیز با انتقاد از وضعیت پرداختـی  : ھـای پـرسـن
  ١٠  تاکنون به مـدت ٩١ متأسفانه ھنوز حق ماموریت از مھر  

ماه پرداخت نشده است و کارکنان نیاز شدید به پول آن دارنـد  
ـا    گمان می :  وی افزود . اند   ریزی کرده   و برای آن برنامه  رفت ت

قبل از ماه مبارک رمضان مطالبات پرسنلی پـرداخـت شـود  
ـنـوز پـرداخـت نشـده کـه عـدم   اما این مھم تا این لـحـظـه ھ
ـان، شـأن و   ـیـشـتـی کـارکـن پرداخت مطالبات و وضعیت مـع
جایگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی را خـدشـه دار کـرده  

انتقاد از حذف سھمیه شیر کارکنان آزمایشگـاه یـکـی  .  است 
از کارکنان شاغل در آزمایشگاه مرکـز بـھـداشـتـی درمـانـی  
ـیـه شـیـر   ـاد از حـذف سـھـم ـق ـت ـا ان ـز ب حضرت مھدی دیر نی

یکی از موارد بسیار مھمـی کـه  :  کارکنان آزمایشگاه گفت 
به دلیل آلوده بودن محیط کار کارکنان شاغل در آزمایشگـاه  
و رادیولوژی و در راستای حفظ سالمت کارکنان شاغـل در  

ـان آنـجـا    این محیط   ھا تصویب شده بود سھمیه شیـر کـارکـن
ـان پـرداخـت مـی  شـد    بود که چندین ماه ھزینه آن به کـارکـن

شـد امـا    سپس به صورت روزانه شیر به کارکنان تحویل مـی 
ـیـسـت و   ـیـه شـیـر ن چند ماھی است کـه خـبـری از سـھـم

. گویند ھیئت امنا دانشگاه آن مصوبه را لغو کـرده اسـت   می 
ھـای    وی به لزوم استفاده شیر توسط کارکنان شاغل در بخش 

آزمایشگاه و رادیولوژی برای حفظ سالمتیشان اشاره کـرد و  
ـزشـکـی بـوشـھـر و  :  اظھار داشت  از مسئوالن دانشگاه علوم پ

شـود نسـبـت بـه    اعضا ھیئت امنا دانشـگـاه درخـواسـت مـی 
 ھای آلـوده اقـدام    برقراری مجدد سھمیه شیر کارکنان محیط 
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یکی دیگراز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشـھـر بـه  

درحـالـی کـه  :  پرداخت نشدن حق لباس اشاره کـرد و گـفـت 
بسیاری از ادارات مبالغ بسیار باالیی به عنوان حق لباس بـه  

ـزشـکـی از    کارکنان خود اختصاص می  دھند دانشگاه علوم پ
 تا کنون حق لباس کارکنان مجمـوعـه خـود  ٩٠ مھر ماه سال 

 ھزار تومان اسـت،  ١٥٠  ھزار تومان تا ٢٠ را که ماھانه مبلغ  
ـیـش  ١٠ از مـدت  :  وی افـزود .  پرداخت نکـرده اسـت   مـاه پ

ـاخـیـر در ایـن   کارانه پزشک خانواده نیز پرداخت نشده کـه ت
 .ھا باعث نگرانی است   پرداخت 
 
 

تغییر مدیر عامل، خواسته مجدد کارمندان 
 تجمع کننده بیمه آسیا

ـا  :   مرداد ٥  بیش از صد نفر از کارمندان شرکت بیمه آسـی
روبروی ساختمان مرکزی خود تجمع کرده و تنھا خواستـه را  

 روز  ١٠ پـس از گـذشـت  .  تغییر مدیر عامل اعـالم کـردنـد 
مرخصی مدیر عامل بیمه آسیا و بازگشت وی به دفتر کـار  
ـافشـاری بـه خـواسـتـه خـود از   تعدادی از کارمندان برای پ

ـتـرضـان بـه حضـور مـدیـر  .  ھیات مدیره تجمع کردند  این مـع
عامل فعلی پس از پایان دادن به تجمع خـود اعـالم کـردنـد  
ـنـد   که اگر تغییر انجام نشود روز دوشنبه مجدد تجـمـع خـواھ

ـلـق  ٢٠ که    با توجه به این . داشت   درصد سھام بیمه آسیا مـتـع
ـیـمـه   به دولت است در تغییر مدیـر عـامـل آن بـه غـیـر از ب
مرکزی وزارت اقتصاد نیز صاحب نظر است که تاکنـون ایـن  

ـتـه  .  ھا نـدارنـد   نھاد تصمیمی برای تغییر حاج فتحعلی  ـف دو ھ
ـای   پیش از تعدادی از کارکنان و مدیران بیمه آسیا در راسـت
کاھش حقوق خود ھر افزایش حقوق مدیر عـامـل و مـدیـران  

ـنـد مـاه  ھـای فـروردیـن و    دیگر بازگشت حقوق خود بـه مـان
اردیبھشت شدند و از ھیات مدیره و مدیر عامل به خاطر ایـن  

بر ھمین اساس ھیات مـدیـره  . تصمیمات خواستار استعفا شدند 
ضمن تصویب برگشتن حقوق کارمندان به دوره قبل به مـدیـر  

 روز مرخصی دادند تا دراین مدت تصمیـم گـیـری  ١٠ عامل  
 .کنند 

  كارگران
 

دولت به تبلیغات افزایش :پروین محمدی
 حقوق كارگران نیازمند است
ــارگــری   ــقــل ک ــت ــال مس یــک فــع

عالی کـار    مصوبه امروز شورای :  گفت 
 ھـزار تـومـانـی  ٢٥ در خصوص افزایش  

ـار ھشـت مـاه   حقوق مسکن و خوار و ب
 «ژسـت » تنھا یک  ٩٢ باقیمانده سال  
ـا   «پرویـن مـحـمـدی ».  تبلیغاتی است  ب

كه دولت در واپسـیـن روزھـای    اعالم این 
ـاز دارد، گـفـت  ـی در نشـسـت امـروز  :  حضورش به تبلیغات ن

شورای عالی کار به جای افزایش مزد تنھا مبلغ ثابتـی بـه  
  ٢٥ وی بایادآوری اینکه افزایـش  .  حقوق کارگران افزوده شد 

ـنـھـا   ـار کـارگـران ت ھزار تومانی حقوق مسکـن و خـوار و ب
ایـن  :  شود، گـفـت    می ٩٢ محدود به ھشت ماه باقیمانده سال  

ـات  ٤٥ رقم ثابت مانند یارانه   ـان نـوسـان  ھزار تومانی در جـری
ـان  .  ارزش خواھد شد   اقتصادی پیش رو به سرعت بی  ـی وی باب

ھای اقتصادی ھمخوانـی نـدارد،    اینکه این افزایش با واقعیت 
 ھـمـان زمـان      بایست از   دولت و شورای عالی کار می :  گفت 

برگزاری جلسات تعییـن مـزد شـورای عـالـی کـار درصـدد  

ـتـه ایـن  .  بـود   ھا می   افزایش منطقی و واقعی دستمزد  بـه گـف
فعال مستقل كارگری ھرچند مصوبه امروز جـلـسـه شـورای  

ھای اعـتـراضـی چـنـد    عالی کار بیانگر تاثیرگذاری واکنش 
ـاب رسـانـه  ـازت ای آن اسـت، امـا اقـدام    سال اخیر کارگران و ب

به گفتـه  .  امروز شورای عالی کار تنھا ژست تبلیغاتی است 
محمدی در ظاھر دولت به عنوان متولی شورای عالی کـار  
ـان را در   ـا کـارفـرمـای در در پنجمین ماه سال توانسته است ت

ھای کارگران تسلیم کنـد و حـقـوق مسـکـن و    برابر خواسته 
ـزایـش دھـد امـا در  ٢٥  را  ٩٢ خوار و بار سال    ھزار تومان اف

 اسـت کـه بـه زعـم    ای تنظیم کرده   عمل مصوبه را به گونه 
ـتـه شـود  ـزایـش گـرف . خود تا حد امکان جلوی تبعات این اف

براساس مصوبه امروز تنـھـا کـارگـران شـاغـل و  :  وی گفت 
 ھزار تومـانـی  ٢٥ آنھم از ماه مرداد به بعد از مزایای افزایش  

ـابـت چـھـار    حقوق مسکن و خوار و بار برخوردار می  شوند و ب
ایـن  .  ھا تعلـق نـخـواھـد گـرفـت   ماه نخستین سال ریالی به آن 
از آنجا که طبق قانـون حـقـوق  :  فعال مستقل کارگری افزود 

شـونـد    محسوب نمی  «مزد »مسکن و خوار و بار جزء حساب  
در نتیجه این افزایش حقوق بر محاسبه حق بیمه و مستمـری  
. کارگران بازنشسته و از کار افتاده تاثیـری نـخـواھـد داشـت 

بدین ترتیب دولت با مصوبه امروز مانع از آن  :  محمدی گفت 
ـامـیـن    شد تا در بد  ترین شرایط اقتصادی مـمـکـن سـازمـان ت

بگیران آن بتوانند از فرصتی کـه بـرای    اجتماعی و مستمری 
ایـن فـعـال  .  مـنـد شـونـد   افزایش مزد به وجود آمده بـود بـھـره 

 ھزار تومانی حـقـوق مسـکـن و  ٢٥ افزایش  : کارگری افزود 
ھم در حالی که تنھا چند ھفته بیشتـر    خوار و بار کارگران آن 

ـابـت مـی  کـنـد دولـت بـه    به پایان عمر دولت باقی مانده،  ث
ـیـغـاتـی   ـل ـب جای انجام کار اصولی درصدد انجام کـارھـای ت
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نامه ! كارگران زحمتكش حق گرفتنی است
رضا شھابی خطاب به كارگران زحمتكش 
 در آستانه ی مراسم تحلیف ریاست جمھور

نتایج انتخابات ریاست جمھـوری و  
میزان مشاركت مردم در آن را ھر طـور  
كه تفسیر كنیم یك چیز مشخص اسـت  
و آن این كه در جامعه ای مـثـل ایـران  
ــدان   كـه وضــع نـھــادھـای مـدنـی چـن
تعریفی ندارد و بسته به ایـن كـه چـه  
ـا   ـقـویـت ی دولتی سـر كـار مـی آیـد ت

ـان اوضـاع بـرای    – شود    ضعیف می  ـتـه در ایـن مـی ـب و ال
ـنـد   نھادھایی مثل سندیكاھای كارگری اساسا  فرقی نمی ك

اكثریت مشاركت كنندگان در انتخابات كه كاندیدایی را بـر    -
ـنـد و   ـن می گزینند بر سر مطالبات و آرزوھایشان قمار می ك

ـار بشـود »به اصطالح امید می بندند كه   ایـن   .«شاید ایـن ب
انتخابات ھم از این مستثنی نیست؛ خاصه كه رئیس جمـھـور  

. ھم گذاشـتـه اسـت  «تدبیر و امید »منتخب نام دولت خود را  
پیش تر در جریان سخنرانی به مناسبت روز جھانی كارگر در  
زندان اشاره كرده بودم كه شعارھای دولـت ھـای سـازنـدگـی،  
اصالحات و عدالت محور برای بھبود اوضاع در عـمـل بـرای  
ـتـی   طبقة كارگر دستاوردی نداشته است جز بیكارسازی، موق

ـة كـارگـر  !  سازی و بی نواسازی  ـق دقت كنیم كه وقتی از طب
سخن می گوئیم به اكثریت حال حاضر جـامـعـه ایـران اشـاره  

ـانـدیـداھـا  :  داریم  اكثریتی كه بعضا  در فیلم ھای انتخاباتی، ك
ـان  .  گوشه ھایی از دردھای شان به تصویر كشیده شد  در جری

تبلیغات انتخاباتی ھر بار كه از كاندیداھا در باره برنامه ھـای  
ـاسـخ   شان برای عرصه فرھنگ و ھنر و سینما سؤال شـد، پ

شان این بود كه باید تصمیم گیری در این عرصه را بـه خـود  
اھالی فرھنگ و ھنر و سینما واگذار كـرد و دولـت صـرفـا   

ـا اتـحـاد و  . ( نقش حمایتی ایفاء كند  امیدوارم اھالی سینما ب
ـفـی اسـت   ھمبستگی خانه سینما را كه یك نھاد كـامـال  صـن
بعد از مدتھا تعطیلی بازگشایی كنند و من ھـم بـه عـنـوان  
ـقـل كـارگـری   یك كارگر كه به خاطر ایـجـاد  تشـكـل مسـت

ـیـد و  )  سندیكا (  ـازگشـایـی بـی ق ـار ب زندانی شده ام، خواست
ـیـم چـه  .) شرط خانه سینما ھستم  بسیار خوب، ما می گـوی
گیری در بارة مسـائـل و مشـكـالت    اشكالی دارد كه تصمیم 

كارگری را به عوض ارگان ھای حزبی و وابستـه ای چـون  
ـقـل  ...خانه ی كارگر و   ، به خود  كارگران، به نھادھای مسـت

كارگری مانند سندیكاھا  واگذار كنید؟ من بـه عـنـوان یـك  
كارگر زندانی كه به خاطر ایجاد تشكل مستقل كارگـری بـه  
نام سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومـه  

ـامـه ی  ٢٦ كه مطابق اصل   ـاولـه ن ـق   ٨٧  قانون اساسی و م
ـاولـه   ـق آزادی سندیكاھا و حمایت از حقوق  سندیـكـایـی و م

 حق تشكل و مذاكره دسته جمعی، سازمان جـھـانـی  ٩٨ نامه  
ـیـش از سـه سـال   كار و دفاع از حقوق ھم طبقه ای ھـایـم، ب
است كه در شرایط سخت و با اتھام زنی ھای واھـی تـحـمـل  
كیفر می كنم و تعدادی از ھـمـكـارانـم در شـركـت واحـد بـه  
ـبـال  زنـدانـی   ھمین دلیل از كار اخراج شده اند و تعدادی ھم ق
بودند كه بعد از پایان حبس از زندان آزاد شده انـد و تـعـدادی  
از ھمكاران و فعاالن كارگری در كمیته ی ھماھنگی بـرای  
ـیـگـیـری،   كمك به ایجاد تشکل ھای کارگری، كمیته ی پ

یا در زنـدان  . . .  اتحادیه آزاد، سندیكای نقاشان ساختمان و  
ھستند و یا به تازگی محكوم به زندان شـده انـد، بـه خـاطـر  
ـاتـی در   ـتـخـاب اصرار بر اجرای ھمان قانونی كه كاندیداھای ان
تمام مدت تبلیغات شان مدام بر رجوع به آن و اجرای بـی كـم  
و كاستش تاكید می كردند، اكنون در زندانم به خـاطـر فصـل  

،  ٢٦ ،  ٢٣ ،  ٣  بند ج و  ٢ سوم حقوق ملت به خصوص اصول  
ـانـون اسـاسـی ...   و  ٤١ ،  ٣١ ،  ٣٠ ،  ٢٩ ،  ٢٨ ،  ٢٧  عصـر  .  ق

سازندگی بود، ما كارگران ساختیم، اما به قیمت ویـران شـدن  
ـاقـی   خودمان، عصر اصالحات شد و آنـچـه دسـت نـخـورده ب
ـانـون كـار   ماند قوانین ضد كارگری و اصالح فصل شـشـم ق
بود و عصر عدالت محوری كه عدالت را با ھدفمندی یارانـه  

ما می گوئیم اگر شعار تولید مـلـی سـر  .  ھا جراحی كردند 
ـیـد،   می دھید و درصدد جـلـب نـظـر سـرمـایـه گـذاران ھسـت

مـا  .  فراموش نكنید كه این تولید را باید كارگران انجام دھنـد 
ـا كـی  .  كارگران كار می خواھیم، اما نه تحت ھر شرایـطـی  ت

باید این مسئله ی بدیھی را یادآوری كرد كه در یك جـامـعـه  
ی طبقاتی، كارگر یعنی استثمار شدن و یعنی تحت سـلـطـه  

ھم طبقه ی ھای زحمتكش من، تنھا دو راه مـوجـود  ! بودن؟ 
ـیـم  مـتـشـكـل شـدن و  :  است تا از این واقعیت رھایی پیدا كن

ـلـف،  .  تشكل سازی  ما كارگران باید بـه شـكـل ھـای مـخـت
مقاومت كارگران علیه سرمایـه داری را در ذھـن كـارگـران  
زنده كنیم، مثل تشكیل سـنـدیـكـاھـا، شـوراھـای كـارگـری،  
ـابـی،   اتحادیه و كمیته ھای كارگری برای ایجاد و تشـكـل ی
تشكیل صندوق ھمیاری جھت كمك به كـارگـران اخـراجـی و  
ـاده از   زندانی و نیازمند، تشكیل كالس ھای آموزشی و استف

كارگران زحمتكش حـق  . تجربیات فعالین كارگری پیشكسوت 
ـاشـیـد، مـا  .  گرفتنی است  ـب منتظر این دولـت و آن دولـت ن

كارگران و مردم فرودست در طول سه دھه گذشته بخـصـوص  
در چھار سال اخیر بیشترین فشارھا را متحـمـل شـدیـم و ھـر  
روز ھم از لحاظ اقتصادی وضعیت مان بدتـر مـی شـود، از  
كار اخراج می شویم، زندانی می شویم ماه ھا حقوق دریافـت  

 ھزار تومان دریافـت مـی  ٤٨٧ نمی كنیم و آنھایی كه حقوق  
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ھـمـكـاران مـن،  .   روز می توانند زندگی كنند ١٠ كنند، تنھا  
نظام نظام سرمایه داری است برای اینكه اوال  دسـتـمـزد سـال  

ـتـه بـر اسـاس  (  را شش درصد پائین تر از نـرخ تـورم  ٩٢  ـب ال
ـانـون كـار  ٤١ و بدون در نظر گرفتن ماده  ) آمارھای دولتی   ق

ـیـن   ـی و بندھایی از اصل سوم و فصل سوم قانون اسـاسـی تـع
كردند و دوم اینكه وزیر كار دولت نظام سرمـایـه داری اعـالم  

ـلـغ  ١٠ برای افزایش مبلغ  :  كرده   ھزار تومان حق مسكن و مب
 ھزارتومان بن نقدی كـارگـران رضـایـت كـارفـرمـا مـالك  ١٥ 

ـفـت   ـزایـش حـق مسـكـن مـخـال است، در غیر اینصورت با اف
ـتـی در   خواھم كرد؛ كسی نیست به آقای وزیر بگوید كـه وق

ـیـون تـومـان،  ٥ جنوبی ترین منطقه تھران زمین متری   ـل ـی  م
ـاال و اجـاره مسـكـن  ٢٠ ودیعه مسكن    میلیون تـومـان بـه ب

ـاال و گـرانـی كـاالھـا و  ٤٠٠ ماھانه از    ھـزار تـومـان بـه ب
ـلـغ   ـب  ھـزار تـومـان حـق  ١٠ مایحتاج روزانه مردم، ماھیانه م

 ھزار تومان بن نقدی برای كـارگـران چـه  ١٥ مسكن و مبلغ  
دردی را دعوا می كنـد؟ آقـای وزیـر كـارگـران بـرای زنـده  

ـنـد نـه بـرای زنـدگـی كـردن  ـن كـارگـران  .  ماندن كار مـی ك
ـقـل   زحمتكش این وضعیت تا زمانی كه تشـكـل ھـای مسـت
كارگری بدون دخالت دولت و كارفرما تشكیل نداده ایـم و از  
حق اعتراض، تجمع و اعـتـصـاب بـرخـوردار نشـده ایـم ادامـه  

ھمكاران و ھم طبقه ای ھای زحمتكشم، بیـش  .  خواھد داشت 
ـنـور داغ تـورم  ٤ از   ـتـه آمـار  (  میلیون بیكار كه در ت بـه گـف

می سوزند و حـدود  )   درصد كه بیش از این است ٣١ دولتی  
ـقـر مـطـلـق در  ٧٥   درصدشان به ھمراه خانواده در زیر خـط ف

ھـمـه ایـن  .  شرایط نامناسب شب سر را بر بالین می گـذارنـد 
ـبـود   ناعدالتی ھا و تبعیض و ظلم و ستم بر می گـردد بـه ن
تشكل ھای واقعی و مستقل كارگری و عدم برخـورداری از  
حق اعتراض تجمع و اعتـصـاب كـه بـه ایـن طـریـق صـدای  
رسای طبقه كارگر را به گوش سرمایه داران ضـد كـارگـری  

ـنـگـریـد؛  .  برسانیم  به تجربه سندیكای كارگران شركت واحـد ب
ـازی   ـب ھر چند ھزینه ھای گزافی از شكنجه تا زندان و جـان
و اخراج متحمل شدیم، اما با تشكیل سندیكا و به واسطـه آن  
. اعتراض، تجمع و اعتصاب، وضعیت راننده گان عـوض شـد 

ـاری از   نگاه مسئوالن به شركت واحد ویژه شد، جـلـوی بسـی
دزدی ھا گرفته شد، ناوگان حمل و نقل عمومـی نـوسـازی  

از ھم گسیختگی درون خانواده ھای كارگری تا حـدی  .  شد 
... ترمیم شد، اعتیاد به حد چشم گیری كاھش پیدا كرد و  

ھم طبقه ای ھای عزیز ھیچكس به داد كارگران نمی رسـد،  
اگر وضعیت طبقه ی كـارگـر در طـول ایـن  .  مگر خودشان 

ـیـروی   سال ھا بدتر شده به این دلیل نبوده كـه خـواسـتـه بـه ن
خودش متكی شود، بر عكس طبقه ی كارگر آنجایـی ضـرر  
كرده كه به نیرو و توان و جایگاه خود شك كرده و قدرت تفكر  

تجـربـه  . و تصمیم گیری را به دست این یا آن دولت داده است 
ـپـه،   ـیـشـكـر ھـفـت ت ی سندیكای كارگران شـركـت واحـد، ن
پتروشیمی بندر امام، الستیك سازی البرز و غـیـره نشـان داده  
ـقـه   كه ما اگر اراده كنیم می توانیم و در نتیجـه رھـایـی طـب
كارگر توسط خود طبقه ی كارگر ممكن خواھـد بـود و مـا  
نباید برای تحقق این شعار ناامید شـده و دسـت از تـالش و  

ـتـكـشـم، نسـل امـروز  . كوشش برداریم  ھم طبقه ای ھای زحم
ھزینه ی سكوت نسل دیـروز در بـرابـر انـحـراف از آزادی و  
ـیـت   استقالل و عدالـت را مـی پـردازد، پـس بـرای بـه رسـم
شناخته شدن تشكل ھای مستقل كارگری و حـق اعـتـراض،  

ـاد  )  كه حق مسلم مـا كـارگـران اسـت (تجمع و اعتصاب   فـری
برآریم و پافشاری كنیم، تا نسل فردا ما را به عتـاب خـطـاب  

اعتراض، تجمع، اعتصاب حق مسلم مـاسـت كـارگـران  .  نكند 
ـبـش    -متشکل شوید زنده باد آزادی و برابری  ـاد جـن ـنـده ب پای

ـا  ـنـد    –  ٦/٥/٩٢   -كارگری رضا شھابی ذكـری زنـدان اویـن ب
 ٣٥٠ 
 

شرایط :سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه 
 دشوار طبقه کارگر پایانی ندارد

ــن  :  مــرداد ١١  ــل روز از مــرگ افشــی ــش از چــھ بــی
ـز   اسانلوکارگر زندانی می گذرد وغم از ازدست دادن این عزی
ـنـی   بر سینه خانواده ودوستان  وبطور کل طبقه کارگر سنگـی

ـیـت وھـمـدردی فـراوان ازیـن فـراق  .  می کند  ما ضمن تسـل
جانکاه  به خانواده افشین اسانلو و جامعه کارگری، خـواھـان  
ـیـن   روشن شدن تمامی ابعاد این واقعه تلخ از سـوی مسـئـول
ـیـم کـه ھـیـچ   ـایـی ھسـت ـی ـار دن قضایی ، وھمچنین خواسـت
ـاوان   ـیـن ت ـیـت کـارگـری ایـن چـن ـال کارگری به صرف فـع

از طـرفـی دیـگـر مـوج آزار واذیـت سـایـر  .سنگینی  نپردازد 
ـان پـدرام   ـای فعالین کارگری ادامه دارد بـطـوریـکـه  کـه ،آق
نصرالھی، وفا قادری ،غالب حسینی وحامد محمـودی نـژاد  
ـیـت   ـبـودی وضـع تنھا بجرم دفـاع از حـقـوق کـارگـری وبـھ

در  .  معیشتی خود  محاکمه ومحکـوم بـه  زنـدان شـده انـد 
عین حال وضعیـت جسـمـی رضـاشـھـابـی ھـم در شـرایـطـی  

سندیکای کارگران ھفت تپه ضمن دفـاع  .  دشواری قرار دارد 
از حقوق این کارگران ومحکوم نمودن این گونه اعـمـال،اعـالم  
ـات مـا   ـب ـاسـخ مـطـال می کند که زنـدان وحـتـی مـرگ پ

مسئوالن بھتر است بجای تنبیه و آزار  کـارگـران، در  . نیست 
 .جھت برآورده کردن  خواسته ھای بر حق آنھابکوشند 

 .با آرزوی دنیایی که وضعمان بھتر ازین باشد 
 
 

حمایت  سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و 
ھیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و 
تزیینات از فعالین سندیکای کارگران نیشکر 

 ھفت تپه
ـیـن  ٦/٥/١٣٩٢ با توجه به مذاکرات روزگـذشـتـه   ـال  فـع

ـیـدی   سندیکایی کارگران ھفت تپه، کارفرمای این واحد تـول
قول داده است که از ھفته آینده سبد کاالی مـاه رمضـان را  
به کارگران تحویل داده و طبقه بندی مشاغل را نیز اجـرایـی  

ـارزات سـنـدیـکـای کـارگـران  .  کند  ما حمایت خود را از مـب
ھفت تپه و فعالین وکارگران این واحد تولیدی اعالم کـرده و  
ـیـشـه در   به دوستان خود می گوییم که در این مبارزات ھـم

ـیـک   .  کنار شما ھستیم  ـزکـارمـکـان ـل سندیکای کـارگـران ف
 ھیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات 

 
اطالعیه شماره نه کمیته دفاع از بھنام 

 ابراھیم زاده
ـیـت جسـمـی رضـا شـھـابـی، فـعـال  :  جھت اطـالع  وضـع

کارگری در بند ، در زندان اوین ھـر  
بدون تـردیـد  .  روز رو به وخامت است 

از طریق رسانه ھای جمعی و خبری  
ـیـت جسـمـی   مطلع ھستید که وضـع
ـنـده   رضا شھابی ھر روز نـگـران کـن

رضا شھابی بـعـد از عـمـل  . میشود 
ـا وجـود   ـازگـردانـده شـد و ب جراحی کمر مجددا بـه زنـدان ب
ـزشـکـی و فشـارھـای   ـات پ امکانات بد زندان و عدم امـکـان
ـاشـی از کـمـر در رنـج اسـت  . روزانه در زندان و دردھـای ن

ـتـه   ـی ـنـجـا کـم ـی سالمتی رضا شھابی در خطر جدیست و ھـم
دفاع از بھنام ابراھیم زاده اعالم میکند که وضعیـت جسـمـی  
ـز رو بـه وخـامـت   ـی محمد جراحی فعال کارگری در زنـدان ن

است و تاکنون بارھا برای مداوا به مراجع زنـدان رجـوع شـده  
ـیـدار انسـانـھـای  .  است که بی پاسخ مانده است  وجدانـھـای ب

مدافع حقوق کارگر و زحمتـکـشـان و انسـانـھـای آزادیـخـواه  
ـلـو فـعـال   مدت زیادی نیست که شاھد مرگ افشـیـن اسـان

وجدانھای بیدار انسـانـھـای مـدافـع  . کارگری در زندان بودیم 
حقوق کارگر و زحمتـکـشـان و انسـانـھـای آزادیـخـواه مـدت  
زیادی نیست که شاھد مرگ افشین اسانلو فعال کـارگـری  

ـنـھـا  . در زندان بودیم  ھم اکنون چندین فعال کارگری دیگر ت
به جرم دفاع از حقوق حقه خود در زندانھا در بـدتـریـن شـریـط  

ـیـم جـلـوی  .  بسر میبرند  تنھا با اراده جمعی ماست که میتوان
. سناریوی مرگ تدریجـی کـارگـران در زنـدان را بـگـیـریـم 

شرایط بد جسمی و روحی فعالین کارگری و اجتـمـاعـی در  
ـان   ـی ـلـخ زنـدگـی زنـدان ـیـت ت زندانھا تنھا یک گوشه از واقع

ـاسـف  .  سیاسی است  ـیـت ت ـزان از وضـع خانواده ھای این عزی
ـقـه ای ھـا و   ـنـد؛ اگـر چـه ھـم طـب باری بـرخـوردار ھسـت
ـار ایـن   وجدانھای بیدار کمکھای بی دریغ معنوی خود را نث
ـابـل انـکـار ایـن اسـت   خانوادھھا کرده اند؛ اما واقعیت غیر ق
که این فعالین کارگری و اجتماعی نان اوران خـانـواده خـود  

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که کـودکـان  .  ھستند 
این خانواده ھا به پدران و مادران خود نیاز دارنـد؛ ایـن یـک  
ـیـش   ـیـش از پ واقعیت غیر قابل انکار است که فقر ھر روز ب

ـتـه دفـاع از  .  یقه این خانوادھھا را گرفته است  ـی خواست کـم
فعال کارگری بھنام ابراھیم زاده از ھمه انسانـھـای شـریـف و  
آزادیخواه این است که در اقـدامـات مـتـشـکـل و مـتـحـد و  
ـان   ـی سراسری برای ازادی تمامی فعالیـن کـارگـری و زنـدان
ـیـم  . سیاسی وارد عمل شویم و از ھیچ کوششـی دریـغ نـکـن

ـا خـواسـت کـارگـر زنـدانـی؛   دوستان تا دیر نشده است تنھا ب
ـایـد گـردد؛ حـرکـت   زندانی سیاسی بدون قید و شـرط آزاد ب

کارگر زندانی؛ زندانی سیاسی بدون قید و شـرط آزاد  .  کنیم 
 !باید گردد 

 
 

زندان :  سندیکای گارگران نیشکر ھفت تپه
 و مرگ پاسخ مطالبات کارگران نیست 

ـلـو  :  مرداد ١١  بیش از چھل روز از مـرگ افشـیـن اسـان
ـز بـر   کارگر زندانی می گذرد و غم از دست دادن ایـن عـزی
ـنـی   سینه خانواده و دوستان و بطور کل طبقه کارگر سـنـگـی

ما ضمن تسلیت و ھـمـدردی فـراوان ازیـن فـراق  .  می کند 
جانکاه به خانواده افشین اسانلو و جامعه کارگـری، خـواھـان  
ـیـن   روشن شدن تمامی ابعاد این واقعه تلخ از سـوی مسـئـول
ـیـم کـه ھـیـچ   ـایـی ھسـت ـی ـار دن قضایی، و ھمچنین خواسـت
ـاوان   ـیـن ت ـیـت کـارگـری ایـن چـن ـال کارگری به صرف فـع

از طـرفـی دیـگـر مـوج آزار واذیـت سـایـر  . سنگینی نپردازد 
ـان پـدرام   ـای ـیـن کـارگـری ادامـه دارد بـطـوری کـه آق ـال فع
نصرالھی، وفا قادری،غالب حسینی و حامد محمـودی نـژاد  
ـیـت   ـبـودی وضـع تنھا بجرم دفاع از حـقـوق کـارگـری و بـھ

در عـیـن  .  معیشتی خود محاکمه و محکوم به زندان شده اند 
حال وضعیت جسمی رضاشھابی ھـم در شـرایـطـی دشـواری  

 . قرار دارد 
سندیکای کارگران ھفت تپه ضمن دفـاع از حـقـوق ایـن  
کارگران و محکوم نمودن این گونه اعمال، اعالم مـی کـنـد  

مسئـوالن  .  که زندان و حتی مرگ پاسخ مطالبات ما نیست 
ـیـه و ازار کـارگـران، در جـھـت بـرآورده   بھتر است بجای تنب

 . کردن خواسته ھای بر حق آنھا بکوشند 
ـاشــد  ـتـر ازیـن ب ــھ ــایـی کـه وضــعـمــان ب ـی ـا آرزوی دن .  ب

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه   
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بیکاری / کارخانه سامان کاشی تعطیل شد
   کارگر٤٠٠

ـلـی   محمد گودرزی دبیر خانه کارگر بـروجـرد از تـعـطـی
ـا  ٤٠٠ و بیکاری حدود   «سامان کاشی »کارخانه    کـارگـر ب

 .دو ماه و نیم حقوق معوقه خبر داد 
با اشاره به اینـکـه کـارخـانـه سـامـان   «محمد گودرزی »

ـزرگ  ـیـد کـاشـی و    تـریـن واحـد   کاشی یکی از ب ھـای تـول
ـلـی ایـن  :  سرامیک در کشور است، به ایلنا گفت  دلیل تعطی

ـبـود   کارخانه از سوی کارفرما کاھش منابـع مـالـی و کـم
 .مواد اولیه تولید ذکر شده است 

ای    دبیر خانه کارگر بروجرد ھمچنین درباره معوقات بیمـه 
با توجه به اینکه ھر ماه حق بیمه از حـقـوق  :  کارگران گفت 

ـز    کارگران کسر می  شود اما به حساب تامین اجتماعـی واری
ـیـش از    نمی  شود، مطالبات تامین اجتماعی از کارخانه بـه ب

 .یک میلیارد تومان رسیده است 
تعطیلی این واحد تولیدی کاشـی و  :  گودرزی ادامه داد 

ـیـش   ـیـدات خـود را پ سرامیک که تا پیش از این اکثر تـول
 .آور است   کرد، تأسف   فروش می 

بـه  :  او ھمچنین درباره سایر مشـکـالت کـارخـانـه گـفـت 
ـفـن   ـل ـبـوض بـرق، گـاز و ت گفته کارگران عـدم پـرداخـت ق
کارخانه باعث ایجـاد مشـکـالتـی شـده اسـت بـطـوری کـه  

 .چندین سال است تلفنھای کارخانه قطع است 
دبیر خانه کارگر بروجرد در بخش دیگری از سخنان خـود  

 درصد کارگران کارخـانـه سـامـان کـاشـی  ٨٠ قرارداد  : افزود 
ای امکان بازنشستگـی    موقت است که به دلیل فواصل بیمه 

 .آنان وجود ندارد 
مسئوالن استانی نسب بـه مشـکـالت  :  او در خاتمه افزود 

ـنـه اقـدام   کارگران این واحد تولیدی آگاه بوده اما در این زمی
 دھند   ای انجام نمی   قابل مالحظه 

سوزی عـظـیـم در     کارگر پس از آتش ١٥٠٠  بالتکلیفی  
 کارخانه گلناز 

 کـارگـر شـاغـل کـارخـانـه  ١٥٠٠ بالتکلیفی  :   مرداد ٧ 
در  .  سـوزی گسـتـرده   روغن نباتی گلناز در پـی وقـوع آتـش 

ـیـد   صورت غیر فعال شدن خطوط تولید، تنھـا در بـخـش تـول
ـیـکـار  ٧٠٠ روغن نباتی این كارخانه حدود    نفر از کـارگـران ب

ـیـدی  . خواھند شد  ـیـن در ایـن کـارخـانـه خـطـوط تـول ھمچن
دیگری ھمچون آب معدنی نیز وجـود دارد، كـه در صـورت  
ـیـكـار   ـیـشـتـری ب ـیـد كـارگـران ب ایجاد مشكل در خطوط تـول

 .خواھند شد 
 

تعطیلی کارخانه فرش کسری یزد و بیکاری 
  کارگر١٢٠
تعطیلی کارخانه فرش ماشینی کسری واخـراج  :  مرداد ٦ 

ـیـن  .   کارگر قراردادی و رسمی این كـارخـانـه خـبـر داد  در ب
کارگران اخراج شده فقط ھفت کارگر رسمی وجود دارد کـه  
در آستانه بازنشستگی با مشاغل سخت زیان آور قـرار دارنـد  

 .اند   كه آنان نیز ھم اکنون بالتکلیف مانده 
 

 کارگر کارخانه ٢٨٠٠تھدید اشتغال 
ترانسفوزنجان به دلیل بدحسابی  ایران

 وزارت نیرو
ـیـل عـدم پـرداخـت  :  مرداد ٦  کـارخـانـه ایـران تـرانسـفـوبـدل

ـانـه ورشـکـسـتـگـی   ـیـرودرآسـت معوقات مالی ازجانب وزارت ن

میزان طلب کارخانه ایران ترانسفـو از وزارت  .  قرارگرفته است 
ـانـچـه  ٨٠ نیرور بیش از    میلیارد تومان عنوان شده است و چن

وزارت نیرو ھمچنان بر پرداخت نکردن معوقات مالی خود بـه  
ای نزدیک ایـن    کارخانه ایران ترانسفو پافشاری کند در آینده 

واحد تولیدی در موقعیت ورشکستگی کـامـل قـرار خـواھـد  
 .کارگرش بیکارخواھندشد ٢٨٠٠ گرفت وکارخانه تعطیل و 

 
تعطیلی کارخانه فجرایالم وبالتکلیفی 

 کارگرانش
ـنـده  :  مرداد ١٠  ـیـد کـن تعطیلی کـارخـانـه فـجـرایـالم تـول

ـز  . ھای خودرو  وبالتکلیفی کارگران   کمک فنر  ـی کارفرما ن
 رھـا کـرده          از بھمن ماه سال گذشته  کارخانه را به حال خود 

است، اما کارگران ھر روز برای حفاظت از شغلشان در محـل  
طی این مدت کارفرمـا عـالوه بـر  .  شوند   کارخانه حاضر می 

الحساب، فقط توانستـه اسـت    پرداخت مبالغی به صورت علی 
پرداخت حقوق کارگران تا پیـش  .   بیمه کارگران را واریز کند 

از تعطیلی کارخانه نیز به صورت نامنظم و پـراکـنـده انـجـام  
ـنـده کـمـک  .  شده است   می  ـیـد کـن کارخانه فجر ایالم، تـول
 به دلیل اختالفات داخلـی  ٨١ ھای خودرو از آبان ماه سال    فنر 

 بیـش  ٨١ کارگران فجر ایالم در سال  .  مدیران دچار بحران شد 
ـیـد خـارج  ٧٠ از    نفر بودند اما این تعداد به مرور از چرخه تول

 .اند    نفر کاھش یافته ١٥ و از سال گذشته به  
 

ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری
 

 "علی آزادی"ی داگاھی  برگزاری جلسه
ـبـه مـورخ  :  مرداد ٩    ٦/٥/٩٢ به گزارش رسیده روز یکشن
فـعـال کـارگـری وعضـو  "  عـلـی آزادی " ی دادگاھی    جلسه 
ھـای    ی ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

بـعـد از  .  ی اول دادگاه انقالب برگـزار شـد   کارگری در شعبه 
قـاضـی  "  علی آزادی  " ایراد کیفرخواست وھمچنین دفاعیات  

ـتـه   شعبه، برای نام  ـی ی    برده به جھت اتـھـام عضـویـت در کـم
تنھا اتـھـام  .   سال حبس تعلیقی صادر نمود ١ ھماھنگی حکم  

ی ھماھنگی و    و جرم این فعال کارگری عضویت در کمیته 
ی ھماھنگی ضـمـن    کمیته .  باشد   دفاع از حقوق کارگران می 

محکوم کـردن حـکـم صـادره بـرای عـلـی آزادی، خـواھـان  
ـیـن   شکسته شدن این حکم و ھمچنین آزادی کارگران و فعال

 .باشد   کارگری و زندانیان سیاسی می 
 

از مالقات شاھرخ زمانی با خانواده اش 
 جلو گیری کردند

روز چھارشبنه کـه روز مـالقـات  
در زندان گـوھـر دشـت بـود، خـانـواده  
شاھرخ برای دیدن او رفتـه بـودنـد بـه  
دستور احمدیان مسئول داخـلـی زنـدان  
به بھانه اینکه شاھرخ را بـرای اعـزام  
به زندان تبریز جھت حضور در دادگـاه  
بابت اتھام توھین به رھبـری بـرده انـد  

ـا کـنـون کـه روز  .  از مالقات آنھا جلو گیری کردنـد  امـا ت
جمعه است او را ھنوز به تبریز نفرستادند ولی گفتـه انـد روز  
شنبه خواھند فرستاد، البته خبر نا موثق نیز وجـود دارد کـه  
ـنـد   او را به بھانه زندان تبریز به یک زندان دیگری می خواھ

تبعید کنند، تبعید شاھرخ به زندانھای مختلف یـکـی از راه  
ھای قوه  قضائیه و ماموران برای اذیت و آزار او اسـت کـه  

ـزایـش آزار و  . در ھرفرصتی او را تبعید می کنند  در پـی اف
اذیت شاھرخ نامه ھای خانواده اش به او و نامه ھای او بـه  
ـنـکـه   خانواده ش را روز چھار شبنه توقیف کـردنـد ضـمـن ای
طی چند ھفته اخیر فشار ھا و اذیت و آزار را علیه شـاھـرخ  
ـا   افزایش دادند مسئوالن زندان از طریق ماموران رده پایین و ب
استفاده از زندانیانی که خود را در اختیار مامـوران گـذاشـتـه  
ـنـد   اند در گیری ھای علیه او ترتیب و سازماندھی می کـن
ـلـه   ، ھر روز سعی دارند علیه او پـرونـده ای بسـازنـد از جـم

 با حسن  کرد یکـی از  ٢٧/٤/١٣٩٢ آخرین درگیری در روز  
ـیـش   پاسداربند ھای بسیار پست، با روحیه فاشیستی است، پ

 .آمده است 
 مردادماه ٥ -وبالگ کمیته حمایت ازشاھرخ زمانی :منبع 

 
زندان و اعمال فشار بر فعالین کارگری راه 

 به جایی نخواھد برد
ـیـه  : مرداد ٦  در محکومیت صـدور احـکـام زنـدان بـر عـل

ـنـدج  ـا بـر خـبـرھـای  !  اعضا کمیته ھماھنگی در شھر سـن ـن ب
منتشره از سوی کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  
تشکلھای کارگری، تعدای از اعضای این کمیته در شـھـر   

اللـھـی    سنندج از جمله  وفا قادری، خالد حسینی و بھزاد فرج 
ـنـی بـه   ھر کدام به یک سال حبس تعزیری و غـالـب حسـی
یک سال و نیم حبس محکوم شـده انـد و بـرخـی دیـگـر از  
اعضای آن با تشکیل پرونده و صدور وثیقه ھای سنگیـن در  

صـدور احـکـام زنـدان و  . معرض تعقیب قضـائـی قـرار دارنـد 
ـیـن   ـال تعقیب قضائی بر علیه جمع نسبتا چشمگـیـری از فـع
کارگری در  شھر سنندج در شرایطی صورت میـگـیـرد کـه  
طبقه کارگر ایران در بدترین و برده وارترین شرایط ممکـن در  

 سال گذشته قرار دارد و بر این بستر ھـر  ٣٥ طول نزدیک به  
ـازه   روزه اعتراضات کارگری بر علیه وضعیت موجود ابعـاد ت

ـیـن  .  ای به خود میگیرد  ـاسـت گـذاران چـن بدون تـردیـد سـی
اقداماتی بر علیه فعالین کارگری ھدفی جـز بـه تـمـکـیـن  
واداشتن میلیونھا کارگر به شرایط ضد انسانی موجود ندارنـد   
ـقـر و   و با غل و زنجیر در صدد آنند تا تداوم بخش تحمیـل ف
. گرسنگی بیش از پیش بر میلیونھا خانواده کارگری شـونـد 

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محـکـوم کـردن صـدور احـکـام  
زندان بر علیه اعضا کمیته ھماھنگی در شھر سنندج، اعـالم  
میدارد سیاست سرکوب فعالین کارگری مطلقا راه به جائـی  
نخواھد برد و طبقه کارگر ایران در دفـاع از حـقـوق انسـانـی  
ـیـن   خود ھمچنانکه تاکنـون نشـان داده اسـت مـرعـوب چـن

ـارزه و  .  سیاستھایی نخواھد شد  ما با اعالم ھمبستگی با مـب
ـیـه   تالش کمیته ھماھنگی برای لغو احـکـام صـادره بـر عـل
اعضایش در شھر سنندج، مصرانه بر لغو فوری ایـن احـکـام،  
ـیـن   ـال آزادی کلیه کارگران دربند و منع تعقیب قضـائـی فـع
ـای مـی فشـاریـم و اعـالم   کارگـری در سـراسـر کشـور پ

ـقـل کـارگـری و  :  میداریم  بر پائی تشکلھا و نھادھای  مست
عضویت کارگران در این تشکلـھـا از بـدیـھـی تـریـن حـقـوق  
ـانـه   اجتماعی کارگران است  و ھیچ سیاست سـرکـوب گـرای
ای نخواھد توانست مانع روند رو به پیش تشکل یابی و حـق  

ـبـسـتـگـی  . خواھی کارگران ایران شود  زنده باد اتـحـاد و ھـم
 .سراسری کارگران ایران 

 
اطالعیه شماره نه کمیته دفاع از بھنام 

 ابراھیم زاده
ـیـت    -سالمتی رضا شھابی در خـطـر جـدی اسـت  وضـع
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 جسمی محمد جراحی رو به وخامت است 
ـیـت جسـمـی رضـا شـھـابـی، فـعـال  !  جھت اطالع   وضـع

. کارگری در بند ، در زندان اوین ھر روز رو به وخامت اسـت 
بدون تردید از طریق رسانه ھـای جـمـعـی و خـبـری مـطـلـع  
ھستید که وضعیت جسمـی رضـا شـھـابـی ھـر روز نـگـران  

رضا شھابی بعد از عمل جراحی کمر مـجـددا  .  کننده میشود 
به زندان بازگردانده شد و با وجود امکانات بـد زنـدان و عـدم  
امکانات پزشکی و  فشارھای روزانه در زنـدان و دردھـای  

سالمتی رضا شـھـابـی در خـطـر  .  ناشی از کمر در رنج است 
ـیـم زاده اعـالم   ـام ابـراھ ـن جدیست و ھمینجا کمیته دفاع از بھ
میکند که وضعیت جسمی محمد جراحی فـعـال کـارگـری  
در زندان نیز رو به وخامت است و تاکنون بارھـا بـرای مـداوا  

 .به مراجع زندان رجوع شده است که بی پاسخ مانده است 
 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

توقف مجددتولید درپتروشیمی اصفھان 
ودرآستانه بیکاری قرارگرفتن بیش 

 کارگر٥٠٠از
ــمــزدکــارگــران   ــوق و دســت ــه مــوقــع حــق ــرداخــت ب عـدم پ

 پتروشیمی اصفھان 
مردادمھر،برای دومین بار در طـول یـکـسـال  ١٢ به گزارش 

ـیـت     ٣٠٠ گذشته تاکنون تولید در پتروشیمی اصفھان با ظرف
ھزار تن در سال متـوقـف شـد کـه عـدم تسـویـه بـه مـوقـع  

ـاالیشـگـاه اصـفـھـان    بدھی  ھای معوق توسط پتروشیمی بـه پ
سـازی شـده،    علت اصلی توقف در این پتروشیمی خصـوصـی 

بنا بھمین گزارش، با گذشت یـکـسـال از بـه  .  شود   اعالم می 
ـتـروشـیـمـی و   ـیـن مـجـتـمـع پ پایان رسیدن اختالفات نفتـی ب
ـیـن نـرخ و نـحـوه تسـویـه   ـی پاالیشگاه نفت اصفھان درباره تـع

ــن    بـدھــی  ــری ــمـی ت ــدی ــکــی از ق ــد در ی ھــای مــعــوق، تـولــی
بـر  .  ھای پتروشیمی کشور بار دیگر متوقف شده است   مجتمع 

این اساس مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی یـکـی از  
ـامـیـن   دالیل توقف تولید در پتروشیـمـی اصـفـھـان را عـدم ت
ـایـی   ـی ـتـروشـیـم خوراک پالتفرمیت و ھیدروژن این مجتـمـع پ

ـنـد  از سـوی  .  توسط پاالیشگاه نفت اصفھان اعـالم مـی کـن
ـاالیـش و پـخـش فـرآورده  ھـای    دیگر مسئوالن شرکت ملی پ

ـفـت   نفتی ھم دلیل توقف عرضه خوراک توسط پاالیشگـاه ن
ھـای    به پتروشیمی اصفھان را عدم پرداخت بـه مـوقـع بـدھـی 

ـتـروشـیـمـی   معوق این مجتمع خصوصی سازی شده صنعت پ
ـات مـدیـرعـامـل  .  کنند   عنوان می  ـی در این بین عبدالحسین ب

ـاکـیـد کـرده اسـت  ارسـال  :  شرکت ملی صنایع پتروشیـمـی ت
خوراک به پتروشیمی اصفھان به زودی از سر گرفته شده و  
این مجتمع پتروشیمی فعالیت مجـدد خـود را آغـاز خـواھـد  

در ھمین حال مذاکراتی بین مسـئـوالن شـرکـت مـلـی  .  کرد 
ــروشـیـمــی و شــرکـت مــلـی پــاالیـش و پـخــش   ـت ــع پ ـای صـن

ھای نفتی بر حل و فصل ایـن اخـتـالف مـالـی آغـاز    فرآورده 
ــن بــیـن بـرخــی از کــارکـنــان شــاغـل در  .  شـده اســت  در ای

پتروشیمی اصفھان با اشاره به عدم دریافت به موقع حقـوق و  
ـتـروشـیـمـی   دستمزد خود خواستار بازگشت سھام این شرکت پ

بـراسـاس ایـن گـزارش،  .  از بخش خصوصی به دولت شده انـد 
 ھـزار  ٣٠٠ مجتمع پتروشیمی اصفھان با ظرفیت تولید ساالنه  
ایـن واحـد  .  تن انواع محصوالت پتروشیمی فعال تعطـیـل شـد 

ـزن،  ٥٥ پتروشیمیایی از ظرفیت تولید ساالنه   ـن   ٧٢  ھزار تن ب
ـیـن،  ٢٢ ھزار تن تولـوئـن،   ـل  ھـزار تـن  ٤٤  ھـزار تـن ارتـوزای

ـیـن ھـا و  ٧٥ پارازیلین،   ـل  ھـزار تـن  ٤٠  ھزار تن مخلوط زای
ـیـک بـرخـوردار اسـت  در حـال حـاضـر بـه طـور  .  انیدریدفتال

 ھزار تن پالتفرمیت و سه ھـزار تـن  ٣٦٣ متوسط ساالنه باید  
ھیدروژن به عنوان خوراک توسط پاالیگاه نفت اصـفـھـان بـه  

ـنـی اسـت،در مـجـتـمـع  .  پتروشیمی تـحـویـل داده شـود  ـت گـف
 .کارگرمشغول بکارھستند ٥٠٠ پتروشیمی اصفھان بیش  

 
بازھم وعده مدیران کارخانه فارسیت 

 !دورودتوخالی درآمد
ـفـر از  ١٥٠ مردادبیش از  ١ روزازتجمع  ١٠ پس ازگذشت    ن

ـان   ـاب ـی کارگران شرکت فارسیت دورودمقابل دفترشرکت در خ
ــت   ــرداخ ــرپ ــی ب ــن ــران مــب ــدی ــران ووعــده م ــھ ــی ت ــشــت ــھ ب

روزحقوق معوقه کارگران،ریالی به کارگران پرداخـت  ٤٥ فوری 
بنا به گزارشات منتشره،کارگران فـارسـیـت طـی  .  نشده است 

مـدیـران شـرکـت و  .  ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده انـد ٦ 
. مسئولین استان طی این مدت فقط وعـده ووعـیـد داده انـد 

 نفـر از  ١٥٠ مرداد، از صبح تاغروب، بیش از  ١ روز سه شنبه  
ـان   ـاب ـی کارگران شرکت فارسیت دورودمقابل دفترشرکت در خ

مدیران شـرکـت درواکـنـش بـه تـجـمـع  .  بھشتی تجمع کردند 
اعتراضی کارگران  ،ضمن دعوت بـه حـفـظ آرامـش ،وعـده  

.   روز از حقوق معوقه را در ھمان روز دادنـد ٤٥ پرداخت فقط  
ـالـی بـه کـارگـران  ١٠ با گذشت بیش از  ـاریـخ ری روز از آن ت
 .پرداخت نشده است  

 
ماه حقوق کارگران بال ١٠عدم پرداخت 

ھایپرمارکت اصفھان وبیکاری کارگران 
 درپی تعطیلی این مجموعه

 مـاه  ١٠ کارگران  مجموعه ھایپر بال نزدیک به  :  مھر ٧ 
ـزدیـک بـه     ٥٠٠ است حقوق نگرفته اند و در حال حـاضـر ن

کـارگـران  .  کارگر از آنھا شکایت کرده و حکم قضایی دارنـد 
ـتـه و  ١٠ این مجموعه نزدیک به    مـاه اسـت حـقـوق نـگـرف

ـنـد   بسیاری از تامین کننده اجناس ھایپر بال نیز طلبکار ھست
ـز اوقـاف اصـفـھـان   ـی و آنھا نزدیک به یک میلیارد تومان ن

 .بدھکار ھستند 
 

 ھزار نفر از بازنشستگان صندوق ٤٠حدود 
فوالد در استان اصفھان ھنوز حقوق 

 !اند خردادماه خود را دریافت نکرده
ھـا    حقوق بازنشستگان صـنـدوق فـوالد از مـدت :  مرداد ٦ 

ـز      پیش تاکنون ھمواره با تأخیر پرداخت می  ـی شود و مسئوالن ن
ھایی را برای رفع این مشکل و پـرداخـت حـقـوق    ھمواره وعده 

ـفـر از  ٤٠ .  دھند   این بازنشستگان در موعد مقرر می   ھـزار ن
ـنـوز حـقـوق   بازنشستگان صندوق فوالد در استان اصـفـھـان ھ

ھـا سـبـب    توجـھـی   اند و این بی   خردادماه خود را دریافت نکرده 
اعتمادی این افراد به دولت و نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی    بی 

 .ایران شده است 
 

 کارگر کارکنان خط انتقال آب ٢٠٠بیش از 
 ماه در انتظار ٤زاھدان بیش از  -زابل 

 حقوق ھستند
 کارگر و پـرسـنـل قـراردادی خـط  ٢٠٠ بیش از  : مرداد ٧ 

ـاکـنـون از   انتقال آب زابل به زاھدان از ابتـدای سـال جـاری ت
ـار   دریافت حقوق و مزایا محروم بوده و در ھمین راستا خـواسـت

کـارگـران و پـرسـنـل  .  توجه مسئوالن به این موضـوع شـدنـد 
ـتـی از بـی   -خطوط انتقال آب زابل   ـارضـای ـا ابـراز ن زاھدان ب

ـیـشـتـی آنـھـا   ـیـت مـع توجھی مدیریت این شرکـت بـه وضـع

خواستار توجه مسئوالن کشوری و رسیدگی به مشکالتشـان  
ـنـکـه  -کارکنان خط انتقال آب زابـل .  شدند  ـان ای ـی ـا ب زاھـدان ب

ـان   نامه نگاری ھای آنھا با مقامات آبفا و مدیران ارشـد اسـت
ـا   ھیچ حاصلی نداشته است از مسئوالن کشوری خواستنـد ت

ـنـد    ٩٢ در سـال  .  ھر چه زودتر به وضعیت آنھا رسیدگی کن
ھیچ حقوقی پرداخت نشده است در این رابطه یکی از پرسنل  

ـا  :  زابل گفت   -ایستگاه پمپاژ آب در محور زاھدان  متاسفانـه ب
ـار   وجود اینکه بارھا به شرکت آبفا مراجعه داشتیم امـا ھـر ب
ـاسـخ داده نشـده   با وعده روبرو شده و نه تنھا به این مشکل پ
بلکه ھیچ گونه مساعدت و کـمـکـی بـرای حـل مشـکـل  

کارکنان ایستگاه ھای پمپاژ خـط  .  کارگران انجام نشده است 
ـیـل   انتقال آب بار ھا تصمیم به ترک کار داشتند امـا بـه دل
تعھد و ایمان تاکنون این اجازه را به خود ندادند که به خـاطـر  
. مادیات حتی برای دقیقه ای آب بر روی مردم بسـتـه شـود 

از  :   نیز گفـت ٢ یکی دیگر از کارکنان ایستگاه پمپاژ شماره  
ابتدای سال جاری تاکنون ھیچ اقدامی برای تامـیـن حـقـوق  
ـاری از آنـھـا در   کارکنان و نگھبانان نشده است و لـذا بسـی

ـنـد  ـا  .  مقابل خانواده خود خجل و شرمسار ھسـت در ایـن راسـت
تعدادی از کارکنان شرکت آب و فاضالب استان با انتقاد از  

ـام  :  نحوه ھزینه کرد درآمد ھا در این شرکت مدعی شدند  ارق
بسیار زیادی برای نصب دوربین ھای حفاظتی و امنیتی در  
منزل استیجاری مدیر و حتی مـھـمـانسـرای تـھـران در سـال  
جدید ھزینه شده است که با این مبلغ مـی شـد بـخـشـی از  

در ھمین رابطه یکـی از  .  مشکل ھمین کارگران را حل کرد 
ـتـدای سـال   ـنـکـه از اب ـان ای ـی کارکنان خطوط انتقال آب با ب
تاکنون ھیچ توجھی به وضعیـت زنـدگـی آنـھـا نشـده اسـت  

ـتـه  :  گفت  ـف مدیر عامل شرکت آبفا به طور متوسط در ھر ھ
به مدت سه روز در ماموریت تھران بسر می بـرد و لـذا ایـن  

  ١٠٠ مشغله اجازه توجه به افرادی ھـم چـون مـا کـه در   
ـیـم   کیلومتری شرکت و در ایستگاه ھای پمپاژ کار می کـن

 . را نمی دھد 
 

ساعت اضافه کاری بدون حقوق کارکنان ٤
قراردادی شرکت پخش فرآورده ھای نفتی 

 منطقه زنجان
کارکنان قراردادی شرکت پخش فرآورده ھـای  :  مرداد ١١ 

نفتی منطقه زنجان با ارسال پیامی از وضعیـت کـاری خـود  
ـنـد  ـاکـیـد مـی کـن : در این منطقه عملیاتی انتقاد کرده و ت

ـیـش از  ٤ مدیریت امور اداری این منطقه ھر ھفته    سـاعـت ب
ھر چنـد  .  قانون مصوب کار، کار از این کارکنان می کشد 

این روزھا افکار عمومی و به ویژه تمرکز مدیران و روسـا بـر  
روی انتخاب اعضای کابینه دولت یازدھم متمرکز شده اسـت  
اما مشکل کارکنان قراردادی شرکت مـلـی پـخـش فـرآورده  
ـاسـف   ـتـه ت ـب ھای نفتی منطقه زنجان ھم در خور تـوجـه و ال

 .است 
در پیام کارکنان قراردادی شرکت پـخـش فـرآورده ھـای  

ـان  : "  نفتی منطقه زنجان آمـده اسـت  ـیـشـتـر کـارکـن سـالم ب
ـتـی مـنـطـقـه زنـجـان بـه   ـف قراردادی شرکت پخش فـرآورده ن

ـتـه  ( شیفت  ٢ صورت   ـف یک ھفته شیفـت صـبـح و یـک ھ
مشغول بـه کـار  )  شیفت عصر با یک روز استراحت در ھفته 

  ١٥ بر این اساس اکثر کارکنان قراردادی بیشـتـر از  .  ھستند 
ماھه که با امور اداری این موضوع را تذکر می دھند کـه  

ـتـگـی   ـف   ٤٨  سـاعـتـه نـه  ٤٤ طبق قانون کار ساعت کار ھ
امـیـدوار  .  ساعت، ولی متاسفانه ھیچ گونه جوابی نگرفتیم  

بودیم بعد اینکه قراردادی شدیم حداقل طبق قانـون کـار کـه  
ھای نفتی و وزارت نفت خیلـی رو    شرکت ملی پخش فرآورده 
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ـانـه   ـاسـف این کلمه تاکید میکنه بھمون حقوق بدھند ولـی مـت
 .آقایون کوتاھی می کنند 

 
 نا امنی محیط كار

 
آتش سوزی اتاق استراحت کارگران کارگر 

 جوان را به کام مرگ کشاند
در پـی آتـش سـوزی در سـاخـتـمـان در حـال  :  مرداد ١٢ 

ساخت در شھرک شھید باقری، انتھای بلوار پارسای غـربـی  
.  ساله افغانـی را بـه کـام مـرگ کشـانـد ٢٠ کارگر جوان  

ـیـمـه کـاره در حـال اسـکـلـت   طبقه ھمکف یک ساختمان ن
  ١٠ کاری  با کاربری اتاق استراحت کارگران بـه مسـاحـت  

 کارگر در آن در حال استراحـت بـودنـد،دچـار  ٥ متر مربع که  
ـال حـرارت از  .  آتش سوزی ناگھانی شد   علت این حادثه انتق

ـابـل اشـتـعـال در اطـراف مـحـل   اجاق گاز روشن بـه مـواد ق
 .استراحت کارگران اعالم شد 

 
 حادثه در سد داریان پاوه

 یـکـی از  ٢/٥/٩٢ بر اساس خبر رسیده در تاریخ  : مرداد ٩ 
کارگران شاغل در سد داریان واقع در شھرستان پاوه در حـیـن  

بر اثر این سانحه عبدالوحید ویسـی  .  کار دچار سانحه گردید 
کارگر شرکت کلھام در بخش ترانسپورت دچـار سـوخـتـگـی  

ی ھماھنگـی    کمیته .  شدید در ناحیه صورت و دستھایش شد 
ـادآور مـی  گـردد    ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه ناگوار ی

که این اولین و آخرین بار نخواھد بود که در این سد یا دیگر  
ـاگـواری رخ مـی   محیط  ایـن  .  دھـد   ھای کار چنین حوادث ن

گونه حوادث به دلیل عدم رعایت استانداردھـای ایـمـنـی در  
ـان مـی   محیط ھای کار که ناشی از سودخواھی کارفرمـای

افتد و تنھا راه رھایی از این گونه حـوادث در    باشد اتفاق می   
ھـای    گرو اتحاد و ھمبـسـتـگـی کـارگـران و ایـجـاد تشـکـل 

 .باشد   مستقل کارگری می 
 

ساله درچاه ٤٠جان باختن کارگر
 درمھرشھرکرج

 سال سـن داشـت  ٤٠ کارگر چاه کن که حدود  :  مرداد ٧ 
 متـری  ٢٠ ھنگام حفر چاه در گودال سقوط کرده و در عمق  

 چاه محبوس و جانباخت 
 

مرزبانی سردشت یک کاسبکار را به قتل 
 رساند
ـیـک  :  مرداد ٦  یکی دیگر از کـاسـبـکـاران  بـر اثـر شـل

مستقیم نظامیان حکومت اسالمی ایران جان خود را از دسـت  
ـای  .  داد  ـزدیـکـی روسـت نیروھای نظامی حکومت ایران در ن

ـام   موساالن از توابع شھرستان سردشت یک کـاسـبـکـار بـه ن
ـتـل   ـیـک گـلـولـه بـه ق ساالر فخری فرزند عبدالله را با شل

 سـالـه عصـر روز جـمـعـه، چـھـارم  ٣٠ این شھروند  . رساندند 
ـلـه "  بـه ظـن حـمـل کـاالی قـاچـاق " مردادماه تنھا   ی    بـوسـی

اش از سوی مأموران نـظـامـی ایـران ھـدف    خودروی شخصی 
ـان  .  تیراندازی قرار گرفتـه بـود  جسـد سـاالر تـوسـط نـظـامـی

ی انتـشـار    حکومتی به شھر مھاباد منتقل گردیده و تا لحظه 
ایـن  .  اش تحویل داده نشـده اسـت   این خبر جسد وی به خانواده 

 .باشد   کاسبکار از اھالی روستای نالس بخش وزینه می 
 

کارگردرپی سقوط ٢مصدومیت شدید
 ازداربست

حادثه ای مبنی بر سقوط کارگران از داربسـت  :  مرداد ٦ 

کمرد حوالی کـارخـانـه امـرسـان بـه مـرکـز  -در جاده جاجرود 
ـادن از  ٢ .   اورژانس تھران  ـت  نفر کارگر ساختمانی بـعـد از اف

داربست، بر روی یک عابر پیاده سـقـوط نـمـودنـد کـه ایـن  
 .  نفر را به دنبال داشت ٣ حادثه مصدومیت و مجروحیت ھر  

 
 جان باختن یک کارگرشھرداری چالداران

ـلـو " کارگر شھرداری به نام  :  مرداد ٩    ٣٢ ،  " مھدی قھرمان
ـنـگـام نـظـافـت شـھـر در   ساله، اھل شھرستان چالدران، بـه ھ

 خودرو، جـان خـود  ٢ ی برخورد    ی رانندگی و در نتیجه   حادثه 
ـأھـل  "  مھدی قھرمانلو . " را از دست داد  کارگر شھرداری، مـت

ـال بـه   ـق ـت و صاحب یک فـرزنـد بـوده اسـت کـه پـس از ان
بیمارستان، به دلیل شدت جراحت وارده، جان خود را از دسـت  

 .داد 
 

مرگ راننده بیل مکانیکی در آغاجاری به 
 علت انفجار خط لوله انتقال گاز

مرگ یک نفر و زخمی شدن دو نفر بـر اثـر  :   مرداد ١٠ 
ـان آغـاجـاری  یـک  .  انفجار خط لوله انتقال گاز در شـھـرسـت

دستگاه بیل میکانیکی متعلق به یک شرکت عـمـرانـی در  
ـان   منطقه ای بین شھر آغاجاری و میانکوه در استان خـوزسـت
که جزوه مناطق نفتی به شمار می روند در حال فعالیت بـود  
ـال گـاز اصـابـت   ـق ـت که ناگھانی بیل آن با یک خط لولـه ان

بر اثر این برخورد، خط لوله منفـجـر مـی شـود و  .  می کند 
راننده بیل میکانیکی در دم جان خود را از دسـت مـی دھـد  
ـز زخـمـی   ـی و دو نفر از افرادی که در ھمان حوالـی بـودنـد ن

ـان اسـت .  می شوند  . آغاجاری شھری است در استان خـوزسـت
. آغاجاری یا آغاجری از مناطق نفتخیز  به شـمـار مـی رود 

ـانـکـوه  .   ھزار نفر اسـت ١٣ جمعیت آن بیش از   ـی ـیـن م ھـمـچـن
ـیـشـتـری از   شھری است در نزدیکی آغاجـاری کـه گـروه ب

ـنـد  آب و  .  مردم آن، کارکنان شرکت مـلـی گـاز ایـران ھسـت
ـار کـم ھـوا سـرد   ھوای میانکوه بیشتر سال گرم است و بسی

از دیگر ویژگیھای میانکوه می تـوان بـه وجـود  .  می شود 
پاالیش گاز بیدبلند و شرکت منطقه یـک  (دو شرکت مھم   

در حوزه فعالیتھای نفت و گـاز اشـاره  )  عملیات انتقال گاز  
 .کرد 

 
 گزارش

 
تجمع متقاضیان مسکن مھر کرمانشاه مقابل 

 ساختمان مسکن و شھرسازی کرمانشاه
بسیاری از متقاضیان مسکن مھر کـرمـانشـاه  :    مرداد ٦ 

در اعتراض به عدم پاسخگویی و عدم تحقق وعده مسـئـوالن  
ـتـمـاع   در مقابل ساختمان مسکن و شھرسـازی کـرمـانشـاه اج

ـان  .  اعتراض آمیزی برگزار کردند  این معترضان که اکـثـر آن
ـنـد، از بـدقـولـی و   ـار ھسـت ـث متقاضیان مسکن مھر پروژه ای

ھای سرباالی مسئوالن راه و شھرسازی کرمانشاه ابـراز    جواب 
یکی از متقاضیان مسـکـن  .  کنند   مندی می   ناراحتی و گله 

دانم مسئوالن چطور بـه خـود    نمی :  گوید   مھر در این باره می 
ـزایـد   دھند که مردم را سرگردان کنند؟ وی مـی   اجازه می  : اف

ـز کـرده  ایـم، بـه امـیـد    چند سال پیش سھم آورده خـود را واری
ای    ترین زمان ممکن صاحب خانـه و کـاشـانـه   اینکه در سریع 

یکی دیگـر  .  بینیم که ھنوز سرگردان ھستیم   بشویم، ولی می 
ـاره   از متقاضیان مسکن مھر پروژه ایثار کرمـانشـاه در ایـن ب

ـاخـیـر و بـدقـولـی  :  گوید   می  ھیچ کسی علت ایـن ھـمـه ت
ـانـه   مسئوالن را نمی  ـنـجـا    داند، ھر روز به بـھ ای مـا را بـه ای

اند که تـمـامـی    کشانند، تعھدنامه محضری از ما گرفته   می 
ـازگـی  : گوید   وی می . ھا و مواد آن غیرقانونی است   بند  به ت

ھم از متقاضیان مسکن مھر درخواست ارائـه یـک ضـامـن  
اند که این ھم خود جای تعجب و البته نـگـرانـی    معتبر کرده 

ـا  .  دارد  ـت ـیـع االن زمان تخلیه و جابجایی مستاجران است و طب
ـنـد و در حـال   ـاجـر ھسـت بیشتر متقاضیان مسکن مھر مسـت
ـنـی   حاضر مجبورند یا برای یک سال دیگر تن به اجاره نشـی

ـارک   بدھند یا برای فرار از ھزینه  ھـا    ھای باالی اجـاره بـه پ
ـتـرض مـی .  برای سکونت پناه ببرند  ـزایـد   این متقاضی مع : اف

ـنـد؟  ! چرا مسئوالن به فکر قیامت و دنیای دیگر خود نیـسـت
ـان روزه مـا را    چرا ما متقاضیان را درک نمی  کنند و با زب

. ھای این اداره را باال و پایین بـرویـم   کنند که پله   مجبور می 
از استاندار کرمانشاه درخواسـت داریـم کـه  : وی تاکید داشت 

ـنـد   ھرچه سریع  تـالش بـرای  .  تر به این وضعیت رسیدگی کن
نتیجه مانده اسـت و اکـثـر ایـن    ارتباط با مسئوالن ذیربط بی 

ایـن چـنـدمـیـن  .  اند   ھای خود را خاموش کرده   مدیران گوشی 
اعتراض متقاضیان مسکن مھر استان کرمانشاه در این چنـد  

 .ماھه است 
 

 اخبار بین المللی 
 

تظاھرات علیه جاسوسی دولت  -آلمان 
 آمریکا از شھروندان

به گزارش یورو نیوزھزاران نفر از مردم آلمان در شھـرھـای  
ـامـه جـاسـوسـی دولـت   مختلف این کشور در اعتراض به بـرن

ـنـدگـان بـه  .  آمریکا علیه شھروندان تظاھرات کردند  تظاھـرکـن
ـات مـوسـوم بـه   ـی ـنـد کـه بـه  "  پـریسـم " عمل ـتـرض ھسـت مـع

سازمانھای اطالعـاتـی آمـریـکـا اجـازه مـی دھـد بـه طـور  
مخفیانه فعالیتھای مخابراتی و اینترنتی شھروندان عادی را  

گزارشھایی منتشر شده است مبنـی بـر ایـن  .  زیر نظر بگیرند 
 .که شھروندان آلمانی ھم ھدف این جاسوسی بوده اند 

 
مجازات زندان و شالق  -عربستان سعودی 

 برای یک فعال اینترنتی
ـتـی در    سی   بی   به گزارش بی  ـتـرن ـن  وکیل یـک فـعـال ای

ھـای مـذھـبـی در ایـن    عربستان سعودی که خواستار آزادی 
 ضـربـه  ٦٠٠  سال حبس و  ٧ گوید او به    کشور شده بود، می 

رائف بدوی از مـوسـسـان وبسـایـت  . شالق محکوم شده است 
بوده که محلی بـرای بـحـث  "  ھای آزاد سعودی   شبکه لیبرال " 

او سـال گـذشـتـه  .  وگـوی عـمـومـی کـاربـران اسـت   و گفت 
ـبـه  .  بازداشت شده بود  به گفته وکیل رائف بدوی، روز دوشـن

 ژوئیه دادگاه رای داد که وبسایتی کـه او راه انـداخـتـه  ٢٩ 
ـیـت  " و  "  کـنـد   ھای مذھبی را مسـخـره مـی   چھره " است،   امـن

ـیـن ".  اندازد   عمومی را به خطر می  ـلـل ایـن    سازمان عفـو ب الـم
ـار    فعال اینترنتی را یک زندانی سیاسی می  شمرد و خـواسـت

ـتـدا بـه  .  آزادی فوری او شده است  " ارتـداد " رائف بدوی در اب
ـان سـعـودی، اعـدام   متھم شده بود که مجازات آن در عربسـت

ولید ابو الخیر، وکیل این زندانی گفته است که رائـف  .  است 
بدوی در دادگاه تاکید کـرده کـه مسـلـمـان اسـت ولـی بـه  

این به اختیار ھر کس است که ایـمـان داشـتـه  " قاضی گفته  
ـاشـد  ـان  ".  باشد یا نداشـتـه ب ـان در عـربسـت ـی تـحـدیـد آزادی ب

ـیـت    سعودی و ھمچنین محدودیت  ـل ھای مضـاعـف بـرای اق
ـادھـای    شیعـه در ایـن کشـور، در سـال  ـق ـت ھـای گـذشـتـه ان

 .المللی را در پی داشته است   ھا و نھادھای بین   سازمان 
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اعتصاب سراسری کارگران مسول  -شیلی 
 جمع آوری زباله

  ٢٩ روز دوشنبه   THE SANTIAGO TIMESبه گزارش  
 ھزار کارگر مسول جـمـع آوری  ٣٠ بیش از  )  مرداد ٧ (ژوییه  

ـامـحـدود زدنـد و   زباله در سراسر کشور دست به اعـتـصـاب ن
ـبـت داده    تھدید کردند که چنانچه به مطالبات  شان پاسـخ مـث

ھـا    نشود دست به اقدامات غیر مرسوم از جمله راه بنـدان جـاده 
مھمتـریـن  .  ھا خواھند زد   ھا در وسط خیابان   بوسیله ریختن زباله 

ـزایـش دسـتـمـزد اسـت  دسـتـمـزد ایـن  .  خواست این کارگران اف
ـا  ٣٧٧ (  ھزار  ٢٥٠   تا  ١٩٣ کارگران بین   ـزو  )   دالر ٤٩٠  ت پ
ـتـه  .   در ماه است  آرماندو سوتو مدیر اتحادیه این کارگران گف

است که آنھا تا ھنگامی که تـعـھـد مـکـتـوب در خصـوص  
ـنـد،   ـافـت نـکـن دستمزد و دیگر مطالبات از طـرف دولـت دری

 .دست از تالش بر نخواھند داشت 
 

 ھزار کارگر الستیک سا ٥اعتصاب  -چین 
 زی کوپر

ـیـه  ٣٠ روز سه شنبه   AFPبه گزارش   )  مـرداد ١٠ (  ژوی
ـنـده     ھـزار کـارگـر شـرکـت آمـریـکـایـی ٥ بیش از   ـیـد کـن تـول

الستیک اتومبیل کوپر در اعتـراض بـه فـروش شـرکـت بـه  
شـرکـت ھـنـدی  .  یک شرکت ھندی دست از کار کشیـدنـد 

ـیـم  ٢ آپولو تایرز قرار است شـرکـت کـوپـر را بـه ارزش    و ن
ـا نـگـران  .  میلیارد دالر خریداری بکـنـد  ایـن کـارگـران عـمـدت

ـنـد   بازبینی و باز سازی مدیریت جدید ھستند و احتمال مـیـدھ
ـنـد  اعـتـراضـات  .  که تعداد زیادی شغل خود را از دسـت بـدھ

کارگری در چین بطور مداوم رو به افزایش است کـه بـخـش  
عمده آن با خواست دریافت دستمزد و مزایای بیـشـتـر صـورت  

ـنـده در اعـتـصـاب    یکی .  گیرد   می  از کـارگـران شـرکـت کـن
ما تا آخر خواھیم جنگید و اجـازه از دسـت دادن  : " گوید   می 

 ."شغلمان را نخواھیم داد 
 

 کارگر از شرکت ٢٥٠٠اخراج  -فرانسه 
 ھواپیمایی ایر فرانس

شرکت ھواپیمایی ایرفرانس در نظر دارد تا سـال مـیـالدی  
از دو سـال  .   پست خـود را حـذف کـنـد ٢٥٠٠  حدود  ٢٠١٤ 

 شغل از این شرکت ھواپیمـایـی  ٥٦٠٠ گذشته تا کنون حدود  
ھدف از اجرای طرح حذف مشاغـل کـاھـش  . حذف شده است 

ـنـده   دو میلیاردی میزان بدھی ھای این شرکت تا آخر سـال آی
 . میلیارد یورو اعالم شده است ٤.٥ و رساندن آن به رقم  

 
ادامه اعتراضات مردمی در  -بلغارستان 
 این کشور

ـان، روز سـه   به گزارش یورو نیوز صوفیه پایتخت بلغارست
ـیـن روز  )   مـرداد ١٠ ( ژوییه  ٣٠ شنبه  ـتـم ـف شـاھـد چـھـل و ھ

آنھا به فسـاد و  .  متوالی اعتراض دربرابر ساختمان پارلمان بود 
ـارھـای   ـی ناکارآمدی دولت و عدم برخورداری جـامـعـه از مـع

یک شھروند معترض  .  یک زندگی اروپایی اعتراض داشتند 
بلغارستان امروز بیش از ھمیشه بـه مـردم آگـاه و  : " گوید   می 

ـابـل تـالش دولـت   شجاعی نیاز دارد که آماده باشند تا در مق
ـنـد  ـایسـت و  ."   برای تغییر حق انتخاب نوع زندگی در جامعه ب

ـان ایـن مـاجـرا  : " یکی دیگر از معترضان  ـای فکر می کنـم پ
. خیلی نزدیک است، یعنی در پائیز امسال و این مثبت اسـت 

در جمع معترضان، شاغـالن  ."  این حکومت سقوط خواھد کرد 
مختلف در عرصه مدیریت، اقتصاد، رسانه ھا، دانشگاه ھـا و  
ـتـمـاعـی   مدارس دیده می شوند که از طریق شبکه ھـای اج
مردم را به شرکت در این اعتراض ھای متوالی ترغیب مـی  

ـز گـردھـمـآیـی  .  کنند  ـی ـان ن در برخی شھرھای دیگر بلغارسـت
 .ھایی در مخالفت با دولت برگزار شده است 

 
ھا دست به  کارگران فرودگاه -برزیل 

 اعتصاب زدند
ـبـه   ـیـه  ٣١ به گزارش خبر گزاریھا روز چھار شن   ٩ (  ژوی

ـا    کارکنان فرود گاھھای شھر )  مرداد  ـلـف بـرزیـل ب ھای مخت
ـبـت از کـودک   خواست افزایش دستمزد و دریافت حـق مـراق

 درصـد اضـافـه  ١٦ آنـھـا خـواھـان  .  دست به اعتـصـاب زدنـد 
به گزارش خبرگزاریھـای مـحـلـی کـارگـران  .  دستمزد ھستند 

اعتصابی فرودگاه سائو پائولو ھنگامـی کـه خـانـم روسـلـف  
ـبـود   رئیس جمھور به آنجا رفته بود تا اعالم بکند که برای بھ

کنـد، او را    این شھر سرمایه گذاری می   وسایط نقلیه عمومی 
  ١٦٥ از این اسـت کـه حـداقـل    ھا حاکی   گزارش .  ھوو کردند 

 .پرواز در روز اعتصاب لغو شده و یا تاخیر داشته است 
 

" ض د تروریستی"تشدید قوانین  -بحرین 
 توسط پادشاه
ـفـه،     بی   به گزارش بی  ـی ـل  سی شیخ حمد بن عیسی آل خ

ـان،   ـف پادشاه بحرین در آستانه تظاھرات از قبل اعالم شده مـخـال
طی فرمانی قوانین ضد تروریستی در این کشـور را تشـدیـد  

ـزایـش  . کرد  پادشاه پیشنھادھای مجلس این کشور در مورد اف
مدت محکومیـت زنـدان بـرای افـرادی کـه در حـمـالت و  
ـاشـد را   اقدامات به اصطالح خودشان تروریستی دست داشته ب

ـتـی از اصـطـالح  .  تائید کرده اسـت  ـامـات دول اقـدامـات  " مـق
ـبـرنـد کـه در    معمـوال بـرای کسـانـی "  تروریستی  ـی  بـکـار م

ھای بحرینی ھـم    مقام .  اعتراضات ض د دولتی شرکت میکنند 
اینک این اختیار را دارند که شھرونـدی افـرادی را کـه در  

ـاخـتـه شـده  انـد، لـغـو    چنین اقداماتی دست داشته و مقصر شن
ھای سیاسـی بـحـریـن را فـرا     ناآرامی ٢٠١١ از فوریه  .  کنند 
ـان    معترضان خواھان آزادی . گرفت  ـای ھای بیشتر در کشور و پ

ـنـد   دادن به تبعیض  بـه  .   علیه اکثریت شیعه در بـحـریـن ھسـت
ـتـی بـه سـرکـوب    دنبال شروع این ناآرامی  ـی ـن ھا، نیـروھـای ام

ھا نفر کشـتـه    گسترده مخالفان روی آوردند که در نتیجه آن ده 
ـفـه  . شدند  ـی ـل معترضان ھمچنین از خـانـدان حـکـومـتـی آل خ
ـزنـد، نـظـام    می  ـاسـی ب خواھند که دسـت بـه اصـالحـات سـی

 .مشروطه سلطنتی برقرار و با فساد مبارزه کند 
 

ادامه اعتراضات به تحمیل ریاضت  -یونان 
  کشی

ـار    اتحادیه  ـانـھـا ب ھای بخش عمومی و کارکنان بیـمـارسـت
ـلـی    ھای ریاضت    دیگر در اعتراض به سیاست  ـی ـانـه تـحـم ـب طل

معترضان در تـظـاھـرات روز  .  دولت این کشور تظاھرات کردند 
در آتن، پایتخت یونان بار دیگـر  (  مرداد  ١٠ ( اوت  ١ شنبه    پنج 

ھای دولت در کـاھـش    خشم و اعتراض خود را نسبت به طرح 
ـتـصـادی ابـراز    نیرو و حذف مشاغل در این کشور بحران  زده اق

 .کردند 
ـبـر  THEMIS KOTSIFAKIS تمیس کوتسیفاکیس   ، رھ

ـالـب طـرح  ھـای دولـت در    اتحادیه ملی آموزگاران یونان در ق
کاھش جمعی نیروھای بخش عمومی این کشـور، از شـغـل  

ـان  : " گـویـد   کوتسیفاکیس مـی .  خود معلق شده است  امـروز آن
ـا    آموزگاران را از کار معلق مـی  ـان ب ـاری از آن ـنـد، بسـی کـن

کسب مدارج تحصیلی، از صالحیت باالیی بـرخـوردارنـد؛ ایـن  
ـار و حـقـوق مـردم بـه   اصالحات نیست و نابودی یک ساخت

ھـای    دولت یونان در تالش برای کاھش بدھی ."   آید   شمار می 
ـیـن   خود به تروئیکای بین  ـلـی پـول    المللی شامل صندوق ب ـل الـم

IMF  بانک مرکزی اروپا ،ECB   ـا ،  ECو کمیسیون اروپ
.  طلبانه اقتصادی شدیدی را اتخاذ کـرده اسـت   تدابیر ریاضت  

یونان در کانون بحران بدھی منطقه اروپا قرار دارد و در حالـی  
ـیـر    ششمین سال رکود اقتصادی را تجربه مـی  کـنـد کـه تـداب

طلبانه شدید دولت این کشـور بـرای کـاھـش کسـری    ریاضت 
ـانـی را بـی  ـیـون یـون ـل ـی . کـار کـرده اسـت   بودجه، حدود نیم م

ای را تصویـب کـردنـد کـه بـر    گذاران یونان، اخیرا الیحه   قانون 
ـا طـرح   مبنای آن کارکنان و کارمندان استـخـدامـی دولـت ب
اجباری نقل و انتقال کاری مواجه خواھند شـد؛ طـرحـی کـه  

ـیـکـا ( المللی    دھندگان بین   وام  ـزوم اجـرای آن بـرای  )  تـروئ بـر ل
بـر اسـاس  .   انـد   اعطای بسته نجات مالی خود، تاکید داشـتـه 

ـان در    گزارش  ھای منتشرشده، کارکنان بخـش عـمـومـی یـون
ـا اخـراج   ـاری و ی ـال اجـب ـق ـت ـقـل و ان ـا ن چارچوب این طرح ب

ـنـدگـان    طبق شروط وام .  احتمالی از کار مواجه خواھند شد  دھ
ـارد دالر ١٠.٤ ( میلیارد یورو  ٨.١ برای اعطای حدود   ـی ـل )  می

 ھـزار تـن از  ٢٥ وام در قالب بسته نجات مالی، بایـد حـدود  
ـان امسـال   ـای ـا پ )  مـیـالدی ٢٠١٣ ( کارکنان دولتی یونان ت

مشمول جابجایی اجباری قرار گیرنـد و چـھـار ھـزار شـاغـل  
 .شوند   دیگر اخراج  

 
 
 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


