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، ھزاران تـن از  ٢٠١٣  اوت  ٢٩ روز  
كـارگـران حـدود ھـزار غـذاخــوری  

fast food   ،مــثــل مــك دونــالــد
بھمراه فعالین كـارگـری و دیـگـر  

 شھر از سـراسـر  ٦٠ حامیان آنھا در  
ـراض   ایاالت متحده آمریكا در اعـت
به پایین بودن سطح دسـتـمـزدھـا و  
مطالبه حق متشكـل شـدن، دسـت  
به اعتراض زده و بعضی از مـراكـز  
كار را نیز برای لـحـظـاتـی اشـغـال  

ــوع  .  كـردنـد  ـراض از آن ن ــن اعــت ای
اعتراضات است كه از چند جـھـت  

این كـارگـران  .  حائز اھمیت ھستند 
در مقعطی از تـاریـخ ایـن كشـور  
ــه   ــد ك ــه اعــتــراض زدن دســت ب

اعتراض كـارگـری بـه ایـن شـیـوه  
ـم  .  چندان مرسوم نیستند  می گـوی

ـراضـات  "  به این شیوه "  چرا كه اعـت
دسته جمعی بدون متـشـكـل بـودن  
در اتـحـادیـه ھـای كـارگـری، در  
كشورھای غربی و شاید بیشتر از  
ھر جای دیگری در خود آمریـكـا،  
ــد  ــن ــت ــاق مــی اف ــف . بــه نــدرت ات

ـنـھـا   اعتراض این كارگران كه نه ت
در ھیچ تشكلی متشكل نیستنـد،  
بلكه یكی از خواسته ھایشان حـق  
ایجاد تشكل كارگری بود، در یـك  
ـنـھـا چشـم و   چنین بـعـدی نـه ت
گوش خود كارگـران را بـاز كـرد،  

سه سال پیش که حذف یارانه ھـا  
برجسـتـه  "  به اجرا در آمد صاحبان  

ــدیشــه اقــتــصــادی  ــد "   ان ــن ــت :" گــف
ـرداشـتـه  !  ھیس  گامـی مـھـمـی ب

شده، سـاکـت بـاشـیـد تـا حـواس  
ـرت نشـود  و یـک عـده  !"  دولت پ

ـیـا و مـافـیـا   دیگر که پرت از دن
ـنـد  سـرمـایـه داری  : "  ھستند گفت

مــتــعــارف شــد و فــعــال مــبــارزه  
طبقاتی تا اطالع ثانـوی تـعـطـیـل  

ــه دومــی کــار  !"   شـد  مــا امــا ب
ـم   ـردازی ـپ نداریم به اولی میخواھیم ب

ـرجسـتـه  " چرا که این چھره ھای   ب
عنوانی است  " (  اندیشه اقتصادی 

که روزنامه شرق به اقتـصـاددانـی  
ســه دھــه اســت کــه در  )   داده 

ـتـکـار و   ـم جـنـای خدمت یک رژی
فاشیست ھستند و با بی شـرمـی  

" انـدیشـه ھـای " تمام از آنچه که  
ـر ســر مـردم آورده اســت،    ایشـان ب

ـنـد و چـون   دفاع کردند و مـیـکـن
مدرک دکترا را از یک جـایـی  
ــه خــود حــق   ــد ب دریــافــت کــردن
میدھند تز بدھند و اگـر تـزھـا و  
پیشنھادات ایشان منجر به تباھـی  
ـنـد   توده میلیونی مردم شده میگوی
ـلـکـه مـجـلـس و   تقصیر ما نبود ب

به عنـوان  !  دولت دستکاری کردند 
ـیـپ انـدیشـمـنـدان بـه   نمونه این ت

ـیـان " آقای   ـب ـی " دکتـر مـحـمـد طـب
میپردازیم که سـالـھـای طـوالنـی  
ــه   ــدیش ــه ان ــھــره بــرجســت ــن چ ای
اقتصادی در خـدمـت جـمـھـوری  

 تـا  ٦٠ در سالھای  .  اسالمی است 
ـرنـامـه   ٦٢  ـیـس  "  در سازمان ب رئ

ـتـه در آن  "  دفتر کالن  ـب آن بـوده ال
ــار ایشــان کــار   ــھــای کشــت ســال

بـعـدھـا در  (!)  اقتصادی میکردند 
ــا  ٧٠ ســال   ــن  ٧٤  ت ــاون ای  مــع

ــد  ــودن ــھــای اوج  .  ســازمــان ب ســال

حکومت رفسنجانی کـه کشـتـار  
و شکنجه بی رحمانه ھنوز ادامـه  
داشت، ایشان  برنامه دوم تـوسـعـه  
اقتصادی جمـھـوری اسـالمـی را  

بھرحال اقنصـاد دان  .  تدوین کردند 
و  !  ھستند چکار به سیاست دارنـد 

سمتھا و مشاغل دیگر در خدمـت  
به نظام مقدس اسالمی دارنـد  و  
صد البته ایشـان اسـتـاد دانشـگـاه  
ھستند و البته مدرکشان کیلویـی  
ـیـسـت و گـرنـه از   و جعلی ھـم ن
ـفـورد امـریـکـا   طرف دانشگاه استن

 .استاد مدعو نبودند 
اگر جالدانی مانند الجـوردی  
ـنـد، ایشـان   از پیش محکـوم ھسـت
. ظاھرا مصونیت اقتصـادی دارنـد 

کاری ندارند بنـدگـان خـدا، مـی  
ـنـد کـه   نشینند و اندیشـه مـیـکـن
ـتـصـادی   چطور میشود توسـعـه اق

 اخبار کارگری
  پارس جنوبی را بھ تعطیلی کشاند ١٤ تجمع اعتراضی کارگران شرکت پناه ساز در عسلویھ فاز  

 ١١      صفحه   کارگران فوالد زاگرس بھ یک موفقیت مھم دست یافتند 

 چھره ھای برجسته اندیشه استثمار
 یاشار سھندی 

اعتراضاتی كه از وضعیت 
 جامعه می گویند

نگاھی به یك اعتصاب مھم كارگری در  
 آمریكا 

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 افزایش دستمزدھا یکی از اصلی ترین چالشھا با دولت روحانی میباشد

 نسان نودینیان 

 نکته اصلی
 کلید روحانی برای باز کردن قفل بیکاری نیست

  محمد شکوھی
 ٦  صفحه   ١٠  صفحه  

 ٣             صفحه   ٥             صفحه  
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دستگیری و فشار بـر رھـبـران  
کارگری یک سیاست دائمی  

جمـھـوری  .  رژیم اسالمی است 
اسـالمــی رھــبـران و فــعـالــیــن  
کارگری را دستگیر مـیـکـنـد  
ـــیـــشـــروی و   ـــوی پ ـل تـــا جــ
ـــارزات   ـــی مـــب ـــاب ـــی ســـازمـــان
کارگری را بگیرد و جـنـبـش  
کـارگـری و کــل جـامـعـه را  

اکنون این فشارھا  .  عقب براند 
کـارگـر را  .  تشدید یافته است 

ـــش در   ـــت ـــر عضـــوی ـــخـــاط ب
تشکلھای کـارگـری زنـدانـی  
میکنند و بخاطـر ابـراز وجـود  
سیاسی اش به او حکم زنـدان  

 .میدھند 
جمھوری اسالمی کـارگـر  
معترض را دستگیر میکنـد و  
زیر انواع فشارھا قرار مـیـدھـد  
تا توده کارگران را از اعتراض  
کردن پشیمان کند  بسیاری از  
ــی در زیـــر   ــدان ــران زن ــارگ ک
شکنجه ھای رژیم اسالمی و  
شرایط بد زندان، به بیماریھـای  
مختلفی مبتال شـده و حـتـی  
بعضا در مواردی چـون رضـا  
شھابی، محمد جراحی، رسـول  
بــداغــی وضــعــیــت جســمــانــی  
نگران کننده ای پیدا کرده اند   
این ھا ھمه بخشی از فشار و  
شکنجه زندانیان سـیـاسـی در  
زندانھای جـمـھـوری اسـالمـی  

زیر ھمین فشـار ھـا تـا  . است 
کنون زندانیانی جان خود را از  

نمونه اخیر آنھـا  .  دست داده اند 
ـلـو در زنـدان   قتل افشین اسـان
رجایی شھر است کـه بـخـاطـر  
شــکــنــجــه ھــای شــدیــد درون  
زندان دچار ایست قلبی شـد و  

 .جان سپرد 
باید فـعـاالنـه بـرای آزادی  
ھمه کارگران زندانـی و تـمـام  
ــیـان سـیــاسـی مـبــارزه و   زنـدان

 تالش کنیم  
از اول سپتامبر بـمـدت سـه  
ھفته کارزاری سه ھـفـتـه ای  
برای آزادی کارگـران زنـدانـی  
ــای   ــھ ــان ــازم ــوان س ــراخ ــه ف ب
مــخــتــلــف ســیــاســی بــرگــزار  

  ٢١ مــیــشــود و روز شــنــبــه  
ـــتـــامـــبـــر در بـــرخـــی از   ـپ ســ
کشورھای اروپایی، آمریکای  
شمالی و استرالیا مـیـتـیـنـگ  
ھا و آکسیون ھای اعتـراضـی  

کـمـپـیـن بـرای  . " برپا مـیـشـود 
از  "  آزادی کــارگــران زنــدانــی 

ھمه مردم آزاده میخـواھـد کـه  
ـپـیـونـدنـد  مـا  .  به این کـارزار ب

ھمچنین از ھمه سـازمـانـھـای  
کــارگــری در ســراســر جــھــان  
خواستار حمایت و پشـتـیـبـانـی  
ھستیم و برای جـلـب حـمـایـت  

 .آنان تالش میکنیم 
در حال حاضر تـعـدادی از  
فعالین و رھبران کـارگـری از  

سـال  ٤ جمله رضا شـھـابـی بـا  
ـــدان و   ـــال  ٥ حـــکـــم زن  س

ـــیـــت   ــحـــرومـــیـــت از فـــعـــال م
  ٥ اجتماعی، محمد جراحی با  

سال حکم ، شاھرخ زمانـی بـا  
 سال حکم، پدرام نصرالھـی  ١١ 
 ماه حکم، رسول بداغی  ١٩ با  
 سال حکم، بھنام ابـراھـیـم  ٦ با  

ـــا    ســـال حـــکـــم و  ٥ زاده ب
عبدالرضـا قـنـبـری و مـحـمـد  
محمدی با وضعی بالتکلـیـف  

ـــنـــد  ـــدان ھـــمـــچـــنـــیـــن  .  در زن
کارگرانی چون وفـا قـادری،  
خالد حسینـی، شـریـف سـاعـد  
پنـاه و مـظـفـر صـالـح نـیـا از  
فـعــالــیـن کــارگــری در شــھــر  
سنندج احکام زندان گرفـتـه و  
. در خطر دستگیری قرار دارند 

ــم   ایــن درحــالــیــســت کــه رژی
اسـالمـی بـا احضـار ھـر روزه  
فعالین و رھبران کارگـری بـه  

دادگاھھایش، آنھا را زیر فشار  
و تھدید قـرار مـیـدھـد کـه از  
ــھــایشــان   عضــویــت در تشــکــل
استعفا دھند و آنھا را بـخـاطـر  
مبارزاتشان مورد بـازجـویـی و  

از جمله  .  محاکمه قرار میدھد 
این کارگران را بـخـاطـر ابـراز  
وجـود ســیــاســی خــود و دادن  
بیانیه در حمایـت از مـبـارزات  
کـارگـری بــه دادگـاه احضــار  

 .نموده است 
با پیوستن بـه ایـن کـارزار  
سه ھفته ای صدای اعـتـراض  
کارگـران زنـدانـی و زنـدانـیـان  
ســیــاســی در ســطــح جــھــانــی  

ـــاشـــیـــم  خـــواســـتـــار آزادی  .  ب
کارگـران زنـدانـی و زنـدانـیـان  
ــم  ــدان شــوی ــاســی از زن . ســی

خواستار متوقف شدن فشار بر  
ـــیـــن و رھـــبـــران   روی فـــعـــال
ــــم و از   کــــارگــــران شــــوی
خواستھای پایـه ای و بـرحـق  
کــارگــران حــق تشــکــل، حــق  
اعتصاب، حق برپایی تجمعات  
اعتراضی و آزادی بدون قید و  
شـرط بـیــان کـارگــران و کــل  
جامعه حمـایـت و پشـتـیـبـانـی  

 .کنیم 
اوت  ٣١ ،  ١٣٩٢  شھریور  ٩ 
 ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfa
r@yahoo.com 

Bahram.Soroush
@gmail.com 

http://free-them-
now.blogspot.com 
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مـثـال یـکـی از  .  را سـازمـان داد 
ـتـصـادی کـه   راھھای تـوسـعـه اق
ـنـد، حـذف   ایشان مدعی آن ھسـت
ــه در دوره   ــوده ک ــا ب ــه ھ ــاران ی
ـیـن   رفسنجانی استارت خورد و اول
نتیجه آن بـازخـریـد کـارگـران در  
ــعـد حــذف   ــود و ب سـطـح وســیـع ب
ــن   ــوانــی ــخــدام رســمــی از ق اســت
کشوری و تـوسـعـه شـرکـتـھـای  
ـر قضـا   پیمانـکـاری کـه دسـت ب
درست در سالھایی شروع شد کـه  
ایشان معاون سازمان برنامه ریزی   
ـرنـامـه دوم تـوسـعـه   و تدوین گر ب
جمھوری اسالمی بودند و ھـمـیـن  
ــه و اســاس حــذف   ــای ــون پ ــان دو ق

اوال قرار بـود از  .  یارانه ھا گردید 
. شر کارگران باسابقه راحت شونـد 

ـیـد   دوما قرار شد با استـخـدام سـف
امضا استثمار کارگران را به حـد  

ـیـان .  اعال برسانند  ـب ـی : به گفته طب
ـــط  " ...  ـرای ــ ـــوع ش ـــم ـــج در م

ـــه  ـــام ـرن ــ ـــای    ب ـــان آق ـــای زم ھ
ــود    ھــاشــمــی  ــب رفســنــجــانــی بــا ن

ــی در آن زمــان    درآمــد  ــت ھــای نــف
بسیار موفق بود مبانی صنـعـتـی  
و زیربنایی و اجـتـمـاعـی کـه آن  

ــت  ــھــاده شــد در دول ھــای    زمــان ن
بعدی و تاکنون اقتصاد کشور را  

ایشـان  ."  سر پا نگه داشـتـه اسـت 
سنگ زمان رفسـنـجـانـی را بـه  
سینه میزند چون در آنزمان ایشـان  
یکی از دست انـدرکـاران اصـلـی  
ــی   ــذای ــصــادی ک ــه اقــت ــع ــوس ت
ــد و   ــودن ــوری اســالمــی ب ــھ جــم
ھمانگونه کـه اشـاره گـردیـد در  
قدم اول و مھمترین قدم  در ادامـه  
کشتار و فراری دادن کمونیستھـا  
و فعالین کارگری حمله به سطـح  
ــرای   ــران بــا اج ــیــشــت کــارگ مــع
اخراجھای وسیع و عدم اسـتـخـدام  

 .رسمی رسمیت پیدا کرد 
 طبق نـظـریـات امـثـال ایشـان  

ــانــه روز ھــمــه  ٢٤  ــب  ســاعــت ش
ــر   ــگــاھــھــای رســمــی و غــی دســت
ـیـغ   ـل رسمی این حکومت چنین تب
کردند که بخاطر ارزانـی کـاالھـا  

ــان و ســوخـت (   ــد ن ـن مــردم  )  مــان
اسراف میکننـد و یـا در مـرزھـا  
ـیـل را   گالن گالن بنزین و گـازوی
قاچاق میکنند و سرمایـه کشـور  

ـرود  چـرا  )  ؟ (! اینگونه به ھـدر مـی

ـیـمـت واقـعـی "  که کاالھـا بـه  " ق
عرضه نمیشود و تولید کننده ھـم  
ــد،   ــی صــرف ــم ــش ن ــون بــرای چ
ـیـن   محصوالتش را با کیفیـت پـای
عرضه میکنـد و ایـن اسـت کـه  
مثال نصف بیشتر نان یـا کـپـک  
میزند یا خوراک دامھا میـگـردد  

ــیـغــات از ایـن دســت  ...  و و  ـل تــب
. گوش فلک را ک ر کـرده بـود 

ــال   ــام ــا ک ــھ ــه ایــن ــم ــه ھ ــت الــب
. سازماندھی شده و با برنامه بـود 

و اینگونه بود که ھرسال بـعـد از  
ـنـد   عید نوروز قیمت کـاالی مـان
بنزین را گرانتـر مـیـکـردنـد و بـه  
طبع آن قیمت کاالھای دیگر باال  
ـریـن   میرفت و در کنار آن و مھمـت
قسمت این پروژه ارزان نگه داشتن  
کاالی مھمی به نام نیروی کـار  

" فـرزانـه گـان " بوده که تاکید این  
اقتصادی این بوده که ایـن یـک  
ـبـایـد بـه   قلم کـاال ھـیـچ وقـت ن
قیمت واقعی برسد بلکـه تـوصـیـه  
ھـمـیـشـگـی شـان ایـن بـوده کـه  
نھایتا باید این کاالی بـخـصـوص  
منجمد شود و ھر چقدر کارفرمـا  
ـیـن کـنـد و   عشق اش کشید تعـی

ھـیـچ  )  یعنی کـارگـر (  فروشنده  
حقی بر کاالی خـویـش نـداشـتـه  

 . باشد 
در تمام اتاقھای فـکـری کـه  
ـرجسـتـه   این مـثـال انـدیشـمـنـدان ب
اقتصادی دور ھم جمـع مـیـشـونـد  
اساس تزھایشان پایین نگھـداشـتـن  
ھزینه تولیـد اسـت و ایـن جـز بـا  
ـر   فشار به کارگر و پرداخت کـمـت
ـر   به او و اگـر امـکـان داشـت دی

کـه بـه یـک  (  پرداختن دستمزد  
ـبـدیـل شـده  اسـت  ) امر روتیـن ت

ـرای   امکان پذیر نـمـی بـاشـد و ب
ـم   ارزان تر شدن نیروی کار تصـمـی
گرفتند یارانه ھا بـه طـور کـلـی  

احمدی نژاد را آوردند  .  حذف شود 
تا یک باره قال قضیه را بکند و  

اما ھمیـن ھـم  .  یارانه حذف گردد 
با ترس و لرز تمام اجـرا شـد چـرا  
ــد کــه شــوک   ــدن ــی ــرس ــت کــه مــی
ـتـا بـه   درمانی به شـورش و نـھـای
. سرنگونی حکومت مـنـجـر شـود 

ـرار شــد   ــه اصـطــالح ایشــان ( ق ) ب

ـیـن شـود و   دھک ھا جامعه تعـی
به دھکھای پایین مبلغ ناچـیـزی  

داده شـود  )   ھزار تومان ٩ حدود  (  
و ھمین کافی بـود کـه زمـزمـه  
ـرای   ـنـد شـود ب ـل ھای اعتـراض ب
ھمین بی خیال شدند و بـه ھـمـه،  
به یکسان مبلغی تعلق گـرفـت و  
کسانی مانند طبیبیان مرتـب داد  

یابیـد    ھیچ کشوری را نمی :" زدند 
که بخواھد بـه ھـمـه مـردم خـود  
مبلغی پول نقد بدھد و اقتصاد آن  

ــمــانــد  ــا ب ــرپ طــرح بــه اجــرا  " "  س
ــه شــد و احــمــدی نــژاد   ــت گــذاش
پیروزمندانه در تلویزیون ظاھر شـد  

ــت   ــگــر ایــران  ٥ و گــف  ســال دی
و پـول ھـم پـول  !  شکوفا میـشـود 

ــو و   ــا آن پــت امــام زمــان اســت ب
 ! یخچال نخرید 

ـیـسـت ھـای   از دید ما کـمـون
کارگری این طـرح مـحـکـوم بـه  
شکست بود چون بـه ھـیـچ وجـه  
این حکومت یک دولت متعـارف  

ــســت   ــه داری نــی ــای ــه  ( ســرم ک
) ملزومات خاص خـودش را دارد 

و تاکید کردیم این طرح به خـانـه  
ـر مـردم   ـیـشـت خرابی و فـالکـت ب
منجر خواھد شد و این نقـشـه ای  
ـرای سـرکــیـســه   دیـگـری اسـت ب

ــد  .  کـردن مـردم  ـن و کسـانـی مـان
ـیـز   طبیبیان نیز آنقدر شامه شـان ت

این طـرح از  " ...  بود که بفھمند  
پیش شکست خـورده بـه اجـرا در  

این طرح عناصر ناکـامـی  ...  آمد 
. خود را در درون خـودش داشـت 

ھمین یک طرح کافـی بـود  ...  
ـتـصـاد را بـه زانـو درآورد  ."  تا اق

ایشان دالیل خودشان را داشتنـد و  
تاکید میکردند که یک ریال ھم  
ـرداخـت   بابت طرح نباید به مـردم پ
شود اما از آن مھمتر ھـمـانـگـونـه  
که طبیبیان اشاره میکند بـعـد از  
ــرای طــرح، بــرای در آمــد   " اج

ــمــت  ــی ھــا،    حــاصــل از افــزایــش ق
ـفـی کـنـده شـده    چاله  ـل ھای مخـت
ایشان اشاره نمـی کـنـد کـه  "  بود 

این  چاله ھا چی بـودنـد و چـه  
ـر   ـرا کـنـده انـد امـا پ کسانـی آن
ـــدھـــای   ـــان ــه ب ــح اســـت ک واض
ـرای آن پـول    حکومتی ھمـگـی ب

ـتـه بـعـد از   ـب دندان تیز کـردنـد، ال
ـتـی و   آنکه سھم ھزینه ھای امنی

 . نظامی کنار گذاشته شد 
طبیبیان اشاره میکند با توجـه  
به سقوط ریـال در سـال گـذشـتـه  

در حال حاضـر بـه جـای  "... عمال 
ـراسـاس    ایم و قیمت   اول برگشته  ھا ب

ـیـج  فـارس    نرخ دالر آزاد و فوب خـل
ـیـمـت  ـر از ق ھـای    چند برابر بیـشـت

ـیـل مسـایـل  .  فعـلـی اسـت  بـه دل
ـــه  ـــوق، ادام ـرح    ف ــ ـــن ط دادن ای

ھمراه دارد،    مشکالت زیادی را به 
ــز   ــی ــیــن حــال، تــوقــف آن ن در ع

و امـا دولـت  ..."  زا است،      مشکل 
" مشکـالت زیـاد "روحانی از ترس  

مجبور است ھمین طرح شـکـسـت  
ـبـال کـنـد  ــن  .  خـورده را دن امـا ای

دولت برای این طرح نقشه کشیـده  
است که اول گروھی را به بـھـانـه  
اینکه درآمد مکفی دارنـد حـذف  
کنـد و یـا در نـظـر دارد یـارانـه  

تبدیل  "  یارانه کاالیی " نقدی را به  
ایـن طـرحـھـا از ذھـن ھـم  .  کنـد 

ـراوش مـیـکـنـد  . جنسان طبیبیان ت
) روزنـامـه شـرق ( مصاحبه کننده  

ـیـسـت اگـر  : " اشاره میکند  ـراه ن بی
بگوییم توسعه در ایران به رویـایـی  

ـبـدیـل شــده اسـت  ــان  "  ت ـی ـب ـی و طــب
ـرسـیـد چـرا  :"  مطرح میکند  باید پ

ـیـاس وسـیـع   در کشور ما در مـق
ـلـف    تولید زیان  ده شـده و مـنـابـع ت

یا اینکه چگـونـه اسـت  .  شود   می 
ـیـوسـتـه    که واحد  ھای اقتصادی پ

شونـد و    از منابع نقدی تخلیه می 
ایـن  "  رود؟   این مـنـابـع کـجـا مـی 

سوال اساسی است که بعید اسـت  
ـتـصـادی "  " چھره برجسته اندیشه اق

ـرود  فـقـط  .  نداند منابع کـجـا مـی
کافی اسـت بـه ھـمـیـن دزدیـھـا  
افشا شده یکسال گـذشـتـه تـوجـه  
کرده باشد که کـرده اسـت چـون  
در جای در مصاحبه بـا روزنـامـه  

در واقـع  :" ...  شرق تاکید میکند 
ـروت  )  سیاستھای دولتھا (  ایجاد ث

ای به زیان کل جـامـعـه    برای عده 
ـیـز مـبـانـی   کرده و برای کشور ن

. قبول تولید ایجاد نکرده اسـت   قابل 
ــی   ــع رانــت ــاف ــد مــن ــن رون در ای

) مــنـظــور ھــمـان غــارت اســت (  

ایجاد شده اسـت کـه در نـھـایـت  
 . " گیرد   جلو اصالح امور را می 

    در جایی اما، طبیبیان بـا  
ـران و   اشاره به ادامـه  جـنـگ ای

ای    یـک نـکـتـه :"  عراق میگویـد 
ھای بـعـد از    که خصوصا در سال 

ـران مـطـرح   ـقـالب در ای پیروزی ان
ــطــه   ــن اســت کــه در حــی ــوده ای ب

ــم  ــی ھــایــی اتــخــاذ    ســیــاســی تصــم
ـتـصـادی    می  شده کـه عـواقـب اق

شدید داشته، لیکن بسـیـاری ایـن  
ــه  ــور را داشــت ــا    تص ــه ب ــد ک ان

ھای اقتصادی عواقب ایـن    برنامه 
ــاســت  ــال    سـی ھــا جــبــران شــود، مــث

تصمیم در مورد ادامه معارضه بـا  
. متجاوز بعثی در زمـان جـنـگ 

ـتـصـادی   ـرنـامـه اق طبعا با ھیچ ب
ــمــی  ــه   ن ــوان جــبــران ھــزیــن ھــا و    ت

ـنـــگ    خســـارت  ھـــای یـــک جــ
ـرد  ــایشـــی را کــ ـــه   ..."  فــرس ــل ب

تصمیمات سیاسی  مشـکـل ایـن  
بـارھـا مـا اشـاره  .  حکومت اسـت 

کردیم نفس وجـود ایـن حـکـومـت  
مشکل اساسی سرمایه است امـا  
ــدیشــه   ــه ان ـرجســت چـھــره ھـای  ب
اقتصادی سعی بسیار کردند کـه  
با طرحھای شان ھر جور شده ایـن  
ــظــر   ــحــران زا را از ن حـکــومــت ب
اقتصادی سرپا نگـھـدارنـد و ایـن  
نشدنی است ایـن در تـجـربـه سـه  
دھه گـذشـتـه بـارھـا ثـابـت شـده  

 .است 
ــه ھـمـیـن طــرح   بـعـنـوان نـمـون
محکوم به شکست حـذف یـارانـه  
ـرون آمـده و   از ذھن ھمین افراد بی

ـتـصـاددانـان  .  اجرا شده است  این اق
به واقـع روی اسـب مـرده شـرط  
بندی کردند اما ایـن ھـیـچـی از  
ــال   ـب ــت ایشــان در ق ـی ــول بـار مسـئ
جنایات سه دھه گذشته جمھوری  

ایشـان  .  اسالمی کم نـمـی کـنـد 
ــد دامــن خــود را از    ــوانــن ــمــی ت ن
جنـایـت روزانـه حـکـومـت پـاک  
کنند به این بھانه که طـرحـھـای  
ایشان در مـیـانـه راه عـوض شـده  
است و یا برای منابع چاله کـنـده  

ــود  ــا وجــود  .  شــده ب چــرا کــه ب
شکست ھمه طرحھای اقتـصـادی  
این حـکـومـت ھـنـوز ایـن چـھـره  
ـتـصـادی   ھای برجسته انـدیشـه اق
ـنـد کـه ایـن   کوشش بسیار میکن

این امـا  .  حکومت را نجات دھند 
از بد طنیتی ایشـان نشـات نـمـی  

 چھره ھای برجسته اندیشه استثمار
 یاشار سھندی 

 ١  از صفحه  
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گیرد بلکه موضوع این است کـه  
ایشان اساس نظام سـرمـایـه داری  
را قبول دارند و اصوال این نظام را  

ـیـان  .  عاقالنه میدانند  ـب محمد طبی
در مصاحبه با مـحـمـد قـوچـانـی  

کسی که پیـشـنـھـاد داده بـود  (  
فوئر باخ برجسته شـود تـا شـایـد  

در  !)  مــارکــس کــوچــک شــود 
  ٩٠ در سـال  "  مـھـرنـامــه " مـجـلـه  

میخواھد به زعم خودش مارکـس  
ـر کـنـد مـیـگـویـد  ـی :"... را تـحـق

ھای وطنـی مـا    ای كه چپ   نكته 
ـر نـدارنـد  در حـال  .  اصال  از آن خـب

حاضر در كشورھای دارای نـظـام  

ــه  ــای ــل  ٧٠ داری    ســرم  درصــد ك
ــار   ــه نــیــروی ك ــی ب درآمــد مــل

 درصـــد درآمـــد  ٣٠ .  رســـد   مـــی 
ــرمــایــه   ــقــی بــه زمــیــن و س مــاب

رسد یعنی زمـیـن كشـاورزی،    می 
یـعـنـی  .  زمین شھری و سـرمـایـه 

بیشترین قسمت درآمد ملی عـایـد  
این مـوضـوع  .  شود   نیروی كار می 

كنـد بـا زمـانـی    بسیار تفاوت می 
...كـرد   كه ماركـس زنـدگـی مـی 

ــتــصــاد  )  مــارکــس (  ــرض اق ــا ف ب
ـرای    رقابتی شروع می  كند چـون ب

بحث به آن نیاز دارد امـا در ایـن  
اقتصاد رقابتی، استثمار را مطـرح  

ــد   مــی  امــروز ھــر كســی كــه  .  كــن
دانـد كـه    اقتصاد خرد بخوانـد مـی 

ـتـی   ـتـصـاد رقـاب استثمار در یك اق
ـــی  ـــم ـــه    ن ـت ــ ـــود داش ـــد وج ـــوان ت
داری ھـمـواره سـر    سرمایه ... باشد  

عقل بوده و تنھا سیسـتـمـی اسـت  
. كه ھمیشه بر سرعقل مانده اسـت 

دلیلش را ھم من به شـمـا خـواھـم  
داری بـه مـفـھـوم    سـرمـایـه .  گفت 

غربی آن عاقل به دنیا آمده اسـت  
ـر اســـاس   ــ ـــادش ب ـی ــ ـن ــ چـــون ب

گـری و سـود و رقـابـت    محاسبـه 
یعنی بـایـد عـقـل بـه كـار  .  است 
ـیـدا    شما كارخانه .  ببرد  دار احـمـق پ

ـیـد   نمـی  ـن مـثـل رونـد تـكـامـل  .  ك
 . ..." ماند   می 

بله سرمایه داری ھـمـواره سـر  
عقل بوده و ھـمـیـشـه در پـی آن  
ــدیشـه ھــای   بـوده بـه کـمــک ان
ـیـان   ـب ـی ـر طـب ـنـد دکـت کسانی مان
بساط استثمار برپا بـمـانـد و سـود  
بیشتر تضمین شود و این سـرمـایـه  

 دسـت بـه  ٥٧ داری عاقل در سال  
ــن نــیــروی   ــی تــری ــان وحش دام
ـرون وسـطـی شـد تـا   ارتجاعـی ق
ــد   خـودش را نـجـات دھـد تـا رون

ایـن  .  تکاملی اش متوقـف نشـود 
ــه   حـکــومــت امــا خـود اکــنـون ب

بزرگ برای بـورژوازی  " چالشی " 
تبدیل شـده اسـت کـه بـا ھـیـچ  
ـیـدا   ـتـصـادی نـجـات پ طرحـی اق

ـران راه  .  نمیـکـنـد  امـا جـامـعـه ای
نجات دارد و آن این است که ایـن  
ـقـالب مـردم   ـلـه ان حکومت بـوسـی
سرنگون شود آنگاه این امکان نیـز  
ــشـود کـه جـامـعـه را   فـراھـم مـی
ـنـای رفـاه   ـر مـب توسعه داد آنھم ب

 . کلیه انسانھا 
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ـیـز   بلكه موقعیت كل جامـعـه را ن
 . به زیر نورافكن برد 

 
موقعیت كارگران 

 اعتصابی
كارگران این نوع رستورانھـا را  
سنتا جوانانی تشكیل مـی دادنـد  
كه پاره وقت، بـه ھـمـراه مشـغـول  
ـرسـتـانـی و   بودن به تحصیالت دبی
گاھا ھم كالج، ساعاتی را نیز در  
این نوع رستورانھا مشغول بـه كـار  

ــد  ــودن ــن  .  مـی ب ــوسـط ســن ای مــت
 و یـا  ١٥ كارگران چیزی حـدود  

ــســاب ســن  (  ســال  ١٦  ــه احــت ب
. مـی شـد )  كارفرمـایـان و رؤسـا 

ــریــبــا   ــن كــارگــران تــق ــمــزد ای دســت
ھمیشه در سطح حداقـل دسـتـمـزد  

امـروزه امـا مـتـوسـط  .  بوده اسـت 
 سال اسـت و  ٢٨ سن این كارگران  

دو سوم آنھا را زنان، كه مـتـوسـط  
 سال اسـت، تشـكـیـل  ٣٢ سن آنھا  

سـالـه ھـا  "  ٢٨ " ایـن  .  می دھـنـد 
ــمــزد را   ــت ــان حــداقــل دس ــن ھــمــچ
دریافت می كنند و ایـن حـداقـل  
ـر   ـث دستمزد ھم تنھا منبع درآمد اك

درصد و شمـار  .  این كارگران است 
كارگرانی كه در كنار این كـار بـه  
تحصیل مشغول ھستند، به شـدت  

مـھـم اسـت كـه  .  افت كرده اسـت 
خواننده به این نكته توجه كند كـه  

ساله ھا حداقل دستـمـزد  "  ٣٢ "این  
ـر آنـھـا   ـث ـنـد و اك ـن دریافت می ك
ـرسـت خـانـواده دارای   مادران سـرپ

 . یك یا دو فرزند خردسال ھستند 
ــن كــارگــران، كــه   ــمــزد ای دسـت
ـر حـداقـل   گفتم ھمـیـشـه دور و ب

 سـنـت  ٢٥  دالر و  ٧ دستمزد است،  
 ھزار دالر  ١٥ چیزی حدود  (است  

در سال برای كارگران تمـام وقـت،  
كه اشتغال تمام وقت در این بخـش  

رسـتـورانـھـا  !).  از مـحـاالت اسـت 
ـفـاق ایـن كـارگـران را   قریب به ات
ـنـد و   ـن ــخـدام مـی ك طـوری اسـت
ـم مـی   ساعاتشان را طوری تنـظـی
كنند كه قانون از پرداخت مزایـا و  

 .بیمه ھا در بروند 
ــداد   ــع ــا ت ــك ــار آمــری اداره ك
كارگران شاغل در ایـن بـخـش از  

ـرآورد  ٣ رستورانھا را   ـر ب  میلیون نف
كرده كه بخش قریب به اتفاق آنـھـا  
پاره وقت مشغول به كار ھستند و  
از بیمه ھـا و مـزایـای كـارگـران  

ـنـد  ایـن  .  تمام وقت بی بـھـره ھسـت
كارگران نمی توانند مثل كارگـران  

كه آنھا ھـم  (رستورانھای معمولی  
تقریبا حداقل دستمز دریافت مـی  

روی انعام مشتریان، كه در  )  كنند 
بسیاری از موارد به چیزی حدود  
دو برابر دسـتـمـزدشـان مـی رسـد،  

 .حساب باز كنند 
 

 ادعاھای مدیران
مدیران این بخش و وكـالیشـان  
ادعا كرده اند كه تنھـا نـزدیـك بـه  

 درصــد از كــارگــران حــداقــل  ١٠ 
ـنـد  ـن امـا  .  دستمزد دریافت می ك

ـم دسـتـمـزد   ـی جالب اسـت كـه بـدان

ـفـاق   ـریـب بـه ات بخش اعـظـم و ق
!  دالر ھم نمی رسـد ٨ كارگران به  

ــنــی بــیــن   !  دالر ٨  و  ٧.٢٥ یــع
ـنـكـه مـتـوسـط   مھمتر و جالبتر ای
دستمزد این كارگران، با احـتـسـاب  
ـر   ـت ـن ـی مدیران و كارفرمایان رده پـائ

ایـن در حـالـی  !   است ٩.٠٨ فقط  
ــه یــكــی از   ــت اســت كــه بــه گــف
كارگران اعتصابی فقط رسـتـوران  

 میلیارد دالر سـاالنـه  ٥ مك دونالد  
 . سود می برد 

ــر از ادعــاھــای   ــگ یــكــی دی
ـریـت ایـن بـخـش ایـن   مسخره مدی
است كه كار در این بخش بـه ایـن  
كارگران امكان می دھـد كـه در  
ـقـاء   آینده خود به رده مـدیـری ارت
ــیــن   ــن ــد و یــا صــاحــب چ ــن ــاب ــی ب

یـكـی از  .  رستـورانـھـایـی بشـونـد 
كارگران گفته است كه ایـن ادعـا  
پوچ فـقـط مـایـه سـرگـرم كـردن  

 .كارگران بوده است 
مضحكتر اینكه بنابه ادعـای  

ـیـون  ٣ این مدیران، قرار است   ـل  مـی
 در سـاعـت  ٧.٢٥ نفر با شروع از  

صاحب چنین رستورانھایی بشونـد  
و یا روزی مدیرانی بشوند كـه در  
سطح صاحبان مك دونـالـد درآمـد  

ادعـایـی پـوچ و  !  داشتـه بـاشـنـد 
 !مسخره 
 

 واكنش دولت
ــامــا كــه   وزیــر كــار دولــت اوب
ـتـه   واكنـش نشـان داده اسـت، گـف
ــت ایشــان در حــال   اســت كــه دول

ــاره افــزایــش حــداقــل   ــی درب ــزن رای
ایـن امـا  .   دالر است ٩ دستمزد به  

ـم اشـاره بـه افـزایـش   ـی ـق غیـرمسـت
دستمزد این كارگران اعتصابی بـه  
. این حداقل دستمـزد جـدیـد اسـت 

اما خواست كارگران اعـتـصـابـی،  
.  دالر اسـت ١٥ افزایش دستمزد به  

شایان ذكر است كـه در كـانـادا و  
آمریكا كمپینی در جریان است كـه  
خواھان افزایش حداقل دستمزد بـه  

 .  دالر است ١٥ 
تحقیقات به عمل آمـده نشـان  
می دھند كه حداقل دسـتـمـزد در  
ـرای یـك   ـیـویـورك ب شھری مثل ن
زندگی ھمسطح با خط فقر، بـایـد  

مـن كـه یـك بـار  .   دالر باشـد ٢٠ 
برای اعتراض به حضـور احـمـدی  
ـیـویـورك   نژاد در سازمان ملل به ن
ـتـا تـعـجـب مـی   ـق رفته بودم، حقی

 دالر اعـالم  ٣٠ كنم كه رقم فـوق  
 !نشده است 

 
 تاكتیك ارعاب

اعتصابات كارگری ھـمـیـشـه  
با ارعاب، به شیوه ھای مختلفـی  
ـریـت و دولـت آنـھـا   از جانب مـدی

یكی از سـخـنـگـویـان  .  ھمراه است 
ــه اســت كــه   ــت ــف ــرمــایــان گ كــارف

ـبـه    دالر  ١٥ كارگرانی كـه مـطـال
دستمزد در ساعت را مطـرح كـرده  
اند، نمی توانند ھم خدا را داشـتـه  

او مـی  .  باشنـد و ھـم خـرمـا را 
ـــن صـــورت   گـــویـــد كـــه در ای
ــورنــد شــمــار   ــب ــرمــایــان مــج كــارف

كارگرانشان را بـه ھـمـان نسـبـت  
ـر از  ! ( تقلیل بدھند  یعنی به بیـشـت

 .) نصف تقلیل بدھند 
سخـنـگـوی مـك دونـالـد ھـم  
ــھــای   ـت ــدن حـمــای ــب ران ـرای عـق ب
وسیعی كه از ایـن كـارگـران شـده  
است، دست به مرعوب كـردن كـل  

گفتـه اسـت كـه  !  جامعه زده است 
اگر شركتشان مجبور بـه افـزایـش  
دستمزد بشود، نھایتا مجبور اسـت  
كه این ھزینه را بر دوش مـراجـعـه  

ـیـمـت  :  كنندگان بیاندازد  یـعـنـی ق
 .اجناسش را باال ببرد 

جامعه آمریكا یكی از نـاامـن  
تریـن جـوامـع كشـورھـای غـربـی  

ـر  .  است  با این وضعـیـت بـارھـا زی
ـر دسـتـمـزدھـا كـه دھـھـا   خط فـق
ـیـون كـارگـر را شـامـل مـی   میل
شــود، مــی شــود حــدس زد كــه  
ریشه این ناامنی چه چیزی می  

 !تواند باشد 
 

==== 
ــن مــعــادل   ــری ــت ــك ــزدی ــد ن شــای

ـرای   ،  fast foodفـــارســـی بــ
ساندویچی و یـا اغـذیـه فـروشـی  

 .باشد 
 ٢٠١٣  سپتامبر  ٨ 

 اعتراضاتی كه از وضعیت جامعه می گویند
 نگاھی به یك اعتصاب مھم كارگری در آمریكا 

 ١  از صفحه  

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 درصد جمعیت فعال و حـاضـر  ٥١ 
ــکــار اســت  ــه کــار ایــران بــی . ب

ـیـکـاری   حکومت از سـونـامـی ب
  ٨ نزدیک بـه  .  صحبت می کند 

ــیــکــار شــده یــا   ــر ب ــف ــون ن ــی ــل مــی
ــکـاری مــی   ـی درمـعــرض خــطـر ب

  ٤ رشد اقتصادی بیش از  .  باشند 
. درصد منفی زیر صفر می باشـد 

.  درصــد اســت ٤٠ تــورم بــاالی  
واحدھای تولیدی و صنایـع پـایـه  

ــا    درصــد  ٣٠ ای حــکــومــت ب
ظرفیتھای اسمی شان کـار مـی  

ـنـد  ــار جـمـعــیـت  .  کـن   ٥١ در کـن
ـران، سـاالنـه   درصدی بیکار در ای

ـر ھـم وارد  ٩٠٠ بیش از   ـف  ھـزار ن
ــازار کــاری کــه وجــود نــدارد،   ب

ــد  ــشــون ــعــداد شــاغــالن را  .  مــی ت
ـیـون  ٢٥  تا  ١٩ حکومت بین   ـل  مـی

ــرده اســت  ــر اعــالم ک از ایــن  .  نــف
ـنـد کـه   جمعیت خودشان مـیـگـوی

ـیـکـاری  ٥١   درصد ش در خطـر ب
ـیـش از  .  قرار دارنـد    ١١ رقـمـی ب

میلیون نفر با کابوس بیکار شـدن  
  ٩٠٠ ھر سـالـه  .  روبرو می باشند 

ــم بــه ایــن آمــار   ــر را ھ ــف ھــزار ن
حکومتی اضافه کنید تـا ابـعـاد  

 .فاجعه بیکاری روشنترگردد 
ــم   ــژاد ھ ــت احــمــدی ن در دول
ـیـش   خودشان گفتند که سـاالنـه ب

.  ھزار شغل ایجاد کرده انـد ١٤ از  
شعار اشتغال یک و نیم میلیونـی  
. احمدی نژاد دروغ از آب در آمـد 

" گفتند دھھا کمیسیون و گـروه  
درسـت کـرده و و  "  ویژه اشتغـال  

ھزاران میلیارد تومان برایش ھزینه  
بعدا معلوم شد که ایـن  .  کرده اند 

پولھا به جـیـب اراذل و اوبـاش و  
ـری و   مافیای قدرتمند بیـت رھـب

 .دولتی ھا رفته است 
جنگ و دعـواھـا بـانـدھـای  
حکومتی حـول و حـوش آمـار و  
ــخــشــا   ــغــال و ب ــجــاد اشــت ارقـام ای
ــه   ــی ــری ھــایشــان بــر عــل افشــاگ

به تـازه گـی  . یکدیگر ادامه دارد 
تامیـن اجـتـمـاعـی ھـم وارد ایـن  
دعواھا شده و گفته که آمارھای  

ـیـمـه   اشتغال دولت دھم بـا آمـار ب
ــن   ــدارد و ای ــایـی ن شـدگــان خــوان
سازمان مجبور شده برای پرداخـت  
حقوق بازنشستگان از بانـکـھـا وام  

تامین ا جـتـمـاعـی اعـالم  .  بگیرد 
کرده که این امـر نشـان مـیـدھـد  
ــھـای دولــتـی ھــا   ایـجـاد اشــتـغـال
درآمدی برای این سازمان نداشتـه  

این خالصه ای از وضعیـت  .  است 
ــران   ــح ــصــادی حــکــومــت و ب اقــت

بـا تـوجـه بـه  .  بیکاری می باشد 
این وضعیت اقتصادی بـحـران زده  
حکومت، اینجا بـه سـیـاسـتـھـای  
ـتـصـادی دولـت احـمـدی   ھای اق
ــی   ــان ــای روح ــده ھ ــژاد و وع ن
ـرداخـتـه   درزمینه ایجاد اشـتـغـال پ
شده  و نشان داده خواھد شـد کـه  
ـفـل   ـرای ق ـیـد روحـانـی ب چرا کـل

دالیـل  .  بیکاری ساخته نشده است 
پایه ای عدم رفـع رکـود، مـوانـع  
رشد اقتصـادی، ایـجـاد اشـتـغـال،  
سرو سامان دادن به اقتصاد توسـط  
دولت روحانی چیست؟ و اسـاسـا  
چرا روحانی نمی تـوانـد مـعـضـل  

 تولید و اشتغال را حل نماید؟ 
ـیـعـی   ابتدا از وعـده ھـای رب

ـنـھـا ھـر  .  وزیر کار شروع بکینم  ای
ھفته پشت تریبون قرار گـرفـتـه و  

  ١٠٠ ادعا می کنند که برنـامـه  
روزه شان را تکمیل کـرده  و در  
حال راه اندازی پروژه ھایشان مـی  

ــد  ــاشــن وی ادعــا کــرده کــه  .  ب
ـیـکـاری   اقتصاد و مھار تـورم و ب
اولویت اول دولـت روحـانـی مـی  

ــد  ــاش ــع  .  ب ــار در تشــری وزیــر ک
آمـارسـازی  :  اقدامات دولت گفتـه 

ــوع کــرده ایــم    ــن ــغــال را مــم ــت اش
ـیـمـه ١٠٠ وبرنـامـه   ھـا،     روزه در ب

اشتغال، روابط کار و رفـاه را در  
ـم  وی در ادامـه  .  دست تھیـه داری

نسخه اقتصادی اش را اینـطـوری  
بـا تـوجـه بـه  :"  تشریح کرده اسـت 

ھای دولت تدبیـر و امـیـد    سیاست 
ـرای   ـر اتـکـا بـه مـردم ب مبنـی ب
ـر بـایـد بـه   پیشرفت جامعه نـاگـزی

ـم   سمت خصوصی  ـروی راه  .  سـازی ب
اجرای عدالت اجتماعی و کاھش  

سـازی    فاصله طبقاتی خصـوصـی 
ــی  ــاون ــع ــق ت ھــا اســت و    از طــری

گسترش آنھا فرھنگ بـومـی را  
وی در پاسخ به ایـن  ".  حفظ کند  

ســؤال کــه اعــالم کــردیــد رشــد  
ـر در   ـی اقتصادی منفی است و تأث

ایـن مـوضـوع  :  اشتغال دارد، گفت 

ـتـه و    را جھت اطالع تعاونی  ھا گف
گـران    در واقع تلنگـری بـه کـنـش 

ھا در ایـن    اقتصادی است و رسانه 
مباحث تعامل داشته بـاشـنـد، تـا  

 ".بتوان ھمکاری خوبی داشت  
ــر کــار دولــت و   ــعــد از وزی ب
ارگانھایی کـه در بـخـش ایـجـاد  
ـنـه   اشتغال ھستند آمار و ارقام ھزی
ــرای ایــجــاد   ھــا پــرداخــت شــده ب
ــد  . اشـتـغـالشـان را اعـالم کـرده ن

دولت قبلی مدعی است در سـال  
ــادل  ٨٤  ــع ــزار و  ٧  م   ٢٠٠  ھ

ـیـز  ٨٥ میلیارد تومان و در سال    ن
ـیـارد تـومـان  ١٨ معادل   ـل  ھزار مـی

ھای اقتصـادی    تسھیالت به بنگاه 
ـبـار   پرداخت گشته که میزان اعـت
در نظر گرفته شده در سال جـاری  

ـیـارد تـومـان  ٣٠ معادل   ـل  ھزار مـی

دست آخر ھم ھمین ارگانھـا  .  است 
با کمال پررویی در تحلیل نتایج و  
ثمرات سیاستھای اشـتـغـالـزایشـان  

ـیـکـاران  : ".  اعالم کرده اند کـه  ب
ــاســت  ــیـجــه سـی ھــای    بـدھــکــار نــت

زایی دولت نھم و دھـم بـود    اشتغال 
وعده ایجـاد اشـتـغـال تـا  ".  ه است 

ھمین االن و با توجه به اظـھـارات  
خود مقامات دولت آینده روشـنـی  
. ندارد و دور از دسترس می باشـد 

برای روشنتر شدن چنـد مـورد از  
رشته ھای مھم صـنـعـت را کـه  
دولت مدعی ایجاد اشـتـغـال بـوده  
ـر   ـت ـق ـی ـم تـا دق زیر ذره بین میـگـری
منظور حکومت از ایجاد اشتغـال،  
زدو بنـد و بـخـور بـچـاپـھـایشـان،  

 .روشنتر گردد 
اینجا بد نیست که بـه یـک  

ـتـه   ـب موضوع مـھـم دیـگـر کـه ال
منبع سرشار درآمـدھـای افسـانـه  
ـیـت   ای برای دولـت وبـانـدھـای ب
رھبری می باشد، اشـاره شـود و  

ــظ  "  آن مــوضــوع   ــاســت حــف ســی
بـه شـیـوه دولـت  "  اشتغال موجود  

 .احمدی نژاد است 
در " حفظ اشتغال *" 

صنعت خودروسازی به 
 شیوه حکومت

ــت دھــم در ادامــه طــرح    دول
ـیـکـاری از   ھای مبارزه اش بـا ب

حـفـظ  "  ، مـوضـوع  ٨٧ اوایل سال  
را در دسـتـور  "  اشتغـال مـوجـود  

ـتـدا از خـودروسـازیـھـا  .  گذاشت  اب
شروع کردند که بزرگتریـن بـخـش  
صنعت از نظر تعداد شاغالن مـی  

ـرای راه انـدازی و  .  باشد  دولـت ب
ــا   مـدرن کــردن ایـن صـنـعــت و ب
ادعای تضمین اشتغـال کـارگـران  

حـمـایـت از  "   و کارکنانش، طرح 
ــعــت خــودروســازی   را در  "  صــن

ـر اسـاس ایـن  .  دستـور گـذاشـت  ب
طرح از محل درآمدھـای حـاصـل  
ــرژی،   از حــذف حــامــل ھــای ان
ـــالن در   ـــای ک ـــت وام ھ دول
ـیـارصـاحـبـان کـارخـانـه ھـای   اخت

خـودشــان  .  خـودروسـازی گـذاشـت 
ـیـن    تـا  ١٧٠٠ گفتند که رقمی ب

ــنــه  ٢٢٠٠  ــاردتــومــان ھــزی ــی ــل ــی  م
اکثر صنایع خـودروسـازی  . کردند 

در دست سپاه و بسیـج وبـانـدھـای  
ــصــادی   ــای اقــت ــد مــافــی ــمــن قـدرت

بعد از دوسـال  .  حکومت قرار دارد 
ــعـــت   ــه صــن ــد ک ــالم کــردن اع
ـیـل   خودروسازی داخل بخشا به دل
تحریمھا و به علت عـدم تـوانـایـی  
رقابت با تولیدات مشابه خـارجـی  
ـیـد،   ـنـه ھـای تـول و باالبـودن ھـزی
ــادگــی در   ــت ــوان ایس امــکــان و ت
. مقابل تولیدات خارجـی را نـدارد 

معنای عملی این ارزیابـی دولـت  
ایـن بـود کـه بــیـکـارسـازیـھـا در  
ــاشــد و واردات   ــور مــی ب دســت
. خودروھای خارجی آزاد مـیـشـود 

مـافـیـای خـودرو وارد ایـن بـازار  
ــد  ــودآور ش ــوضــوع واردات  .  س م

قاچاق خودوروھای لوکس بـا ارز  
دولتی و اختصـاص داده شـده بـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 !کلید روحانی برای باز کردن قفل بیکاری نیست
 !به شیوه  دولت ھای قبلی است" اشتغالزایی" وعده ھای روحانی ادامه 
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این بخش، تبدیل به یـک بـخـش  
بعدھا اعـالم کـردنـد  .  سودآور شد 

تولیدات خـودروھـای داخـلـی بـه  
ــژه   ـم مـواد اولــیـه وی ــحــری ــت ت عـل
سودآور نبوده وبـایـد واگـذاریـھـا و  

 . خصوصی سازیھا آغاز گردد 
حدود یک سال پیـش و بـعـد  
از اجرای طرح حمایت از صـنـعـت  
خودروسازی، اعالم کـردنـد  کـه  

ـر در رشـتـه  ٧٠٠ بیش از   ـف  ھزار ن
ـــت   ـــع ـن ـــا صــ ـــط ب ـب ــ ـرت ھـــا مــ
خودروسازی، بویژه قـطـعـه سـازان  

دھـھـا واحـد  .  بیکار خواھنـد شـد 
ــگــی   ــدی اعــالم ورشــکــســت ــولــی ت

دولت در واکنـش بـه ایـن  .  کردند 

وضعیت صنعت خودرو بر تشـدیـد  
ــیــد   ــاک ــرح واگــذاری ت اجــرای ط

این ھم کلک دیگر دولتـی  .  کرد 
ھا بر دست گذاشتن روی ماشیـن  
آالت تولیدی و دارایی ھـای ایـن  

ـر اسـاس ایـن  .  کارخانه ھـا بـود  ب
ــا و   ــه ھ ــان ــارخ ــت ک طــرح دول
واحدھای در آستانه ورشکستگـی  
ـرد تـا   را خریده و به بازار بـورس ب
از محل فروش و واگـذاریشـان بـه  
بخش خصـوصـی، مـنـابـع مـالـی  
برای تامین نقدینگی سایر بـخـش  
ھای مرتبط بـا ایـن صـنـعـت را  

 .تامین نماید 
خـریـداران ایـن واحـدھـا، خـود  

ــد  ــی ھــا شــدن ـت دھــھــا واحــد  .  دول
خودروسازی را خریدند و بـعـد از  
چند ماه و بـخـشـا چـنـد روز در  
بازار واگـذاری صـنـایـع دربـورس  
بازار مالی با قیمـت ھـای کـالن  
ــر   ــگــری کــه زی ــه خــریــداران دی ب
مجموعه باندھای دولتـی بـودنـد،  
. فروخته و پولھا را به جیـب زدنـد 

با این سیاست  دولت طـرح ھـای  
ــعــت خــودروســازی و   نـجــات صــن
ـبـدیـل   حفظ اشتغال موجود عمال ت
ــه عــرصــه ای پــرســود بــرای   ب
مافیای النه کرده در این صنـعـت  
ــری شــد  ــیــت رھــب . و دولــت و ب

ـنـی و   ماجـراھـای دزدیـھـای عـل
مخفی و حراج دار و ندار صنـعـت  

در ایـن  .  خودرو ھنوز ادامـه دارد 
ـیـکـار شـده   میان تعداد کارگران ب
در بخش خودروسـازی و صـنـایـع  
مرتبط، بزرگترین گـروه کـارگـران  

ـنـا  .  بیکار در کشور می باشـنـد  ب
ــت و   ــارات دول ــن اظــھ بــر آخــری
ــــی   ـت ـــ ــــکــــوم ــــای ح ــــدھ ــــان ب

بیکارسازیھای گسترده دیـگـر در  
ـیـکـاری  .  راه است  خـودشـان بـه ب

ـر در   ـف ـیـون ن ـل بیـش از یـک مـی
صنعت خودروسازی و رشته ھـای  

ــبــط  در   ــتــه  ٨ مــرت  ســال گــذش
ـــد  ـرده ان ـراف کــ ــ ـت ـروش  .  اعــ ــ ف

خودروسازیھا به چینی ھـا بـخـش  
سودآور دیگر مافیای خودرو مـی  

ـیـجـه   .  باشد که در جریان اسـت  ـت ن
این شد نه تنھا حـفـظ اشـتـعـالـی  
ـرده   نشد، بلکه بیکارسازیھـا گسـت

ـر شــد و ادامـه دارد  ــال  .  ت ــقـاب مـت
ــاردی   ــی ــل ــی درآمــدھــای ھــزاران م
ــاگــون   ــای گــون ــدھــا و مــافــی ــان ب
حکومت ابعاد نـجـومـی بـه خـود  

 .گرفته است 
اشتعالزایی حکومتی *" 

 ".در صنعت نفت 
ـیـسـت بـه سـیـاسـتـھـای    بد ن
ـفـت و   ایجاد اشتغال در صـنـعـت ن
گاز و پتروشیمی در دولت دھـم و  
وعد ه ھای دولت روحانی در ایـن  
ـیـز اشـاره ای   بخش مھم صنعت ن

 .داشته باشیم 
ـیـدی   این بخش از صنعت کـل
ترین منبع درآمد ھای حـکـومـت  

ــاشــد  در طــول ســه دھــه  .  مــی ب
گذشته حکومت تـالش کـرده تـا  
آنجایـی کـه مـمـکـن اسـت ایـن  
بخش را که پایه  و اساس تامیـن  
درآمدھای حکومت می باشد را،  

ــا نــگــه دارد  در طــول دوره  .  ســرپ
ـروژه   دولـت دھـم دھـھـا طـرح و پ
ـفـت،   برای باال بردن میزان تولیـد ن
ــرا   صــادرات تــوســط رژیــم بــه اج

ـریـن  .  گذاشته شد  اولین و مـھـمـت
آنھا مـوضـوع حـفـظ اسـتـخـراج و  
ـرای   ـردن آن ب حفاری نفت وبـاال ب

ـفـت و تـامـیـن   افزایش صادرات ن
در  .  درآمدھـای ارزی دولـت بـود 

ـرارگـاه   ـم وق این بخش قرارگاه خـات
کوثر سپاه پاسداران به ھمـراه کـل  
مجموعه بانـدھـای گـردآمـدن در  
. صنعت نفت وارد صـحـنـه شـدنـد 

ـرار دادھـای   ـفـت ق سپاه و وزارت ن
ــگــر   ــا ھــمــدی ــاگــون ب ــی گـون ـفــت ن

انحصار تامین تکنولـوژی  .  بستند 
ـفـت   واستاندارد  کردن اسـتـخـراج ن
ـم افـتـاد  ـرارگـاه خـات . بـه دسـت ق

وزرات نفت از طرح فروش نفـت و  
واریز پول به حسابھای سـپـاه کـه  
به اسم شـرکـت ھـای گـونـاگـون  
تجاری در خارج کشور تثبت شده  
بودند، اقدام کرد به این بھانه کـه  
ــط   ــا در شــرای ــت ھ ــن شــرک ای
ـیـه   ـنـده عـل تحریمـھـای فـلـج کـن
ـم، ادامـه کـاری   صنعت نفت رژی
ـنـد  . این صنعت را تضمیـمـن نـمـای

نتیجه این شد که این شرکت ھـا  
وارد بستن قراردادھای گـونـاگـون  
با شرکـت ھـا و بـا کشـورھـای  

اروپایی شدند به این امید که در  
ـرای   کنار جـلـب ایـن کشـورھـا ب
ـردن تـکـنـولـوژی   کمک به باال ب
ـفـت،   امروزی و مدرن اسـتـخـراج ن
قطعات یدکی و تکنیک الزم را  

ـنـد  در  .  برای حکومت تامین نمـای
ھمیـن راسـتـا دھـھـا شـرکـت در  
کشورھای گوناگون کـارشـان را  

ـم  .  شروع کردند  با گستـرش تـحـری
صنعت نفت رژیم توسط آمـریـکـا،  
موضوع  بلوکه کـردن واریـز پـول  
از محل فروش نفت به حسابـھـای  
ــور   ــت ــھــای مــذکــوردر دس ــت ــرک ش

غرب مدعی  .  آمریکا قرار گرفت 
شد که این شـرکـتـھـا بـخـشـا در  

پولشویی رژیم دست داشـتـه و در  
تالش برای تامین تکـنـولـوژی و  
ـروژه   قطعات یدکی برای تکمیل پ
ـیـت   اتمی جمھوری اسالمی فـعـال

نتیجه این شد کـه بـا  .  می کنند 
فشارامریکا و تائید اتحادیه اروپـا  
ـیـسـت   ھمـه ایـن شـرکـت ھـادر ل
تحریمھا قرار گـرفـتـه و مـوضـوع  
دریافت پول حاصل از فروش نفـت  
توسط رژیم با مشکالت بـزرگـی  

نتیـجـه بـالفصـل آن  . روبرو گردید 
بھانه و توجیه وزارت نفـت درعـدم  
ــقــوق ھــا و   ــرداخــت  مــاھــھــاح پ
دستمزدھای صدھاھزار کارگر در  
ـروشـیـمـی   ـت صنعت نفت و گاز و پ

تحریمھا بطور واقعی صنعـت  .  شد 
نفت را فلـج کـرده و درآمـدھـای  
ـر کـرده   ـم را مـحـدودت حیاتی رژی

 .اند 
در دولت احـمـدی نـژاد طـرح  
مقابله با تحریمھای نفت و گاز و  

ــرح خــودکــفــایــی  "   ــرا  "  ط بــه اج
 .گذاشته شد 

  ٨  وزرای نفت دولت دھـم در  
ــه مــدام از طــرح   ســال گــذشــت

ــایـی "  ــت  "  خـودکـف ـف ــعـت ن در صـن
ــت  ــه اس ــت ــن  .  گــف ــیــم ای ــن ــی بــب

خودکفایی کجـا ھـا و چـگـونـه  
و اینکه ادعای ایـجـاد  .  بوده است 

اشتغال در این بخش مھم تـا چـه  
در بـخـش  .  حد محقق شـده اسـت 

ـفـت، خـطـوط   حفاری چاھـھـای ن
ـنـادر صـادراتـی،   انتقال نفـت بـه ب
مخزنھا و تصفیه خانه ھا به دلیـل  
تحریمھای گسترده و ممـنـوعـیـت  
ـر و   واردات قطعات یدکی و تعمـی
نگھداری در این صنعت، ضربـات  
مھلکی بر اسـتـخـراج و صـادرات  

اوپـک  . نفت رژیم وارد کرده است 
ــرد کــه  ٣  ــیــش اعــالم ک  مــاه پ

ـران نصـف شـده   ـفـت ای صادرات ن
ــت  .  اسـت  در ایـن مــیـان امـا دول

احمدی نژادصحبت از خوکـفـایـی  
ماجرا از ایـن  .  در صنعت نفت داد 

قرار است که به دلیـل تـحـریـمـھـا  
ھزاران  چاه نفت که تـا حـدودی  
ـیـش   با استانداردھای سـه دھـه پ
ـرداری بــرای   ھـنـوز قـابـل بـھـره ب
استخراج نفت بودند، از کار افتـاده  

ــد  ــرای  .  ان در ایــن مــیــان رژیــم ب
ـرای   جبران کسری صادرات نفت ب
ـرارداد   تامین درآمدھایش صدھـا ق
ـلـف   استخراج نفت با باندھای مخت
ـتـصـادی بـزرگ   و غول ھـای اق
ـر،   ـم، کـوث رژیم، نظیر قرارگاه خـات
ـران، شـرکـت   شرکت ملی نفـت ای
گاز و پتروشیمی بسته اسـت کـه  
ــه ھــای   ــن ــھــا زمــی ــوده ایــن قــرار ب

ــایــی "  ــم  "  خــودکــف نــفــتــی را فــراھ
. اما این ھا چه کرده انـد .  بیاورند 

ـنـی،   این باندھا با شرکتھـای چـی
کره ای  و مالزیایی وارد بسـتـن  
ـفـت   قراردھای کالن در صنـعـت ن

ـنـه  .  شدند  گسترش تحریمـھـا زمـی
حضور این کشورھا و بخشا چیـن  
ـفـت افـزایـش داد  . را در صنعت ن

ــن شــده کــه ھــزاران   ــجــه ای ــی ــت ن
ـنـی وارد صـنـعـت   متخصص چـی

ـفـت شـدنـد  در اقـدامـی دیـگـر  .  ن
وزارت نفت رژیم موضوع بیکاری  
مـوقــت کــارگــران شــاغــل را رد  
نکرده و اعـالم کـرد کـه تـا راه  
اندازی مجدد واحدھـا اسـتـخـراج،  
ــزاران   ــت،ھ ــه نــف ــی ــاری، تصــف حــف
. کارگر ممکن است بیکار بشوند 

ــران   ــراج کــارگ ــن قــدم اخ در اولــی
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ــور   ــمــانـی، پــروژه ای در دســت ـی پ
ھــزاران  .  حــکــومــت قــرار گــرفــت 

 .کارگر اخراج شدند 
در بخش نفت و گاز مـوضـوع  
پارس جنوبی وعسلویه، آنچه کـه  

ـتـصـادی  "   ـم نـام  "  پایتخت اق رژی
گرفته  و طرح ھـای حـکـومـت،  
خـود گـواه دیـگـری از بـخـور و  
بچاپھا، دزدیھا در کنار تـحـمـیـل  

ـیـش از   ـر ب   ١٠٠ فقر و فالکت ب
ـر   ـف ـیـون ن ـل ھزار کارگر ویک مـی
جمعیت ساکن این مـنـطـقـه مـی  

ـراف کـرده  .  باشد  دولـت دھـم اعـت
ــن  ٤٧ کـه   ــیـارد دالر در ای ــل  مــی

  ٢٣ .  منطقه سرمایه گذاری کرده 
ـیـدی در پـارس   ـلـف تـول فاز مخت

در طـول  .  جنوبی راه انداخته است 
ھشت سال دولت احمدی نژاد وی  
ـتـاح فـازھـای   ـت مدام مشـغـول اف
گوناگون پروژه ھای نفت و گـاز  
و پتروشیـمـی در پـارس جـنـوبـی  

ــن  .  بــوده اســت  امــا آنــچــه در ای
مناطق توسط دولـت و مـافـیـای  
ــت و گــاز روی داده اســت،   نــف

ـروژه  ٢٠ پیشرفت    درصدی کـل پ
ـرداخـتـن مـاھـھـا حـقـوق و   ـپ ھا، ن

ـیـش از    ھـزار  ٥٠ دستمـزدھـای ب
کارگر شاغل در این مناطق بـوده  

ــای  .  اســت  ــھ ــار آن دزدی در کــن
میلیارد دالری بـه بـھـانـه اجـرای  
. طرح ھای خودکفایی بوده اسـت 

سـلـطـان  "  مورد معروف به دزدی  
کـه رقـمـی بـاالی  "  پتروشیمـی  

 میلیارد تومان مـی بـاشـد  ٣٤٠٠ 
ـیـش حـکـومـت  ٦ که حدود    ماه پ

در  .  به آن اعتراف کرد، می باشد 
این بخش ھمه چیز در ھم ریخـتـه  

تنھا چـیـزی کـه سـازمـان  .  است 

یافته و کار می کـنـد، دزدی و  
بخور وبچاپھای افسانه ای مـی  

 .باشد 
ھزینه ھای سرسام * 

آور پروژه ھسته ای 
 حکومت

ـــه ای   ـت ـروژه ھســ ــ مـــورد پ
ـریـن طـرح   ـنـه ت حکومت از پرھـزی
ھای حـیـات سـه دھـه گـذشـتـه  

ایـن  .  جمھوری اسالمی بوده اسـت 
پروژه در ھمه دولتھای بر سر کـار  
ــت  ــوده اس ــت اول ب ــوی . آمــده اول

" جمھوری اسالمی ھسـتـه ای  " 
ـیـمـتـی یـک سـیـاسـت   به ھـر ق
. ھمیشگی نظام بوده و می باشـد 

ـیـش  ٦ در ھمین رابطه حدود    ماه پ
ــل   ــمــل ــن ال ــور بــی ــه ام ــس مــوس
ــی اعــالم کــرده کــه   ــکــای آمــری
جــمــھــوری اســالمــی در دودھــه  

ـیـش از   ـیـارد  ١٠٠ گذشته ب ـل  مـی
ـروژه ھسـتـه ای اش   دالر برای پ

خود حـکـومـت  .  ھزینه کرده است 
ــم   ــرژی اتــمــی رژی و ســازمــان ان
میزان ھزینه ھا در ایـن بـخـش را  

ـیـارد دالر اعـالم  ٧٠ باالی   ـل  مـی
این ھزینه در شـرایـط  .  کرده است 

ـنـده   گسترش تحریمھای فـلـج کـن
ـر و   غرب علیه رژیم، تحمـیـل فـق
ـر   ـر ب فالکت و گرانی بازھم بیشـت
گـرده مــردم ایــران، آغــاز شــده و  

ـتـی  .  ھنوز ھم ادامـه دارد  ھـر دول
که سر کار آمده اولـویـت دومـش  
ـقـویـت دم و   بعد از حفظ نظام و ت
دستگاه سرکوب وآدمـکـشـی، راه  
ــوده   انــدازی پــروژه ھســتــه ای ب

دولت روحانی ھم بـه ادامـه  .  است 
ـنـجـا  .  این پروژه تعھد داده اسـت  ای

ـقـدر شـور شـده کـه   دیگر آش ان

حکومت ادعاھـای اشـتـغـالـزایـی  
. اش را تکرار نکرده و نمی کـنـد 

ـروژه   این پروژه ھم از سودآورتریـن پ
ھا برای روسھا و کـره ای ھـا و  
ـر درآن   باندھای حکومـتـی درگـی

با ھزینه صرف شده در  .  بوده است 
این بخش به اعتراف کارشـنـاسـان  

 میلیون اشتـغـال  ٦ حکومت،میشد  
 .پایدار ایجاد کرد 

وعده ھای اشتغالزایی * 
 روحانی ھم پوچ است

ـتـصـاد   تا اینجا به وضعیـت اق
ــخــش مــھــم   حــکــومــت در دو ب
ـفـت و گـاز، و   خـودروسـازی و ن
ادعای ھای ایجاد اشتغال توسـط  

تـالش شـده  .  حکومت اشـاره شـد 
نشان داده شـود کـه ھـمـه وعـده  
ھـای دولـت دھــم در ایـن مــورد  

ــوده اســت  وعــده  .  پــوچ و دروغ ب
ھای روحانی و دولتـش در مـورد  
ـفـاوت ھـای   ایجاد اشـتـغـال ھـم ت
ـنـه   اساسی با دولت قبلی در زمـی
ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکـاری  

  ١٠٠ برنامه ھـای  . نخواھد داشت 
روزه روحانی و وزارت کـارش ھـم  
تکرار وعده ھای سر خرمن دولـت  

بــازگشــت بــه  .  دھــم مــی بــاشــد 
خصوصی سازی آنـطـوریـکـه کـه  
ـرار   ربیعی وزیر کار اعالم کـرده ق
ـتـصـاد بـحـران   است جرقه نجات اق

ــه  .  زده حـکــومـت شـود  ـن در زمــی
مھار تورم و مبارزه با گرانـی ھـم  
سـیـاســتـھـای امـتـحــان پـس داده  
دولت دھم در دستور دولـت جـدیـد  

بـعـد از نـزدیـک بـه  .  می باشـد 
ـیـت وزارت   یک ماه کـار وفـعـال
ـرح ھـــای   ـــه طــ ـــھــی ــار در ت ک
ـیـش   اشتغالزایی ، حدود دوھفتـه پ

ربیعی وزیر کار رژیم اعـالم کـرد  
ـیـمـه تـمـام  ٥٠ "که   ـروژه ن  ھـزار پ

مجلسی ھا اعـالم  ".  کشف کرده  
ـروژه  ١٠ کردند که بیش از    ھزار پ

نیمه تمام از دولـت احـمـدی نـژاد   
به دولت روحانی بـه ارث رسـیـده  
که باید دوباره ھزینه گذاری شـده  

ــد  ــن ــت ــف ــی دولــت روحــانــی  .  و راه ب
 و  ٧ صحبت از سونامی بیکاری  

. نیم میلیونی به میان آورده اسـت 
اینھا اخـبـار مـھـم ایـن دولـت تـا  

 .ھمین حاال بوده است 
طرح و نقشه وسـیـاسـتـی کـه  
نشان از گشایشی در مـبـارزه بـا  
ــونـی بـاشــد، در   ـی ــل ــکـاری مـی ـی ب

ـیـسـت  حـفـظ  .  دستور ایـن دولـت ن
ـرایـش   وضعیت موجود ھم دیـگـر ب

بـه  .  نه ممکن است و نـه عـمـلـی 
ـیـکـاری را   ھمین خاطرسونامی ب
ـر را گـردن   ـقـصـی طـرح کـرده و ت
ــط   ــاســت غــل ــمــھــا و ســی ــحــری ت
. افتصادی دولت دھم می اندازنـد 

این یک سـیـاسـت کـلـی دولـت  
بـھـبـودی و  .  روحانی مـی بـاشـد 

ـتـصـادیـات   گشایشی در عرصه اق
ــن گــیــر شــده   ــی ــحــران زده و زم ب

 . جمھوری اسالمی وجود ندارد 
برگردیم به ایـن مـوضـوع کـه  
ــد   ــخــواھ ــی ن ــان ــت روح چــرا دول
تــوانســت راه حــل ھــایــی بــرای  
اقتصاد حکومت و وعـده ھـایـش  
ــد؟ در دنــیـای امــروز   ــمـای ــدا ن ـی پ
ـیـد  جـھـانـی شـده،   اقتصاد و تول
ـتـصـادھـای   ـر اق بدون رابطه با سای
بورژوایی و قطب ھای قدرتـمـنـد،  
ــودی در   ــھــب ــس ب امــکــان وشــان
ـم   اقتصاد ھیچ کشـور در سـیـسـت

ــدارد  ــه داری وجــود ن ــه  .  سـرمــای ب

ـتـصـادھـا بـه ھـم   عبارتی ھمه اق
. وصل و از ھمدیگر تاثیر میگرنـد 
" اقتـصـاد بسـتـه، چـه رسـد بـه  

ـم "  پروتکسیونیسم اسـالمـی  . نـداری
محور حل ایـن مـعـضـل در گـرو  
رابطه بـا غـرب و وارد شـدن بـه  
ـتـصـادی و   بازارھای قدرتمـنـد اق
مالی جھانی مـی بـاشـد، امـری  
که جمھـوری اسـالمـی نـه مـی  

یـک  .  خواھـد و نـه مـی تـوانـد 
ـتـی   معضل اساسی و بخـشـا ھـوی
ایـن نـظــام ضـدیـت بـا غـرب، از  
اقتصاد گرفته تا فرھـنـگ مـی  

ـتـی  .  باشد  به معنایی شـعـار ھـوی
ـرای رفـع و رجـوع   مانع بزرگ ب
ــی   ــاس ــھــم و اس ــضــالت م ــع م
.  جمھـوری اسـالمـی مـی بـاشـد 

متعارف شـده  "  جمھوری اسالمی  
ـــعـــارف   ـت ـــامــ ـــا ن در اردوی  "  ی

کشورھای سـرمـایـه داری، وارد  
ـتـصـاد،   شدن به بـازار جـھـانـی اق
نزدیکی به یکی از قـطـب ھـای  
ـتـصـادھـای سـرمـایـه   قدرتمـنـد اق
داری و در نھایـت ادغـام شـدنـش  
ـم   در تقسیم کـار جـھـانـی سـیـسـت
سرمایه داری، بزرگتریـن مـانـع و  

مـعـضـل حـکـومـت بـوده و مــی  
درکنار آن سیاست رابطه بـا  .  باشد 

ـریـن   آمریـکـا وغـرب، مـحـوری ت
موضوعی اسـت کـه جـمـھـوری  
ــه و   ــت ــوانس ــت اســالمــی ھــر گــز ن
. نخواھد توانست به آن دست بـزنـد 

چرا که این امر یعنی بـازنـگـری   
در سیاستـھـای ضـد غـربـی کـه  
ھویت جریان اسالمی می بـاشـد،  
ـر پـایـه   بوده و ضربات مھلـکـی ب

شعار  .  ھای نظام وارد خواھد کرد 
ھویتی ضدیت با آمریکا و غـرب  
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ـیـایـن ھـر   ـن محور مشـتـرک و ب
دولتی بوده که در ایـن سـه دھـه  
ـر سـر کـار آورده شـده   ـران ب در ای

ـرات  .  است  بھبود رابطه با غرب، اث
و تبعاتش بر کل نظام و جـامـعـه  

 میلیونـی اش،  ٧٠ ایران و جمعیت  
خـطـرات و نـگـرانـی ھـایـی کــه  
حکومت در این باره دارد، خامـنـه  

ـر   ـیـدن ب ای و سران نظام را بر کوب
ھــویــت ضــد غــربــی حــکــومــت  

خـامـنـه ای  .  محکوم کرده اسـت 
خودش میداند که گرایش به ایـده  
ھا، زندگی و مناسبات مـتـمـایـل  
ـران یـک   به غرب در جـامـعـه ای

و  .  جنبش اجتماعی بزرگ اسـت 
اگر خامنـه ای ذره ای از ضـد  
ـیـایـد، ایـن   ـیـگـریـش کـوتـاه ب غرب
جنبش بساط حکومت را بـه ھـم  

ـیـدن  .  خواھد ریخت  در نتیجه کـوب
ــت   ـر طــبـل ضـد غــربـی در دول ب
روحانی،  با جرح و تعـدیـل ھـای  
احتمالی ، جرو سیـاسـت خـارجـی  

 . رژیم خواھد ماند 
در این میان مـوضـوع بـحـران  
ــج   ــای ــه ای حــکــومــت و نــت ھسـت
ـرده   حاصل از تـحـریـمـھـای گسـت
ـراف سـران و   برعلیه رژیم، به اعـت
ــرات    ــی ــامــات حــکــومــت، تــاث ــق م
ــگــری بــر اقــتــصــاد و کــل   ویــران

ـنـکـه  .  جامـعـه گـذاشـتـه اسـت  ای
روحـانـی راه حـلـی بــرای بـحــران  
ــع   ــه ای حــکــومــت و رف ھســت
تحریمھای غرب پیدا خواھد کرد،  

روحـانـی ھـم  .  ھنوز در ابھام است 
نخواھد توانست معضل رابـطـه بـا  

غرب را حل نماید و وی بارھا ھم  
در تائید سیاست خـامـنـه ای در  
ـیـه   ـر عـل مورد مواضع حکومت ب
ــاکــیـد کــرده   ــکــا ت غـرب و آمـری

 . است 
ـتـصـادی   اقتصاد و بـحـران اق
حکومت عالوه بر عوامل مـھـم و  
اصلی داخـلـی کـه بـخـشـا خـود  

ساخته خود نظام ھستند، در کنـار  
عوامل خارجی، دالیل عدیـده ای  
ــصــادی   ــحــران اقــت ــد کـه ب ــن ھسـت
. حـکـومـت را تشـدیـد کـرده انـد 

ایـجــاد اشــتـغــال و  وعـده ھــای  
روحانی برای مبارزه با بیـکـاری،  
ـتـی کـه   مھار تورم با این وضـعـی
ـر   کل اقنصاد حکومت در آن گـی
ـیـدن   کرده است، آب در ھاوون کوب

اقتصاد ھای بسته، آن ھـم  .  است 
از نوع جمھوری اسالمی شـانسـی  

حـتـی بـه  "  مھـار بـحـران  "  برای  
شیـوه بـورژوایـی تـجـربـه شـده را  

ــدارنــد  ــبــودی و  .  ن ھــر گــونــه بــھ
گشایشی در اقتصاد، یک پـایـه   
ـم   ـقـسـی اساسی اش وارد شدن به ت
کار جدید اقتصادیات و بازارھـای  
ــدی قــطـب ھــای   ــی و تـولــی مـال
ـتـصـادی مـی بـاشــد  . مـوجـود اق

جــمــھــوری اســالمــی بــا شــعــار  
ھویتی ضدیت با غرب تمایـل بـه  
ـنـی و   گرایش به مـدل ھـای جـی
. بخشا روسی را تجربه کرده اسـت 

ــھـای اســالمــی   ــرال ــب ـی ــول امـروز نــئ
بازگشت به اقتصـاد بـاز و  "  شعار 
را داده و بخشا امیدشان بـه  "  آزاد  

دولت روحانی در حـرکـت در ایـن  

اینکه ایـن امـر  .  مسیر می باشد 
چقدر عملـی و مـمـکـن خـواھـد  
ـیـسـت  . شد، در دسـت روحـانـی ن

خامـنـه ای حـرف اول و آخـر را  
 .خواھد زد 

دولت روحانی  و سیاسـتـھـای  
اشتغالزیی اش ھمان خـواھـد بـود  

وی  .  که دولـت دھـم آغـاز کـرد 

ھمین سیاستھـا را ادامـه خـواھـد  
اشتغالزایی حکومـتـی  کـه  . داد 

. به چند نمونه آن بـاال اشـاره شـد 
روحانی ھـم مـافـیـای بـزرگ و  
ـری،   ـیـت رھـب قدرتمند وابسته به ب
ـفـوذ و غـول ھـای   ارگانھای با ن
اقتصـادی حـکـومـت از سـپـاه و  
ــره ھــای   ــی ــه تــا ت ــت ــرف ــیــج گ بس
گوناگون حکومت که در عـرصـه  
ـقـش دارنـد   اقتصادیات حکومت ن
را با سھمشان  به رسمیت شناخته  
و دست این باندھا را کـه خـودش  
ھم االن سکان اجرایی اش دولتـش  
. را در دارد، باز خـواھـد گـذاشـت 

به عبارتی ھر سیاست و طـرحـی  
که روحانی بخواھـد احـتـمـاال بـه  
اجرا در بیارود، اول بـایـد خـامـنـه  
ـنـد  . ای و این باندھا تائیدش بکـن

ــی در   ــی حــت وعــده ھــای روحــان
صورت کلی اش که اعـالم شـده  
ـتـی کـه کـل   است، با این وضعـی
اقتصاد حکومت در آن گـرفـتـار  

اگـر  .  شده، اجرایـی نـخـواھـد شـد 
ـرار   ـری ق سیاسـتـی و جـھـت گـی
است در دولـت روحـانـی عـمـلـی  
گردد،ادامه سیاستھای تاکـنـونـی  
دولت ھای قبلی، بیکارسازیـھـای  

ـیـمـت ھـا،   گسترده، آزاد کـردن ق
ــشــتــر،   ــاز ھــم بــی ــی ھــا ب گــران
ــای   ــافــی ــدی مــجــدد م ســازمــان
حکومت دولـت دزدان و قـاتـالن،  
شریک و سھیم کردن این بـانـدھـا  
ـروت ھـای   در غارت و چـپـاوول ث

در کـنـار آن  .  جامعه خواھـد بـود 
تقویت دم و دسـتـگـاه و مـاشـیـن  

آدمکشی جمھوری اسالمی، شل  
ـرای بـه اجـرا   کردن سر کـیـسـه ب
درآوردن طــرح ھــای رنـگــارنــگ  
اسالمی کردن جامـعـه، ازتـعـرض  
به زنان در عرصـه بـی حـجـابـی،  
ـیـن   تصویب وبه اجرا گـذاردن قـوان
ـرویـج و سـازمـان دادن   ضد زن، ت
ـر مـذھـبـی   صنعت جھل و تـخـمـی

ایجاد اشـتـغـال در  .  می باشد ..  و 
ــرای ارازل و   ایــن مــوارد فــوق ب
اوباش حکومتـی در اولـویـت اول  

 . می باشد 
نکته آخر اینکـه کـارگـران و  
مردم بدرست توھمی به این وعـده  
ھای دولت روحانـی نـدارنـد، چـه  
باید بکنند؟ راه حـل کـارگـران و  
ـیـکـار و مـردمـی   خیل میلیونھا ب
که زندگی شان ھـر روز وبـخـشـا  
ھر ساعت بد و بدتر میشـود، چـه  
باید باشد؟ واقعیت این اسـت کـه  
ھر گونه بـھـبـودی در وضـعـیـت  
اقتصادی مردم حاصل یـک زور  
و ومبارزه مردم و حـکـومـت مـی  
باشد و به ھر درجه که کـارگـران  
و مردم به میدان آمده توانسته انـد  
ـبـاتشـان را بـه   خواستـھـا و مـطـال

ـنـد  راه حـل  .  حکومت تحمیل نمای

کارگران و مردم ھـنـوز ھـم بـایـد  
اعتراض مـتـحـدانـه  و  .  این باشد 

ــا و   ــھ ــواســت ــشــکــل حــول خ مــت
ــم و اســاســی و   ــبــات مــھ مــطــال

 . آمادگی برای گسترش اعتراض 
ـرای   ـران ب کارگران و مـردم ای
زنده ماندن، برای دفاع از مـنـزلـت  
و حرمت انسانی شان گـرفـتـه تـا  

ـرحـق شـان،   ـبـات ب رسیدن به مطال
راھـی جـز بـه مــیـدا ن آمــدن و  

ـیـد  .  گستـرش مـبـارزه نـدارنـد  کـل
ــل   ــاز کــردن قــف ــی بــرای ب روحــان
بیکاری میلیونی و ایجاد اشتغـال  

کلیـد اصـلـی  .  پرداخته نشده است 
مقابله با وضعیت فـعـلـی، عـقـب  
ـرده،   ـیـکـارسـازیـھـای گسـت راندن ب
حمله به معیشت، تحمیل زنـدگـی  
ـر گـرده مـردم   ـر ب سه برابر خط فق
ـقـه کـارگـرو   ایران، در دسـت طـب

وآن زور  .  مردم کارکن می بـاشـد 
ـیـونـی و   ـل ـراض مـی مبارزه و اعـت
متحدانه کـارگـران و مـردم مـی  

 .باشد 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید 
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افزایش دستمزدھا یکی 
از اصلی ترین چالشھا با 

 دولت روحانی میباشد
 

 با افزایـش  ١٣٩١ در اسفندماه  
 درصـدی  ٢٥ بسیار ناچیز فـقـط  

 تومان بعـالوه  ١٩٨٥ حداقل مزد و  
ـر سـطـوح  ١٠   درصد افزایـش سـای

مزدی، تحمیل فقر و گـرسـنـگـی  
فاجعه باری بر میلیونـھـا خـانـواده  
کـارگــری در شــورایـعــالـی کــار  
ــم   ــت جــمــھــوری اســالمــی رق دول

ــش از  .  خــورد  ــن  ٦ بــی مــاه از ای
کـارگـران  .  مصوبه گذشتـه اسـت 

به ایـن مصـوبـه ضـد کـارگـری  
ـراضـات   تمکین نـکـرده و بـه اعـت
سراسری و گسترده ای دسـت زده  

ـراضـات  .  اند  جبھه کارگران و اعـت
کـارگـران  .  کارگری روشن اسـت 

 «نـه »از روز اول به این مصـوبـه  
و اما در جبھـه دولـت  .   گفته اند 

ـیـل فشـار از   و نظام سرمـایـه بـدل
و فشـار  )  جبـھـه کـارگـران ( پایین 

ــه   اعـتــراضـات سـراســری از جـمــل
ــای   ــارھ ــوم ــزار امضـــا،  ٤٠ ط ھ

ـقـه کـارگـران بـه   واکنش بی سـاب
ـیـل   رقم مصوب دستمـزدھـا و بـدل
ــاومــت و اوضــاع نــابســامــان   ــق م
ــاری   ــک ــورم، بــی ــادی، ت ــص اقــت
ــح   ــت صــری ــی و مـخــالــف ــون ــی ــل مـی
کارفرمایان به تغییر این مصوبھا،   
مساله افرایش آن اندازه از افزایـش  
ـیـش   دستمزدھا نیز با سپری شدن ب

در  .  از شش ماه در جـریـان اسـت 
چند روز گذشته مسالـه افـزایـش  
دستمزدھا و معیـشـت و زنـدگـی  
کارگران بـا مـھـنـدسـی دولـت و  
ـر اخـبـار   ـت ـی کارفرماھـا در سـر ت
ـتـھـا   کارگری ایلنا و دیـگـر سـای

 . قرار گرفته است 
شـھـریـور، سـرانـجـام  ١٧ اخبـار  

 ھـزار تـومـانـی  ١٥ حکم افزایش  
حق خوار و بار کـارگـران تـوسـط  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  
اجتماعی بـه کـارفـرمـایـان ابـالغ  

ـنـا، پـس از  .  شـد  ـل بـه گـزارش ای
سابقه کارگران به رقـم    واکنش بی 

ــمــزد   ــت ، شــورای  ٩٢ مصــوب دس
ـفـت   عالـی کـار بـا وجـود مـخـال
صریح کارفرمایان، در تاریخ ھفتـم  
مرداد ماه سال جاری سرانـجـام بـا  

 ھـزار تـومـانـی حـق  ١٠ افزایـش  
ــزایــش   ــزار  ١٥ مســکــن و اف  ھ

تومانی حق خوار و بار کـارگـران  
ـر ابـالغـیـه  .  موافقـت کـرد  ـنـا ب ب

امروز دولت، ھرچند حـق خـوار و  
 ھزار تومان بـه  ٣٥ بار کارگران از  

 ھزار تـومـان افـزایـش یـافـتـه  ٥٠ 
ــزایــش   ــا اف ــزار  ١٠ اســت، ام  ھ

تومانی حق مسکن کارگران کـه  
ـیـازمـنـد   بر خالف بن کـارگـری ن
ـران بـود، بـا   تصویب در ھیئت وزی
ـقـال   ـت وجود تصویب، در جـریـان ان
دولت و صـدور بـخـشـنـامـه لـغـو  
ــوقــف   ــت ــم م مصــوبــات دولــت دھ

بر اساس این بخشنامه کـه  .  ماند 
توسط معاون اول رئیس جمـھـوری  
صادر شد، اجرای تمامی تصویـب  

ـــه  ـــام ـــت،    ن ـــأت دول ـی ــ ـــای ھ ھ
ـنـدگـان    کمیسیون  ھای وزرا و نمـای

ویژه یا شوراھای عالی کـه پـس  
 بـا نـظـر  ٩٢ از اول خرداد ماه سال  

ـراد   مراجع نظارتی مورد اشکال، ای
انـد تـا وضـع    یا ابطال قرار گرفـتـه 

مقررات جـایـگـزیـن و یـا اصـالح  
ھا متـوقـف شـده اسـت کـه از    آن 

جمله ایـن مصـوبـات دولـت دھـم،  
 ھـزار تـومـانـی حـق  ١٠ افزایـش  

امـروز بـا  .  مسکن کـارگـران بـود 
 ھـزار تـومـانـی  ١٥ ابالغ افزایش  

 ھزار  ١٠ حق خوار و بار، سرنوشت  
تومان باقی مانده در گرو تجـدیـد  
نظر دولت یا رأی دیـوان عـدالـت  

 .اداری است 
ـا طـوالنـی شـدن  :  شھریور ١٧  ب

ـزایـش   ـامـه اف   ٢٥ روند ابالغ بخشن
ھزار تومانی حقوق مسکن و خـوار  
ـبـع آگـاه   و بار کارگران، یک مـن
ـیـل ایـن   در دیوان عدالت اداری دل
تاخیر را دسـتـوری کـه از سـوی  
    معاون اول رئیس جمھور صادر شـده 

در پی ابـالغ  :  است دانست و گفت 
ـات دولـت   بخشنامه تـوقـف مصـوب
قبل، ھیات عمومی دیوان عـدالـت  
اداری ھم اکنون در حـال بـررسـی  
ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مـورد  

ـام  .  نظر دولت یازدھم است  یک مق
ـا   آگاه در دیـوان عـدالـت اداری ب
ـادآور   ـا ی ـن ـل اعالم این مطلب بـه ای

حدود یک ماه پیـش مـعـاون  :  شد 
ـیـن   اول رئیـس جـمـھـور در نـخـسـت
ـازدھـم   بخشنامه ابـالغـی دولـت ی

ــخــشــی از   ــغــو اجــرای ب ــور ل دســت
ـلـی را صـادر   ـب مصوبات دولـت ق

ــن  :  وی افــزود .  کــرد  ــراســاس ای ب
بخشنامه اجرای تمـامـی تصـویـب  

ـــه  ـام ــ ــــت،    ن ـأت دول ــ ـی ــ ـای ھ ــ ھ
ـنـدگـان    کمیسیون  ـای ھای وزرا و نـم

ویژه یا شوراھای عالـی کـه پـس  
ـا نـظـر  ٩٢ از اول خرداد ماه سال    ب

مراجع نظارتی مورد اشکـال، ایـراد  
ـتـه  ـا وضـع    یا ابطال قرار گـرف انـد ت

ھـا    مقررات جایگزین و یا اصالح آن 
ـام آگـاه  .  متوقف شده است  ـق این م

ـانـد   که خواست نامش محفـوظ بـم
ـامـه  :  ادامه داد  ھرچند این بـخـشـن

ـیـس جـمـھـور   ھـمـان      معاون اول رئ
ــوان   ــس دی ـی مـوقـع مـورد ایـراد رئ
عدالت قرار گرفت، اما تا زمـانـی  
ـات   که این بخشنامه از سـوی ھـی
عمومی دیوان عدالت اداری ابطـال  
ـیـق   ـات تـطـب نشود و یا از نظـر ھـی
مصوبات مجلس، مصوبات دارای  
ایراد اصالح نشوند، اجرای تمامـی  
مصوباتی که بعـد از خـرداد سـال  

     به تصویب دولت وقـت رسـیـده ٩٢ 
وی  .  بودند متوقف خـواھـد مـانـد 

ـــالغ  :  افــزود  ــن اســاس، اب ـــر ای ب
بخشنامه مربوط به افزایش حـقـوق  
ـز   ـی مسکن و خوار و بار کارگران ن

ــان بــررســی  ــونــی    تــا پــای ــان ــای ق ھ
 .شود   متوقف می 

ـادآوری   ـا ی ـام مـطـلـع ب این مق
ـات دولـت   ـانـون ھـی اینکه طـبـق ق

تواند با یـک مصـوبـه جـدیـد    می 
ــات     ــه و یــا مصــوب اجــرای مصــوب

بـر  :  دارای ایراد را لغو کند، گفـت 
اساس ھمین اختیار قانـونـی دولـت  
یازدھم در نخستین بخشنامـه خـود  
ـاتـی را   ادامه اجرای تمامی مصوب
که در دولت قبلی بدون تمکین بـه  
قانون تصویب شده بودند و از ایـن  
بابت به اسباب اختـالف و دعـوی  
با مجلس تبدیل شده بودند را لـغـو  

 .کرده است 
در  :  وی در عـیـن حـال افـزود 

ــف   ــوق ــامــه ت ــخــشــن ــالغ ب ــی اب پ
ــل، ھــیــات   ــت قــب مصــوبــات دول
عمومی دیوان عـدالـت اداری ھـم  
ـا   اکنون در حـال بـررسـی ابـطـال ی
ـامـه مـورد نـظـر   عدم ابطال بخـشـن

 .دولت یازدھم است 
ـنـکـه   ـان ای ـی این مقام آگاه با ب

ـفـه   ـنـھـا وظـی دیوان عدالت اداری ت
ــطــال   ـا عــدم اب ــطـال ی تشـخــیـص اب

ھای دولتی را بـر    مصوبات دستگاه 
بـه مـوجـب  :  عھده دارد، یادآور شد 

ـــت اداری   ـــوان عـــدال ـــون، دی قــان
اشخاص ذی نفع و روئسـای قـوه  
ـیـه و دیـوان عـدالـت اداری   قضـای

ــی  ــوبــات    م ــطــال مص ــد اب ــن ــوان ت
ـتـی را از دیـوان    دستگاه  ھـای دول

ـنـد  وی  .  عدالت اداری مطالبه کـن
چناچه مصوبه مربـوط بـه  :  افزود 

افزایش حق بن کارگران فاقد ایـراد  
قانونی باشد اما وزارت تعاون کـار  
و رفاه اجتماعی به عنوان دستگـاه  
مجری حاضر به ابالغ این مصوبـه  
ـبـه   نباشد ذی نفعان عالوه بر مطـال
ـانـون از ایـن   و پیگیری اجـرای ق

تواننـد از کـمـسـیـون    وزارتخانه می 
 مجلس شورای اسـالمـی  ٩٠ اصل  

ـیـگـیـر چـرایـی ابـالغ نشـدن   نیز پ
ـز بشـونـد   مصوبه افزایش حق بن نی

ـانـون  ٥٧٦ و یا به استناد مـاده    ق
ــازات اســالمــی از اشــخــاص   مــج
ـانـعـت از اجـرای   مسئول بابت مـم
ــی کـار در   مصـوبـه شــورای عـال
دادسرای کارکنان دولت شـکـایـت  

 .کنند 
ــو   ــری " عض شـــورای  "  کــارگ

ــار گــفــت  ــدون ابــالغ  :  عــالــی ک ب
رسمی وزارت تعاون، کـار و رفـاه  

 ھـزار  ٢٥ اجتماعی امکان افزایش  
ــوق مســکــن و بــن   ــی حــق ــومــان ت

احمد رضـا  ».  کارگران وجود ندارد 
با اعالم این مـطـلـب بـه   «معینی 

ـزایـش  : ایلنا گفت  در حال حاضر اف
ــی و  ١٠  ــان ــوم ــزار  ١٥  ھــزار ت  ھ

ــوق مســکــن و بــن   ــی حــق ــومــان ت
کارگران معطل ابالغ دستور العمل  
اجرایی معاونت تنظیم و نظارت بـر  
روابط کار وزارت تـعـاون، کـار و  

ـادآور  .  رفاه اجتمـاعـی اسـت  وی ی
در تاریخ ھفتم مرداد ماه سـال  : شد 

ــار در   ــاری شــورای عــالــی ک ج
ـزایـش   آخرین نشست ویژه خود با اف
ـقـت   بخشی از حقوق کارگران مواف

 ھـزار  ١٠ کرد و بدین ترتیب حـق  
 ھزار تومـان  ٢٠ تومانی مسکن به  

ـز بـه  ١٠ و حق    ھزار تومانی بن نی
 . ھزار تومان افزایش یافت ٢٥ 

از آنـجـا کــه  :  وی ادامـه داد 
ــازمــنــد   ــی افــزایــش حــق مســکــن ن
ــن   ــود، ای ــت ب ــه ھــیــات دول مصـوب
ـات   مسئله نیز در آخرین جلسـه ھـی
دولت دھـم کـه در شـھـر مشـھـد  

 .برگزار شد به تصویب رسید 
ـانـون،  :  وی گفت  به مـوجـب ق

اعمال ھرگونه افزایش و بازنـگـری  
ـایـد پـس از   در حقوق کـارگـران ب
تصویب قانونی از طـریـق دسـتـور  
العمل معاونت تنطیم و نـظـارت بـر  
روابط کار وزارت تـعـاون، کـار و  
ـاه اجــتـمــاعــی بـه ادارات کــار   رف

ـنـی  .  سراسر کشور ابالغ شود  ـی مـع
ـا گـذشـت  :  یادآور شد  ـانـه ب متاسـف

ـزایـش     ٢٥ نزدیک به دو ماه از اف
ھزار تومانی حقوق، ھنـوز دسـتـور  
العملـی در ایـن خصـوص تـوسـط  
ـاه   ـار و رفــ ـاون، کــ ـــعــ وزارت ت
ــالغ نشــده اســت  ــمــاعــی اب . اجــت

ـنـکـه در   ـاکـیـد بـرای ـا ت معینـی ب
ــش   ــی افــزای ــون ــط کــن   ٢٥ شــرای

ـزی   ـاچـی ھزارتومانی حقوق مقدار ن
است که آنھم به تمامی کـارگـران  

ـایـد  :  گـیـرد، گـفـت   تعلـق نـمـی  ـب ن
ـاه   ـار و رفــ ـاون، کــ ـــعــ وزارت ت
ـزایـش   ـیـن اف اجتماعی در ابالغ ھم
ـاخـیـر کـنـد  . ناچیز بیش از ایـن ت

مسئول کانون شوراھـای اسـالمـی  
: کار استان اصفھـان تصـریـح کـرد 

ـزایـش   ھر اندازه کـه ابـالغ ایـن اف
ـان   حقوق به تاخیر بیافتد کارفرمـای

توانند مـدعـی شـونـد کـه بـه    می 
دلیل انباشته شـدن طـلـب مـعـوقـه  
ـبـود   کارگران با مشکل تشدید کم

 .اند   نقدینگی مواجه شده 
ـیـجـه ایـن   ـت وی بابیان اینکه ن

ـنـانـه  ـی ـریـن حـالـت    امر در خـوشـب ت
ــات   ــالــب ــط ــاخــیــر در وصــول م ت

بــر ایــن  :  کــارگــران اســت، افــزود 
ـبـات   اساس کارگران زمانی مطـال
ناشی از افزایش حقوق مسکـن و  
بن خود را بطور کـامـل دریـافـت  
خواھند کرد که به دلیل وضعیـت  
ــول   ــن پ ــصــادی از ارزش ای اقــت

 .کاسته شده باشد 
به گفته معینی مادامی کـه  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  
اجتمـاعـی ابـالغ دسـتـور الـعـمـل  
افزایش حقوق را به تاخیر بینـدازد،  

ــی  ــم ــارگــری ن ــچ ک ــد    ھــی ــوان ت
ــه   ــت ب کـارفـرمــای خــود را نسـب

 ھزار تـومـانـی حـقـوق  ٢٥ افزایش  
 .  مسکن و بن مجاب کند 

  
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 



 11 ٢٧٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اعتراضات كارگری 
 

کارگران کیان تایر  در مقابل نھاد ریاست 
جمھوری و سپس وزارت صنایع دست به 

 تجمع زدند
ـران :  شـھـریـور ١٤  در ادامـه  :  اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای

ـر سـر    کشمکشھای کارگران کیان تایر و وزارت صـنـایـع ب
ـروز آنـان   ـلـی صـبـح دی واگذاری این کارخانه به مالک قب
دست به تجمع اعتراضـی در مـقـابـل نـھـاد رسـیـدگـی بـه  

ــا  بــر  .   شـکــایـات مـردمــی ریـاســت جــمــھـوری زدنـد  ـن ب
ـبـال ایـن   گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدن
تجمع اعتراضی از آنجا که مسئولین این نھاد تـوجـھـی بـه  
اعتراض کارگران نکردند آنان دسـت بـه تـحـصـن در وسـط  
ـرای مـدتـی   ـرافـیـک سـنـگـیـن ب خیابان زدند و با ایجاد ت

بدنبال این اقدام اعتـراضـی  . خروجی خیابان پاستور بسته شد 
ـیـن نـھـاد ریـاسـت جـمـھـوری بـا   از سوی کارگران، مسئول
دعوت سه نفر از نماینده ھای آنان، نامه ای را خـطـاب بـه  
وزارت صنایع برای رسیدگی به خواستھای کارگران تنظیـم  
. و آن را جھت ارائه به وزارت صنایع به این نماینده ھا دادنـد 

بنا بر این گزارش کارگران کیان تایر پس از دریافـت نـامـه  
نھاد ریاست جمھوری به سوی وزارت صنایع حرکت کـردنـد  
و با تجمع در مقابل آن خواھان رسـیـدگـی بـه خـواسـتـھـای  
خود شدند اما از آنجا کـه حضـور آنـان در مـقـابـل وزارت  
صنایع ھمزمان با تعطیلی این وزارتخانه بود کارگران کـیـان  

ـیـد کـارخـانـه  .  تایر بناچار به تجمع خود پایان دادند  خط تول
کیان تایر پس از واگذاری این کارخانه به مالک قبلی آن  
ـبـود مـواد   ـرو و ن بدلیل قطع برق کارخانه از سوی وزارت نی
اولیه عمال تعطیل شده است  و در طـول دو مـاه گـذشـتـه  
تولید در این کارخانه بصورت مـقـاطـع چـنـد روزه صـورت  

ـیـز در  .  گرفته است  ـر ن در این مـدت کـارگـران کـیـان تـای
ـلـی آن بـارھـا   ـب اعتراض به واگذاری کارخانه به مالـک ق
دست به تجمعات اعتراضی زده اند اما علیرغم وعـده ھـای  
متعددی که برای لغو این واگـذاری از سـوی نـھـادھـای  
مسئول داده شده است اما وزارت صنایع به انحا مختلـف در  

ـیـت شـود  ـب ـث ـر اظـھـار  .  تالش است تا این واگذاری ت ـنـا ب ب
کارگران کیان تایر  وضعیـت حـاضـر در ایـن کـارخـانـه و  
بحرانھای موجود چندین ساله در آن، نتیجـه واگـذاری ایـن  
کارخانه به فردی به نام شرفی بوده است و از آنجا که ایـن  
واگذاری و واگذاری مجدد کارخانه به این فـرد از سـوی  
دولت و وزارت صنایع صورت گـرفـتـه اسـت آنـان دولـت و  
ـرای   وزارت صنایع را مسئول بدھی ھای کالن ایجاد شده ب

ـنـد  ـر آخـریـن  .  کارخانه و عدم تولیـد مـنـاسـب مـیـدان ـنـا ب ب
ـبـه   خبرھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکـشـن
ھفته آینده قرار است در جلسه ای کـه در وزارت صـنـایـع  

ـلـی   ـب برگزار میشود مسئله واگذاری کارخانه به مالـک ق
ـیـن خـواسـتـھـای   آن و عدم تولید در این کارخانه و ھـمـچـن

ـبـال تـجـمـع  . کارگران مورد بررسی قرار گیرد  ھمچنیـن بـدن
ـیـن وزارت صـنـایـع طـی   دیروز کارگران کیان تایر مسـئـول
ـنـده   ـتـه آی تماسی با وزارت نیرو مقرر کرده اند روز شنبه ھـف
ـرق کـارخـانـه اقـدام الزم صـورت   نسبت به وصـل مـجـدد ب

ـتـه  .  بگیرد  کارگران کیان تایر اعالم کرده اند چنـانـچـه ھـف
آینده نسبت به لغو واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن و  
ھمچنین راه اندازی تولید در کـارخـانـه اقـدامـی از سـوی  
ـراضـات خـود را تشـدیـد   ـرد اعـت وزارت صنایع صورت نگـی

 .خواھند کرد 
  

تجمع روزھای ھشتم و نھم شھریور ماه 
کارگران آذر خاک در پارس جنوبی مقابل 
دفتر شرکت پتروپایدار و شرکت نفت و گاز 

ماه ٤پارس دراعتراض به عدم پرداخت 
 حقوقشان

ـتـه :   شھـریـور ١٢  ی    كـارگـران شـركـت آذر خـاك از ھـف
 مـاه گـذشـتـه  ٥ گذشته  در اعتراض به عدم دریافت حقوق  

ـر  ٤٠٠ این  .  اند   دست به اعتصاب زده   كارگر در مـقـابـل دفـت
 درصـد سـھـام  ٥١ .  انـد   كارفرما تجمع اعتراضی ھم داشـتـه 

شركت آذر خاك از آن  بانك ملی است و تا كنون از كارفـرمـا  
 میلیارد تومان دریافت كرده و از این دریافـت حـتـی بـه  ٢٥ 

ـرداخـتـه اسـت؛ بـه    شركت  ـپ ھای تحت امر خود نیـز پـولـی ن
ـر    اش كـه بـا ده   طوری كه فقط به پیمانكار آشپزخـانـه  ـف ھـا ن

ھاست كه در خدمت این مجموعـه اسـت، بـدھـی    پرسنل ماه 
ـیـز مـاه ھـاسـت كـه بـه  .  سنگینی دارد  این پیمانكار غذا ن

الزم بـه یـادآوری  .  پرسنل خود حقوقی پرداخت نكـرده اسـت 
ست كه شركت آذر خاك از بھمن سال گذشـتـه تـا امـروز از  

ـره رفـتـه و بـابـت    پرداخت حق بیمه  ی كاركنان خود ھـم طـف
ی كارگرانش پولی به حساب تامین اجـتـمـاعـی واریـز    بیمه 

ـرای   نكرده و از این جھت نیـز كـارگـران در فشـار مـالـی ب
ـنـد   تامین درمان خانواده    ٤٠٠ اعـتـصـاب ایـن  .  ی خود ھست

ـتـمـیـن روز خـود را  ٩٢  شـھـرویـور  ١٤ كارگرتا تاریخ   ، ھـف
 .گذراند   می 

 
 اعتصاب در شركت تھران جنوب

ـراض بـه  ٣ كارگران این شركت نیز    روز است كه در اعـت
شان دست از كار كشـیـده    عدم دریافت حقوق سه ماه گذشته 

 كارگر اعـتـصـابـی خـواسـتـار  ٨٠٠ این  .  اند   و اعتصاب كرده 
 .ی خود ھستند   دریافت حقوق معوقه 

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت پناه ساز 

 پارس جنوبی را به ١٤در عسلویه فاز 
 تعطیلی کشاند

ـیـمـانـکـاری  ١١٠ :  شھریور ١٠   نفر از کارگران شرکـت پ
 منطقـه ویـژه  ١٤ پناه ساز، از شرکت ھای پیمانکارانی فاز  

انرژی پارس جنوبی در مقابل درب اصلی ورودی ایـن فـاز  
کارگران کـه از  . اقدام به تجمع و بستن درب اصلی نمودند 

 ماھه حـقـوق خـودبـه شـدت گـالیـه مـنـد  ٤ پرداخت نشدن  
بودندمانع ورود و خروج به این فاز شدند و چـنـدیـن سـاعـت  

پـس از ادامـه  .  رفت و آمد این شرکت را مـخـتـل کـردنـد 
یافتن این تجمع مسـئـوالن در مـحـل حـاضـر شـدنـد و بـا  

کارگران معترض به مذاکره پرداختند تـا آنـھـا را از ادامـه  
کارگران که به شـدت از رفـتـار  . این تجمع منصرف کنند 

مسئوالن شرکت در عدم پرداخت حقوق معوقه خود نـاراحـت  
بودند راضی به ترک محل نبودند و اظھار می کردند کـه  
وعده ھای زیادی داده شده اما ھیچ عملی مشـاھـده نشـده  

ـروی  . است  ـی در این میان با نظر شورای تامین شـھـرسـتـان ن
ایـن  .  انتظامی،برای کنترل این تجمع در محـل حـاضـر شـد 

تجمع بعد از چھار ساعت با مداخله مسئوالن و دادن وعـده  
ھایی برای پرداخت حقوق ھای معوقه آنـان بـا آرآمـش بـه  
پایان رسید و کارگران برای ادامه کار خود به طرف مـحـل  

بر اساس اظھارات یکی از  . فعالیت ھای خود ھدایت شدند 
ـرداخـت   ـقـه عـدم پ این کارگران معترض؛ ایـن شـرکـت سـاب
منظم حقوق کارگران را دارد و بارھا حقوق کـارگـران خـود  
را به شکل بسیار نامنظمی پرداخت کرده  و حق کـارگـران  

 .این شرکت تضیع شده است 
 

 اعتصاب در شركت پایندان کنگان 
ـیـش از سـه مـاه اسـت كـه بـه   ـیـز ب ـنـدان ن شركت پـای

 كـارگـر ایـن شـركـت  ١١٠٠ . كارگرانش حقوق نپرداخته است 
ـم آشـکـار دسـت از كـار كشـیـده و   در اعتراض به ایـن سـت

امروز دومین روز اعتصاب ایـن كـارگـران  . اند   اعتصاب نموده 
 . شاغل در كنگان است 

 
 كارگران

 
سازی برای  مصائب خصوصی:  داود رضوی 

 رانندگان اتوبوس
ـنـد صـدھـا   بیش از یـک سـال اسـت کـه بـھـرام ھـمـان

انـد،    ھا از شرکت واحـد اخـراج شـده   ای که در این سال   راننده 
 امضـا  ٩١  خرداد  ٩ روی برگه اخراجش که  . بیکارشده است 

ـیـکـاری را بـی  انضـبـاطـی در مـحـل کـار    شده دلیل این ب
ـیـد آن  .  اند   نوشته  حاال او بعد از قطعی شدن این حکم و تـای

ـرای آخـریـن بـار بـخـواھـد   در دیوان عـدالـت اداری آمـده ب
ـبـخـشـنـد امـا مـامـور   مدیرانش چند دقیقه خواب را بر او ب

ـریـده    حراست مانع ورود بھرام می  شود و او که از ھمه جـا ب
ای که حسین ساجدی نیـا،    معرکه .  کند   ای برپا می   معرکه 

ـر   فرمانده انتظامی تھـران بـزرگ را ھشـت سـاعـت درگـی
ای بنزیـن را    چند سال پیش ھم راننده به آخرخط رسیده . کرد 

ریزد و قصد آتش زدن خـود را    وسط ایستگاه روی خود می 
ـنـدگـان شـرکـت واحـد    اما در این سال .  دارد  ھا چه برسر ران

ـرجـیـح مـی  ـر زنـدگـی ت داوود  .  دھـنـد   آمده که مرگ را ب
ـنـدگـان اخـراج شـده دربـاره   ـنـدگـان ران رضوی یکی از نمای

مطالبـات  :  گوید   می  «بھار »مشکالت رانندگان معترض به  
ھا انباشـتـه شـده و    سالیان دراز رانندگان اتوبوس در این سال 

ـراض    بعد از بی ٨٤ در سال   پـاسـخ    ھـا و بـی   نتیجه دیـدن اعـت
ـیـسـت    ھای خود که خواسته   ماندن خواسته  ھای زیادی ھم ن

مانند حق مسکن، لباس کار و حـق نـاھـار کـه بـه انـدازه  
ـراض  ـفـی    یک نصف نان ھم نیست دست بـه اعـت ھـای صـن

درصـد افـزایـش    ٤٠ زدند ھرچند بعد از ایـن مسـائـل حـدود  
حقوق داشتیم؛ افزایشی که حقوق ما را بـه سـطـح حـقـوق  

پس از آن کـه  :  دھد   او ادامه می .  رساند   سایر کارگران می 
ـر کـارکـنـان    ١٠ رانندگان متوجه شدند   درصد حقوق بـه سـای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـنـد دوبـاره    شھرداری افزوده شده که آن  ھا از آن محـروم ھسـت
ـری بـه  . ھا شروع شد   اعتراض  ـیـگـی بعد از ھفت، ھشت ماه پ

ـنـدگـان مـقـابـل  ٢٠٠ ای نرسیدیم و    ھیچ نتیجه  ـنـده ران  نـمـای
ـنـدگـان  .  شورای شھر تھران تجمع کردیم  مقـصـد بـعـدی ران

  ٥٠٠ ھـزار و    ای بـا دو   ھا نـامـه   آن .  معترض وزارت کار بود 
 بـه وزارت کـار  ٩٢ امضا درباره میزان افزایش حقوق سـال  

ـنـدگـان اتـوبـوس  .  فرستادند  ـریـن مـیـزان دسـتـمـزد ران ـیـشـت ب
ھزار تـومـان اسـت و رقـم خـواروبـار در    ٣١٦ میلیون و    یک 

سـه  :  گویـد   رضوی می .  تومان ٢١٠ فیش حقوقی رانندگان  
راننده معترض که مقابل شورا رفته بودند و البته به عـنـوان  

ـنـدگـان شـھـرداری    نماینده سایر ھم  صنفان خـودشـان بـا نـمـای
ــد، اخـراج شــده  ــد   مـذاکــره کـردن ــکــی از  .  ان او کـه خــود ی

شرکت واحد حـدود  :  دھد   معترضان اخراجی است، ادامه می 
سـازی    ھزار راننده اتوبوس داشت کـه پـس از خصـوصـی   ١٢ 

ـرا    ھا به بھانه   تالش شد بیشتر آن  ھای واھی اخـراج شـونـد زی
انـگـیـز بـود کـه کسـی    قدر غـم   خرید رانندگان آن   شرایط باز 

ـر از  .  شـد   حاضر به بازخرید نمـی  حـاال شـرکـت واحـد کـمـت
او شرایط کار در بخش خصوصـی را  . ھزار راننده دارد   ھشت 

کسـانـی کـه بـه  :  گـویـد   کنـد و مـی   نادرست توصیف می 
کـردنـد    بخش خصوصی رفته بودند از صبح تا شب کار می 

 .خواند   شان نمی   شان با خرج   امادخل 
ھا روزگار خوشی نداشتنـد،    رانندگان اتوبوس در این سال 

ـره   سال  ـر از ھـمـیـشـه بـود   ھـا خـالـی   ھایی که سف رضـوی  .  ت
ـنـد  :  گوید   می  در این چند سال حـکـم اخـراج بـود کـه مـان

ـم  .  شد   دستگاه فتوکپی صادر می  ـی   ٢٥٠ ھرچند ما توانسـت
 .راننده اخراجی را به کار برگردانیم 

ھا در آن بـه    او از شورای اسالمی کار که حکم اخراج 
ـر از آن :  گوید   رسید، می   تایید می  کـه بـه    این شوراھا بیشـت

تـالش  .  فکر کارگران باشند مدافع حقوق کارفرمایان بودند 
سـازی شـرکـت واحـد ریشـه بسـیـاری از    برای خصـوصـی 

ایـن نـگـاه بسـیـاری از  .  مشکالت رانندگان اتوبـوس اسـت 
سـعـیـدی، وکـیـل بسـیـاری از  .  راننـدگـان اخـراجـی اسـت 

حـکـم  :  گـویـد   رانندگان اخراجی شرکت واحد بـه بـھـار مـی 
ـتـی     راننده را گرفتـه ٢٠٠ بازگشت به کار   ام امـا چـنـد وق

است شرکت واحد با گرفتن وکیلی بانفوذ راه بـازگشـت بـه  
ـراض .  کار رانندگان را بسته است    ٨٤ ھـای سـال    او به اعـت

ـنـدگـان    اشاره می  کند و حضور شبانه قالیباف در مـیـان ران
 سـال  ٢٠ اما شرایط بھتر نشد؛ حتی کارگرانی با  .  معترض 

ـنـد   سابقه به بھانه  ـت سـعـیـدی  .  ھای ساده از شرکت واحـد رف
ـنـده  ـیـل    که خود یکی از ران ھـای اخـراجـی اسـت و بـه دل

ـفـی   تسلطش به قانون کار از حـق ھـم  ھـای خـود دفـاع    صـن
ـرعـامـل شـرکـت  :  دھد   کند، ادامه می   می  ـنـدجـی، مـدی سن

ـری    ھا می   اش با رسانه   واحد در مصاحبه  گویـد گـروگـانـگـی
ـرض خـواسـتـه  ـم بـه کـار    رخ نداده و ما از این راننده مـعـت ای

ــن دروغ بـزرگ .  بـازگـردد  ــا از ای ـر ھـم مــی   آی امــا  .  شـود   ت
ھا تـالـشـی    ھای دفاع از حقوق کارگران در این سال   جمعیت 

 اند؟   برای رانندگان شرکت واحد کرده 
 

مصاحبه داوود رضوی و حسن سعیدی دو 
تن از اعضای سندیكا در مورد بھرام 

 سروش
ـنـد صـدھـا   بیش از یـک سـال اسـت کـه بـھـرام ھـمـان

انـد،    ھا از شرکت واحـد اخـراج شـده   ای که در این سال   راننده 

 امضـا  ٩١  خرداد  ٩ روی برگه اخراجش که  . بیکارشده است 
ـیـکـاری را بـی  انضـبـاطـی در مـحـل کـار    شده دلیل این ب

ـیـد آن  .  اند   نوشته  حاال او بعد از قطعی شدن این حکم و تـای
ـرای آخـریـن بـار بـخـواھـد   در دیوان عـدالـت اداری آمـده ب
ـبـخـشـنـد امـا مـامـور   مدیرانش چند دقیقه خواب را بر او ب

ـریـده    حراست مانع ورود بھرام می  شود و او که از ھمه جـا ب
ای که حسین ساجدی نیـا،    معرکه .  کند   ای برپا می   معرکه 

ـر   فرمانده انتظامی تھـران بـزرگ را ھشـت سـاعـت درگـی
ای بنزیـن را    چند سال پیش ھم راننده به آخرخط رسیده . کرد 

ریزد و قصد آتش زدن خـود را    وسط ایستگاه روی خود می 
ـنـدگـان شـرکـت واحـد    اما در این سال .  دارد  ھا چه برسر ران

ـرجـیـح مـی  ـر زنـدگـی ت داوود  .  دھـنـد   آمده که مرگ را ب
ـنـدگـان اخـراج شـده دربـاره   ـنـدگـان ران رضوی یکی از نمای

ـیـان  :  گوید   مشکالت رانندگان معترض می  ـبـات سـال مـطـال
ھا انباشته شده و در سـال    دراز رانندگان اتوبوس در این سال 

ـراض    بعد از بی ٨٤  پـاسـخ مـانـدن    ھـا و بـی   نتیجه دیـدن اعـت
ـنـد    ھای خود که خواسته   خواسته  ھای زیادی ھم نیسـت مـان

حق مسکن، لباس کار و حـق نـاھـار کـه بـه انـدازه یـک  
ـراض  ـفـی زدنـد    نصف نان ھم نیست دست بـه اعـت ھـای صـن

درصـد افـزایـش حـقـوق    ٤٠ ھرچند بعد از این مسائل حدود  
ـر   داشتیم؛ افزایشی که حقوق ما را بـه سـطـح حـقـوق سـای

پـس از آن کـه  :  دھـد   او ادامـه مـی .  رسـانـد   کارگران مـی 
ـر کـارکـنـان    ١٠ رانندگان متوجه شدند   درصد حقوق بـه سـای

ـنـد دوبـاره    شھرداری افزوده شده که آن  ھا از آن محـروم ھسـت
ـری بـه  . ھا شروع شد   اعتراض  ـیـگـی بعد از ھفت، ھشت ماه پ

ـنـدگـان مـقـابـل  ٢٠٠ ای نرسیدیم و    ھیچ نتیجه  ـنـده ران  نـمـای
ـنـدگـان  .  شورای شھر تھران تجمع کردیم  مقـصـد بـعـدی ران

  ٥٠٠ ھـزار و    ای بـا دو   ھا نـامـه   آن .  معترض وزارت کار بود 
 بـه وزارت کـار  ٩٢ امضا درباره میزان افزایش حقوق سـال  

ـنـدگـان اتـوبـوس  .  فرستادند  ـریـن مـیـزان دسـتـمـزد ران ـیـشـت ب
ھزار تـومـان اسـت و رقـم خـواروبـار در    ٣١٦ میلیون و    یک 

سـه  :  گویـد   رضوی می .  تومان ٢١٠ فیش حقوقی رانندگان  
راننده معترض که مقابل شورا رفته بودند و البته به عـنـوان  

ـنـدگـان شـھـرداری    نماینده سایر ھم  صنفان خـودشـان بـا نـمـای
ــد، اخـراج شــده  ــد   مـذاکــره کـردن ــکــی از  .  ان او کـه خــود ی

شرکت واحد حـدود  :  دھد   معترضان اخراجی است، ادامه می 
سـازی    ھزار راننده اتوبوس داشت کـه پـس از خصـوصـی   ١٢ 

ـرا    ھا به بھانه   تالش شد بیشتر آن  ھای واھی اخـراج شـونـد زی
انـگـیـز بـود کـه کسـی    قدر غـم   خرید رانندگان آن   شرایط باز 

ـر از  .  شـد   حاضر به بازخرید نمـی  حـاال شـرکـت واحـد کـمـت
او شرایط کار در بخش خصوصـی را  . ھزار راننده دارد   ھشت 

کسـانـی کـه بـه  :  گـویـد   کنـد و مـی   نادرست توصیف می 
کـردنـد    بخش خصوصی رفته بودند از صبح تا شب کار می 

رانندگان اتوبوس در ایـن  .  خواند   شان نمی   شان با خرج   امادخل 
ـنـد، سـال   سال  ـره   ھا روزگار خوشی نـداشـت ھـا    ھـایـی کـه سـف

در این چند سـال  :  گوید   رضوی می . تر از ھمیشه بود   خالی 
. شـد   حکم اخراج بود که مانند دستگاه فتوکپی صادر مـی 

ـم   ـی ـنـده اخـراجـی را بـه کـار  ٢٥٠ ھرچند مـا تـوانسـت  ران
ھـا در    او از شورای اسالمی کار که حکم اخـراج . برگردانیم 

کـه    این شوراھا بیشتر از آن :  گوید   رسید، می   آن به تایید می 
. به فکر کارگران باشند مدافع حقوق کـارفـرمـایـان بـودنـد 

سازی شرکت واحد ریشه بسـیـاری از    تالش برای خصوصی 
ایـن نـگـاه بسـیـاری از  .  مشکالت رانندگان اتوبـوس اسـت 

سـعـیـدی، وکـیـل بسـیـاری از  .  راننـدگـان اخـراجـی اسـت 
حکم بازگشت بـه  :  گوید   رانندگان اخراجی شرکت واحد می 

ـتـی اسـت شـرکـت     راننده را گرفته ٢٠٠ کار   ام اما چند وق
واحد با گرفتن وکیلی بانفوذ راه بازگشت به کار راننـدگـان  

کنـد و     اشاره می ٨٤ ھای سال    او به اعتراض . را بسته است 
ـرض  ـنـدگـان مـعـت امـا  .  حضور شبانه قالیباف در مـیـان ران

ـقـه بـه  ٢٠ شرایط بھتر نشد؛ حتی کارگرانی بـا    سـال سـاب
سـعـیـدی کـه خـود  .  ھای ساده از شرکت واحد رفتنـد   بھانه 

ـیـل تسـلـطـش بـه    یکی از راننده  ھای اخراجی است و بـه دل
کـنـد، ادامـه    ھای خود دفاع می   صنفی   قانون کار از حق ھم 

اش    سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد در مصاحبـه : دھد   می 
گوید گروگانگیری رخ نـداده و مـا از ایـن    ھا می   با رسانه 

آیـا از ایـن دروغ  .  ایم به کار بازگردد   راننده معترض خواسته 
 .شود   تر ھم می   بزرگ 
 

برای یک راننده که آمارش را کلیه پرسنل 
 اداری شرکت داشتند

ــراف شــرکــت واحــد   ــدازان در اط ــر ان حضــور تــک تــی
مدیر عامل این  .......  یک راننده شرکت واحد ...... تھران 

شرکت را به ھمراه چند مدیر مفت خور دیگه رو سـاعـتـھـا  
تمام این اخراجـھـا در دسـت فـردیسـت  .....  گروگان گرفت 

ـر   بنام اعظیمی که یک متر قد داره و صاحب چند شغل پ
 خیابان ھـنـگـام  ١٠ + در آمد که مھمترینش ساختمان پلیس 

اما چشم دیدن کـارگـرانـی کـه  ..  میدان ھنگام تھران است 
ـیـون تـومـان  ٣١  ـل  روز باید کار کنند و تا سـقـف یـک مـی

این مردک بسیاری از کارگران را  .. حقوق بگیرند را ندارد 
بی دلیل اخراج کرده و اھمیتی نیز به شوراھـای کـارگـری  

ایـن  ..  برای این کارگر تک تیرانـداز اعـزام شـده ..  نمیدھد 
نھایت بی شرمی  مسئولین است که ندانسته ایـن کـارگـر  

 وبالگ یارکارگر :را یک تروریست فرض کرده اند منبع 
 

ارائه غذای ظھر بدون پرداخت مبلغ کامل 
 .حذف شده است

ـران " به گزارش   چـنـد سـالـی  "  اتحادیه آزادی کارگرن ای
ـفـت و شـرکـت ھـای   است که در مراکز ستـادی وزارت ن
تابعه به بھانه کاھش ھزینه ھـا، ارائـه غـذای ظـھـر بـدون  

ـرپـایـه ایـن گـزارش،  .  پرداخت مبلغ کامل حذف شده است  ب
ـرای سـرو غـذای کـارگـران   ـری را ب مقامات ھزینه کـمـت

ــد  ــن ــلــغ نــاچــیــز روزانــه  .  پــرداخــت مــی کــن ــب چــرا کــه م
ـرسـنـل  ٢٨٠٠  ـفـت کـارت پ تومان به عنوان ھزینه غـذا در ن

شارژ می شود و در عوض پیمانکاران که مسئولیت تـھـیـه  
ـر عـھـده دارنـد   و توزیع غذا در رستوران ھای سـتـادی را ب
ـرخ آزاد   ھزینه غذای ارائه شده را به صورت مستقیم و بـا ن
ـرفـتـن   ـرای بـاال ن از پرسنل دریافت می کنند و آنھـا ھـم ب

به ھـمـیـن  .  بیش از حد قیمت از کیفیت غذا کم می کنند 
ـیـت غـذای ارائـه شـده   ـف علت تعدادی از پرسنل که از کـی
توسط پیمانکار راضی نیستند، غذا با خود به ادارات مـی  

بھداشت عمومی و سالمت پرسنل نیز در گـرم کـردن  . آورند 
ھا و غذا خوردن آن در مـعـرض تـھـدیـد و آسـیـب اسـت و  
استفاده از ھیتر برقی برای گرم کردن غـذا در اتـاق ھـا از  

 .  نظر ایمنی توصیه نمی شود 
  



 13 ٢٧٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

با صدور رای ابقا بکار از سوی ھیات 
تشخیص اداره کار شھرستان قروه، کارگران 

فوالد زاگرس به یک موفقیت مھم دست 
 یافتند
پـس از  :  اتـحــادیـه آزاد کـارگـران ایــران :   شـھــریـور ١٤ 

 کارگـر فـوالد زاگـرس و  ٢٣٥ نزدیک به دو ماه از اخراج  
ـقـا بـکـار ایـن   اعتراضات متحدانـه آنـان،  امـروز حـکـم اب
ـروه   کارگران  از سوی ھیات تشخیص اداره کار شھرستان ق

بر اساس این حکم کارفرما مکـلـف شـده اسـت  .  صادر شد 
تمامی معوقات کارگران فوالد زاگرس  را تا پایـان مـرداد  
ماه پرداخت و با واریز  حق بیمـه آنـان بـه حسـاب سـازمـان  
تامین اجتماعی، این کارگران را در کـارھـای سـابـق شـان  

ـراز مسـرت  .  ابقا بکار نماید  اتحادیه آزاد کارگران ایران با اب
ـروزی را   ـی فراوان از موفقیت کارگران فوالد زاگرس، ایـن پ
ـرا    به یکایک این عزیزان صمیمانه تبریک مـیـگـویـد و آن
حاصل اتحاد و ایسـتـادگـی و عـزم و اراده مـحـکـم ایـن  

امـا از  .  کارگران  برای استیفای حقوق بر حق شان میـدانـد 
ـقـا بـکـار   ـیـت و صـدور رای اب ـق آنجا که علیرغم این مـوف
کارگران فوالد زاگرس از سوی ھیات تشـخـیـص، احـتـمـال  
عدم تمکین کارفرما بـه رای صـادره وجـود دارد لـذا مـا  
کارگران فوالد زاگرس را به حفظ ھـوشـیـاری و اتـحـاد و  
ـلـه حـمـایـت   ـنـوسـی ـم و بـدی ـی ھمبستگی بیشتر فرا مـیـخـوان
ـیـت رای   ـب ـث ـرای ت قاطعانه خود را از تالش و مبارزه آنـان ب

 .صادره و اجرای آن اعالم میداریم 
  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
کارگر اخراجی و :تھران و حومه 

كارگر اخراجی شركت واحد ! گروگانگیری
مدیر عامل و معاون انضباطی شركت واحد 

 را به گروگان گرفت
ـبـه  ٤  صبح روز  ١١ ساعت    شـھـریـور نـود و دو  ١٣ شـن

مطلع شدیم كـه یـکـی از كـارگـر اخـراجـی شـركـت واحـد  
 در شـركـت واحـد  ٧٨ اتوبوسرانی تھران و حومه  كه در سال  

 تـوسـط كـارفـرمـا از  ٩/٣/٩١ استخدام شده بود در تـاریـخ  
كارش اخراج و کارفرماعلت اخراج نامبرده را نحوه نامناسـب  
ـیـدن در مـحـل   خدمتی و عدم ھمكاری با كارفرما و خـواب
ـیـد   كار اعالم كرده كه در كمیته انضباطی کارھم مـورد تـای
نمایندگان شورایی شركت واحد قرار گرفته ، این دالیـل بـا  
سابقه كاری این کارگـر ھـمـخـوانـی نـداشـتـه و ایشـان در  
ـیـن   محیط كار، به كارگری سخت كوش و درسـتـكـار در ب
ـئـت   ـیـل در ھـی ھمكارانش مشھـور بـوده كـه بـه ھـمـیـن دل
تشخیص ایشان رای بر بازگشت بكار میگیرد و در مـراحـل  
بعد حل اختالف با نفوذی كه كارفرما در ادارات كـار دارد  

 مـاه دونـدگـی در  ٩ رای اخراجش تایید می شود بـعـد از  
ادرات كار و دیوان عدالت ادری نتیـجـه ای جـز پـاره شـدن  
كفش عایدش نمی شود ،كه دیگر نا امـیـد و خسـتـه و در  
شرایط بد اقتصادی و فشار ھای روحی  و روانـی  دسـت  

 با حضـور در  ١٣/٦/٩٢ به گروگانگیری میزند و در مورخ  
دفتر مدیر عامل ،مدیر عامل و فردی كه حـكـم اخـراجـش  
ــرد ، ایــن   ــی ــروگــان مــی گ ــه گ ــرده بــودرا ب ــد ك ــی را تــای

 ساعت بطول انجامید كه سـاعـات پـایـانـی   ٨ گروگانگیری  
كارگر گروگانگیر، مھندس سنندجی مدیر عـامـل شـركـت   

ـنـد امـا   واحد را یكطرفه بدون ھیچ خواسته ای آزاد مـی ك
مسبب اصلی اخراجـش را نـگـه مـی دارد كـه بـا حـمـلـه  
ـر را   نیروھای ویژه و شلیك گاز اشك اور كارگر گروگـانـگـی

الزم بـه تـوضـیـح اسـت كـه عـامـل  .   دستگیر می كنند  
اصلی این شرایط كسانی ھستند كه بدون اینكه به خـواسـت  
ھای كارگران توجه ای داشته باشند با حمایـت ادارات كـار  
ـنـد   ـن كارگران را بدون دلیل موجھی از كارشان اخراج مـی ك
كارگری كه تمام زندگیش كارش است دیـگـر چـطـور مـی  
ـنـد   . تواند در این شرایط بد اقتصادی بدون كار زنـدگـی ك

کارگر به اصطالح گروگانگیر یـكـی از ھـمـیـن كـارگـران  
ـیـن   است كه خواسته ای جزءبازگشت بكار نداشتـه كـه چـن

سندیكای كارگران شـركـت واحـد ھـر  .  سرانجامی پیدا كرد  
گونه اخراج یكطرفه از سوی كارفرما ھا را مـحـكـوم مـی  
ـیـن   كند و نبود تشكل واقعی برای كارگـران را عـامـل چـن

سنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  . فاجعه ھایی میداند 
 ٩٢ شھریور   -اتوبوسرانی تھران و حومه 

 

گزارشی از 
وضعیت رضا 
شھابی عضو 

 زندانی سندیکا
بنا بـه اظـھـارات  
ھمسر رضا شـھـابـی  
ـره   ـئـت مـدی عضو ھـی
ــكــای شــركــت   ــدی ســن
واحداتوبوسرانی تھران  
و حومه كـه در حـال  
ـــــدن دوران   گـــــذران

ـرده   محكومیت شش ساله خود در زندان اوین می باشد نامـب
از ناحیه كمر و پا درد شدیـدی داردو سـمـت چـپ بـدنـش  
دچار بی حسی شده و مجبور است در حین راه رفتـن پـای  
ـفـاده از داروی گـونـاگـون   چپ خود را بكشدو بعـلـت اسـت
دچار مشكل گوراشی و كبدی گردیده كه مشكـل كـبـدی  

بـا تـوجـه بـه  .  حساسیت ھای پوستی برایش ایـجـاد كـرده  
اینكه بعد از عمل جراحی شـش سـاعـتـه كـه در خـارج از  
زندان بروی مھره ھای گردن وی انـجـام شـد ،بـه تـوصـیـه  
ـبـت را خـارج از   پزشكان شھابی باید دوران بھبودی و مـراق
ـیـن قضـائـی   زندان سپری می كـرد كـه مـتـاسـفـانـه مسـول
ـرده مـجـبـور   مرخصی پزشكی رضا را تمدید نكردند و نـامـب
ـیـاز ھـای   ـنـده ن ـن شده با شرایط حداقلی زندان كه تامـیـن ك
درمانش نمی باشد سازگاری كند كه ایـن فشـارھـا بـاعـث  
گردیده رضا به علت رسیدگـی نـكـردن بـه خـواسـت ھـای  
بحقش دست به اعتصاب درمانی در زنـدان بـزنـد، كـه ایـن  
. وضعییت جان این كارگر زندانی را بـخـطـر مـی انـدازنـد  

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه  
اعالم می دارد كه حفظ جان زندانی به عھده زندانبان اسـت  
ـیـان   و اینگونه اعمال و بی توجھی ھا را نسبت به جان زندان
محكوم میكند و خواستار رسیدگی فـوری و درمـان رضـا  
شھابی در خارج از زندان می بـاشـد سـنـدیـكـای كـارگـران  

 شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
 شھریور یکھزار و سیصد و نود و دو  

 

تاکید پزشکی قانونی  -٥٨اطالعیه شماره 
بر اعزام ھر چه سریعتر رضا شھابی به 

 بیمارستان جھت درمان
ـبـه    شـھـریـور رضـا  ١٣  پزشک قانونی تھران سـه شـن

ـررسـی   ـنـه کـرده و بـا ب شھابی را در زندان اوین تھران معای
MRI   تـا از  ٣ وی تائید نموده کـه دیسـک مـربـوط بـه 

ھای کمر او آسـیـب دیـده اسـت و بـایسـتـی ھـر چـه    مھره 
ـر  .  سریعتر به بیمارستان برای عمل جراحی کمر اعزام شـود  ب

اثر این ضایعه رضا مدتھا است از درد در ناحیه کـمـر رنـج  
برده و ھمچنین این قضیه باعث س ری پای چپ وی شـده  
ـنـگـد و در   به گونه ای که وی در موقع راه رفتـن مـی ل

پـزشـک  .  حرکت دادن پای چپ خود دچار مشکـل اسـت 
قانونی بر ادامه درمان دندانھای رضا تحـت نـظـر پـزشـک  

در مـورد  .  متخصص در خارج از زندان تـاکـیـد کـرده اسـت 
ـر  ... وضعیت معده و کبد و   نیز پزشک قـانـونـی تـھـران ب

ادامه درمان تحت نظر متخصصین در خارج از زندان تاکـیـد  
ھمچنین در آخرین پرینتی که رضا در رابطه بـا  . کرده است 

مدت زمان باقیمانده حکمش از اجرای احـکـام زنـدان اویـن  
 با احـتـسـاب  ٢٥/٣/٩٥ گرفته است تاریخ خاتمه حبس وی  

پرداخت جریمه اعالم شده است و در صورتی که جـریـمـه را  
.  می بـاشـد ٢٥/٢/٩٦ پرداخت نکند تاریخ خاتمه حبس وی  

 زمـان  ٥/١/٩٣ این در حالی است که در پرینت قبلی تاریخ  
به نظر مـی  .  خاتمه حبس این کارگر زندانی اعالم شده بود 

ـر فـراھـم نـکـردن شـرایـط   آید که مسئولین امنیتی عالوه ب
درمان رضا شھابـی، سـعـی دارنـد بـا اعـالم تـاریـخ ھـای  
متفاوت آزادی به این زنـدانـی و خـانـواده اش روحـیـه ایـن  

ـنـد  ـتـه دفـاع از رضـا  .  کارگر زندانی را در ھم بشکن کـمـی
شھابی ضمن اعتراض به تداوم حبس رضا شھابی خواسـتـار  
ـئـت   رسیدگی سریع به وضعیت وخیم جسمانی این عضو ھـی
مدیره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  

 –کمیته ی دفاع از رضا شھابی  .   اتوبوسرانی تھران است 
 ١٣٩٢  شھریور  ١٤ 

 
 بازنشستگان 

 
بازنشستگان بوشھری، اسیر یک ناھماھنگی، 

 !بیمه ھا زیر بار نمی روند
بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتمـاعـی  : شھریور ١٤ 

ـرمـاه   ـی ـران مـی بـاشـد کـه ت استان بوشھر با شرکت بیمه ای
ـری ھـای   ـیـگـی سالجاری خاتمه یافته است، اما با وجـود پ
ـیـسـت  ـراردادش ن . انجام شده، این شرکت حاضر به تمـدیـد ق

رایزنی با شرکت ھای بیمه ای دیـگـر در اسـتـان ھـم بـی  
نتیجه مانده است و در ایـن شـرایـط اغـلـب بـازنشـسـتـگـان  
ـیـمـاری و مشـکـالتـی کـه نـاشـی از   بوشھری با وجـود ب
ـلـی شـان   کھولت سن دارند، پیگیر تعیین تکلیف بیمه تکمی

شرکت ھای بیمه ای به دلیل مشکـالت درمـانـی  .  ھستند 
ـربـار   بازنشستگان که ضریب سود آنھا را پایین می آورد، زی

ـلـی بـا ایـن قشـر نـمـی رونـد  در  .  انعقاد قرارداد بیمه تکمی
شرایطی بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اسـتـان  

 ماه از خاتمه آن، تـمـدیـد نشـده کـه آنـھـا در  ٢ با گذشت  
ـر   ـری و دارو، خـود را اسـی گرانی ھزینه ھای درمان، بسـت

ـیـن، شـرکـت ھـای  .  مشکالت بیشتری می بینند  در این ب
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ـلـی   ـیـمـه تـکـمـی بیمه ای به دلیل ضریب خسـارت بـاالی ب
بازنشستگان که درصد سود آنھا را پایین می آورد، زیر بـار  

 . انعقاد قرارداد برای حمایت از این گروه در بوشھر نرفته اند 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 

 درصدی واحدھای تولیدی ٥٠تعطیلی 
ھای صنعتی در استان  مستقر در شھرک

 . کھگیلویه و بویر احمد 
ــور ســازی در شــھــرک فــرودگــاه،   ــوت ــه م ــان کــارخ

ھای گوشتی مسجد شھر، لوله سازی در شـھـرک    فرآورده 
کـه  ( بلکو و کارخانه ماشین سازی در شھرک کچساران  

از جمله واحدھـای بـزرگ  )  قبل از آغاز به کار تعطیل شد 
اند که طی ھشت سـال گـذشـتـه تـعـطـیـل و    در حال توسعه 

 .اند   شان بیکار شده   کارگران 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 تاخیر در پرداخت حقوق كارگران صدرا
ـر و مـردادمـاه كـارگـران  :  شھریور ١٣  ـی حقوق ماھھای ت

ـرداخـت نشـده اسـت  ایـن  .  كشتی ساز شركت صدرا ھـنـوز پ
ـتـی رخ داده   ـری درحالی می باشد كه به دلیل تغییرات مـدی
ـم   در مجموعه صدرا و واگذاری مالكیت آن از قرارگـاه خـات
االنبیا به شركت آبادراھان پارس، مسئوالن شركت در بـوشـھـر  
ـنـد  ـیـسـت . قادر به پاسخگویی و تصمیـم در ایـن خصـوص ن

ـرھـای مـوجـود   خالصه اینكه حقوق پایین كارگران بـا تـاخـی
 .مشكالت آنھا را مضاعف كرده است 

 
کارگران شرکت ابریشم پرنیان :خبرکوتاه

  ماه حقوق نگرفتند٦سرا  صومعه
ـرداخـت  ١٤ فارس بتاریخ   شھریورطی گـزارشـی ازعـدم پ

ـیـان صـومـعـه  ٦  ـرن ـریشـم پ ماه حـقـوق کـارگـران شـرکـت اب
 .سراخبرداد 

 
  نا امنی محیط كار

 
آقای مختار رستمی  قربانی دیگری از 

 حوادث ناشی از کار
ـران آقـای   طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـبـه  ٣  ساله ،دارای  ٣٨ مختار رستمی    فرزند در روز چھارشن
 در روستای کوله ساره از تـوابـع کـامـیـاران  ٩٢  شھریور  ١٣ 

به داخل چاه سقوط میکند و قـطـع نـخـاع مـیـشـود آقـای  
ـبـاشـد قـادر بـه   رستمی بدلیل اینکه فاقد بیمه درمانی مـی
پرداخت ھزینه درمان خود نیست و اکنـون ایـن خـانـواده ھـم   
ـنـه ھـای سـرسـام   نان آورش را از دست داده است  و ھم ھزی
آور درمان به آنان تحمیل شده است این خانواده کارگری در  
سالھای قبل نیز یـکـی از اعضـای خـود را  در حـوادث   
ـرادر   ناشی از کار از دست داده است آقای شاپور رستمی ،ب
ـرا   آقای مختار رستمی که در سد گاوشان کار مـیـکـرده ب
اثر سقوط قلتک ، جان میدھد و ھیچ کـس پـاسـخـگـوی  
این حادثه نبوده است  خانواده ھای کـارگـری ھـر روزه در  

  ٥ ( خطر حوادث کار قرار دارند و این اتفاق با آمار بـاالیـی  
ـیـت  )  نفر در روز  د رحال تکرار است و ھیچ ارگانی مسـئـول

پاسخگویی خانه خرابی  و مرگ کارگران و خانواده ھـای  
 آنان نیست 

 
 یک کارگر دیگر در سد داریان جان باخت

" داریـان "  یک کارگر دیگر در ھنگام کار کردن در سد 
از توابع شھرستان پاوه، به دلیل حوادث ناشـی از کـار جـان  

شھریور ک ردپا، روز گـذشـتـه سـیـزدھـم  ١٤ به گزارش  .  باخت 
، فـرزنـد  " حـامـد وھـابـی " شھریورماه، یک کارگـر بـه نـام  

،  " سـروآبـاد " از توابع شـھـرسـتـان  "  ژریژه "اھل روستای  " جمال " 
که در سد داریان مشغول به کار بوده است، به دلیل سـقـوط  

 .به داخل دستگاه سنگ شکن، جان خود را از دست داد 
 سـالـه و  ٣٠ ی یک منبع مطلع، این کـارگـر،   به گفته 

کـرده اسـت وی بـه    متأھل بوده که در سد داریان کار مـی 
توجھی کارفرما نسبت بـه فـراھـم نـمـودن شـرایـط    علت بی 

 .ایمنی جھت حفظ جان کارگران، جان باخته است 
 

جان باختن دو کارگر مھاجر ایرانی در 
 عراق

  دو  ٨/٦/٩٢ به گزارش رسـیـده روز جـمـعـه مـورخ   
کارگر مھاجر ایرانی که در سد دوکان از شـھـرھـای عـراق  
مشغول به کار بودند بر اثر حادثه در مـحـل کـار بـه درون  
. سد سقوط کرده و متاسفانه جان خود  را از دسـت دادنـد 

ھای امـجـد تـوریـوریـان اھـل    این دو کارگر جوشکار، به نام 
ـری اھـل کـرمـانشـاه بـودنـد  . روستای توریور و فـریـد جـعـف

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
کارگری ضمن عرض تسلیت به خانواده و دوسـتـان امـجـد  
توریوریان و فرید جعفری، عدم رعایت استانداردھای ایمـنـی  

ـنـگـونـه    توسط کارفرمایان در محیط  ـیـل ای ھای کـار را دل
 .داند   حوادث ناگوار می 

  
  کولبر در مرز بانه٢کشته و زخمی شدن 

جمعی از کولبران و کاسبکـاران از سـوی  :  شھریور ١٣  
ـیـانـدره از تـوابـع بـانـه   مأموران انتظامی پاسگاه روستـای ب

در این تیراندازی یـک  .  ھدف شلیک مستقیم قرار گرفتند 
بـانـه جـان  "  الدین   صیف   مام " کولبر به نام محمد اھل روستای  

ھمچنین تیراندازی نظامیان حکومـتـی  . خود را از دست داد 
شدن یک کولبر دیگر به نام عبداللـه سـقـزی    موجب زخمی 

ـبـت . شد  ھـای پـزشـکـی بـه مـراکـز    این کولبر جھـت مـراق
ـبی  .  درمانی بانه انتقال یـافـت  از دیـگـر سـو روز یـکـشـن

  ب نیز یک کولبردیگر در منـاطـق مـرزی ارومـی گذشت
ـروھـای سـپـاه  "  پیام حسنی " نام   ـی ـم ن ـی ـق بر اثر شلیـک مسـت

از تـوابـع ارومـیـه، بشـدت  "  ترگـور " پاسداران، در منطقی  
 .زخمی شد 

ـتـکـار   ـروھـای جـنـای ـی ـرای ن کشتن کـارگـران مـرزی ب
ـبـدیـل شـده اسـت "  امـری " اسالمـی بـه   ھـر روز  .  عـادی ت

ـروھـای   ـی تعدادی از کارگران و جوانان بیکار  مورد ھجوم ن
ـرنـد  ـر روزی اسـت کـه  .  سرکوبگر مرزی قرار میـگـی کـمـت

ـم و   ـی ـن ـی ـب اخبار کشته و زخمی شدن کارگـران مـرزی را ن
 کـارگـر مـرزی در  ١٥٠٠ بیش از  »:  طبق آمارھا !! نشنویم 

مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خـطـرنـاک و  
ھا نفـر    ھرسال صد ».  ھستندد   «بری   کول »غالبا  غیر قانونی  

شان را در مناطق مرزی کردستان از    بر جان   از کارگران کول 
سن اشتغال کارگران در حرفه کولبـری از  .   دھند   دست می 

ـر را افـراد  .   سال میباشد ٦٠  تا  ١٣  ـب ـر کـارگـران کـول اکـث
ـرای امـرار مـعـاش    فقیری تشکیل می  دھـنـد کـه فـقـط ب

ــه  ــرنــاک روی آورده   روزان  .«انــد   شــان بــه ایــن شــغــل خــط
 ) ک .ک (

 
کارگرساختمانی درآمل بر ٧سوختگی شدید

 اثر انفجار کپسول گاز 
شھریورفارس، به نقل از روابـط عـمـومـی  ١٢ به گزارش  

ـرحسـب گـزارش   شبکه بھداشت و درمان شھرسـتـان آمـل، ب
 مبنی بر حادثه ویـژه سـوخـتـگـی  ١١٥ مرکز پیام اورژانس  

ھفت نفر از کارگران ساختمانی در مجتـمـع مسـکـونـی در  
میزان سوختگـی ایـن  .  حال احداث با کپسول گاز اعالم شد 

ـرای ادامـه  ٦  درصـد بـود و  ٩٥  تا  ٣٥ کارگران از   ـر ب ـف  ن
درمان توسط آمبوالنس بیمارستان امام عـلـی و آمـبـوالنـس  

 و بـا ھـمـکـاری آمـبـوالنـس خصـوصـی بـه  ١١٥ اورژانس  
 .بیمارستان شھید زارع ساری اعزام شدند 

 
انفجار در مخزن پتروشیمی و مصدومیت 

 شدید دو کارگر
ــمـی در یــک  :   شـھــریـور ١٢  ـتــروشـی انــفـجــار مــخـزن پ

ـر داد  در یـک  .   آزمایشگاه و مصدومیت دو کـارگـر خـب
آزمایشگاه مواد پلیمر کارگران در حال نصب و راه انـدازی  
یک دستگاه اتو کالب بودند که به یک بـاره در مـخـزن  

دو  .  پتروشیمی منفجر شده و به دو کارگر آسـیـب وارد شـد 
کارگر که از ناحیه دسـت، کـمـر و کـتـف دچـار آسـیـب  
دیدگی شده بودند توسـط امـدادگـران اورژانـس بـه مـراکـز  

 .درمانی منتقل شدند 
 

 گزارش 
 

گزارشی کوتاه ازوضعیت اسفناک کارگران 
 میادین میوه و تره بار
شھریورازعدم رعایت ساعت  ١٤ ایلناطی گزارشی بتاریخ  

 ساعت کار روزانـه کـارگـران مـیـادیـن  ١٦ کاری وبیش از  
براساس این گزارش،کارگران مـیـادیـن  .  میوه و تره بارخبرداد 

صـبـح بـه مـیـدان  ٢ نیمه شب الی  ١٢ میوه و تره بارازساعت  
ـنـد    ھمان روز کار می     روند و تا غروب   می  بسـیـاری از  .  کن

ـنـد   ھـا مـی   کارگران میادین میوه و تره بـار در حـجـره  . خـواب
برپایه این گزارش،کارگران میادین میوه و تره بـار مـعـمـوال  

ـقـه کـار،  ٣٠  الـی  ٢٠ شوند و با    بازنشسته نمی   سـال سـاب
ـرا کـارفـرمـایـان بـه طـرق  ٥ نھایتا    سال سابقه بیمه دارند زی

 .کنند   شان را کامل رد نمی   مختلف، لیست بیمه 
 

گزارشی ازوضعیت دردناک کارگران 
 بندی خرمای شادگان ھای بسته کارگاه

ــدی  ــاری از    یـکــی از مشـکــالتــی کــه چــن سـت بسـی
ھای بسته بندی خرمـا بـا    کارگران شادگانی را در کارگاه 

خود درگیر کرده است، عدم تـوجـه مسـئـوالن بـه وضـعـیـت  
مشـکـالتـی  .  ھا و معیشتی کارگران است   بھداشتی کارگاه 

که رفته رفته در حال تبدیل شدن به معضل ھستند و ھـمـه  
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ـرار داده اسـت  ـر ق ـی . زندگی این قشر زحمتکش را تحت تاث
اکثر این کارگران زن ھستند و به سختی با این شـرایـط در  

ـنـی چـنـد از ایـن  .  حال گذران زندگی ھستنـد  بـه سـراغ ت
ـم   ایم و درددلشان را به گـزارش کشـیـده   کارگران رفته  نـه  .  ای

 سـالـه کـه  ٤٥ خبری از عیدی است نـه پـاداش خـانـمـی  
حـدود دو سـال  :  حاضر به معرفی خود نیست، اظھـار کـرد 

است در این کارگاه مشغول کار ھستم و شـرایـط کـار در  
وی  .  این مدت ھیچ وضعیت رو به بھبودی نـداشـتـه اسـت 

ـری  :  اضافه کرد  در تمام چند سالی که اینجا ھستم نه خـب
ـم   از پاداش بوده است و نه عیدی، ھیچ اضافه کاری نـداری

 ھـزار تـومـان بسـنـده  ١٣   –  ١٢ و تنھا بـه حـقـوق روزانـه  
ـرای  :  این شھروند شادگانی تصـریـح کـرد .  ایم   کرده  حـتـی ب

ـم بـه   ـی بیمه ما ھیچ اقدامی نشده است و اگـر حـرفـی بـزن
ـیـان کـرد .  منزله اخراج ما از کارگاه اسـت  رفـت و  :  وی ب

ـردد   آمد به کارگاه نیز برعھده خودمان است و تنھا وسیلـه ت
ـم  ـنـد   ھـا در آن مـی   ما وانت باری است که ھمه خـان ـن . نشـی

وضعیت بھداشتی نامناسب است دیـگـر کـارگـری کـه در  
کارگاه بسته بندی خـرمـای مـجـاور مشـغـول کـار اسـت  

برای خواندن نماز و صـرف صـبـحـانـه و غـذا  :  تصریح کرد 
: وی عـنـوان کـرد .  ھیچ جایـی در کـارگـاه وجـود نـدارد 

ھا بسیـار نـامـنـاسـب    ھای بھداشتی کارگاه   وضعیت سرویس 
است و ھیچ نظارت بـھـداشـتـی در ایـن خصـوص صـورت  

با توجه به اینکه ایـن  :   ساله افزود ٣٥ این بانوی  . گیرد   نمی 
ـر عـھـده    کارگاه عرضه خرمای بسته  بندی و صادراتی را ب

دارد باید نظارت بھداشتی بیشتر و موثرتری در آن صـورت  
در اصل ھـر کـارگـاه بـایـد یـک  :  وی اضافه کرد . گیرد 

کارشناس بھداشت داشته باشد، اما متاسفانـه کـارگـاه مـا  
ترسیم حـرف    می :  این شھروند شادگانی گفت !  اینطور نیست 

ـنـد  ـنـکـه در  .  بزنیم تا مبادا اخراجـمـان کـن ـیـان ای وی بـا ب
ـنـد، عـنـوان  ٤٠ کارگاه ما حدود    خانم مشـغـول کـار ھسـت

ـر اسـتـخـدام    امروزه شاھد آن ھستیم که خانم : کرد  ھا را بیشت
کنند، زیرا با کمترین حقوق بیشترین بازدھی و کـار را    می 

ـنـدگـان ایـن  . گذارند   به اجرا می  ـم یـکـی از ران بیمـه نـداری
ھـاسـت در ایـن کـارگـاه    سال :  کارگاه نیز چنین اظھار کرد 

: احمـد ادامـه داد .  ام   مشغول کار ھستم اما ھنوز بیمه نشده 
وضعیت زندگی بسیار سخت اسـت و کـار کـردن بـه ایـن  

ـیـسـت  وی بـا  .  شکل به ھیچ وجه برای ما راضی کننده ن
بیان اینکه اگر مجبور نبودم ھیچ گاه مشغول بـه کـار در  

بخشی ازیک    -شھریور ١٣ -فارس :منبع . شدم   این مکان نمی 
 گزارش 
 

سوءاستفاده کالن مالکان یک شرکت 
پتروشیمی اصفھان از تسھیالت 

بانکی،تعطیلی شرکت وخواست کارگران 
 بیکارشده

ـرادر  ١٦ به گزارش  شھریـورفـارس،در پـی بـازداشـت دو ب
مالک یک شرکت بزرگ پتروشیمی در اصفھان به اتھـام  
ـر قـانـونـی از طـریـق   ـیـاردی تسـھـیـالت غـی ـل دریـافـت مـی

ھای کاغذی و اتھامات عمده دیگر قبل از فـرار از    شرکت 
ای بـه    کشور، کارگران و کارکنان این پتروشیمی طی نامه 

. ھیئت مدیره ورئیسش آقـای ب :  قوه قضائیه اعالم داشتند 
ـلـی کـارخـانـه، ایـجـاد جـو   ر با عملکرد خود باعث تـعـطـی

ھای معوق تطـویـل الـمـدت و    نامناسب کاری، ایجاد بدھی 

کارگران بیـکـارشـده ایـن  . اند   ایجاد استرس در کارکنان شده 
ـرای   ـتـی ب شرکت طی این نامه ھمچنین خواستارتعیین ھیئ

ـبـع  . اداره امورشرکت شدند  براسـاس ایـن گـزارش،یـک مـن
از  :  آگاه دراین شرکت بزرگ پتروشیمی در اصفھـان گـفـت 

ـروشـیـمـی در  ٥٠ زمانی که بیش از   ـت  درصـد سـھـام ایـن پ
ـرادران درآمـده اسـت،    جریان خصوصی  سازی به تملک این ب

از اعتبار شرکت سوء استفاده کرده و بـه نـام ایـن شـرکـت  
صدھا میلیارد تومان تسھیالت از شبکه بـانـکـی دریـافـت  
کردند، اما از این منابع در راسـتـای مـنـافـع شـخـصـی و  

یکی از نتـایـج  :  وی افزود . اند   خارج از شرکت استفاده نموده 
ـرداخـت بـدھـی  ھـای شـرکـت بـه    این شیوه عملکـرد عـدم پ

 تامین کننده خوراک این شرکت بوده اسـت کـه    پاالیشگاه 
در نتیجه به دلیل قطع دریافت خوراک از پـاالیشـگـاه یـاد  

ـبـع  .  ھا است که شرکت تعطیل شده است   شده مدت  ایـن مـن
در حال حاضر کارگران و مدیران شـرکـت  :  آگاه اضافه کرد 

ـبـات کـارگـران و دیـون شـرکـت از   در خواست دارند، مطال
ـرداخـت شـود، تـا دوبـاره   محل اموال ضبط شده متـھـمـان پ

بر اساس این گزارش، یـکـی  .  شرکت وارد چرخه تولید شود 
ــرادران   ــفــاده ب ــت ــر از مــجــاری ســوء اس فــروش   «ر »دیــگ

ھـای    محصوالت مجتمع پتروشـیـمـی یـاد شـده بـه شـرکـت 
بـه  .  کاغذی خود این افراد در خارج از کشـور بـوده اسـت 

انـد    ای که در واقع این افراد با خودشان معامـلـه کـرده   گونه 
ـر اسـاس  .  و شرکت پتروشیمی از این افراد طلبـکـار اسـت  ب

ـران ایـن مـجـتـمـع   این گزارش موارد یاد شده از سوی مـدی
پتروشیمی به مقامات قضایی منعکس شـده و کـارکـنـان  
ـرای رفـع   ـتـظـر اقـدام عـاجـل دسـتـگـاه قضـا ب شرکت مـن
ـریـن   مشکالت این شـرکـت و بـازگشـت یـکـی از بـزرگـت

ـیـد    تولید  ـروشـیـمـی بـه چـرخـه تـول ـت کنندگان محصوالت پ
 .ھستند 
البته، دزدی و غارت و چپاول و یا سوءاستفـاده کـالن  »

.   از خصوصیات ساختاری نظـام جـمـھـوری اسـالمـی اسـت 
سوءاستفاده کالن مالکان شرکت پتروشیمی ھـم ار ھـمـیـن  

ـنـاک را ھـم  .  جنس دزدیھا اسـت  ـر از سـایـت تـاب ایـن خـب
ـر !  ــ   کشف یک فسـاد مـالـی دیـگـر .  بخوانید  : کـد خـب

ـتـشـار ٣٤٣٦٥٩    ١١:٠٩   -  ١٣٩٢  شـھـریـور  ١٧ :   تـاریـخ ان
بـه  .  کشف مفاسد مالی دولت گذشته ھمچنان ادامـه دارد 
رسـد    گزارش روزنامه جمھوری اسالمی از چابھار خبر مـی 

 دستگاه خودروی سواری پروتون که از کشور مـالـزی  ٦٠٠ 
به صورت غیرقانونی به ایران وارد شده و مقـامـات مسـئـول  

ھا را ضبط کرده بودند، توسط یک سازمـان وابسـتـه بـه    آن 
  ١٠٠ ھای اقتصادی دولت دھم تـمـلـک گـردیـد و    دستگاه 

ـرار    دستگاه از آن  ھا در اختیار یک مسئول ارشـد اجـرائـی ق
  ٥٠٠ از  .  گرفت و او نیز آنـھـا را بـه اطـرافـیـان خـود داد 

 )ک .ک ( .«دستگاه باقیمانده اطالعی دردست نیست 
 

اتھام سیاسی به اعتراض صنفی کارگران 
 آلومینیوم المھدی بندرعباس

 نفر از کارگران آلومینیوم المـھـدی در  ٥٠٠ :  شھریور ١٦ 
اعتراض به بدقولی مدیر عامل، روز یکم مرداد ماه تحصـن  
کردند اما مدیرعامل حاضر نشد تـا نسـبـت بـه کـارگـران  

ـرض  .  پاسخگو باشد  این مساله سـبـب شـد کـارگـران مـعـت
ـنـد     فردای  ایـن  .   ھمان روز برای بار دوم دست به تحصـن بـزن

 بعد از ظـھـر  ٤  صبح شروع شد و تا  ٩ تحصن که از ساعت  

ـره و    نھایت با پیگیری     ادامه پیدا کرد در   ھـای ھـیـات مـدی
  ٣ ای مبنی بر عزل مدیر عامل که بـا    تنظیم صورت جلسه 

یـکـی از کـارگـران  .  امضا به تصویب رسید خاتمـه یـافـت 
بعد از وقایع ذکر شده، کمیـسـیـونـی در  :  آلومینیوم المھدی 

فرمانداری بندرعباس تشکیل شد و مصوبه ھیات مدیره را  
ـر عـامـل بـعـد از یـک  ٧ روز  .  باطل کرد   مرداد ماه، مـدی

ھفته غیبت به ھمراه فرماندار بندرعباس وارد شـرکـت شـد  
او ضمن غیر قـابـل  . که با اعتراض کارگران رو به رو شدند 

قبول خواندن واکنش فرماندار به اعتـراض کـارگـرانـی کـه  
ـفـی   پی  : شـان شـده بـودنـد، تصـریـح کـرد   گیر مطالبات صـن

ھـا را بـه    فرماندار طی یک سخنرانی برای کـارگـران، آن 
 .  تشبیه کرد ٨٨ معترضان به نتایج انتخابات سال  

 
 

ایران دارای باالترین میزان تورم در بین 
  کشور١٤٨

ـتـصـاد در  ١٦ به گزارش  شھریورایسنا،مجـمـع جـھـانـی اق
ـریـن مـیـزان    تازه  ـران بـاالت ترین گزارش خود اعالم کرد که ای

ـیـا در سـال  ١٤٨ تورم را در بین    داشـتـه  ٢٠١٢  کشـور دن
ـران    در رده .  است  بندی مجمع جھانی اقتصاد نرخ تـورم در ای

 درصد اعالم شده و به این ترتیب ایران دارای باالتریـن  ٣٠.٦ 
ـنـدی تـورم    در این رده .  میزان تورم در جھان اعالم شده است  ب

ـفـی بـوده و تـورم در   در دو کشور گرجستان و سوئیس مـن
ــز صــفــر اعـالم شــده اسـت  ــورم در  .  ژاپـن نــی ھـمــچــنــیـن ت

ـر   ـیـز زی کشورھای برونئی، اوکراین، امارات، نروژ و سوئد ن
ـیـوپـی،  ١٠ .  یک درصد اعالم شده اسـت  ـران، ات  کشـور ای

ـنـه، مـغـولسـتـان، اوگـانـدا،   ـیـا، گـی ماالوی، ونزوئال، تـانـزان
سیرالئون و نیجریه نیز دارای باالترین میزان تـورم در جـھـان  

ـئـی،  ١٠ . ھستند  ـرون ـیـس، ژاپـن، ب  کشور گـرجسـتـان، سـوئ
ـیـز دارای   ـنـد ن ـیـوزل اوکراین، امارات، نروژ، سوئد، یونان و ن

مجمع جھانی اقتـصـاد  .  کمترین میزان تورم در جھان ھستند 
ـتـشـر شـده از سـوی    رده  بندی خود را براساس اطالعات مـن

ـلـی پـول اعـالم کـرده اسـت   صندوق بین  ـراسـاس ایـن  .  المـل ب
ـرخ   گزارش،بانک مرکزی ایران نیز اخیرا اعالم کـرد کـه ن

 درصدی نسبت بـه  ١.٥ تورم در مرداد ماه امسال با افزایش  
 . درصد رسید ٣٩ ماه قبل از آن به  

 
تھدیدامنیت، بھداشت عمومی و سالمت 

 کارکنان وزارت نفت باحذف نھار
ـفـت و   چند سالی است که در مراکز ستـادی وزارت ن

ھای جاری بنا بـه    شرکت ھای تابعه با ھدف کاھش ھزینه 
ـلـغ کـامـل   دستور دولت، ارائه غذای ظھر بدون پرداخـت مـب

ـرای  .  حذف شده است  ـری را ب ظاھرا مسئوالن ھزینـه کـمـت
روزانـه  ( چراکه مبلغ ناکافـی  . سرو غذا پرداخت می کنند 

ـرسـنـل  ) تومان ٢٨٠٠  ـفـت کـارت پ به عنوان ھزینه غذا در ن
شود و در عوض پیمانکاران که مسئولیت تھیه و    شارژ می 

ـنـه    توزیع غذا در رستوران  ھای ستادی را بر عھده دارند ھـزی
ـرخ آزاد از   ـم و بـا ن ـی ـق غذای ارائه شده را به صورت مسـت
ـیـش   ـرفـتـن ب پرسنل دریافت می کنند و آنھا ھم برای باال ن

به ھمین عـلـت  .  از حد قیمت از کیفیت غذا کم می کنند 
تعدادی از پرسنل که از کیفیت غـذای ارائـه شـده تـوسـط  

. آورنـد   پیمانکار راضی نیستند، غذا با خود بـه ادارات مـی 
به طوری که با نزدیک شدن ظھر افراد زیادی دیـده مـی  
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ـنـد کـه بـا خـود   شوند که در حال گرم کردن غذایـی ھسـت
حال یا روی ھیترھای برقی که در اطاق ھا تھـیـه  . آورده اند 

بـھـداشـت عـمـومـی و  .  ھـا   اند و یا اجاق گاز آبـدارخـانـه   دیده 
ھـا در    ھا و غـذا خـوردن   سالمت پرسنل نیز در این گرم کردن 

ـرای   ـرقـی ب ـر ب ـت معرض تھدید و آسیب است و استفاده از ھی
. گرم کردن غذا در اطاق ھا از نظر ایمنی توصیه نمی شـود 

ـــع  ـب ــ ـــت : مــن ـف ــ ـــدازن ـم ان ـــامـــه چشــ ـن ـم -مـــاھــ ـــھــ -شـــمـــاره ن
 بخشی ازیک گزارش  -١٣٩٢ مردادوشھریور 

 
 تراژدی فقر

 
ناگھان  »! شوند ھا سبز و قرمز می چراغ

دست کوچکی از میانه چادر او بیرون 
 .«افتد می

ھـا    مـاشـیـن .  شوند   ھا سبز و قرمز می   چراغ !  الناز میثمی 
ھا در میانه ترافیک ھمیشگـی در    اند و آدم   ھمچنان ایستاده 

حالتی از گیجی به مشکالت و مسائل ھر روزه خود فـکـر  
ـم نـگـاھـی    چنان غرق گرفتاری . کنند   می  ـی ھا ھستند که ن

چـرخـد و    ھا می   رویی که مابین ماشین   نیز به دخترک سبزه 
ـریـت خـود را عـرضـه مـی   با التماس بستـه  کـنـد،    ھـای کـب

سـر بسـتـه،    نمایی را به پشـت   دختر چادر سیاه نخ . اندازند   نمی 
در زیر آفتاب سوزان تابستان، نایی برای نفس کشیدن نـدارد  

بـه دخـتـرک نـگـاه  .  سختی روی پاھایش ایستاده اسـت   و به 
ـرون    می  ـی کنم که ناگھان دست کوچکی از میانه چادر او ب
و چھره خـواب آلـود نـوزادی چـنـد مـاھـه دل را  .  افتد   می 
ـیـا    دست نوزاد به نشانه این .  لرزاند   می  که من نیز در ایـن دن

و چشـمـان او  ...  خورد   تکان می   به آرامی تکان . سھمی دارم 
... کشـد   نوزاد خمیازه مـی ...  شود   به سختی باز و بسته می 

ھـا    دخترک به شیـشـه .  شود   و چشمانش بار دیگر بسته می 
. خـواھـد   اما کسی کبریت نمی ...   کبریت بخرید : کوبد   می 

ـنـد   ھا او را رد مـی   اکثر آدم  رونـد و    ای تشـر مـی   عـده .  کـن
ـر را از سـر خـود بـاز    عده  ای دیگر با اندکی مھربانی دخـت
نـگـاھـش غـریـب  ...  رسد   دختر به ماشین من می . کنند   می 
 . است 

ـم در کـنـج مـردمـک   انگار تمامی غم  ھـای    ھـای عـال
از او  .  کنـد   دختر التماس می .  اند   چشمان سیاھش خانه کرده 

ـم   می  ... خواھم به داخل ماشین بیاید تا بـا او صـحـبـت کـن
... رود   دختر عـقـب عـقـب مـی .  بینم   ترس را در نگاھش می 

... خواھم و چند سوال دارم   چند بسته کبریت می : گویم   می 
دختر مردد است اما وسوسه فروش چند بسته کبریـت او را  

ھوای خنک داخل ماشیـن  ... .  کشاند   به داخل ماشین می 
نوزاد نیز انگار ھوای خنک را حـس  ...  چسبد   به دختر می 

کـنـد و دوبـاره دسـتـی تـکـان    چشمانش را بـاز مـی .  کرده 
ای که تـازه    ساله ١٣ ... . ھانیه نام دختر است ... .  دھد   می 

ـر     سـال از خـودش بـزرگ ٢٠ ازدواج کرده با مـردی کـه   ت
ـیـمـکـت     ساله ١٣ ...  است  ای که اکنون باید پشت مـیـز و ن

... . مدرسه باشد اما او سواد خواندن و نـوشـتـن ھـم نـدارد 
ــه ١٣  ــس    حــرف .  ھــا دارد   ای کــه حــرف   ســال ھــایــی از جــن

ای کـه پشـت دیـوار    کودک بـه خـواب رفـتـه ... کودکی 

تـوانـد از سـد ایـن    کند نمـی   آرزوھا مانده و ھرچه تالش می 
بـچـه  ...  نـوزادی کـه در آغـوش اوسـت ...   دیوار بـگـذرد 
ھمـسـایـه دیـوار  ... .  ای است   کودکی کرایه . خودش نیست 

ھـزار تـومـان کـرایـه  ١٠ ھا کودک را بـه روزی    به دیوار آن 
خندد چون گفته ھمسایه دیوار بـه    ھانیه می ... . .  دھد   می 

ورق  ...  ھـا دیـواری نـدارد   دیوار در حـالـی کـه آلـونـک آن 
 ... . آلومینیوم است و چند تکه چوب و پالستیک 

ھشـت خـواھـر و  ... .  ھانیه پدر و مادری مـعـتـاد دارد 
ھزار تومان بـه    ٥٠٠ به ازای  ... ھای مختلف   برادر با سرنوشت 

... ھـا بـوده   از کودکی سر چـھـارراه ...  شوھرش فروخته شده 
ھـای عـیـد سـیـاه    شـب ... .  داخل بازارھا ... ھا   داخل پارک 

ـر کـه بـوده مـی   بـچـه ...  بوده و قرمز پوش  ـرای    ت رقصـیـده ب
اکــنـون کــه ازدواج کــرده چــادر بـه ســر  ...  ھـا   شـادی آدم 

اگـر ھـر  ...  فـروشـد   اندازد و فقط کبریت و آدامـس مـی   می 
شوھرش او را سیاه و کـبـود  ... شب پول کافی به خانه نبرد 

دستش کبـود  ...  زند   آستینش را اندکی باال می ...  کند   می 
ھانیـه بـه چـھـره درھـم مـن  ... شود   دلم ریش می ... . است 
بـار    چـنـدیـن ...   که چیزی نیسـت   این :  گوید   خندد و می   می 

... ھا دستگیر شده و به مراکز مختلف رفـتـه   در سر چھارراه 
اما باز ھـم  ...  به نزد خانواده برگشته ... فرار کرده، آزاد شده 
حـتـی  .  ای نـدارد   ھانیه چـاره ... اش رفته   سر کار ھمیشگی 

ھـا را    سرنـوشـت آن .  ای ندارد   ھمان نوزاد چند ماھه نیز چاره 
سرنوشتی تلخ و سـیـاه کـه بـه قـول  ...  زنند   دیگران رغم می 

ھـا را بـه    ھانیه ھمه پـول ... . خود ھانیه آخرش تباھی است 
ـنـھـا  .  شوھر او باندی دارد ... دھد   شوھرش می  باندی کـه ت

ـنـد کـه خـانـواده   اعضای آن کودکان بی  ای    سرپنـاھـی ھسـت
کودکانی از جنس سادگی، عطوفت، غـم، درد و  ...  ندارند 
ـر ایـن  ...  حسرت  ـیـشـت حسرت چیزی که در وجود و نـگـاه ب

حسرت عروسک، پیتزا، بـازی،  ...  کودکان ھمیشگی است 
حسـرت  ...  مدرسه، خانواده، کفش، لباس و اندکی مـحـبـت 

نـوزادی کـه  ... .   ھا بـودن   زندگی کردن، مانند دیگر بچه 
... در آغوش ھانیه است، ھنوز اسم ندارد، شناسـنـامـه نـدارد 

ھـا یـعـنـی او اصـال بـه حسـاب    و ھمـه ایـن ...  ھویت ندارد 
ـرای خـریـدوفـروش،  ...  آید   نمی  کاالیی است برای مبادلـه، ب

ای کـه حـتـی اجـازه    نوزادی کرایه ... .  برای پول درآوردن و 
ــدارد  ــن ن ــاد اســت ... .  گـریســت ــا مــواد  ...  نـوزاد مــعــت او ب

کشد و با مواد روزھا را از پـس    خوابد، با مواد نفس می   می 
ھـا    ماشیـن ... .  گذراند تا کودکی شود به سن ھانیه   ھم می 

ھانیه در طرف دیگر چھارراه از مـاشـیـن  ...  در حال حرکتند 
بـا  ... .  خـرم   چند بسته کبریت از او مـی ... . شود   پیاده می 

ـر اسـت   که می   این  کـه    بـا ایـن ...  دانم در آمد او از من بیشـت
بـا  ...  رود   یک اسکناس ھـم بـه جـیـب او نـمـی ...  دانم   می 
امـا  ... .  رود   ھا به پای دود مواد می   دانم این پول   که می   این 

سوزد، بر نگاه پرخـواھـش    چه کنم که دلم بر کودکی او می 
ــی .  و الــتــمــاســش  ــر آوارگــی، ب ــی و تــنــھــایــی    ب خــانــمــان

ـرای او مـھـلـت  .  رود   ھانیه می ... اش   ھمیشگی  زیرا زمـان ب
کـودکـی کـه  .  او کودک کـار اسـت .  خواھد   بیشتری نمی 

ای    و مـن نـویسـنـده ...  باید خرج نفس کشیدنش را در بیاورد 
ـنـھـایـش را بـه گـوش    که باید حرف  ھای دل کوچک و ت

ای نـامـعـلـوم    من خیره به او و او خیره به آینده .  دیگران برسانم 
تـا بـه کـجـا؟ کسـی  ... .  ھا خیره به مـا   ھا و آدم   و ماشین 

اما نه باورش اصال سـخـت  ...  باورش سخت است : گفت   می 
نـوزادانـی کـه کـرایـه  ...  ھانیه و امثال او فراوانند ... نیست 
ـم   مـا نـمـی ... .  شوند بسـیـارنـد   می  ـی ـن ـی مـا بـه خـواب  ...  ب
ـم   خوابی که خودمان نمی ... .  ایم   رفته  ... خواھیم بیـدار شـوی

سرپرسـت در    پناه، بی   اند، بی   وگرنه کودکانی ھستند که آواره 
. دوزنـد   ھا مشتاقانه به ما چشم مـی   آن ...  ای محبت   پی ذره 

کبریت و آدامس و گل را برای کسب درآمد با التـمـاس بـه  
ـبـال فـروش ایـن کـاالھـا  ... .  فروشند   ما می  شاید که از ق

ـیـاورنـد  مـکـانـی کـه  ... .  مکانی برای خوابیدن به دست ب
 ... . متعلق به آخر آرزوھایشان است 

 
شان  اخراج کارگران، به محرومیت فرزندان

 از تحصیل انجامیده است
در شرایطی که کارگران قرارداد موقت با وجـود داشـتـن  

انـد،    شـان نـاتـوان   ھای تحصیلی فـرزنـدان   شغل از تأمین ھزینه 
ـراردادی و   خطر ترک تحصـیـل فـرزنـدان ھـزاران کـارگـر ق
ـلـف کشـور   پیمانی که ظرف یک سال اخیر در نقاط مـخـت

صـد در صـدی  )  بـعـضـا ( افزایش  .  اند وجود دارد   بیکار شده 
 درصـدی  ٢٥  تـا  ١٧ افزار تناسبی با افـزایـش    قیمت نوشت 

دستمزد کارگران ندارد، بدلیل طوالنی شدن بحران اقتـصـادی  
ـلـف   در بخش تولید، بسیاری از کارگرانی که در نقاط مخـت

انـد مـمـکـن اسـت بـا ھـر    ھا حقوق دریافت نکرده   کشور ماه 
شان را تأمین کنند، امـا قـادر    سختی بتوانند مخارج روزمره 

شـان    افـزار فـرزنـدان   ھای تحصـیـل و نـوشـت   به پرداخت ھزینه 
 کـارگـران    در شرایطی که ھر ماه بخشی از حقوق .   نیستند 

ـیـمـانـکـاران تصـاحـب مـی  شـود، بـا وجـود    پیمانی توسـط پ
آور کـاالھـای اسـاسـی و کـاھـش شـدیـد    ھای سرسام   ھزینه 

قدرت خرید، کارگران حتـی در زمـان اشـتـغـال و دریـافـت  
ــمــی  ــوق ھــم ن ــد جــوابـگــوی نــیـازھــای آمــوزشــی    حـق ـن ــوان ت

 .شان باشند   فرزندان 
 

 اخبار بین المللی 
 

شھرھای مختلف صحنه  -برزیل 
 ھای ض د دولتی تظاھرات

ـرزیـل بـار دیـگـر   به گزارش یورو نیوز شھرھای بزرگ ب
ـیـمـایـی شـدنـد  ـپ ـرو  .  دستخوش تظاھرات و راھ ـی در ریـودوژان

ـرپـایـی   مخالفان دولت، عمدتا از اقشار آسیب پذیر جامعه با ب
تظاھرات و مسدود کردن خیابانھا نسبـت بـه رشـد روزافـزون  
فساد و نابرابری اعتراض و خواستار افـزایـش دسـتـمـزدھـا و  
. بھبود شرایط رفاھی و بـھـداشـتـی، آمـوزشـی خـود شـدنـد 

ـرو   ـی ماریا ھلوئیزا، یکی از فعاالن ناراضی ساکن ریـودو ژان
من مخالف فرمـانـدار و شـھـردار ریـو و ھـمـه  : " می گوید 

ـم کـه مـانـع   سیاستمداران و مسئوالن محلی و فدرالی ھسـت
اما در سـائـوپـائـولـو، تـظـاھـرات  ."  ترفیع کارگران می شوند 

ھمزمان با روز مبارزه، خشـم  .  معترضان با خشونت ھمراه شد 
و مبارزه با فساد در آمریکای جنوبی، معترضـان بـه یـک  
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بانک و یک شبکه تلویزیونی دولتی حمـلـه کـردنـد و بـا  
ـنـدگـان بـا سـر  .  نیروھای ضد شورش درگیر شدند  تظاھرکن

دادن شعارھایی با مضامین ضد سرمـایـه داری، خـواسـتـار  
ـیـز بـدالیـل  .  شنیده شدن صـدایشـان شـدنـد  در مـاه ژوئـن ن

ـرزیـل را   ـری ب گوناگون عمدتا اقتصادی اعتراضات فـراگـی
ـنـده مـیـزبـان  .  فرا گرفته بود  کشوری که قرار است سال آی

 را  ٢٠١٦ جام جھانی فوتبال باشد و المپیک ریو در سـال  
ادامه این شرایط می تواند از محبوبیت دیلـمـا  .  برگزار کند 

ـرای   روسف رییس جمھوری این کشور بکاھد و شانـس او ب
 .انتخاب مجدد در کارزار سال آینده را کاھش دھد 

 آ 
ھا ھزار  اعالم اعتصاب ده -فریقای جنوبی 

 کارگر معدن طال
اتحادیه ھای کارگری آفریقای جنـوبـی اعـالم کـردنـد  

 درصدی دستـمـزد تـوسـط کـارفـرمـایـان  ٦ پیشنھاد افزایش  
ـتـه  .  معادن طال را به علت ناکافی بودن، نمی پذیرند  به گف
ـنـده    درصـد  ٦٤ یکی اتحادیه ملی مـعـدنـكـاران کـه نـمـای

کارگران معدن طالست، کـارگـران بـا درخـواسـت افـزایـش  
دسـت  )   شـھـریـور ١٢ (  سپتامبر  ٣ دستمزد، از روز سه شنبه  

ـتـه ای خـواھـنـد زد  جـدال مـیـان  .  به اعتـصـاب یـک ھـف
کارفرمایان و اتحادیه ھای کارگری بر سر رقم پیشنھـادی   

پیشتـر  .  افزایش دستمزدھا از شش ھفته پیش آغاز شده است 
 درصدی را اعالم کـرده بـودنـد  ٤ کارفرمایان افزایش حقوق  

که در نھایت با مذاکرات و حمایت شورای میانـجـیـگـری،  
اتـحـادیـه مـلـی  .   درصـدی حـقـوق مـطـرح شـد ٦ افزایش  

معدنكاران و اتحادیه انجمن كارگران معدن که دو اتـحـادیـه  
ـنـد، ھـر یـک   ـقـای جـنـوبـی ھسـت کارگری عمده در آفـری

 درصد حقوق پایه مـعـدنـچـیـان  ٦٠ خواستار افزایش حد اقل  
  ١٢٠ تعداد کل  کارگران شاغل در معادن طال بـه  .  ھستند 

ـر مـی  یـکــی از کـارگــران مــعـتــرض مــی  .  رســد   ھـزار نــف
ـنـد،  :" گوید  ـت برخی از کسانی که ماھیانه حقوق مـی گـرف

ـرخـی دیـگـر کـه از  .  حقـوقشـان را دریـافـت نـکـرده انـد  ب
ـنـد، ھـنـوز حـقـوق دوران   مرخصی با حقوق استفاده می کن

از این وضعیـت مـعـلـوم  .  مرخصی شان را دریافت نکرده اند 
ـم  ـی از سـوی  ."  می شود که با چه چالش ھایی روبرو ھست

ــعــت  ٣٠٠ دیــگــر اعــتــصــاب حــدود   ــن ــر ص  ھــزار کــارگ
خودروسازی که از پنج روز پیش آغاز شده، خط تولیـد ایـن  

 .صنعت را در آفریقای جنوبی فلج کرده است 
 
 ھزار کارگر شرکت ٣٠اعتصاب  -کره 

 خودرو سازی کیا موتورز
ـبـه   ـنـجـشـن   ٧ (  اوت  ٢٩ به گزارش خبر گزاریھا روز پ

کارگران شرکت اتومبیل سازی کیـا بـا خـواسـت  )  شھریور 
 در صد از سھم سـود شـرکـت  ٣٠ افزایش دستمزد و دریافت  

گویند سـود سـال    این کارگران می .  دست به اعتصاب زدند 
ـیـارد دالر ٣.٤ ( تریلیون وون  ٣.٨ گذشته شرکت   ـل بـوده  )   می

 درصد از سود شرکت را بـه  ٣٠ است و شرکت باید حد اقل  
ـنـد ایـن کـارگـران    آنھـا مـی .  کارگران اختصاص بدھد  گـوی

ھستند که این سود را نسیب شرکت و کـارفـرمـایـان کـرده  
و    آنھا ھمچنین خواھان دریافت صبحانه و ناھار مجانـی .  اند 

ـنـد ١٣٠ افزایش حقوق پـایـه مـعـادل   ایـن  .   ھـزار وون ھسـت
 ھـزار  ٤٧ گیرد که ھفته قبل    صورت می   اعتصاب در حالی 

کارگر شرکت ھیوندای با خواسـت مشـابـه دسـت از کـار  

ــا  .  کشـیـدنـد  ـنـده بـاز بـه مـذاکـرات خـود ب ـتـه آی آنـھـا ھـف
کارفرمایان ادامـه مـیـدھـنـد و چـنـانـچـه ایـن مـذاکـرات  

شرکت کـیـا  .  ای ندھد، دست به اعتصاب خواھند زد   نتیجه 
 میالدی تـوسـط شـرکـت ھـیـونـدای  ١٩٩٧ موتورز در سال  

 شرکت با ھم پنجمین شـرکـت بـزرگ  ٢ این  .  خریداری شد 
 .اتومبیل سازی در جھان بشمار میروند 

 
 خواننده رپ به ٢محکومیت  -تونس 
 زندان

ـنـده   به گزارش یورو نیوز دادگاھـی در تـونـس دو خـوان
 و کل ی بـی بـی ج ی  ١٥ رپ تونسی را که با نام ولد ا ل  

. شناخته شده اند به یک سال و نه ماه زندان محکـوم کـرد 
جرم آنھا توھین به مقامات، تھمت و عدم نجابت اعالم شـده  

 پیش تر نیز به دلیـل اجـرای  ١٥ عال یعقوب یا ولد ال  . است 
ـنـد "ترانه ای به نام   بـه دو سـال  "  ماموران پلیس سگ ھسـت

 .زندان محکوم شده بود 
 

اعتصاب کارگران در  -بوسنی و ھرزگوین 
 عمق معدن

 نفر از کـارگـران یـک  ١٤٠ به گزارش یورو نیوز حدود  
معدن ذغال سنگ در شمـال بـوسـنـی در نـزدیـکـی شـھـر  

ـراض بـه  )   شـھـریـور ١٠ (  سپتامبر  ١ توزال، روز شنبه  در اعـت
کم بودن دستمزد ھا و مـعـضـالت اسـتـخـدامـی دسـت بـه  

ـری مـعـدن  ٢٥٠ کـارگـران در عـمـق  .  اعتصاب زدنـد   مـت
ـروی زمـیـن   ـنـد ب ـیـسـت جورج ویک تحصن کرده و حـاضـر ن
برگردند و ھشدار می دھند در صورت عـدم رسـیـدگـی بـه  

دستمـزد  .  درخواستھایشان، دست به اعتصاب غذا خواھند زد 
در مـجـمـوع  .   یورو اسـت ٣١٠ ماھیانه این معدنچیان حدود  

ـتـه  .  حدود ده معدن زغال سنگ در بوسنی فعال اند  به گـف
اتحادیه ھای کارگری، بین دوازده تا پانزده ھزار کارگر در  

بر اساس آخرین گزارش ھـا ایـن  .  این معادن کار می کنند 
 سپتامبر و پس از آنکه با شـرکـت  ٤ کارگران روز چھارشنبه 

صاحب معدن و مدیریت آن برای افزایش دستمزد بـه تـوافـق  
 .رسیدند، از محل کار خود خارج شدند 

 
 ٨٠اعتصاب نامحدود  -آفریقای جنوبی 

 ھزار کارگر معادن طال
ـقـای   حدود ھشتاد ھـزار کـارگـر مـعـادن طـال در آفـری

ـر  ٤ جنوبی روز سه شنبه  دسـت بـه  )   شـھـریـور ١٤ (  سپتامـب
ـریـن خـواسـتـه کـارگـران افـزایــش  .  اعـتـصـاب زدنـد  مـھـمـت

ـنـده  .  دستمزدھاست  اتحادیه ملی کارکنان مـعـدن کـه نـمـای

  ٦٠ حدود دو سوم از کـارگـران اسـت، خـواسـتـار افـزایـش  
ـیـس  .  درصدی حقوق پایه معدنچیان است  جاکوب زومـا ری

ـر   جمھوری افریقای جنوبی که سعی می کـنـد از فـراگـی

ھر دو طـرف بـایـد آمـاده  : " شدن تنش جلوگیری کند گفت 
اتفاقا به دلیل ھمین اعتصابات، مـدتـی  .  تبادل امتیاز باشند 

است که وضعیت در صنعت معدن خوب نیست و من فـکـر  
ـیـسـت و بـه   می کنم که چنین اعتصاب قوی ای مفید ن

ھفته پیش اتحادیه ھـا  ."  بھبود وضعیت کمک نخواھد کرد 
ـفـت  ٦.٥ با پیشنھاد افـزایـش    درصـدی دسـتـمـزدھـا مـخـال

ـر از  .  کردند  سران شرکت ھای معادن طال می گویند بیشت
ـیـد   ـنـه تـول ـیـجـه ھـزی ـت این قادر به افزایش دستمزدھا و در ن

انـد در صـورت ادامـه ایـن وضـعـیـت    نیستند و ھشـدار داده 
بسیاری از معادن ورشکست شده و ھزاران نفر شغل خـود را  

 .از دست خواھند داد 
 

 میلیون ٣تعداد بیکاران از مرز  -فرانسه 
 نفر گذشت
ـیـکـاران در   AFPبه گزارش   ـیـن بـار تـعـداد ب برای اول
ـر اسـاس ھـمـیـن  .   میلیون نفر فراتر رفـت ٣ فرانسه از مرز   ب

ـیـکـاری در ایـن کشـور   ـرخ کـل  ب گزارش در حال حاضر ن
ـیـکـار  ١٠.٥   درصـد  ٢٤.٦  درصد در حالیکه نرخ جوانـان ب

ـیـه ھـمـیـن  .  اعالم شده است  رئیس جمھور اوالند در ماه ژوی
سال گفته بود کـه تـا پـایـان سـال مـیـالدی جـاری رونـد  

وی گفته بـود  .  افزایش نرخ بیکاری را متوقف خواھد کرد 
ـیـکـاری در چـنـد   ـرخ ب که روند رشد اقتصادی و کاھش ن

ھـای وی ھـمـان مـوقـع مـورد    ما است که صحـبـت   قدمی 
 .ھا واقع شده بود     تمسخر خیلی 

 
اعالم اعتصاب کارگران شرکت  -الجزایر 

 تولید فوالد ارسلورمیتال
 حجر که معـلـق    اتحادیه کارگران شرکت تولید فوالد ال 
ـتـال    به بزرگترین شرکت تولید فوالد دنیا یـعـنـی   ارسـلـورمـی

ـر دسـت بـه اعـتـصـاب  ١١ است، اعالم کرد از روز    سپتامـب
کارگران متشکل در این اتحـادیـه کـه  .  نامحدود خواھد زد 

 درصـد  ٣٠ رسد، خواھان افزایش     می    تن ٥٢٠٠ تعدادشان به  
ـنـدگـان    در آخرین مذاکره .  دستمزد ھستند  ـیـن نـمـای ای که ب

  ١٦ کارگران و کارفرمایان صورت گرفت، کارفرمایـان بـا  
ـنـکـه   درصد اضافه دستمزد موافقت کردند آنھم به شـرط ای

  ٣ ،   ٢٠١٣  درصـد از اوت سـال  ١٠      مرحله یعـنـی ٣ در  
  ٢٠١٥  درصد از اوت سـال  ٣  و   ٢٠١٤ درصد از اوت سال  

ـیـشـنـھـاد را بـالفـاصـلـه ر د  .  صورت بگیرد  کارگران ایـن پ
. کردند و اعالم کردند که دست به اعـتـصـاب خـواھـنـد زد 

ـیـون تـن ٢ تولیدات این شرکت که بالغ بر    مـکـعـب در     میل
ـفـاده در بـازار مـحـلـی بـه چـیـن،   سال میشود، بغیر از است

 .خاورمیانه، اروپا و جنوب آسیا نیز صادر میشود 
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با سالم و احترام جناب آقای دکتـر احـمـد  
 شھید 

نگارش ایـن نـامـه از طـرف مـا دو نـفـر  
زانیار مرادی و لقمان مرادی شـایـد بـرای  

 اما مـا دو نـفـر    شما تازگی نداشته باشد 
برای اثبات بـی گـنـاھـی و نـجـات دادن  

 بـه سـازمـان    جان خود از حکم ناحق اعدام 
ملل و مـجـامـع حـقـوق بشـری تـکـیـه و  
خواستار کمک ھستیم و از آنـھـا یـاری  

حتـی اگـر الزم بـاشـد مـا ایـن  .  میطلبیم 
نگارش را چندین بار تکرار خواھیـم کـرد  
تا بـتـوانـیـم از وضـعـیـت دشـوار و حـکـم  
ناعادالنه و غـیـر انسـانـی اعـدام رھـایـی  

ھمانطور که قبال ھم به اطالع شـمـا  .  یابیم 
 به مدت پنج سال است مـا درد و    رساندیم 

از  .  رنجھای بسیاری را تحـمـل کـرده ایـم 
سـنــاریــو سـازیــھــای وزارت اطــالعــات از  
کینه و انتقام گیریھایی که جوانان را بـه  

 دوری از خــانــواده    نـابــودی مــیـکــشـانــنــد 

ھایمـان و چـیـزھـایـی کـه شـایـد بـازگـو  
نکردن آن برای ما بھتر باشد تا آن خـاطـره  

بعـد از  .  ھای تلخ و ناگوار را از یاد ببریم 
این ھمه مدت تحمل درد و رنجھا و خـبـر  
رسـانـی مــا ھـمـچــنـان درد و خسـتـگــی  

اما چـیـزھـایـی  .  شدیدی احساس میکنیم 
وجود دارد که مـانـع گسـتـرش ایـن زخـم  

یکی اینکه سـازمـانـھـای حـقـوق  . میشود 
ـلـل اقـدامـات انسـان   بشری و سـازمـان م

دوستانه را در حق مـا دریـغ نـکـرده و تـا  
امروز ھم زنده ماندن خـود را مـدیـون ایـن  

دیگری بی گنـاه بـودن  . سازمانھا میدانیم 
خودمان این اعتماد بنفس را بـه مـا داده  
است که مرتب اعالم کنیم در حـق مـا و  
علیه ما پـرونـده سـازی صـورت گـرفـتـه  

 .است 
    ھمانطور که قبال ھم برایتان نوشتـه بـودیـم 
تمامی مراحل پرونده ما از زمان بازداشـت  
تا اعالم حـکـم بـا قـانـون شـکـنـی ھـای  

شـکـنـجـه ھـای  .  شدید ھـمـراه بـوده اسـت 
شدید و طوالنی مدت که منجر به نـقـض  

ــادآوری  .  اعضــای بــدن مــا شــده اســت  ی
چندین ماھه زندان انفرادی و عدم امـکـان  
    مالقات و حتی تلفن با اعضا ی خـانـواده 
تھـدیـدھـا و تـوھـیـن ھـا ی شـخـصـی و  

ــادی و  ــق ــت ــه  ...  اع ــا ب ــودن م ــم وادار ن
ـلـیـه خـود      اعترافات کاذب و نـادرسـت ع
تنھا بخش کوچکی از این قانون شکـنـی  

 .ھای مرتبط با پرونده ما است 
 !جناب دکتر احمد شھید 

ما ھیچ امیدی به پیگیـریـھـای قـانـونـی  
اما بـه  .  جمھوری اسالمی نداشته و نداریم 

عنوان دو جوانی که در زیر حـکـم اعـدام  
بسر میبریم و ھر لحظه سایه مرگ را بـر  

 از شما انتظار داریم تـا    سر خود می بینیم 
با اقدامات وپیگیـریـھـای مـوثـر خـود در  

 حـقـوق از دسـت رفـتـه    جوامع بین المللی 
این دو شـھـرونـد کـرد و سـایـر زنـدانـیـان  
سیاسی عقیدتی را دنـبـال نـمـایـیـد و در  
جھت احقاق حقوق آنھا تالـشـھـای الزم را  

 .انجام دھید 
با تشکر زانـیـار و لـقـمـان مـرادی زنـدان  

 گوھردشت ایران 
 ١٣٩٢ . ٠٦  . ١٤ 
 

ـلـیـه   ـلـی ع ـل باز تکثیر از کمیته بـیـن الـم
 اعدام 

 ٢٠١٣  سپتامبر  ٧ 

 زانيار و لقمان مرادی خطاب به احمد شھيد  فرياد دو جوان محکوم به اعدام
 و نھادھای مدافع حقوق انسانی نگذاريد اعدام شويم

 


