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بحث رابطه  :   کارگر کمونیست    
جمھوری اسالمی بـا امـریـکـا و  
لغو تحریمھا موجب ایـجـاد صـف  
ـروھـای   ـی بندی ھـایـی در درون ن

برخی رابطـه  .  اپوزیسیون شده است 
ـقـه کـارگـر   با امریکا را بنفع طـب
ــد، نــیــروھــای حــواشــی   ــدانــن مــی
ــا ارســال   جــمــھــوری اســالمــی ب
چندین نامه خواھان لغو تحریـمـھـا  
ــغــو   ــد، دســتــه دیــگــری ل شــده ان

ــنـه ای بــرای   ــمـھــا را زمـی تـحـری
شدن اقتصاد و سیـاسـت  "  متعارف " 

در  ایران میدانند، چرا ایـن بـحـث  
اینچنین اھمیت یافتـه اسـت؟ آیـا  
ـم   واقعا بحث بر سر اقتصاد و تحـری
ـنـکـه کشـاکـش ھـای   است یا ای
سیاسی پایه ای تـری در پشـت  
ـتـصـادی مـخـفـی   مسله تحریم اق

 شده است؟ 
تـحـریـمـھـای  :  حمید تقـوائـی 

ـر و   اقتصـادی بـه گـرانـی و فـق
بیکاری در جامعه دامن زده است  
و از این نقطه نظر  بیـشـک رفـع  
تحریمھا به نفع کارگـران و مـردم  
ایران خواھد بود امـا ایـن امـر بـه  
متعارف شدن اقتصاد و  یا حـتـی  
متعـارف شـدن رابـطـه جـمـھـوری  
. اسالمی با آمریکا ربـطـی نـدارد 

نه وضعیت نابسامان اقتصادی در  

 مصاحبه با حمید تقوائی در مورد
  تحریمھا، وضعیت اقتصادی و نقش 

 جنبش کارگری و کمونیستی

 ٣        صفحه  

ـیـای   به گزارش سایت روزنامـه دن
ــصــاد  ــســات  "  اقــت ــل جــل ــا تشــکــی ب

بررسی ابعاد تعیین مزد از سـوی  
ــار    تشــکــل  ــای کــارگــری، ک ھ

بررسی و تعیین دستمزد کـارگـران  
. شـده  اسـت "   آغاز ٩٣ برای سال  

اشاره این گزارش به تشکل ھـای  
کارگری منظور ھمان شـوراھـای  
ـنـھـا   اسالمی حکومت است که ت

بـودن  "  کارگری " صفتی که ندارد  
آن اســت چــون بــرای ســرکــوب  
کــارگــران از ســوی حــکــومــت  
سازمان یـافـتـه اسـت نـه بـھـبـود  

 .وضعیت کارگران 
 یکی از مـزدوران حـکـومـت  
" به نام حسین حبیبی که عنـوان  

دبیر کانون ھماھنگـی شـوراھـای  
ــھـران  ــان ت را  "  اسـالمـی کـار اسـت

ــکـشـد طــبـق گــزارش   یـدک مـی
ھـم  :"  روزنامه فوق ھشدار میدھـد 

اکنون با شیب تند قیمتھا مـواجـه  
ـر روی   ھستیم که ھیچ کنترلی ب
آنھا نیست و این روند نشـانـگـر آن  
اسـت کــه دولـت، وزارت کـار و  
شورای عالـی کـار بـایـد از ھـم  
ـقـاضـای   ـرای ت اکـنـون خـود را ب

ـنـی   گسترده جامعه کارگری مـب
ـنـد  . بر افزایش دستمزدھا آماده کن

این شخص توصیه میکـنـد کـه  "  
وزارت کار و شورای عالـی کـار  

مصلحت اندیشی را کنار بگذارد  " 
 قـانـون کـار کـه  ٤١ و طبق ماده  

اشاره بـه ایـن دارد کـه دسـتـمـزد  
ــن   ـی ـی ــورم تـع ـرخ ت ـنـاسـب بـا ن مـت

اشاره عضـو  .  میگردد، عمل کند 
شوراھـای اسـالمـی بـه تصـویـب  

  ٩٢ دستمزد کارگران در سـال    
ـرخ   ـر از مـیـزان ن است کـه کـمـت

 تقاضای گسترده کارگران برای "
 "افزایش دستمزدھا

 یاشار سھندی 

آخرین كنگره ھر چھار سال یكـبـار  
-AFL)فدراسیون كـار آمـریـكـا  

CIO)  ــا  ٨ ، در روزھــای   ١١  ت
ـرگـزار شـد ٢٠١٣ سپتامبـر   در  .   ب
ـیـس فـدراسـیـون و    این كنگره  ھا رئ

ـرگـزیـده   پستھای مھم رھبری آن ب
ـتـی كـه  .  می شـونـد  مـعـمـوال وق

ــاوت از صــدای   ــف ــی مــت صــدائ
ـیـده   رھبری كنونی فدراسـیـون شـن
می شود، سر و صدای زیـادتـری  
ـبـش   ـر جـن در بین فعالین چـپ ت

كـنـگـره  .  كارگری بلند مـی شـود 
امسال این فـدراسـیـون در رسـانـه  
ھـای رسـمــی ایـاالت مــتـحـده و  
بخصوص در سایتھا و مدیای ایـن  
ـروھـای نـزدیـك بـه   ـی فدراسیون و ن
حزب دمكرات و اوباما، باعث سـر  
و صداھائی شـده بـود كـه گـویـا  
ــه   ــفـاوتــی ب قـطــعــنـامــه ھــای مــت
ــوه   ــح ــد و ن ــده ان ــب رســی تصــوی

برگزاری خود این كنگره با تـاریـخ  
ـفـاوت بـوده   تاكنونی آن كامـال مـت

ــھــتــر فضــای  .  اسـت  بــرای درك ب
حاكم بر این كنگره، سراغ چند تـن  
از فعالین چپ جنبـش كـارگـری  

سئوالی درباره اھـمـیـت ایـن  .  رفتم 
ـقـطـه   كنگره و نقـطـه عـطـفـھـا و ن

ـرای    تـن از  ٥ ضعفھـای آن را ب
ـیـن كـارگـری فـرسـتـادم كـه   فعـال
جملگی از تصمیم اشاعه اتفاقـات  
ــن   و بـحـث و نـظــراتـی كــه در ای
ـرای   كنگره مـطـرح شـده بـودنـد، ب
ــان ابــراز   ــدگــان فــارســی زب خــوانــن

در ایـن  .  خوشـحـالـی كـرده بـودنـد 
مطلب خود را مجبور دیـده ام كـه  
ــان جــواب   جـاھــائــی جــواب دوســت
ـرای   ـم و ب ـن دھنده را ترجمه آزاد ك
ــش   ــب ــن ــا ج ــی كــه ب خــوانــنــدگــان

نگاھی به كنگره فدراسیون 
 كار آمریكا، 

در مصاحبه با فعالین جنبش 
 كارگری آمریكا

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 ٤           صفحه   ١٠          صفحه  

 ٥           صفحه  
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ــیــن ریشــه بــحــران جــمــھــوری   اول
مشـکـل  .  اسالمی اقتصاد اسـت 

ــی   ــت ــاس ــی ــدس ــران ب ــصــاد ای ــت اق
رفســنــجــانــی یــا فــالن اقــدام و  
ــت یـا فــالن   سـیـاسـت غـلـط دول
اشتبـاه در رابـطـه بـا صـنـایـع و  

اقـتـصـاد ایـران  .  مدیریت نـیـسـت 
اقــتــصــاد یــک کشــور ھــفــتــاد  
ـلـیـونـی اسـت کـه در جـھـان   می
ــه داری امــروز از حــوزه   ســرمــای
عـمـومـی انـبــاشـت سـرمـایـه در  
مقیاس بین المللی بیـرون افـتـاده  

ھــر کشــوری را در ایــن  .  اســت 
ــظــر   مــوقــعــیــت قــرار دھــیــد از ن

اینطور  .  اقتصادی بدبخت میشود 
نیست که گویا کسی سـیـاسـت  
غلطی اتـخـاذ کـرده و اقـتـصـاد  

فـقـر زیـاد  .  ایران خراب شده است 
. شده و یا ثروت باید تعدیل شـود 

سرمایه داری باید سرمایه داری  
باشد و رشد کند تا بتواند حداقل  
رفاھی که شرط پا برجا بودن آن  

باید بـتـوانـد  .  است را تأمین کند 
نیـازھـای سـرمـایـه و نـیـازھـای  
تکنولوژیک جامعه را رفع کند  
و بتواند به صاحبان وسائل تولـیـد  
سودی را برگردانـد و بـه بـخـش  
تولید کننده جامعه نیز مـعـاشـی  
را، تا این سیستـم بـتـوانـد ادامـه  

سرمایه داری ایـران و  .  پیدا کند 
سرمایه داری ھر جا اگر بخواھـد  
اینکار را بـکـنـد بـایـد در بـازار  
جھانی کار کند و در مـقـیـاس  

ـلـی جـای خـود را پـیـدا    بین  ـل الم
ــیــنــیــم کــه  .  کــنــد  ــب بــعــیــنــه مــی

جمھوری اسالمی و اقـتـصـادی  
که جمھوری اسالمی باالی سـر  
آن است بیرون از حیطـه انـبـاشـت  
جـھـانـی سـرمـایـه قـرار گـرفـتــه  

نــه بــه ایــن عــنــوان کــه  .  اســت 
انباشت نمیکند و یا حـتـی رشـد  
نمیکند، رشد جزئی ھم میکنـد،  
ولی به ایـن عـنـوان کـه ایـنـجـا  
جائی نیست که سرمایه بیاید بـا  
یک شتاب کافی بـا تـوجـه بـه  

رشد جمعیت، با توجه به توقعـات  
مردم آنجا، با توجه به نـیـازھـای  
اقتصادی، سیاسی و فـرھـنـگـی  
جامعه، با یک شـتـاب کـافـی  
. نیازھای جامعه را برآورده کـنـد 

ای کـه بـایـد    چون مقدار سرمایه 
اینجا بریزد و اشتغالی کـه بـایـد  

ای کـه    ایجاد کند و تکنولـوژی 
باید برای یک چنین شکوفائی  
اقتـصـادی و یـا بـه راه افـتـادن  
اقتصاد ایـران مصـرف شـود، بـه  
میزانی اسـت کـه سـرمـایـه دار  
بومی از طریق اضافه محصولـی  
کـه بـدسـت مـیـآورد، نـمـیـتـوانـد  

ای کـه    ارزش اضافه . تأمین کند 
باید در ایران ریخـتـه شـود، بـایـد  
بخـشـی از یـک تـقـسـیـم کـار  

باید منـشـاء  "  ایران . " جھانی باشد 
و جـائـی بـرای صـدور سـرمـایـه  

بتوان در آنجا تولـیـد کـرد،  .  باشد 
کاری که کشورھائی که یـک  
دوره شکوفائی اقتصادی دارنـد،  

جمھوری اسالمی  .  انجام داده اند 
ــدارد  . شـانـس رشــد اقـتــصـادی ن

چــون یــک اقــتــصــاد مــنــزوی  
سرمایه داری که با منابـع خـود  
تنھا مانده بـاشـد، بـخـصـوص در  
ــای امـــروز کـــه   ـــی ـــط دن ــرای ش
تکنولوژی خیلی تعیین کـنـنـده  
. است، نمـیـتـوانـد شـکـوفـا شـود 

ــوژی مــقــدار زیــاد پــول   ــکــنــول ت
رشـد اقـتـصـادی بـه  .  میـخـواھـد 

جای پابرجائی در جھان سرمـایـه  
داری معطوف به غـرب احـتـیـاج  

جمھوری اسـالمـی جـواب  .  دارد 
ـلـکـت را   مسائل اقـتـصـادی مـم

اینـکـه حـاال نـفـت ایـن  .  نمیدھد 
ھفته باال رفـتـه یـا ده روز بـعـد  
پائین آمده یا غیره دردی را دوا  

حـتـی اگــر نـفـت را  .  نـمـیـکـنــد 
 دالر و از حـاال تـا  ٣٥ ای    بشکه 

پنج سـال دیـگـر ھـم بـفـروشـنـد،  
جامعه ھفتاد میلیونی را بـا ایـن  

در  .  درآمد نفت نمیشود اداره کرد 
نتیجه جمھوری اسالمی مشکـل  

ریشــه اصــلــی مشــکــالت  .  دارد 
جمھوری اسالمی ایـن اقـتـصـاد،  
بحران اقتصـادی، و نـاتـوانـی از  
پاسخگوئی به مسائل اقتصـادی  

میـشـود فـرض کـرد کـه  .  است 
اگر اینھا اقـتـصـاد شـکـوفـائـی  

شـان    داشتـنـد، اگـر وضـع مـالـی 
خیلی خوب بـود، مـیـتـوانسـتـنـد  
نیروھـای طـرفـدارشـان را بسـیـج  
کنند، از نظر سیاسی مخـالـفـیـن  
خود را ساکت کنند، و از نـظـر  
فرھنگـی یـک درجـه اخـتـنـاق  

ولـی ایـن  .  فرھنگی را بقا دھند 
اقتصاد به آنھا اجازه نمیدھد کـه  
اختناق و سرکوب فرھنگی را با  
سوبسید اقـتـصـادی بـه جـامـعـه  

مـمـکـن اســت  .  تـحـمـیـل کـنــنـد 
عربستان سـعـودی ایـنـطـور دارد  
طـبـقـه مـتـوســط خـود و حـتــی  
ــاجــر را راضــی   کــارگــران مــھ

: و مثال بگـویـد کـه .  نگھمیدارد 
خوب باالخره وضع حقوق ایـنـطـور  
است و طب مجانی اسـت، حـاال  
چکار داری که شیخ ایـنـطـوری  
است؟ چکار داری که حق رأی  
. نداری، برو زندگی ات را بـکـن 

ـلـیـون آدمـی  ٦٠ ولی ایران با    می
ــدگــی   کــه در گــرســنــگــی زن

ای اسـت کـه    میکنند و جامـعـه 
میداند دنیا چطور است، جـامـعـه  

ای نیست، با ایـن شـرایـط    دربسته 
نمیتواند بـه بـقـاء خـودش ادامـه  
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ایران و نه کشاکش بین جمھـوری  
اسالمی و آمریکا و دول غربی با  
مساله تحریھا شروع نشده اسـت و  
ـرطــرف   ــز ب ـی بـا رفـع تـحـریـمــھـا ن

تالش نیروھائی کـه  .  نخواھد شد 
ـم بـا   رفع تحریمھا و نزدیکـی رژی
ـنـد   غرب را حالل مشکالت میـدان
ــداز یــک   ــســت کــه چشــم ان ـن ای
جمـھـوری اسـالمـی مـتـعـارف و  
تثبیت شده و مورد پـذیـرش غـرب  
ــر   را کــه ظــاھــرا قــرارســت در اث

" رئیس جمھور معتـدل " سیاستھای  
ـر جـامـعـه   ـراب متحقق بشـود، در ب

ایــن یــک تــالش  .  قــرار بــدھــنــد 
ارتجاعی برای حـفـط جـمـھـوری  

 . اسالمی است 
مساله مردم پروژه ھسـتـه ای  
ـیـسـت   ـم بـا غـرب ن یا رابطـه رژی
مساله مردم نفس وجود جمـھـوری  
ـیـحـقـوقـی و   ـر و ب ـق اسالمی و ف
سرکوب و حاکمیت ایدئولوژی و  
ـیـن کـپـک زده   اخالقیات و قـوان
ــب   ــه مصــائ ــی ــی و کــل ــالم اس
اقتصادی و سیاسی و اجتـمـاعـی  
ـم بـاعـث و   ای است که این رژی

از نـظـر جـامـعـه و  .  بانـی آنسـت 
اکثریت نود و نـه درصـدی مـردم  
ــھــا بــا   ــن ــران مــوجــود ت ایــران بــح
سرنگونی جمھوری اسالمـی حـل  

توده مردم این خواست  .  خواھد شد 
 -و ھدف خود را بارھـا و بـارھـا  

 -٨٨ آخرین بار در خیزش انقالبـی  
ـتـھـا و  .  اعالم کرده اند  تـالش دول

ــل   ــی و ک ــای غــرب ــه ھ ــان رس
اسالمی حافـط    -اپوزیسیون ملی  

ـقـت   ـی نظام اینست که ھـمـیـن حـق
ـنـد  ـنـھـان کـن . ساده و آشکار را پ

اقتصادی در ایران    -بحران سیاسی 
ـروژه   را به موضوع تـحـریـمـھـا و پ
ھستـه ای و رابـطـه بـا غـرب و  
غیره تنزل میدھند تا حـل مسـالـه  
با فرض وجود جمھوری اسـالمـی  
و حداکثر با استحاله آن بـه یـک  
ـر   ـر را امـکـان پـذی نظام متعادل ت

ـروز دیـگـری از  .  جلوه بدھند  این ب

ھمان خط قـدیـمـی دوخـردادی و  
اصالح و استحاله رژیم منطبق بـا  

 .   شرایط امروز است 
آیـا    -کارگـر کـمـونـیـسـت  

ــاشــی   ــمــھــا مــوجــب فــروپ تــحــری
ـران شـده اسـت و   اقتصادی در ای
ــن   ــت ــرف لــغــو آن مــوجــب قــرار گ
ـره سـرمـایـه   اقتصاد ایران در زنـجـی
جھانی  خواھد بود؟ ایا ما شاھـد  
ـرو   شکلگیری جمھوری اسالمی پ
ــاســت   ــصــاد و ســی ــا اقــت ــی ب غـرب

 ھستیم؟ " متعارف "
تـحـریـمـھـا  :    حمید تقوائـی 

شرایط اقتصادی در ایران را وخیـم  
تر کرده و در آسـتـانـه فـروپـاشـی  
کامل قرار داه است اما ھمـانـطـور  
که اشاره کردم علـت نـاتـوانـی و  
ـتـصـادی جـمـھـوری   نابسامانی اق
ــســت  ــا نــی ــمــھ ــحــری .  اســالمــی ت

ـتـصـاد سـرمـایـه   متعارف شـدن اق
ــزم دســت   ــل داری در ایــران مســت
ــن جــمــھــوری اســالمــی از   شـســت
سیاست ھای ضد آمـریـکـائـی و  
ــش اســالم   دور شــدنــش از جــنــب

و ایـن جـام زھـری  .  سیاسی است 
ــعـا نـظــام   ــار واق ــن ب اسـت کــه ای
جمھوری اسالمی را سقط خواھـد  

ـرای جـمـھـوری اسـالمـی  .  کرد  ب
حتی استحاله پیدا کردن به یـک  
ـرکـیـه   نوع اسالم پرو غربی نظیر ت
ــوعـی اسـالم غـیــر   و یـا حـتـی ن
خصومت آمیز بـا غـرب مـمـکـن  

جمھوری اسالمی با ضـد  .  نیست 
آمریکائی گری و شعـار بـعـد از  

ـقـالب     ٥٧ شاه نوبت آمریکاست ان
را در ھم کوفت و تـا امـروز ھـم  
ــیــگــری و   ــریــکــائ ــیــن ضــدآم ھــم
ــه   ــوجــی ــزی مــحــمــل و ت ــی غـربســت
سیاستھای سرکوبگرانـه و حـتـی  
خصلت اسـالمـی حـکـومـت بـوده  

این ضدآمریـکـائـی گـری    .  است 
یک امر ھویتی برای جـمـھـوری  
ـقـای   اسالمی است و رژیم برای ب
ـیـاز   ـقـابـل بـا غـرب ن خودش به ت

ــت  .   دارد  ــوی ــگــر ھ از طــرف دی
ـم   ـیـگـری رژی اسالمی و ضـدغـرب

ـر   بنوبه خود یک مانع اسـاسـی ب
ـتـصـاد   سر سامان دادن به یک اق
ـران   متعارف سرمـایـه داری در ای

ـــمـــھـــای  .  اســـت  ـری ـــحــ ـــد ت تشـــدی
ـر مـتـن   ایـن   اقتصادی خـود ب
شرایط صورت گرفـتـه و حـاصـل  
ـر عـکـس  . این شرایط است و نه ب

به عبارت دیگر مساله تحریمھا و  
ـروژه اتـمـی و   ـر سـر پ کشاکش ب
ـم بـا غـرب خـود   کال رابـطـه رژی
ناشی از بحران حکومتی مزمنـی  
ــھــا جــمــھــوری   ــن ــه ت اســت کــه ن
ــورژوازی   اسـالمــی بــلـکــه کــل ب
ایــران، و بــورژوازی جــھــانــی در  
ـرو بـوده   رابطه با ایران،  بـا آن روب

ــا وجــود  .  اســت  ــظــر مــن ب ــه ن ب
جمھوری اسالمی این بحران قابـل  
ـتـوانـد   حل نیست چرا که رژیم نمی
ــت اســالمــی  ــل ــی خص ــف  -بــدون ن

ضدآمریکـائـی خـودش بـه یـک  
حکومت متعارف سـرمـایـه داری  

اصـوال ھـیـچ نـوع   .   تبدیل بشـود 
ـتـوانـد   ـی حکومت دیکـتـاتـوری نـم
ـفـی کـه از خـود   تصویر و تـعـری
ـفـی کـنـد و   بدست داده است را ن
ــدھــد و   ــف ب ــخـفــی ــی در آن ت حـت

مردم بـه  .  ھمچنان در قدرت بماند 
چنین حکومتی مھلت نـخـواھـنـد  

ھر نوع تغییری در تعـریـف و  .  داد 
ـــه وجـــودی   ــســف ـل ــویــر و فــ تص
دیکتاتوریـھـا در واقـع دعـوت از  
ـنـد کشـیـده شـده بـه   جامعه بـه ب
ــود  ــد ب ــواھ ــام خ . شــورش و قــی

ـیـز از ایـن   جمـھـوری اسـالمـی ن
 .  قاعده مستثنی نیست 

ــســت  ــی ــون در    -کــارگــر کــم
ـرش ھـر   سالھای اخیر و بـا گسـت
چه بیشتر فقر، جنبـش کـارگـری  
ــه افــزایــش   ـل بـا تـاکــیـد بــر مســئ
دستمزد تالش نمود با ایـن اوضـاع  
ـلـه   مصیبتبار تحمـیـل شـده، مـقـاب

ـیـش سـنـدیـکـای  .  نماید  ـتـه پ ھـف
ـپـه و   ـیـشـکـر ھـفـت ت کارگـران ن
فعالین جمـع اوری طـومـار سـی  
ھزار امضا با انتشار نامـه ھـایـی  
ـرا افـزایـش   ضمن تاکید مـجـدد ب

دستمزد، اعالم کرده انـد کـه ایـن  
شما نقـش  .   شرایط را نمی پذیرند 

و جایگاه جنبش کارگری در ایـن  
ـیـد؟   ـن ـی ـب شرایـط را چـگـونـه مـی
فعالین چپ در جنبش کارگـری  
ــســت و   و نــیــروھــای  کــمــونــی
ــســت   مشــخــصــا حــزب کــمــونــی
کارگری در قبال اوضـاع حـاضـر  

 چه نقش و وظایفی دارند؟    
به نظر من در  :  حمید تقوائی 

ـبـش کـارگـری   شرایط حاضر جـن
توده عظیم مردمی که از شـرایـط  
مصیبتبار موجود بـه سـتـوه آمـده  

ـنـدگـی مـیـکـنـد  ایـن  .  اند را نمای
واقعیت جنبش کارگری  و نقد و  
اعتراض کارگـری را در مـحـور  
ـرار   ـران ق تحوالت سـیـاسـی در ای

ـر  .  میدھد  این بار دیگـر مسـالـه ب
ســر گشــایــش اقــتــصــادی و یــا  
گشایش سیاسی و اسـاتـحـالـه و  
ـره، کـه مـوضـوع   رژیم چنج و غی
ــھــا و   ــی ــاالئ ــن ب ــی کشــمــکــشــھــا ب
ــھــای جــمــھــوری   ــحــران مضــمــون ب
اسالمی در دوره ھـای گـذشـتـه  

ـیـسـت  ـر سـر بـن  .  بود، ن مسـالـه ب
بست و بی افقی اقتصاد سرمـایـه  
داری در ایران و فقر و گـرانـی و  
ــه ایســت کــه   ــسـابــق ــکــاری بــی ـی ب
زندگی کارگران و تـوده مـردم را  

و ایـن  .  در چنگال خود میفـشـارد 
ـراض  و   ــد و اعـت ـق شـرایـط بـه ن
ــه   ـی ـقـه کـارگـر عـل مـبـارزات طـب
ـبـار و   کلیـت نـظـام مـوجـود اعـت
ـبـولــیـت عــمـومــی   حـقـانــیـت ومــق

 .  بیسابقه ای میدھد 
اولین نکته در رابـطـه بـا چـه  
باید کرد پی بردن به این واقعـیـت  
ـقـطـه عـزیـمـت   و فعالیت از ایـن ن

فعالین و نـھـادھـا و چـھـره  .  است 
ھای جنبش کارگری و نیروھـای  
ـر ایـن   کمونیست تنھا با وقـوف ب
ــوانــنــد بــه   ــت ــت ویــژه مــی ــی مــوقــع
ضــروریــات مــبــارزاتــی ایــن دوره  

بعنوان نمونه مـبـارزه  .  پاسخ بدھند 
بر سر افزایش دستمزد کـه بـه آن  
اشاره کردید،  یک محور مبـارزه  
ـر و فـالکـت در یـک   علیـه فـق
سطح توده ای و اجتـمـاعـی اسـت  
ــش   ــه آن از جــنــب ــذا دامــن و  ل

ـرود  در  .  کارگری بسیار فراتر مـی
ـیـکـاری   مورد مساله گرانـی و ب
. نیز عینا ھمین را میتـوان گـفـت 

ــه ھــا و   ــق ــل ــه ح ــل ــھــا از جــم ــن ای

محورھای مھم برای عرض انـدام  
 . اجتماعی طبقه کارگر است  -سیاسی  

از طرف دیگر  تا آنجا که بـه  
نقش سازمانھای چپ و انقـالبـی  
ـیـسـم کـارگـری   و مشخصا کمون
مربوط میشود برجسته کردن افـق  
ــگــونــی   ــرن ــقــالب و س ــم ان و چش
جمھوری اسالمی بقدرت انقـالب،  
در مـقـابـل و در تـمـایـز از خـط  
استحاله و تغییرات تدریـجـی کـه  
ـقـالب    -کل نیروھا کمپ ضد ان

از دولتھا و رسانه ھای غربـی تـا  
ـیـغ    -نیرورھای ملی   اسالمی، تبل

و نمایندگی میکنند، یک رکـن  
. چه باید کرد در ایـن دوره اسـت 

باید توجه داشـت کـه جـمـھـوری  
و بـه نـظـر مـن کـل    -اسالمـی  

با یـک بـن    -بورژوازی در ایران  
ـرو   بست و بـحـران حـکـومـتـی روب
ــن بــحــران در شــرایــط   اســت و ای
حاضـر بشـد ت حـاد شـده و بـه  
. مرحله تعیین تکلیف رسیده اسـت 

ـلـف   ـروھـای مـخـت ـی باالئی ھـا، ن
بورژوائی در حکومت و در خـارج  
از حکومت، راه برون رفتی از این  

راه حـل در دسـت  . وضعیت ندارند 
ـیـسـم    جنبـش کـارگـری و کـمـون

ــری اســت  ــایــد از پــس  .  کــارگ ب
ـروژه ھسـتـه ای و   ھیاھو بر سر پ
رابطه رژیم با غرب و چشـم انـداز  
متعارف شدن جمھـوری اسـالمـی  
ــت بــن بســت و   ــی ــره، واقــع ــی و غ
العالجی حـکـومـت اسـالمـی و  
ـر   کل نیروھای بورژوائی را در براب
جامعه قرار داد و تـوده مـردم را  
حول پرچم نقد کارگری وضعـیـت  

ایـن  .  موجود متحد و بسیـج کـرد 
خـط و جــھـت گـیــری اســاس و  
ـیـن   محور تـالش و مـبـارزه فـعـال
ــش کــارگــری، نــیــروھــای   جــنــب
انقالبی کمونیست  و مشـخـصـا  
حزب کمونیـسـت کـارگـری  در  
ـر   شرایط بحرانی حـاضـر و دوره پ

 . تالطمی است که در پیش است 
 

 مصاحبه با حمید تقوائی در مورد  
  تحریمھا، وضعیت اقتصادی و نقش 

 جنبش کارگری و کمونیستی
 ١  از صفحه  
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ـتـه  .  رسمی اعالم شده بود  بـه گـف
حمـیـد  ( یکی دیگر از این مزدوران 

ـلـی  ،  ایـن شـیـوه  ) حاج اسـمـاعـی
جز تنش و ایـجـاد  " تعیین دستمزد  

ـیـجـه  ای در    دیوار بی اعتمادی نت
ایشان تاکـیـد  ."  پی نخواھد داشت 

ـیـن  "میکند باید   روند منطقی تـعـی
ــمــزد  ــت ــردد "  دس ــر  .  رعــایــت گ ــی دب

ـیـز تـاکـیـد   کانون فـوق الـذکـر ن
رسـد کـه    بـه نـظـر مـی :"  میکند 

ـران و   ـتـصـاد ای شرایط کنـونـی اق
ــحـریــم  ــه    اعـمــال بــرخـی ت ــی ھـا عـل

ـــت   ـرداخ ــ ـــوان پ ـــان، ت ـــورم کش
کارفرمایان را کاھش داده و بازار  
ـرار   ـر ق ـی کار کشور را تـحـت تـاث
ـیـن   داده باشد به نحـوی کـه تـعـی
ـنـده کـارگـران بـا   دستمزد سـال آی

نـگـرانـی  ".  مشکالتی ھمراه شود 
ـنـگـی   ایشان اما بیشتر از آنکـه ت
معیشت کارگـران بـاشـد، نـگـران  

ــرمــایــان "  ــرداخــت کــارف ــوان پ و  "  ت
ـیـجـه  "  دیوار بی اعتمادی "  و در نت

ــران   ــرده کــارگ ــراضــات گســت اعــت
ــنــد  (   ایشــان اســمــش را گــذاشــت

راه حـل  .  اسـت )  تقاضای گسترده 
ــی   ــوار ب ــع دی ــان بــرای رف ایش
اعتمادی کارگـر و کـارفـرمـا و  

ـرده " جلوگیری از   " تقاضـای گسـت
ــا   ــا ب ــارت،  :"  گــوی ــن مــھ داشــت

... کارآمدی و قدرت چانـه زنـی 
و تعیین دسـتـمـزدی مـنـطـقـی و  

ــه   ــســات شــورای  "  عــادالن در جــل
ــان   ــوی ایش ــار از س ــی ک عــال
ـر   مشکالت حل مـیـشـود یـا بـھـت

ــد   ــظــار دارن ــگــویــم ایشــان انــت ب
ـنـد و   کارگران به ھمین بسنده کن
ــر از آن چــه در شــورای   ــت ــش ــی ب
کذایی عالی کار تعیین میشـود،  

 .چیزی نخواھند 
 دولت روحانی نیز قرار نیسـت  
ـلـی   ـب چیز بیشتری از دولتھـای ق
ـرد  . برای کارگـران در نـظـر بـگـی

ــد   ــاکــی ــی ت ــصــاد روحــان وزیــر اقــت
ــاضــت   ــد ری ــای ــد کــه ب ــکــن مــی
اقتصادی را در پیش گرفـت کـه  
ـبـاضـی   ـق او اسمش را سـیـاسـت ان

کشور ھـم اکـنـون  :"...  می نامد 
در شرایطی قرار دارد که ھمزمـان  
ـلـه کـرد کـه   باید ھم با تورم مقاب

ـبـاضـی    حل آن سیاست   راه  ـق ھـای ان
است و در عـیـن حـال بـا رکـود  
مقابله کرد که برای حل آن بـایـد  

ـیـش    سیاست  ھای انبسـاطـی در پ
ـبـاضـی و  ..."  گرفت  ـق سیاسـت ان

سیاست انبسـاطـی پشـت و روی  
یک سکه است و منظور حـمـلـه  
. وسیع به معیشت کارگـران اسـت 

ـم   در این دو ماھه اخیر شاھد بـودی
که  تالش دولـت روحـانـی روی  
ھمین موضوع تمـرکـز یـافـتـه تـا  

را بـه خـرج  "  خزانه خـالـی دولـت " 
ـر سـازنـد  ـر  .  کـارگـر پ جـنـاب وزی

اقتصاد اعالم کرده است که تـورم  
بـا  .   درصـد اسـت ٤٠ ھم اکـنـون  

ـیـغـاتـی کـه در ایـن   مقدمات تبل
ـنـده   چند وقت انجام دادند و در آی
بیشتر به آن دامن خواھند زد بـی  
ـرخ   شک در ماه پـایـانـی سـال، ن
رســمــی تــورمــی کــه از ســوی  
بانک مرکزی اعالم خواھـد شـد  

 درصـدی کــمـتــر  ١٠ دسـت کــم  
ـنـدگـان   اعالم خواھد شد که نـمـای
شوراھـای اسـالمـی کـار قـدرت  
چانه زنی شان باال برود تـا شـایـد  
ــد از   ــن ــن ــران را راضــی ک کــارگ

 .تقاضاھای گسترده شان دست بردارند 
ھمه اینھا یک چیز را ثـابـت  
ـر   میکند که کارگران نبـایـد اسـی

ـرم کـه  .  تبلیغات ایشـان شـود  گـی
ـرود   قدرت چانه زنی برخی بـاال ب
ـر اسـاس   اما در نھایت قرار است ب
ــزد   ــم ــورم دســت ــن ت نــرخ دروغــی

نرخ واقـعـی  . کارگران تعیین شود 
ـتـوان بـه سـقـوط   تورم را امـا مـی
ناگھانی حقوق کارگـران در پـی  
ـری دالرمشـاھـده   ـراب افزایش سـه ب
کرد که به معنای واقعی کـلـمـه  
دستمزدھا یـک شـبـه بـه یـک  
سوم دستمزد روز قبل شان سـقـوط  
ـتـصـاددانـان از ایـن   کرد و ھمه اق
ـفـع   ـرا بـه ن رونداستقبال کردند و آن

ـتـصــاد کشـور "  ـنـد "  اق در  .   دانســت
عین حال ھمه ایـن سـالـھـا بـارھـا  
ـنـد کـه اضـافـه   گفتنـد و نـوشـت
ــمــزد تــورم زا اســت  ــت . کــردن دس

پرویـن مـحـمـدی از ھـمـاھـنـگ  
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن
کارگران در مصاحـبـه بـا سـایـت  
ـنـگـونـه   اتحاد به این موضوع به ای

دولـت ھـر روز  : "  اشاره مـیـکـنـد 
ــه و بصـــورت   ــام ــا بــرن ــود ب خ
ـرد   ھدفمندی قیمتھا را باال می ب
ــه افــزایــش   ــل امـا ھــر وقــت مســئ
ــایــد   ــی ــه مــیــان م حــداقــل مــزد ب
بالفاصله دادشان در مـیـایـد کـه  
ـلـه   نمیشـود، چـرا کـه ایـن مسـئ

باعث تورم خواھد شد آیا مسـخـره  
ــر از ایــن وجــود دارد کــه در   ت
جامعه ای ظرف مدت دو سال از  
طریق قطع سوبسیـدھـا و افـزایـش  
تعمدی قیمـتـھـا از سـوی دولـت  
ـر   ـراب ھزینه ھای زندگی چندیـن ب
ـتـی   افزایش پیدا کند و آنوقـت وق
افزایش چنـدر غـاز حـداقـل مـزد  
کارگران به میان میایـد، تـورم زا  

 ."بودن این مسئله در بوق بشود 
اگر به حکـومـت و سـرمـایـه  
داران باشد که راضی خواھند بود  
که اصال دستمزدھا افزایش نیـابـد  
ـنـه شـان اسـت   ـری و از آرزوھای دی

طـرح انـجـمـاد  " که روزی بتوانند  
ـنـد "  دستمزدھـا  اگـر  .  را اجـرا کـن

تاکنون آنرا عملی نکردند بـخـاطـر  
ـنـد و ایـن   ـتـواسـت این اسـت کـه ن
ــخــاطــر اعــتــراضــات گســتــرده   ب

بخاطر ترسـی  .  کارگران بوده است 
است که در گفته ھـای مـزدوران  
. شوراھای اسالمی مشھود اسـت 

از ھم اکنون ھشدار میدھـنـد کـه  
مشکالت زیادی سر راه حکومـت  

کارگران ایران چنـد سـالـی  .  است 
است که به اشکال گوناگون ایـن  
خواست را مطرح کردند که خـود  
کارگران باید تعیین کننده قیـمـت  
کاالی خویش باشنـد نـه خـریـدار  
ـرا مـفـت   این کاال که میخواھد آن

طـومـاری کـه  .  به چـنـگ آورد 
چھل ھزار امضا کارگر پـای آن  
ــه   ـق ــه بـارز تــالش طـب اسـت نـمـون
کارگر برای تعیین قیمت کـاالی  
مھم خود یعنی نیروی کـار اسـت  
ــدون آن چــرخ جــامــعــه از   کــه ب

ــاد  ــد ایســت ــواھ ــاز خ . حــرکــت ب
ـران در تـالـشـنـد کـه   کارگران ای
میزان تعیین دستمزد کارگـر خـط  
ـرخ   رفاه کارگر باشد نـه مـیـزان ن
ـبـوده   تورمی که ھیچگاه واقعی ن
چرا که بورژوازی خوب بلد اسـت  
چگونه با ارقـام بـازی کـنـد تـا  

ـپـوشـانـد  تـازه  .  واقعیت جامعه را ب
ــون خــود   ــان   ٤١ مــاده  ( اگـر بــر ق

پای بنـد ھـم بـاشـنـد  )  قانون کار 
مبنای تعیین دسـتـمـزد از سـوی  
حکومت مانند ھر سال بر مبنـای   

ــورم واقــعــی  "  قــیــمــت واقــعــی "  ت
کـارگـران ھـم حـق  .  نخواھـد بـود 

ـیـمـت کـاالی خـاص   دارند که ق
ـیـمـت واقـعـی   خود را بر مبنای ق
ـنـد و ایـن خـواسـت   آن عرضه کن

و  .  مسلم و روشن کـارگـران اسـت 
ــران نــه   ــده واقــعــی کــارگ ــن نــمــای
ـلـکـه   مزدوران شوراھای اسالمی ب
کسانی مانند رضا شھابی ھـا و  
زمانی ھا  و ابراھیم زاده ھا اسـت  
که برای احقاق ھمیـن حـقـوق در  

 .زندان ھستند 
جـمـھــوری اســالمـی در پــی  
ـتـصـادی   تشدید بیشتر ریاضـت اق
است که چند سالی اسـت عـمـال  
به اجرا گذاشته و اکنـون در پـی  

ایـن  .  تشدید ایـن وضـعـیـت اسـت 
ـیـن سـیـاسـتـی   حـکـومـت بـا چـن
ــچــگــاه قــیـمــت واقــعــی کــار   ھـی
کارگر را پرداخت نخواھد کـرد و  
این تنھا در صورتی امـکـان دارد  
ـر خـواسـتـه   ـقـه کـارگـر ب که طـب
ــای فشــرد کــه   ــی خــود پ ــل اص
ـیـن   دستمزد را کارگران بـایـد تـعـی
ـر اسـاس خـط   کنند و این بـایـد ب

 .   رفاه باشد 

"تقاضای گسترده کارگران برای افزایش دستمزدھا"   

 ١  از صفحه  

 اگر رفاه را حق تک تک شھروندان جامعه میدانید  
 اگر آزادی را بدون محدودیت و قید و شرط میخواھید

اگر توھین به زنان بر را نمی تابید و زنان را ھم ارز و 
 برابر  با مردان میخواھید 

اگر تحصیل و در مان رایگان را حق ھمه کودکان و 
 مردم میدانید

 به حزب کمونیست کارگری بپیوندید 
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كارگری آمریكا آشـنـائـی زیـادی  
ـیـز وارد   ندارند، توضیـحـاتـی را ن

 .كنم 
 

نظر فعالین كارگری 
درباره كنگره فدراسیون 

 كار آمریكا
ـم   یكی از فعالینی كـه سـئـوال
ـیـو ارلـی   را برایش فرسـتـادم، اسـت

(Steve Early)  استیـو كـه  .  بود
ـیـن شـنـاخـتـه شـده و از   از فـعـال
منتقدین رھبـری فـدارسـیـون كـار  
آمریكا در جنبش كـارگـری اسـت  
با تـوضـیـح كـوتـاھـی، دو تـا از  
ــره   ــنــگ ــاالتــی كــه بــعــد از ك ــق م
ــریــكــا بــرای   ــون كــار آم ــی فــدراس

ـتـس " نشریات   ـر ن ـب ـی  Labor)"  ل
Notes)   ــــچ ــــان ـرپ ـــ ـت ـــ ــــان و ك

(CounterPunch)   نوشتـه بـود
ـم فـرسـتـاد و خـواسـت كـه   را برای
نظـرش را، تـا آنـجـا كـه بـه درد  
گزارشم بـخـورد، از ایـن مـطـالـب  

 . استخراج كنم 
ــر و   ــو مــی گــویــد س ــی ــت اس
صدای زیـاد دربـاره اھـمـیـت ایـن  
ـری   كنگره و فرمت جـدیـد و بـھـت
كه كنگره امسال در آن برگزار شد  

ھای تازه ای كـه    و ھمچنین گروه 
ـیـن  " ( دوستان كـارگـران " بعنوان   پـای

ــران " تــر بــه ایــن   ــان كــارگ ــت " دوس
در ایـن كـنـگـره  .)  خواھم پرداخت 

شركت كرده بـودنـد، فـقـط از ایـن  
واقعیت خبر می دھد كه وضعیـت  
سازماندھی كارگـران در آمـریـكـا  

مـی  .  در موقعیت مناسبی نیست 
گوید كـه شـور و ھـیـجـانـی كـه  
درباره متفاوت بـودن ایـن كـنـگـره  
براه افتاده است جای خـوشـحـالـی  
دارد، اما آنچه كه در این كـنـگـره  

 روزه غایـب بـود، بـحـث دربـاره  ٥ 
ـراتـژی ای بـود   پیش گرفتن اسـت
كه چگونه می شود از اعضـای  
كنونی این فدراسیون دفاع كـرد و  
چگونه می شود ھمیـن اعضـای  
كنونـی را بـه تـحـرك در آورد و  
نیروی آنـھـا را زنـده و بـه نـحـو  

ـفـاده كـرد  مـی  .  احسنی از آن است

ــد   ــی كــه عضــو  " گــوی ــارگــران ك
ـر   اتحادیه ھا ھستند ھـمـه جـا زی
شدیدترین فشارھا ھم در مـحـیـط  
كار و ھم بر سر میز مذاكره و ھـم  

." در میدان مبارزه سیاسی ھستند 
او حرفھا و مصوباتی كه بـعـضـی  
ھا آنھا را نقطه عطف و قوت ایـن  
كنگره می دانند را جـدی نـمـی  
ـیـش   گیرد و به حدود یـك دھـه پ

ـم تـازه ای بـه  ١٩٩٥ كه سال   ـی  ت

ـری جــان سـویــنـی    John)رھـب
Sweeney)   ـری فـدراسـیـون رھـب

ـنـد   ـت كار آمریـكـا را بـدسـت گـرف
اشاره می كند كه ھمان زمان ھـم  
ـری   آن تیم با چنین پالتفرمی رھـب
كنگره را به دست گرفت كـه سـر  
ــعــد از ســه   و صــدای حــول آن ب

ـیـق " او بـه  .  چھار سال خوابید  " رق
كردن نحوه عضویت در اتحادیه ھا  
كه ظاھرا تعدادی از اتحـادیـه ھـا  
با دست كشـیـدن از شـیـوه ھـای  

ـراض   " رشـد " قدیمی مبارزه و اعـت
ـنـد، و   می كنند اعتراض مـی ك
مشخصا پافشاری بر وابسـتـگـی  
فدراسیون كار آمـریـكـا بـه حـزب  
ـر   دمكرات كه در این كنگره ھـم ب
آن تأكید شده بود را كه فـقـط بـه  
كارگران ضربه زده، ناكارآمد مـی  

ـیـو  .  داند و به آن اعتراض دارد  است
به نكات مھم دیگری اشـاره مـی  
ــاره   ــن كـنـگـره درب ـنـد كـه در ای ك
ـر   ناامنی محیط كار، مـقـاومـت ب
ـری   علیه فشارھا برای بـازپسـگـی
دستآوردھای تاكنونی، برخورد بـه  
تغییراتی كه در تكنولوژی ایـجـاد  
ـر زنـدگـی و   ـیـمـا ب ـق شده و مسـت
مبارزه كارگران تأثیر می گـذارد،  
ــی و پــیــروزی در   ــدھ ــان ــازم س
ــج اعضــای   ــات، بســی ــصــاب اعــت
اتحادیه ھا در محیط كار و غیره،  

می گویـد در  .  چیزی گفته نشد 
 سمینـار در حـاشـیـه ایـن  ٤٥ بین  

كنگره، تنھا یك سمینار بـه یـكـی  
ـریـن مـبـارزات كـارگـران   از مھمـت
ـر، كـه در   آمریكا در سالھای اخـی
ـفـاق افـتـاد،   ایالت ویسـكـانسـن ات

 .اختصاص داده شد 
استیو نكته دیگری را ھـم در  
ــقــل از یــكــی از   جــوابــش، بــه ن
مورخین جنبش كـارگـری بـه نـام  

ــز   ــت ــوی ــی آرن ــانــل  Stanley)اســت
Aronowitz)   مـی نـویسـد كـه
ھـای كـارگـری    وقتی كه اتحادیـه 

ـیـون  ١٥ آمریكا ھنوز بیش از   ـل  مـی
ــره از   ــنــگ عضــو دارنــد و ایــن ك

ـبـش   كـارگـری حــرف  "  جـدیـد " جـن
ـیـجـائـی اسـت،   می زند، حـرف ب
چرا ھمین اتحادیه ھای فعلی را  
اصالح نكنیم كه قدرت جابجـائـی  

ــد  ــاد دارن ــز  .  خـیــلـی زی ــا طــن او ب
اما حـرف زدن  : "نتیجه می گیرد 

ـیـن اصـالحـی، در ھـر   از یك چـن
كنگره فـدراسـیـون كـار آمـریـكـا،  

ـیـو حـتـی بـه  !"  ممنوع اسـت  اسـت
موفقیت مبارزاتی چون مـبـارزات  
ـر از   معلمان در شیكاگو كـه فـرات
ـر جـای   ـر ب ـی خود آمریكا ھـم تـأث
ــد كــه   ــن گــذاشــت اشــاره مــی ك

فدراسـیـون  " چگونه اتحادیه مادر،  
ــكــا  ــان آمــری ــم ــحــوه  " مــعــل ، از ن

ـتـانـت بـخـش   ـی ـل سازمـانـدھـی مـی
اتـحـادیـه  " شیكاگو این اتـحـادیـه،  

ھـراس دارد كـه  "  معلمان شیكاگو 
ــن   ــی ای ــا رھــبــری فــعــل ــھــایــت ن

 !فدراسیون را به چالش بكشند 
ـتـس   تحلیل و جواب مایكـل ی

(Michael Yates)   ــوال بـه سـئ
ـبـه جـالـب اسـت  . من از چند جـن

ـرای   پائینتر كل جواب مایكل را ب
امـا  .  خوانندگان ترجمه خواھم كرد 

شیوه نوشتن مایكل ساده و روان و  
ھـمـیـن  .  بدون شاخ و بـرگ اسـت 

شیوه نوشتن است كـه او را ــ بـه  
ـنـده   ـر خـوان نظر من ـ به یكی از پ
ـبـش   ـیـن جـن ترین مورخین و فـعـال
كارگری در آمریكا در سـالـھـای  

جـواب  .  معاصر تبدیل كـرده اسـت 
 :مایكل را با ھم بخوانیم 

ـر فـدراسـیـون كـار  "  كنگره اخی
آمریكا كه در لوس آنجلس برگـزار  
ــوان   ــن ــاری بــع ــی شــد، تــوســط بس
ــھــای   ــت ــی ــا مــوفــق ــگــی ب ــن ــی ــت مــی
. غیرمنتظره مـعـرفـی شـده اسـت 

مھمترین فدراسیـون كـارگـری در  
آمـریـكـا یـك فـدراسـیـون  ( آمریكا  

ــگــر   ــرای  " كــارگــری دی ــیــر ب ــغــی ت
و   (Change to Win)" پیروزی 

چندین اتحادیه بسیار بـزرگ كـه  
ـنـد   ـیـسـت عضو ھیچ فدراسیونی ن

وعـده داده كـه  )  متـرجـم .  نیز دارد 
كارگران غیر مـتـشـكـل و بـخـش  
ـلـف   وسیعی از گـروه ھـای مـخـت

را نیز به عضویـت خـود  "  دوستانه " 
بپذیرد كه از مدافعان مھاجـران تـا  
سازمانھای محیـط زیسـت را در  

نمایندگانی از ایـن  .  بر می گیرد 
گروه ھا به كـنـگـره دعـوت شـده  
بودند و بعـضـی از آنـھـا فـرصـت  
ـراد   ـیـز ای كردند كه سخـنـانـی را ن

ـنـوع .  كنند  ـریـن    نتیجه این كار، مت ت
ــخ   ــه در تــاری ــنــگ ســاالن ــی ــت ــی م

ایـده  .  فدراسیون كار آمـریـكـا بـود 
پشت ھمه اینھـا ــ وعـده دخـالـت  
دادن ھمه این حوزه ھای بالقوه در  
فعالیتھای سازمانـدھـی و حـتـی  
ـران   ــــارگـــ ــــه ك اجــــازه دادن ب

غیرمتشـكـل و طـرفـدارانشـان بـه  
پیوستن به فدراسیون كار آمریكا ـ  
ــن اســت كــه قــدرت ســیــاســی   ای
كارگران را ھر چه بیشتر در ھـمـه  

 .سطوح دولتی گسترش بدھد 
ـرش   ـرای گسـت گرچه تالش ب
جنبش كـارگـری قـابـل تـحـسـیـن  
است، اما سئـواالت زیـادی بـدون  

ــواالتــی كــه  .  جــواب مــانــدنــد  ــئ س
كسانی كه نسخه این كنگره را بـا  
دقت پیچیده بودند، اجـازه مـطـرح  

ــد  ــدادن اوال اگــر  .  كــردنشــان را ن
ـنـكـرتـی   فدراسیون مزبـور طـرح ك
برای بسیج اعضای اتحادیه ھا و  
ـرای   اعضای گروھھای مـذكـور ب
پیروزی در مبارزات نداشته باشـد،  
ـتـی كـه تـوضـیـحـش   طرح عضـوی
باالتر رفت، تالشـی شـل و ول و  
ـرای مـتـورم   غیر قابـل اعـتـمـاد ب
ـبـش كـارگـری   كردن صـفـوف جـن

ــد  .  خـواھـد بـود  و فــدراسـیـون بـای
بخش قابل توجھی از منابعـش را  
ـیـد و   صرف تأمین بودجه بـدون ق

ـرط   ــ ـران " ش ــ ــــارگ ــــز ك ـراك ،  " مـــ
سازمانھای كارگران غیر اتحـادیـه  
ــارزات   ــط كــار، مــب ای در مــحــی
ـــاومـــت   ـق ـیـــط زیســـت، مــ مـــحــ
ـپـورت و   پناھندگان در مـقـابـل دی
شرایط اسفناك زنـدگـی كـارگـران  

دوم، تقریبـا ھـیـچ چـیـزی  .  بكند 
درباره وضعیت اسفبار كـارگـرانـی  
كه ھم اكنون عضـو اتـحـادیـه ھـا  
. ھستند در این كنگره گفتـه نشـد 

آیا اتحادیه ھا دیگر امتیازاتی را  
كه قبال به دسـت آورده بـودنـد را  
ـــا   ـــد داد؟ آی ـــخـــواھــن ـــس ن ــازپ ب
ـیـكـت   اعتصـابـات، بـایـكـوت و پ

 نگاھی به كنگره فدراسیون كار آمریكا،  
 در مصاحبه با فعالین جنبش كارگری آمریكا

 ١  از صفحه  

 
 
 
 
 
 

         
  استیو ارلی             بیل فلچر             

            كیم سایپس  
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سازمان خواھند داد؟ آیـا خـود را  
ــدھــی   ــر ســازمــان ــه درگــی ــوران صــب
ـرای بـه   درازمدت و پرھزینه الزم ب
عضویت در آوردن اعضای جـدیـد  

ــامـه  ـرن ھــای    خـواھــنـد كـرد؟ آیـا ب
ـیـز ( آموزش اعضا   ) و غیر عضو ن

را كه مدتھاست دیـگـر از یـادھـا  
ــد   ــه اســت، از ســر خــواھــن رفــت
ـبـش كـارگـری   گرفت؟ سـوم، جـن
سازمان یـافـتـه ھـنـوز در رابـطـه  
ـنـگـی بـا حـزب دمـكـرات   تنگـات
آمریكـا اسـت و در ایـن كـنـگـره  
ـر در   ـی ـی چیزی دربـاره ایـجـاد تـغ
ـتـه   ـنـده گـف مورد این رابطه در آی

مثال اكنون دیگر روشن شـده  . نشد 
است كه طرح بـھـداشـت و درمـان  
اوباما به شدت به كارگران عضـو  

بسیاری  .  اتحادیه آسیب خواھد زد 
از آنھا پـوشـش درمـانـی ای كـه  
ـر سـر   اتحادیه ھا با كارفرمـایـان ب
آن به توافق رسـیـده بـودنـد را، از  

بـا ایـن حـال،  .  دست خواھنـد داد 
ـنـائـی،   ـث جدا از چـنـد مـورد اسـت
رھبران فدراسیون كار آمـریـكـا در  
این مورد چیزی نگفته و كـاری  

ـفـصـال  .  نكرده اند  تا زمانی كـه ان
محكم و ثابتی با اربابان سیـاسـی  
نھادھای رسمی كارگـری ایـجـاد  
نشود، تغییر رادیكـال مـھـمـی در  
موقعیت جنبش كارگری سـازمـان  
. یـافـتـه بـه وجــود نـخـواھـد آمــد 

ـیـسـم   ـریـال چھار، چیزی درباره امـپ
آمریكا و جنگھای بی پایانی كـه  
ـتـه   مشخصه این عصـر اسـت گـف

ــگــو دربــاره  .  نشــد  ــت بــحــث و گــف
ـبـار كـارگـران دیـگـر   وضعیت اسف

چـه  )  مثال در بنگالدش (كشورھا  
فایده ای دارد، اگر چیزی دربـاره  
ـیـن بـدبـخـتـی   آنچه كه باعث چـن
ـیـسـم   ـریـال ای می شود، مثال امـپ
ــاالت   ــصــادی ای ــت نــظــامــی و اق

 .متحده، گفته نشود 
ــت زدن    در آخــر، حــرف مــف

ـیـسـت  ـردار ن آنـچـه كـه  .  مالیات ب
. پراتیك بشود داسـتـان واقـعـیـسـت 

اگر چند دھه گذشته نشـانـی از  
آنچه كه اتفاق خواھد افتاد باشـد،  
ـتـظـار زیـادی ھـم از ایـن   نباید ان

 ." كنگره داشت 
 (Kim Scipes)كیم سایپس  

ھم كه از رفقای خوب مـن اسـت  
و ھر بار كه درباره ھـر مـوضـعـی  
ـبـش كــارگـری آمـریـكـا و   از جـن

بیرون از آن ھم سراغـش رفـتـه ام،  
ـم را   با لطف و كمال محـبـت جـواب
داده، مطلبی یك صـفـحـه ای در  
جواب پرسشم نوشـت و اجـازه داد  
ـم بـه درد   ـن ھر جا كه فكر نمی ك

 . گزارشم می خورد را حذف كنم 
ــویســد  ــعــد از  : " كــیــم مــی ن ب

ماھھا اعالم نظر دربـاره بـحـرانـی  
ـبـش كـارگـری   بودن وضعـیـت جـن
آمریكا، و داسـتـانـھـایـی کـه در  
ـتـشـر مـی   رسانه ھا چاپ و مـن
شدند كه چـگـونـه نـھـاد رسـمـی  
ــای   ــادھ ــھ ــا ن ــارگــری دارد ب ك
اجتـمـاعـی، گـروھـھـای مـحـیـط  
زیست و حـتـی مـورخـیـن رابـطـه  
برقرار كرده و به آنھا مراجعـه مـی  
كــنــد تــا دربــاره حــل مشــكــالت  

ـیـشـنـھـادات و  "  جنبش كارگری "  پ
ـنـد،   ـن راه حلھای خـود را ارائـه ك
ـر   ـتـامـب باالخره این كـنـگـره در سـپ

كیم كه این مطلب را  ."  برگزار شد 
ـرایـمـان   ـر ب ـتـامـب در اواخر مـاه سـپ
ـرای   نوشت، می نویسد آنچه كه ب
ــاظــری كــه در ایــن   ــوان ن ــعــن او ب
كنگره حضور نداشت جای تعجـب  
است، این است كه چقدر تـابـحـال  
ـرون   ـی کم درباره ایـن كـنـگـره بـه ب

 .گزارش شده است 
ـم مـی   در بخش دیـگـری كـی

فدراسیـون كـار آمـریـكـا،  : " نویسد 
یك نھـاد كـارگـری اسـت كـه در  

ـلـی، از     ٥٠ ترمینولوژی بین المـل
اتحادیه كارگری، عـلـی الـعـمـوم  
اتحادیه ھای كـارگـری آمـریـكـا،  
بعضا كانادا، پورتوریـكـو و دیـگـر  

ھای آمریكا تشكیل شـده  "ضمیمه " 
ـیـز  . ( است  اتحادیه ھای دیگری ن

ـنـد كــه بـه فــدراسـیـون كــار   ھسـت
آمریكا نپیوسته اند، مثـل انـجـمـن  
ـرورش،   ــ ســراســری آمـــوزش و پ
ـنـون   ـرق و اك اتحادیـه كـارگـران ب
ـبـار   اتحادیه بین المللی كارگران ان
و كارگران بنادر كه از این كـنـگـره  

گرچه بخش زیـادی از  .   جدا شد 
اتحادیه ھای كارگری در آمریكـا  

 .)"به فدراسیون مزبور پیوسته اند 
كیم سایپـس مـی گـویـد كـه  
مشكل اصلی رھبری فـدراسـیـون  
كار آمریكا این اسـت كـه خـودش  
را بخشی از ھیأت حاكمه آمریكـا  

ـتـا  .  می داند  ـتـاب نسـب كیم بـه ك
جدیدش كه درباره نقش فدراسـیـون  
كار آمریكا در جنگ با كـارگـران  

نـوشـتـه  "  در حال رشـد " كشورھای  
ـنـد كـه   شده اسـت، اشـاره مـی ك
ــھــاد در   ــن ن ــه رھــبــری ای چـگــون
برنامه ھای دولت آمریكا شـركـت  
ـر ایـن بـاورنـد كـه   می كننـد و ب
. آمریكا باید  دنیا را رھبری كـنـد 

ـری  " می گوید معنـای ایـن   رھـب
ـبـه  "  دنیـا  ایـن اسـت كـه از مـطـال

ــظــامــی ارتــش   ــودجــه ن کــاھــش ب
ـنـه     ١٤ امریکا كـه از جـمـع ھـزی

كشور رقیب نزدیك خودش در ایـن  
ـر اسـت، دفـاع نـمـی   ـیـشـت مورد ب

می گویـد ایـن ھـمـدسـتـی  .  كند 
ھمچنین به این معنـی اسـت كـه  
گرچه سیستم سـرمـایـه داری نـه  
ـرای كـارگـران   تنھا نمـی تـوانـد ب
ـنـد، و   آمریكـا ایـجـاد اشـتـغـال ك
كارگران دیگر كشورھا را ھـم در  
موقعیت اسفباری فرو برده اسـت،  
ـتـی بـا   ـف اما این فدراسیون مـخـال

ــم نــدارد  ــن ســیــســت ــانــدارد  .  ای ــت اس
ـیـن   زندگی در آمریكا روز بروز پای
ـر   تر می آید كه با معیار خط فـق

 درصـد  ١٥ ساختگـی خـودشـان،  
ـر   ـر خـط فـق جمعیت این كشور زی

اما اگر خط فقـر  .  زندگی میكند 
واقعی اعالم شود كه بخش اعظـم  

  ٤٤ كارشناسان این عـرصـه آن را  
ـیـن مـی   ھزار دالر در سـال تـعـی

  ٣٤ كنند، در این صورت بیش از  
درصد جمعیت این كشور زیر خـط  

فدراسـیـون  . فقر زندگی می كنند 
كار آمریكا حتی به این ھـم فـكـر   
ـلـه چـگـونـه   نكرده كه با این مسئ

 ."برخورد كند 
ـیـن بـه نـزدیـكـی   كیم ھـمـچـن
فدراسیون كار آمـریـكـا بـه حـزب  
ـنـد و مـی   دمكرات اشاره می ك

فـدراسـیـون كـار آمـریـكـا  : " گوید 
خودش را به تمام معنـا بـه حـزب  
ــكـا وابســتـه كــرده   دمـكــرات آمــری

ـنـد حـزب  . است  این حـزب، ھـمـان
 قــرن  ٨٠ جـمــھــوریـخــواه در دھــه  

گذشته، با انتخاب رونالـد ریـگـان  
ـریـن   به ریاست جمھوری، راسـت ت

در  ." " مواضع را اتخاذ كـرده اسـت 
واقع حزب دمكرات یـك بـال یـك  

 درصـدی ھـا  ١ حزب واحد، حزب  
است و وابستگی فـدراسـیـون كـار  
آمریكا به این بال ایـن حـزب، بـه  
این معناست كـه ایـن فـدراسـیـون  
ــه   حــزب یــك درصــدی ھــا را ب

 ."چالش نخواھد كشید 

مشـكـل  " كیم می گویـد كـه  
مـنـظـور  ( جنبش كارگری آمریكا  

ـپـس نـھـادھـای رسـمـی   كیـم سـای
ــری اســت  ایــن اســت كــه  )  كــارگ

فــلــســفــه وجــودی اش ســیــاســت  
 Business)بیزینس یونیونیسـم  

Unionism)   است كه آن را در
ـیـش   ـبـل در پ ـلـی ق سالھـای خـی

این نھادھا، در اواخر دھـه  .  گرفت 
 قرن پیش ھمه اتحادیه ھـایـی  ٤٠ 

ـران و   را كه بخش وسیعی از رھـب
ــت   ــدال ــاه ع ــدگ ــش دی ــالــیــن ــع ف
. اجتماعی داشتند را اخـراج كـرد 

ــر، بــا اتــخــاذ   ــای دیــگ ــن ــه مــع ب
ـیـســم،   ـیـون ــس یـون ـن ـیـزی سـیـاسـت ب
ـر   رسالت اتحادیه شد چانه زنـی ب
سر بیشترین دسـتـمـزدی كـه مـی  
شد برای كارگران به دسـت آورد،  
ـرای اعضـا و   ـر ب بیمه ھای بیشت

چه بر سـر دیـگـران، حـتـی  .  غیره 
ـیـایـد، مشـغـلـه   دیگـر كـارگـران ب

ـیـسـت  ـم  ."  بیزینس یونیونیسـم ن كـی
این را در مقابل اتحـادیـه گـرائـی  

 Social justice)اجـتـمــاعـی  
unionism)   قرار می دھـد كـه

به اتـحـادیـه ھـا بـعـنـوان بـخـش  " 
ـبـش كـارگـری   سازمان یافتـه جـن
ـرای بـھـبـود وضـع   می نگرد و ب

) مـھـم اسـت "  و " و این  (اعضا و،  
. ھمه اعضای جامعه می جنـگـد 

ـیـسـم،   ـیـون ـنـس یـون ـیـزی با اتـخـاذ ب
ھا سیستم سـرمـایـه داری    اتحادیه 

را قبول كـردنـد و خـودشـان را از  
ــارگــران و گــروه  ــگــر ك ــای    دی ھ

 ." اجتماعی جدا ساختند 
كیم به تاكتیك اخیر فدراسیـون  
ـنـد كـه   كار آمریكا اشـاره مـی ك

ھا و نھـادھـایـی    دنبال دعوت گروه 
ـری ایـن   برای مشـاركـت در رھـب

او مشـخـصـا بـه  .  فدراسیون است 
 (Sierra Club)"  سیرا كـالب " 

اشاره می كند و می گـویـد كـه  
این نھاد یك نھاد نسبتا محـافـظـه  

ــط زیســت اســت  او  .  كــار مــحــی
ـراض اتـحـادیـه   ـیـن بـه اعـت ھمچن
ھایی كه به عضویت این نھاد در  
فدراسیون اعتراض داشتنـد، اشـاره  

این اتحادیه ھا بـه ایـن  .  می كند 
ـراض ایـن   اعتراض داشتند كه اعـت
نھاد بـه یـكـسـری از طـرحـھـای  
محیط زیستی منافع این اتحادیه  
ھا را بـه مـخـاطـره مـی انـدازد؛  
ـرا كـالب بـه   ـراض سـی مانند اعـت

ــی   ـت ـف ــن خــطـوط ن از   XLسـاخـت
ــج مــكــزیــك كــه   ــی ــه خــل ــادا ب كــان

از   Building Tradesاتحادیه  
ساختن آن خـطـوط حـمـایـت مـی  

 .كند 
كیم اینجا مشخصا به كـنـگـره  
ـنـد و مــی   مـزبـور اشـاره مــی ك

من چیز مشخصی كه بـه  : "گوید 
مشكـالت اسـاسـی جـلـوی پـای  
كارگران بپردازد و آنھا را آمـوزش  
ـتـشـان   بدھد و در تصمیـمـات شـرك
بدھد، و یا كمكی بـه كـارگـرانـی  
بكند كه مـی خـواھـنـد اتـحـادیـه  
ـتـانـت ایـجـاد   ـی ـل ھای مبارز و مـی
كنند، در گزارشات كـمـی كـه تـا  
ـتـشـر شـده   بحال اینجا و آنجـا مـن

: و نتیجه می گیـرد .  اند، ندیده ام 
بجای آن غرش شیری كه در این  " 

كنگره وعده داده شـده بـود، فـقـط  
 ."شاھد سكسكه موشی بودیم 
ـر   ـــچــ ـی ــ ـل ــ ـــل ف ـی ــ  Bill)ب

Fletcher)   اما برخالف سه فعال
كارگری باال، نگاه مثبتی به ایـن  

ـتـی كـه اول بـار  .  كنگـره دارد  وق
ـرایـش فـرسـتـادم، در   ـم را ب سئـوال
ـیـا بـود و كـوتـاه نـظـرش را   ایتـال

این كـنـگـره  : " می گوید .  فرستاد 
توجه خاصی به اتـحـاد و ایـجـاد  
رابطه با نیروھـای دوسـت مـبـذول  

بیل این را پیشرفت بسیار  ."  داشت 
دو مـوضـوعـی  .  مھمی می داند 

كه در كنگره و در حـول و حـوش  
ـیـل فـكـر   آن مطرح شده بودند و ب
ـبـت   می كند می تواند نقـاط مـث
این كنگره را تحت تأثیر و تـحـت  
شعاع قرار بـدھـنـد، طـرفـداری از  
طـرح بـھـداشـت و درمـان اوبـامـا  
ـنـه اش نسـبـت بـه   است كـه ھـزی
ـنـون   ـیـمـه ای كـه ھـم اك ھزینه ب
كارگران عضو اتحادیـه ھـا دارنـد  
ــگــری   ــاشــد و دی ــشــتــر مــی ب بــی
ــم   ــار مــھ ــه بســی ــحــادی انشــعــاب ات
كارگران بنادر از فـدراسـیـون كـار  

ـرد كـه  .  است  بیل نتیجه مـی گـی
كل جنبش كارگری آمریكـا و نـه  
فقط یك فدراسیون، الزم است كـه  
ـنـد   تغییراتی را در خـود ایـجـاد ك

ـنـش گـام  ھـای الزم    كه با متـحـدی
ـردارد  او  .  برای قـدرت سـیـاسـی ب

ـبـش كـارگـری   تغییراتی را در جـن
ضروری می داند كه آن را قـادر  
ــات امــروزه   ــعـی ـرابــر واق ــد در ب ـن ك
ـرال ھـم در   ـب ـی ـئـول سرمایه داری ن
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ـلـی،   سطح كشوری و ھم بین الـمـل
بیل مبارزه برای مقاومـت  . بایستد 

در برابر فـقـط گـوشـه ھـایـی از  
سیاست جھانی شدن نئولیبرالی را  
ـلـه   كافی نمی داند و این را مسـئ
ای می داند كه جنبش كـارگـری  
علی العمـوم فـقـط زمـانـی مـی  
تواند به آن جواب الزم را بدھد كـه  

 . به چپ چرخیده باشد 
بیل چند ھفته بعد، بـه ھـمـراه  
ـقـایـش، جــف   یـكـی دیـگـر از رف

ـبـــی   ـراســ  (Jeff Crosby)كــ
مطلبی در دفـاع از تصـمـیـمـات  
كنگره فدراسـیـون كـار در سـایـت  

ـتـس   ـر ن ـب  (Labor Notes)لی
ـم   ـرای ـیـز ب ـنـك آن را ن ـی نوشت و ل
فرستاد كه از نظرش در آن نوشـتـه  

بیـل  .  ھم برای گزارشم مطلع باشم 
و جف در مـطـلـب فـوق بـه ایـن  
ـنـد كـه كـنـگـره از   ـن اشاره می ك
تاریخ فدراسیون كه تمركزش روی  
به اصطالح منافـع اعضـایـی كـه  
ـردازنـد بـود،   حق عضویـت مـی پ
ـنـون   فـاصـلـه گـرفـتـه اسـت و اك
. سخنگوی ھـمـه كـارگـران اسـت 

ـیـو   این مطلب مشخصا به نظر است
ــنــد و مــی   ــی اشــاره مــی ك ارل

آنچه كه استیو می گوید  : " گوید 
كه این چرخش به معنای فاصلـه  
گرفتن از تـمـركـز روی اعضـای  
كنونی اسـت، از لـحـاظ فـاكـتـی  
نادرست و از لحاظ سیاسی غـلـط  

ـیـو  .  است  این مطلب مـوضـع اسـت
ـر مـذاكـرات  " ارلی را   فقط تمركز ب

دسته جمعی و مشـغـول شـدن بـه  
ــی   ــف ــافــع بــه اصــطــالح صــن ــن م

مــی دانـد و آن را رد  "  كـارگـران 
ـنـی كـه  .  می كند  ـی مـطـلـب قـوان

فدراسیـون كـار آمـریـكـا مـوظـف  
است در چھارچوب آنھا كار بكند  
را یادآوری می كند و می گویـد  
كه استیو ارلی انتظارات بیـجـائـی  
از ایـن فــدراسـیـون و كـنـگـره آن  

ـراض  .  دارد  ــ ـت ـــه اعــ ــا اشـــاره ب ب
ــت   ــارگــران شــرك ــت ك ــان ــت ــی ــل مــی

و مـبـارزه   T-Mobileارتباطات  
معلمان شیكاگو و ھمچنین كمـك  

ـیـجـه مـی  "  مراكز كارگـران " به   ـت ن
گیرند كـه ایـن اتـحـادیـه بـه فـرم  
دیگری از مـبـارزه روی آورده و  
ــه ھــم   ــغ آن شــده اســت ك ــل مــب
ــخــش   ــت اســت و ھــم ب ــان ــت ــی ــل مـی
ـری از كـارگـران و   بسیاری بیشـت

بیل و  .  جامعه را در بر می گیرد 
جف می گویند كه كنگره مـزبـور  
بر مـبـارزات كـارگـران خـانـگـی،  
تالش فعالین كارگـری در مـیـان  
كارگران مھاجر برای سازماندھـی  
ــن شــوئــی ھــا،   ــان مــاشــی در مــی
كــارگــران فــروشــگــاھــھــای مــواد  
غـذائـی، ھـتـل ھـا و سـاخـتـمــان  

مـطـلـب  .  سازی تأكید می گذارد 
ـقـاط   فوق بـه تـعـداد زیـادی از ن
ـنـد و   مثبت كنگره اشـاره مـی ك
می گوید كه تنھا كسـانـی مـی  
ـرنـد كـه   توانند اینھا را نادیده بـگـی
ـم خـود را گـرفـتـه   از قبل تصـمـی

 . باشند 
ـیـو ارلـی   نكته ای كه ھم است
در مقـاالتـش و ھـم نـویسـنـدگـان  
ــد،   دیـگـری بـه آن اشـاره كـرده ان
استفاده از ای میل لیست بعـضـی  

كـه  )  ان جـی او ( ھایی  NGOاز  
ـنـدی   ـل در این كنگره گـامـھـای ب
برای به عضـویـت در آوردن آنـھـا  

ادعـای  .  برداشته شد، می بـاشـد 
ــھــا   ـن ــه ت ــن اسـت كــه ن ــور ای مـزب
اعضـای ایـن ان جـی اوھـا حــق  
عضویت نمی پردازند، بلكه تـعـداد  

مـراكـز  " بسیار كمـی از اعضـای  
ھم حـق عضـویـت مـی  "  كارگران 
مقاله بیل و جف بـه ایـن  .  پردازند 

ـنـد و مـی   موضوع اشاره مـی ك
ـلـه در   گوید ماھھا قبل این مسـئ
رسانه ھا مطرح شد و ھمان زمـان  

ــد كــه  .  جـواب گــرفـت  مــی گـوی
اشاره استیو به ایـن مـوضـوع بـی  

ـیـل  .  ربط است  ـر در تـحـل پائیـن ت
خودم به این موضوع اشاره خـواھـم  

 .كرد 
ــلــب فــوق   در واقــع كــل مــط
ـیـو ارلـی   واكنشی به مطالب اسـت
است و تـعـداد زیـادی از نـكـات  
ـرشـمـرده و تـالش كـرده   استیو را ب

 . برعكسش را ثابت كند 
 David)دیــویــد مــكــاری  

Macaray)   ـیـن ھم كـه از فـعـال
كارگری و نویسنده ثابت چـنـدیـن  
ــده   ــامــه پــرخــوانــن ــه و روزن نشــری
ـرپـانـچ و   ـت آمریكا، از جـمـلـه كـان
ھافینگتون پست در بـاره مسـائـل  
ـر داد   جنبش كارگـری اسـت، خـب
كه از آنجا كه اتحادیه ای كـه او  
ــھــاســت از   عضــو آن اســت ســال
فدراسیون كار آمریكا جدا شـده و  
حتی اگر وی مـی خـواسـت بـه  

كنگره فدراسیون كار برود، تـوسـط  
رد  "  ھیأت تشـخـیـص صـالحـیـت " 

صالحیت می شد، و از آنـجـا كـه  
چیز زیادی درباره نتایـج بـحـث و  
گفتگوھـای ایـن كـنـگـره رو بـه  
بیرون منتشر نشده اند، نمی تـوانـد  
ــه   ــاره ب ــن ب ــادی در ای ــز زی چــی
ـنـدگـان گـزارش مـا بـدھـد  . خـوان

ــكــل زویــگ    Michael)مــای
Zweig)   ــن ــم كــه از فــعــالــی ھ

شناخته شده كارگری ضد جنگ  
ــن و   ــولــی ــكــی از مســئ اســت و ی

كـارگـران  " سازماندھنـدگـان نـھـاد  
ـیـه جـنـگ   US)"  آمریكا بر عـل

labor against the war) 
ــن عــذری   ــی ــا یــك چــن اســت، ب
ــیــل و   ــل ــروژه تــح نــتــوانســت در پ
ـررسـی كــنـگـره فــدراسـیـون كــار   ب

 . آمریكا شركت كند 
 !غرش شیر یا سكسكه موش 

جدا از سر و صدائی كه حـول  
و حوش كـنـگـره فـدراسـیـون كـار  
ـلـه   آمریكا به راه افتاده است، مسئ
وابستگی این فدراسیون بـه حـزب  
دمكرات آمریكا یك مسئله بسیـار  
مــھــمــی اســت كــه بســیــاری از  
دعواھای فعالین كارگـری خـارج  
و داخل اتحادیه ھای كارگـری و  
خود این فـدراسـیـون حـول ھـمـیـن  

كیم سایپـس، مـایـكـل  .  نكته است 
یتس و استیو ارلی به ایـن نـكـتـه  
ـیـجـه مـی   ـت ـنـد و ن اشاره می كن
گیرند كه اینكه امروز فـدراسـیـون  
ـتـالف   كار آمریكا دنبال اتحاد و ائ
با دیـگـر مـحـافـل ان جـی او و  
محافل كارگری غیر اتحادیه ای  
است از ھمین واقعیـت سـرچشـمـه  

 .می گیرد 
ابتدا باید محافل و نھادھایـی  
چون سازمانھای محـیـط زیسـت،  
دانشجوئی، فمنیستی و مھـاجـران  
را كه ھر كدام برای خود قدرتمـنـد  
ھستند و یك پـای اصـلـی بـحـث  
نزدیكی تا سـر حـد عضـویـت در  
ــون كــار آمــریــكــا را بــا   ــی فــدراس

-Alنھـادھـایـی كـه بـه عـنـوان  
Labor   از آنھا یاد مـی شـود را

گروه ھای نـام  .  از ھم تفكیك كرد 
ــن   ــخــش اول ای بــرده شــده در ب

ھایی ھستند كـه از    معامله، گروه 
نامشان معلوم است دارنـد چـكـار  
. می كنند و رسالتـشـان چـیـسـت 

اما گروه دوم، شامل مشخصـا دو  

ـنـد   گروه بسیار مھم كارگری ھست
كه اكنون در آمریكا بخش زیـادی  
از كـارگـران را بـطـرق دیـگـری ـ  
ـنـونـی،   متفاوت از اتحادیه ھای ك
ــری آنــھــا ـ   ــب ــرچــه تــحــت رھ گ

ــنــد  ــن ــدھــی مــی ك ایــن  .  ســازمــان
-Altمراكزی كه اكنـون بـه نـام  

Labor   ــد، در ــه شـده ان ــاخـت شــن
ـتـه   آمریكا به گروه و محافلی گف
ـم   می شوند كه ھـفـت خـوان رسـت
قانونا متشكل كـردن كـارگـران را  
دور مــی زنــنــد و ســعــی دارنــد  
ـر قـانـون كـار   كارگرانی را كه بناب
آمریكا و سدھایی كه ایـن قـانـون  
ــرای   ــران ب ــر ســر راه كــارگ كــار ب
متشكل شدن میگذارد، متـشـكـل  

ــد  ــن ــن دو گــروه  .  كــن ــز  " ای مــراك
 (Workers Centres)" كارگران 

 Working)" آمریكای كاركن "و  
America)   آمـریـكـای  (" ھستند

ـرای  "  كاركن  یقینا ترجمه درستی ب
اتـحـادیـه  ). نام انگلیسی آن نیست 

ــكــا و دو   ــری ھــای كــارگــری آم
فدراسیون كار آمریكا و فدراسیـون  

منابع مـالـی  " تغییر برای پیروزی " 
ھنگفی خرج سـازمـانـدھـی و یـا  
بھتر است گفتـه شـود، كـمـك بـه  
كارگرانی می كنند كه قـانـونـا و  
عمال سـازمـان دادن آنـھـا بسـیـار  

ـــاری از  .  مشـــكـــل اســـت  ـی بســ
محیطھای كارگری در آمریكا از  
آنجا كه تعداد كـارگـران آنـھـا كـم  
ـفـی   ـل ـنـد و بـه دالئـل مـخـت ھسـت
مرعوب شرایط می شونـد و ایـن  
مرعوب كردن كارگـران در قـانـون  
كار این كشور ھم رسمیـت یـافـتـه  
است، صاحب اتحادیه ای رسـمـی  
ـنـی از   ـی نمی شوند، توسـط فـعـال
ھمین مـحـیـطـھـای كـار بـه ایـن  
ــد  ــصــل مــی شــون ــز مــت . مــراك

كارمنـدان دو مـركـز یـادشـده كـه  
ــه ھــای   ــوق بــگــیــران اتــحــادی حــق
كارگری ھستند، به كارگـران ایـن  
ـنـد كـه   ـن محیطھـا كـمـك مـی ك
شكایاتشان را از طـریـق قـانـونـی  
ـنـد و در جـاھـایـی ھـم   ـن دنبال ك
پیكتھای اعتراضی سازمان مـی  

كارگرانی كه با این مـراكـز  .  دھند 
ــنـد، یـا حــق   ـن ھـمــكـاری مـی ك
ـردازنـد ــ چــون   عضـویـت نـمـی پ
قانونا ملزم به پرداخت ھـیـچ حـق  
ـنـد ــ و یـا مـثـل   عضویتی نیسـت

ــن " اعضــای   ــارك ــای ك ــك " آمــری

 دالر حق عضـویـت  ٥ سالیانه فقط  
اعـتـصـاب كـارگـران  .  می پردازند 

وال مارت در آمریكا و اعـتـصـاب  
كارگران غذاخوریھایی چـون مـك  
دونالد، كه در یـك سـال گـذشـتـه  
بسیار مؤثر بـوده و تـوجـه بـخـش  
وسیعی از جامعه را به وضـعـیـت  
اسفبار این كارگران جـلـب كـردنـد،  

ــن   ھــا  Alt-Laborتـوســط ھــمـی
مـتـأسـفـانـه  .  سازمـانـدھـی شـدنـد 

مطلب حاضر امكان وارد شدن بـه  
ھمه جنبه ھای ایـن مـوضـوع را  
نـــدارد، امـــا در چـــھـــارچـــوب  
موضوعی كه اینجا مـورد بـحـث  
است، این سئوال پیش می آید كـه  
چرا فدراسیون كار آمریكا و دیگر  

ــر بــرای  " اتــحــادیــه ھــا و   ــی تــغــی
توجه شان به ایـن مـراكـز  "  پیروزی 

ـیـل فـلـچـر و   جلب شـده اسـت؟ ب
دیگر كسانی كه در این سر بـحـث  
ـیـده انـد كـه   قرار دارند، بر این عـق
فدراسیون كار آمریـكـا تـوجـه اش  
به كارگران بطور كلی جـلـب شـده  
ـــوه از   ـی ـــه ایـــن شــ اســـت و ب
سازماندھی و مـبـارزه روی آورده  

 .است 
ـتـس،   استیو ارلـی، مـایـكـل ی
كیم سایپس و بـخـش وسـیـعـی از  

ـیـده  " لیبر نتس "فعالین   بر ایـن عـق
اند كه فدراسیون كـار آمـریـكـا از  
این افـراد و ایـن مـراكـز بـخـاطـر  
ــرای حــزب   ــاســی ب ــی ــاده س ــف اســت
ــز ســو   ــن مــراك دمــكــرات، از ای

ـنـد  ایـن مـراكـز را  .  استفاده می ك
بعنوان رأی جمع كـن و سـیـاھـی  

 .لشكر حزب دمكرات می دانند 
ــاراك   یـكــی از وعــده ھـای ب
اوباما به فدراسیـون كـار آمـریـكـا  
ــل از انــتــخــابــش در دوره اول   قــب
ریاست جمھـوری، اصـالح قـانـون  
كار آمریكا بود؛ چنانكه آن ھـفـت  
خوان رستم برای متشكل شـدن و  
ـریـت   باز نگـه داشـتـن دسـت مـدی
ـرای ارعــاب كـارگــران را از آن   ب
ـرقـانـونـی   قانون حذف كـرده و غـی

فدراسیـون كـار آمـریـكـا بـه  .  كند 
ـریـن   ھمین خاطـر از سـخـاوتـمـنـدت
ــن   ــی ــه كــمــپ ــدگــان ب ــاری دھــن ی

ـیـن  .  انتخاباتی اوباما بـود  امـا اول
قربانی از وعده ھای انتخاباتی او  

ـران اتـحـادیـه  ! ھمین وعده بود  رھـب
ھای كارگری و مشخصا رھبری  
كنون فدراسیون كار آمریكا، اینجـا  
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بـه  "  دوستانـه ای " و آنجا انتقادات  
ـردن آن وعـده   اوباما برای از یاد ب
انتخاباتی اش كرده اند، اما رابطـه  
ـر   ـنـگـت دوستی با وی را ھر روز ت

این فـدراسـیـون و كـال  .  می كنند 
نھادھای رسمی كارگری آمریـكـا  
كه از اصالح قـانـون كـار نـاامـیـد  
شده اند، رابطه خود را بـه مـراكـز  

ـر   Alt-Laborكارگری   وسـیـعـت
ــول   ــه بــق ــوری ك ــد؛ ط كــرده ان

Janice Fine  ـیـد ، یكی از اسـات
ـیـش  ٢٠ مسائل كارگری،    سـال پ

ــط    مــركــز كــارگــران وجــود  ٥ فـق
  ٢١٤ داشتند؛ اما امروزه حـداقـل  

مركز كارگران شناخته شده، رسمـا  
 .فعالیت می كنند 

ــن   ــن ای ــظــر م ــه ن -Altب
Labor  ھا كارھای مھـمـی مـی

كنند و باید كمك كـرد تـعـدادشـان  
ـنـد  ـیـو  .  وسیعا رشـد ك بـحـث اسـت

ارلـی و دیـگــران ھــم اســاســا در  
ـلـكـه  . تقابل با این محافل نیست  ب

ـبـش   بحث این است وقتی كـه جـن
  ١٥ كارگری آمریكا ھنوز حداقـل  

میلیون عضو دارد، می تـوانـد از  
نیروی مبارزاتی ھمین اعضـایـش  
و منابع مالی ای كه ایـن اعضـا  
در اختیارش می گذارند، استفـاده  
كند و قانونگذاران را چنان تـحـت  
فشار بگذارد كه لـزومـی بـه بـاج  

ـر  .  دھی نباشـد  امـا افـق حـاكـم ب
ــوز   ــكــا، ھــن ــون كــار آمـری فـدراســی

 .بیزینس یونیونیسم است 
 ٢٠١٣  اكتبر  ٢٨ 

 
کارگر 
 کمونیست

  را
  بخوانید

 ١٢٩: اطالعیه شماره 
 روز ٢٨صدور حکم 

زندان بیشتر برای بھنام 
 ابراھیم زاده

 
وضعیت بھنام ابراھیم زاده  
ده   ھ ش اخت ن شن ی ال ع از ف
ھ   و کمیت کارگری و عض
اد   ج رای ای ری ب ی گ ی پ
ری، و   ارگ ای ک ھ ل ک تش
ابتالی تنھا فرزندش نیما بھ  
بیماری خطرناک سرطان  
برای اکثر کارگران و مردم  

علیرغم  .  شناختھ شده است 
این وضعیت جانیان اسالمی  
بھنام را در زندان نگاھداشتھ  

د  ھ  .  ان ی ک دت او  در م
اری   م ی ن ب ھ ای دش ب رزن ف
مبتال شده است، تنھا در چند  
ت اجازه مرخصی و   وب ن
دا   ی بودن در کنار وی را پ

ن رو  .  کرده است  می از ھ
 شھریور بعد از  ٤ بھنام در  

مرخصی ای کھ بھ وی داده  
شده بود، دوباره بھ زندان  

د  ده ش ردان ازگ ر  .   ب ا ب ن ب
 مھر  ٦ آخرین خبر در روز  

ھانھ مسخره نبود   ماه بھ ب
ھ   مدارک شناسایی حتی ب
وی اجازه مالقات نیز داده  

بعالوه  بھ دلیل اینکھ  .  نشد 
بھنام در مرخصی آخر خود  
ما   و وخامت حال جسمی نی
فرزنش چند روز دیر تر  
ن   دان اوی ھ زن ود را ب خ
معرفی کرده است، بھ وی  

 روز حکم زندان اضافھ  ٢٨ 
  ٦ بھنام ھم اکنون با  .  داده اند 

 اوین  ٣٥٠ سال حکم در بند  
بسر میبرد و بیش از سھ  
ودن او   ی ب دان سال از زن

در این مدت و در  .   میگذرد 
م   جھ ھای رژی کن ر ش زی
ھنام آسیب ھای   اسالمی ب

  ٧٥ بسیاری دیده و از جملھ  
درصد شنوایی گوش چپ  
خود را از دست داده و از  

 .درد گردن رنج میبرد 
 

ھمھ این فشارھا بر روی  
ران   ارگ گر ک ام و دی ن ھ ب
زندانی و زندانیان سیاسی  

در حالی صورت میگیرد  
ی و   ان ت روح ھ دول ک
حامیانش بر سر آزادی تعداد  
معدودی از زندانیان سیاسی  

اگر  .  جنجال براه انداختھ اند 
چھ این آزاد کردنھا نیز زیر  
فشار خواست جامعھ برای  
ازادی زندانیان سیاسی از  
ھ قبوالندن    یاز ب زندان و ن

ره   ھ دال " چ ت ت  "  اع دول
روحانی بھ جھانیان صورت  
گرفتھ است، اما در لیست  
این آزاد کردن ھا اسمی از  
دانی و   آزادی کارگران زن
بسیاری از زندانیان سیاسی  

و نھ تنھا این  .  در بند نیست 
بلکھ در این مدت بر شمار  
ی   الم م اس اعدام ھای رژی
ر   ده و  فشار ب زوده ش اف
ری و   ارگ ن ک ی ال ع روی ف
دت   ی ش اس ی ان س ی دان زن

ھم  .  بیشتری پیدا کرده است 
دانیان   اکنون بسیاری از زن
ا   ھ رض ل م ی از ج اس ی س
شھابی در وضعیت جسمانی  
ده ای در زندان   نگران کنن

م  .  بسر میبرند  ھنام ابراھی ب
ھ   ک ودی ا وج ز ب ی زاده ن
فرزندش در بستر بیماری  
ن   ی ن ر چ رار دارد، زی ق
فشاری قرار گرفتھ و حتی   
حق داشتن مالقات نیز از  

امروز  .  وی سلب شده است 
بیش از ھر وقت باید صدای  
کارگران زندانی و زندانیان  
سیاسی در سطح جھانی  

 . باشیم 
 

ھنام ابراھیم زاده، رضا   ب
د جراحی،   م ح ی، م اب ھ ش
درام   ی، پ ان رخ زم اھ ش
نصراللھی، محمد محمدی،  
دالرضا   رسول بداغی، عب
ان   ی دان ھ زن م ری و ھ ب ن ق

د   سیاسی باید فورا و بدون قی
دان آزاد   رط از زن و ش

 .شوند 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

ان  ٥  ر  ٢٧ ،  ٩٢  آب ب ت  اک
 ٢٠١٣ 

Shahla_daneshfar@yahoo.c
om 

Bahram.Soroush@gmail.co
m 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.blogspot.com 

 
 

 ١٢٨: اطالعیه شماره 
 

اخبار نگران کننده از 
 رضا شھابی

جمھوری اسالمی در قبال  
وضع جسمانی رضا شھابی  

 مسئول است 
حتما از وضعیت جسمانی  
نگران کننده رضا شھابی از  
ده   ھ ش ت اخ ای شن ره ھ چھ
ات   ی ارگری و عضو ھ ک
مدیره سندیکای واحد در  
ی   الم وری اس ھ زندان جم

رضا مدتھاست  .  خبر دارید 
اد از   الت ح ک ھ از مش ک
    جملھ ضایع شدن چند مھره 
کمر و ابتال بھ دیسک کمر،  
ردن، درد و   ک گ دیس

ی  ا،    ب ت و پ ی دس حس
ضایعات کبدی، کلیوی، قلب  
رد  ب . و درد دندان رنج می

ھ   ج کن ار ش رضا زیر فش
ھای رژیم اسالمی بھ چنین  
ده   وضع و حالی دچار ش

ی از  .  است  الم ان اس ی جان
ظر   ان رضا تحت ن درم
ص   ص خ ت ان م ک زش پ
جلوگیری کرده و علیرغم  
ر   ان وی ب ک زش ھ پ ک ن ای
ھ او در   ج ال ع ضرورت م
خارج از زندان و استفاده از  
آب درمانی و فیزیوتراپی  
تاکید کرده اند، اما ھمچنان  
ھ   او را در زندان نگاھداشت

بنا بر آخرین خبر از  .  اند 
زندان، زندانبانان تنھا کاری  
ا   ال او و اساس ب ھ در ق ک
د   زندانیان بیمار انجام میدھن

دادن داروھای کورتن دار  
ھ   است بطوریکھ بیماران ب

اکنون  .  آن معتاد میشوند 
رضا شھابی نیز بخاطر درد  
فراون ناگزیر بھ مصرف  
ھ آن   ده و ب ین دارو ش ھم

رضا  .  اعتیاد پیدا کرده است 
رداد   ی در خ اب ھ   ٨٩ ش

 سال حکم  ٦ دستگیر شده و  
 . زندان دارد 

 
ای   ھ ان ازم ھ س م ا از ھ م
کارگری در سراسر جھان  
ور   ط ھ ب م ک ظار داری ت ان
ی   دام ھ اق ت ب ل دس اج ع
بزنند، بھ جمھوری اسالمی  
اعتراض کنند و خواھان  
آزادی فوری رضا شھابی و  
ی و   دان ارگران زن ر ک سای

 . زندانیان سیاسی شوند 
 

کمیتھ مبارزه برای آزادی  
زندانیان سیاسی، کمپینی  

وان   ن ت ع ح د  " ت ذاری گ ن
د  ،  " قلبشان از تپش باز ایست

دانیان   كارزار حمایت از زن
سیاسی محروم از دارو و  
درمان را در دستور گذاشتھ  

یک راه مھم حمایت  .  است 
و پشتیبانی از رضا شھابی  
دانی و   و سایر کارگران زن
زندانیان سیاسی کھ ھمچون  
ت   وم ک ار ح ر فش او زی
ت،   جانشان در خطر اس
حمایت و ھمبستگی با این  

 . کمپین است 
 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

ان  ٤  ر  ٢٦ ،  ٩٢  آب ب ت  اک
 ٢٠١٣ 
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حلقه اصلی اتحاد 
اعتراضی کارگران در 

ایران، افزایش 
 دستمزدھا  

بــیــالن صــد روز کــار دولــت  
روحانی بر محـور دغـدغـه ھـای  

ـرمـش  »باالی جمھوری اسالمی   ن
 «ھسته ای »و مساله   «قھرمانانه 

ــمــرکــز شــد  ــره  !  مــت ــه ســف ــی ب ــان ن
کارگران و مردم زحـمـتـکـش ھـم  

ـیـکـاری و اخـراج  .  اضافه نشـد  ب
ـر از گـذشـتـه بـا   سازی ھا بیشـت
ریتم باالیی سیر صعودی گـرفـتـه  
ـیـونـی   ـل ـیـکـاری مـی و سونامی ب

سـال ٢٦ برای جوانان تا مرز سنی  
ھـم بـه  )  نیروی کار آماده بـکـار ( 

ــتــی   ــش ــی لــیــســت مشــکــالت مــع
روحـانـی  .  کـارگـران اضـافـه شـد 

اصلی ترین دغدغه دولت یـازدھـم  
بـا  .  اعالم کرد " تامین معیشت "را  

بررسی بیالن صد روز سپری شـدن  
دولت روحانی،  طبقه کـارگـر بـا  
بھبود دستمزدھا و تامین معیشـت  
ــه   ــک ــه ایــن ــده و ن ــه نش ــواج م
ھیچگونه تغییری در قدرت خریـد  
کارگران ایجاد نشده، بلکه  طـی  

ــاری از  ٥٠  ــه بســی  روز گــذشــت
ــدگــی    درصــد  ١٠ مــایــحــتــاج زن

افـزایـش ھـر روزه  .!  گرانتر شـدنـد 
قیمتھا ھیچ راھی برای کارگران  
.  جز اعتراض باقی نگذاشته اسـت 

ـلـه بـا   یک عـرصـه جـدی مـقـاب
وضعـیـت کـنـونـی، فـعـال کـردن  
ـرای   فشار اعتراضـی کـارگـران ب

نـامـه  .  اسـت "  افزایش دستـمـزدھـا " 
امضا کنندگان طومار اعتراضـی  
ـر کـار، تـعـاون و   کارگران به وزی
رفاه اجتماعـی در دولـت یـازدھـم  
بشکل گویا و روشنی مـوقـعـیـت  
اقتصادی و معیشتی کارگران را  
ـیـان کـرده اسـت  : به این شـکـل ب

ــامـه ھـمـاھـنــگ   مـتـن کـامـل ن
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن

ـر اسـت  بـه  :  کارگران به شـرح زی
ــاون و  رفـــاه   ـــع ــار، ت وزیــر ک
اجتماعی جناب آقای دکتر علـی  

ـر، مـا  !  با سالم ! ربیعی  جنـاب وزی
ـنـدگـان   به عنوان ھمـاھـنـگ کـن
طومار اعتـراضـی از خـرداد مـاه  
سال گذشتـه نـزدیـک بـه چـھـل  
ھزار  امضـای کـارگـری را از  
کارخانه ھای مختلف در سـراسـر  
کشور با خواستھایی مشـخـص و  

معین به وزارت کار تـحـویـل داده  
ـرھـای خـود   ـیـگـی ایم و در ادامه پ
برای تحقق خواست ھایمان دو بـار  
در مقابل مجلس شورای اسالمی  
و یـک بـار در مـحـوطـه وزارت  

ـم  امـا  .  کار دست به تجمـع زده ای
تنھا کاری که آن وزارتـخـانـه در  
ــه اعــتــراض و   ــعــمــل ب عــکــس ال
خواستھای ما کارگـران در طـول  
بیش از یکسال گذشته نشـان داده  
است ارائه جوابیه مـخـتـصـری در  
توجیه وضعیت فالکتبـار مـوجـود  

جناب وزیر، طبق آمـار  .  بوده است 
رسمی سطح تورم نسبـت بـه سـال  
ـیـش از    گذشته در حـال حـاضـر ب

ـنـه  ٤٠   درصد و بطور واقعـی ھـزی
ھای زنـدگـی در طـول دو سـال  
ـر افـزایـش   ـراب گذشته تا چندیـن ب

ایـن در حـالـی  .  پیدا کـرده اسـت 
است که متوسط افزایش حـداقـل  

  ٢٠ مزد در ھـمـیـن مـدت فـقـط  
ــه از  .  درصــد بــوده اســت  ــت گــذش

ـیـن   ایجاد چنین فاصله فاحشی ب
حداقل مـزد بـا تـورم مـوجـود در  
ـر کسـی   طول دو سال گذشـتـه، ب
پوشیده نیست که طـی سـالـھـای  
ــورم   ــمـادی، آمــاری کــه از ت مـت
ــشــر شــده و   ــت واقـعــا مــوجــود مــن
شورایعالی کار بر اساس آن اقـدام  
به افزایش حداقل مزد کرده اسـت  
. ھیچگاه آمار درستی نبوده اسـت 

لذا چنانچه عدم تناسـب افـزایـش  
ــورم   ــا ت حـداقــل مـزد کــارگــران ب
واقعی در طول سالھای متـمـادی  
را با عدم افزایش حداقل مـزد بـه  
نسبت تـورم مـوجـود در طـی دو  
ـم   سال گـذشـتـه را در ھـم آمـیـزی
آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتـی  
که بر میلیونھا خانواده کـارگـری  
روا شده است بیش از پیش آشکار  

ـلـی  .  میشود  از نظر ما اینھا مسائ
ـر آنـھـا   نیستند کـه جـنـابـعـالـی ب
اشراف نداشته باشید و ندانید کـه  
ـیـونـھـا کـارگـر   در حال حاضر میل
ــه در ســطــح   ــازنشــسـت شـاغــل و ب

  ٧٠٠  الـی  ٥٠٠ کشور با دریافت  
ھزار تومان در ماه، آنـھـم اگـر بـه  

موقع پرداخت شود، چگونه اجـاره  
بھای مـنـزل مسـکـونـی خـود را  
ــه   ــد، چــگــون ــن ــکــن پــرداخــت مــی
فرزنـدانشـان را راھـی مـدرسـه و  
ـنـد و چـه مـقـدار   دانشگاه میکـن
ــوشــاک و   بــرای خــوراک و ن
پوشاکشان باقی می ماند و آگاه  
نباشید  که بـدون ذره ای اغـراق   
ـر و گـوشـت در حـال   میوه و شـی
ـیـونـھـا   ـل ـره مـی برچیده شدن از سـف
خانواده کارگری است و در حـال  
حاضر بسـیـاری از آنـھـا بـا پـس  
مانده مرغ و گوشت تمیز شده در  
فروشگاھھای این مواد، فقط بـو  
ـره ھـایشـان   و مزه آنھا را بر سر سف

ـیـد  . می برند  حتما اینرا نیز مـیـدان
ـیـمـار   که با معکوس شدن سھـم ب
ــرچــه ھــای درمــانــی و   ــت در دف

 درصد از یـک  ٧٠ افزایش آن به  
ـیـمـت   ـر شـدن ق ـراب سو و چندین ب
دارو و ھزینـه ھـای پـزشـکـی از  
سوی دیگر، کارگـران و خـانـواده  
ـتـی   ھایشان متحـمـل چـه وضـعـی
ـیـد   ھستند و باز حتما متوجه ھست
ـیـون   ـل که نزدیک بـه چـھـار مـی
کارگر و جوان بیکـار تـحـت چـه  
ــی   ــدگ ــاکــی زن ــولــن ــط ھ شــرای

ـنـد  ـیـسـت  .  میـکـن ـر، ل جـنـاب وزی
سیاھه ای که از زندگی مشـقـت  
ـر   بار میلیونھا خانواده کـارگـری ب
ـر از آن   شمردیم بسیار طـوالنـی ت
است که در این نـامـه گـنـجـانـده  

اما از آنـجـا کـه شـمـا بـه  .  شود 
ـر کـار، تـعـاون و رفـاه   عنوان وزی
ـم و   اجتماعی، بطور بسـیـار مسـل
روشنی بر ھمه این مسائل اشـراف  
ـم کـه   ـی دارید لذا باید تاکـیـد کـن
این نامه، رنجنامـه ای از سـوی  
مـا کـارگـران بـه مـحـضـر شـمــا  
ــراض   ــاد اعــت ــکــه فــری ــســت بــل نــی
میلیونھا کارگر در سراسر کشـور  
به حداقل مزد، اخراج سـازی ھـا،  
ـرداخــت دسـتـمــزدھـا، عــدم   عـدم پ

 قـانـون نـوسـازی  ١٠ اجرای ماده  
ـیـمـه   صنایع، عدم اجرای کامـل ب
ـراضـی   کارگران ساختمانی و اعـت
کوبنده بر علیه اجرای بخـشـنـامـه  

طرح اسـتـاد شـاگـردی و تـالش  
ــجــاد   ــمــالــی دولــت بــرای ای ــت اح
ـیـن   تغییرات ضد کارگری در قوان
تامین اجـتـمـاعـی و قـانـون کـار  

از اینرو از جنابعالی انتـظـار  .  است 
ـیـد کـه   داریم اطمینان حاصل کـن
ــات   ســمــت و ســو دادن مــطــالــب
کارگری به طرف شیک سـازی  
لفظ کارگر و در پسـتـو انـداخـتـن  
ــاب   ــخــابـاتــی جــن ـت وعـده ھـای ان
رئیس جمھور برای افزایش حداقل  
مزد، فقط و فقط بـاعـث تشـدیـد  
اعتراض ما کارگران به وضـعـیـت  
مشقت بار موجود خـواھـد شـد و  

لذا مـا از شـمـا مصـرانـه  .  الغیر 
میخواھیم به عنوان اولیـن گـام و  
به عنوان اقدامی عاجل و فـوری  
دستور تشکیل جلسه شـورایـعـالـی  
کار را با ھـدف افـزایـش حـداقـل  
ـقـص   مزد و اجرای کامل و بـی ن

ـیـد  ٤١ ماده    قانون کار صادر نمـائ
و نسبت به دیگر خواستھـای مـا،  
که ھم در نامه ھای قبلی و ھـم  
ـم   در نامه حاضر به آنھا پرداخته ای

  .«اقدامات الزم را معمول دارید 
با گذشت بیش از یـک مـاه  
از ارسال این نامه دولـت روحـانـی  

ـیـار کـرده اسـت  بـه  .  سکوت اخـت
ھمین دلیل پروین محمدی یـکـی  
ــامــه   ــن ن ــدگــان ای ـن از امضــا کــن

ـرا نـامـه ای را  :" میگوید  ما اخی
به وزیر کار نوشته ایم و طـی آن  
خواھان تشـکـیـل فـوری جـلـسـه  
ـرای افـزایـش   شورایـعـالـی کـار ب

ـم  ـرار شـده  .  حداقل مـزد شـده ای ق
ـر ظـرف مـدت سـه   است حـداکـث
ھفته به خواست ما پاسخ دھنـد و  
چنانچه این پـاسـخ یـک پـاسـخ  
عملی برای افزایش حـداقـل مـزد  
ــھــی اســت کــه مــا   ــاشــد بــدی نــب
ـراضـی تـری را در   اقدامات اعـت
ــت و   ــذاش ــواھــیــم گ ــور خ دســت
مصممانه خواھان افـزایـش فـوری  

ــم شــد  ــی مــا  .  حــداقــل مــزد خــواھ
ـر   امیدواریم و بھتر آن است که وزی
کار به عنوان رئیس شـورایـعـالـی  
ـتـضـی را در ایـن   کار اقـدام مـق

خواست افزایـش  . زمینه انجام دھد 
ـر اسـاس مـاده     ٤١ حداقل مـزد ب

ـر حـق   قانون کار یک خـواسـت ب
است و ھر کـس در مـقـابـل ایـن  
خواست مقاومت کند ھم قانون را  
ــا گــذاشــتــه اســت و ھــم   ــر پ زی

ـرار   کارگران را رو در روی خود ق
راه حل عملی و سـد  ".   داده است 

ــعــتــر و   ــعــرضــات وســی کــردن ت
سازمانیافـتـه دولـت و بـورژوازی  
ایران بـه مـعـیـشـت کـارگـران در  
محک یـک آزمـایـش مـھـم و  
ـرار گـرفــتـه اســت  . اعـتــراضـی ق

ـبـل از   اعتراضات کارگری تـا ق
انتخابات ریاست جمـھـوری دولـت  
ـری   ـف یازدھم با ابراز وجود ھزاران ن
در شــکــل طــومــار چــھــل ھــزار  
ـرده در   امضا، با تـجـمـعـات گسـت
ـلـــس اســـالمـــی   ـــابـــل مـــجــ ـق مــ
جنایتکاران، با اعتصـاب و دسـت  
ــز   ــدن در مــراک ــار کشــی از ک
کارگری برای تامین معیـشـت و  
افزایش دستمردھـا دسـت صـورت  

در اوضاع کنونی و بـا  . میگرفت 
سکوت دولت روحانی در مـقـابـل  
ـبـات گـارگـران،   خواست و مـطـال
جنبش کارگری توان آمـاده شـدن  
ــعــرض   ــدارک یــک دوره ت و ت
آگاھانه و سازمانیافته کـارگـری  
ــتــصــاب را دارد  . در اشــکــال اع

ــط   ــه اشـکـال فـق مـحـدود شـدن ب
تجمع در کارخانه ھـا و کـارگـاه  
ـیـت و   ـل ـتـوانـد قـاب ـی ھـا ھـنـوز نـم
ـراضـات تـوده ای   ظرفیتھای اعـت
. طبقه کارگر را منـعـکـس کـنـد 

ـراض و سـازمـانـدھـی   در راه اعـت
ــوده ای کــارگــران   تــجــمــعــات ت
شرکت خـانـواده ھـای کـارگـری  
ـنـده   ـیـن کـن فاکتور مـھـم و تـعـی

ھر اندازه تجمعات کارگـران  .  است 
در مقابل مجلس شورای اسالمی  
و وزارت کار توده ای و از طـرف  
ــران مــورد   خــانــواده ھــای کــارگ
ـرار   ـبـانـی وسـیـع ق حمایت و پشتی
ـراضـات   گیرد، ظرفیت و توان اعـت
کوبنده تر و مـورد تـوجـه افـکـار  

 . عمومی قرار خواھد گرفت 
 
 ١٣٩٢  بان ماه  ٦ 

 ٢٠١٣  اکتبر  ٢٨ 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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 اعتراضات کارگری
 

کارگران فوالد زاگرس با تعھد کارفرما 
مبنی بر پرداخت دستمزدھای معوقه تا 

 امروز، به تجمع شان در مقابل ٢٤ساعت 
 وزارت کار پایان دادند

 
بدنبال دو روز تجـمـع مـداوم  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

کارگران فوالد زاگرس در مقابل مجس شـورای اسـالمـی،  
حوالی ظھر امروز این کارگران تجمع اعتراضی خود را بـه  
مقابل وزارت کار در خیابان آزادی کشـانـدنـد و قـاطـعـانـه  

 .خواھان حضور مدیریت کارخانه در محل وزارت کار شدند 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کارگـران ای
در پی این خواست متحدانه کارگران، مسئولین وزارت کـار  
مدیر کارخانه فوالد زاگرس را بـه مـحـل ایـن وزارتـخـانـه  
احضار کردند و طی جلسه ای که با شرکت نماینـده ھـای  
کارگران برگزار شد کارفـرمـا مـتـعـھـد بـه اجـرای فـوری  
ـنـده ھـای   تعھدات صورتجلسه ای شد که به امضای نـمـای
ـر کـل   کارگران، مدیر عامل شرکت فوالد زاگـرس و مـدی

عین صورتجـلـسـه  . اداره اشتغال و بیکاری وزارت کار رسید 
ـر   تعھدات مدیر عامل شـرکـت فـوالد زاگـرس بـه شـرح زی

 .است 
ـنـده گـان  ٦/٨/٩٢ در روز دوشنبه مورخ    با حضور نـمـای

 :امضا کننده به ضمیمه پیوست مقرر شد 
 
مدیر عامل کارخـانـه طـی روز جـاری نسـبـت بـه    -١ 

 میلیون تومان صـادر  ٦٠٠ تحویل یک فقره چک به مبلغ  
 و به جناب آقای یاوری تحویل نماید 

 
سازمان تامین اجتماعی طی روز جـاری بـا صـدور    -٢ 

دستور به مسئوالن تامین اجتماعی نسبت به تایید لیست و  
ـر عـامـل  .  تمدید دفترچه تامین اجتماعی اقدام نـمـایـد  مـدی

متعھد شد لیست بیمه کارگران را بـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
 ارسال نماید و مطابق آرا مراجع قانونی اقدام نماید 

 
کارفرما مکلف شد آرای مـراجـع صـاده اداره کـار    -٣ 

 استان را به مرحله اجرا در آورد 
 
مقرر گردید مابه التفـاوت مـیـزان رای انشـاء شـده    -٤ 

ـیـن  )  قروه ( اداره کار محل  ـنـده تـعـی را حداکثر طی دو ماه آی
 تکلیف نماید 

 
ـفـاوت  ٢ در فاصله    -٥  ـت ـیـف مـابـه ال  ماه تا تعیین تکـل
ـبـات  ٦٠٠ مبلغ    میلیون نسبت به راه اندازی کارخانه و مطال

 .جاری کارگران اقدام نماید 
 

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران  
بدنبال این توافق مراحل اجرای آن در حـال  )  ١٦ ساعت  ( ایران 

حاضر در جریان است و یکی از نماینده ھـای کـارگـران بـا  
ـیـسـت وزارت  ٢١١ بردن لیست    کارگر برای تطبیـق آن بـا ل

کار جھت واریز پول به حساب کارگران می باشد و یـکـی  
 طی جلسـه ای در  ١٧ دیگر از  نماینده ھایشان نیز ساعت  

سازمان تامین اجتماعی مراحل اجرائی شدن تعھد کارفرمـا  
در بند مربوط به دستور العمل سازمان تامین اجتمـاعـی در  

 .مورد بیمه ھای  کارگران را پیگیری خواھد کرد 
 

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران در حال حاضر کارگران فوالد زاگرس به تـجـمـع خـود  
در مقابل وزارت کار پایان داده اند اما ھمـچـنـان در مـحـل  
حضور دارند تا کارھای اجرائی نماینده ھـایشـان بـه پـایـان  

این کارگران اعالم کرده اند تا لحظه واریز پول توافـق  .  برسد 
شده به حساب ھایشان ھمچنـان در تـھـران بـاقـی خـواھـنـد  

 .ماند 
 

 ١٣٩٢ ششم آبانماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

کارگران فوالد زاگرس تجمع خود را به 
مقابل وزارت کار در خیابان آزادی 

 کشاندند
کارگران فوالد زاگرس تجمع خود را به مـقـابـل وزارت  

 کار در خیابان آزادی کشاندند 
با آغاز دومیـن روز تـجـمـع  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

کارگران معترض شرکت فوالد زاگرس در مقـابـل مـجـلـس  
ـنـدی کـه ایـن   ـرغـم شـعـارھـای ت ـی شورای اسالمی و عـل
کارگران در آنجا سر دادند اما از آنجا کـه مـجـلـس امـروز  
ـنـدگـان مـعـددودی در صـحـن   جلسه علنی نداشت و نـمـای
ـراض شـدیـد   مجلس حضور داشتند کسی پاسـخـگـوی اعـت

ـیـل ایـن کـارگـران  . کارگران فوالد زاگرس نشد  به ھمین دل
طی برگزاری یک مجمع عمومی در محل تجمع خود بـه  
این نتیجه رسیدند که تجمع خود را به مـقـابـل وزارت کـار  

 .بکشانند 
بر اساس گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـم جـمـعـی   ـبـال ایـن تصـمـی ایران، کارگران فوالد زاگرس بدن
عازم محل وزارت کار در خیـابـان آزادی شـدنـد و پـس از  

دقایقی حضور در مقابل این وزارتخانه و عدم پـاسـخـگـوئـی  
مسئولین وزارت کار به خواستھایشان بطـور یـکـپـارچـه ای  

کـارگـران شـعـار مـیـدادنـد  .  اقدام به سر دادن شعار کـردنـد 
ـر کـجـا    –جواب جواب وزیر جواب   گرسنه ایم گرسنـه، وزی

 ...نشسته ای و 
ـراضـی از   ـبـال ایـن اقـدام اعـت بر اساس این گزارش بـدن
سوی کارگران فوالد زاگرس دقایقی آرامش خیابـان آزادی  
در مقابل وزارت کار به ھم ریخت و این امر باعـث شـد تـا  

مسئولین این وزارتخانه در میان کارگران حاضر شونـد و از  
ـر مـرکـزی   آنان بخواھند تا تجمع خـود را بـه مـقـابـل دفـت
شرکت فوالد زاگرس بکشانند اما کارگران معترض اعـالم  
کردند باید مدیر عامل و مسئولین شـرکـت فـوالد زاگـرس  
در محل حاضر شوند و به اقدامات اعتـراضـی خـود ادامـه  

در تداوم این کشمکش مسئولیـن وزارت کـار اعـالم  . دادند 
کردند ظرف نیم ساعت مدیر عامل فوالد زاگرس در مـحـل  

 .حاضر خواھد شد 
بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران، پس از حدود نیم ساعت با ورود مدیر عـامـل شـرکـت  
فوالد زاگرس به محل وزارت کار، جلسه ای با شرکـت دو  
تن از کارگران فوالد زاگرس و پروین محمدی عضو ھیـات  
ـنـده ھـای   مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به عـنـوان نـمـای
کارگران تجمع کننده از یک سو  و مدیر عـامـل شـرکـت  
ـیـن وزارت کـار از سـوی دیـگـر   فوالد زاگرس و مسـئـول

ایـن جـلـسـه  )   ظھـر ١٣ ساعت  ( تشکیل شد و در حال حاضر 
 .ادامه دارد 

گزارش تکمیلی تجمع کارگران شرکت فـوالد زاگـرس  
ـبـا از سـوی اتـحـادیـه آزاد   در مقابـل وزارت کـار مـتـعـاق

 .کارگران ایران منتشر خواھد شد 
 ١٣٩٢ ششم آبانماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس به 

 وزارت کار رسید
در دومین روز حضور کارگران فوالد زاگرس در تـھـران،  

ـبـه ( صبح امـروز  ـرای  ١٧٠ )  دوشـن ـر از ایـن کـارگـران ب ـف  ن
شان بار دیگر در مـقـابـل مـجـلـس    پیگیری مطالبات صنفی 

شورای اسالمی تجمع کردند اما به دلیل تعطیلی مـجـلـس  
و محقق نشدن وعده دیروز کارفرمـا، ایـن کـارگـران راھـی  

 .وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند 
ـروز   به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که صبـح دی
نیز در میدان بھارستان مقابل درب ورودی ساختمان مجـلـس  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تجمع کرده بودند، امروز نیز پس از چندین ساعت تجمـع در  
ـروز کـارفـرمـا در   مقابل مجلس و مـحـقـق نشـدن وعـده دی
خصوص پرداخت مطالبات کارگران، بـا حضـور در مـقـابـل  
ـر   ساختمان وزارت تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـی پـی گـی

 .شان شدند   مطالبات صنفی 
نماینده کارگران اخـراجـی فـوالد زاگـرس بـا اشـاره بـه  

ھای امیدوار کننده  روز گذشته  نمایندگان مـجـلـس،    صحبت 
ـنـدگـی  :  به ایلنا گفت  ھم اکنون سه نفر از کارگران به نمـای

انـد    از سایر کارگران معترض وارد ساختمان وزارت خانه شـده 
 .تا با مقامات وزارت کار مذاکره کنند 

اکنون کـارگـران فـوالد زاگـرس در  :  این کارگر گفت 
ـتـظـر   مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مـن

 .اند   تجمع کرده  «  یک جواب قانع کننده »
ـروز آقـای   ـیـگـی »گفتنی است، بعد از ظھر دی  «مـالب

مدیرعامل کارخانه فوالد زاگرس بیرون از ساختمان مجلـس  
به تجمع کنندگان گفته بود که احکام بازگشت به کار را  

شوم که از محـل فـروش ضـایـعـات    قبول دارم و متعھد می 
ـرداخـت   کارخانه، بخشی از مطالبـات ھـمـه کـارگـران را پ

ـتـه  ھـای    کنم، اما از آنجا که تجمع کنندگان نسبت به گـف
ــی  ــجــام    کـارفــرمــا اظــھــار ب ــد، ســران ــودن ــمــادی کــرده ب اعــت

مــدیــرعــامــل فــوالد زاگــرس وعــده داد کــه فــردا صــبــح  
ای معـادل دو    با صدور یک فقره چک دو ھفته )  دوشنبه ( 

 .ماه از حقوق معوقه کارگران را پرداخت خواھد کرد 
اند بابت حقوق ھفـت مـاه    کارگران فوالد ذاگرش مدعی 

 و اضـافـه  ٩١ ، عـیـدی و سـنـوات سـال  ٩٢ نخستین سال  
ـبـل از کـارفـرمـای   کاری و حق سختی کـار سـالـھـای ق

 .کنونی و پیمانکار قبلی فوالد زاگرس طلبکارند 
 

از صبح امروز کارگران فوالد : آبان٥
زاگرس دست به تجمع در مقابل مجلس 

 شورای اسالمی زده اند
علیرغم بـارش شـدیـد بـاران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 صبح امروز کارگران فوالد زاگرس دسـت بـه  ٨ در تھران از  
ایـن  .  تجمع در مقـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی زده انـد 

کارگران پیشاپیش اعالم کرده بودند چنانچه کـارفـرمـا تـن  
به اجرای آرای ھیاتھای تشخیص و حل اختالف اداره کـار  
ـیـانـدازد   شھرستان قروه ندھد و تولید در این کارخانه را راه ن

ـبـال اخـراج  .  اعتراضات خـود را تشـدیـد خـواھـنـد کـرد  بـدن
کارگران فوالد زاگرس از تیر ماه سالجاری به این سـو ایـن  
ـراضـی در مـقـابـل   کارگران بارھا دست به تـجـمـعـات اعـت
مجلس شورای اسالمی و دیگر نـھـادھـای مسـئـول زده و  
ـروه   ـتـی بـه اداره کـار شـھـرسـتـان ق ھمزمان با تسلیم شکای
خواھان پرداخت دستمزد معوقه خود و بازگشت بـکـار شـده  
اند اما علیرغم این اعتراضات و رای ھیاتھای تشخـیـص و  
ـروه، کـارفـرمـای فـوالد   حل اختالف اداره کار شھرسـتـان ق
زاگرس از پرداخت دستمزد معوقه کارگران سربـاز زده و بـا  
ـفـی نـگـه   ـی عدم راه اندازی تولید آنان را در حـالـت بـالتـکـل

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  داشته است  بنا ب
کارگران ایران، در پی تجمع صبـح امـروز کـارگـران فـوالد  
زاگرس در مقابل مجلس شورای اسالمی نماینده شھرسـتـان  
قروه با حضور در میان کارگران معترض از آنان خواسـت تـا  
ـر   ـیـگـی به تجمع خود در مقابل مـجـلـس پـایـان دھـنـد  و پ
خواستھای خود از طریق وزارت صنایع بشوند اما کـارگـران  

ـرای   ـنـکـه ریـالـی پـول ب معترض فوالد زاگرس با اعـالم ای
ـروه نـدارنـد خـواھـان   جابجائی و یا بازگشت به شھـرسـتـان ق
رسیدگی فوری مجلس شورای اسـالمـی بـه خـواسـتـھـای  
خود شدند و اعالم کردند به تجمع شان در مـقـابـل مـجـلـس  

 مـاه اسـت  ٧ کـارگـران فـوالد زاگـرس  .  ادامه خواھند داد 
دستمزدی دریافت نکرده اند و در شرایط معیـشـتـی بسـیـار  

کـارگـران فـوالد  .  سخت و طاقت فرسائی زندگی میکننـد 
زاگرس در تجمع امروز خود پارچه نوشته و پـالکـاردھـایـی  

ـر  .  با مضمون خواستھایشان در دست دارنـد  ایـن کـارگـران ب
مـا کـارگـران فـوالد  : " روی پالکارد بـزرگـی نـوشـتـه انـد 

 مـاھـه و اجـرای  ٧ زاگرس خواھان پرداخت حقوق مـعـوقـه  
مصوبات کمیسیون اصل نود، رای ھیات حل اختالف و راه  

ـم  ــاشـی ـیـد کـارخـانـه مـی ب ــن  ".  انـدازی خـط تـول ـی ھـمـچـن
در دسـت  "  ما گرسنه ایم "پالکاردھای دیگری نیز با عنوان  

بنا بر آخرین خبرھای رسیده به اتـحـادیـه   .  این کارگران است 
ـیـس کـمـیـسـیـون  )  صـبـح ٩ سـاعـت  ( آزاد کارگران ایران   رئ

نیز با حضور در میان کارگـران  )  محجوب (کارگری مجلس 
ـلـی تـجـمـع  .  وعده حل مشکالت آنان را داد  گزارش تـکـمـی

ـبـا از سـوی   اعتراضی امروز کارگران فوالد زاگرس متعـاق
 .اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواھد شد 

 
تجمع دوباره بازنشستگان ذوب آھن 
ماه ٢اصفھان دراعتراض به عدم پرداخت 

 حقوقشان
 نفر از بازنشستگان فـوالد و ذوب آھـن  ٣٠٠ :  مھر  ٣٠ 

اصفھان به دلیل پرداخت نشدن حقوق شـھـریـور و مـھـر مـاه  
خود جلوی درب صندوق بازنشستـگـی ذوب آھـن واقـع در  

ــد  ــجــمــع کــردن ــان نشــاط ت ــاب ــوق  .  خـی ــا وجــودی کــه حــق ب
ـر اسـتـان ھـا   بازنشستگان صـنـدوق فـوالد کشـور در سـای
ـیـف سـھـام   ـبـودن تـکـل پرداخت شده، اما به دلیل مشخـص ن

 ھزار بازنشسته اصفھانی عضو ایـن  ٤١ صندوق فوالد ھنوز  
ـیـارد تـومـان  ١١٢  ماه حقوق معوقه معادل  ٢ صندوق   ـل  مـی

ـفـاوت حـقـوق و   ـر از مـابـه ت دارند ھمچنین این رقم به غـی
ـنـی اسـت؛ عـدم  .  معوقات سال ھای گذشته آنان است  گفت

پرداخت و به تعویق افتادن حقوق بـازنشـسـتـگـان ذوب آھـن  
 سال گذشته موجب اعتـراضـی بـازنشـسـتـگـان شـده  ٢ طی  
 .است 

 
تجمع چندباره اعتراضی کارگران کارخانه 

 سرب و روی زنجان مقابل استانداری
کارگران کارخانه سـرب و روی زنـجـان ظـھـر  :   آبان ١ 

ـرای   چھارشنبه در اعتراض به تعطیلی ناعادالنه کارخـانـه ب
سومین بار طی سه ماه اخیر در مقابل اسـتـانـداری زنـجـان  

در ایـن  .  تجمع و خواستار بازگشایی ایـن کـارخـانـه شـدنـد 
تجمع کارگران کارخانه سرب و روی با نـاعـادالنـه عـنـوان  
کردن تعطیلی کارخانه سرب و روی در سـه مـاه گـذشـتـه،  
ـرای رسـیـدگـی و بـازگشـایـی   عدم تشکیل کمیته ویـژه ب
کارخانه را یادآور شدند و تاکید کردند باید مسئوالن استـان  
ھرچه سریعتر نسبت به رسیدگی به وضـعـیـت کـارخـانـه و  

مدیر کـارخـانـه  .  بازگشایی و بازگشت کارگران اقدام کنند 
سرب و روی زنجان در حاشیه تجمع مجدد کـارگـران سـرب  

ھـای    طبـق گـزارش :  و روی زنجان در جمع خبرنگاران گفت 
رسیده، تکلیف تعطیلی کارخانـه سـرب و روی زنـجـان در  

ھـمـه کـارگـران مشـغـول بـه  .  شود   ماه مشخص می    آبان ١٥ 
کار در این کارخانه به دلیل سه ماه بیکاری، به اداره کـار  

اسـتـانـدار  .  برای جھت دریافت بیمه بیکاری معرفی شـدنـد 
سابق زنجان اعالم کرد که کارخانه آلوده نیست و متأسفـانـه  
ـلـی کـارخـانـه   به دلیل جو به وجود آمده ما ناچاریم به تعطی

ـم   مـردادمـاه  ٢٣ کـارخـانـه سـرب و روی زنـجـان  .  تن دھـی
سالجاری در پی باال گرفتن موج اعتراضات به آنـچـه کـه  
آالینده بودن فعالیت ھای کـارخـانـه سـرب و روی بـود بـه  

ـراضـات  .  دستور استاندار سابق زنجان تعطیل شد  ـر اعـت پیشـت
ـیـن   مردمی نسبت به تعطیلی، انتقال کارخانه به مکان تـعـی
شده و رعایت اصول زیست محیطی توسط کارخانه سرب و  

 .روی صورت گرفته بود 
 

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن مھر 
 سیرجان  مقابل فرمانداری

 واحـدی مسـکـن مـھـر  ٤٨٦ اعضای تعاونـی  :  آبان ٤  
سیرجان با نام تعاونی فردای ماندگار در مقابل فرمـانـداری  
ـره ایـن   ـئـت مـدی سیرجان تجمع و نسبت به عملـکـرد بـد ھـی

ـرزاده .  تعاونی اعتراض کردنـد  ،    ، احـمـد امـجـدی   حسـن امـی
، محسن شھسواری و محمـد    ، مجتبی قلندری   مرتضی آران 

وگـویـی    اسماعیلی به نمایندگی از این اعضـا طـی گـفـت 
 که برای مسکـن در ایـن تـعـاونـی  ٨٨ سال  : اظھار داشتند 

 مسکن خـود  ٩١ نام کردیم مقرر شد در شھریورماه سال    ثبت 
ھـای    را تحویل بگیریم، اما ھر چند ماه یک بار بـه بـھـانـه 

ـری    مختلف مقداری مبلغ را از ما دریافت می  کنند و خـب
ـرضـان .  از مسکن نیست  ـتـه مـعـت ـر   به گـف ،    سـازی    ھـنـوز زی

ھای مسکن مھر باقیمانده است و شـرکـت    پله    و راه   آسانسور 
ـیـون تـومـان دیـگـر    ٢٣ تعاونی نیز اعالم کرده که باید   ـل  می

پرداخت کنید در غیر این صورت از لیـسـت مسـکـن حـذف  
 تعاونـی    ما برای این عضو :  گویند   معترضان می .  شوید   می 

ـلـی خـود  ٢٥ شدیم تا بر اساس قرارداد    میلیون وام و تـحـوی
ـم در صـورتـی کـه در ھـمـان زمـان   دارای مسکنی شـوی

ـم   می  ـی . توانستیم با این مقدار پول زمین و مسکن تھیـه کـن
اگر ھیئت مدیره کوتاھی کرده تا تورم شامل مسـکـن مـا  
ـیـف خـود و   شود، گناه ما چیست و ما بـایـد امـروز تـکـل
تھدیدھای ھیئت مدیره را روشن کنیـم و خـواسـتـار حـقـوق  

 .خود ھستیم 
 

 نا امنی محیط کار 
 

ساله بر اثر ریزش آوار ٣٠مرگ کارگر 
 ساختمانی در تبریز

آوار یک ساختمـانـی در خـیـابـان پـاسـتـور    ریزش :  آبان ١ 
متاسفانـه بـه  .   ساله  ٣٠ جدید در تبریز بر روی یک کارگر 

دلیل شدت جراحات و ضربه وارد شده به ناحیه سر کـارگـر،  
 .وی جان خود را از دست داد 

 
کارگردرمشھد درپی ٣مصدومیت شدید

 ریزش آوار
ـقـه در حـال احـداث عصـر روز  ٤ ساختمان  :  آبان ١    طـب

  ٦ گذشته ھنگام بتن ریزی سـقـف سـوم ریـزش کـرد و از  
 .  تن زیر آوار محبوس شدند ٣ کارگر حاضر در محل  
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نشت گاز شھری عامل انفجار گاز و مصدوم 
 شدن دو کارگر در زنجان

.  انفجار گاز و مصدوم شدن دو کارگر در زنـجـان :  آبان ٢ 
وقوع پیـوسـت بـخـشـی     دو شنبه به ٢٠ این حادثه که ساعت  

در ایـن  .  از کارگاه تولیدی براثر شدت انفجار تـخـریـب شـد 
حادثه یک تن از کارگران کارگاه نجاری زیر آوار گرفتـار  

نشـانـی از    مـوقـع مـامـوران آتـش   شده بود که بـا حضـور بـه 
ـروھـای   ـی مرگ نجات پیدا کرده و بالفاصله بـا کـمـک ن

 .امدادی به بیمارستان منتقل شدند 
 

مرگ دردناک کارگر شھرداری در جاده 
 تلو

 دقیقه در شـمـال بـه جـنـوب  ٨:١٥ در ساعت  : مھر ٣٠  
جاده تلو قبل از بزرگراه شھیـد زیـن الـدیـن یـک دسـتـگـاه  

 با یک دستگاه وانت نیسان برخـورد کـرد  ٤٠٥ سواری پژو  
که در ادامه پس از برخورد منحرف و به کارگر شـھـرداری  

ـرخـورد کـرد، و   ٣٠  ساله که در حال شستشوی جداول بـود ب
 .کشته شد 

 
جان باختن یک کارگر در اثر سقوط از 

 ارتفاع
  ٠٢/٠٨/٩٢ بنابر خبر رسیده روز پنج شنبه مورخ  :  آبان ٢ 

 سالـه سـاکـن روسـتـای  ٢٩ کارگری به نام  رحمان امینی  
دادانه ی کمانگر از توابع سنندج ھنـگـام کـار از داربسـت  
طبقه ی چھارم ساختمـانـی در شـھـرک عـلـوم پـزشـکـی  
سنندج سقوط و دچار حادثه شد و بعد از ساعاتـی کـه بـه  
. بیمارستان منتقل شد متاسفانه جـان خـود را از دسـت داد 

ـیـت بـه خـانـواده و   اعضای کمیته ھماھنگـی ضـمـن تسـل
ـراری شـرایـط   ـرق دوستان این عزیز از دست رفته ،خـواھـان ب
ـرای تـمـامـی کـارگـران شـاغـل در   ایمن در محیط کـار ب

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  .  محیط کار می باشد 
 ایجاد تشکل ھای کارگری 

 

 اخراج و بیكارسازی 
 

 ٥٠بروجرد «آبسرده»توقف ساخت سد 
 کارگر شرکت جھان کوثر را بیکار کرد

ـروجـرد عـلـی  «آبسـرده »توقف ساخت سد  :  مھر ٣٠  رغـم    ب
.  کارگر این شـرکـت ٥٠ تمام نشدن ساخت این سد  وبیکاری 

از اوایـل  )  واقع در استان لرستـان ( پروژه نیمه تمام سد آبسرده  
 شـھـریـور مـاه سـال  ٣١  افتتاح شد اما از تـاریـخ  ٨٩ سال  

ـیـمـه   جاری اجرای این طرح به سبب کمبود منابع مـالـی ن
ـتـش حـدود  .   رھا متوقف است     کاره  ـی این واحد از آغاز فـعـال
 کارگر داشت که با بـحـرانـی شـدن وضـعـیـت مـالـی  ٢١٤ 

ـنـدمـاه  ) شرکت جھان کوثر ( پیمانکار این مجموعه   ، در اسـف
 کارگر اخراج شده بـودنـد و بـا اسـتـمـرار  ١٥٠ سال گذشته  

ـیـز در مـھـرمـاه  ٥٠ مشکالت مالی،    کارگر باقی مانـده ن
ـنـھـا  .  سال جاری اخراج شدند   کـارگـر  ١٤ در حال حاضـر ت

برای نگھبانی از تجھیزات و ماشین االت کارگاھـای سـد  
 .اند   باقی مانده 

 

 كارگران 
 

موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر 
امام و موج اعتراضات کارگری در دیگر 

 پتروشیمی ھا
ـران :   آبان ١  دور تـازه ای از  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـر عـامـل   اعتراضات کارگری در پتروشیمی بندر امام، مدی
ـریـت   آنرا به پای مذاکره با کارگران معترض کشاند و مـدی
ـنـده ھـای   این پتروشیمی در جلسه ای که دیروز مابین نمـای
ـیـن   کارگران و معاون مدیر عامل و چند تن دیگر از مسئول
این پتروشیمی برگزار شد طی توافقی کتبـی بـه تـمـامـی  

بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  خواستھای کارگران تن داد 
ـبـال اعـتـصـاب سـه روزه   ـران بـدن اتحادیه آزاد کـارگـران ای
کارگران شرکتھای پیمانکـاری فـراورش و خـوارزمـی در  
ـروشـیـمـی   ـت ـیـن پ ھفته گذشته، این اعتصاب با وعده مسئول
جھت برگزاری جلسه ای برای رسیـدگـی بـه خـواسـتـھـای  
ـبـه    کارگران  پایان گرفت و طبق وعده داده شـده روز دوشـن

در ایـن جـلـسـه کـه از  .   مھر ماه این جلسه برگزار شد ٢٩ 
یک سو نماینده ھای کارگران و از سـوی دیـگـر مـعـاون  
ـیـن ایـن   ـر دیـگـر از مسـئـول ـف پتروشیمی بندر امام و چند ن
ـنـد پـس از مـذاکـره ای طـوالنـی   پتروشیمی شرکت داشـت
ـیـدا   کارگران موفق شدند به ھمه خواستھـای خـود دسـت پ
ـنـدر   کنند و دستورالعمل آن توسط مدیر عامل پتروشیـمـی ب

افـزایـش    -١ :  این خواستھا عبارت بودنـد از . امام امضا شد 
ـرداخـت    -٢  درصدی دستـمـزدھـا  ٣٢   درصـد حـق کـار  ٤ پ

ـتـکـاری ھـمـاھـنـگ    -٣ سخت و زیان آور   پرداخت حـق نـوب
ـرارداد  (  ـرکـارکـنـان رسـمـی وق طبق درصـدی کـه بـه سـای

بنا بر این گزارش بدنبال اعتـصـاب  )  مستقیم پرداخت میشود 
ـیـمـانـکـاری شـرکـتـھـای فـراورش و   سه روزه کـارگـران پ
خوارزمی، موج این اعتراض کارگری به دیگر پتروشـیـمـی  

 مھر مـاه  ٣٠  و  ٢٩ ھای ماھشھر نیز کشیده شد و روزھای  
ـیـز بـا   کارگران پتروشیمی ھـای بـزرگ ارونـد و مـارون ن
ـنـدر امـام دسـت بـه   خواستی مشابه کارگران پتروشیـمـی ب

این در حالی اسـت کـه کـارگـران شـرکـت  .  اعتصاب زدند 
ـیـز در حـال امضـای   ـنـدر امـام ن بسباران در پتروشـیـمـی ب
طوماری با مضمون خواستھای کارگران فراورش ھستند و  

الزم بـه  .  فضای اعتراضی زیادی در میان آنان وجـود دارد 
ـرده در   ـراضـات کـارگـری گسـت ـبـال اعـت یادآوری است بـدن

 و پـذیـرش  ٩١  و  ٩٠ پتروشیمی بنـدر امـام در سـالـھـای  
ـرچـیـده   خواست کارگران مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و ب
شدن شرکتھای پیمانکاری، مدیریت این پتروشـیـمـی فـقـط  

ـرارداد  ٣٠  ـقـاد ق  درصد کارگران پیمانکاری را مشـمـول انـع
مستقیم کرد و مابقی آنان ھمچنان تحت پوشش شرکتھـای  

 .  پیمانکاری باقی ماندند 
 

موجی از اعتصاب پتروشیمی ھای ماھشھر 
 را فراگرفت

 کارگران به موفقیت ھائی دست یافتند
ـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر کـه مـبـارزات   ـت کارگران پ
طوالنی مدت و متعدد و متحدانه ای در سالھای گـذشـتـه   
داشته اند، در ھفته گذشته نیز بار دیگر دست به اعـتـصـاب  

کارگـران خـواھـان افـزاش دسـتـمـزد، حـق  .  و اعتراض زدند 

ـرارداد   ـیـمـانـکـاران و عـقـد ق سختی کار، برچیدن بسـاط پ
 .مستقیم و دائم با کارفرما و برخی مطالبات دیگر ھستند 

ـبـال   ـران بـدن  بنا به گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
اعتصاب سه روزه کارگران شرکتھای پیمانکـاری فـراورش  
و خوارزمی در پتروشیمی بندر امام در ھفته گـذشـتـه، ایـن  
اعتصاب با وعده مسئولین پتروشیمی جھت برگزاری جلسـه  
ای برای رسیدگی به خواستھای کارگران پـایـان یـافـت و  

ـنـده ھـای  ٢٩ روز    مھرماه در جـلـسـه ای بـا حضـور نـمـای
کارگران و کارفرمایـان و پـس از مـذاکـره ای طـوالنـی،  
ـیـدا   کارگران موفق شدند به ھمه خواستھـای خـود دسـت پ
ـنـدر   کنند و دستورالعمل آن توسط مدیر عامل پتروشیـمـی ب
ـر دسـت   امام امضا شد و کـارگـران بـه خـواسـت ھـای زی

 درصـد حـق کـار  ٤  درصـد دسـتـمـزد،  ٣٢ افزایش  :  یافتند 
 .سخت و زیان آور و حق نوبتکاری ھماھنگ 

ـیـمـانـکـاری شـرکـتـھـای    بدنبال اعتصاب کـارگـران پ
فراورش و خوارزمی، اعتصاب به پتروشیمی ھـای ارونـد و  

  ٢٩ مارون کشیده شد که با خواستھائی مشابه در روزھای  
ـروشـیـمـی  .   مھر دست به اعتصاب زدنـد ٣٠ و   ـت کـارگـران پ

فجر نیز به اعتصاب پیوستند و کارگـران شـرکـت بسـبـاران  
ـنـدر امـام مشـغـول امضـای طـومـاری بـا   در پتروشیمی ب

 .مضمون خواستھای کارگران فراورش شدند 
ـرای کـارگـران    کارگران پتروشیمی ماھشھر الگوئی ب

پافشاری بر خواستـھـا، اتـحـاد  . سایر مراکز صنعتی ھستند 
ـلـف بـه اعـتـصـاب و   و دست زدن ھـمـزمـان مـراکـز مـخـت
ــاری   ـراض، مـدون کــردن خـواســتـھـا، درایـت و ھـوشـی اعـت
نمایندگان کارگران در مـذاکـرات، گـزارشـدھـی و مـطـلـع  
ـنـدگـان   کردن توده ھای کارگر از روند مذاکره، توسط نـمـای
ـراضـات کـارگـران   ـرجسـتـه اعـت ـقـاط ب کارگران، از جملـه ن

کارگران در سـراسـر کشـور  .  پتروشیمی ھای ماھشھر است 
ـرای   باید خود را برای اعـتـصـابـات بـزرگ و مـتـحـدانـه ب
ـیـمـانـکـاران و عـقـد   افزایش دستمزد، پایان دادن بـه کـار پ
قرارداد مستقیم با کارفرمایان، حق تشـکـل و اعـتـصـاب و  

راھـی جـز دسـت زدن بـه  .  سایر مطالبات خود آماده کننـد 
اعتصابات بزرگ سـراسـری و مـنـطـقـه ای و تـجـمـعـات  
اعتراضی برای بیرون کشیدن حقوق خود از حلقـوم سـرمـایـه  

 .داران و دولت آنھا نیست 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٣  اکتبر  ٢٤ ،  ١٣٩٢  آبان  ٢ 
 

 پروین محمدی در گفتگو با سایت اتحاد
چنانچه پاسخ وزارت کار به ما کارگران 

برای افزایش حداقل مزد یک پاسخ عملی 
نباشد دست به اقدامات اعتراضی تری 

 خواھیم زد
آقای روحانـی  .  دو ماه از آغاز کار دولت جدید میگذرد 

در دوران تبلیغات انتخاباتی و سپـس در آغـاز کـار دولـت،  
اصلی ترین دغدغه دولت یازدھم را تامیـن مـعـیـشـت مـردم  

اما آن چیزی را که ما کارگران تاکنون شاھد  .  اعالم کرد 
بوده ایم افزایش قیمتھا و ھزینه ھای زندگی در طـول ایـن  
مدت بوده است و نه تنھا این، بلـکـه وزارت کـار تـاکـنـون  
حتی از ابالغ ده ھزارتومان افـزایـش حـق مسـکـن کـه در  

ـر ایـن  .  دولت قبلی مصوب شد نیز خـودداری کـرده اسـت  ب
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اساس باید گفـت روشـن اسـت  
که ھـیـچ اراده ای در دولـت  
ــود شـرایــط   یـازدھـم بــرای بـھـب
معیشتی کارگران و عـمـل بـه  

ــانــون کــار وجــود  ٤١ مــاده    ق
ــن  .  نــدارد  ــایــد ای ــر مــی ــه نــظ ب

رویکرد از سـوی وزارت کـار   
ـرای کـارگـران جـز   و افزایش ھر روزه قیمتھا ھیچ راھـی ب

ـرویـن مـحـمـدی از  .  اعتراض باقی نمیگذارد  در این رابطه پ
ـران و از   ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای اعضای ھیات مـدی
ـراضـی کـارگـران در سـال   ھماھنگ کنندگان طومار اعـت

ما سال گذشته تـالش  :  گذشته به سایت اتحاد اظھار داشت 
ـیـن مـمـلـکـتـی را   کردیم از طریق طومار اعتراضی مسئـول
ـراض بـه   متوجه شرایط مشقت بار کارگران کنیم و بـا اعـت

اما شورایعالی کـار  . این شیوه، پیگیر خواستھای خود شویم 
علیرغم این اعتراضی که شده بود عمال و علنا و با زیر پـا  

  ٧  قانون کار حـداقـل مـزد را  ٤١ گذاشتن نص صریح ماده  
ایـن در حـالـی  .  در صد پایین تر از تورم رسمی تعیین کـرد 

ـنـھـا بـود و مـا   ـر از ای ـیـشـت ـلـی ب بود که تورم واقعی خـی
کارگران در زندگی روزمره خود شاھد افزایش ھزینـه ھـای  

وی در ادامه این مصاحـبـه  .  زندگی تا چندین برابر بوده ایم 
ـتـدا بـه نـظـر  :  اظھار داشت  با روی کار آمدن دولت جدید اب

آمد که موج افزایش قیمتھا متوقف خواھد شد و از طـرف  
دیگر با فضای اعتراضی که در بین کـارگـران نسـبـت بـه  
ـنـه   ـیـز در ایـن زمـی حداقل مزد وجود دارد وزیر کار جدید ن
ـرار خـواھـد داد امـا بـا   اقدام نسبتا معقولی را در دستور ق
گذشت دو ماه از آغاز کار دولت جدیـد حـتـی از ابـالغ ده  
ـیـز کـه در دولـت   ھزارتومان افزایش حق مسکن کارگران ن
قبلی به تصویب رسید دریغ شده است و به جای مـعـیـشـت  
ـر کـار   ـلـه وزی کارگران، زیبا سازی لغت کـارگـر بـه مسـئ

ـر  .  جدید بدل شده است  به نظر میاید که وی نیز ھمچون وزی
ـرویـن  .  کار قبلی شعور کارگران را دست کم گرفته اسـت  پ

ـنـه ھـای   محمدی در رابطه بـا مـوج جـدیـد افـزایـش ھـزی
 روز گذشته و با روی کـار  ٥٠ ببینید طی  :   زندگی گفت 

 درصـد  ١٠ آمدن دولت جدید بسیاری از مایحتاج زنـدگـی  
این در حالی است که با اعالم ناتوانی مالـی  .  گرانتر شدند 

و خالی بودن خزانه توسـط دولـت، طـی ھـمـیـن چـنـد روز  
گذشته قیمت آب و برق و گاز افزایش پیدا کرد و در ایـن  
ـلـغ   میان اداره آب به بھانه کمک به ابرسانی به روستاھا مب

 تومان در ھر متر مکعب آب به تـعـرفـه خـود افـزود و  ١٠ 
از  .  این افزایش را در فیشھای آب از اول سال اعـمـال کـرد 

طرف دیگر دولت نیز اعالم کرد جلوی افت قیـمـت دالر را  
 تـومـان  ٢٤٤٧ این یعنی ثبیت قیمت دالر در  . خواھد گرفت 

روشن اسـت  .  و ادامه قیمت دو برابری کلیه کاالی وارداتی 
ـنـه   که در جامعه ای که دولت راسا اقدام بـه افـزایـش ھـزی
ـیـه کـاالھـای   ـیـمـت کـل ھای آب و برق و گاز مـیـکـنـد ق
تولیدی نیز افزایش پیدا خواھد کرد و به این مـعـنـا مـا بـا  
ـتـه ھـا و   ـیـمـتـھـا در طـول ھـف موج دیگری از افـزایـش ق

ـم بـود  وی در ادامـه اظـھـار  .  ماھھای آینده مواجه خـواھـی
دولت ھر روز خود با برنامه و بصـورت ھـدفـمـنـدی  :  داشت 

قیمتھا را باال می برد اما ھر وقت مسئله افـزایـش حـداقـل  
مزد به میان میاید بالفاصله دادشان در میاید که نمیـشـود،  
ـر از   چرا که این مسئله باعث تورم خواھد شد آیا مسخره ت

این وجود دارد که در جامعه ای ظـرف مـدت دو سـال از  
ـیـمـتـھـا از سـوی   طریق قطع سوبسیدھا و افزایش تعمدی ق
دولت ھزینه ھای زندگی چندین برابر افزایش پیدا کـنـد و  
آنوقت وقتی افزایش چندر غاز حـداقـل مـزد کـارگـران بـه  

ـرویـن  .  میان میاید، تورم زا بودن این مسئله در بـوق بشـود  پ
ـنـدگـان   محمدی در باره اقدامات پیش روی ھماھنـگ کـن
: طومار اعتراضی برای افزایش حداقل مـزد اظـھـار داشـت 

ـم و طـی آن   ـر کـار نـوشـتـه ای ما اخیرا نامه ای را به وزی
خواھان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افـزایـش  

قرار شده است حداکثر ظرف مدت سـه  . حداقل مزد شده ایم 
ھفته به خواست ما پاسخ دھند و چنانچه این پـاسـخ یـک  
پاسخ عملی برای افزایش حداقل مزد نباشد بـدیـھـی اسـت  
ـم   ـراضـی تـری را در دسـتـور خـواھـی که ما اقدامات اعـت
گذاشت و مصممانه خواھان افـزایـش فـوری حـداقـل مـزد  

ـر کـار بـه  .  خواھیم شد  ما امیدواریم و بھتر آن است که وزی
عنوان رئیس شورایعالی کار اقدام مقتضی را در این زمینـه  

  ٤١ خواست افزایش حداقل مزد بر اسـاس مـاده  .  انجام دھد 
قانون کار یک خواست بر حق است و ھر کس در مـقـابـل  
این خواست مقاومت کند ھم قانون را زیر پا گذاشتـه اسـت  

 پایان . و ھم کارگران را رو در روی خود قرار داده است 
 
 

بیانیه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد 
تشکل ھای کارگری دردفاع از کارگران 

 زندانی
وفا قادری کارگر زحمتـکـش کـارخـانـه شـیـن  :   آبان ٣ 

ـرای کـمـک بـه   بافت سنندج و عضو کمیته ھماھنگی ب
ایجاد تشکل ھای کارگری ،به جـرم دفـاع از حـقـوق ھـم  

 ماه زندان محکوم شد و این حکم تـا  ٥ طبقه ای ھا یش به  
وفا،ایـن چـھـره  . چند روز دیگر به مرحله اجرا در خواھد آمد 

ـرای   محبوب جنبش کارگری در شرایطی خـانـواده خـود راب
رفتن به زندان ترک مـی کـنـد کـه فـرزنـدش شـادی بـا  
ـر زنـدانـی   بیماری مزمن دست و پنجه نرم می کـنـد و خـب
ـبـھـای او   ـر ل شدن پدر،لبخند شادی قبولی در دانشگاه را ب

وفا این کارگر شرافتمند ،عمری را با دسـتـمـزد  .  محو کرد 
ـریـن شـرایـط زنـدگـی و   کارگری سر کرده و در  سخـت ت
ـلـه   بیماری خود و فرزندش ھمواره با بزرگ منشی به مـقـاب
با مشکالت رفته و ھمیشه با لبخند مھربانش غمھـایـش را  

این کارگر زحـمـتـکـش بـا ھـمـه فشـارھـا و  . پوشانده است 
مشکالتی که او را احاطه کرده است ھـیـچـگـاه دسـت از  
دفاع از منافع کارگران برنداشته و ھمواره خود را جزئـی از  
این طبقه ودر کنار سایر ھم طبقه ای ھـای خـود دانسـتـه  

خالد و غالب حسینی ،از دیگر فعالین کارگـری واز  .  است 
اعضا ی کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  
. ھای کارگری نیز به ھمین جرم محکوم به زندان شـده انـد 

خالد حسینی که به صورت غیابی محکوم به یک سـا ل  
حبس شده ھنوزبالتکلیف و غالب حسینی نیز که مـحـکـوم  

. سال حبس شده در انتظار دادگاه تجدید نظرمی باشـد ١.٥ به 
این فعالین کارگری و خانواده ھایشان ھمواره به جـرم دفـاع  
از حقوق کارگران در معرض فشار و محاکمه و زندان بـوده  
اند و زندگی آنھا با این مشکالت و تالطم ھا عجـیـن شـده  

دیگر اعضاء کمیته ھماھـنـگـی ،یـوسـف آبـخـرابـات  .  است 
،محمد موالنایی وواحد سیده که در دادگاه بدوی ھـریـک  

به  دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند در انتـظـاراحـکـام  
ـنـومـنـد،جـمـال  .  دادگاه تجـدیـد نـظـر مـی بـاشـنـد  ھـادی ت

میناشیری،ابراھیم مصطفی پور،قاسم مصطفـی پـورومـحـمـد  
کریمی از دیگر اعضاء کمیته می باشند که بعد از طـی  
ـرگـزاری دادگـاه بـه سـر مـی   مراحل باز پرسی در انتظار ب

در شرایطی که کارفرمایان از ھزار و یک امکـانـات  .  برند 
برخوردارند و دارای انواع و اقسام تشکل ھای مخصوص به  
ـیـن کـارگـری بـه جـرم   خود می باشند ،کارگـران و فـعـال
تشکل خواھی و دفاع از حقوق حـقـه خـود بـه زنـدان مـی  

زنـدان ھـا  !  مردم زحمتکش و عدالت طلـب  !کارگران  . روند 
وفـا قـادری  .  ھمچنان از فرزندان شریف شما پر می شوند  

ـلـھـی   ھا ،خالد حسینی ھا ، غالب حسینی ھا ،پدرام نصـرال
ھا، و ھمچنین رضا شھابی ھا ،شاھرخ زمانی ھا، مـحـمـد  

بـه چـه جـرمـی پشـت  ...  جراحی ھا،بھنام ابراھیم زاده ھـاو 
ـیـب و   ـق ـرنـد و یـا تـحـت تـع دیوار ھای زندان به سر می ب

ـیـن و تشـکـل ھـای  ! محاکمه می باشند ؟ کارگران   فعـال
کارگران و زحمت کشان سالحی جز ھمیاری و  ! کارگری  

ھمبستگی طبقاتی ندارند و تنھا دلـگـرمـی خـانـواده ھـای  
ـیـب ،ھـمـدلـی و ھـمـراھـی   ـق کارگران در بند و یا تحت تـع

ــھــاســت  ــا ان ــزرگ کــارگــری ب ــواده ب آزادی بــرای  .  خــان
کارگرانی که در زندان بزرگ سرمایه داری ھـمـه روزه بـا  
غول فقر ، گرانی ،ناامنی شغلی و اخراج و بیکاری دسـت  
و پنجه نرم می کنند و ھر روز دست خالی بـه خـانـه مـی  

ـرای کـارگـرانـی کـه مـی  . روند معنایی ندارد   خورشیـد ب
دانند ھم طبقه ای ھایشان به جرم دفاع از حقوق آنھـا پشـت  
ـرنـد   دیوارھای بلند ودر سلول ھای تـاریـک بـه سـر مـی ب

آری آفتاب آزادی وقتی زیباست کـه  . ،گرما و نوری ندارد  
برای ھمه بدرخشد وزندگی تنھا ھنگامی لـطـف دارد کـه  
ـنـد  . لبخند برلبان کودکان وخانواده ھای ھمه کارگران بنشـی

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـیـب و   کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط و منع تعق
ـیـن کـارگـری در   زندان وفا قادری و کلیه کارگران و فعال
بند و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد واز ھـمـه  
ـران   کارگران ،فعالین کارگری و تشکل ھای کـارگـری ای
و جھان در خواست می کند با حمایت از کارگران زنـدانـی  
ـقـه   و خانواده ھای آنھا بار دیگر ھمبـسـتـگـی جـھـانـی طـب

ـرای  .  کارگر را به نمایش بگذارنـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
برای بازگشت به کار  (IUF)درخواست 

 رھبران سندیکای نیشکر ھفت تپه
فـدراسـیـون جـھـانـی    -کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر  

کارگران کشاورزی، ھتل و مواد غذائی خواستار بازگشـت  
ـپـه شـد  ایـن  .    به كار ھیات مدیره سندیكای نیشكر ھفت ت
غـذائـی    اتحادیه كه متشكل از اتحـادیـه ھـای بـخـش مـواد 

  ٣٨٨ اسـت و شـامـل  ... ھا و تنباكو و   كشاورزی و رستوران 
. اتحادیه و بیش ازدو میلیون و ششصد ھزار نفر عضو اسـت 

(IUF)   ـران خـواسـتـه در یک بیانیه مطبوعاتی از دولت ای
ـپـه را،   است تا اعضا ھیات مدیره سندیكای نیشكر ھـفـت ت

انـد، بـه    كه به علت اعتراضات كارگری از كـار اخـراج شـده 
این اتحادیه خواستار بازگشت بـه كـار عـلـی  .  كار برگرداند 

ـپـه   نجاتی و رضا رخشان، دو عضو سندیكای نیشكر ھفت ت
شده و ھم چنین خواھان پرداخت حقوق و مزایایی  است كـه  

 



١٩٩٢ آبان ٧  کارگر کمونيست  14 

 .در این سالھا به آنان پرداخت نشده است 
 

دستگیری، زندانی کردن و 
 آزار و اذیت کارگران

 
ی رضا شھابی برای  درخواست خانواده

آزادی وی به منظور جلوگیری از فلج 
 !اش شدن

ی رضـا شـھـابـی    درخواست خانواده   -٦٠ اطالعیه شماره  
ـری از فـلـج شـدن  ! اش   برای آزادی وی به منظـور جـلـوگـی

ھـا و    ھـای کـارگـری، رسـانـه   رونوشت به کارگران، تشکـل 
مسئوالن حکومتـی و قضـایـی   

ـران، تشــــکــــل  ــــای    کــــارگـــ ھ
ھـای    کارگری، مـردم و وجـدان 

 ! بیدار 
طور کـه اطـالع داریـد    ھمان 

کارگر و عضـو   «رضا شھابی »
ــأت  ــدیــره   ھــی ــکــای    م ــدی ی ســن

کارگران شرکت واحد از تـاریـخ  
ـیـل دفـاع     بـه ١٣٨٩  خرداد  ٢٢  دل

از حقوق و مطالبات خود و کارگـران ھـمـکـارش در زنـدان  
رضـا در ایـن مـدت طـوالنـی از  .  اوین تھران، دربنـد اسـت 

ـرخـی از آن  ھـا    مشکالت حاد جسمی رنج برده اسـت کـه ب
ـتـال بـه    ضایع شـدن چـنـد مـھـره :  عبارتند از  ی کـمـر و اب

حسی دسـت و پـا،    دیسک کمر، دیسک گردن، درد و بی 
ـرخـی  ...!  ضایعات کبدی، کلیوی، قلب، دندان و   در پی ب

 تـحـت  ١٣٩١ از این مشکالت رضا را در مـردادمـاه سـال  
ـرغـم تـأکـیـد   ـی عمل جراحی دیسک گردن قرار دادند و عـل

ھای تخصصی بعـد    پزشکان بر استراحت مطلق و فیزیوتراپی 
از عمل، او را به زندان بازگـردانـدنـد کـه ایـن امـر مـوجـب  

اکـنـون و پـس از گـذشـت  .  مشکالت زیادی برای او شـد 
حدود سه سال و نیم از بـازداشـت رضـا، پـزشـک قـانـونـی  
ـنـه   تھران شھریورماه مجددا او را در زندان اوین تـھـران مـعـای

 عـدد  ٣ تأکید کرده که دیسک    MRIکرده و با بررسی  
ـر    ھای کمر او آسیب دیده است و باید ھر چه سـریـع   از مھره  ت

الزم بـه  .  برای عمل جراحی کمر به بیمارستـان اعـزام شـود 
ـر ایـن ضـایـعـه از درد    ذکر است رضا ماه  ھا است که بر اث

ـرد و پـای چـپ او بـه    ی کمر رنـج مـی   شدید در ناحیه  ب
اش بسـیـار    حـس شـده اسـت کـه حـرکـت دادن   ای بی   گونه 

ـیـل     مـھـرمـاه و بـه ٢٧ رضا را در تـاریـخ  .  مشکل است  دل
ھـای کـمـر بـه    حسی پـای چـپ و درد شـدیـد مـھـره   بی 

ـنـی اعـزام کـردنـد و پـس از انـجـام   بیمارستان امـام خـمـی
معاینات، پزشكان مجددا تأكید کردند که رضا شھـابـی بـا  
این اوضاع وخیم به ھیچ وجه توان تحمل كیفر را نـداشـتـه و  

ـراپـی و آب   باید ھر چه سریع  ـیـزیـوت درمـانـی در    تر تـحـت ف
ـرد؛ آنـان   ـرار بـگـی محیطی بدون استرس و خارج از زنـدان ق
ـروز مشـكـالت   ھمچنین ھشدار دادند که در غیراینصورت ب

حسی سمت چپ بدن، کـه مـنـجـر    حاد جسمی از جمله بی 
شـود، بسـیـار    اش مـی   ی چپ بـدن   به فلج شدن کامل نیمه 

ھـمـسـر و دو  ( ی رضـا شـھـابـی    ما خانواده .  محتمل است 
کنیم که بنابر اعالم پزشکان معالج، رضـا    اعالم می )  فرزند 

وجه توان تحمل زندان را ندارد و باید بـه سـرعـت از    به ھیچ 

ما مسئوالن قضایی و امنیتـی را مسـئـول  .  زندان آزاد شود 
ھـا و    دانیم و از تمـامـی تشـکـل   شرایط بسیار وخیم وی می 

ـیـز    فعاالن کارگری ایران و جھان می  خواھیم کـه اکـنـون ن
چون دفعات پیشین به ھر شکل ممکن اعتراض خود را بـه  

ربـابـه رضـایـی  .  تداوم حبس این کارگر زندانی اعالم کنند 
ـریـن شـھـابـی  )  پسـر ( ، محمدامین شـھـابـی  ) ھمسر (  و شـی
 )دختر (

 آبـان مـاه  ١   -انتشار از کمیته ی دفاع از رضا شھابـی 
 ١٣٩٢ 
 

 گفتگو با ھمسر رضا شھابی
رضا شھابی راننـده شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران  
ـره سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد   وعضو ھیات مدی
اوتوبوسرانی تھران و حومه پس از اعـزام از زنـدان اویـن بـه  

ـنـی در روز   ـرای  ٢٨/٧/١٣٩٢ بیـمـارسـتـان امـام خـمـی   ب
.  معاینات پزشکی ، دوباره به زنـدان اویـن بـازگـردانـده شـد 

نشریه پیام سندیکا در دیداری با ھمسر رضا شھابی ، با او  
در حـال حـاضـر وضـعـیـت  :پیام سندیکا  . به گفتگو نشست 

ـروز کـه تـو   :  رضا شھابی چگونه است؟ خانم شـھـابـی   دی
بیمارستان امام خمینی  دیدمش ،مـتـاسـفـانـه ھـر روز حـال  

ـیـه  . رضا بدتر می شه  در حال حـاضـر کـمـر درد،پـا درد،کـل
ناراحت،کبد و معده اش ناراحته وھمش  با ھم  جمع شـده ،  

ـنـه کـرد  .  یه ناراحتی بزرگی شده   دکتری که اونـو مـعـای
میگه باید کمرش حتمن عمل بشه و ولـی چـون عـمـلـش  

باید تو بیمارستـان بـاشـه یـا  .  خطرناکه  نباید برگرده زندون  
به ھمین خاطر ھـم رضـا  .  توی خونه باشه ، استراحت کنه  

به مـن یـه مـرخصـی یـکـی و  »قبول  نمی کنه ،میگه   
ـم   دوماھه بدن که من برم بیرون با ھزینه خـودم جـراحـی کـن

ـم  ـراحـت کـن ایـن  «. ،بعدشم توی  خونه ام یا بیمارسـتـان اسـت
ـرگـردونـن بـه   جوری که بخوان کمرش روجراحی کـنـن و ب

ـلـی ھـا ھسـتـن کـه  .  زندان نمی شه ،واقعا ھم نمی شه  خی
االنه یـه  .  عمل شدن ولی با برگشتن به زندان بدتر ھم شدن  

موقع ھایی گردن رضا مشکل داره و نمی تونه گردنش رو  
احساس  می کنم تـوی  »یه موقع ھایی میگه  .  بچرخونه  

ـر   «گردنم یه چیزی داره تکون می خوره   دیروز ھم به دکـت
گفت،گفتن به خاطر اینه که  استراحت نـداشـتـی ،بـخـاطـر  
. اینه که مراقبت نداشتی ،استرس ھم کـه جـای خـود داره 

آیا با مسوول پرونده اش ھـم صـحـبـت کـرده  :  پیام سندیکا  
ـم  :  اید؟ خانم شھابی   من یه نامه برای آقای صلواتی نوشـت

ـم  ـت ـیـشـش  .  و توی اون نامه تمام مشکالتم را گـف ـتـی پ وق
ـم  .  رفتم ، گفت من از ھمه مشکالت شما باخبرم   نمی دون

  ٧٧٧ خبر دارید یا نه به رضا گفته بودن انفرادی ھـاش رو  
ـبـال تـمـامـی روزھـایـی رو کـه تـوی   روز حساب کـردن ق

دو دفعه ھـم کـه  .   روز حساب کرده بودن  ٢ انفرادی بود رو  
 روز نوشتـه بـودن ،دفـعـه سـوم کـه  ٧٧٧ ما پرینت گرفتیم  

ـرادی ھـاش    ـف ـم اون ان  روزحسـاب  ٢ پرینت گرفتیم ، دیدی
نکردن ، وقتی اعتراض کردیم گفتن اشتباه شده بـود،ھـمـون  

ـبـھـشـت  . شش سال حکمشو باید تو زندان باشه   یعنی تا اردی
ـرداخـت  ٧ تازه باید   . ٩٥  ـقـدی  رو پ  میلیـون ھـم جـریـمـه ن

ـم شـھـابـی  :  پیام سندیکا .  کنه   : جریمه برای چـی؟ خـان
ـرسـیـد کـه   ـپ دیگه برای چی شو رو باید از آقای صلواتی ب
ـتـونـه   ـیـون رو ن ـل این ھفت میلیون چیه؟ اگر این ھـفـت مـی
. پرداخت کنه یک سال ھم به حکـمـش اضـافـه مـی شـه 

با نبود آقای شھابی چه مشکالتـی داریـد؟  : پیام سندیکا  
ـم از  :  خانم شھابی   مشکالت ، تا دلتون بخواد مشکل داری

ـتـی شـوھـر آدم بـاالی  .  مسکن گرفته  تاھرچی بگـیـد  وق
از بـچـه گـرفـتـه  . سرش نباشه ھـمـه جـور مشـکـلـی داره  

ـرای آدم  .  ،خانواده ، تا اطرافیـان  از ھـمـه طـرف مشـکـل ب
تا یـکـمـاه و خـورده ای   . ما مستاجریم و اجاره نشین .  ھست 

ـتـه کـه یـا  . دیگه ھم سال مون تموم میشه   صاحبخونه گـف
ـنـکـه بـایـد خـالـی   ـیـد یـاای پول پیش تون رو بایـد زیـاد کـن

ـم . کنین  خـب  .  خب االن شوھرم نیست من چیکار بایـد بـکـن
قبلن یکسری از دوستان و یکسری از فعالین یـکـسـری از  
آشنا ھا به من کمک کردند تا پول پیشم رو اضافه کـردم  

ـرس  .  تا تونستم این خونه رو بگیرم  االن بازھم چند روزه  اسـت
خدایا  چه جوری پول پیش رو تھیه کنم؟ چـه جـوری  . دارم 

بـاایـن ھـمـه  .   تا بچه و با مـادرم  ٢ اثاث کشی کنم؟  با  
مشکالتی که دارم ،رفت وآمد به زندان یا ھـمـیـن کـه بـه  

 تـا  ٢ دودندگی برای خوب شـدنـش بـا  .  بیمارستان میارند  
خـودتـون بـچـه داریـد مـی  .  ھزینه ھـاشـون . بچه دانش آموز 

االن  .  تمام کارھای بچه ھا با مـنـه .  دونید که چقدر سخته 
بچه ھـای  :  پیام سندیکا  . من ھم مرد خونه ام ھم زن خونه 

: شما بیشتر با چه مشکالتی روبرو ھستند؟ خانم شھـابـی  
ـیـشـشـون بـاشـه   بالخره بچه ھا دوست داشتن که پـدرشـون پ

درس که مـی خـوان بـخـونـن مشـکـالت  . ،کنارشون باشه  
ھرجایی که ھستن دوست داشـتـن  .  درسی شون رو رفع کنه 
ـریـن  .پدرشون کنارشون باشه  االن که نیست این خودش بزرگت

احتمال اینکه ا فت تحصیلی داشته باشن ، چـطـور  . مشکله  
ھمینـکـه فـکـرشـون  . که سالھای قبل ا فت تحصیلی داشتن 

رو مشغول می کنه که پـدرم مـریضـه،پـدرم تـوی زنـدونـه  
ـیـش   ـرنـامـه ای پ ـتـه ، ب ـف ،خدای نکرده یه اتفاقی براش نی

ـلـی شـون مـیـشـه  . نیاد  بالخره ھمه اینھا باعث ا فت تـحـصـی
ـیـام سـنـدیـکـا  .  وباعث میشه  مشکالت داشته باشـن   : پ

ـم   خواسته شما از سنـدیـکـاھـای کـارگـری چـیـسـت؟ خـان
خواسته ام اینه که نه تنھااز رضا ،کال فعالیـن از  : شھابی  

نـه  . و ھوای ھمدیگر رو داشـتـه بـاشـن . ھمدیگه دفاع کنن 
تنھا شخص رضا نیست که توی زنـدانـه ، االن  .  تنھا رضا 

ـیـن ھسـتـن و   ـلـی از فـعـال تنھا رضا نیست که فعاله ،خـی
ھوای ھمدیگـر  . پشت ھمدیگه باشند .خودشما ،ھمه فعالند  

ـیـام سـنـدیـکـا  .  رو داشته باشنـد   چـه چـیـزی بـاعـث  :  پ
اینکه برای بـعـضـی ھـا  : ناراحتی شما شده؟ خانم شھابی  

بی اھمیته ،بعضی از فعاالن اھمیت براشون نداره کـه رضـا  
ـرا حـقـوق کـارگـرا بـه   شھابی ، ابراھیم مددی که اینـھـا ب

میگن خب نمی رفتن؟؟ خـوب رفـتـه کـه  .  زندون رفته اند 
ـراش سـودی داشـتـه کـه  .  می خواست نره  .رفته   حـتـمـا ب
ــه  ــم  .  رفــت ــســت و ســودی ھ ــی ــن ن ــی در صــورتــی کــه چــن

االن شخص رضا ،براش چه سودی داشـتـه بـه جـز  . نداشته  
این ھمه مشکالت واین ھمه مریضی این ھـمـه گـرفـتـاری  

فکر نمی کنم که رضا شھابی یـا  . چه سودی براش داشته 
ـنـی  .آقای مددی و یا برای دیگران، تمام فعالین   ھمه فعالی

که االن دارند فعالیت می کنند فکرنمی کنم کـه سـودی  
براشون داشته باشه ، ولی متاسفانه بعضـی ھـا فـکـر مـی  

شما به عنوان ھـمـسـر  :  پیام سندیکا  .  کنن که سودی داره 
یک فعال سندیکایی  که سالھاست کار سندیکایی مـی  
کند دوست دارید چه صحبتی را با خانواده ھای کارگـری  

ـم شـھـابـی   دوسـت دارم خـانـواده ھـای  :  مطرح کنید؟ خان
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ھمه شـون ھـوای ھـمـدیـگـر را  . کارگری باھم متحد باشند 
ـیـمـی کـه   داشته باشن،ھمین طوری که در این سه سال و ن
رضا نبوده یک جوری کارھای زندگیمـو رو خـودم انـجـام  

ــدم  ــون ــمــو چــرخ ــدگــی تــرشــی درســت کــردم و  . دادم ، زن
یکسری از دوستان ھم دستشون درد نـکـنـه چـه از  . فروختم 

طرف سندیکـای کـارگـران شـرکـت واحـد ،چـه از طـرف  
تا اینجا من تونستم زندگیمو سرپا نگـه  . دوستان دیگه باشه  

دارم بیشتر به خاطر کمک ھایی بوده که دوستـان بـه مـن  
ـلـی  .  و بچه ھام کردن  ـم  دوسـتـان خـی ناشکری ھم نمیـکـن

ـم   ـتـون ھوای منو داشـتـن و بـھـم کـمـک کـردن تـا مـن ب
ھوای زندگیمو داشتن ،ھوای رضـا رو داشـتـن و  .  بایستم  

بخاطر این کمک ھا بوده که ، تا االن ھم من بخاطـر ایـن  
کمک ھاس که تونستم تا حدودی زندگی راحتی داشـتـه  

خودمم تالش کردم و دوستای دور و برش ھـم بـه مـا  . باشم 
ـم بـگـم کـه  . کمک کردن که دستشون درد نکنه  نمی تـون

ـلـی بـھـم  .فقط خودم تالش کردم   ھمکاراش ،دوسـتـاش خـی
کمک کردن،زحمت کشیدن واقـعـا دسـتـشـون درد نـکـنـه  

محمد امین ھم با ما صحبـت کـرد  .  خیلی زحمت کشیدن  
چـون بـه شـخـصـه  . من چـی بـگـم  :  محمد امین شھابی  

ـم   صحبتی ندارم و ھمه صحبـت ھـای اصـلـی  رو مـامـان
من دوست دارم سندیکاھای کارگری با ھم باشن ،بـاھـم  . زد 

تنـھـا  . این بزرگترین کاری که می تونن بکنن . متحد باشن  
 .مشکل من االن اینه که بابام کنارم نیست 

 
جمعی از کارگران و فعالین کارگری در 

 سال فعالیت ٥٠سنندج بخاطر حدود 
کارگری و مبارزه طبقاتی یدی قطبی با 
حضور در منزل نامبرده از وی تقدیر و 

 . تشکر کردند
مرا ھر دم کفایت آن چشمـھـای روشـن ات را بـا ایـن  
خیابان گفته ام که در خیابان و با چشمھای تو رقم خـواھـد  
خورد خورشیدی که بناست  برای ما برآید ایـن نـوشـتـه از  
صمیم قلب است برای قدردانی از رفیق یـدی قـطـبـی کـه  
سالھاست علیه نابرابری و استثمار انسانھـا مـبـارزه کـرده و  

رفیق یدی قـطـبـی مـتـولـد سـال  .  ھمچنان ادامه می دھد 
ـتـدا بـا   .   شھر سنندج است ١٣٢٤  زنـدگـی وی از ھـمـان اب

ـلـه   مشکالت و نابرابریھای اجتماعی روبرو بود و ایـن مسـئ
ـبـدادی   ـم اسـت ـیـه رژی باعث شد که در جریان اعتراضات عل
شاه از رفقای فعال در عرصه مبارزه برای نیل  بـه اھـداف  

این مبارزه ھمچنان ادامه داشـت و ایشـان  .  انسانی خود بود 
ـبـال تـحـقـق دادن و  ١٦٣ در  تعاونی   ـتـکـاران بـه دن  آسـفـال

ـر  . دستیابی حقوق کارگران فعال  بودند  تا اینکه سرانـجـام ب
اثر بیماری قلبی تیم پزشکی اذغـان بـه از کـارافـتـادگـی  
ـلـب   برای ایشان کرده است و نیاز وی را برای انجام عمل ق

الزم به ذکر اسـت رفـیـق یـدی  .  ضروری  تشخیص داده اند 
ـرای کـمـک بـه   از رفقای عضو در کمیته ھماھنگـی  ب
ایجاد تشکلھای کارگری است که با ھمان صداقت مـثـال  
زدنی خود در تمام موقعیتھا و لحظه ھایی که تحت فشـار  
ـیـابـی   و پیگیری بوده از اھداف انسانی  خود که ھمانا دست
به حقوق انسانی کارگران است با صـراحـت و بـدون ھـیـچ  
ـر مـواضـع انسـانـی و   شبھه ای دفاع کرده و ھـمـچـنـان ب

مـا ضـمـن قـدردانـی و  .  طبقاتی خود پافشاری می  کند 
سپاس از مبارزه ی خستگی ناپذیر و بی امـان ایـن رفـیـق   

ـبـانـی   ـی ـم و پشـت عزیز و صادق آرزوی سالمتی وی را داری
رفـیـق  . خود را برای دستیابی به سالمتیش اعالم می کنیم 

یدی قطبی عزیز چشمھایت را می بوسیم و دستانت را بـه  
ـم  ـنـده و سـرافـراز بـاشـی .  گرمی می فشـاری ازطـرف  .  پـای
 فعالین کارگری سنندج .جمعی از کارگران و 

 
 

احضار چند تن از اعضای ھیئت مدیره 
 انجمن خبازان سنندج

ـم    اول آبانماه اداره حفاظت اطالعات نیروی انتظامی رژی
در سنندج، چند تن از اعضای ھیئت مدیره انجمـن خـبـازان  
سنندج را احضار و به آنان اعـالم نـمـود کـه بـایسـتـی روز  

ـبـال  . " شنبه خود را به دادگاه معرفی کنند  اقبال شبانی، اق
ـلـه   ویسی، محی الدین مـردای، رئـوف خـداکـرمـی و یـدال

از اعضای ھیئت مدیره انجمن کـارگـران خـبـازی  "  صمدی 
جمع آوری یـکـھـزار و پـانصـد امضـاء از  " ھای سنندج به  

ـرای  ٣٠٠ کارگران    نانوایی سنندج و تھدید بـه اعـتـصـاب ب
گفتنی اسـت کـه  .  متھم شده اند "  افزایش دستمزد کارگران 

 مھرماه نیز اینپنج عضو ھیئت مدیره انجمـن  ٢٩ روز دوشنبه  
ـم   ـتـظـامـی رژی خبازان سنندج به حفاظت اطالعات نیروی ان
ـرار   ـم مـورد بـازجـویـی ق ـی احضار وبه مدت سه ساعـت و ن

 .گرفتند 
 

ممانعت از مالقات خانواده بھنام ابراھیم 
 روز اضافه زندان ٢٨زاده با بھنام و ابالغ 

 !به بھنام
 کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده 

  ، کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ١٣ اطالعیه شماره  
 مھر ماه خانواده بھنام ابراھیم زاده طـبـق  ٢٩ روز دوشنبه  

روال ھمیشه برای مالقات با بھنام به زنـدان اویـن مـراجـعـه  
کردند که مس والن زندان مانع از مالقـات ایشـان بـا بـھـنـام  
شدند و دألیل آن را نبود مدارک شناسایی کـامـل عـنـوان  
کردند و به این بھانه خانواده بھنام را از مـالقـات بـا بـھـنـام  

ـرامـی از    منع کرده و خانواده بھنام را با توھیـن و بـی   احـت
 است که ھمـیـشـه خـانـواده    این در حالی .  زندان بیرون کردند 

بھنام ابراھیم زاده بـا ھـمـیـن مـدارک بـا بـھـنـام مـالقـات  
 روز اضافه زنـدان بـه بـھـنـام از سـوی  ٢٨ ابالغ  .  میکردند 

ـبـل مسـ والن زنـدان بـھـنـام  !  مس والن زندان اوین  چند روز ق
 روز اضـافـه زنـدان  ٢٨ ابراھیم زاده را احضار کردند و حکم  

ـیـل مسـ والن   را به بھنام ابالغ کردند ، گفتنی است کـه دل
زندان از ابالغ این حکم به بھنام غیبت چند روزه بـھـنـام در  

 نیما فـرزنـد    مرخصی آخر بود که بنا به وخامت حال جسمی 
    بیمارش تنھا چند روز دیرتر خود را به زندان اویـن مـعـرفـی 

ـیـمـاری    این در حالی .  کرده بود   است که بھنام بـه عـلـت ب
ـتـش   ـب ـیـمـارسـتـان مـحـک غـی فرزندش و بستری شدن در ب

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن مـحـکـوم  .  موجه بود 
ـم   ـراھـی کردن این حکم خواستار آزادی ھر چه زود تر بھنام اب
ـنـد اسـت  ـیـن کـارگـری در ب ! زاده و دیگر کارگران و فعـال

 کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده 
 

احضار اعضای کمیته ھماھنگی شھرستان 
 بوکان به دادگاه

ـتـه ھـمـاھـنـگـی  :  آبان ٢  بنابر خبر رسیده ،اعضای کـمـی

ـرسـی ،طـی احضـاریـه   شھرستان بوکان بعد از چند بار بـازپ
ـقـالب شـھـرسـتـان مـھـابـاد فـرا   ای به شعبه یک دادگاه ان

در این احضاریه  تاریخ برگـزاری  دادگـاه روز  .خوانده شدند 
قـابـل ذکـر  .    مـی بـاشـد  ٠٧/٠٨/١٣٩٢ سه شنبه مورخ  

است ھادی تنومند ، قاسم مصطفی پور ،ابراھیم مصـطـفـی  
پور ،جمال مینا شیری ومحمد کریمی از دستگیـر شـدگـان  

 درشـھـر  ١٣٩١  آذر  ٢٩ مجمع عمومی شھر کرج  در تاریخ  
بوکان بازداشت و روانه زندان شده بودند که پس از حدود دو  

ـقـه آزاد  ٢٣/١١/١٣٩١ ماه بازداشت  در تاریخ   ـی ـرار وث  بـا ق
شدند ما اعضای کمیته ھماھنگـی ،احضـار ،بـازداشـت و  
تھدید کارگران و فعالین کارگری که جرمی جـز دفـاع از  
حقوق حقه کارگران ندارند را محکوم و خواھان آزادی بـدون  
ـنـد مـی   قید و شرط ھمه کارگران و فعالین کارگری در ب

 .باشیم 
 کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای  

 کارگری 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

گری ایران،   شرکت صنایع ریخته: آبان ٥
 نفر از ٣٩٠ ماه حقوق و بیمه ٢تعویق 

 کارگران این کارخانه 
ـر    صنایع ریخته  ـب گری ایران که یکی از شرکتھای معـت
ـنـگـی    در صنعت ریخته  گری ایران است به دلیل کمبود نقدی

و مشکالت تھیه مواد اولیه تولید، توان پرداخـت بـه مـوقـع  
. ھای جانبی کارخانه را نـدارد   حقوق کارگران و سایر ھزینه 

ـیـمـه  ٢ عالوه بر    ماه حقوق، بخشی قابل تـوجـھـی از حـق ب
ـرداخـت نشـده   کارگران نیز به سازمان تأمـیـن اجـتـمـاعـی پ

 میلیارد تومـان بـه تـامـیـن  ٢ بطوری که این کارگاه حدود  
تعداد کارگران دائـمـی کـارخـانـه  .   اجتماعی بدھکار است 

ـرار داد  ٢٧٧  و   ٥٣ صنایع ریخته گری ایران را    کـارگـر ق
 کارگر پیمانکاری در ایـن کـارخـانـه اشـتـغـال  ٦٠ موقت و  

بخش زیادی از مشکالت این کـارخـانـه مـربـوط بـه  .  دارند 
ـیـل عـدم   ـیـز بـه دل کمبود نقدینگی است که این مشکل ن

ھـای خـودرو    پرداخت مطالبات قطعه سازان از طرف کارخانه 
ساز به وجود آمده است و باعث کاھش شدید ظرفیت تولیـد  

ـره ای   .    در این واحد صنعتی شده اسـت  مشـکـالت زنـجـی
گری ایران در گفتگو بـا    مدیر عامل کارخانه صنایع ریخته 

 ماه حقـوق کـارگـران شـاغـل در  ٢ ایلنا، ضمن تایید تعویق  
ـر  :  این واحد صنعتی، اظـھـار کـرد  مشـکـالت مـالـی اکـث

ھای تولید کننده قطعات خودرو مربوط بـه مشـکـالت    واحد 
مالی کارخانه خودرو ساز است و رکود بـازار خـودروسـازان  
تاثیر مستقیمی در ایجاد رکود در بـازار کـار شـرکـتـھـای  

 . کند   قطه ساز ایجاد می 
 

حقوق ماه گذشته کارکنان شرکت نفت و 
 !گاز پارس ھنوز پرداخت نشده است

ـقـاد بـه  :  آبان ٤  ـت یک مقام مسئول در وزارت نفـت بـا ان
واردات ساالنه دو میلیارد دالر لوله چینی به پارس جـنـوبـی  

ـیـل  :  بدون اخذ تائیدیه از مراجع ذیصالح، اعـالم کـرد  بـه دل
مشکالت مالی حقوق ماه گذشته کارکنان شرکت نفـت و  

 . گاز پارس ھنوز پرداخت نشده است 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 گزارش 
 

گزارشی كوتاه از تجمع انتخاباتی آزاد 
كنندگان و  برای اتحادیه صنف تولید

 فروشندگان پوشاك
صـبـح روز  !  قابل توجه كارگران زحمتكش  صنف پـوشـاك 

ی تولیدكنندگان و فروشـنـدگـان     اتحادیه ٩٢  مھرماه سال  ٢٩ 
ـره  ی اتـحـادیـه، جـمـع    صنف پوشاك برای تعیین ھـیـات مـدی

ھمایش انتخاباتی چنـد روز  .  شدند تا انتخاباتی برگزار كنند 
ـرده   گذشته در محل  ی عـوامـل    ھای مختلف و حضور گسـت

ـتـخـابـات   تبلیغاتی كاندیداھای مدیریت، در محل برگزاری ان
ھـای    این انتخابات در سـالـن ھـمـایـش .  بسیار چشمگیر بود 

ـیـعـصـر كـه   یكی از مراكز سپاه پاسداران در خیابان پادگان ول
ـرگـزار   در ھمسایگی محل اتحادیه این صنـف واقـع اسـت ب

داران صنف پوشاك به جـز    این فعالیت انتخاباتی سرمایه .  شد 
ـتـظـامـی و   ـروی ان ـی ھمیاری سپاه پاسداران، با ھـمـكـاری ن
ـرای   راھنمایی و رانندگی روبرو شد و تالش نیروھای فوق ب

ـران را    وقفه   برگزاری باشكوه و بی  ی این انتخابات حیرت عـاب
ـرھـای    عكس .  برانگیخته بود  ـن   ٦ ھای بزرگ تبلیغاتی در ب

ـرده   متری برای معرفی كاندیداھا و نیز حضـور افـراد گسـت
كنندگان پرشـمـار    ھای تبلیغاتی به شركت   در خیابان كه تراكت 
ـر گـذاری    این انتخابات می  ـی دادند گویای جدی بودن و تـاث

ایـن ھـمـه،  .  داران این صنف بـود   این انتخابات در نظر سرمایه 
ی صـنـوف، از جـمـلـه    ست كه برای كارگران ھـمـه   در حالی 

ـقـل   صنف پوشاك، تشكیل اتحادیه و سندیكای صنفی مسـت
ـبـال   فعالیتی نشدنی و بسیار پر ھزینه است و نه فقـط بـا اق

شود كـه حـتـی    صاحبان قدرت مدعی دموكراسی روبرو نمی 
اش در      شوند كه نمونـه   با اتھامات عجیب و غریبی روبرو می 

برخورد با سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانـی بـارھـا  
سـوال ایـن اسـت كـه آیـا فـقـط  .  و بـارھـا دیـده شـده اسـت 

ـنـد كـه كـارگـران را   كارفرمایان در این سـرزمـیـن آزاد ھسـت
وری یـا ھـمـان    ھای جدید بھره   ی شیوه   استثمار كنند و در باره 

استثمار كارگران آزادانه گرد ھم جمع شوند؟ اگـر فـقـط ذره  
ای مسئوالن جدید  امور كارگـری یـا نـھـاد ھـای صـاحـب  
ـرده بـاشـنـد،   قدرت از عدالت مورد ادعای خودشان بـوئـی ب

ھای مستقل كارگـری كـاری نـداشـتـه    حداقل باید به تشكل 
باشند و فعاالن آنھا را مورد تعقیب قرار ندھند، حمایت و در  

 .كش   اختیار گذاردن امكانات پیش 
 وبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر :منبع 

  
 

 !نرخ بیکاری به مرحله بحران رسید
ـیـات گـزارش   رئیس کل مرکز آمار ایران با تشریـح جـزئ
این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخـریـن جـلـسـه شـورای  
عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جـمـھـوری، اعـالم  

 درصـد  ٢٦ اگر نرخ بیکاری جوانان کـه ھـم اکـنـون  :  کرد 
بـاشـد، بـه  )   درصـد ١٢.٢ (  برابر نرخ بیکاری کـل  ٢ است،  

معنای این است که از نظر نرخ بیکاری در منـطـقـه بـحـران  
آبان مـھـر،عـادل آذر در مـورد  ٣ به گزارش .  ایم   زا قرار گرفته 

جزئیات گزارش مرکز آمار ایران در جـلـسـه شـورای عـالـی  
ـیـس   اشتغال طی ھفته گذشته که به ریاست مـعـاون اول رئ

مرکز آمار در این جلسه گزارشـی  :  جمھور برگزار شد، گفت 
ـر   از وضعیت اشتغال، بیکاری، جامعه فعال و غیرفـعـال را ب

رئیس مرکز آمار ایران بـا  .  اساس طرح نیروی کار ارائه کرد 
بیان اینکه گزارشات مرکز آمار بر مبنای محاسـبـات سـال  

ـرخ مشـارکـت  :   بود، تصریح کرد ٩١  در این جلسه وضعیت ن
 در  ٩١  درصـد پـایـان سـال  ١٢.٢ اقتصادی، نرخ بیکـاری  

 سـال  ٢٤  تا  ١٥ گروه ھای سنی مختلف، استان ھا، جوانان  
ـرخ ھـای   ـریـن ن ـریـن و کـمـت و استان ھایی که دارای بیشـت

ـنـکـه در ایـن  .  بیکاری بودند اعالم شد  وی با اشـاره بـه ای
ـیـن  ٩١ جلسه خروجی ھای نیروی کار بر مبنای سـال   ـی ـب  ت

ـیـکـاری  :  شد، تصریح کرد  بر اساس آمارھای اعالمی نرخ ب
  ٩١  ساله و باالتر در پـایـان سـال  ١٠ کل کشور در جمعیت  

ـیـکـاری  ١٢.٢ که   ـرخ ھـای ب  درصد بود یکی از باالترین ن
ـرخ   ـرخ بـا ن طی دھه گذشته محسوب می شود کـه ایـن ن

 درصـد کـه  ٥.٤ رشد اقتصادی پایان سال گذشته به میزان  
پایین ترین نرخ رشد اقتصادی در دھـه گـذشـتـه مـحـسـوب  

  ٢٤  تـا  ١٥ وی نرخ بیکاری جوانان  .  می شود مقایسه شد 
 درصد که رقم بسـیـار بـاالیـی اسـت  ٢٦ سال را نزدیک به  
بر اساس یک نرمی که ھمـواره مـدنـظـر  :  اعالم و بیان کرد 

 برابر نرخ بیکاری کـل کـه  ٢ است اگر نرخ بیکاری جوانان  
 است باشد به معنای این است که در مـنـطـقـه  ١٢.٢ ھمان  

ـم  ـر  :  آذر افـزود .  بحران زا از نظر نرخ بیکاری قرار گرفته ای ب
ـیـکـاری جـوانـان در   ـرخ ب اساس گزارش ارائه شده باالترین ن

 درصد که رقم بسیار باالیی اسـت و  ٥٠ استان لرستان باالی  
پایین ترین نرخ مربوط بـه اسـتـان ھـای شـمـالـی و اسـتـان  

البته مرکز آمار در حوزه دالیل وارد نمی شـود  .  گلستان بود 
رئیس مـرکـز آمـار  .  و فقط اعداد و ارقام را اعالم می کند 

ـیـن   ایران ھمچنین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال را ب
ـم بـایـد بـاالی  :   درصد اعالم کرد و گفت ٣٩  تا  ٣٨  ایـن رق
 درصد باشد و این موضوعـات بـه عـنـوان بـحـث ھـای  ٤٠ 

در ایـن جـلـسـه اسـحـاق  :  وی گـفـت .  محوری مطـرح شـد 
جھانگیری معاون اول رئیس جمھور کـه ریـاسـت جـلـسـه را  
ـرقـه ای کـه در   برعھده داشت اعالم کرد که آمارھای متف
مورد نرخ بیکاری و اشتغال مطرح شده و مـی شـود ھـیـچ  
ـلـکـه مـالک و مـرجـع   یک آمار رسمی تلقی نمی شود ب
اصلی آمارھای بیکاری و اشتغال، آمـارھـای مـرکـز آمـار  
ایران است که مبنای آن طرح نیروی کـاری اسـت کـه بـه  

 .صورت فصلی محاسبه می شود 
     

 کارمندان بدون تغییر ٩٣عیدی سال 
  تومان٥٠٠ ھزار و ٤٠٢ھمان / پیشنھاد شد
ـر بـودجـه  ٤ به گزارش   آبان مھر،در ضوابط مالی نـاظـر ب

ـنـده  ٩٣ سال   ـرای سـال آی  کل کشور، عـیـدی کـارمـنـدان ب
ـنـی  )   تـومـان ٥٠٠  ھزار و  ٤٠٢  ( ٩٢ ھمچون سال   ـی ـیـش ب پ

ـر بـودجـه سـال  .  شده است   کـل  ٩٣ در ضوابط مالی ناظر ب
ـلـغ  :  ھـای اجـرایـی آمـده اسـت   کشور خطاب به دستـگـاه  مـب

 معادل سـال  ٩٣ را در بودجه سال  )  عیدی ( پاداش پایان سال  

مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصـویـب  .   منظور نمایید ٩٢ 
ـلـغ پـاداش پـایـان سـال  .  ھیات وزیران خواھد رسـیـد    ٩٢ مـب

ـر  .  تومان بود ٥٠٠  ھزار و  ٤٠٢ کارمندان   حـداقـل و حـداکـث
ـر  ١٥ عیدی کارگران و مشموالن قانون کار طی    سـال اخـی

براساس فرمولی اسـت کـه از سـوی مـجـلـس تصـویـب و  
ـر حـداقـل حـقـوق و  ٢ .  تاکنون نیز اجرایـی شـده اسـت  ـراب  ب

 برابر آن به شـرطـی کـه از مصـوبـه قـانـون کـار  ٣ حداکثر  
ـیـن مـیـزان   ـرای تـعـی بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که ب
عیدی پایان سال کارگران و مشموالن قـانـون کـار در نـظـر  

برھمین اساس، مصوبه شورای عالی کـار  .  گرفته می شود 
ـیـن عـیـدی پـایـان سـال مشـمـوالن قـانـون کـار   مبنای تعی

  ١٢٥  ھزار و  ٤٨٧ با توجه به حداقل دستمزد  . مشخص است 
جاری، حداقل عیدی پایان سال کـارگـران    تومان تومانی سال 

 تـومـان و و  ٢٥٠  ھـزار و  ٩٧٤ مشموالن قانون کار حداقل  
 . تومان خواھد بود ٣٧٥  ھزار و  ٤٦١  میلیون و  ١ حداکثر  
 

 روایت آماری از اوضاع اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایـی    -روزنامه دنیای اقتصاد  

در گزارشی آخرین وضعیت اقتصاد کشور را شرح داد و بـا  
گـونـه    آن .  ھای اقتصادی پرده برداشـت   ارائه آماری از واقعیت 

ـیـا،   که خبرگزاری رسمی دولت گزارش داده، علی طـیـب ن
ـر عـامـل بـانـک   شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مـدی

جمھوری از خزانه خـالـی را    سپه عالوه بر آنکه منظور رییس 
ـر داده   ـیـز خـب تشریح کرده، از رشد منفی اشتغال در کشور ن

ـر تـخـمـیـن  ٥/٨ او جمعیت بیکار کشور را  .  است    ـف  میلیون ن
ـر افـراد شـاغـل بـه    زده  ـف است که از این تعداد پنج میلیـون ن

تحصیل یا دانش آموخته بیکار ھستند که منتـظـر ورود بـه  
طیب نیا از رسیدن مطالبات معوق بـانـکـی بـه  .  بازار کارند 

 ھزار میلیارد تومان خبر داده و میزان نقدینـگـی واقـعـی  ٧٥ 
 ھزار میلیارد تومان اعالم کرده کـه بـخـشـی  ٦٥٠ کشور را  

ـر  مـتـشـکـل    از این میزان نقدینگی در اختیار مـوسـسـات غـی
ـرآورد   ـنـد و ب ـیـسـت است که تحت کنترل بـانـک مـرکـزی ن

ـیـارد  ١٩٥ (  درصـد  ٣٠ شود رقم آن مـعـادل    می  ـل  ھـزار مـی
ھای اقتصـادی امـروز کشـور    نیا واقعیت   طیب .  باشد ) تومان 

ای    در تاریخ اقتصادی ایران را قابل مـقـایسـه بـا ھـیـچ دوره 
ندانست و با اشاره به محقق نشـدن رشـد ھشـت درصـدی و  

 درصدی تـاکـیـد کـرد کـه  ٨/٥ مواجه شدن با رشد منفی  
است؛ بـه     شده   رو   العاده سنگینی روبه   اقتصاد ایران با تورم فوق 

 ماه منتھی به شھریـور  ١٢ طوری که نرخ تورم میانگین در  
ـر  .   درصد رسیده است ٤٠ سابقه    به عدد بی  ـیـشـت او تـورم را ب

ـراز   معلول رشد نامتناسب حجم پول در گـردش دانسـت و اب
امیدواری کرد که با کنترل رشد نقدینگی تا پایان امسـال،  

  درصد کاھش یابد ٦ نرخ تورم میانگین حدود  
 

 اخبار بین المللی 
 

اعتصاب گسترده کارکنان حمل و  -ایتالیا 
 نقل

ـیـا از   ـتـال به گزارش یورو نیوز اتحادیه ھای کارگری ای
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ـر  ١٨ صبح جمـعـه  ـب دسـت بـه اعـتـصـاب  (   مـھـر ٢٦ (  اکـت
فراخوان این اعتصـاب را بـویـژه کـارکـنـان  .   عمومی زدند 

چـنـد روز پـس از  .  حمل و نقل عمومـی صـادر کـرده انـد 
ـیـا، تـعـداد  ٢٠١٤ صدور الیحه بودجه   ـتـال  تـوسـط دولـت ای

زیادی از معترضان بخش حمل و نقل، بھداشت و آمـوزش و  
یکی از معترضان از شھـر  .  پرورش به خیابان ھای رم آمدند 

مـن اعـتـصـاب کـردم چـون  ":   گوید   کوزنسا می آید، می 
ھمیشه ما کارکنان ھستیم که باید بـھـای ایـن بـحـران را  

ـیـن اسـت .  بپردازیم  احـزاب چـپ یـا  .  سالھاست که این چن
راست، ھمه یکی ھستند و راه حل ھای لیبرال یا سـوسـیـال  

یکی از کارکنـان  . "  دموکرات آنھا، ھمه ناموفق بوده است 
امـیـدوارم مـردم درک  : " شرکت اتوبوسرانی رم می گـویـد 

کنند چرا ما این کار را می کنیم و بـا چـه مشـکـالتـی  
اینھا فقط مشکالت مربوط به اتـوبـوس ھـا  . مواجه ھستیم 

واقعیت این است که این کارگران و مردم معـمـولـی  .  نیست 
ـقـل را   ھستند که باید عواقـب کـاھـش بـودجـه حـمـل و ن

روز جمعه ترافیک بسـیـاری از فـرودگـاھـھـای  . " بپردازند 
اعـتـصـاب بـخـشـی از کـارکـنـان  .  ایتالیا نیز مـخـتـل بـود 

ـرواز شـد  اتـحـادیـه ھـای  .  فرودگاھھا بـاعـث لـغـو دھـھـا پ
ـیـز فـراخـوان  (   مـھـر  ٢٧ (  اکتبر  ١٩ کارگری برای شنبه  ن

برگزاری تظاھرات دیگری داده اند و انتظار شرکت بیـش از  
 .پنجاه ھزار نفر را دارند 

 
دومین روز اعتراض به سیاست  -ایتالیا 

  دولت ریاضت کشی
به گزارش یورو نیوز اعتراضھا علیه دولت در شـھـر رم  

برای دومـیـن روز مـتـوالـی  (  مھر  ٢٧ ( اکتبر  ١٩ روز شنبه  
این اعتراضھـا را اتـحـادیـه کـارگـری  .  ادامه خواھد داشت 

کوباس، از اتحادیه ھای وابسـتـه بـه گـروه ھـای چـپـگـرا  
ـراضـھـا  .  سازماندھی کرده است  سازمان دھندگـان ایـن اعـت

ـر در   ـف ـیـش از پـانـزده ھـزار ن گفته اند که انتـظـار دارنـد ب
ـیـس در  . خیابانھای رم به آنھا بپیوندند  ـل چھار ھزار مامور پ

ـروز خشـونـت و شـورش   شھر رم مستقر شده اند تا مانع از ب
ھرچند اعتراضھای خیابانی روز جمعـه عـمـدتـا بـه  .  بشوند 

یکی از ماموران آتـش نشـانـی کـه در  .  آرامی برگزار شد 
ـر روی زمـیـن دراز   ـراض ب تحصن روز جمعه به نشانـه اعـت

ـر ھـدایـت مـی  : "کشیده بود می گوید  آنھا مـا را بـه فـق
از ما می خواھند که تا سـن شـصـت سـالـگـی در  .  کنند 

ـرای  .  موقعیتھای اضطراری کار کنیم  ما منابـع کـافـی ب
تجـھـیـزات و سـاخـتـمـانـھـای مـا  . انجام وظایف خود نداریم 
ـتـی،  . "  غیرقابل استفاده ھستند  کـارمـنـدان اداره ھـای دول

ـر سـر   بیمارستانھا و وسایل حمل و نقل عمومی روز جمعه ب
ایـن اعـتـصـاب بـاعـث شـد کـه  .  کار خود حاضـر نشـدنـد 

ـقـل   بسیاری از خدمات عمومی از جمله سرویس حـمـل و ن
ـراضـھـای  . عمومی در شھر رم مختل شود  اعتصاب و اعـت

ـتـا   سراسری اخیر، آزمون دیگری برای دولت متزلزل انریکو ل
است که در دوران کوتاھی که از عمرش می گذرد بـارھـا  

یکی دیگر از معتـرضـان  .  تا مرز فروپاشی پیش رفته است 
ـم : " می گوید  ایـن یـک  .  من یک کارمند روزمـزد ھسـت

ـنـده  . " شغل قابل اتکا نیست  انتشار جزییات بـودجـه سـال آی
دولت در روز سه شنبه ھفته قبـل مـنـجـر بـه بـاال گـرفـتـن  

چرا که معترضان می گویند تدابیر صـرفـه  .  اعتراضھا شد 
جویانه اقتصادی که در تنظیم بودجه در نظـر گـرفـتـه شـده  

ـر  .  است منجر به اخراج بیشتر کارمندان خواھد شـد  عـالوه ب
معترضان به سیاستھای اقتصادی دولت، مھـاجـران و گـروه  
ھای حامی آنھا ھم در تظاھـرات دوروزه رم شـرکـت کـرده  

ـرای مـحـافـظـت از  . اند  آنھا خواھان اقدام جدی تر دولـت ب
 .مھاجران در برابر بھره کشی و خشونت ھستند 

 
تظاھرات در اعتراض به بودجه  -پرتغال 

 ریاضتی دولت
به گزارش یورو نیوز در لیسبون پایتخت پرتـغـال، ھـزاران  

 آوریـل  ٢٥  اتوبوس از پـل مـعـروف  ٤٠٠ معترض، سوار بر  
ـیـه اقـدامـات ریـاضـتـی دولـت تـظـاھـرات   عبور کرده و عل

ـفـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای  .  کردند  این تظاھرات توسط کـن
ـیـاده   کارگری برگزار شد و ابتدا قرار بود تظاھرکننـدگـان پ
از این پل بگذرند، اما وزارت کشور به دالیل ایمنـی، اجـازه  

ـلـف  .  این کار را صادر نکرد  ـقـاط مـخـت معترضان کـه از ن
. پرتغال می آمدند، به این ترتیب این ممنوعیت را دور زدنـد 

ـرا از   ـت پس از عبور از رودخانه تاقوس، آنھا در منطقه آلـکـان
در پـورتـو،  .  اتوبوس ھا خارج شده و علیه دولت شعار دادنـد 

ـیـه   دومین شھر بزرگ پرتغال ھم تظاھـرات مشـابـه ای عـل
ـبـه ٢٠١٤ پیش نویس بودجه سال     ١٥  که دولت روز سـه شـن

یـکـی از اقـدامـات  .  اکتبر تقدیم مجلس کرد، برگـزار شـد 
 درصـدی  ١٢  تـا  ٢.٥ جنجالی این بودجه، طـرح کـاھـش  

ـیـن کـاھـش حـقـوق   ـتـی و ھـمـچـن دستمزد کـارمـنـدان دول
 .بازنشستگی کارمندان سابق دولت است 

 
دومین روز اعتصاب سراسری  -اسپانیا 

 دأنشجویان و دانش آموزان
در دومین روز از اعتصاب دانشجویی و دانـش آمـوزی  
در اسپانیا، صدھا ھزار نفر در سراسر این کشور بـا تـعـطـیـل  
ــد  ــن ــت ــخ ــان ھــا ری ــاب ــه خــی ــردن کــالس ھــای درس ب . ک

تظاھرکنندگان که به دعوت اتحادیه ھـای دانشـجـویـی و  
دانش آموزی به خیابان ھا آمده بودنـد، نسـبـت بـه افـزایـش  
ھزینه تحصیل و قطع شدن کمک ھـای مـالـی دولـت بـه  
امر آموزش از یک سو و افزایش ھزینه ھای عـمـومـی و  

در حـالـی کـه  .  مالیات ھا از سوی دیگر اعتراض کـردنـد 
ـیـکـاری رنـج  ٢٦ حدود   ـیـا از ب  درصد از جمعیت فعال اسپان

ـنـده ای روشـن،   می برد، ادامه تحصیل به امید داشـتـن آی
بھترین راه حل موقت برای بسیاری از جـوانـان ایـن کشـور  

ـتـصـادی دولـت،  .  است  راه حلی کـه بـا سـیـاسـت ھـای اق
.  ممکن است تنھا محدود به اقشار ثروتـمـنـد جـامـعـه شـود 

از آماده شدن محصالن، معلمان و    ھای رسیده حاکی   گزارش 
ـنـج   استدنن برای برگزاری سومین روز اعـتـصـاب در روز پ

 .است )  آبان ٢ ( اکتبر  ٢٤ شنبه  
 

افزایش تعداد بیکارن در این  -فرانسه 
 کشور

ـیـکـاری در فـرانسـه در مـاه   تعداد متقاضیان حـقـوق ب
سپتامبر بیشترین افزایش را از آغاز بـحـران مـالـی در سـال  

ـبـت  ٢٠٠٩   میالدی تاکنون تجربه و رکـورد جـدیـدی را ث
بنا بر اعالم وزارت کار فرانسه، با افزوده شدن شصـت  .  کرد 

ھزار نفربه تعداد بیکاران در ماه سپتامبر، تعداد بیـکـاران بـه  
ـر رسـیـد فـرانسـوا اوالنـد،  ٧٠٠  ھزار و  ٢٩٥  میلیون و  ٣  ـف  ن

رئیس جمھور فرانسه در رقابتھای ریاست جـمـھـوری وعـده  

ـلـکـه   داده بود که نه تنھا مانع افزایش بیکاری می شـود ب
 .این روند را به سرعت معکوس خواھد کرد 

 
کمپین نادیده گرفتن  -عربستان سعودی 

  زنان منع رانندگی
 اکتبر به فـعـاالنـی  ٢٤ پادشاھی سعودی روز پنجشنبه  

که قصد دارند در روزھای آخر ھفته کمپین نادیده گـرفـتـن  
منع رانندگی زنان را اجرا کنند اخـطـار کـرد کـه بـا آنـان  

ـرکـی، سـخـنـگـوی  .   برخورد خواھد شد  ـت ژنرال مـنـصـور ال
ـرگـزاری فـرانسـه   وزارت کشور پادشاھی سـعـودی بـه خـب

ھمه میدانند که رانندگـی زنـان در پـادشـاھـی  : " گوید   می 
ـنـدگـان   سعودی ممنوع است و قانون با متخلفان و تظاھرکـن

ـرخـورد خـواھـد کــرد  ـتـھــای  ."   ب فـعـاالن سـعــودی در سـای
اجتماعی از زنان خواسته اند در این کمپین شرکت کننـد و  

ـر  ٢٦ روز شنبه   ـب ـنـھـا  (   آبـان ٤ (  اکـت پشـت فـرمـان مـاشـی
پادشاھی سعودی تنھا کشور در جھان است کـه  .  بنشینند 

ـبـه وزارت  .   زنان در آن اجازه رانندگی ندارند  روز چـھـارشـن
کشور سعودی در بیانیه ای اعـالم کـرد کـه بـا ھـرگـونـه  

از طـریـق تـجـمـع و راه  "  برھم زدن نظم عمومی " اقدام برای  
پیمایی در قالب روز موسوم به رانندگی زنان مقابله خـواھـد  

قوانین پادشـاھـی سـعـودی  : "در این بیانیه آمده است .  کرد 
ھر گونه برھم زدن نظم عمومی و اقدام بـه شـورش را، کـه  
در خدمت مھاجمان و فرصت طلبـان بـاشـد، مـمـنـوع کـرده  

ـقـض کـرده انـد  ."   است  زنانی که در گذشته این قانون را ن
ـراض دیـگـران   از سوی مقامات بازخواست شده و مورد اعـت

 فـعـال اجـتـمـاعـی مـنـال  ٢٠١١ در سـال  .   قرار گرفته اند 
ـبـه   ـیـن روز شـن ـپ الشریف، که یکی از برگزار کنندگان کم
ـرنـت   ـت ـن است، بعد از آنکه ویدئوی رانندگـی خـود را در ای

در ھـمـان  .    روز بـه زنـدان افـتـاد ٩ گذاشت دستگیر شد و  
سال پلیس سعودی تـعـدادی از زنـان را کـه قـانـون مـنـع  
رانندگی را نقض کرده بودند دستگیر کرد و از آنـھـا تـعـھـد  

منال الشریف، کـه در دبـی  .   گرفت دیگر رانندگی نکنند 
ـرگـزاری   ـتـه بـه خـب ـراض آخـر ھـف مستقر است، در باره اعـت

 اکتبر روزی است که زنان سـعـودی  ٢٦ روز  : " فرانسه گفت 
خواھند گفت خواست آنھا برای رانندگی جدی است و ایـن  

او گفت که زنان بسیاری بـه ایـن  ."   موضوع باید حل شود 
ـیـش شـروع بـه پسـت   فراخوان پاسخ داده اند و از دو ھفته پ
ـنـدگـی   کردن ویدئوھایی کرده اند که آنـھـا را در حـال ران

 نشان میدھد 
 
 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد
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 نفر از زندانیان سیاسی بند ٤٧فراخوان 
 زندان اوین در حمایت از زندانیان ٣٥٠

 سیاسی بیمار
 

 از اقدام برگزار کـنـنـدگـان  با قدردانی
كارزار حمایت از زنـدانـیـان بـیـمـار در 

 اروپا ، کانادا و آمریکا
 

 زنـدان ٣٥٠ما زندانیان سیاسـی بـنـد 
ــیــل  ــه دل ــیــمــار ب ــدانــیــان ب اویــن و زن
مشکالت سـاخـتـه و پـرداخـتـه تـوسـط 

ھای پزشکی  رژیم اسالمی و رسیدگی
تـعـدادی از .  در رنج و عذاب میباشیم

ما با خطر جدی و از دست دادن جـان 
در .  خود و نقص عضو مواجه ھسـتـیـم

  ھـایـی ھا و سـخـتـی کنار تمامی فشار
که در زندان بر زندانیان وارد میگردد، 
بسـیـاری از زنـدانـیـان بـه دلـیـل قـرار 
گرفتن در شرایط نامناسب بھداشتی و 

ھای زیادی مـبـتـال  درمانی به بیماری
شــده انــد امــکــانــات درمــانــی بســیــار 

. بـاشـد  ناچیز، محدود و غیر موثر مـی
ھـا  در مواردی زندانیان مجبورند ھفـتـه

ھا در زندان بمانند تا رسـیـدگـی  یا ماه
شان گردد و یـا بـه  به وضعیت پزشکی

خارج زندان اعزام شوند که به وخیم تر 
شدن بیماری آنان مـنـجـر مـیـگـردد و 
حتی در بعضی موارد پزشکان قانونی 
رای بر عـدم تـحـمـل کـیـفـر زنـدانـیـان 

 مسئولین قضایـی  کنند ولی صادر می
 .ھیچ توج ھی به آن نمیکنند

 
درگیر شدن زندانیان بیمار در سـیـکـل 

ھـا و بـوروكـراسـی بـاطـل  کاغذ بـازی
اداری زندان جھت اعزام به بیمارسـتـان 

علیرغم تشخیـص و تـاکـیـد پـزشـکـان 
بھداری زندان، رفتار تـوھـیـن آمـیـز و 
قرون وسطایی با زندانیان در بسـتـن و 
زنجیر کردن زندانیان بـیـمـار بـه تـخـت 
بیمارستان و قرار دادن آنھا در شـرایـط 

 و زجر آور باعـث مـیـشـود  غیر انسانی
که آنھا بازگشتن به زنـدان و نـاتـمـام 
. گــذاردن درمــان را انــتــخــاب كــنــنــد

ــنــکــه  ــا وجــود ای ــیــمــار ب ــیــان ب ــدان زن
بیماریشان خیلی حاد است، از پوشیـدن 
لباس تـحـقـیـر آمـیـز زنـدان و داشـتـن 
دستبند سر باز میزنند و به ایـن دلـیـل 

نـبـود .  به بیمارستـان اعـزام نـمـیـشـونـد
امکانات پزشکی، دارو و تغذیه سـالـم 
و مــحــیــط بــھــداشــتــی شــرایــط را بــر 

 .زندانیان ھر روز ساخت تر میکند
 

ما امضا كنندگان زیر بـه ایـن طـریـق 
 خود را از زحـمـات و  مراتب قدر دانی

 دریــغ خــالصــانــه و  ھــای بــی حــمــایــت
دوستانه برگزار کنندگـان كـارزار  انسان

 -نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد   -
در حمایت از زندانیان سـیـاسـی بـیـمـار 

داریم و توجه ھمـگـان را بـه  اعالم می
وضعیت حاد زندانیان سیاسی بیـمـار و 

 .حمایت از این زندانیان جلب مینمایم
 

 :امضا كنندگان
 
 ٣رضا شھابی،  -٢ ،  امیر درستی -١
سـیـد مـحـم د   -٤بھنام ابراھیم زاده،   -

 -٦امید شـاه مـرادی،   -٥ابراھیمی، 
مـحـم د   -٧مجیـد مـحـم دی مـعـیـن، 

غـالم رضـا   -٨مھـدی سـاجـدی فـر، 

ــد اســدی،   -٩خســروی،   -١٠مــجــی
ھـانـی یـازرلـو،   -١١محمد صـایـمـی، 

رضـا   -١٣سید محم د حـیـدری،   -١٢
 مـعـزی،  عـلـی  -١٤اکبری مـنـفـرد، 

امـــیـــر   -١٦حـــمـــیـــد مـــرادی،   -١٥
 -١٨مصطفی دانشجو،   -١٧اصالنی، 

فرشید یدللھـی،   -١٩افشین کرم پور، 
ســـیـــنـــا   -٢١مـــحـــمـــد داوری،   -٢٠

 -٢٣شـاھـیـن دادخـواه،   -٢٢،  عظیمی
عــلــیــرضــا   -٢٤اســمــاعــیــل عــزیــزی، 

 -٢٦سعیـد عـابـدیـنـی،   -٢٥سیدیان، 
رضـــا   -٢٧غـــالمـــرضـــا حســـیـــنـــی، 

 -٢٩رسول اعتصامی،  -٢٨انتصاری، 
امید بـھـروزی،   -٣٠علیرضا احمدی، 

 عالیـی،  علی  -٣٢داوود اسدی،  -٣١
 -٣٤پژمان عـبـدالـحـسـیـن زاده،   -٣٣

یعقوب ملکی،   -٣٥ نژاد،  پیمان کاس
رســـول   -٣٧مــھـــدی خـــدایــی،   -٣٦

اسماعیل بـرزگـر،   -٣٨اسماعیل زاده، 
ــد   -٣٩ ــن ــاب ــامــد ھــوری ــی   -٤٠ح عــل

وحــیــد   -  ٤١رضــایــی قصــاب زاده 
, امـیـد زارعـی نـژاد  -  ٤٢,  اصغری 

فرشید   -٤٤,  محمد ھادی بردبار  -٤٣
 -  ٤٦,  ســاالرســتــوده  -٤٥,  فــتــحــی 

 کامران ایازی -٤٧, حسن سیسختی 
 

سـوم آبـان مـاه ,   زنـدان اویـن٣٥٠بند 
١٣٩٢ 

 
باز تـكـثـیـر از كـمـیـتـه مـبـارزه بـرای 

 آزادی زندانیان سیاسی در ایران


