
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران    

 ١٣٩٢ مھر ٣٠سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٢٨٣ 
 ٢٠١٣ اکتبر ٢٢

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

محمد جراحی، كـارگـر زنـدانـی و  
ـری ایـجـاد  " عضو   ـیـگـی ـتـه پ ـی كـم
ــری   تشــكــل    ١٤ روز  "  ھــای كــارگ

مھر نامه ای خطاب بـه كـارگـران  
ـیـا نـوشـت و در آن بـه   ایران و دن
اذیت و آزار خود توسـط مـأمـوران  
شكنجـه جـمـھـوری اسـالمـی در  

ھای این رژیم اشاره كرده    سیاه چال 
ـران . " بود  " اتحادیه آزاد کارگـران ای

ـیـه  ٢٨ ھم روز   ـیـان  مھر با صـدور ب
ای درباره وضعیت رضا شـھـابـی،  
ـبـش   از فعالین شـنـاخـتـه شـده جـن
ـره   كارگری و عضـو ھـیـأت مـدی
ــران كــارگــران   ــدیــكــای كــارگ ــن س
شركت واحد اتوبوسـرانـی تـھـران و  
ـنـد،   حومه و دیـگـر كـارگـران درب
ــواھـــان آزادی فـــوری ھـــمـــه   خ

 .كارگران زندانی شده است 
محمد جراحی بیش از دو سـال  
است كه به بھانه ھای واھی، كـه  
ـرای   ـیـت ب در اصل بـخـاطـر فـعـال

ھـای كـارگـری، در    ایجاد تشـكـل 
زندان و در بدترین شرایـط در غـل  

او در زنـدان دچـار  . و زنجیر است 

بیماری تیرویید شده اسـت و مـی  
ــه   ــگـامــی كــه او را ب ــد ھــن گـوی
ـبـد و   بیمارستان برده بودند بـا دسـت
ــد   ــن و ب ــوھــی ــا از ت ــه پ زنـجــیــر ب
رفتاری زندانبان و ماموران ھـمـراه  
چنان اذیت شده كه دیـگـر راضـی  

 .به مراجعه به بیمارستان نیست 
رضا شھابی ھم كه سالھـاسـت  
با چنین شیوه ھایی شكنجه مـی  
ـرای چـنـدمـیـن بـار   ـرا ب شود، اخی

ـیـه  .  روانه بیمارستان شده است  ـیـان ب
ـر  "  اتحادیه آزاد "  می گـویـد كـه ب

اساس نـظـر پـزشـکـان در صـورت  
عدم معالجه، وی بمـرور زمـان بـا  
فلج بخشی از بدنش مـواجـه خـواه  

 .شد 
واضــح اســت كــه جــمــھــوری  
ـیـن   اسالمی به عمد دارد این فعـال
ـر فشـار   كارگری را این چنیـن زی
ـیـت بــرای   مـی گـذارد كـه فـعـال
مطالبه كردن حقوق كارگران ھزینـه  

ــد  ــاش ــوه قــرون  !  بــردار ب ــن شــی ای
وسطائی كه الحق برازنده جمھـوری  

ـم   بیکـاری یـک مـعـضـل عـظـی
ـران اسـت  آمـار  .  اجتـمـاعـی در ای

دقیقی ندارد ولی صفـی چـنـدیـن  
در آمـار و ارقـام  .   میلیونی است 

ـیـون تـا ده   ـل حکومتی از دو  مـی
ـم  . میلیون ھمه رقمـش را دیـده ای

البته آمار بیکاری نیـز مـثـل ھـر  
آماری دیگری در رژیم اسالمـی،  

ـیـسـت  ـتـی ن از  .  بیانگر ھیچ حقیق
جمله در این آمار ھا اصال بحـثـی  
ـیـکـار،   بر سر جمعیت وسیع زنـان ب
ـنـد   زنانی که در خانه کار میـکـن
و از ھر حق و حقوقی مـحـرومـنـد  

ـیـا  . در میان نیست  ـرا طـیـب ن اخی
ـیـز از   وزیر اقتصاد رژیم اسالمی ن
سونامی بیکاری و در پیش بـودن  
ـر   ـف ـیـون ن بیکاری ھشت و نیم میل
ـم   ـی ـنـکـه سـه و ن خبر داد و از ای
میلیون فارغ اتحصـیـالن دانشـگـاه  
ــازار کــار   ــان وارد ب ــوان ھــا و ج

 میلیون نیروی بیکـار  ٥ میشوند و  
اکـنـون  .  وجود دارد، سخـن گـفـت 

ـیـکـاری   نیز بحث بر سـر بـحـران ب
جوانان است و ھشدار روحـانـی در  
ـر   این مورد را در ھمین ھفتـه اخـی

 موضوع چیست؟ . میشنویم 

واقعیت اینست بیکاری یـک  
. معضل مزمن در جـامـعـه اسـت 

ــصــادی رژیــم   ــحــران اقــت ــا ب ام
اسالمی، بحرانی که حکومت بـا  
آن زاده شده است، عـامـل اصـلـی  
. ابعاد تکاندھنده آن در ایران اسـت 

از جمله اجرای طرح ھـایـی چـون  
اصالح ساختار صنایع و  متعاقـب  
ــار در   ـروی ک ــ ـــل نــی ــدی ــع آن ت
کارخانجات و بیکارسازی وسـیـع  
کارگران، تبـدیـل اسـتـخـدامـھـای  
ـــج   ـــه شـــکـــل رای ـراردادی ب ــ ق
اسـتـخـدامــھـا و اخــراج کـارگــران  
ـــه دار از   ـق ــ ـــاب ـــی و س ـــم رس
کارخانجات، به بیکاری ھا ابعـاد  

در عـیـن  .  فاجعه باری داده اسـت 
ـم   حال اینھا ھمه  یـک جـزو دائ
پیـاده کـردن طـرحـھـای ریـاضـت  
ــل   ــحـمــی ــصــادی در ایــران و ت ـت اق
شرایط برده وار کار بـه کـارگـران  
از  ھمان آغاز و از جمله از زمـان  
ریاست جمھوری رفسـنـجـانـی تـا  

ـیـجـه  .  ھمین امـروز بـوده اسـت  ـت ن
ـر   ـیـشـت ـیـز فـالکـت ب ھمه اینھـا ن
کارگران و کل جـامـعـه در طـول  
ــت رژیــم اســالمــی بــوده   حــاکــمــی

 .است 
 در طـول تـمـام ایـن دوره ھـا  
رژیم اسالمی ھمواره بار بـحـرانـش  
. را بر دوش مـردم انـداخـتـه اسـت 

برای خود عمر خریـده اسـت، امـا  
ـر   بحران اقتصادی ھر روز عمیـق ت
ــم ھــای   شــده و خصــوصــا تــحــری
اقتصادی غرب بر عمق آن شـدت  
ـری داده و بـا بـه تـعـطـیـل   بیشـت
ــر   ــت ــش ــی ــده شــدن ھــر روز ب ــی کش
کارخانجات، کارگران بیشتری به  
ـیـکـاری   صف میلیونی کارگران ب

بـطـور واقـعـی  .  اضافه شده اسـت 
ـتـصـاد در ھـم   امروز ما شاھـد اق

ھمین  .  ریخته این حکومت ھستیم 
ـر سـر اجـرای مـرحـلـه   االن بحث ب

از  "  ھدفمند کردن یـارانـه ھـا " دوم  
آغاز سال آتـی اسـت و بـا گـران  
ـرژی و   شدن کاالھـای حـامـل ان
ــعــداد   ــشــتــر کــاالھــا ت ــی بــی گــران
ــری از کــارخــانــجــات بــه   ــت بــیــش
ـیـکـاری   تعطیلی کشیده شـده و ب
. بیشتری را در پی خواھد داشـت 

ـم اسـالمـی در   ھشدار اصلی رژی
ـیـکـاری در   رابـطـه بـا مـعـضـل ب

محمد جراحی و رضا شھابی 
 !صدای ما كارگران ھستند

 ناصر اصغری 

 ٥                صفحه  

 ، پاسخ چیست؟" بحران بیکاری جوانان"
 شھال دانشفر 

 ٣               صفحه  
 تاوان را ما نباید بدھیم

 یاشار سھندی  
 پیامدھای بحران بیکاری جوانان

 نسان نودینیان  

 ٤    صفحه  

 ٦   صفحه  
 اخبار کارگری

 ٧    صفحه  
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رفیق عوفی ماضـی  
مشھور به ابوکریم عضو  

حــزب  " دفــتــر ســیــاســی  
کـمــونــیــسـت کــارگــری  

  ٦٠ در سن  "  چپ عراق 
ــگــی در روز     ١٣ ســال

اکتبر بدلیل سکته قلبی  
 .درگذشت 

 
ــکــی از   ــم ی ــوکــری اب
رھــــبــــران کــــارگــــری  
محبوب و شناختـه شـده  
ـــود کـــه   در عـــراق ب
سالھای طوالنی عمرش  
را صرف مـبـارزه در راه  
متشکل کردن کارگران  

ــم  .  عــراق کــرد  ــوکــری اب
رئیس اتحادیه کـارگـران  
ــراق و از   ــات ع ــدم خ
رھبران فدراسیون شوراھا  

و سندیکاھای عراق بود  
ــری،   ــیــگــی ــیــل پ ــدل و ب
جســـــــــارت و از  
خودگذشتگی در مبارزه  
علیه ظلم و نابـرابـری و  

اســتــثــمــار، بــه رھــبــری  
مـــحـــبـــوب در مـــیـــان  
کارگران عـراق تـبـدیـل  

رژیم صـدام بـارھـا  .  شد 
ابوکریم را دستگیر و به  
زندان انـداخـت و تـحـت  
شکنـجـه قـرار داد امـا  
علیرغم ھمه این فشارھا  
ابوکریم بـا جسـارت بـه  

 .مبارزه ادامه داد 
 

ابـــوکـــریـــم در ســـال  
 به عضویت حزب  ٢٠٠٣ 

کـمــونــیــسـت کــارگــری  
عراق و چند سال پس از  
آن بــه عضــویــت حــزب  
کـمــونــیــسـت کــارگــری  
چپ عراق درآمد و پس  
از مدت کوتاھی عضـو  
کمیته مرکزی و دفـتـر  

. سیاسی این حـزب شـد 
متاسفانه بیماری قلـبـی  
خیلی زود ابوکریم را از  
پا درآورد و طبقه کارگر  
و مردم ستـمـدیـده عـراق  

یکی از رھبران خوب و  
الیـق خـود را از دســت  

 .دادند 
 

ــســت   ــی ــون حــزب کــم
کارگری ایران درگذشت  
ـــز را   ـــم عـــزی ـــوکـــری اب
صـمــیـمــانـه بـه خـانــواده  
ابوکریم، به کـارگـران و  
ـــــه   ــــراق، ب ــــردم ع م
کمونیسـت ھـا و تـک  
تک اعضـا و رھـبـری  
ـــیـــســـت   ـــون حـــزب کـــم
کـارگـری چـپ عـراق  
تسلیت میگوید و عمیقا  
خود را در غم از دسـت  
دادن ایــن رفــیــق عــزیــز  

 .شریک میداند 
 

یاد عـوفـی مـاضـی  
برای ھمیـشـه  ) ابوکریم ( 

 .گرامی خواھد ماند 
ــســت   ــی ــون حــزب کــم

 کارگری ایران 
 ٢٠١٣  اکتبر  ٢١ 
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ــت   جــامــعــه در واقــع از وضــعــی
ـنـد   ـل اقتصادی ورشـکـسـتـه اش ب

ـر سـر  .  میشود  بویژه وقتی بحث ب
ـیـکـاری جـوانـان "  اسـت،  "  بحـران ب

ــخــود   ــگــری ب ــعــاد دی مــوضــوع اب
ـر  .  میگرد  بطوریکه امروز بـحـث ب

ـیـکـاری   ـرخ ب سر دو برابر بودن  ن
ــیــکــاری   ــبــت بــه  ب جــوانــان نس
ـیـون   ـل ـم مـی ـی عمومی و  سـه و ن
ـتـحـصـیـل دانشـگـاھـھـا و   فارغ ال
نیروی جوانی است که وارد بـازار  
.  کار میشوند و جـویـای کـارنـد 

ـتـصـاد بـه   رژیم اسالمی  نیز با اق
ـرو   ـی گل نشسته اش در برابر این ن
جوابی ندارد و از به مـیـدان امـدن  
ـیـکـاری   صف میلیونـی جـوانـان ب
که فارغ التحصیل شده و متـوقـع  

ـیـل  .  ھستند، وحشت دارد  یک دل
مھم  اینـھـمـه ھشـدار و ھـای و  
جنجال حکومتیان بر سر بیـکـاری  
ـیـز   ـره ن و سونامی بیکاری و غـی

خصوصا اینـکـه ایـن  .  ھمین است 
ابعاد از بیکاری در میـان جـوانـان  
ـیـز بـا   تبعات اجتماعی دیگـری ن

در نتیـجـه  .   خود ھمراه آورده است 
بیکاری خانواده ھای بسیـاری از  

کودکان بسیـاری  .  ھم می پاشند 
ـنـد و   از تـحـصـیـل بـاز مـی مـان
ـبـی چـون   بیکاری با خود مصـائ

ـیـب  .  اعتیاد را ھمراه دارد  بدین ترت
ـیـکـاری ھـا و   ابعاد اجتمـاعـی ب
بویژه بیکاری جوانان زمینه ھـای  
ـرده ای در کـل   اعتراضـی گسـت

وحشـت  .  جامعه پیـدا کـرده اسـت 
ـیـن ابـعـاد   رژیم از پدیده ای با چن

 . است 
به گوشه ھایی از اخبارھمیـن  
ـیـکـاری   ھفته در رابطه با مساله ب

در سایت خبری مـھـر  .  نگاه کنید 
ـریـن  :"  مینویسـد  یـکـی از مـھـمـت

مسائل و مـوضـوعـاتـی کـه در  
ـر   طول حداقل یک و نیم دھه اخـی
برای خانواده ھـا بـه وجـود آمـده،  
بحران بیکاری جوانان و بـه ویـژه  
ــالن دانشــگــاھــی   فـارغ الــتـحــصــی

طـبـق  : " سپس ادامه میدھد ." است 
آمارھای موجود در فاصـلـه سـال  

  ٦.٢  از مـجـمـوع  ٩١  تا  ٨٤ ھای  
  ٧.١  میلیون بیکـار کشـور،  ٣ تا  

ـر در  ٢.٢ تا حـدود   ـف ـیـون ن ـل  مـی
 سال قرار داشـتـه  ٢٩  تا  ١٥ سنین  

به عبارت دیـگـر، کشـور در  .  اند 
ــک  ٨  ــه در پــی ــذشــت ــال گ  س

تقاضای کارجویان برای کار قرار  
داشته و طبق گفته کـارشـنـاسـان،  
فشار تقاضا برای ورود بـه بـازار  

ـیـز  ٩٠ کار تا حداقل نیمه دھه    ن
ـیـن  ."  ادامه خواھد یـافـت  ھـمـچـن

علی ربیعی وزیر تـعـاون، کـار و  
رفاه اجتماعی جمھوری اسـالمـی  

ـقـاضـیـان  ٤٣ از اینکه    درصـد مـت
ــیــالن   کــار امــروز فــارغ الــتــحــص
دانشگاھی ھستنـد و کشـور ھـم  

ــه  " اکـنـون بـا   ـیـکـاری ب بـحـران ب
ـروسـت سـخـن  "  معنای کـامـل  روب

ــن  .  مـیـگـویـد  ـیـز از ای ــی ن روحـان
مـعـضـل  " موضوع به عنوان یک  

 . نام می برد " داخلی کشور 
نکته قابل توجه اظھارات ایـن  
جنابـان در مـقـابـل ایـن مـعـضـل  
ـرت و پـال گـویـی   اجتمـاعـی  پ
ھایشان در رابطه با ایـن مـوضـوع  

از جـمـلـه طـرح خـنـده دار  .  است 
شیک سازی عناوین کـارگـری  " 
در  "  تمایل کـار " ا برای باال برده  " 

چـرا کـه بـه  .  میان جوانـان اسـت 
ـفـاق   زعم اینھا اکثریت قریب به ات

شـغـل ھـای بـا  " کارجویان جوان،  
ـــژ  ـی ــ ـت ـرســ ــ ـرکـــن " و  "  پ " دھـــان پــ

مشـاغـل  " میخواھند و از پذیـرش  
ـردگـی تـن  "  ساده  یعنی به کـار ب

ـتـه  .  نمیدھند  در افاضات ایـن ھـف
ـــاران   ـــدرک ـــت ان ـــی دس ـــان روح
ـم کـه   ـی ـیـز مـیـخـوان حکومتی  ن
ظاھرا خطاکار خود جوان جـویـای  
ـرای  پـوشـش   کار ھستند کـه ب
ضعف ھا و خالء ھای بازار کـار  
ــی   ــالــش ــوری اســالمــی ت ــھ ــم ج
ــال بــرای   ــا مــث ــد  و ی ــن ــکــن ــمــی ن
فراگیری مھارت در کار و ربـودن  
ـفـان نـمـی   ـقـت از حـری گوی سـب

ـرنـامـه  .   کوشند  اینھا ھمه کنه ب
ـتـصـادی دولـت  " مشعشع "ھای   اق

روحانی و وزیر کار و کل کابینـه  
ـیـونـی   ـل اش در قبال بیـکـاری مـی

 . جوانان و کل جامعه است 
 پاسخ چیست 

اولین پاسخ اینست که جوانـان  
ــدگــی   ــن یــک زن ــت ــردم داش و م
ـنـد  . انسانی را حق مسلم خود بـدان

ــھــای   ــت ــا خــواس ــرخــورداری و ب ب
روشنی برای حق و حقوق خود بـه  

 . میدان بیایند 
ـبـش   ھمچنین پاسخ یـک جـن
ــه   ــی ــد و ســراســری عــل ــمــن قــدرت

طـبـعـا امـروز در  .  بیکاری اسـت 
ـبـش   ایران ستون و پایه اصلـی جـن
ـنـد  . علیه بیـکـاری جـوانـان ھسـت

بخش وسـیـعـی از ایـن جـمـعـیـت  
ـرضـی   عظیم بیکاران، جوانان مـعـت
ھستند که ھمین امـروز در راس  
بسیاری از اعتراضات اجتـمـاعـی  

ـنـد  .  قرار دارند  اینھا جوانانی ھسـت
ـر   که میشود آنھا را در اعتراض ب
سر موضوعات مختلف اجتماعـی  

وحشـت  .  در مدیای اجتماعی دید 
ـرو اسـت   ـی از به میدان آمدن ایـن ن
ـیـن بـه   که رژیم اسالمـی را چـن

این نیرو بـایـد  . تکاپو انداخته است 
ـرو بـایـد بـا  .  سازمان یابـد  ـی ایـن ن

 . خواستھای روشنی به جلو بیاید 
سازمانیابی در محـالت و بـه  
راه انداختن جنبش علیه بیـکـاری،  
جلو افتادن جوانان معترض، چـپ  
و رادیکال و فراخوانـدن کـارگـران  
بیکـار و کـل جـوانـانـی کـه بـا  
ـنـد بـه   ـروی ـیـکـاری روب معضلی ب
ـراضـی در مـقـابـل   تجمعـات اعـت
مجلس اسالمی و ادارات کـار بـا  
ـیـکـاری،   ـیـمـه ب شعار یا کار یا ب
ـیـکـاری   ایجاد کانونھایی علیـه ب
در ھر شھر و تبدیل مـکـانـھـایـی  
چون وزارت کار و ادارات کار بـه  
ـیـه   ـراضـی عـل محل تجمعات اعـت
ـرده و   بیکاری، اعتـراضـات گسـت
ـیـکـارسـازیـھـا و   ـیـه ب سراسری عل
ــجــمــع ھــمــزمــان کــارخــانــجــات   ت
مختلفی که معضل بیکـارسـازی  
دارند با یکدیگر در یک شھر بـا  

خواست بـازگشـت بـه کـار ھـمـه  
کارگران اخراجی و متوقـف شـدن  
ـفـاده از   فوری بیکارسازیـھـا، اسـت
ــجــاد   ــاعــی و ای ــم ــای اجــت مــدی
ــه   ــی ــل ــراضــی ع ــروھــھــای اعــت گ
بیکاری در صفحات ویـژه فـیـس  
ـرای   ـرو ب ـی بوک و گـرد آوری ن
جلو بردن چنین اعتراضاتـی ھـمـه  
ــفــی از   ــل ــت و ھــمــه اشــکــال مــخ
سازمانیـابـی مـبـارزات سـراسـری  
. علیه بیکاری و بیکارسازیھاسـت 

ـراز   اعتراضاتی که قـدرتـش در اب
وجود اجتماعی آن و جلب حمایـت  

اعتراضاتی کـه  .  وسیع مردم است 
ــطــه قــوت مــھــمــش در   یــک نــق
ـیـکـار   پیوستن خانواده ھا و زنـان ب

ـراض  .  است  خصوصا آنجا که اعـت
ـیـکـارسـازیـھـاسـت، اتـحـاد   علیه ب
کارگر شاغل و بیکـار و مـراکـز  
بزرگی چون نفت و مجتمع ھـای  
ـرش آن   بزرگ کارگری در گسـت

 .نقش کلیدی دارند 
ــه   ــی ــل ــیــن مــیــشــود ع ــن ھــمــچ
ـراضـی   بیکاری طومـارھـای اعـت

ــرد  مــیــشــود بــا اعــالم  .  جــمــع ک
خواستھایی روشن و انتـشـارش در  
ـروی   ـی سطح مدیای اجـتـمـاعـی ن
وسیعی را حول آن گرد آورد و بـه  
اتکای آن بـه پـای تـجـمـعـات و  

در ایـن  .  اعتراضات گسترده رفت 
طــومــار ھــا الزمســت  تصــویــر  
روشنی از بیمه بیکاری و تامـیـن  
کارگران و نیروی آماده بـکـار در  

ــه در ایــن  .  جــامــعــه داد  ــل از جــم
طومار ھا بر خـواسـتـھـایـی چـون  
حق کار برای ھمه و اینکه دولـت  
موظف است برای ھـمـه کسـانـی  
ـنـد کـار   که آماده بـه کـار ھسـت
ـر   ـیـز ب مناسب تـامـیـن کـنـد و ن
شرایط کسب تخصص ھـای الزم  
برای اشتغال برای آنـان  تـاکـیـد  

بر خواست بیمه بیـکـاری و  .  شود 
مکفی بودن آن بـه انـدازه تـامـیـن  
ـنـکـه   یک زندگی انسـانـی و ای
ھمه افراد آماده بکار اعم از زن و  
ـرد، تـاکـیـد   مرد را باید در بر بگی

ـیـکـاری و  .  شود  بر اینکه بیمـه ب
میزان آن باید باالتر از میزان تـورم  
دولتی باشد و متناسب با افزایـش  
قیمت دیگر کـاالھـا در جـامـعـه  
. افـزایـش یـابـد، تـاکـیـد بـگـذارد 

ـیـکـاری   ھمچنین  خواست بیمه ب
برای زنان خانه دار یک بند مھـم  

نکته مھم اینـکـه یـک  .  آن باشد 
وجه مھم خواستھای کارگـران در  
ـر   مبارزه علیه بیکـاری تـاکـیـد ب
خواستـھـای سـراسـری ای چـون  
خواست فوری افزایش دستمزدھـا،  
ـرای   درمان و بـھـداشـت رایـگـان ب
ھمه و تحصیل رایگان برای ھـمـه  
کــودکــان مــا در تــمــام ســطــوح  

خواستـھـایـی کـه  .  آموزشی است 
مبنایی برای سطـح و اسـتـانـدارد  

ـنـھـا  .  زندگی در جـامـعـه اسـت  ای
ـرای   ھمه بخشی از گفتمان مـا ب
ـیـکـاری   سازماندادن مبارزه علیه ب
و گذاشتن خواستھایی روشنی در  

 .  مقابل این مبارزات است 
ـنـکـه اکـنـون کـه   خالصـه ای
ــکــاری و عــوارض   مــعــضــل بــی
اجتماعـی آن بـه بـحـث ھـر روزه  

بحـران  . " حکومت تبدیل شده است 
ـیـکــاری جــوانـان  بـه وحشـت و  "  ب

ـبـدیـل شـده اسـت  . ھراس دولـت ت
بھترین فرصت است کـه قـوایـمـان  
را جمع کنیم و با صفی متحـد و  
ــکــاری و   ــه بــی ــی ســراســری عــل

 .  بیکارسازیھا به میدان آییم 
ــه   ــکــه ریش ــالم ایــن آخــر ک
بیکاری تـوحـش سـرمـایـه داری  
ــصـاد در ھــم   ـت حـاکـم اسـت و اق
ریخته رژیم اسالمی بـه آن ابـعـاد  

راه حـل  .  فاجعه بـاری داده اسـت 
ما خشکانـدن کـل ایـن ریشـه و  

 . نابودی رژیم اسالمی است 
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حسن روحانی وعده داده بـود کـه  
ـتـصـادی   در طی صد روز تحول اق
صورت خواھد داد که بعدا اعـالم  
کرد کـه گـزارشـی از وضـعـیـت  
ـتـشـر خـواھـد کـرد  . اقتصادی من

بھرحال این تحول اسـتـارت خـورده  
است و گویا این از آن وعده ھـای  
انتخاباتی که حتما بـه آن عـمـل  

ــحـول امـا نـه در  !  مـیـشـود  ایـن ت
کـرویـدورھـای سـازمـان مـلـل در  
ـران   نیویورک و یا ژنو بلکه در ای
ــا   ــدگــی م ــه زن ــه ب و در حــمــل

آنـچـه  .  کارگران شروع شـده اسـت 
در مقرھای سازمان ملل گـذشـت  
ـرای   و خواھد گذشت پـوشـشـی ب
حمله وسیـع و تـحـمـیـل ریـاضـت  
بیشتر به تـوده زحـمـتـکـش مـردم  

ــن  .  ایــران اســت  ــچــه در ای از آن
مکانھایی که بورژوازی سـازمـان  
داده تا بھتر بتواند استثمار جھانـی  
ـر مـی   را مدیریت کند، اینگونه ب
ـنـده بـه   آید که در طی یکسال آی
ــد و   ــد رســی ــاتــی خــواھــن ــوافــق ت
جمھوری اسالمی از بمـب اتـمـی  
. اسالمی اش دست خواھد کشیـد 

بمبی که بیشتر از آنکه قرار بـود  
سر مردم اسرائیل یا گوشه ای از  
ــد،   ــکــا فــرود آی ــا امــری اروپـا و ی
ـردم را   ـــــود مـــــا مــــ ـرارب قــــ

" مـذاکـرات ھسـتـه ای ." بترساند  
نیز خیری به مـردم نـمـی رسـانـد  
بلکه تماما قرار است امید واھـی  

ھمه چیـز درسـت  " ایجاد کند که  
اما در واقع ھمه ایـن  "   خواھد شد 

ھـیـاھـوی مـذاکـرات ھسـتـه ای  
برای این اسـت کـه بـھـره کشـی  
ــری از تــوده   ــر و خشــن ت ــت بــیــش
ـران را تضـمـیـن   زحمتکش مردم ای
ـرای ایـن   ـر ب ـیـشـت کند و عـمـر ب

شاھد ھستیم اگـر  .  حکومت بخرد 
ــابــل   ــق ــزرگ  " در م قــدرتــھــای ب

تعبیـری کـه بـی بـی  " (  جھانی 
سی و صدای امـریـکـا از بـکـار  

ـرنـد  ـب !) بردن آن شـدیـدا لـذت مـی
نرمش قھرمانانه تن داده انـد امـا  
در مقابل ما مردم آماده میـشـونـد  
که به خشن ترین شکـل مـمـکـن  
ـم   تاوان چپاولگری کاربدستان رژی

بـی  .  را از گرده ما بیرون بکشـنـد 
شک اگر وعده انتخـابـاتـی رفـاه  
مردم اعالم میـشـد ھـیـچـگـاه بـه  
ـر   اجرا نمی رسید اما وقتی قرار ب
ـرای   بیچاره کـردن مـردم بـاشـد ب

ـتـی از   اجرای آن، سخت بی طـاق
 .خود نشان میدھند 

در روزھای گذشـتـه روزنـامـه  
ـر غـارت  "  اعـتـمـاد " حکومتی   خـب

ـبـار در  .  دیگری را تیتـر کـرد  ـن ای
ـر صـد روز از  . قشم  در این کـمـت

عمر دولت حسن کلید ساز کم از  
ـتـی   این اخبار که گـویـای جـنـای
وسیعی است که این حکومت بـا  
غارت ثروت مردم مـرتـکـب شـده،  
ـرای   ـفـاقـی ب نشنیـدم امـا چـه ات

ـتـه  !  مقابله با آن افتاده؟ھیچی  ـب ال
جز عـزم مصـمـم دولـت روحـانـی  
برای جبران ایـن غـارت از جـیـب  
ــاه   ــی مــردمــی کــه بــه خــاک س

ـیـارد  .  افتادند  ـل میگویند ھـزار مـی
تومان کسری بودجه برای تامـیـن  

ـر  .  یارانه نقدی دارنـد  زنـگـنـه وزی
دوسـتـان  :"... نفت روحانی میگوید 

ــه مــردم   ــه ب بــه اســم دادن یــاران
ــتــگــاه ھــای بــزرگ انــرژی   دس
ھمچون توانیر، شرکت پـاالیـش و  
ــتــی و   ــف ــراورده ھــای ن ــخــش ف پ
شرکت گاز را با تخلفـات صـریـح  

." و مکرر از قانون، نـابـود کـردنـد 
ــد کــرد  ــاکــی ــت ت ــرای  :  وزیــر نــف ب

اجرای ھدفمندی یارانه ھا خیلـی  
ـرای   ـم، ب چیزھا را از دسـت دادی
چه؟ که چه بشود؟ خدا را شکـر  
که خداوند جواب این دوسـتـان را  
داد، چون بنیان این کار اشتبـاه و  
خراب بود و خـداونـد اجـازه نـمـی  

و  ."  دھد کار نادرست به ثمر برسد 
بــرای ایــنــکــه  بــه اذن خــداونــد  

ــی ســرمــایــه (   ــعــن ــو  )  ی کــار  " جــل
را بگیرند عمال فـاز دوم  "  نادرست 

این طرح خانه خراب کن را شـروع  
برای ھمین استارت قـطـع  .  کردند 

ــقــدی را زدنــد  فــعــال  .   یــارانــه ن
تصویب کردند که  سـی درصـد  
مردم که اینھا تشخیص میـدھـنـد  
که  درآمد باالیی دارند از یـارانـه  
نقدی محروم میشـونـد و در قـدم  
ـرای   بعدی قطع کامل این یارانه ب

ـیـه خـواھـد بـود ٧٠  در  .   درصد بق
طی  دو ماه گذشتـه گـرانـی نـه  
تنھا متوقف نشده بلـکـه بـه رونـد  
. رو به باال خود ادامـه داده اسـت 

ــگـوی دولـت رسـمــا اعــالم   سـخـن
ـرود تـا   ـیـمـتـھـا بـاال ب کرده باید ق
ـران گـردد    کسری بودجه دولت جب
و خود این دولت رسما با افـزایـش  
قیمت آب و برق و گاز قدم در راه  
. غارت بیشتر مردم برداشتـه اسـت 

وعده دادند  بیکارسازیھای وسـیـع  
در راه است و مـوج عـظـیـمـی از  
ـیـکـاران   جوانان دارند بـه جـرگـه ب

ــد  ــونـدن ـپ در عــیـن حـال خـبــر  .  مـی
ـیـس   میرسد که وزیر اقتصاد و رئ
ــن   بـانـک مــرکـزی در واشــنـگـت

ــی "  ــرات خــوب ــانــک  "  مــذاک ــا ب ب
جھانی و صندوق بین المللـی پـول  

این به مـعـنـای آن اسـت  . داشتند 
که این دو وزیر بـه ایـن دو نـھـاد  
جھانی سرمایه تضمین دادنـد کـه  
ـر و   ـیـشـت ـثـمـار ب زمینه برای اسـت
ــد   ــه ای را دارن ســودھــای افســان
فراھم مـیـسـازنـد و ایـن مـمـکـن  
ـر کـردن کـار   نیسـت جـز ارزان ت
کارگر و این راھی نـدارد جـز بـا  

 .گرانتر کردن کل زندگی 
 روزنامه دیگر این حکـومـت،  

ــتــصــاد "  ــای اق ــی ــوانــی  "  دن ــن بــا ع
فریبنده وعده میدھد کـه تـورم از  
. آبان ماه سیر نزولی خواھد داشـت 

در متن یادداشت متوجه میشـویـد  
در واقع گرانی به روند خود ادامه  
خواھد داد امـا بـا یـک شـعـبـده  
ـتـصـاددانـان   بازی که فـقـط از اق
بورژوازی بر می آید،  در بررسـی  

) ٩٤ یـعـنـی درسـال  (   ماھه  ٢٤ 
نرخ  تورم ھمگان متوجه میشـونـد  

اگـر  !  که تورم کاھش یافته اسـت 
یادداشت مزبور را از زبان استـعـاره  
ای اقتـصـادی بـورژوازی پـاک  
ـیـجـه ایـن مـیـشـود کـه   کنید، نت
ــر تضــمــیــن   نــیــروی کــار ارزان ت

چگـونـگـی ایـن امـر را  . میشود 
روزنامه فوق نامـش را گـذاشـتـه  

ــابــع "  ــن نــویســنــده  ".  افــزایــش در م
یاداداشت روزنامه مذکور مدعـی  

ــشــود  ــه مــی : "...  مــی ــت شــود    گــف
ـرخـی آن را  ( شکاف بودجه   که ب

ـیـارد  ٧٠  تا  ٦٠ در حدود    ھزار میل
ــرآورد مــی  ــومــان ب ــد   ت ــن ، بــه  ) کــن
کـاھـش در  »تـمـامـی از طـریـق  

تحقق نیست و بـایـد    قابل  «مصارف 
افزایش در  »برخی از راھکارھای  

نیز از سوی دولت آزمـوده   «منابع 
ــود  ـرخـــی  .  ش ــ ـــن، ب ـی ــ ـــن ب در ای

ــش روی دولــت   راھــکــارھــای پــی
ــع را   ــاب ــش در مــن ــزای بــرای اف

و   «استقراض از بانک مرکـزی »
راھکارھای دیگر مـثـل افـزایـش  
ــمــت   ــل در قــی ــعــدی ــا ت نــرخ ارز ی

و نویسنده از  ."  دانند   ھا، می   حامل 
قول ھمان کسانی کـه نـام نـمـی  
برد و من و شـمـا خـوب آنـھـا را  
میشناسیم میـگـویـد راه حـل دوم  

که نـام  " تعدیل قیمتھا . "بھتر است 
ــمــت واقــعــی " دیــگــر   ــی اســت،  "  ق

ــمــت   ــظــور ھـمــان افــزایـش قــی مـن
کاالھا است و این جـا مشـخـصـا  
ـنـد   ـر کـاالیـی مـان تاکید شـان ب
ـنـد بـایـد   بنزین است کـه مـیـگـوی

رونـد  .   ھزار تومـان شـود ٣ لیتری  
تورمـی از نـظـر ایشـان بـایـد در  
یک نرخ ثابت ادامه یابد کـه در  
ـر   نظام سرمـایـه داری ایـن نـاگـزی
ـرار اسـت   ـتـا ق است چرا که نـھـای

شـایـد  .  نیروی کار ارزان تر گـردد 
ـیـمـت   در ظاھر در پایان ھر سـال ق

ــن کــاالی بــخــصــوص  ــروی  ( ای ــی ن
بـا مـعـیـارھـای خـودشـان  )   کـار 

کمی افزایش یابد امـا عـمـال بـا  
گرانتـر شـدن کـاالھـای اسـاسـی  
زندگی، نیـروی کـار ارزان تـری  

ـریـد  .  تضمین میشود  در نظـر بـگـی
در آخر سال یک درصد به حقـوق  
کارگر اضـافـه مـیـشـود امـا در  
ـیـن   طول سال مرتب و به طـور روت
ـر مـیـشـود   کاالھای دیگر گران ت
این یعنی عمال دستمزدھا سـقـوط  

ــد  ــن ــیــک ــتــصــاد  .  م ــر اق ــن تــمــام ھ
ـــن اســـت و   ـی ــ ـــم ـــورژوازی ھ ب
اقتصاددانان بورژوازی برای ھمیـن  
با کلمات بازی میکنند کـه ایـن  
ـنـد  ـپـوشـان . نیت شوم سرمـایـه را ب

ــمــونــه واژه   ــطــور ن ــعــدیــل " ب دو  "  ت
ـرسـانـد کـه   معنی متفاوت را مـی
ـیـمـا   ـق ھر دو مـعـنـی امـا، مسـت
نابودی کارگران را ھدف گـرفـتـه  

ـنـد  .  است  تـعـدیـل  " وقتی مـیـگـوی
مفھومـش ایـن اسـت  "  نیروی کار 

ــکــار   ــی ــاری از کــار ب ــی کــه بس
خواھند شد اما وقتـی از تـعـدیـل  
ـنـد نـه بـه   قیمتھا صحبت مـیـکـن
ـیـمـت کـاالھـا    مفـھـوم کـاھـش ق
ـرعـکـس، مـنـظـور   بلکه درسـت ب

واگـر  .  افزایش قیمت کاالھا است 
ـفـت در مـورد   ـر ن به سـخـنـان وزی
نابودی توانیر، شرکـت پـاالیـش و  
ــتــی و   ــف ــراورده ھــای ن ــخــش ف پ
شرکت گاز دقـت شـود مـھـارت  
ــورژوازی را   ــزاران ب ــارگ ــن ک ای
متوجه میشوید که به تـوده مـردم  
ـنـد کـه سـھـم   میخواھند القا کـن
شما از زنـدگـی بـایـد بـدبـخـتـی  
بیشتر باشد و گر نـه ھـمـه چـیـز  

ـرای قـطـع ھـمـان  !  نابود میشود  ب
چندرغاز سھم مـردم ھـمـه گـونـه  
ــزد   فـداکــاری مــیـکــنــنـد و در ن

ــدا  "  اراده الزم " ھــمــگــی شــان   ــی پ
میشود اما در نزد ھیچکـدامشـان  
ـــا   ــه ب ــابــل ـق اراده الزم بــرای مــ
غارتگریھای بیسابقـه کـه رسـمـا  
خود به آن اذعان دارند، پیدا نـمـی  

 .شود 
در چند روز گذشـتـه امـا دو  
نامه از سوی کارگران خطاب بـه  
وزیر کار منتشـر شـده اسـت کـه  
. حکایت سوی دیگر ماجرا اسـت 

کارگران سندیکای نیشکر ھـفـت  
ـر   تپه در نامه ای خـطـاب بـه وزی
کار که در دفاع از کـارگـران و  
ـیـشـکـر   حق خـواھـی کـارگـران ن
صادر کـردنـد بـه درسـتـی اشـاره  

ـیـار دسـت دیـگـران  " میکنند   اخـت
و  "  است و تاوان را ما پس بدھیـم؟ 

حقیقت در نـظـام سـرمـایـه داری  
.  واقعا ھمین نکـتـه ظـریـف اسـت 

ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
اعتراضی چھل ھزار کـارگـر در  
ـر کـار تـاکـیـد   نامـه ای بـه وزی

اوج  ( از نظر ما اینھا  "...  میکنند 
ـم مـعـیـشـتـی کـه   فاجـعـه و سـت
) برکارگـران تـحـمـیـل شـده اسـت 

ـر   مسائلی نیستند که جنابعالـی ب
... " آنھا اشراف نـداشـتـه بـاشـیـد 

ھمه این مسایـل را ایـن جـانـوران  
سرمایه میدانند اما با ایـن وجـود  
ھیچ راھی بھتر از ایـن بـه ذھـن  
ـنـکـه   شان نمی رسـد کـه جـز ای
تسمه بیشتـری ازگـرده کـارگـران  

ـنـت  . بکشند  این صرفا از سـر طـی
ـیـسـت، رونـد نـظـام   کثیف شـان ن
ـرای   سرمایه داری ھمین است و ب
اینکار اینگونه آدمھا را نیاز دارد  
که با تصمیم سازی در اتـاقـھـای  
ـر سـود   ـیـشـت فکـرشـان ھـر چـه ب

امید بـه  .  سرمایه را تضمین کنند 
. اینھا حتی امید به سراب نیـسـت 

 تاوان را ما نباید بدھیم
 یاشار سھندی 
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اسالمی است، شكم ھیچ كـارگـر  
. گرسنه ای را سیر نـخـواھـد كـرد 

ـر   كودك ھیچ كارگری را كه بر اث
نداری از ادامه تحصیل باز مـانـده  
. است، روانه مدرسه نخـواھـد كـرد 

ـر مـا   ـف ـن فقط و فقط بر خشم و ت
كارگران از رژیم جھـل و جـنـایـت  

 .اسالمی خواھد افزود 
ما كارگران مطالبـات زیـادی  

ـم  .  داریم  ـی خواھان دستمـزدی ھسـت
كه كفاف یك زندگـی انسـانـی را  

ــوســط  .  بــدھــد  ــمــزدی كــه ت ــت دس
ــا و در   ــود م ــان خ ــدگ ــایــن ــم ن

ھایی كه تـوسـط خـود مـا    تشكل 
. ایجاد شده اند تعیین شـده بـاشـد 

ھـای    خواھان آزادی ایجاد تشـكـل 
كارگری و قطـع دسـت دولـت در  

خواھان  .  ھا ھستیم   امور این تشكل 
ــان ســیـاســی   ـی ــیـه زنـدان ـل آزادی ك

ـم  ـی ـری كـامـل  .  ھست ـراب خـواھـان ب
حقوقی و سیاسـی زنـان و مـردان  
ـم  ـی . در ھمه سطوح زنـدگـی ھسـت

خواھان برابری كامـل حـقـوقـی و  
سیاسی برای تمام افرادی كـه در  
ـنـد،   ـن این جامعه زنـدگـی مـی ك
چه متولد ایران باشند چه متـولـد  
ـران   كشور دیگری اما اكنون در ای
ـنـد، مـی   ـن كار و زندگی مـی ك

ــاشــیــم  ــر  .  ب مــا خــواھــان حــق بــراب
ـیـه شـھـرونـدان   ـل شھروندی برای ك

ـم  ـی مـا خـواھـان  .  این كشـور ھسـت
ما خـواھـان  .  آزادی پوشش ھستیم 

برداشته شدن ھمه موانع فرھنگی  
بر سر راه تفریح و شـادی جـوانـان  

ـیـكـاری  .  ھستیم  ـیـمـه ب خـواھـان ب
ــم  ــی ــی ھســت ــف خــواھــان حــق  .  مــك

بازنشستگی مـكـفـی و انسـانـی  
برای تمام شھروندان بازنشسته ایـن  

ـم  ـی خـواھـان جـدائـی  .  جامعه ھست
خواھـان ایـن  .  دین از دولت ھستیم 

ھستیم كه مذھب امـر خصـوصـی  
ـقـی شـود و كسـی حـق   ـل افراد ت
نداشته باشد كس دیـگـری را بـه  
زور وادار بـه بـجـا آوردن آداب و  

ـنـد  كسـی حـق  .  رسوم مذھـبـی ك
نداشته بـاشـد كـودكـی را تـحـت  
عنوان رسم و رسوم مذھبی اذیـت  
و آزار كند و یـا مـانـع شـادی و  

ـیـای  .  تفریح او شود  ما خواھان دن
ـبـعـیـض   شاد و بـدون ھـر گـونـه ت

ما كـارگـران  . برای كودكان ھستیم 
ـریـن   ـریـن و مـرفـه ت شایسته بـھـت
ـم، چـرا كـه تـمـام   ـی زندگی ھسـت
ثروت این جامعه، حـاصـل كـار و  

 .زحمت و رنج ماست 

اینھا و دھھا مطالبـه كـوچـك  
ـبـات مـا   و بزرگ دیـگـر، مـطـال
كارگران ھستند كه بدون توجـه بـه  
ــركــوب و   ــر درجــه س ــھــا، بــا ھ آن
ـیـن كـارگـری،   زندانی كردن فـعـال
ـم   فراموش نمی شوند و بـطـور دائ
ـبـش   توسط فعالینی از ھمـیـن جـن
به جامعه و از جمله به دولتی كـه  
ـنـد،   بر این جامعه حكومت می ك
و ھمچنیـن بـه تـمـام مـحـافـل و  
مجامع بین المللی اعالم خواھـنـد  

رضا شھابی، محمد جراحی،  .  شد 
بھنام ابراھیم زاده، شاھرخ زمـانـی،  
رسول بـداقـی و دھـھـا و صـدھـا  
زندانی سیاسی دیگری كه حـتـی  
نام بسیاری از آنھـا را ھـم خـوب  
نمی دانیم، صـدای مـا كـارگـران  
ھستند و درست به ھـمـیـن خـاطـر  
ـم گـذاشـت و   آنھا را تنھا نخـواھـی

ـرای آزادیشــان یـك دم تـالش و   ب
ــرد  ــم ك ــر چــه  .  مــبــارزه خــواھــی ھ

كارگران توجه شان به موقعیتـشـان  
بیشتر جـلـب شـود، ھـر چـه بـی  
حقوقی شان بیشتـر مـحـرز شـود،  
ـر و   اھمیت رھبران نامبرده را بـھـت

و  .  بیشتـر مـتـوجـه خـواھـنـد شـد 
ـیـل از   كارگران درست به ھمین دل
ـران و   جمھوری اسالمی كـه رھـب
ــی و   ــھـا، رضــا شــھـاب ــان آن دوسـت
محمد جراحی را دستگیر و اذیـت  
و آزار می كند، متنفرند و منتظـر  
فرصتی ھستند كه برای ھمـیـشـه  

 .از شر این بختك اسالمی خالص شوند 
 ٢٠١٣  اكتبر  ٢١ 
 

  !محمد جراحی و رضا شھابی صدای ما كارگران ھستند

 ١  از صفحه  

امید به اینکه مذاکرات قدرتھای  
بــزرگ جــھــانــی بــا جــمــھــوری  
اسالمی به توافق برسد، امیـد بـه  
ــکــه حســن و حســیــن کــی   ــن ای
ـیـجـه   ـت ـنـد و در ن ھمدیگر را ببین
ـرانـی   معیشت و منزلت کارگـر ای
تضمین میشود، امیـد بـه بـاتـالق  

ـیـه مـورد اشـاره،  .  است  در دو بیان
ـران نشـان دادنـد کـه   کارگـران ای
ـلـکـه بـه   چنین امـیـدی نـدارنـد ب
نیروی طبقه خود واقفند و بـه آن  

 . امید دارند 
کارگران نیشکر ھفت تپـه بـه  
ـتـی ھـر   درستی اشاره میکنند وق
ـرخ کـاالیـش را   ـتـوانـد ن بقالی می
تعیین کند کارگر ھم باید بتـوانـد  
ـیـمـت بـگـذارد  . کاالیش را خود ق

این کـارگـران بـدرسـتـی تـاکـیـد  
میکنند ھمانگونـه کـه سـرمـایـه  
داران با تـعـطـیـل کـردن کـارگـاه  

اعتصاب میکند کارگر ھم بـایـد  
ــاشــد و   ــه ب ــصــاب داشـت حـق اعــت
ھمانگونه که سـرمـایـه دار تـاوان  
اعتصابش را نمی دھـد، کـارگـر  
نیز نباید  تاوان اعتراض به حـقـش  

ـنـدگـان  .  را بدھد  ھـمـاھـنـگ کـن
طومار چھل ھزار امضا با تاکیـد  
بر مصیبتھای کـارگـران تـاکـیـد  

رنج نامـه  " فراوانی دارند که اینھا  
ـراض و فـریـاد  "   نیست بلکه اعـت

کوبنده میلیونھا کـارگـر اسـت و  
ــکــم   ــح ــا ت ــه وزیــر ب ــاب ب خــط

اطمینـان حـاصـل  : "....  میگویند 
ــیــد کــه ســمــت و ســو دادن   کــن
ــه طــرف   ــات کــارگــری ب مــطــالــب
شیک سازی لفظ کـارگـر و در  
ــای   ــده ھ ــن وع ــداخــت ــو ان پســت
ـیـس جـمـھـور   انتخاباتی جنـاب رئ
برای افزایش حداقل مزد، فقـط و  
ـراض مـا   فقط باعث تشـدیـد اعـت

کارگران به وضعیت مشـقـت بـار  
 ."موجود خواھد شد و الغیر 

ـتـصـادی دولـت   وزراء و تیم اق
با ھمه اعوان و انصـارشـان  اگـر  
ـنـد خـزانـه خـالـی   راست مـیـگـوی
ــد مــاه   ــد چـن ـن اسـت، ھــمـت کــن
ـتـظـار   ـرنـد و ان مستمر حقوق نـگـی
ــات   ــد کــه امـکــان ــاشـن نـداشــتـه ب
ــاشــد،   رفــاھــی بــرایشــان فــراھــم ب
ـر رونـد   آنوقت ببینیـم ھـنـوز ھـم ب
ـنـد؟ اگـر   ثابت تورم تاکید میـکـن
ـنـد کسـری بـودجـه   راست میگوی

حوزه علـمـیـه  "  ردیف بودجه "دارند،  
ـرا قـطـع   و نھادھای دیگر مانند آن

" مردان خوب خـدا " کنند که ببینم  
با شکم گرسنه چندماه دوام مـی  
آورند ودر عین حال شکـر خـدا را  
ــد؟ ایشــان اگــر   بـه جــا مــی آورن
ـنـد   خیلی فکر خزانه خـالـی ھسـت
ـتـظـامـی   ھزینه ھای نظامی و ان
شان را بـه مـدت یـکـسـال قـطـع  
کنند تا ببینم این نیروھای یـگـان  
ــا   ویـژه ھـنـوز ھـم مـخ شـان را ب

ــوار   ــه ســنــگ و دی ــدن ب کــوبــی
معیوب میکنند یا خیر؟ اگـر ذره  
ای صداقت دارنـد شـش مـاه تـا  
یکسال حقوق برادران گمنـام امـام  
زمان را نپردازند تا ببینیم تـا کـی  
دوام می آورند که  ھـمـدیـگـر را  
ـنـد؟  اگـر دولـت   تکه و پاره نکن
کسر بودجه دارد به ما کـارگـران  
ـتـی دولـت در   ربطی ندارد، آیا وق
ـری از بـودجـه داشـت   ـیـشـت آمد ب
چیزی برای ما کارگران در نـظـر  
ــو و   ــذاکــرات ژن ــد؟ م ــن گــرفــت
نیویورک یـا ھـر مـکـان دیـگـر  
ــســت،   مشــکــل مــا کــارگــران نــی
ـیـجـه سـیـاسـتـھـای   ـت تـحـریـمـھـا ن
حکومت و خود بـایـد جـوابـگـوی  
مردم باشد و خسارتی که از ایـن  
ـران   راه به مردم زده شده، بـایـد جـب

ـم کـه  .  کند  ـبـودی این مـا مـردم ن
ــاره   ــامـه ھــا را  کــاغـذ پ قـعـطـن

" و  "  حضـرت آقـا " خواندیم بلکه   
سـخـنـان  " بود که  از  "  رھبر فرزانه 
ـر مـغـز  ــه  "  پ ریـاسـت جـمـھـورش ب

اگر کسی بـایـد  .  شعف آماده بود 
تاوان بـدھـد خـامـنـه ای و کـل  

نـامـه  .  حکـومـت اسـالمـی اسـت 
ھای کارگران سندیکای نیشـکـر  
ـنـدگـان   ھفت تپه و ھماھنگ کـن
ــدم اول   ــار اعــتــراضــی ق ــوم ط
اعتراض کوبنده ما کارگران بـایـد  

دولت ھر چه را مـیـخـواھـد  .  باشد 
گران کند ھر دوز و کلـکـی کـه  
ـیـاده کـنـد امـا مـا   میشـنـاسـد پ
کارگران باید بتوانیم کاالی خـود  
ـم نـه آنـکـه   را، خود قیمت بگذاری

ـتـصـادی " فالن   " اندیشه برجسته اق
ـرای مـا   ـری ب از روی شـکـم سـی

ـرد  ـم بـگـی و مـا  .  کارگران تصـمـی
کارگران اسـاس تـعـریـف مـان از  
دستمزدمان باید خـط رفـاه بـاشـد  
آنھم خطی کـه مـا کـارگـران بـا  

 .توجه به نیازھایمان تعریف میکنیم 
 
  
 

 تاوان را ما نباید بدھیم

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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جوانان بیکار بـه مسـالـه مـھـم و  
ـبـدیـل   گریزناپذیر دولت روحـانـی ت

ـیـالن سـنـی جـوانـان  .  شده اسـت  ب
.    سـال اسـت ٢٩  تا  ١٥ بیکار    

وزیر اقتصاد دولت روحانـی اعـالم  
کرده است به زودی بـازارکـار بـا  
بحران ھشت و نیم میلیون کـارجـو  

ــی  .    مـواجـه خـواھــد شـد  روحـان
مسئله مھم بیکاری جوانان را بـه  
عنوان یک معضل داخلی کشور  

تا زمـانـی  »دانسته و گفته است؛  
ـیـکـاری در کشـور   که مشکل ب
حل و فصل نشود، ھیچ یـک از  
تصمیمات فرھنگی امکان تحقـق  

و ایـن سـخـنـان   «نخـواھـد داشـت 
روحانی در حالی است که پـدیـده  
بیکاری جوانان تحصیلکرده بحـران  
در اقتصاد و سازمـان اجـتـمـاعـی  
در ایران را حادتر از گذشته کـرده  

دولت روحانی با سـونـامـی  .  است 
ـریـن بـحـران   ـت ـق ـی بیکاری وارد عـم

ــت  ــحــران  .  شــده اس ــی ب ــام ســون
بیکاری میلیونـی ادامـه شـرایـط  
ـیـکـارسـازی ھـای   اقتصادی و ب
ـیـش از   وسـیـعـی اسـت کـه در ب
یــک دھــه گــذشــتــه در ســطــح  

بـا  .  سراسری ادامـه داشـتـه اسـت 
حاد شدن بحران اقتـصـاد جـھـانـی 

ــریــت (  ــت ــانــکــی والس ــران ب ــح و  )  ب
ــکــاری   ــدن نــرخ بــی ــه ش اضــاف
ـر کشـورھـای   ـیـونـی در اکـث میل
ـنـاه   جھان و خیل میلیونی بی سـرپ
ھا،  در ایران در فاصله سـالـھـای  

ـیـکـاری  ١٣٩١  و  ١٣٨٤  ـرخ ب  ، ن
درصد و یـا بـعـبـارت  ٢٠ جوانان از  

ـیـون تـا سـال  ٢ ارقام بیشتر از   ـل می
ــت  ٢٤  بـه  ١٣٩١  ــه نســب درصــد ب

ـــــکــــــار   ـی ــــ ـــــت ب ـی ــــ ـــــع ـــــم ج
ـرخ (  ـیـکـاری   ن ـیـش از    ب عـمـومـی ب

در نوسان بوده و به ایـن  ) درصد ١٢ 
اعتبار بحران مـالـی و بـن بسـت  
ـتـصـاد جـھـانـی در بـازار   بازار اق
کاریابی در ایران بازتاب میلیونـی  

و ھـمـزمـان بـا ایـن  .  داشته اسـت 
شرایط جھانی بازار کار، محاصره  
ـنـگـی و   اقتصادی و کمبود نقـدی
ـلـی   ـرخ تـورم و تـعـطـی باال رفتن ن
روزانه مراکز کار و کارخانه ھـا،  
ــای   ــازی ھ ــارس ــک ــود بــی و وج
ـیـکـاری را بـه   میلیونی، ابـعـاد ب
ـیـامـدھـای   ـرده و پ عمق جامعه ب

 . بیشماری را بدنبال داشته است 
تامین زندگی و ادامه حـیـات 

ـیـکـار و  (!)   بیش از سه میلیون ب
ـقـاضـی   ـیـون مـت ـل بیش از پنچ می
کار بر دوش شـھـرونـدان جـامـعـه  

آوار خـرابـی و  .  سنگینی میکنـد 
مصائب این وضـعـیـت در شـکـل  

ـیـون  ٢ بیش از ( گسترش اعتیاد   میل
ـیـونـی در  ٧٥ نفر از جمعـیـت   ـل مـی

ـریـن   ایران معتاد ھستند کـه بـاالت
، تـن  ) آمار در سطح جـھـان اسـت 

فروشی، کار کودکـان و کـارتـن  
ـر   ـران، ب خوابی و موج فـرار از ای

در  .  سر جامعه خـراب شـده اسـت 
ـیـکـه   چند ماه گذشته موج کسان
به کشورھای ترکـیـه و یـونـان و  
ـرده انـد از   ـنـاه ب دیگر کشورھـا پ
. مرز ده ھا ھزار عبور کرده اسـت 

در شش ماه گذشته نـزدیـک بـه  
ھفت ھزار نفر در استرالیـا بـعـنـوان  

بیش از ھزار نفر  .  پناھنده رفته اند 
ـیـانـوس و   از این پناھنده ھا در اق
ـیـا و   ـتـال آب ھای نزدیـک بـه ای
استرالیا جان خود را از دسـت داده  

بررسی جامـعـه شـنـاسـی و  .   اند 
ـیـونـی   ـل پیامدھایی که پـدیـده مـی
بیکاری بر  زنـدگـی مـیـگـذارد،  
اھمیت یک مبارزه ھمه جانبه در  
ـرده   سطح سراسری با حمایت گسـت
مــردم را مشــخــض و ضــرورت  
ـرجسـتـه   اعتراضات را صد پندان ب

تعدادی از نـمـونـه ھـای  .  میکند 
ـنـھـا   تپیک پیامدھای بیکاری ای

شیما مھندس شـیـمـی  »ھستند؛   
ــركــت  .  اســت  او قــبــال در یــك ش

كـرده امـا بـه    داروسازی كـار مـی 
ـتـصـادی   گفته خودش شـرایـط اق
ـره را مـجـبـور   شركت، ھیات مـدی
ـرو   ـی ـم بـه تـعـدیـل ن كرد تا تصـمـی
ـرنـد و شـیـمـا ھـم یـكـی از   بگـی

او  .  نیروھـای تـعـدیـل شـده اسـت 
اكنون با كـمـك مـالـی پـدرش بـه  

رود تـا    كالس زبان انگلیسـی مـی 
ــی از   ــك ــد در ی ــوان ــد بــت ــای ش

ــای خــارج از كشــور    دانشــگــاه  ھ
شـیـمـا بـه تـھـران  .  پذیرش بگیـرد 

سه سـال تـمـام  »: گوید   امروز می 

نه حوصلـه  .  كنج خانه نشسته بودم 
ھای فامیلـی را    رفتن به مھمانی 

ھـای    داشتم و نه حتی جواب تلفـن 
این اواخـر از  .  دادم   دوستانم را می 

اینكه جلوی آینه بایستـم و خـودم  
مـن  .  آمـد   را نگاه كنم ھم بدم مـی 

امــا  .  شـاگـرد اول دانشـگـاه بـودم 
ـم    مدام به این موضوع فكر می  كـن

ـیـھـوده بـوده    كه ھمه تـالش  ـم ب ھـای
 سـالـه اسـت و  ٣١ فاطمه   «. است 

او ھم چـھـار  .  كارشناس پرستاری 
التحصـیـل شـده    سال است كه فارغ 

ھـمـیـن كـه  .  اما ھنوز بیكار است 
از او درباره تالشش برای استخـدام  

گـویـد كـه    پرسم از روزی مـی   می 
ــكــی از   ــه ی ــخــدام ب بــرای اســت

ھـای خصـوصـی رفـتـه    بیمارستان 
ـیـن حـرف .  بود  ھـایـش یـكـدفـعـه    ب

ــر مــی  ــرازی در  »:  شــود   اشــكــش س
سـر  .  روزنامه آگھـی كـرده بـودنـد 

ســاعــت مــقــرر رفــتــم كــه فــرم  
ـم  ـن ـر ك امـا  .  درخواست استخـدام پ

بـا ھـزار  .  نگھبانـان مـانـع شـدنـد 
ـنـی   التماس خـودم را بـه كـارگـزی

ــی از  .  رســانــدم  یــك صــف طــوالن
 دور  ٢ پرستاران بیكار را دیدم كـه  

  ١٠٠ گویـا  .  در راھرو پیچیده بود 
فرم استخدام در نظر گرفته بـودنـد  

یك از آنھایی كه تـوی    كه به ھیچ 
 !«صف ایستاده بودند نرسیده بـود 

بیكاری در افزایش آمـار طـالق  « 
ـر دارد  ھـای    زوج ...»:  نقشی مـوث

ـتـی عـقـد    جوانی بـوده  انـد كـه وق
اند پسر در حال تحصـیـل بـوده    كرده 

ــان   و قـول داده اسـت پـس از پـای
ـنـد و آنـھـا   ـیـدا ك تحصیـل كـار پ
ازدواج كنند و برونـد سـر زنـدگـی  

ــان  ــودش ــد از  .  خ ــع امـــا پســر ب
ـیـدا    فارغ  التحصیلی نتوانسته كار پ

كند و این زمان طـوالنـی شـده و  
. كار آنھا به جدایی كشـیـده اسـت 

گذشته از آن زن و شوھرھایی ھـم  
ھستند كه زندگی خـود را آغـاز  

ـیـكـار مـی   كرده  شـونـد و    اند امـا ب
ھـای زنـدگـی    دیگر از پس ھزینـه 

ـروز  .  برنمی آیند  ھمین امر سبـب ب
اختالفات دیگری شده و سرانـجـام  

ــده  ــدا ش ــد   ج ــه   .«ان ــکــاری ب بــی
ــردی   ــتــی و کــارآمــدی ف ســالم

در جـوامـعـی کـه  .  ضربه میـزنـد 
استانداردھای حـق شـھـرونـدی و  
ـبـات رفـاھـی و ایـمـنـی و   مطـال
خالقیت و کاردانی فرد برسـمـیـت  
ـلـف   شناخته شده و در قوانین مخت
از جمـلـه در قـانـون کـار، قـانـون  
حقوق افراد بیکار با تامین ھـای  
اجتماعی و حق مسکن و دارو و  
پزشک و تامین حداقل معـیـشـت  
ـرخ تـورم و   ـرار دادن ن ـنـا ق با مـب
ــده،   ــف ش ــعــری ــد، ت ــدرت خــری ق
سرپرستی و نظارت بر سالمتـی و  
ــا   ــکــار ب ــی افــراد بــی ــدرســت تــن
ــشــود  ــجــام مــی ــت،  ان . حســاســی

ـم  ـت ھـایـی    سالمت روان یكـی از آی
است كه در شـاخـص سـالمـت در  

یـافـتـه مـدنـظـر    كشورھای توسـعـه 
ـرار مـــی  ــ ـرد   ق ــ ـی از ایـــن رو  .  گــ

ـری   تمھیدات دولتی برای جـلـوگـی
از به خطرافتادن سالمـت روان در  

ـتـظـار اسـت  بـه  .  جامعـه مـورد ان
ھمین دلیل ھر اندازه کم تـوجـھـی  
ــن   ــا زدن و کــم کــردن ای و ی
امکانات در کشورھای اروپـایـی  
تبدیل به اعتراضات تـوده ای بـا  
ــیــع و فــعــال   حــمــایــت ھــای وس

در  .  شھروندان جامعه خـواھـد شـد 
چند سال گذشـتـه تـظـاھـراتـھـای  
ـنـدن،   وسیع در پاریس، مـادریـد، ل
ــن و   ــگــت ــن، واشــن ــن، بــرل رم، آت
نیویورک و چندین کشور دیـگـر  

تـخـریـب دسـتـاوردھـای  " تحت نام  
ــمــاعــی  ــا  "  اجــت ــت ھ ــوســط دول ت

ــزار و خشــم و   ــوف، بــرگ ــوق م
ــوده ای مــردم را   ــانــیــت ت ــب عص

در نـظـام تـحـت  .  برانگیخته اسـت 
حاکمیت رژیم جنایتکار اسـالمـی  
از استاندارد شدن سـالمـت روحـی  
و روانی و سالمتی و رفاه خبـری  

در دوره احمدی نـژاد ایـن  .  نیست 
ــسـت اســالمــی بــرای حــل   فـاشــی

چـنـد  »بیکاری به جـوانـان گـفـت 
راس گوسفند تھیه کننـد و خـود  

ـنـھـا نـمـونـه   !«را مشغول کنند  ای
ـیـامـدھـای   ھای کوچک  از پ

مخرب و ویـرانـگـر سـونـامـی  
جـمـھـوری  .   بیکاری ھسـتـنـد 

اسالمی ناتوان از حـل بـحـران  
اشتغال و کـار  .  بیکاری است 

با اقتـصـاد ویـران و بـویـژه در  
نظام تـحـت حـاکـمـیـت دزدھـا  

دولـت روحـانـی  .  عملی نیسـت 
ھم وعده رفاه و کار و اشتغـال  

آن انـدازه وعـده  .  را نداده اسـت 
ھایی تـوخـالـی ھـم کـه داده  
بود، اکنون با تعیین زمان که  
مثال تا سـه مـاه دیـگـر وقـت  
مـیـخـواھـد، بـجـایـی نـخـواھــد  

سونامی بیکاری یکی  . رسید 
از عمیقترین بحـرانـھـای نـظـام  
جـمــھــوری اســالمــی و دولــت  

ــت  ــانـــی اس جـــمـــھـــوری  .  روح
اسالمی توان و قدرت حل ایـن  

راه و سرنـوشـت  . بحران را ندارد 
مردم در گرو اعتراضات وسیع  

راه چـاره در  .  و سراسری است 
ــیــمــه   دســت گــرفــتــن پــرچــم ب

 .بیکاری مکفی است 
 ٢٠١٣  اکتبر  ٢١ 
 ١٣٩٢ مھرماه  ٢٩ 
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کارگران آلومینیوم المھدی با امضای 
طوماری خواستار یکسان سازی حقوق 

 شدند
ــه  :  مـھـر ٢٤  جـمـعــی از کـارگـران قــرار دادی کـارخـان

آلومینیوم المھدی با امضای طوماری، خـواسـتـار یـکـسـان  
سازی حقوق و سایر مزایـا در رابـطـه بـا بـدی آب و ھـوا  

 نفر از کـارگـران  ٦٠٠ در این طومار که به امضای  . شدند 
متخصص قرار دادی شاغل در کارخانه الومینیوم الـمـھـدی  

مـا کـارگـران کـارخـانـه  :  بندرعـبـاس رسـیـده، آمـده اسـت 
ـر یـکـسـان    ھاست که پی   الومینیوم سازی المھدی، مدت  گی

ـنـه بـدی   سازی حقوق و سایر مزایای قانونی خود در زمـی
ھوا ھستیم، ولی متاسفانه این خواسته صنفی و قانونی مـا  

 .تاکنون محقق نشده است 
 

ادامه اعتراض کارکنان سازمان اتوبوسرانی 
ماه ٣زابل به عدم پرداخت بیش از

 حقوقشان
عدم پرداخت حقوق معـوق کـارکـنـان سـازمـان  :  مھر ٢١ 

ـرسـنـل   اتوبوسرانی زابل، ھمچنان با اعتراض برخی از ایـن پ
حقوق پرسنل اتوبوسرانی که قبال طی جلسـه ای  .  روبروست 

ـرداخـت نشـده و شـرایـط   مقرر شده بود پرداخت شود ھنـوز پ
ـر تـا  :  فـرمـانـدار زابـل .   زندگی  سخت شده اسـت  حـداکـث

ـرداخـت مـی   اواسط ھفته جاری حقوق کارگران شھرداری پ
ـلـغـی بـه  :  برات میر رئیس اتوبوسرانی زابل گفت .   شود  مـب

حساب پرسنل اتـوبـوسـرانـی واریـز نشـده ولـی مـا در حـال  
پیگیری با شھرداری ھستیم که مقرر شده دانشگاه مبلـغـی  

 .به این سازمان جھت پرداخت حقوق پرسنل پرداخت نماید 
  

پرستاران بیمارستان خمینی در اعتراض به 
کمبود پرسنل پرستاری و اضافه کاری 

اجباری در محوطه این بیمارستان تجمع 
 . کردند

ـتـگـو   «محمد شریفی مقدم » دبیرکل خانه پرستار در گف
با ایلنا ضمن اعالم این خبر، درباره جزئیات اعتراض صنفـی  

ـیـل قـدیـمـی  :  پرستاران گفت  ـنـی بـه دل بیمارستان امام خمی
 سال پیش است بـا  ٥٠ اش که مربوط به    بودن چارت کاری 

 . کمبود پرسنل پرستاری مواجه  شده است 
ھای تـخـصـصـی     وی با اشاره به اینکه با توسعه بخش 
ـرسـتـاری    و فوق تخصصی نیاز بیماران به مراقبت    ٢ ھـای پ

ـرسـنـل در  :   برابر شده است، افزود ٣ تا   از ھمین رو کمبـود پ
ـنـی بـه عـلـت دارا بـودن بـخـش  ھـای    بیمارستان امام خـمـی

تخصصی و غیر تخصصی نسبت به مراکز درمانـی دیـگـر  
 . تر است   حاد 

ـرسـتـاران اشـاره   شریفی مقدم به اضافه کاری اجباری پ
ـیـمـارسـتـان  :  کرد و افزود  به دلیل حاد بودن کمبود پرستار، ب

ـیـن    به پرستاران اضافه کار اجباری می  دھد که این با قـوان
 . شغل پرستاری مغایر است 

در قوانین پرستاری تـاکـیـد  :  دبیرکل خانه پرستار افزود 
ـرسـتـاری،   شده است به دلیل سخت و زیان بـار بـودن کـار پ
پرستاران در محیط کمتر باشند از ھمین رو اضـافـه کـاری  

 . اجباری به پرستاران با این قوانین مغایر است 
ـرسـتـاران اضـافـه کـاری    شریفی مقدم با بیان اینکه پ

براساس قانون ارتقا بـھـره  :  کنند، افرود   اجباری را تحمل می 
ـیـمـارسـتـان ( وری براساس توافق دو طرف   ـرسـتـار و ب تـا  )  پ

تـوانـد اضـافـه کـاری داشـتـه     ساعت پرستار مـی ٨٠ سقف  
ـنـی تـا    باشد اما می  بینیم که تا در بیمارسـتـان امـام خـمـی

شـود     ساعت نیز به پرستاران اضـافـه کـاری داده مـی ٢٠٠ 
 . ھا نیز حاکم است   که البته این قضیه در سایر بیمارستان 

ـرسـتـاران   ـراض پ ـرسـتـار بـه عـلـت اعـت  دبیرکل خانـه پ
بیمارسـتـان امـام  :  بیمارستان امام خمینی اشاره کرد و افزود 

ـر   خمینی این ماه پرداخت اضافه کاری پرستاران را به تاخـی
ـیـش ایـن حـق اضـافـه   انداخت که با فشار پرستاران ھفته پ

 درصد از مـیـزان اضـافـه کـاری  ٥ کاری پرداخت شد اما  
 . شد را کسر کردند   که باید پرداخت می 

خواسته دوم پرستاران در ایـن  :  شریفی مقدم تصریح کرد 
شـد کـه بـه رغـم    ھـا مـی   تجمع مربوط به اختالف کـارانـه 

 سال گذشته درآمد بیمـارسـتـان بـاال رفـتـه  ٥ اینکه در طی  
ـنـکـه   است اما میزان کارانه پرستاری یا ثابت مـانـده یـا ای

 . افزایش کندی داشته است 
ـرسـتـاران در    دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه تجمـع پ

:  امروز آغاز شد، گـفـت ٨ بیمارستان امام خمینی از ساعت  
ـنـی  ٢٠٠ حدود    نفر از پرستاران مجتمع بیمارستان امام خـمـی

 . در حیات بیمارستان تجمع کرده بودند 
  ٢ بیان اعتراضات پرسـتـاران بـه مـدت  :   وی ادامه داد 

ساعت به طول انجامید و با آمدن رئیس بیمارستان پرستـاران  
 . تر بیمارستان منتقل شدند   از حیات به سالن آمفی تئا 

 شریفی مقدم به نتایج اظھارات رئیس بیمـارسـتـان امـام  
قرار بر این شـد کـه  :  خمینی با پرستاران اشاره کرد و افزود 

ـرداخـت شـود و    ٥ اضافه کاری پرستاران مثل روال سابق پ
 . درصدی ھم که کسر شد تا آخر ھفته جاری پرداخت کنند 

ـر از  :  وی خاطر نشان کرد  ـف ھمچنین مقرر شد یـک ن
ـیـمـارسـتـان   ـم مـالـی ب پرستاران به عنوان نماینده در سـیـسـت

ھای پرستاری بیمـارسـتـان    حضور داشته باشد که در پرداخت 
 . نظارت کند 

ـر ایـن    به گفته وی مسائل مربوط به کارانه نیز قرار ب
ـررسـی و   ـرسـتـاری مـورد ب ـنـده پ شد که با حضور این نمای

 . بازنگری قرار گیرد تا اگر مشکلی دارد اصالح شود 
ـاران بـر ایـن  :   دبیرکل خانه پرستار خاطرنشان کـرد  پـرسـت

ھا برآورده نشود برگزاری تجـمـع    ھای آن   نظر بودند اگر خواسته 
ـان قـول داد کـه    را تکرار مـی  ـیـمـارسـت ـیـس ب ـنـد امـا رئ کـن
  .ھا را برآورده کند   مطالبات ان 

 نا امنی محیط کار 
 
 ٢٣احتیاطی کارفرما، علت مرگ کارگر  بی

 ساله دررفسنجان
ـرق از سـوی  :  مھر ٢٧  ـم ب عدم رعایت حریم خطـوط سـی

ساله در رفسـنـجـان  ٢٣ کارفرما، باعث جان باختن کارگری  
شناس حقوقی اداره  برق، عـدم    علت حادثه از سوی کار .  شد 

رعایت حریم خطوط سیم برق از سوی کارفرما و سـاخـت و  
 .ساز نزدیک به کابل برق عنوان شده است 

 
مرگ یک کارگر دیگر بدلیل ناامنی در 

 محیط کار
ـبـه   اسـمـاعـیـل   " ٢٢/٧/٩٢ به گزارش رسیده روز دوشـن

از تـوابـع  "  ژان " کار اھل روسـتـای    کارگر سیمان " محمودی 
ـنـدج   سنندج حین کار در ساختمانی در شھرک بـھـاران سـن

 سقوط کرد و مـتـاسـفـانـه  ٥ دچار حادثه شده و از طبقه ی  
 سال سـن داشـتـه  ٢٧ برده    نام . در دم جان خود را از دست داد 

ـرای  .   فرزند بود ٢ ومتاھل ودارای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
ھای کارگری ضمن عرض تسلیـت    کمک به ایجاد تشکل 

به خانواده و دوستان اسماعیل محمودی، چنین حـوادثـی را  
ـیـل سـودخـواھـی   ناشی از ناامنی محیط ھای کـار بـه دل

ی ھماھنگی برای کمک به    کمیته .  کارفرمایان می داند 
 ١٣٩٢  مھر  ٢٣ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
مرگ نگھبان جوان پس از سقوط به چاھک 

 !آسانسور
ــان  :  مـھــر ٢٣  ــاب ـرســیـده بـه خـی ــی، ن ــابـان بـھــشـت در خـی

ـفـی  ٣٥ ولیعصر،نگھبانی    ساله از طبقه چھارم به طبقـه مـن
 .چھار در چاھک آسانسور سقوط کردوجان باخت 

 
سقوط از ساختمان مسکن مھر جان کارگر 

 سنندجی را گرفت
ـقـه  :  مھر ٢٣  کارگر فصلی در سنندج با سـقـوط از طـب

پنجم آپارتمان در حال ساخـت مسـکـن مـھـر در ایـن شـھـر  
ـنـدجـی بـه نـام  .   جانش را از دسـت داد  کـارگـر جـوان سـن

ـنـجـم   «م  -اسماعیل  » ـقـه پ در حال سیمان کاری بالکن طـب
ساختمان تعاونی مسکن خبرنگاران و ھنرمندان سننـدج بـود  
که به دلیل عدم وجود داربست و حفاظ سـقـوط کـرد و بـه  

 .دلیل صدمات وارده مغزی جان خود را از دست داد 
 

مرگ کارگری درپی سقوط از طبقه چھارم 
 در بوشھر

ـقـه  :   مھر ٢٢  یک کارگر،از اتبـاع افـغـانسـتـان، از طـب
چھارم یک ساختمان در حـال سـاخـت در خـیـابـان شـھـیـد  
مطھری بوشھر سقوط نموده و جـان خـود را از دسـت داده  

 .است  
 

کارگر در آتش سوزی ٤سوختگی ومرگ 
 سازی و صنایع چوب کارگاه مبل

سوزی در یـک    یک کارگر در پی وقوع آتش :  مھر ٢٢ 
آباد بـعـد از    سازی و صنایع چوب واقع در عبدل   کارگاه مبل 

ـقـه اول  .  خیابان ورامینی،جان خـود را از دسـت داد  در طـب
ـبـار و فـروشـگـاه صـنـایـع   یک ساختمان در حال ساخت، ان

 .ور شده بود   سازی قرار داشت که کامال شعله   چوب و مبل 
 

كارگری بر اثر تصادف در شھرك صنعتی 
 اشتھارد جان باخت

كارگری بر اثر تصادف با یك دسـتـگـاه خـودرو  :  مھر ٢٥ 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .سنگین در شھرك صنعتی اشتھارد جان خود را از دست داد 
 

 کودکان کار
 کشـور  ١٨٥  سازمان جھانی کار با اعالم برنامه ریزی  

ـریـن اشـکـال کـار   ـردن بـدت عضو این سازمان برای از بین ب
  ١٦٨ ، دستیابی به ھدف توقف کـار  ٢٠١٦ کودکان تا سال  

میلیون کودک در جھان را نیازمند اجرای سـیـاسـت ھـای  
 .یکپارچه و ھماھنگ از سوی کشورھا دانست 

به گزارش خبرنگـار مـھـر، سـازمـان جـھـانـی کـار در  
تـکـیـه کـردن خـانـواده ھـا بـه کـار  :  گزارشی اعالم کـرد 

کودکان باعث تضعیف کار مناسب و اعمال دستمزد خـوب  
نمایندگان کشـورھـای شـرکـت  . برای بزرگساالن می شود 

کننده در سومین اجالس جھانی مبارزه با کار کودکـان در  
ژنو اعالم کردند تالش ھای خود را برای رسیدن بـه ھـدف  
از بین بردن و محو بدترین اشـکـال کـار کـودکـان تـا سـال  

آخرین برآوردھای جھانی سـازمـان  .   انجام خواھند داد ٢٠١٦ 
بین المللی کار درباره کار کودکـان نشـان مـی دھـد کـه  

 تـعـداد کـودکـان کـار در کشـورھـا  ٢٠١٠ نسبت به سال  
ـر رسـیـده اسـت ١٦٨ کاھش یافته و به   ـف بـا ایـن  .   میلیون ن

حال، سازمان جھانی کار ھشدار داده است که ھنـوز تـعـداد  
در  .  بسیار زیادی از کودکان کار در کشورھا وجـود دارنـد 

عین حال، مدیرکل سازمـان جـھـانـی کـار بـه کشـورھـای  
عضو این سازمان ھشدار داده است روند پیشرفت محو کـار  
کودکان مناسب نیست و این موضوع می تواند مـنـجـر بـه  
ـریـن اشـکـال   شکست سیاست ھای دستیابی به مـحـود بـدت

ریشـه کـن کـردن کـار کـودکـان در  .  کار کودکان شـود 
کشورھا نیازمند تعھد ھمه ملت ھا به اعمال سیاست ھـای  
ھماھنگ و یکپارچه اسـت کـه بـایـد تـوسـط کـارگـران،  

ادامه کار کـودکـان نـه  . کارفرمایان و دولت ھا انجام شود 
ـلـکـه در   تنھا مشکلی برای اقتصادھای فقیر خواھد بود، ب

ـری از  .  سایر کشورھا نیز اثرگذار است  ـیـشـت بـایـد درک ب
ایجاد کار مناسب و معقول برای بـزرگسـاالن و جـوانـان در  

طـبـق آخـریـن  .  سن کار از سوی کشورھا وجود داشته باشد 
بررسی ھای جھانی صورت گرفته، کودکان کار اغلب در  
ـررسـمـی و بـه   بخش ھای کشاورزی اعم از رسمـی و غـی
صورت کلی در اقتصادھای غیـررسـمـی بـه کـار گـرفـتـه  

سازمان جھانی کار اتـحـادیـه ھـای کـارگـری  .  می شوند 
کشورھا را به این موضوع توجه داد که یـکـی از چـالـش  
ھای اقتصادھای غیررسمی فعالیت کودکان در این بـخـش  

  .ھا است 
 اخراج و بیكارسازی 

 
 فاز پارس ٢ ھزار نفر کارگر در ٤اخراج 
 جنوبی
مھرلحظه نیو، این فازھا میبایست ظرف مدت زمـان  ٢٧ 

 ماه به بھره برداری میرسید ولـی مـتـاسـفـانـه بـه دالیـل  ٤٠ 
ـروھـای کـارگـری  ٤٠٠٠ نامشخص کاھش حدود   ـی ـر ازن ـف  ن

 پـارس جـنـوبـی درمـدت  ١٣ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ فعال درفازھـای  
زمان دوماه گذشته که اکثرا ازنیروھای زحمـتـکـش اسـتـان  
بوده اند، عالوه بر تاخیر درتکمیل این فازھا سـبـب افـزایـش  

ـیـن  . ........... بیکاری درسطح استان شده اسـت   ھـمـچـن
سایر مشکالت این قشر زحمت کش نوع قراردادھای کـوتـاه  

ـیـز   مدت یک الی سه ماھه میباشد و خود این قراردادھا ن
ـم شـده اسـت و   ـنـظـی کامال یک طرفه به نفع کـارفـرمـا ت
ھیچگونه نظارتی از سوی نھادھای قانونی در این منـطـقـه  
بزرگ و با اھمیت جھانی در راستای رعایت حقوق کارگر  

دیـگـر مشـکـل کـارگـران شـامـل عـدم  . مطلقا وجود ندارد 
 الـی  ٤ پرداخت به وقت حقوق ماھیانه میباشد که گاھا تا  

 ماه به تاخیر افتـاده و دسـت کـارگـر بـه جـایـی جـھـت  ٦ 
 .اعتراض بند نیست 

 
التحصیالن  درصد فارغ٢٥بیش از 
 رضوی بیکارند خراسان

ـرعـامـل تـعـاونـی فـارغ ٢٤  ـتـحـصـیـالن    مھـرایسـنـا،مـدی ال
: رضـوی گـفـت   ھا و مراکز آموزش عالـی خـراسـان   دانشگاه 

ــغ بــر   ــال ــالن دانشــگــاھــی در     درصــد فــارغ ٢٥ ب ــی الــتــحــص
رضوی بیکارند و ایـن اسـتـان جـزو سـه اسـتـان بـا    خراسان 

 .بیشترین نرخ بیکاران تحصیلکرده در کشور است 
 

  کارگر شرکت آبھای عمیق٣٠اخراج
ـر از کـارگـران شـرکـت آبـھـای  ٣٠ اخراج  :   مھر ٢٣  ـف  ن

این اخراج ھا در حالی صـورت  .  عمیق به دلیل اتمام قرارداد 
گرفته است که این کارگران حدود سه ماه حـقـوق مـعـوقـه  

ـروھـای فـنـی  .  طلبکار ھستند  بیشتر این کارگران که از نی
ـیـش  .   انـد   اند به بیمه بیکاری معرفـی شـده   متخصص بوده  پ

ـر از کـارگـران   ـف از این نیز کارفرمای آبھای عمیق ھفـت ن
در حـال حـاضـر  .  این شرکت را به دلیل مشابه اخـراج کـرد 

ـر   ـر اسـت  ١٣ تعداد کارگران باقیمانده این شرکت بالغ ب ـف  ن
ھا نیز از شنبه آینـده بـا اتـمـام مـدت    که به احتمال قوی آن 

ـنـی اسـت،شـرکـت آبـھـای  .  قرارداد تعدیل خواھند شد  ـت گـف
عمیق در سالھای اخیر در ارتباط با مجموعه سکـو سـازی  

 .است   ایران صدرا فعالیت داشته 
 

 تعطیلی صنایع چوبی پونل پاکدشت 
  کارگر٨٠وبیکاری 

تعطیلـی صـنـایـع چـوبـی پـونـل پـاکـدشـت و  : مھر ٢٢ 
با وجود آنکـه کـارفـرمـا  .   کارگر این کارخانه ٨٠ بیکاری  

با تمامی کارگران این کارخانه تسویه حسـاب کـرده اسـت  
ـبـات   ـر مـطـال اما ھنوز پولی بابت معوقات حقـوقـی و سـای

تعداد کارگـران  .  قانونی به حساب کارگران واریز نشده است 
  ٢٥  سال است کـه  ٢٧  تا  ٧  نفر و باسابقه کار  ٨٠ این واحد  

نفر از این کارگران رسمی و باقی با قرار داد مـوقـت کـار  
گفتنی است،این کارگران با طرح شـکـایـت در  .  کردند   می 

ـتـظـر پـی   اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعـی پـاکـدشـت مـن
 .گیری این نھاد دولتی ھستند 

 
 کارخانه سیمانی مازوت ٩احتمال تعطیلی

سوز ظرف یک ھفته آینده وبیکاری 
 کارگران

 کارخانـه سـیـمـانـی مـازوت  ٩ احتمال تعطیلی  :  مھر ٢٢ 
ـره   ـیـل پـایـان یـافـتـن ذخـی سوز ظرف یک ھفته آینده به دل

  .ھا   سوخت آن 
 ٢٥کارخانه فرش دستی ھمدان و بیکاری 

 کارگر رسمی
ـقـه در    کارخانه فرش دستی ھمدان از واحدھای با سـاب

صنعت فرش، به دلیل کمبود نقدینگی و مشکـالت تـھـیـه  
مواد اولیه تولید از سوی کارفرمـا تـعـطـیـل اعـالم شـده و  

 اند   ھمه کارگران نیز اخراج شده 
 

 كارگران 
 

 ١٢٧ : اطالعیه شماره  
یک ھمبستگی پر شور با کارگران زندانی 

 در ایران
ــه  ٢١ روز   ــبــر ب  اکــت

ابتکار یـوران گـوسـتـاوسـون  
ـرای آزادی   ھمکار کمپین ب
ـــی در   ـــدان ـران زن ــ ـــارگ ک
ــه ای   ــادی ــح ــی ات ــســت نش
ـران   ــ ـــدادی از کـــارگ ـــع ت
ــه شــھـرداری بـا در   اتـحـادی
دست داشتن عـکـس ھـای  
ـران   از کارگران زندانی در ای
ھمبستگی خود را بـا ایـن  

ـنـد  ـران اعـالم داشـت ـبـش کـارگـری ای ایـن  .  کارگران و جـن
ـیـه ای خـواسـتـار آزادی ھـمـه   ـیـان اتحادیه قبال نیز طـی ب

 کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شده بود 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٢٠١٣  اکتبر  ٢٢ ،  ٩٢  مھر  ٣٠ 
 

  تن از دستگیر شدگان کرج٦تبرئه 
ـتـه ی  ٦ بنا به گزارش رسیده،    تـن از اعضـای کـمـی

ـم پـور،   ـی ھماھنگی به نام ھای سیروس فتحی، مسعود سـل
میترا ھمایونی، سعید مقدم، فرامرز فطـرت نـژاد و مـازیـار  

ـیـت  " مھرپور برای دفاع در برابر اتھـامـات   اقـدام عـلـی امـن
ـر قـانـونـی " و  "  ملی  "  عضویت در احزاب و سازمان ھای غـی

 در  ٢٦/٣/٩١ این افراد در تاریخ  .  به دادگاه فراخوانده شدند 
مجمع عمومی ساالنه ی این کمیته بـه ھـمـراه دھـھـا تـن  
ـیـسـت روز   دیگردر شھرستان کرج دستگیر و پس از حـدود ب

ـرارکـفـالـت آزاد شـده بـودنـد  ایـن اعضـا، در  .  بازداشت با ق
ـتـه   دادگاه، ضمن رد اتھام ھای وارده، عملکرد خود و کـمـی
ـیـت   ھماھنگی و اعضای آن را نه در جھت اقدام علیـه امـن
ملی، که در راستای منـافـع مـلـی و بـه طـور مشـخـص  
ـقـه کـارگـر،   عظیم ترین و گسترده تریـن بـخـش مـلـت، طـب

ـیـن در  .  عنوان کردند  اعضای کمیته ھـمـاھـنـگـی ھـمـچـن
ـتـه را بـه عـنـوان   ـیـت ھـای ایـن کـمـی دفاعیات خود فعال
تشکلی که به صورت علنی و آشکار به دفـاع از مـنـافـع  
ـردازد، از جـمـلـه   ـلـف مـی پ کارگران در عرصه ھای مخـت
کمک به امر خطیر تشکل یابی کارگران و به ویژه ایـجـاد  
تشکل ھای مستقل کـارگـری دانسـتـه و در ایـن رابـطـه  
ممانعت ھای موجود و ایجاد سد و مانع از جانب سـرمـایـه  
و ھم زمان تامین شرایط مناسب برای ایجاد تشـکـل ھـای  
مورد نظر کارفرمـایـان را کـه در جـھـت تـامـیـن مـنـافـع  
طبقاتی طبقه ی سرمایه دار ایجاد می شـونـد را مصـداق  
بارز بی عدالتی و تبعیض طبقاتـی اعـمـال شـده از جـانـب  

ـنـن در بـخـش  .  سرمایه عنوان کردنـد  ـردگـان، ھـمـچـی نـام ب
ـنـی   دیگری از دفاعیات خود ضمن ارائه ی مستنداتی مـب
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ـرای   بر تقاضای ثبت این تشـکـل و درخـواسـت مـکـانـی ب
ـنـدات بـه   تشکیل مجمع عمومی، ابراز نمودند که این مست
ـر رد اتـھـامـات وارده اسـت  ـلـی روشـن ب ـی . خودی خود، دل

قاضی شعبه ی دو دادگاه انقالب شھرستان رشـت، پـس از  
استماع دفاعیات و مشاھده ی مستندات، اتھامات وارده را  
. فاقد وجاھت قانونی دانسته و حکم به برائت متھـمـیـن داد 

 ی ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای    كمیته 
 كارگری 
 

شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان 
 ماه حبس تعزیری شریف ٦کردستان حکم 

ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به جزای 
 نقدی تبدیل کرد

ـان حـکـم شـش   شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردست
ماه حبس تعزیری مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه را کـه  
از سوی دادگاه بدوی انقالب بر علیه این دو نفر صـادر شـده  

ـبـدیـل  ٦٠٠ بود شکست و آنرا به   ـقـدی ت  ھزار تومان جزای ن
 دادگـاه اجـرای احـکـام  ٤ این حکم جھت اجرا به شعبه  . کرد 

شریف ساعد پناه و مظفر صالـح  .  شھر سنندج ارجاع شده است 
نیا از اعضای ھیات مدیره اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران در  

 به بھانه ھای واھی از سوی مـامـوریـن  ١٣٩٠ دی ماه سال  
ـقـه   ـی   ٨٠ امنیتی بازداشت شدند و پس از دو ھفته با قـرار وث

ـزمـان ایـن کـارگـران  .  میلیون تومانی از زندان آزاد شدند  از آن
بارھا مورد محاکمه و تحت فشار قرار گرفتند تا مجبور بـه  
استعفا از اتحادیه آزاد کارگران ایران بشوند، بطوریکه قـاضـی  
یکی از دادگاھھا صراحتا به شـریـف و مـظـفـر اعـالم کـرد   
ـان صـادر   ـت چنانچه از اتحادیه استعفا دھید حکم بـرائـت بـرای

ـاشـیـد  ـا  .  میکنم و در غیر این صورت باید منتظر مجازات ب ب
ـیـل   ـیـن دل این حال آنان تن به خواست قاضی نداند و بـه ھـم
شعبه اول دادگاه انقالب سنندج این دو فعال کارگـری را بـه  
ـال آن ایـن   ـب ـزیـری مـحـکـوم کـرد و بـدن شش ماه حبس تـع
کارگران با اعتراض به حکم صادره، ھفتم مھر ماه جاری در  
شعبه اول دادگاه تجدید نظر بار دیگر مـورد مـحـاکـمـه قـرار  

 ھزار تومان جزای نقدی به  ٦٠٠ گرفتند و صبح امروز حکم  
ـاه در  .  آنان ابالغ شد  ـن ـا و شـریـف سـاعـد پ ـی مظفر صـالـح ن

شرایطی ھر کدام به پرداخت ششصد ھزار تومان جزای نقـدی  
ـفـی   محکوم شده اند که ھیچ جرمی جز دفاع از حقـوق صـن

ایـن  .  خود و دیگر ھم طبقه ای ھایشـان مـرتـکـب نشـده انـد 
ـقـر و   حکم، حکمی بر علیه حق اعتراض کارگران ایران به ف
فالکت و حداقل مزد است و بیش از ھر چیزی بیانـگـر اراده  
ضد کارگری مسئولین حکومتی برای به تمکیـن واداشـتـن   
ـاری اسـت کـه ھـر روزه   کارگران در برابر شرایط فـالکـت ب

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  عمق و دامنه بیشتری پیدا میکند 
ـیـه   ایران صدور حکم جزای نقدی در دادگاه تجدید نظر بر عـل
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را آنھم در شـرایـطـی کـه  
ـای شـدیـد   ـنـگـن زندگی آنان ھمچون میلیونھا کـارگـر در ت
ـلـه اعـالم   معیشتی قرار دارد قویا محکوم میکند و بدینوسـی
میدارد اعتراض، تجمع، اعتصاب و تشکل یابـی از بـدیـھـی  
ترین حقوق اجتماعی کارگران است و مـا در اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران مرعوب ھیچ فشار و جریمه ای نخواھیـم شـد  
ـابـی بـه   ـی و مصممانه به  مبارزات بی وقفه خود جھـت دسـت

اتحـادیـه آزاد کـارگـران  .  حقوق انسانی مان ادامه خواھیم داد 
 ١٣٩٢  مھر ماه  ٢٥  –ایران  
 

یک موفقیت مھم دیگر برای کارگران فوالد 

ھیات حل اختالف اداره کار :زاگرس
شھرستان قروه رای به ابقا بکار کارگران 

 فوالد زاگرس داد
پس از گذشت بیش از سـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ماه از اخراج کارگران فوالد زاگرس، ھـیـات حـل اخـتـالف  
اداره کار شھرستان قروه رای به ابقا بکـار ایـن کـارگـران و  

ـبـال در شـھـریـور مـاه  .  پرداخت کلیه مـعـوقـات آنـان داد  ق
ـیـز رای   سالجاری ھیات تشخیص اداره کار شھرستان قروه ن
مشابھی صادر کرده بود اما کارفرما با عـدم تـمـکـیـن بـه  
رای این ھیات، شکایتی را تسلیم ھیات اخـتـالف نـمـود و   
بدون ارائه مستنداتی مبنی بر صحت ادعاھایـش در مـورد  
تعطیلی کارخانه و ضرر و زیان مالی  خواھـان ابـطـال رای  

ـروه شـد  کـارگـر  ٢٣٥ .  ھیات تشخیص اداره کار شھرستان ق
 تیر ماه سـالـجـاری از کـار خـود اخـراج  ١٨ فوالد زاگرس  

شدند و کارفرما تـالش کـرد بـا ھـمـکـاری  اسـتـانـداری  
کردستان و اداره کار بطور غیر قانونی این کـارگـران را بـه  
بیمه بیکاری وصل کند امـا کـارگـران فـوالد زاگـرس در  
مقابل خواستھای کارفرما و اداره کار ایستادگی کردنـد و  
با برپائی تجمعات اعتراضی در مـقـابـل مـجـلـس شـورای  
ـم   ـی ـیـن تسـل اسالمی و دیگر نـھـادھـای مسـئـول و ھـمـچـن
شکایتی به اداره کار شھرستان قروه خواھان بازگشت بـکـار  

  ٢٤ در ایـن مـیـان  .  و پرداخت کلیه معـوقـات خـود شـدنـد 
کارگر اخراجی با تالشھای کارفرما و ھمکاری اداره کـار  

ـر اسـاس آرا ھـیـات  .  قروه  به بیمه بیکاری وصـل شـدنـد  ب
  ٢١١ تشخیص و ھیات حل اختالف اداره کار شھرستان قروه  

کارگر اخراجی فوالد زاگرس می باید در کـارھـای خـود  
در رای ھیات حل اختالف،  کارفرما مکلف بـه  .  ابقا شوند 

دھـم مـھـر  ( پرداخت دستمزد کارگران تا زمان صـدور رای  
ـیـمـه ھـای  )   ماه  ـیـن واریـز ب و کلیه معوقات آنان و ھمچن

. کارگران به حساب سازمان تامین اجـتـمـاعـی شـده اسـت 
ھیات حل اختالف اداره کار شھرستان قروه رای خـود را بـه  

 قـانـون کـار  ١٥٩ اتفاق آرا صادر نموده و با استناد به ماده  
کـارگـران  .  این رای را قطعـی و الزم االجـرا خـوانـده اسـت 

فوالد زاگرس بیش از سه ماه مبارزه ای متحد و قـدرتـمـنـد  
را به پیش بردند و با ایستادگی در مقابل انواع تھـدیـدھـا و  
فشارھای مختلف اجازه نداند حقوق انسانی شان قربانی بنـد  

ـراز مسـرت  .  و بست کارفرما و حـامـیـانـش شـود  مـا بـا اب
ـیـت را   ـق فراوان از پیروزی کارگران فوالد زاگرس، این مـوف
حاصـل اتـحـاد، ایسـتـادگـی و عـزم و اراده مـحـکـم ایـن  
کارگران میدانیم و آنرا صمیمانه به یکـایـک ایـن دوسـتـان  

زنده باد ھمبستگـی و اتـحـاد کـارگـران  .  تبریک میگوئیم 
 مـھـر مـاه  ٢٣   –فوالد زاگرس اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ١٣٩٢ 
 

نامه اعضای ھیات مدیره سندیکای کارگران 
 نیشکر ھفت تپه به وزیر کار

ـا درود !  خدمت جناب آقای ربیعی وزیـر مـحـتـرم کـار  ! ب
جناب آقای ربیعی، ابتدا ضمن تبریک به حضـرت  عـالـی  

قابل ذکر است که مـا  . جھت انتخاب شما به عنوان وزیر کار 
امضا کننده گان نامه که ھمگی ازکارگران نیـشـکـر ھـفـت  
تپه ھستیم، در سالھای گذشته ،تنھا به دلیل حق خـواھـی و  
تامین معیشت زندگی دچار مصائب و رنـجـھـای فـراوانـی  

ـنـد سـوء  . شدیم  آن ھم در شرکتی که به دالیل مختلفی ،مان

مدیریت، افت شدید تولید، فرسودگی کارخانه و پایین بـودن  
ودردا کـه  .  تعرفه گمرکی در آستانه تعطیل شدن قرار داشـت 

ـاسـب شـرکـت ھـیـچ   ـامـن موارد ذکر شده در مورد اوضـاع ن
یعنی وجود ناھنجاریھای ذکـر  .   ارتباطی با کارگران نداشت 

. شده خارج از حیطه ،عملکرد و مسئولیت  ما کارگـران بـود 
ـفـی بـودنـد کـه   ـل ـابـع دالیـل مـخـت بلکه موارد ذکـر شـده ت
ـتـی، عـامـل بـحـران   ـیـسـت در یـک مـجـمـوعـه دول ـیـع طب

ولی آن کسـانـی  .  ومشکالت به گردن نھادھای دولتی است 
ـتـی ھـا را دادنـد   ـاق ـی که تاوان چنین ندانـم کـاریـھـا وبـی ل

حقوق حقه کارگر با تاخـیـرھـا ودشـواریـھـای  .  کارگران بودند 
ـیـت روانـی  .  عدیده ای پرداخت میشد  امنیت شـغـلـی و امـن

ـتـه بـود  ـیـن رف در تـداوم شـرایـط  .  کارگران و خانواده ھا از ب
ـاری   مذکور ،اوضاع به حدی بغرنج شده بود کـه بـرای بسـی

ـان قـرضـی از  .  تھیه نان خالی ھم دشوار شده بـود  ـتـن ن گـرف
نانوایی متداول شده بود و سفره کارگران به شدت خالـی شـده  

در چنین شرایط غم بار و ناامید کننده ای کارگران بـه  .  بود 
ـان اعـتـراض  )   یعنی اعتصاب (تنھا وسیله ممکن   ـی جـھـت ب

کـارگـر ھـفـت  "  شعار .  ناشی از وضعیت بوجود امده پرداختند 
بخوبی شرایط رقت بار کـارگـران  "  تپه ایم، گرسنه ایم گرسنه 

ـا مشـاھـده ضـعـف و  .  را نشان می داد  ھمچنین کارگـران ب
سستی شورای اسالمی کار، با جمع آوری امضا این تشکـل  

شورایی کـه  .  نامتجانس با وضعیت کارگران را منحل کردند 
ـادوی   قرار بود به استیفای حقوق کـارگـران پـردازد عـمـال پ

در عـوض  .  کارفرما بود و در خدمت کارفـرمـا قـرار داشـت 
ـامـه ھـا   ـاولـه ن ـق کارگران در یک اقدام جمعی، و بر طبق م

سازمان جھانی کار که ایران عضو آن اسـت، دسـت  ٩٨  و ٨٧ 
اقدامی که نتایج ملـمـوسـی  . به تاسیس سندیکای خود زدند 

ـتـن اسـت کـه  . برای کارگران به ھمـراه داشـت   الزم بـه گـف
ـپـه   ھمگی ما از اعضای ھیئت مدیره سندیکا نیشکر ھفت ت

ـارزه ایسـت بـرای  .  ھستیم  ـارزه کـارگـری مـب آقای وزیر، مب
معیشت  و رسیدن به یک زندگی شرافت مـنـدانـه صـورت  

آنھم در شرایطی که این اوضاع سخت بر ما تحمیـل  .  میگیرد 
ـیـت  .  شده بود  ـیـدایـش ایـن وضـع چرا کـه مـا خـود را در پ

ـادگـی  .  گناھکار نمیدانستیم  با اینھمه در اثر پایمردی و ایسـت
ـاره شـرکـت   کارگران ،خوشبختانه  دولت مجبور شد کـه دوب

ـیـجـه شـرکـت از زیـر  .  نیشکر ھفت تپه را یاری کنـد  ـت در ن
مجموعه مادر تخصصی وابسته به وزارت جـھـاد کشـاورزی  
خارج و به وزارت صنایع  یعنی به زیـر مـجـمـوعـه سـازمـان  

اما مانند تمـامـی  .  گسترش و نوسازی صنایع منتقل گردید 
پدیده ھای انسانی، این چنین پیروزی برای کارگران خـالـی  

ـاچـار شـدنـد  .  از تاوان نبود  مسئولین انتقام امتیازاتی را که ن
ـتـخـب   به کارگران بدھند، از ما فعاالن سندیـکـائـی کـه مـن

ـفـر امضـا  .  کارگران بودیم، گرفتند  ـاوان را مـا شـش ن این ت
ـا  .  کننده نامه پرداخت نمودیم  ـازداشـتـھـای مـتـعـدد، تـوام ب ب

ـا یـک سـال و   پرونده سازیھای مختلف، زندان از شش ماه ت
اینھا بخش کـوچـکـی  .  نیم و اخراج از دوسال ونیم تا سه سال 
زیسـتـن در زیـر فشـار  .  از تاوانیست که ما پرداخت نـمـودیـم 

واضطراب، تحمل انواع توھین ھا و تھمتھای گوناگون آن ھـم  
طبیـعـی اسـت  . به خاطر اتھاماتی که نخ نما وبی اساس بود 

ـیـب مـجـازات مـی   که ھمسران و فرزندان ما ھم به ایـن تـرت
. شدند و محرومیتھای شدیدتری را باید تحمـل مـی کـردنـد 

آقای وزیر شما درابتدای وزارت خـویـش، اعـالم کـردیـد کـه  
ـیـد  . شما در گذشته کارگر بوده اید و به آن افتخار مـی کـن

ـا تـوجـه بـه نـگـاه   ـیـم کـه ب ـاد آوری کـن ـیـم ی ما میـخـواھ
ـقـه کـارگـر   تحقیرآمیزی که در جامعه ودولت نسبت بـه طـب

بـه شـرط کـارگـر  ( وجود دارد، متاسفانه کارگـران در ایـران  
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ھیچ شانسی جھت وزارت نـدارنـد کـه ھـیـچ ،آنـھـا  )  ماندن 
آقـای وزیـر  .  حتی نمی توانند شھردار شـھـرشـان ھـم بشـونـد 

خودتان بھتر میدانید که مسئولیت فعلی شما ھیچ ربطی بـه  
کا رگر بودن شما در گذشته ندارد، بلکه مربوط به مشـاغـل  

ـبـال کـارگـر بـوده  .  بعدی تان است  صرف اعالم اینکه شما ق
آقـای وزیـر   .  اید بالقوه ھیچ نفعی برای طبقه کـارگـر نـدارد 

ــد  ــن ــار ســخــتــی را مــی گــذران . کــارگــران در ایــران روزگ
ـقـر، عـدم وجـود   دشواریھایی مثل، دستمزد پایینتر از خـط ف
تشکل مستقل کارگری که بتواند از زندگی مـا کـارگـران  
ـاخـیـرھـای   ـیـن ت دفاع کند و نداشتن حق اعتصاب و ھـمـچـن
ـنـھـا بـخـش   طوالنی در پرداخت حقوق ودستمـزد کـارگـران، ت

در  .  کوچکی از مصائب این طبقه بزرگ بشـمـار مـی رود 
ـیـت بـھـم ریـخـتـه   ـالـی سـر کـوچـه در وضـع ـق حالیکه ھر ب
ـیـن   ـی اقتصادی، راسا قیمت کاالی خود را جـھـت فـروش تـع
ـیـروی   می کند، با اینھمه ما کارگران بعنوان فروشنـدگـان ن
کار،حق مشارکت در تعیین این یگـانـه کـاالیـی کـه بـرای  

ـتـه دسـتـمـزد،  .  عرضه داریم را نداریم  ـی بطوریکه حتی در کـم
ـنـکـه آن    -که ظاھرا تکیه بر سه جانبه گرایی دارد   ـا ای و ب

ـنـدگـان واقـعـی   نمایندگان بخش کارگری در این کمیته نمای
ـتـرل    –کارگران نیستند   باز ھم این نماینده دولت است که کن

ـیـن   ـی را در دست دارد و اضافه دستمزد سالیانه کارگران را تع
ـان در ھـر شـرایـطـی  .  قیمت می کند  در حالیکه کـارفـرمـای

ـنـد   ـیـد خـارج کـن یـعـنـی  ( میتوانند سرمایه خـود را از تـول
ـاس  )  اعتصاب کنند  و یا ھمانطور که سال گذشته دیدیم اجـن

خود را در انبارھا نگه دارند و وارد بازار نکنند، امـا کـارگـر  
ـیـشـکـر  .  برخوردار نیست ) اعتصاب ( از چنین حقی   کارگران ن

ـا   ـلـی کـه تـوام بـود ب ـی ھفت تپه برای گریز از شرایط تـحـم
گرسنگی که کیان خانواده ھای شان را تـھـدیـد مـی کـرد،  

ـنـد  اعـتـصـابـی کـه کـه  .  مجبور شدند دست به اعتصاب بزن
ـز بـود  ولـی در نـھـایـت  .  کامال خود جـوش ومسـالـمـت آمـی

ـیـش  . آنکسی که تنبیه شد ما بودیم  نه آنانی که زنـدگـی ب
عـدم پـرداخـت  .  از چھار ھزار کارگر را به خطر انداخته بودنـد 

ـاخـیـر در پـرداخـت حـقـوق ودسـتـمـزد کـارگـران   و یا حتی ت
چـرا کـه  .  جرمیست نابـخـشـوده، ضـدانسـانـی وضـداخـالقـی 
: در خـاتـمـه . زندگی، جان وعزت کارگران به خطر می اندازد 

ما خواستار بازگشت به وضعیت شغلی خود، پرداخت حـقـوق  
ـیـم  مـا  .  و بیمه این دورانی را که از کار اخراج بوده ایم، ھسـت

ـار    ھمچنین خواستار آن ھستیم که احکام قضائی صـادره درب
چـرا کـه  .  ما باطل اعالم گشته و از ما اعاد  حیثیـت شـود 

این شرایطی که برسر ما آمد را ظالمانـه و بـدور از عـدالـت  
مگر ما کارگران چه گناھی کرده ایم کـه چـوب  .  میدانیم 

ـار   ـی ـت بی تدبیریھا و تصمیمات غلط دیـگـران را بـخـوریـم؟ اخ
ـال   ـب ـیـم؟ مـا بـدن دست دیگران است و تاوان را مـا پـس بـدھ

ـا، کـلـی  .  عدالت ھستیم  مالک ما در قضاوت حرفھای زیب
در زمینه عمل است که ایـن قضـاوت شـکـل  .  ومبھم نیست 
ـقـه  .  موفق باشید . می گیرد  با آرزوی سربلندی واعتالی طب
ـپـور .  محمدحیدری مھر ٩/٧/١٣٩٢ کارگر   ـی ـیـل  .  قربان عل ـل ج
ـیـکـوفـرد .  رضـارخشـان .  احمـدی  . عـلـی نـجـاتـی .  فـریـدون ن

 اعضای ھیأت مدیر  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه 
 

دستگیری، زندانی کردن و 
 آزار و اذیت کارگران

 
 ١٢٦ : اطالعیه شماره  

 رضا شھابی نیاز به درمان فوری دارد
جمھوری اسالمی در قبال وضع جسمانی رضا شـھـابـی  

 مسئول است 
اخبار نگران کننـده ای ھـر  
روزه از رضا شـھـابـی از چـھـره  
ھای شناخته شده کارگـری در  

مدتھاسـت  .  زندان بگوش میرسد 
که رضـا از درد کـمـر و بـی  
ــج   ــاپ چــپ خــود رن حســی ب
میبرد و بعد از فشارھای بسیار  

ـیـمـارسـتـان امـام  ٢٧ باالخره ساعت ده صبح روز    مھر  بـه ب
  ١٢ خمینی انتقال یافت و جانیان اسالمی دوباره در سـاعـت  

دو ھفته قبل از آن  .   اوین بازگرداندند ٣٥٠ ظھر او را به بند  
نیز رضا شھابی جھت عکسبرداری به بیمارسـتـان شـھـدای  

ـرار اسـت  .  تجریش اعزام شده بود  طبق  مـجـوز پـزشـکـان ق
مجدا به بیمارستـان اعـزام    MRIرضا ھر چه زود تر جھت  

بنا بر خبر ھا بعد از معاینات انـجـام شـده، پـزشـکـان  .  شود 
رضا مجددا تاکید کرده اند که وی باید خارج از زنـدان و  
ـراپـی و آب درمـانـی تـحـت   با استفاده  از امکانات فیزیوت

 . معالجه و درمان قرار گیرد 
رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیکای واحد است و  
بخاطر مبارزاتش در دفـاع از حـقـوق کـارگـران  در زنـدان  

ـیـن  . است  رضا شھابی در زندانھای رژیم اسالمی دچار چـن
وضعیتی شده و خطر فلج شدن وی را تھدید میکند و ایـن  
بخشی از شکنجه رژیم اسالمی در قبال کـارگـران زنـدانـی  

رضـا شـھـابـی و ھـمـه کـارگـران  .  و زندانیان سیاسی است 
 .  زندانی و زندانیان سیاسی  باید فورا از زندان آزاد شوند 
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وخامت اوضاع جسمانی ،رضا شھابی را به 
 ! بیمارستان كشاند

ـره سـنـدیـكـای   ـئـت مـدی رضا شھابی عضو زندانـی ھـی
كارگران شركت واحد بعلت تشدیـد درد كـمـر و بـی حسـی  

صـبـح سـاعـت  ٢٧/٧/٩٢ پای چپ  مجددا امروز مورخ   
ـنـی اعـزام گـردیـد ١٠  بـعـد از  .    به بیمارستـان امـام خـمـی

ـرای   ـیـد كـرده انـد ب معاینات انجام شده پزشكان مجددا تـاك
ـراپـی و اب   ـیـزیـوت ادامه درمان شھابی باید از امـكـانـات ف
درمانی در محیطی خارج از زندان استفاده كند و نامبرده بـا  
این شرایط قادر به تحمل كیفر نمی باشد و كوتاھی در ایـن  
موارد می تواند باعث بروز مشـكـالت جسـمـی حـادی از  
جمله احتمال بی حسی سمت چپ بـدن گـردد، كـه بـمـرور  
زمان منجر به فلج شدن نامبرده می انجامد،طبق دسـتـورات  

ـر جـھـت    MRIپزشكان معالج  قرار شده تا ھـر چـه زودت
 روز پیش ھـم  ١٧ شھابی  .  مجددا به بیمارستان اعزام گردد  

برای عكیبرداری به بیمارستان شھدای تجریـش اعـزام شـده  
ـنـد  ١٢ بود، نامبرده سـاعـت     ٣٥٠  ظـھـر بـه زنـدان اویـن ب

الزم به یاد اوری است كه حفـظ جـان زنـدانـی  . برگردانده شد 
به عھده زندانبان می باشد ومسئولییت ھر گـونـه كـوتـاھـی  
ـر عـھـده   در مورد درمان و رسیدگی به این فعال كارگری ب

 .مسئولین قضائی می باشد 
 

 ماه حبس تعزیری محکوم ٥وفا قادری به 
 !شد

 دادگاه تجدید نظـر اسـتـان  ١ به گزارش رسیده شعبه ی  
ـتـه "  وفاقادری " کردستان   ی    فعال کـارگـری و عضـو کـمـی

ھـای کـارگـری را    ھماھنگی برای کمک به ایجادتشکل 
الزم بـه ذکـر  .   ماه حبس تعزیری محکوم کـرد ٥ به تحمل  

ـنـھـا بـه جـرم عضـویـت در   است که این فعال کـارگـری ت
ی ھماھنگی و دفاع از حقوق کارگرانی مانند خـود    کمیته 

 سال حبـس تـعـزیـری  ١  دادگاه انقالب سنندج به  ١ در شعبه  
 مـاه در بـازداشـت  ١ محکوم شده بود و به ھمین اتھام نیـز  

ی ھماھنگی برای کمک بـه    کمیته .  ی اطالعات بود   اداره 
ھای کارگری ضمن محکوم نمودن این حـکـم    ایجاد تشکل 

ـیـن   ضد کارگری، خواھان شکسته شدن این حکم و ھمـچـن
ـیـان سـیـاسـی   آزادی کارگران و فعالین کـارگـری و زنـدان

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   کمیته . باشد   می      ی ھماھـنـگـی ب
 ١٣٩٢  مھر  ٢٤ -ھای کارگری   تشکل 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

ماه حقوق بیش ٦عدم پرداخت 
 کارگرکاشی سمندسمنان١٥٠از

ـیـش از ٦ عدم پرداخت  : مھر ٢٧    ١٥٠ ماه حقوق  و بیمه ب
ـتـدای سـال جـاری،   .«کاشی سمند »کارگر کارخانه   از اب

انـد    کارگران کاشی سمندسمنان ھیچ حقوقی دریافت نکرده 
. شان نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشـده اسـت   و حق بیمه 

ـرداخـت   با آنکه کارفرما ھر ماھه از حقوق کارگران بابـت پ
کند ولی این مبـالـغ بـه    بیمه مبالغی را کارگران کسر می 

 . شود   تامین اجتماعی واریز نمی 
 

 را ٩١ ماه حقوق سال ٧کار  کارگران کنف
 اند دریافت نکرده

 مـاه حـقـوق سـال  ٧  و  ٨٥  درصد از معوقات سال  ٣٥  
از  .  گذشته کارگران کارخانه کنف کار پرداخت نشده اسـت 

 کـارگـر ایـن کـارخـانـه بـه  ١٨٧ ،  ٩١  تا پایان سال  ٨٣ سال  
دلیل عدم دریافت حـقـوق بـا مشـکـالت بسـیـاری مـواجـه  

 تـا سـال  ٨٥  کارگری کـه از سـال  ١٢٤ ھمچنین  . اند   بوده 
اند سنـوات پـایـان    اند ھنوز نتوانسته   به مرور بازنشسته شده ٩٢ 

رقم مطالبات بـازنشـسـتـگـان  .   خدمت خود را دریافت کنند 
ـیـارد و  ٢ این کارخانه    ـیـون تـومـان اسـت ٤٠٠  میل ـل .    مـی

 کـارگـر آن  ٥٥  نفر اسـت کـه  ٦٥ تعداد کارگران کارخانه  
ـر بـاقـی مـانـده کـارگـران  ١٠ اند و     استخدام شده ٩٢ سال    نف

 .اند که در شرف بازنشسته شدن قرار دارند   قدیمی کارخانه 
 

سد "ی کارگران  عدم پرداخت حقوق معوقه
 "خاکی قوچم دھگالن

 ماه اسـت  ٦ پیمانکاران سد خاکی قوچم دھگالن مدت  
انـجـام  .  انـد   که از پرداخت حقوق کارگران خود امتنـاع کـرده 

ی یکی از شرکتھای پیمانکاری وابستـه    این پروژه به عھده 
 کـارگـراسـت کـه  ٣٧٠ این شرکت دارای  . باشد   به سپاه می 

) ٢٣/٧/٩٢ (ھا از اول فروردین سال جاری تاکنون    ی آن     ھمه 
کارگـران ایـن شـرکـت  .  اند   گونه حقوقی دریافت نکرده   ھیچ 

ی حقوق و ھمچنیـن شـرایـط    بارھا برای رسیدگی به مساله 
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اند که ھـر بـار ھـم بـا    سخت کار به کارفرما مراجعه کرده 
ـیـن تـھـدیـد بـه    بھانه  ھای واھی مانند نبود بودجه و ھـمـچـن

ـرای کـمـک بـه    کمیته .  اند   اخراج روبرو شده  ی ھماھنگی ب
 ١٣٩٢  مھر  ٢٣ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
عدم پرداخت یکسال حقوق کارگران 

 شھرداری یاسوج
) یـک سـال (  تـاکـنـون ٩١ از مـھـر مـاه سـال  :  مھر ٢٤ 

کارگران و رفـتـگـران  شـھـرداری یـاسـوج حـقـوق خـود را  
 .دریافت نکرده اند 

 
ماه حقوق کارگران شرکت ٣عدم پرداخت 

پیمانکاری ثمین صنعت در شلمچه واحتمال 
 اخراجشان

کارگر شرکت پیـمـانـکـاری ثـمـیـن  ١٤٠ حقوق  : مھر ٢٢ 
ــعــت   ـرداخــت نشـده اســت ٣ صـن شــرکــت  .  مــاه اســت کــه پ

پیمانکاری ثمین صنعت که در زمینه ساخت تاسـیـسـات و  
ـتـصـادی    تجھیزات دریایی فعالیت دارد بدلیل تحریم  ھـای اق

. ھای خود با کمبود مواد اولیه مواجه شـود   در اجرای پروژه 
بنابه گفته کارگران، در صـورت ادامـه وضـعـیـت فـعـلـی  
کارفرمای شرکت پیمانکاری ثمین صنعت قصـد دارد بـه  

ـراداد کـاری  شـان اخـراج    تدریج ھمه کارگران  را با پـایـان ق
 . کند 

 
 گزارش 

 
گزارشی از شرکت اشکان سازان غرب 

 سنندج
) ھای آبیـاری   ی لوله   سازنده ( شرکت اشکان سازان غرب  

ـنـدج دارای    واقع در گردنه   کـارگـر  ٢٥ ی صلوات آبـاد سـن
 اجباری کـارگـران را وادار    کاری   است که با اعمال اضافه 
.  شـب مـی کـنـد ٩  صـبـح تـا  ٧ به انجام کار از ساعت  

کارگران روزانه با مواد شیمیایی و انجام کارھای سنـگـیـن  
سر و کار دارند اما شغل آنھا در ردیف کارھـای سـخـت و  

آور قرار نگرفته و در نتیجه از ھـیـچـگـونـه خـدمـات و    زیان 
ـر  .  آور برخوردار نیستند   مزایای مشاغل سخت و زیان  عالوه ب

فرسای کاری، کـارگـران در ایـن شـرکـت از    شرایط طاقت 
داشتن مزایایی مانند مرخصی و تعطیالت رسـمـی مـحـروم  
ھستند و ھمچنین ھـمـیـشـه در طـول سـال دارای دو مـاه  

ـرای کـمـک    کمیته .  دستمزد معوقه ھستند  ی ھماھنگی ب
 ١٣٩٢  مھر  ٢٣ -ھای کارگری   به ایجاد تشکل 

 
مھندسی وزارت کاردرانتخابات مجمع 

عمومی تشکل ھای دست سازدولتی 
 !کارگری

برای پی بردن به آنچه که درمجمـع عـمـومـی تشـکـل  
ـقـش وزارت کـاردرآن   ـتـی کـارگـری ون ھای دست سـازدول

تعداد حاضرین بـا    -:  نظرتان رابه گزارش زیرجلب می کنیم 
وزارت کار بـایـد بـه    -.  تعداد آرای اعالم شده مغایرت دارد 

ـتـخـابـات    وعده  ـری از مـھـنـدسـی ان اش در خصوص جلوگـی
ـرگـزاری    -.  ھـای کـارگـری عـمـل کـنـد   تشکل  در روز ب

انتخابات بعضی اعضا در زمان رای گیری، تعـداد زیـادی  

ـنـد  ھـای    تـعـدادی از انـجـمـن   -.  تعرفه رای در اختیار داشت
انـد در مـجـمـع عـمـومـی    صنفی که فاقد اعتبارنامه بـوده 

ـیـس  ٢٧ بـه گـزارش .  انـد   حاضر شده و رای داده  ـنـا،رئ ـل مـھـرای
ھای صنفی کارگران استان اصفھان از تـخـلـف    کانون انجمن 

ـفـی    در انتخابات ھیات مدیره کانون عالی انجمـن  ھـای صـن
: در این بـاره گـفـت  «علی یزدانی ». کارگران ایران خبر داد 

ـرگـزاری    تعدادی از انجمن  ھای صنفـی نسـبـت بـه نـحـوه ب
ـره کـانـون عـالـی   مجمع عمومی و انتخـابـات ھـیـات مـدی

ـرگـزار    انجمن  ھای صنفی کارگران ایران که روز سه شنبـه ب
اند و در ھفته جاری بـه وزارت کـار شـکـایـت    شد معترض 

: وی در تشریح تخلفات صورت گرفته بیان کـرد .  کنند   می 
ـرای رأی دادن را   مشخصات افـرادی کـه شـرایـط الزم ب
ـبـت نـام کـرده      داشته و برای شرکت در مجمع عـمـومـی ث
. بودند در لیست حاضرین مجمع عـمـومـی درج شـده اسـت 

این لیست ھنوز به وزارت کار تحویل داده نشده ولـی آنـچـه  
مشخص است تعداد حاضـریـن بـا تـعـداد آرای اعـالم شـده  

 ھـر    مـطـابـق اسـاسـنـامـه،  :  وی تصریح کرد . مغایرت دارد 
ـفـی مـربـوطـه  اش در    فردی که به نمایندگی از انجمن صـن

تواند وکالت بیش از دو    شود نمی   مجمع عمومی حاضر می 
انجمن صنفی دیگر را به ھمـراه داشـتـه بـاشـد امـا در روز  
برگزاری انتخابات شاھد بودیم برخی اعضـا در زمـان رای  

ـنـد  ـیـس  .  گیری، تعداد زیادی تعرفه رای در اختیار داشت رئ
فقط آن دسـتـه  :  انجمن صنفی کارگران خباز اصفھان افزود 

ـنـد    از انجمن  ھای صنفی که از نظر وزارت کار اعتبار داشـت
ـرداخـت  ١٦ و حق عضویت شان را حداکثر تـا    مـھـر مـاه پ

ـنـد    کرده بودند می  توانستند در مجمع عمومی شـرکـت کـن
ھای صنفی حـاضـر در مـجـمـع، حـق    اما تعدادی از انجمن 
بـه  .   بـودنـد    مھر ماه پرداخت کـرده ١٦ عضویتشان را بعد از  

ـفـی کـه فـاقـد    گفته یزدانی، تعدادی از انـجـمـن  ھـای صـن
اند در مجمع عمـومـی حـاضـر شـده و رای    اعتبارنامه بوده 

ـفـی کـارگـران اسـتـان    رئیس کانون انجمن .  اند   داده  ھای صـن
اش    وزارت کار باید بـه وعـده :  اصفھان در پایان اظھار داشت 

ھـای    در خصوص جلوگیری از مھندسی انتـخـابـات تشـکـل 
ـره   کارگری عمل کند و در خصوص انتخابات ھـیـات مـدی

ــجــمــن  ــی ان ــون عــال ــی کــارگــران ایــران    کــان ــف ــن ھــای ص
 .ھای الزم را انجام دھد   پیگیری 
 
گاه بازنشسته  ھا ھیچ پزخانه کاران کوره  تش
 شوند نمی

ھـای    پـزخـانـه    نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره  
آتـش  »قرچک ورامین خواستار ساماندھی بیمه کـارگـران  

ھـای ایـن       واحد فعال در کوره پـزخـانـه ٣٠ در بیش از   «کار 
ـنـا   «جعفر معصومی اصل ». شھرستان شد  ـل در این باره به ای

  ٢٠ ھـای ورامـیـن حـدود    در ھر واحد از کوره پزخانه :  گفت 
ــمـی آتــش کــار شــاغــل  ــد و در حــرفــه   کـارگــر دائ ھــای    ان

مشـغـول بـه   «کوره سـوزی »و   «بار کنی »،  «چرخکشی »
قرارداد این کارگران، دسته جمعی با اتحادیه صـنـف  . کارند 
ھـای    و کانون انـجـمـن )  به عنوان نماینده کارفرمایان ( فخار  

بـه عـنـوان  ( صنفی کارگران کوره پزخانه ھای استان تھران  
ھر سال یکبار بصورت کارمزدی منـعـقـد  )  نماینده کارگران 

ـیـمـه    می  ـرداخـت حـق ب شود که کارفرما را مـوظـف بـه پ
ـرار داد مـذکـور  .  کنـد   کارگران در طول سال می    ٢٥ در ق

ـیـمـه  ٧ درصد از کارمزد ساالنه بابت سھم    درصـدی حـق ب

کارگر پیش بینی شده است که بـایـد بـعـد از ھـر تسـویـه  
با وجود آنکه کـارفـرمـایـان  . حساب از حقوق آنان کسر شود 

ھا بعد از ھر تسویه حساب حق بیمه سـھـم کـارگـر    این واحد 
کنند، اما در پرداخت کامـل آن    را از دستمزد آنان کسر می 

اکثر ایـن کـارگـران  . کنند   به تأمین اجتماعی کوتاھی می 
ـقـه    با آنکه به سن بازنشستگی رسیده  اند کمتر از ده سال ساب

ـر حسـب  .  کار دارند  محاسبه حقوق کـارگـران آتـش کـار ب
اند و ساعـت کـار ایـن    ھایی است که جابجا کرده   مقدار آجر 

  ٣  شب تـا  ١٢ کارگران که بیشترشان چرخ کش ھستند از  
 .انجامد   بعد از ظھر به طول می 

 
 اخبار بین المللی 

 
 زیر خط فقر افزایش آمار زندگی -اسپانیا 

ـرنـامـه در حـال اجـرای   کمیسیون اروپا اعالم کرد که ب
ریاضت اقتصادی در اسپانیا، فقر را در این کشور گستـرش  

سازمان خیریه کاتولیک کاریتاس نیز خبـر داد  .  داده است 
ـرنـد  ٣ که    میلیون شھروند اسپانیا زیر خط فقر به سر مـی ب

 مـیـالدی  ٢٠٠٨  برابر آمـار مـربـوط بـه سـال  ٢ و این رقم  
سباستین مورا، رئیس سازمان کاریتاس گفتـه اسـت  .   است 

ـیـز اخـتـالف درآمـد در   ـر و ن ـق که آمار زندگی زیر خط ف
این سازمان درآمد ماھانه کمتـر  .  اسپانیا افزایش یافته است 

ـر اسـاس  .    یورو را زیر خط فقر تعریف می کـنـد ٣٠٧ از   ب
ـرخـی از گـروه ھـا از   گزارش ھای موجود حقوق انسانی ب
ـریـن خـطـر آسـیـب پـذیـری   جمله کودکان و معلوالن با بیشت

 .مواجه است 
 

 میلیون یوریی اسقف ٤٠قصر  -آلمان 
  آلمانی

به گزارش یورو نیوزدر پی رسوایی مالی یـک اسـقـف  
ـیـک ایـن   پنجاه و سه ساله آلمانی، رھبر کلیـسـای کـاتـول
ــنـه بـا پــاپ   ــن زمـی کشـور وارد واتــیـکــان شـد تـا در ای
ـتـگـو   فرانچسکو، رھبر کاتولیک ھای جھان دیـدار و گـف

روبرت زولیچ، رھبر کاتولیـک ھـای آلـمـان کـه در  .  کند 
یک نشست مطبوعاتی در رم شرکت کرده بـود، بـا اشـاره  
به تشکیل یک کمیسیون ویژه برای بررسی ایـن مـوضـوع  

ـتـه کـار خـود را آغـاز خـواھـد  : " گفت  کمیسیون ھمین ھف
ـیـسـا،  . کرد  اعضای این کمیسیون کارشـنـاسـان قـانـون کـل

ـنـد  آنـھـا  .  کارشناسان امور مالی و امور ساخت و ساز ھسـت
باید روشن کنند که ھزینه ھـای سـاخـتـمـان سـاخـتـه شـده  
چقدر بوده است و سپس فرآیند تصمیم گیری به جای خـود  

 . "انجام خواھد گرفت 
تبارتز فان الست که اسقف شھر لیمبورگ آلمان اسـت،  
تاکنون در حدود چھل میلیون یورو برای ساخت اقـامـتـگـاه  

 .خود ھزینه کرده است 
کـاری کـه ایـن اسـقـف  : " یک مرد آلمانی می گـویـد 

باید او را عزل کنند چون پـول مـا را بـه  .  کرده فاجعه است 
کـاری کـه  : " شھروند دیگری مـی گـویـد . "  ھدر داده است 

او باید برای ایـن کـار مـجـازات  .  این مرد کرده خوب نیست 
ـیـد .  شود  . نمی شود که شما با پول دیگران این کار را بـکـن

ـا   نمی شود که مرتب برای پول گرفتن التماس کنیـد بـعـد ب
ـیـد  ـامـه  ! "  آن پول چنین قصری برای خودتان درست کـن روزن

ھای آلمانی نوشته اند که ساخت این اقامتگاه مجـلـل بـرای  
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این روحانی مسیحی در حالی است که پـاپ ھـمـواره مـردم  
 .را به ساده زیستی فرامی خواند 

 
 یک کارگر پس از   خودکشی -بلژیک 

 بیکار شدن
به گزارش یورو نیوز یکی از کارگران بلژیکی کارخـانـه  

و پـس از از  (  مـھـر  ٢٠ ( اکتبر  ١٢ آرسلور میتال، روز شنبه  
ال ن ویـگـنـرون  .  دست دادن شغلش، دست به خـود کشـی زد 

چھل و پنج ساله، در نامه وداع با ھمسر و دخترش، با اشـاره  
به مشقاتی که اخیرا متحمل شده، مسبب خودکشی خود را  

آقـای  .  الکشمی نارایان میتال رییس کارخـانـه دانسـتـه اسـت 
ـیـرو در   ویگنرون از جمله پرسنلی بود که در جریان تـعـدیـل ن

او  .  خط تولید کارخانه در لی ی ژ کار خـود را از دسـت داد 
فـردریـک  .  یکی از فعاالن اتحادیه کارگری کـارخـانـه بـود 

ژیلو، یکی از دوستان او و از نمایندگان اتـحـادیـه کـارگـری  
بسته شدن کارخانـه واقـعـا  : " در واکنش به این موضوع گفت 

ھــر وقـت مـی دیـدمـش، مـوضــوع  .  او را خــرد کـرده بـود 
رابرت روزویو رییس یـکـی  . " گفتگوی ما ھمین مسئله بود 

از شاخه ھای سندیکای آرسلورمیتال، واحد لی یژ در مـورد  
ما برای تشکیل گروھھای  : " مشکالت کارگران، می گوید 

ـاالی  .  مکمل کلی حرف زده بودیم  اما با توجـه بـه تـعـداد ب
پست ھایی که حذف شده اند، خیلی سخت است که ھمه را  

این فعال کارگری، در بخش دیـگـری از  . "  ھمراه خود کنیم 
ـیـکـاری،   ـا ب نامه خود با انتقاد از عملکرد دولت در مبارزه ب
ـاری   آرزو کرده خوانده شدن متن این نامه در مـراسـم خـاکسـپ
ـیـت   اش موجب جلب توجه افکارعـمـومـی نسـبـت بـه وضـع

 .معیشتی کارگران آرسلورمیتال شود 
 

خشم مدافعان حقوق مھاجران از  -فرانسه 
 اقدام پلیس

ساله دبیرستانی اھل کوزوو  ١٥ بازداشت یک دانش آموز  
ـازه   و اخراج از فرانسه به دلیل اقامت غیرقانونی بـه دردسـر ت

دولت فرانسه اعـالم  .  ای برای دولت این کشور بدل شده است 
 سالـه  ١٥ کرد تحقیقات درباره موضوع دستگیری یک دختر  

مھاجر توسط پلیس این کشور در مقابل ھمکالسی ھایش را  
ـانـونـی  . آغاز کرده است  علت این دستگیری مھاجرت غیـر ق

این کـار، خشـم  .  این دختر و خانواده اش به فرانسه بوده است 
ـان   گروه ھای مدافع حقوق مھاجران را برانگیختـه اسـت و آن

وزارت کشـور فـرانسـه  .  خواھان استعفای وزیر کشور شده اند 
ـنـدگـی ایـن   ـاھ ـن اعالم کرده است که از آنجا که درخواست پ
خانواده رد شده بود، آنھا دیـگـر اجـازه مـانـدن در فـرانسـه را  

ـنـد  ــه ھـمـراه خــانـواده اش  .  نـداشـت ـاردا ب ــش  ٥ لــئـون ـی  سـال پ
ـان از  . غیرقانونی وارد فرانسه شد  ـنـدگـی آن ـاھ ـن ـاضـای پ ـق ت

ـبـر  ٩ سوی اداره مھاجرت رد و سرانجام درحالی که روز    اکـت
ـاردا  .  سوار اتوبوس مدرسه بود، بازداشت شـد )   مھر ١٧ (  ـئـون ل

ـاره  .  مانند خانواده اش از فرانسه اخراج شده است  این دختر درب
احساس خیلـی بـدی داشـتـم و  : " لحظه بازداشتش می گوید 

ـان مـی پـرسـیـدنـد چـه  .  در برابر دوستانم خجالت کشـیـدم  آن
من نـمـی  .  کسی را کشته ای که پلیس در تعقیب تو بوده؟ 

. دانستم کجا ھستم و چه می گذرد، فقط گریه می کـردم 
متوقف ساختن اتوبوس حامل دانش آموزان و بازداشـت ایـن  "  

ـادی را مـتـوجـه دولـت کـرده اسـت  ـادھـای زی .  نوجوان، انتق
ـتـی کـه  : " مانوئل والس، وزیر کشورفـرانسـه مـی گـویـد  وق

ـیـل   ـنـگـامـی کـه دل درخواست پناھندگی رد می شود و ھ
ـیـسـت آنـگـاه   دیگری برای حضور متقاضی در این خـاک ن
قانون اعمال می شود و قانون یعنی اینکه شـخـص بـه مـرز  

ـان  ."   بازگردانده شود  لئوناردا که توانسته بود در مدرسه به زب
فرانسه مسلط شود، اکنون ھـمـراه خـانـواده اش روی یـک  

وی در  .  نیمکت در خیابانی در کوزوو زنـدگـی مـی کـنـد 
ـام در مـدرسـه را   زادگاھش به دلیل بی خانمانی حق ثبـت ن

 .ندارد 
 

افزایش نرخ بیکاری و اعالم  -یونان 
  اعتصاب عمومی

نرخ بیکاری در یونان با تداوم رکود اقتـصـادی در ایـن  
ـیـه  ٢٧.٦ درصد در ژوئن به      ٢٧.٥ کشور از    درصـد در ژوی

ـرخ  .  افزایش پیدا کرد  ـر مـتـوسـط ن ـراب این رقم بیش از دو ب
درصد اعالم شده برای کل مـنـطـقـه یـورو در      ١٢ بیکاری  

سازمان آمار یونان در حالی آخرین آمـار از  .   ماه اوت است 
ـتـشـر کـرد کـه   ـیـکـاری در ایـن کشـور را مـن وضعیت ب

ـیـه    اتحادیه  ـراض عـل ھای کارکنان یونانی بـه مـنـظـور اعـت
تدابیر ریاضتی و طرح دولت برای اخراج گسترده کارمـنـدان  
ـر یـک اعـتـصـاب   بخش دولتی، قصد دارند در ششم نوامـب

بینـی کـرده کـه    دولت یونان پیش .   ساعته برگزار کنند ٢٤ 
ـنـده از رکـود شـش سـالـه خـارج   اقتصاد این کشور سال آی

ـنـه، تـوان    خواھد شد اما اجرای مکرر طرح  ھای کاھش ھزی
اقتصادی مردم را کاھش داده و خشم عمومی را نسبت بـه  

ـرکـل  .   تدابیر ریاضتی برانگیخـتـه اسـت  ـی کـه   GSEEدب
    ترین اتحادیـه بـخـش خصـوصـی یـونـان اسـت، مـی   بزرگ 
دھـنـدگـان    خواھیم به دولت و وام   با این اعتصاب می :  گوید 
ـنـد    ھای یونانـی نـمـی   المللی ھشدار دھیم که خانواده   بین  تـوان

شـان    ریاضت بیشتری را متحمل شوند زیرا به آستانه تـحـمـل 
ترین اتحادیه بخش    که بزرگ  ADEDYاتحادیه  . اند   رسیده 

ـیـه  ـراض عـل ـرای اعـت ھـزاران    دولتی است، نیز اعالم کـرده ب
شغلی که قرار است در این بخش حذف شوند، در اعتصـاب  

ـفـاق یـکـدیـگـر  .  شرکت خواھد کرد  این دو اتـحـادیـه بـه ات
ـنـد  اگـرچـه  .  نماینده بیش از نیمی از نیروی کار یونان ھسـت

ـفـی اعـالم   ـت ـر را مـن دولت یونان اجرای تدابیر ریاضت بیشت
ـیـات   کرده اما اتحادیه  ـر مـال ھـا و    ھا نسبت به افزایش بیـشـت

کاھش دستمزد و مستمری برای رسیـدن بـه اھـداف بسـتـه  
ـلـی در    دھندگان بین   نجات مالی تعیین شده از سوی وام  المـل

ـیـن .   چند سال آینده نگران ھستند  ـلـی پـول و    صندوق ب الـمـل
دھندگان اروپایی که دو بسته نـجـات مـالـی بـه مـیـزان    وام 

ـرداخـت کـرده ٢٤٠  انـد،     میلیارد یورو برای یونان تصویب و پ
قرار است ماه اکتبر بازبینی روند اصالحات در ایـن کشـور  

ھای مربوط به رشد و کسـری    بینی   را از سر گرفته و پیش 
 . بودجه آن را مورد تجدید نظر قرار دھند 

 
اعتراض دانش آموزان و معلمان  -فرانسه 

 به اقدام دولت
صدھا دانش آمـوز  (   مھر  ٢٥ ( اکتبر  ١٧ روز پنج شنبه  

در پاریس به ھمراه جمعی از معلمان و والدینـشـان در یـک  
تجمع اعتراض آمیز شرکت کردند و خشم خود را نسبت بـه  

سندیـکـاھـای دانـش  .  عملکرد دولت در فرانسه بیان داشتند 
آموزی فرانسه خواستار بازگشت لئوناردای پانـزده سـالـه از  

ـنـد کـه  ١٩ کوزوو و خاچیک    ساله، تبعه ارمنستـان ھسـت
یـکـی از دانـش  .  شنبه گذشته از فرانسه اخـراج شـده بـود 

ـبـعـه  : " آموزان معترض می گوید  ـرای ایـن دو ت آنچه که ب
اھل ارمنستان و کوزوو اتفاق افتاد باعث نگرانـی مـا شـده  

ـم  ـی . است و از آنچه که در این ھفته رخ داده خشمگین ھسـت
ـلـب   ـم ق این کار شرم آور است و ما از ایـن افـراد از صـمـی

: لئـونـاردای پـانـزده سـالـه مـی گـویـد ."  حمایت می کنیم 
ـرا در  .  خانه مـن فـرانسـه اسـت .  کوزوو خانه من نیست "  زی

ـنـده  . فرانسه ھمه چیز دارم  دوستانم، دوست پسرم، معلمانم، آی
ـم چـرا  . ام و ھمه چیز  اما در اینجا چیزی ندارم و نمـی دان

من به ھمه می گفتم که بایـد بـه آقـای  .  در کوزوو ھستم 
اوالند رای بدھند و نمی دانم چـرا آقـای اوالنـد مـا را بـه  

ـر  .  کوزوو بازگردانده است  از او تقاضا دارم که ھرچه سریـعـت
ـرا نـمـی خـواھـم کـه فـرصـت   ما را به فرانسه بازگرداند زی

 . " رفتن به مدرسه را از دست بدھم 
 

تظاھرات دھھا ھزار نفری مردم ایتالیا علیه 
 دولت

ـرده بـه سـیـاسـت   مردم ایتالیا با برپایی تـظـاھـرات گسـت
گفتند و تـاکـیـد کـردنـد  “ نه ” ھای ریاضت اقتصادی دولت  

ـیـکـه   ـردازنـد درحـال ـپ مردم نباید تاوان بحران مالی دولت را ب
 .بانکھای بزرگ ھمچنان برنده این بازی ھستند 

در تظاھرات ھزاران نفری مردم ایتالیا که روزگذشته در  
ـیـان   شھر رم،پایتخت ایتالیا، برپا شد معترضان ایتالیایی به ب
ـتـصـادی دولـت   اعتراض خود بـه سـیـاسـتـھـای ریـاضـت اق

 .مبادرت کردند 
ـنـد  ـرار  .  مردم ایتالیا از این سیاستھا خشـمـگـیـن ھسـت ق

ھمزمـان  .  است این تظاھرات امروز نیز در رم ادامه پیدا کند 
ـیـز   با تظاھرات، کارکنان بخش حمل و نقل عمومی ایتالیا ن
اعتصاب کرده اند که این مسئله سبب مـخـتـل شـدن رونـد  

 .زندگی عادی مردم شده است 
یکی از شھروندان معترض ایتالیـایـی در ایـن خصـوص  

ـم  »: گفت  ـی دولـت  .  ما به شدت مخالف اقدامات دولت ھسـت
ایتالیا بودجه بخش حمایتی دولت را کـاھـش مـی دھـد و  

بـا  .  برای مقابله با بیکاری ھیچ کاری انـجـام نـمـی دھـد 
اجرای سیاستھای ریاضت اقتصادی دولت، تـا پـایـان سـال  
ـیـمـانـی   جاری حدود یکصد و پنجاه ھزار نفر از کارکـنـان پ

ـیـن  . دولتی بیکار خواھند شد  چرا دولت بـا ایـن افـراد چـن
 «برخوردی دارد؟ 

ـیـز   ـنـده کشـورشـان ن مردم ایتالیا به الیحه بودجه سال آی
ـر بـودجـه   ـیـشـت اعتراض دارند که سـبـب کـاھـش ھـرچـه ب

 .بخشھای عمومی و خدماتی می شود 
ـایـی در ایـن تـظـاھـرات   ـی ـال ـت یکی دیگر از معترضـان ای

ـاضـت  »: گفت  ـاسـتـھـای ری ـاوان سـی ـا ت ـی ـال ـت مردم معمولی ای
چرا باید طبقات آسیب پذیر جامعـه  .  اقتصادی را می پردازند 

از قبیل مستمری بگیران و بازنشستگان و افراد بیکار ھزینـه  
ـزرگ و فـعـاالن   ـانـکـداران ب این سیاستھا را متحمل شوند؟ ب
ـنـی   بزرگ عرصه صنایع ایتالیا از این وضع نفع می برند یع
ھمان کسانی که از بازیھای مالی خود سودکالنی به جیـب  

ـا ایـن  .  می زنند  ـا ب ـی ـال ـت در واقع، طبقه سیاسی حاکم بـر ای
 «.کارھا، به مردم اعالم جنگ کرده است 

ـیـا نشـان مـی دھـد   نتایج نظرسنجی ھای اخیر در ایتال
ھفتاد درصد ایتالیایی از آن بیـم دارنـد کـه کـارشـان را از  

پنجاه درصد ایتالیایی ھا نیز می گویند قـادر  .  دست بدھند 
 به تامین ھزینه ھای زندگی خانواده ھایشان نیستند 

 


