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شـمـا خـودتـان از  :  شھال دانشـفـر 
. کارگران سندیکای واحد ھستیـد 

در کوران اعتراضات این کارگران  
ـیـد ٨٤ در سال   از  .   شـرکـت داشـت

ـراضـات چـه   نظـر شـمـا ایـن اعـت
دستاوری برای کارگـران شـرکـت  

چه دست آوردھایی  .  واحد داشت؟ 
 برای کارگران در ایران داشت؟ 
من  :  غالمرضا عالمحسینی 

ھمانگونه که شما فرمودید عضو  
سابق سندیکای کارگران شـرکـت  
واحد ھستم و اینکه شما میپرسیـد  
مبارزات کارگـران شـرکـت واحـد  
چه تاثیراتی بر جامعه کـارگـری  
ـم   ایران داشـتـه اسـت، عـرض کـن
ـریـن   خدمت شما، اول اینکه بزرگـت
و مھمترین رخدادی که ما شاھـد  
آن ھستیم شکستن این تابـو اسـت  
ـنـد در   ـتـوان که کارگران ایران مـی

ــدام   ــان عــرض ان ـرابــر کــارفــرمـای ب
کنند و توانایی ھای خود را کـه  
اتحاد و تشکل آنھاست به نمـایـش  
بگذارند و با تـوکـل بـه اتـحـاد و  
تشکل خود از حقوق اجتماعی، و  
ـنـد  . صنفی طبقاتی خود دفاع کن

ـیـد بـعـد   ھمانگونه که شاھد ھست
ـیـوسـتـه   از دو اعتـصـاب بـوقـوع پ
ــه   ــع و ن ــل شــده در واق ــحــمــی ت
ــــا   ــــق، ام ــــوف صــــددرصــــد م
دستاوردھـای حـاصـل از ایـن دو  
. اعتصاب خیلی مثبت بوده اسـت 

ـم   ـی چنانچه ما امروز شـاھـد ھسـت
ــصــاب   ــعــد از آن  دو اعــت کــه ب
کارگران شرکت واحد به نیروھای  
نھفته خود پی بردند و در گـوشـه  
و کنـار کشـور خـواسـتـار ایـجـاد  
تشکلھای کارگری و سندیکایی  
ــگـیــر حــقـوق حـق خـودشــان   ـی و پ

ـنـھـا ھـمـه آثـار کـلـی  .  ھستند  ای
 .مثبت این اعتراضات بوده است 

ــر  . درســت اســت :  شــھــالدانشــف
ــی   ــای ــم ــدرتــن ــزار ق ــصــاب اب اعــت

ــت  ــصــاب  .  کــارگــران اس و اعــت
  ٨٤ کارگران شرکت واحد در سال  

انعکاس وسیعی در سـطـح شـھـر  
و ھــمــانـطــور کــه  .  تـھــران داشـت 

ــن اعــتــراضــات   ــد در ای ــی ــت گــف
کارگران به قدرت خود بیشتر پـی  
بردند و بر دو دستاورد مھم اتـحـاد  

ـیـد  امـا  .  و تشکل تاکیـد گـذاشـت
ـبـال   سئوال دیگر اینست که آیا بدن
این اعتراضات بطور مشخص حـق  

 و حقوقی عاید کارگران شد؟ 
صـد  :  غالمرضا غالمحسینی 

ــه در   ــی ک ــارگــران در صــد ک
سندیکای شرکت واحد متـشـکـل  

گفتگو با غالمرضا غالمحسینی کارگر شرکت واحد در 
 برنامه تلویزیونی کارگران و یک دنیای بھتر

 ما تواسنتیم سی درصد افزایش حقوق بگیریم 

قطع یارانه نقدی سه دھک فعال منتفی شد: نکته اصلی  
 محمد شکوھی  

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان      

 ٣             صفحه  

   ٦    صفحه  

 ٧  صفحه  

ـیـن اجـرای   یکی از روشھـای روت
سیاستھای ضد مردمی جمھـوری  

ــاه " اسـالمــی   ــه  "  احســاس گــن را ب
ـیـن کـردن اسـت  افـراد  .  جامعه تلق

جامعه در پیش آمدن مصیبتھایـی  
ـم سـیـاسـتـھـای   ـی ـق که نتیجه مست
خود حکومت است، خود را بـایـد  
مقصر بدانند و آماده شوند که ھـر  
ــر ضــدشــان   تصــمــیــمــی را کــه ب
ھست، بپذیرند و حـداقـل اگـر ھـم  
اعتراضی دارند به صورت مـتـحـد  

ـنـد  ایـن روش  .  ومتشکل بیان نکـن
میتوان بـخـوبـی در مـورد حـذف  
سوبسید کاالھـا و اکـنـون حـذف  
ــمــود  ــدی مشــاھــده ن ــه نــق . یــاران

بسیاری از اقتصاددانان که گـویـا  
ـنـد، از ھـمـان   علمش را بلـد ھسـت

ـروری "ابتدا گفتند این   اسـت   "  گداپ
و بی شرمانه ھمـه مـردم را گـدا  

ــمــای  .  خــطــاب کــردنــد  ــل تــمــام ع

ـنـه   ـم  " بورژوازی چـه در زمـی عـل
بارھـا  "  علوم سیاسی "و یا  " اقتصاد 

ــا   ــی ب ــان مــردم ایــران را مــردم
فرھـنـگ و دارای تـمـدن کـھـن  
خطاب کردند امـا در عـیـن حـال  
ــرصــت ســوزان خــوبــی   ــھــا را ف آن

جـامـعـه  " مردمانی اھل   . دانستند 
ـنـی  " کوتاه مدت  ـی که تا نـوک ب

ــد  ــن ــن ـی . شـان ھــیـچــی را نـمــی ب
ـر کـار   مردمانی ذاتا تنبل و از زی
در رو که از وقتی ھـم کـه مـاده  
سیاه بد بو زیر زمین در صـد سـال  
پیش فوران کرده، دیگر کسی بـه  
ــســت  ــد و کــار نــی . فــکــر تــولــی

مردمانی که چشم شان بـه دسـت  
دولت بوده که چیزی نصیب شـان  

تمدن سازانی بی فکر کـه  .  سازد 
. اصال حـافـظـه تـاریـخـی نـدارنـد 

مردمی متحد و متشکل از ھیچ 
 چیزی ھراس ندارند

 یاشارسھندی 

 ٥          صفحه  

 اخبار کارگری
 ٨    صفحه  



 2  ١٣٩٢ آبان ١٤  کارگر کمونيست

از ابتـدای سـر کـار آمـدن دولـت  
روحانی بحث صندوق ھای دولـت  
ـرداخـت   خالی است و پولی برای پ
ــسـت شــروع شـد و   ـی یـارانـه ھــا ن
ـر امـور   اکنون علی طیب نیا، وزی
ـتـصــادی و دارایـی جــمـھــوری   اق

ـرای  " اسالمی میگوید که   دولت ب
ـقـدی پـولـی   پرداخت یارانه ھای ن

ھـا    در بساط ندارد و قـطـع یـارانـه 
ـر و مـتـوسـط ھـم   ـی ـق برای قشر ف

قبل از این نوبخت  ".  ممکن نیست 
ـراف   سخنگوی دولت روحانی اعـت
کرده بود که قطع کـامـل یـارانـه  

ـیـسـت  ـفـی ن ـت بـا  .  ھای نقدی مـن
ــات،   ــن اعــتــراف ــمــی ــه ھ ــوجــه ب ت
حکومت میخواھد یارانه نقدی را  
قطع کند اما میترسد مردم دسـت  

آنـچـه مشـخـص  .  به شورش بزنند 
ـنـد،   است اگر مـردم کـاری نـکـن
ــت   ــع وضــعــی ــط ــور ق ــط ــت ب دول
فالکتبارتری را به مردم تـحـمـیـل  

 .میکند 
درمورد یارانه ھا اصل مـاجـرا  
این است که دولت احـمـدی نـژاد  
بعنوان بخشی از سیاست ریـاضـت  
ــجــات   ــا ھــدف ن ــصــادی، و ب اقــت
اقتصاد بحران زده حکومت، یارانـه  
ـیـاز   بسیاری از کاالھای مـورد ن

ـیـل  .  مردم را قـطـع کـرد  امـا بـدل
ـر   ـر آن ب ـی فضای اعتراضی و تـاث
ــای درون   گســتــرش شــکــاف ھ
حکومت، مجـبـور شـدنـد مـاھـی  

 تـومـان یـارانـه  ٥٠٠  ھـزار و  ٤٥ 
ـنـد  ـرداخـت کـن . نقدی به ھر نفر پ

اما ھمزمان شروع به گـران کـردن  
ـیـمـت   ـبـا ق سوخت کردند و متعـاق
اجناس مصرفـی بشـدت افـزایـش  
ــه   ــاران ــت قــول داد ی ــافــت و دول ی

ــه   ــدی را ب ــومــان  ٧٣٥٠٠ نــق  ت
وعده ای که بیشتر یـک  .  برساند 

صـدھـا ھـزار  .  اقدام تبلیغاتی بـود 
کارگر دیگر بیـکـار شـدنـد و در  

آقـازاده  " عوض کسـبـه بـزرگ و  

ــر  "  ھــا  ــگ ــاســداران و دی ــاه پ و ســپ
نھادھای صاحب اختیار واردات و  
صادرات و کال طبقه سرمایـه دار  
و مفتخور، از قبل تحمیل گـرانـی  
ــه مــردم،   ــشــتــر ب و فــالکــت بــی
ــار   ــن ب ــدی ــھــای خــود را چــن ثــروت

دولـت روحـانـی در  .  افزایش دادند 
تبلیغات انتخابـاتـی اش قـول داد  
ـتـصـادی را صـدروزه   معضالت اق

اما ھمینـکـه سـر کـار  !  حل کند 
آمد برق را گران کرد، اجنـاس در  
ھمین فاصله باز ھم گرانتر شدنـد،  
کارگران بیشتری بیکار شـدنـد و  
ــس و   ــجــل ــت و م ــون دول اکــن
ارگانھای مختلـف حـکـومـت در  
حال بررسی قـطـع یـارانـه ھـا، یـا  
قطع پرداخت یارانه نقدی به چـنـد  
دھک و گرانتر کردن برق و گـاز  
ــد کــه   ــن ــت ــن ھس ــزی ــت و بــن و نــف
ـم   ھمانـگـونـه کـه شـاھـد بـوده ای
ـیـاز   گرانی ھمه کاالھای مـورد ن

بـه  .  مردم را بدنبال خـواھـد داشـت 
ـم   عبارت روشن تر حکومت تصمـی
دارد بار بحران مالی اش را یکبار  
دیگر بر سر فقیرترین بـخـش مـردم  

   .بشکند تا خود را نجات بدھد 
 :کارگران، مردم آزاده 

جمھوری اسـالمـی در یـک  
مخمصه جدی گرفتار شـده اسـت  
ــدارد و   ــشــی ن و راه پــس و پــی
صرفنظر از اینکـه جـرات تـھـاجـم  
ـرده بـه شـمـا و تـوان   تازه و گسـت
عملی کردن قـطـع یـارانـه ھـا را  
ـبـایـد   داشته باشند یا نـه، مـردم ن

اگر حرکـت وسـیـع  .  منتظر بمانند 
مردم نباشد اوضاع باز ھم به زیـان  

باید با تمـام  .  مردم تمام خواھد شد 
قوا علیه اوضاع فالکتبار کنونـی  
ـم   ـی به میدان بیائیـم و کـاری کـن
که نه تنھـا جـمـھـوری اسـالمـی  
حتی خواب حمله تازه به مـردم و  
ــحــال   خـالــی کــردن ســفــره فــی ال

فقیرانه کارگران و مـردم را را از  
ــت   ــکــه وضــعــی ـل ــد ب ــدر کــن سـر ب
ـم   ـی فالکتبار کنونی را عوض کـن

مقابل  .  و به این اوضاع پایان دھیم 
ـم و   ـی قطع یارانه ھا محکم بـایسـت
ــی بــر   ــد دولــت ــان ســوبســی خــواھ
کاالھای اساسی مصرفـی مـردم  

ـرق و  . شویم  قبـض ھـای آب و ب
ـم و اعـالم   ـی گاز را پرداخت نـکـن
کنیم که دستمزدھا بـایـد فـورا و  
ـر افـزایـش یـابـد و بـه   چندین براب
ھمه بیکاران و کارگران اخـراجـی  
ـرداخـت   ـیـکـاری کـافـی پ بیمه ب

ـم کـه طـب و  .  شـود  ـی اعـالم کـن
. آموزش باید فـورا رایـگـان شـود 

اعالم کنیم که انرژی ھستـه ای  
ــم، آزادی و رفــاه و   ــی ــخــواھ ــی نــم

ـم  .  معیشت میخواھیم  ـی اعـالم کـن
. که تحریم ھا باید پایان داده شـود 

ـنـه ھــای   ـیــم کـه ھــزی اعـالم کـن
سنگینی که صرف بشـار اسـد و  
ـروریسـت   گروھھای اسـالمـی و ت
ـنـی   میشود، ھزینه ھـای سـنـگـی
که صرف گله اوبـاش حـکـومـت  
میشود، ھزینه ھـائـی کـه صـرف  
مساجـد و امـامـزاده ھـا و دم و  
دستگاه مـذھـبـی مـیـشـود، بـایـد  
فورا قطع شـود و صـرف تـامـیـن  

 .زندگی مردم شود 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ــقــه کــارگــر و مــردم آزاده را   طــب
ـیـد و   فرامیخواند که به میدان بیان
بساط حکـومـت سـرمـایـه داران و  
ــخــوران اســالمــی را در ھــم   ــت مــف

 .بپیچند 
  

ــت   ــری، حــکــوم ــراب آزادی، ب
 کارگری 

 سرنگون باد جمھوری اسالمی 
 زنده باد سوسیالیسم 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

ــان  ٩  ــر  ٣١ ،  ١٣٩٢  آب ــب  اکــت
 ٢٠١٣ 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
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ـنـد   شده بودند، دستاوردھایی داشـت
که از جمله اگر من بـخـواھـم بـه  
ـم،   شکلی کلی بـه آن اشـاره کـن

ـبـا  ٨٤ اینست که از سال    که تقری
 سال مـیـگـذرد، در ایـن ھشـت  ٨ 

ـران   ساله ھیچ شـرکـتـی را در ای
سراغ ندارید که حقوقشان تـا ایـن  
حدی که حقوق رانندگان شرکـت  
واحد اضافه شد، افـزایـش یـافـتـه  

ھر چـنـد کـه ایـن حـقـوق  .  باشد 
ـیـز جـوابـگـوی زنـدگـی   امروزه  ن

اما قبـل از ایـن  .  کارگران نیست 
اعتصاب واقعا کارگـران شـرکـت  
واحد در وضعیت اقتصادی خیلـی  
بغرنجی زندگی میکردند آنھـم بـا  
ــرایــط   داشــتــن کــار ســخــت و ش
کاری دشـوار در کـالن شـھـری  
ــودگــی ھــای   ــھــران بـا آل ــل ت مـث
صوتی و آلـودگـی ھـای ھـوا و  
ــه   ــاری ک ــب ک ــاس ــامــن ــزار ن اب
کارفرما در اختیارش مـیـگـذارد،  
واقعا خیلی دریـافـتـی کـارگـران  

ــیــن بــود  ــای ــروز شــاھــد  .  پ امــا ام
ھستیم کارگران واحـد بـه نسـبـت  
ــگــر   ــھـا و ســازمــانـھــای دی ارگـان
دریافتی بیشتری دارند و ایـن از  
دستاوردھای اعتصاب و مبـارزات  

.  اسـت ٨٤ ما کارگران در سـال  
دستاورد دیگرش نیز ھمینطور کـه  
عرض کردم اینست که کـارگـران  

بـه حـق و  .  به آگـاھـی رسـیـدنـد 
ـر آشـنـا شـدنـد و   ـیـشـت حقوقشان ب

ـر آن شـونـد  ـیـگـی ـنـد پ تـا  .  توانست
جاییکه مدیریت شرکت واحد کـه  
یک مدیریت دولتـی وابسـتـه بـه  
وزارت کشور است، از رویـارویـی  
حقوقی با کارگران شرکـت واحـد  
ـتـوانسـت   ـنـی کـرده و ن عقب نشی

و امـروز  .  رویارویی حقوقی کـنـد 
شاھد این ھستیـم کـه در ادارات  
کار دولت جمھوری اسالمی ایران  
کارفرما با پرداخت رشـوه، آرایـی  
را علیه کـارگـران شـرکـت واحـد  

ـم در  . دریافت میکند  من خـواسـت
این برنـامـه ایـن قضـیـه را فـاش  
کنـم کـه مـثـال آقـای صـادقـی  
ـر عـامـل   پیروز معاون اداری مـدی
شرکت واحد کـه یـک سـپـاھـی  
بازنشسته است،  اعالم کـرده کـه  
ما ھر چقدر که پـول الزم بـاشـد  
ـم تـا از کـار کـردن   ـی خرج میکن

ــکــای   ــدی کــارگــران اخــراجــی ســن
ـم  ـی ـری کـن . شرکت واحد  جلوگـی

بنظرم اینھم ثمره  مبارزه و قـدرت  
تشکل سندیکـای شـرکـت واحـد   
و گرد ھـمـایـی ھـای کـارگـران  
ـنـگـونـه از   است که این افراد بـدی
فعالین سندیـکـای واحـد وحشـت  
دارند و چون توان مقابله حـقـوقـی  
را ندارند، اینچنین به رشوه و زور  

 .      متوسل میشوند 
شما یـکـی از  : شھال دانشفر 

شـمـا و  .  کارگران اخراجی بـودیـد 
چند کارگر اخراجی دیگر نسبـت  
بـه حــکـم اخــراج خــود شـکــایــت  

ـم کـه  .  کردید  ـر شـدی اخیرا با خـب
مدیر عامل شرکت واحد بـخـاطـر  
. این اخراجھا محـکـوم شـده اسـت 

میخواھیم از زبان شمـا مـاجـرا را  
ـرای  .  بشنویم  ھمین جا میخواھـم ب

ـتـی   ما توضیح دھید که شمـا وق
که از ایران خارج شدید، اسـنـادی  
ــازی   ــج را بــر روی فضــای م
منتشر کـردیـد، کـه در واقـع از  
انچـه کـه در دادگـاھـھـای حـل  
ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــالف ج اخــت
میگذرد پرده بر میدارد،  قصدتـان  

 از انتشار آنھا چه بوده است؟ 
در  :  غالمرضا غالمحسینـی 

مورد بخش اول سئوالتان ھمانـطـور  
که شما فـرمـودیـد امـروز شـاھـد  
ـر عـامـل سـابـق   محکومیت مـدی
شرکت واحد آقای اردشیر نـامـدار  

ـم  ـی ـم  .  بیـژنـی ھسـت ـقـای مـن و رف
آقایان حسن سعیدی، حبیب رضـا  
پور و مرتضی کمساری   نسبـت  
ــخـاطــر   بـه اخــراج خــود از کــار ب

 شـکـایـت  ٨٤ اعتصابمان در سال  
ـم  زمـانـی کـه مـا  .  حقوقی کردی

شرکت کردیم من بخاطر دارم کـه  
 مجمع قضایی بـا  ١١١٤ در شعبه  

ھنر یـک قـاضـی بـود بـه اسـم  
پورزرین  که به خـود مـن گـفـت  
که این آقا چـون آرای بـازگشـت  
به کار شما را  اجرا نکرده اسـت،  
ـرد  ـب ـرایـش ب .  میتواند حکم زندان ب

من را راھنـمـایـی کـرد و گـفـت  

چندیـن نـوبـت بـه شـرکـت واحـد  
مراجعه کن و نامه ھایی به ثبـت  
برسان کـه مـراجـعـه کـرده ای و  

ایـن  .  اگر سرکارت راھـت نـدادنـد 
ـبـت   صورت جلسات و این شماره ث
ھا را برای من بیاور تا برای وی  

من ایـن کـار را  .  حکم زندان دھم 
ــن االن آن   ــمــی ــجــام دادم و ھ ان
ــشــر کــرده ام   ـت ــادی کـه مــن اسـن
ـبـات   بخشی از آن، ھـمـیـن مـکـات
اداری و شماره نامه ھاییست کـه  

ـتـی کـه  .  نزد من موجود است  وق
ـم و   ـی ـرگشـت پیش آقای پـورزیـن ب
گفتیـم کـه ایـن کـارھـا صـورت  
ــا وزارت   ــوی ــت، گ ــه اس گــرفــت
ـر ایـن قضـیـه   اطالعات آنچنـان ب
اشراف داشته است کـه ایشـان را  
منصرف کرده و تھدید کرده اند و  
ـیـز او را تـعـویـض   از آن شـعـبـه ن

ـری  .  کردند  ـیـگـی اما با تالش و پ
ـیـکـه در   من و ھمکارانم تـا زمـان
ـم بـه   ایران بودم و با کار ھمـکـاران
ھر حال این پرونده به این سـرانـجـام  
ـر عـامـل شـرکـت   رسید که مـدی

 ماه زنـدان تـعـزیـری  ٦ واحد را به  
ھـر چـنـد کـه  .  محکوم کرده اند 

این حکم برای قانـون شـکـنـی و  
زیر پا گذاشتن حـق کـارگـران از  
سوی یک مدیر حکم نـاچـیـزی  
ــم قــدرت مــا   اســت، امــا بــاز ھ
ــدھــد  و   کــارگــران را نشــان مــی
ـنـد کـه  بـا   کارگران بایـد  بـدان
اتـحــاد و مــبـارزه  و پــیـگــیــری  
ـرونـده ھـایشـان    مراحل حـقـوقـی پ
ـنـد آنـھـا را وادار بـه رای   میتوان

ھر چـنـد  .  علیه کارفرمایان کنند 
که این رای بعد از اینکـه ایشـان  
از پست مدیریت شرکت واحـد بـه  
جای دیگری منتقل شـد، صـادر  

 درواقـع مـا  ٨٧ از سـال  .  گردیـد 
ـرونـده   پیگیر این شکایت بودیم و پ
را شروع کردیم و اخیرا به سرانجـام  

 سـال  ٥ یـعـنـی در حـدود  .  رسید 
این ھم باز به نظرمن یـک  .  است 

موفقیت برای کـارگـران واحـد و  
سندیکای شرکت واحد است کـه  

ـم ایـن   از ھمین جـا بـه ھـمـکـاران
ـم  و   .  موفقیت را  تبریک میـگـوی

ـتـان   اما در مورد بخـش دوم سـوال
ـتـشـار   که فرمودید ھدف من از ان

مـن در  .  این اوراق چه بوده اسـت 
کوران مبارزه کارگری بـه ھـمـراه  
ــر و ھــمــکــارانــم   ــگ ــران دی کــارگ
اسنادی علیه سیستم وزارت کـار  
و سیستم قضایی دولت جمـھـوری  
ـم کـه   اسالمی ایران در دست داری
ـنـد   ـتـوان ـی در ھیچ محکمه ای نـم
ـنـد کـه ایـن اسـنـاد را   انکار کـن

حـکـم  .  خودشان صادر نـکـرده انـد 
ـبـع   محکومیت صـادر شـده بـه ت
ــدیــکــایــی مــن و   ــن ــیــت س فــعــال
ھمکاران دیگرم را که به پرداخـت  

مـن قصـدم از  .  وجه نقد کـردنـد  
انتشار این اسناد این بوده که ایـن  
اوراق را من به ھمراه خودم دارم و  
ـران آمـده   اکنون که به خارج از ای
ـلـی   ام و میتوانم به مراجع بین المل
ــھـــان،    ــارگــری ج ــع ک و مــراج
دسترسی داشـتـه بـاشـم، در نـظـر  
دارم که با توسـل بـه ایـن اسـنـاد  
علیه دولـت جـمـھـوری اسـالمـی  

ـم  و امـیـدوارم  .  ایران شکـایـت کـن
ـم از    ـتـوان ـرسـد و ب که به نتیجه ب
ـیـه    ـیـز عـل ـلـی ن ـل مجامع بین الـم
جمھوری اسالمی  رای  دریافـت  

و اما یک چیز دیگـر کـه  .  کنم 
میخواستم اضافه کنم اینست که  
ما در این قضایا شاھد دو گـونـه  

ـم  مـثـال  .  برخورد توسط اینھا ھسـت
ھمکار من اقـای رضـا شـھـابـی  
ــت   ــارزاتــش و فــعــالــی بـخــاطــر مـب

 سـال زنـدان و  ٦ سندیکـایـی بـه  
 میلیون تـومـان جـریـمـه  ٧ پرداخت  

در صورتیکـه  .  نقدی محکوم شده 
ــھــا خــواســتــار حــق و   ــن ایشــان ت
ـر عـامـل   حقوقش بوده و مثل مدی
شرکت واحد قانون شکنی نـکـرده  

و حال پس از گدشت ھـفـت  . است 
  ٦ سال جناب مدیر عامل فقط به  

ماه حبس تعلیقـی مـحـکـوم شـده  
ـنـھـمـه فشـار و  .  است  آنھـم بـا ای

ـراض مـا  ــده  .  اعـت ایـن نشـان دھـن
ــت رژیــم   ــی ــنــســت کــه حــاکــم ای
ــران   ــابــل کــارگ ــق اســالمــی در م
مصمم است که بـه ھـر شـکـلـی  

و من از  . حقشان را زیر پا بگذارد 
ـم   تمام کارگران ایران تمنـا مـیـکـن
که تشکلھای سندیکایی خود را  
بوجود آورند و برای بـدسـت آوردن  
حقشان از طـریـق تشـکـلـھـایشـان  

که بدون شک پیروز  .  اقدام کنند 
ــد  ــد ش ــواھــن اگــر در ایــران  .  خ

کارگران وسیعا متشکل بـودنـد و  
چندین سندیکا وجود داشـت مـن  
ـیـن   مطمئنم که شدت و حدت چن
ـر بـود و   ـیـشـت رای ھایی خیلی ب
ـیـن   ـنـد چـن کارفرمایان نمیتوانسـت

اگر امروز حاکـمـیـت  . زور بگویند 
ــن   ــالــی ــع ــی آورد و ف ــار م فش
کارگری  شناخته شده را زندانـی  
ـراحـتـی   میـکـنـد و حـقـشـان را ب
پایمال میکند بخاطر اینسـت کـه  
کارگران در ایران آنچنان که بـایـد  
ــالت   ــحـد نــیـســتــنـد و تشـکــی مـت

 . قدرتمند خود را ندارند 
ھمـانـطـور کـه  :  شھال دانشفر 

خودتان نیز اشاره کردیـد در واقـع  
عکس العمل به شکایـت شـمـا و  
ـیـجـه مـبـارزاتـی   ـت این موفقیـت ن

نتیجه اتـحـاد  .  است که داشته اید 
ــگـیــری شـمــاســت  ــجــه  .  و پــی ــی ـت ن

ـرای داشـتـن   مبارزات جانانه تان ب
ــان اســت  ــکــایــت ــدی ــخــاطــر  .  ســن ب

گفتگو با غالمرضا غالمحسینی کارگر شرکت واحد در برنامه  ١  از صفحه  
 تلویزیونی کارگران و یک دنیای بھتر

 ما تواسنتیم سی درصد افزایش حقوق بگیریم 
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اینھاست که جمـھـوری اسـالمـی  
در برابر  نیروی متـحـد کـارگـران  
شرکت واحد که یک بخش مھـم  
کارگری است و در تماس وسـیـع  
با مردم اسـت، مـحـتـاط اسـت و  

بـه  .  ترس از مقابله بـا آن را دارد 
شما خسته نباشید میگویم و زنـده  

امـا  .  باد کارگران شـرکـت واحـد 
بعنوان آخـریـن سـئـوال نـکـتـه ای  

شــمــا بــه وضــعــیــت رضــا  .  دارم 
رضا شھابی  .  شھابی اشاره کردید 

ــدان اســت  ــت  .  االن در زن وضــعــی
. جسمانی او نگران کننـده اسـت  

چه پیامی در ھمبستگی با رضا  
شھابی و خـانـواده اش داریـد  و  
ـرای   چه صحبتی با ھمکارانتان ب

 آزادی رضا شھابی دارید؟ 

من  :  غالمرضا غالمحسینی 
ـم   ـیـه ھـمـکـاران از اینطریـق از کـل
ــه افــرادی کــه   ــی درایــران و کــل
ـرای   ـرای کـارگـران و ب قلبشان ب
ـرای رسـیـدن   ـپـد و ب آزادی می ت
کارگران و مردم بـه حـقـوق حـقـه  
ـنـه ای   خود آماده پرداخت ھر ھـزی
ـم کـه بـه   ھستند خواھش مـیـکـن
ــواده رضــا شــھـابــی   کـمـک خـان
بشتابند که شھابی واقعا مـظـلـوم  

اعضـای خـانـواده  .  واقع شده است 
اش سـخـتـی ھـای خـاص دوران  
ــری   ــپ زنــدگــی شــان را دارنــد س

ـنـد  امـروزه اگـر کـارگـران  .  میکن
دارند کار میکنند بـا مشـکـالت  

یک مـقـایسـه  .  فراوانی روبرویند  
کنند که وقتـی خـودشـان کـنـار  

ـــد چـــه   ـن ــ ـــواده شـــان ھســت ــان خ
حـاال خـانـواده  .  مشکالتـی دارنـد 

ـنـه زنـدان   آقای شھابـی کـه ھـزی
بودن وی را ھم باید متحمل شوند  

حـاکـمـیـت  .  چه مشکالتی دارنـد 
ــوق   ــض حــق ــی از نــق ایــران حــت
ـر   کارگران در زنـدان ھـم دسـت ب
نمیدارد و چنانچه امروز در اخیـار  
ــم کــه آقــای   ــی شــاھــد ایــن ھســت
شھابی در آستانه فلج شـدن اسـت  
و دولت و قوه قضایـی جـمـھـوری  
ـران از مـداوای ایشـان   اسالمی ای
ــت   ــع ــان ــم ــدان م ــارج از زن در خ

علیرغم اینکه پـزشـکـان  .  میکنند 
معالـج  داخـل زنـدان و سـازمـان  
نظام پزشکی اعالم کرده انـد کـه  
ایشان تحمـل حـبـس را نـدارنـد و  

ــرون از زنــدان مــداوا   ــد در بــی ــای ب
وقعی نمـی گـذارنـد و بـا  .  شوند 

ـتـاریـھـای خـود، بـا کـارگـر   بدرف
ستیزی ھـای خـود بـه رخ رضـا  
شھابی و کارگران مـبـارزی کـه  
ــوق کــارگــری   ــای حــق در راســت

غـافـل  .  مبارزه میکنند، میکشند 
ــن خــط و نشــان   ــکــه ای از ایــن
کشیدنھا  و ایـن  تـحـت فشـار  
قراردادنھا نه تنھا ھیچ چیـزی از  
ـم   عزم راسخ کارگرانی که تصـمـی
گرفته اند از حـقـوق اجـتـمـاعـی،  
ـقـاتـی خـود دفـاع   صنـفـی و طـب
کنند نمی کاھد بلکه افزوده ھـم  

ــد  ــکـن ـر تـوان و انســجــام  .  مـی و ب
و بـاز ھـم  .  کارگران می افـزایـد 

ـم   من از کارگران خواھش مـیـکـن

که به کمک و حمایت از رضـا  
ــی   ــدان ــی و کــارگــران زن ــاب شــھ

ــد  ــابــن ــزار کــردن  .  بشــت ــا بــرگ ب
آکسیونھا ، نشستھای اعتراض و  
ـیـن   نامه ھای اعتراضی داخل و ب
المللی و اعـالم ھـمـبـسـتـگـی و  
حمایت و بر داشتن حق تشکل  و  
سندیکا برای ھـر کـارگـری مـن  

 . جمله رضا شھابی، به یاری او بشتابیم 
متشکـرم آقـای  :  شھال دانشفر 

غالمرضا غالمحسینی که تـوی  
 . این برنامه شرکت کردید 

مـن  :  غالمرضا غالمحسینـی 
ـم و   ھـم از شـمـا تشـکـر مـیـکــن
ـرنـامـه   سپاسگزارم که من را بـه ب

 تان دعوت کردید 
 

  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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، روز  " اعـراب " روزگاری به روی  
دروازه  "  چنگـیـزیـان "دیگر به روی  

چـیـزی کـه گـویـا  .  ھا گشودند 
برای ما مردم مـھـم بـوده لـحـظـه  

ــیــم،   دم را  " ای کــه در آن ھســت
یـک  ...  اسـت و "  غنیمت شمردن 

قطار خصلتھای زشت و نکوھـیـده  
بر می شمارند و با یـک مشـت  

، از  )  الطـائـالت "(  ادلـه عـلـمـی " 
ـم و  "  ـریـن انـدیشـمـنـدان قـدی بزرگت

ـر  ، بـه  " جدید از ابن خلدون تـا پـوپ
ما مردم ثابت میکننـد کـه خـود  

 !کرده را تدبیر نیست 
 اینچنین بود که وقتی نوبـت  
به اجرای حذف سوبسیدھـا رسـیـد  
ـنـد   ابتدا واژه فارسی برایش سـاخـت

؛ ایـن  " یارانه "و نامش را گذاشتند  
ـرنـده   واژه به اندازه کافی برای گی
احساس شرمندگی ایجاد میکنـد  
ـقـدی   بالطبع وقتی ھم از یـارانـه ن
ـری   حرف میزنند شرمساری بیـشـت
ـنـد   را برای گیرنده آن ایجاد میکن
که فکر نکنـد ایـن حـقـی اسـت  
ـلـکـه ایـن را   که او طـلـب دارد ب

باید بحساب آورد که  "  صدقه ای " 
ـرخـواھـی دولـت   گویا از سـر خـی

گویا ارث ابوی شان  بـوده  .  است 
ـنـد   ـم مـیـکـن که میان مردم تقسـی
که البته االن بر ایشان معلوم شـده  
. اساسا این کار اشتباه بـوده اسـت 

ـنـد   ـت طـرح  " وقتی که تصمیم گرف
ــه ھــا  ــاران ــدی ی را اجــرا  "  ھـدفــمــن

کنند، چنان جامعه را با تبلیغـات  
مسموم بمباران کردند کـه آنـچـه  
قرار است اجرا شود، تدبیری اسـت  
که جلو اسراف و ندانم کاری مـا  
ـرد و ھـمـیـن ھـم   مردم را مـیـگـی
ــران   ــاعــث شــده کــه جــامــعــه ای ب

. نداشته باشد "  پیشرفت اقتصادی " 
این طرح را چنان جلوه دادنـد کـه   

ـریـزیـھـایـش " با ھمه    سـالـه  ٥ "  خون
ـیـشـرفـت  " ایران را به   ـلـه ھـای پ ق
وارد جزییـات  (  میرساند " اقتصادی 

ـم چـرا کـه بـارھـا در   نمـی شـوی
ھمیـن نشـریـه بـه آن اشـاره شـده  

ــون کـه در پــی  )  اسـت  امــا اکـن
غارتگـریـھـای بـی مـحـابـا خـود  
حکومت، جامعه ایران در آسـتـانـه  
ـم   فالکت عظیـمـی اسـت، تصـمـی
گرفتنـد بـه شـکـل دیـگـری بـه  
سطح معیشت مردم حمله کنند و  

برای اینـکـار الزم اسـت جـامـعـه  
ـروت   احساس کند که حـقـی از ث
جامعه ندارد و آنـچـه را کـه ھـم  
دریافت داشـتـه، مـوجـب فـاجـعـه  

ــده اســت  ــردی ــتــصــادی گ ــن  .  اق ای
ـیـغـات افـزوده   ـل ـب روزھا بر شدت ت
ـقـدی   شده چون قرار است یارانـه ن
ـرار   حذف شود، یـارانـه ای کـه ق
ــا از تــرس   ــود داده شــود ام نــب

" تبعـات اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی " 
ـنـد  . مجبور شدند اینکـار را بـکـن

زمزمه قطع یارانه نقدی از زمـان  
امـا بـایـد  .  احمدی نژاد شروع شد 

بار گناه این امر که ایـن پـول بـه  
زعم ایشان مـوجـب زحـمـت خـود  
مردم است، بـه گـردن خـود مـردم  
بیفتد چـه وقـت اجـرای آن، چـه  
. اکنون که قرار است حـذف شـود 

پروژه قطع یارانه نقدی از زمـانـی  
ـرون   ـی که روحانی را از صـنـدوق ب
کشیدند، شدت بیشتری گرفته و  

ــنــد  ــت ــیــن گــف ــن خــود مــردم  : "  چ
ـرای   فھمیدند که اشتباه کـردنـد ب
ھمین به کانـدیـدای رای نـدادنـد  
ـلـغ یـارانـه ھـا   که از افزایـش مـب

ـبـوده  !"  میگفت  اما ایـن کـافـی ن
بلکه باید جامعه کامـال احسـاس  

ـــد   ــت کـــه  " کــن کـــه از مـــاس
 ". برماست 

ـبـه   روزنامه شـرق در روز شـن
 آبان یادداشتی منتشر کرد بـا  ١١ 
عنوان رویکـردی خـالف تـجـربـه  " 

ـم  "  ھای علمی و اقتصادی  ـل بـه ق
نامـی؛ کـه یـک  "  حسین راغفر " 

ـقـای   نمونه کامـل و روشـن از ال
. احساس گناه بـه جـامـعـه اسـت 

" .. ظاھرا این یادداشت ایراد به   
ــت  ــاس ــات و ســی ــم ــای    تصــمــی ھ

ـتـصـاد دارد   اتخاذشده در بخـش اق
ــوه ...  کــه   ــی ای خــارج از    بــه ش

یارانه نقـدی بـه  ... تجربه جھانی  
مردم پرداخت شد؛ تجربـه مـوجـود  

ھای اقتصـادی را نـادیـده    و نظریه 
ھای بسیار بـزرگـی    گرفت و زیان 

مـتـن را  ."  را متوجه کشور کـرد 
ـنـده   ـر مـیـخـوانـی خـوان ـیـشـت که ب
احساس گناه میـکـنـد و خـود را  
بخشی از جریانی میداند کـه بـه  
کشور زیان رسانده و بالطبع اصرار  

ـرداخـت یـارانـه یـعـنـی   به ادامه پ
بـه  .  به تـمـام مـعـنـا "  خائن " یک  

ـنـھـا در   نوشته یادداشت مذکور ت
ـنـه  ٣٠ سال اول    میلیارد دالر ھـزی

ــوانســتـه   ـت در  :"...  شـده کـه مــی
ھای نفت و گـاز مشـتـرک    حوزه 

ایران با کشـورھـای ھـمـجـوار بـه  
کار گرفته شود، ضمن اینکه بـا  
این اقدام از غارت مـنـابـع کشـور  

ــت  ــط شــرک ــوس ــی    ت ــای نــفــت ھ
شد کـه    چندملیتی جلوگیری می 

تـوانسـت درآمـدھـای عـظـیــم    مـی 
نفتی را برای کشـور بـه ارمـغـان  

ـیـاپـی    آورد که متاسفانه سه  سال پ
ـنـه فـرصـت  .  ھم ادامه یافـت  ھـزی

دیگر اتالف ایـن مـنـابـع بـه ایـن  
ــن  ــن    شــکــل گســتــرده، ازبــی رفــت

گـذاری در    ھـای سـرمـایـه   فرصـت 
ھای تـاریـخـی بـه    کشور و آسیب 

ـیـد در کشـور بـود   بنیان  . ھای تول
ـیـدی در داخــل   ھـزاران واحـد تـول
کشور تعطیل و صدھاھزار نیـروی  

ــد  ــکــار شــدن ــابــع  .  کــار بــی آن مــن
ـقـویـت    توانسـت نـه   می  ـنـھـا بـه ت ت
ھای تولید در کشور مـنـجـر    بنیان 

ـرای    شود بلکه میلیون  ھـا شـغـل ب
ـنـه  .  افراد بیکار ایجـاد کـنـد  ھـزی

دیگر این تخصیص سیاسی منابـع  
ــزار   ــاھ ــی، خــروج صــدھ ــوم عــم

ــل دانشــگــاه   فــارغ  ــی ھــا از    الــتــحــص
کشور بـود کـه فـرصـت شـغـلـی  
مناسب و منطبق با تحصیـالتشـان  

پیـامـد دیـگـر  .  در انتظارشان نبود 
توجھی به تجـربـه و دانـش    این بی 

ــورم  ــحــمــیــل ت ــصــادی، ت ھــای    اقــت
ویـژه    کمرشکـن بـه جـامـعـه و بـه 

اقشار فقیـر و مـتـوسـط جـامـعـه  
ـیـن تـورمـی،  . بود  نتیجه بارز چـن

ــاتــی بــه   ــق ــب افــزایــش شــکــاف ط
سابقه در جـامـعـه بـوده    شکلی بی 

رشد جرم و مفاسد ناشی از  .  است 
ـرده ھـم از   ـری گسـت ـراب فقر و نـاب
تبعات دیگر اجـرای ھـدفـمـنـدی  

سال گذشته است کـه    یارانه در سه 
پرداختن به آن فرصت مستقلی را  

خب قرار است مردمی  ."  طلبد   می 
که یارانه را دریافت کـردنـد چـه  
فکری کنند؟ جز اینکه خـود در  

و ایـجـاد  "  فرصـت سـوزیـھـا " ھمه  

ـقـش مـوثـری  "  شکاف طبقـاتـی "  ن
این ھمه اما سوای گـنـاه  . داشتند 

ــردم بــا   ــری اســت کــه م ــت بــزرگ
ـقـدی مـرتـکـب   دریافـت یـارانـه ن

ـنـگـی " شدند و آن   ـقـدی بـا  "  تزریق ن
نرخ باال در بخش اقتصاد جـامـعـه  
است  که خود گـویـا مـنـجـر بـه  

ــورم مــیــشــود   ــجــاد ت یــعــنــی  .  ای
گرانی ھا ھم، متـوجـه عـمـلـکـرد  

نویسنده یادداشت  .  خود مردم است 
مانند ھـمـه دیـگـر کـارشـنـاسـان  
بورژوازی عامدا  چشمش را بـه  
ـنـدد کـه   ـب این واقعـیـت مـھـم مـی
یارانه نقدی بالفاصله بـا گـرانـی   

ایـجـاد  "  دسـتـور دولـت " ای که با  
شد، پرداخت گردید  و آنچـه کـه  
ـیـسـم بـازار بـود،   ھم ظاھرا مـکـان

ایـن بـدیـن  .  گرانی را تشدید کرد 
معنا است که  نه تنھا این یارانـه  
نقدی پس گرفته شد، بلکه چنـد  
برابر بیشتر از آن را از جیـب مـردم  

اما این مردم بـایـد  .  بیرون کشیدند 
باور کنند که خودشان مـقـصـرنـد  
تا آماده شوند با موج دیـگـری از  
گرانی و اینبار حتی بدون چـنـدر  

 .غاز یارانه نقدی روبرو شوند 
ـیـن   این روزھا که مسئله تـعـی

ـرای حـذف  ٣٠   درصد جـمـعـیـت ب
آنھا از دریافت یارانـه ھـا مـطـرح  

) ھـر لـحـظــه (  اسـت، ھـر روزی  
ـنـد و مـالکـھـای   چیزی میـگـوی

ـرای تشـخـیـص     ٣٠ متفاوتی را ب
در آمـد بـاالی  " درصـد کـه از   

ــد  ــکــشــنــد "  بــرخــوردارن ــی . پــیــش م
خاطرمان باشد کـه ایشـان ھـمـان  
کسانی ھستند کـه مـوقـع اجـرا  
ــارھـا اشــاره   ایـن طـرح کــذایـی ب
کردند که از یارانه کاالھـا یـک  
ـنـا   دھک جامعه سود میبـرد و ب
ــزمــان ایــن   ــه آمــار ایشــان در آن ب
دھک کامال مشخص بودند کـه  
ـنـد، چـی   چند نفرند، کجـا ھسـت
میخورند و چی میپوشند، چـقـدر  
بنزین میسوزاننـد و چـنـد شـعـلـه  
. روشنایی در منزلشان روشن است 

ـم بـه حـذف   اما حاال کـه تصـمـی
یارانه نقدی اسـت تشـخـیـص ایـن   
ـر درآمـد مشـکـل   دھک ھای پ

گـویـا در ایـن مـدت  !  شده اسـت 

ــظــر در  ٣  درصــد دھــک مــورد ن
!  درصد شـدنـد ٣٠ عرض سه سال  

خب البته دلیل دارد چـون یـارانـه  
ـتـی بـود   نقدی ظاھرا مبلغ ھنگـف
که یکباره یـک سـوم جـمـعـیـت  

 ! شدند " مرفھین بی درد "ایران جز  
ـر کـار در   سخنان مـعـاون وزی
مورد شناسایی در دو مورد نشـان  
میدھد که مشکل ایشان مرفھین  
ــقــا   ــکــه دقــی ــی درد نــیــســت بــل ب

، تـوده زحـمـتـکـش  " جمعیت ھدف " 
در یک جـا ایشـان  . مردم ھستند 

اشاره میکند که خـانـواده ھـایـی  
که فرزندشان به مدرسه نمی رود  
! جز حذف شـدگـان خـواھـنـد بـود 

ـــواده "  چــرا کـــه   ـر خـــان ھـــا    اگــ
ــچــه  ھــای خــود را بــه مــدرســه    ب

مـانـد    نفرستند، فقرشان پایدار مـی 
و امکان شغل از کـودک سـلـب  

ـر  ."  شود   می  استدالل از این قوی ت
؟ در جـای  ! تا حاال شنیده بـودیـد 

دیگری جناب معاون کامال نشان  
ــارانــه   ــن ی مــیــدھــد کــه بــرای ای
کذایی نقشه کشیدند که آنھـا را  

در یـک  " ...  ھم باال بـکـشـنـد  
ــه   ــر یــاران ــره اگ ــف خــانــوار چــھــارن

نفر از اعضـای خـانـواده بـه    یک 
ـرای   ــ ـــمـــاعـــی ب ـت ـــن اجــ ـی تـــامــ
بازنشستگی اخـتـصـاص یـابـد آن  
خانواده بعد از چند سال با ھـمـیـن  

ھـزارتـومـان    ٤٥ یارانه که ماھـانـه  
انـدازه    است، در سن بازنشستگی به 

ــزد  ـــم ـت ـــل دســ ــداق ـــوق    ح ـق  از حــ
." شـونـد   مند مـی   بازنشستگی بھره 

این دو نمونه بخوبی  گویایـی آن  
ــوســط   اســت کــه اداره کشــور ت
حکومت اسالمی چگونه است و  
ـر مـردم حـاکــم   چـه اوبـاشــانـی ب

ــنــد  ــت ــه  .  ھس ــرمــان ــی ش ــی ب وقــت
ـر یـک خـانـواده "  را  "  پایداری فـق

ـلـمـداد   بی فکری خود خـانـواده ق
از  (  میکنند و چون فرزندشان را  

ــر نــداری  بــه مــدرســه نــمــی  )  س
فرستند و به ھمین جـرم ھـم بـایـد  

 ھـزار تـومـان ھـم مـحـروم  ٤٥ از  
شوند، تا حساب دست شان بیاییـد  

و  !  که دنیا دست چه کسی است 

 ١  از صفحه   مردمی متحد و متشکل از ھیچ چیزی ھراس ندارند

 ٧  بقیه در صفحه  
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در ھفته ھای اخـبـر مـوضـوع  
" سه دھک پردرآمد  "  قطع یارانه  

از داغـتـریـن مـوضـوع اخـتـالفـات  
دولـت  .  دولت و مجلس بـوده اسـت 

ـارانـه     ٣ اصرار داشته اسـت کـه ی
  ٣٠ دھک پـردرآمـد کـه شـامـل  

درصد یارانه بـگـیـران را مـیـشـود،  
دولـت دالیـل ایـن  .  باید قطع بشود 

امر را مشکل تامین بودجـه بـرای  
ـارانـه اعـالم کـرده بـود  . پرداخت ی

الزم به توضیح است کـه مـجـلـس  
قبال به دولت این اجازه را داده بـود  
که برای تامین منابع مالی بـرای  
پرداخت یارانه، قیمت حامـل ھـای  

ـا   ـزایـش  ٣٨ انرژی را ت  درصـد اف
ـابـال اعـالم کـرده  .  بدھد  دولت متق

ـزایـش  "  بود که با این کار   خطر اف
ــورم   ــن کــار  "  ت وجــود دارد و ای

 . عملی نیست 
ــی ھــا و   ــکــش دولــت  کشــم
مجلسی ھا ادامه داشت تا اینـکـه  
ــگــوی   ــه ســخــن ــت ــن ھــف ــل ای اوای
کمیسیون برنامه و بودجه مـجـلـس  

دھـک    حذف سه  :" اعالم کرد که  
پردرآمد از دریافت یارانـه تصـویـب  

ــه از  / نشــد  ــرداخــت یــاران ــزان پ مــی
ــارات دولــت اســت  ــی ــا ایــن  ."  اخــت ب

تصمیم مجلسـیـھـا فـعـال پـرداخـت  
  ٩٢ یارانه به روال سابق تا آخر سال  

بر اسـاس ایـن  .  ادامه خواھد داشت 
ـار را   ـی ـت تصمیم اما دولـت ایـن اخ
ـارانـه بـه   دارد که میزان پرداخـت ی

بـه  .  دھکھایی را کم یا زیاد نمایـد 
نظر میرسد که دولت و مجلـس از  
ـارانـه سـه دھـک   عواقب قـطـع ی
نگران بوده و فـعـال صـالح را در  
این دیده اند که دست به ایـن کـار  

 .نزنند 
صرفنطر از اینکه اینھـا فـعـال  

ـارانـه   مجبـور شـده انـد پـرداخـت ی
نقدی را ادامه بدھنـد، کـال طـرح  
یارانه ھا از زمان آغـاز اجـرای آن   

 از اول مـحـکـوم  ٨٩ در اواخر سال  
خـودشـان اعـالم  .  به شکـسـت بـود 
جـراحـی بـزگ  "  کردند کـه ایـن  

بـوده کـه  "  اقتصـادی حـکـومـت  
ـاکـی بـرای   اثرات و تبعـات خـطـرن
ـال خـواھـد داشـت   ـب حکومت به دن
ـاچـارنـد آن را بـه اجـرا در   ولـی ن
بیاورند تا با توجه به گرانی ھـای  

قدرت خـریـد اقشـار کـم  "  موجود  
ـنـد "  درآمـد   ـای ــم نـم ـی امــا  .  را تـرم

ـتـن   ـاال رف افزایش گرانـی ھـا و ب
ھزینـه ھـای زنـدگـی  مـوضـوع  
ـقـدی را بـه   افزایش میزان یارانـه ن

دولـت احـمـدی  .  دولت تحمیل کرد 
ـاره   ـات دوب ـتـخـاب ـانـه ان نژاد در آسـت
. وعده افزایش یارانه را مطرح کـرد 

ــیــب مــوضــوع  ادامــه   ــرت ــدیــن ت ب
 .پرداخت یارانه نقدی ادامه یافت 

ـارانـه ھـا   طرح ھدفمند کردن ی
ـا سـوبسـیـد   ـارانـه ی اساسا حـذف ی
ھای دولت به کـاالھـای اسـاسـی  
مورد نیاز و مصرف مـردم را زیـر  

سیاستی کـه دخـالـت  . ضرب دارد 
ــازار مصــرف   دولــت در ھــدایــت ب
ـارانـه   کاالھای مورد نیاز و دادن ی
ـانـه   حمایتی به این کاالھـا بـه بـھ
" جلوگیری از افزایش قیمتھـا را،  

دانسته و خـواھـان  "  غیر اقتصادی  
ـاشـد  ایـن  .  آزاد کردن قیمتھا می ب

سیاست بخشا در طول ایـن سـالـھـا  
جسته و گـریـخـتـه ادامـه داشـتـه  

این سیاست، سیاست تحمیـل  .  است 
ـانـک   ـتـصـادی ب ریاضت کشی اق
جھانی و صندون بین المللـی مـی  
" باشد که به عنوان توصیه بـرای  

ــصــادی   ــصــادھــای  "  رشـد اقــت اقــت

گرفتار بحران و بـرای آزاد سـازی  
. قیمتھـا بـه کشـورھـا بـوده اسـت 

ــن   ــرای ای ــعــات اج ــرات و تــب اث
ــی،   ــرش گــران ــھــا، گســت ــت ــاس ــی س
دستمزدھای پائین، حمله گسـتـرده  
ــدگــی و   ــه ســطــح زن ــت ھــا ب دول

ـا  . معیست مردم بوده است  و  اما ب
ـارانـه   ـنـد کـردن ی آوردن طرح ھدفم
ھا، دولت در صدد تعرض گستـرده  

الزم بـه  .  به معیشت مـردم بـرآمـد 
  ٦٠ توضیح اسـت در اواخـر دھـه  

شمسی در دولت رفسنـجـانـی ایـن  
 .سیاستھا به اجرا گذاشته شد 

ــوری   بــازگشــت دوبــاره جــمــھ
" اسالمی به این سیاست با توجیه  

در  ..."  رشد و توسعه اقتصادی و  
ـاره در دسـتـور   سال ھای اخیـر دوب
ـتـه   جمھوری اسـالمـی قـرار گـرف

ـاشـد  . است  ـا مـی ب در ھمین راسـت
که طرح ھدفمند کردن یارانه ھـا،  
بخوان حـذف سـوبسـیـد کـاالھـای  
ــور جــمــھــوری   ــت ــاســی، در دس اس

درا دامه ایـن  . اسالمی قرار گرفت 
ـیـمـت  " سیاست، بحث   آزاد کـردن ق

ـلـکـرد  "  ھا   و میـدان دادن بـه عـم
ـتـھـا بــا   ـیـم ـیـن ق ـی ـازارآزاد در تـع ب
مکانیزمھای بازارآزاد بدون دخـالـت  
دولت در این پروسه، در دسـتـورش  

در شروع اجـرای طـرح  .  قرا گرفت 
ـارانـه ھـا، دولـت   ھدفمند کـردن ی
احمدی نژاد بـحـث آزادی سـازی  
قیمت سوخت و انرژی رادر دستـور  

دولت با این تـوجـیـه  . خود گذاشت 
ـاال   که با این سیاست درآمدھایش ب
خواھد رفت و از محل ایـن درآمـد  
ـبـران کسـری بـودجـه   ھا بـرای ج
خانوارھا برای تامین زندگی شـان  
ــارانــه نــقــدی خــواھــد   ــا ی بــه آنــھ
. پرداخت، طرح را به اجرا اگـذاشـت 

ـیـمـت   ـتـن ق ـاالرف معنای این کـارب
بنزین، افزایش قیمـت بـرق و گـاز  

ــد  ـــم  .  ش ـی ــمـ ــن تص ــالم ای بــا اع
اعتراضات مردم برعلیه گرانی ھـا  

از جمله باالرفتن قیمت آب، برق و  
ـاال گـــرفـــت  ــ ـاز ب ـا  .  گــ ـــخـــشــ ب

مـوضـوع عـدم  .  اعتـراضـاتـی شـد 
ـا   پرداخت پول قبـضـھـا، دولـت را ب

چـرا  .  معضل جدیدی روبـرو کـرد 
ـبـض و   که دولت منتظرپـرداخـت ق
افزایش درآمـدھـایـش بـود کـه بـه  
دلیل خـودداری مـردم از پـرداخـت  
پول قبض ھای آب و برق و گـاز،  
ـنـی شـده اش   ـی درآمدھای پیـش ب

دولت سال گذشـتـه  .  عملی نگردید 
اعالم کرد که با به اجرا گذاشـتـن  
این سیاست درآمدھایش کم شده و  
ــدی بــا   ــرداخــت یــارانـه نــق بـرای پ
ـاشـد  . کمبود بودجه مواجـه مـی ب

ـارانـه   زمزمه ھای قطع پـرداخـت ی
ــت دھــم از   ــقــدی در اواخــر دول ن

اما از آنجا کـه  . ھیمنجا شروع شد 
ــانــه   ــت جــمــھــوری اســالمــی در آس
انتخاباتش بود و فضـای جـامـعـه   
اعتراضی بـود و ھـر آن احـتـمـال  
شروع اعتراضات برعلیه گرانی ھـا  
ــت را   ــس دول وجــود داشــت، مــجــل
موظف کرد که فعال ھـمـه طـرح  
را به اجرا نگذارد و در فکر تامیـن  
ـارانـه   بودجه برای ادامه  پرداخت ی

ـاشـد  ـات ب در  .  نقدی تا پایان انتخاب
ــت   ــی دول ــت ــن وضــعــی ــی یــک چــن
تصمیم گرفت منابع مـالـی بـرای  
پرداخت یارانه ھا رااز ھر کجا شـده  

بـعـد ھـا دولـت  .  فعال تامین نماید 
اعالم کرد که بخشی از ایـن پـول  
را با فـروش دارایـی ھـای دولـت،  
ــروش ارز،   ــد حــاصــل از ف درآم
ـانـک مـرکـزی و   استقـراض از ب
ـامـیـن کـرده اسـت  . منابع بودجه ت

ـابـع   این سیاست دولت در تامین من
ـقـدی   ـارانـه ن مالی برای پرداخت ی
تبدیل به اختالفات دولت و مجلس  

با انتحاب روحانی دولـت وی  .  شد 
ـابـع   ـن اعالم کرد که  نیـمـی از م
پرداخت یارانه ھا دردولت دھم غیـر  

کشمکش ھـای  .  قانونی بوده است 

باندھای حکومتی در ایـن مـورد  
 .ادامه دارد 

با این وضعیتی که جمـھـوری  
اسالمی در آن گرفتار آمده، ادامـه  
ـلـج شـده و   ـتـصـاد ف تحریـمـھـا، اق
ـزایـش   ورشکسته ای کـه دارد، اف
گرانی ھا در نتیجه سیاستھای بـه  
اجرا گذاشته توسط دولـت، در ھـم  
ریختگی صفوف حکومتی ھـا و  
ـلـه ورشــدن اعـتـراضــات   خـطـر شــع
ـیـه گـرانـی ھـای   گسترده بـر عـل
سرسام آور ھر روزه، به نظر میـرسـد  
که دولت فعال صـالح را در ایـن  
ـارانـه سـه   دیده که موضوع قطع ی

دولـت  .  دھک را فعال پس بگیـرد 
روحانی ھم ظاھرا ھمین توصیه را  

اما جمھـوری  .  به مجلس کرده بود 
اسالمی ھر توجـیـھـی بـرای پـس  
ـتـراشـد، در ایـن   گرفتن این امـر ب
ــسـت کـه نـگــرانـی از   ـی شـکـی ن
گسترش اعتراضات گسترده مـردم  
برعلیه گرانی ھای موجود، بویـژه  
گرا ن شدن قیمت آب، برق و گاز،  
آن ھم در این وضعیت شکننده ای  
که حکومت دارد، علت این عقـب  

در برابـر  .  نشینی  موقت می باشد 
ـایـی   ـن سیات قطع یارانه ھا که مع
ــه ســطــح   ــرده ب جــز تــعــرض گســت
معیشت کارگـران و مـردم نـدارد،  
. باید اعتراضات وسیع براه انـداخـت 

حـکــومـت خــطـر رااحسـاس کــرده  
کارگـران و مـردم در بـرابـر  .  است 

ــایــد صــف   ــت، ب ــن تــعــرض دول ای
ـنـد خـود را بـه   اعتراضات قـدرتـم

نباید اجازه داد کـه  .  میدان بیاورند 
دولت دزدان و قاتالن سرمایـه داران  
ـقـر و   ـیـشـتـر از ایـن ف اسالمـی ب
فالکت و گرانی را بـر گـرده مـا  

 .تحمیل نمانید 
 
 
 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 !قطع یارانه نقدی سه دھک فعال منتفی شد

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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کارگران پلی اکـریـل 
تجارب کـارگـران !  ایران

فوالد زاگـرس ارزنـده و 
  قابل بکارگیری است

ـلـی   سومین تجمع کـارگـران پ
ـا حضـور  ١٢ اکریل ایران،   آبان ماه ب

ـفـر از کـارگـران در   بیش از ھزار ن
ـاسـت   کـوچـک  »اعتراض به سـی

در مقابل ساختمـان اداری   «سازی 
این کارخانه در اصـفـھـان بـرگـزار  

در طی پنچ روز گذشته سـه  . شد 
. تجمع اعتراضی برگزار شده اسـت 

ـا   این تعداد از تجمعات اعتراضی ب
ــر از   ــف ــزار ن شــرکــت بــیــش از ھ
کارگران بمثابه اتحاد برای تـوقـف  

کارخانـه،   «کوچک سازی »روند  
ـاغـــل در  . ( اســـت  ـارگـــران شــ کــ

کارخانه پلی اکریل ایران مـخـالـف  
ــر   ــنــی ب ــب ــا م ــارفــرم تصــمــیــم ک

ـازی شـــرکـــت  ـای زیـــر    جـــداســ ھــ
ـنـد و   مجموعه این کارخانـه ھسـت
ـلـی   معتقدند واگـذاری شـرکـت پ
اکــریــل ایــران بــه چــنــد شــرکــت  
ـیـر مـدیـریـت و   ـی اقماری باعث تغ

کاھش امنیت شغلی کـارگـران و  
ھای کـاری    ھمچنین تغییر قرارداد 

ـای   و به تبع  کاھـش سـایـر مـزای
بـی  )  شـود   حقوقی کـارگـران مـی 

اعتنایی مدیر و مسئولین کارخانه  
ــری مــطــالــبــات   ــگــی و عــدم پــی
ــد از   ــع ــران ب ــراضــی کــارگ اعــت
ـنـچ   برگزاری سـه اعـتـراض در پ
روز، مستلزم اتخاذ تصمیم و بدست  
گرفتن شیوه ھای تعـرضـی تـری  

تامـیـن اتـخـاذ شـیـوه ھـای  . است 
تعرضی در گرو مراجعه به تـجـمـع  
وسیع کارگران در شـکـل مـجـمـع  
ــررســی راه ھــای   عــمــومــی و ب

اعـتـراض  .  اعتراضات مـوثـر اسـت 
بیش از ھزار کارگر باید با حضـور  
مسئولین  و مدیر کارخـانـه مـورد  

مدیر و مسئولیـن  .  توجه قرار گیرد 
کارخانه را وادار بـه رسـیـدگـی و  

ـبـه کـارگـران، کـنـد  . قبـول مـطـال
بکارگیری تجارب و شـیـوه ھـای  
ـیـم ھـای جـمـعـی   اعتراض، تصـم
ــرای   کــارگــران فــوالد زاگــرس ب

در   «پلی اکـریـل ایـران »کارگران  
شرایط کنونی میتوانـد گـامـھـای  
بسیار موثر و تعرضی در تحقـق و  
ـامـیـن   جلو بردن این اعتراضات را ت

ــد  ــن ــی  »تــعــداد  .  ک کــارگــران پــل
ـیـشـتـر از   «اکریل  بسیار فراتـر و ب

کارگران فوالد زاگرس اسـت کـه  
خود عامل و فاکتـوری مـھـم در  
ابراز قدرتمنـدی کـارگـران خـواھـد  

کارگـران فـوالد زاگـرس بـه  .  بود 
مجمع عمومی و گسـتـرده کـردن  
ــکــی   ــراض، مــت ــوه ھــای اعــت شــی

برگزاری مجمع عمومـی و  .  بودند 
اتخاذ تصمیمات تعرضی از تـجـمـع  
ـا   ـلـه ب کارگران، قدرت آنھا در مقاب

ــت و   ــمــای ــه از ح ــرمــا ک کــارف
ـنـده   ـای پشتیبانی فرماندار قروه و نـم
مجلس شورای اسالمی ایـن شـھـر  

و کـارگـران  .  برخوردار است، افزود 
ـا تـجــمـعــات مــداوم   فـوالد قـروه ب
ـات   ـب پیگیرانه بـرای تـحـقـق مـطـال
خود توجه افکار عمومی، مجلـس  
شورای اسالمی و وزارت کـار را  
ـاوتـی   بخود جلب کند، علیه بی تف
و نادیده گرفتن مطللبات کارگـران  
که توسط دولت و کارفرما انـجـام  

ــد  ــن ــود، بــایســت ــش ــدن  .  مــی کشــان
تجمعات اعتـراضـی بـه تـھـران در  
مقابل مجلـس شـورای اسـالمـی،  
ـات کـارگـران را از   ـب تحقق مـطـال
ــه و در انــتـظــار   مـحــدوده کــارخـان

ـاورد  ـیـرون مـی روش  .  نگھداشـتـن ب
کارفرما و مدیریت کـارخـانـه ھـا،  
ـتـظـار اسـت  . سیاست سکـوت و ان

کارگران فوالد زاگرس با تجمعات  
ـا   ـثـی و ب مداوم این سیاست را خـن
اتخاذ اعتراضات مداوم، کـارفـرمـا  
و مدیریت و فرماندار شھر قـروه را  
ـنـی   در منگنه فشار و عقـب نشـی

ـلـی  »چاره کـارگـران  .  قرار دادند  پ

ادامه اعـتـراضـات و   «اکریل ایران 
گسترش دامنه این اعتراضـات بـه  

ــه اســت  ــطــه  .  خـارج از کــارخــان ــق ن
 «پلی اکریل ایران »قدرت کارگران 

ـنـچ  .  اعتراضات مـداوم اسـت  در پ
ـار   روز، برگزاری سه تـجـمـع، بسـی

ـقـطـه قـوت  .  مھم و ارزنده است  و ن
ــجــمــع   ــعــداد زیــاد ت ــر، ت مــھــم ت

ـیـش از  .  کنندگان اسـت  تـجـمـع ب
ــه   ھـزار نــفـر از کـارگـران بـرای ب
ـات اگـر بـه   ـب کرسی نشاندن مطال
ـیـم   مجمع عمومی و اتـخـاذ تصـم
ـزار   ھای جمـعـی مـنـجـر شـود، اب
مھمی است برای در منگنـه قـرار  

 . دادن مدیریت و کارفرما 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

خانواده ای که ھمگـی خـودخـواه  
ـر شـان   ـف ھستند که حتی یـک ن
ـرای   ـیـد ب ـیـای حاضر نیست کوتاه ب
ھمین دولت یارانه یک نفرشان را  
ـنـد و مـی ریـزد بـه   قطع مـیـکـن
صندوق بازنشستگی مثال تامـیـن  
اجتماعی که به گزارش روزنـامـه  
شرق کسی ماننـد مـرتضـوی در  

ـر از دومـاه   ـیــر و مــرداد  ( کـمـت ت
ـیـون  )  امسال  بیشتر از ھشتصد میل

 .تومان به مدیرانش پاداش بدھد 
ـم   با این وجود یک چیز مسـل

ــن حــکــومــت از تــرس  :  اســت  ای
" تبعـات اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی " 

ـنـد   علیرغم توصـیـه کسـانـی مـان
صادق زیبا کـالم کـه مـیـگـویـد  

باید یکبـاره یـارانـه ھـا را حـذف  
کرد،علیرغم اینکه ایشان تـاکـیـد  

اخـذ تصـمـیـمـاتـی کـه  :"  میکند 
شـود    باعث نارضایتـی مـردم مـی 

ـنـدمـدت   ـل سـخـت اسـت امـا در ب
توان این سؤال را مـطـرح کـرد    می 

ــه کــی   ــا ب ــا کــجــا و ت کــه ت
خواھیم حقیقت را به مردممـان    می 

ـم؟  ـی مـجـلـس  "  به زبان ساده نـگـوی
ـم   اسالمی از نگرانی اش، تصـمـی

  ٩٣ اش بر این شـد کـه تـا سـال  
ـتـد   حذف یارانه نقدی به تعویق بیف
چرا که میترسند با اعتراض ھمـه  

ـرو شـونـد  زبـان  . " جانبـه مـردم روب
ــرکــوب  "  ســاده  ایــن حــکــومــت س

است، حکومت اما بسیار ھـراسـان  

است و این  توان را در خود نـمـی  
بیند که به سادگی به مقابلـه بـا  
مردمی بپردازد که احـتـمـال دارد  
ـقـدی بـه خـیـابـان   با قطع یارانـه ن

به قول مجریـان سـرکـوب  .  بیایند 
ـبـار اگـر مـردم بـه   ـن حکومت، ای

 بـه  ٨٨ خیابان بیایند ماننـد سـال  
سادگی به خانه بر نـمـی گـردنـد  
ـرای مـردم   چون میدانند ھیچی ب

برای  مردم ایـن  .  باقی نگذاشتند 
ــرح شــده چــرا   ســوال جــدی مــط
کسانی که مسئول خـالـی شـدن  
خزانه ھستند کسی به سراغ شـان  

" زورگیـر " نمی رود؟ چرا سه جوان  
 ھـزار  ٧٠ که نتیجه عـمـل شـان  

تومان نصیب شان کرد، بالفاصلـه  

به دار کشیدند اما کسـانـی کـه  
ـیـارد تـومـان بـاال   ـل ھزاران ھزار می
کشیدند کسی بـا ایشـان کـاری  
ندارد؟ مردم  مدعی اند که آنـھـا  
یعنی خود حکومت باید جـوابـگـو  
ـیـش آورده   وضعیتی بـاشـد کـه پ

ــت  ــکــی از بــرادران  .  اس اگــر ی
الریجانی در مقام قاضی القضات  
حکومت تھدید میکند که دیـگـر  

ـنـه   ـت  تـکـرار  ٨٨ اجازه نمیدھند ف
شــود و بــه ســرکــوبــگــری خــود  
افتخار مـیـکـنـد، ایـن نـه نشـانـه  
اقتدار بلکه نشـانـه زبـونـی یـک  
حکومت است که مدام بر نیـروی  

مشـکـل  .  سرکوب تاکید میکـنـد 
این حـکـومـت ایـن اسـت کـه از  

قدرت مردم میترسد و تمام تـالش  
ــردم،   ــوده م ــن اســت کــه ت اش ای
ـقـابـل   متشکل و یک صـدا بـه ت

در این راه این حکـومـت  .  برنخیزند 
ـیـسـت  ھـمـه کـارشـنـاسـان  .  تنھا ن

ـتـصـادی بـورژوازی   سیاسی و اق
بسیج شدند که جـلـو ایـن امـر را  

تالش ما کمونیستھا باید  .  بگیرند 
این باشد که قدرت  مـردم را بـه  

آنگـاه اسـت  .  خود مردم بشناسانیم 
ـلـه بـا   که ھیچ قدرتی توان مـقـاب

ـنـه مـا  .  آنرا ندارد  ایـن را بـه عـی
ـم و   درتاریخ معـاصـر شـاھـد بـودی

مـردمـیـکـه تـرس  .  تجربه کردیم  
شان ریخته بـاشـد و مـتـحـدانـه و  
ـنـد، از   ـیـای متشکل بـه خـیـابـان ب

 .ھیچ چیزی ھراس ندارند 

 مردمی متحد و متشکل از ھیچ چیزی ھراس ندارند

 کارگر کمونیست را بخوانید
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 اعتراضات کارگری 
 

سومین تجمع کارگران پلی اکریل ایران در 
 پنج روز گذشته

بیش از ھزار نفر از کـارگـران  )   آبان ماه ١٢ یکشنبه  ( 
پلی اکریل ایران برای سومین بار طی پنج روز گذشته،در  

 در مـقـابـل  » کـوچـک سـازی « اعتراض بـه سـیـاسـت  
 .ساختمان اداری این کارخانه در اصفھان تـجـمـع کـردنـد 

یکی از نمایندگان کارگری این کارخانـه کـه نـخـواسـت  
توجھـی    نامش فاش شود دلیل تجمع امروز کارگران را بی 

سازی این کارخانه دانسـت    به مطالبه توقف روند کوچک 
امروز سومـیـن روز از تـجـمـع کـارگـران  :  و به ایلنا گفت 

کارخانه پلی اکریل ایران در پنج روز گذشته است که در  
اعتراض به سیاست کوچک سازی کـارخـانـه از سـوی  

در صورتی که مسـئـوالن ایـن   .کارفرما اتفاق افتاده است 
کارخانه نسبت به اعتراض کارگران در واگذاری شـرکـت  

ای نشـان    توجه   پلی اکریل ایران به چند شرکت اقماری بی 
دھند به اعتراضات صنفی خـود تـا رسـیـدن بـه نـتـیـجـه  

تـا ھـم اکـنـون ھـیـچ مسـئـولـی   .دھیم   مطلوب ادامه می 
پیگیر مشکالت کارگران کارخانه پلی اکریل ایران نـبـوده  
است و حتی مدیران کـارخـانـه نـیـز در جـمـع اعـتـراضـی  

کارگران شاغل در کـارخـانـه  .  یابند   حضور نمی  کارگران  
پلی اکریل ایران مخالـف تصـمـیـم کـارفـرمـا مـبـنـی بـر   

ـنـد و    جداسازی شرکت  ھای زیر مجموعه این کارخـانـه ھسـت
معتقدند واگذاری شرکت پلی اکریل ایران به چـنـد شـرکـت  
ـیـت شـغـلـی   ـیـر مـدیـریـت و کـاھـش امـن اقماری باعث تغی

ـیـر قـرارداد  ـبـع     کارگران و ھمچنین تغی ھـای کـاری و بـه ت
ـیـن    کاھش سایر مزایای حقوقی کارگـران مـی  شـود بـه ھـم

ـبـه (خاصر طی روزھای چھارشنبه، شنبه و امروز   در  ) یکـشـن
 .اند   اعتراض به تصمیمات اخیر کارفرما دست به تجمع زده 

  
اعتراض صنفی کارگران شھرداری اھواز در 

 پارک ایثار
ـیـمـانـکـاری  ٨٠ :   آبان ١٢  ـفـر از کـارگـران شـرکـت پ  ن

وابسته به شھرداری منطقه دو اھـواز   «ساحل سبز خوزستان »
ـارک   در اعتراض به عدم دریافت مطالبات صنفی خود در پ

ـز  .  ایثار اھواز دست به تجمع زدند  تعداد کارگران فضـای سـب
ـنـد ١١٥  اھـواز  ٢ شھرداری منطقه   ـفـر ھسـت کـارفـرمـای  .   ن

 با ھـیـچ  ٩٠ شرکت ساحل سبز خوزستان از شھریور ماه سال  
. یک از کارگران خود قرار داد ھمکاری منعقد نکرده اسـت 

ـات   ـب کارگران در این تجمع اعتراضی خواستار پرداخت مـطـال
به ھمراه  )  ٩٢ مھر ماه  ( قانونی خود از جمله یک ماه حقوق  

ـیـن حـقـوق  )  ٩١ از آبان ماه  (سنوات یکسال گذشته   و ھمچـن
اضافه کاری تعطیالت رسمی و پاسخ قاطع مسوالن شرکـت  

ـنـه شـده  ـان در ایـن زمـی . انـد   پیمانکاری  ساحل سبز خوزسـت
ـات کـارگـران فضـای   ـب دریافت فیش حقوقی از دیگر مطـال

سبز منطقه دو اھـواز اسـت کـه چـنـدیـن سـال اسـت انـجـام  
 .شود   نمی 

 
فلز مقابل استانداری  تجمع کارگران گرگان

 گلستان 
ــارخــانــه،بــیــکــاری وعــدم   ــلــی ک ــی دراعــتــراض بــه تــعــط

ـز   ماه حقوق کارگران گـرگـان ١٥ دریافت  ـل  مـاه حـقـوق  ١٥ :  ف
ـنـدتـر مـی .  ایم   نگرفته  ـل ـادمـان ب شـود مسـئـوالن   ھر چـه فـری

ـیـد    ھـرکـاری مـی :  کارخـانـه   رئیس !  شوند  اعتناتر می  بی  خـواھ
ـانـداری  : معاون سیاسی استاندار  !  بکنید  کاری از دسـت اسـت

 ساخته نیست 
ـابـل    کارگران رسمی کارخانه گرگان :  آبان ١١  ـق فلز  در م

ـنـد    کـارگـران مـی .  استانداری گلستان تجمع کردند    ١٥ گـوی
ـانـداری    ماه است که حقوق دریافت نکرده  اند و حـاال از اسـت

ـاده   استانشان کمک می خواھند تا حقوق عـقـب  ـت شـان  را    اف
ـیـس  . دریافت کنند  یکی از این تجمع کنندگان گفت که رئ

ـز   ـی کارخانه، این واحد تولیدی را تعطیل کرده و کارگران را ن
 ماه حقوق مـعـوقـه  ١٥ مرخص کرده است و در عین حال که  

ـتـه اسـت کـه   ھـرکـاری  »آنان را نمی پردازد، بـه آنـھـا گـف
کارگران تجمع کننده در جریان ایـن   !«خواھید انجام دھید   می 

ـز بـه   تجمع با معاون سیاسی استاندار دیدار کردند که وی نی
ـانـداری سـاخـتـه  »آنھا گفته است که   کـاری از دسـت اسـت

ـنـده   .«نیست  قرار است کارگران گرگان فلز طی روزھـای آی
ـان   موضوع را از طریق اداره کل صنعت، معدن، تجارت گلست

سال و نیم پیش بود که کارگـران    حدود یک  . پیگیری کنند 
ـات   شرکت تولیدی گرگان  ـب فلز در پـی اعـتـراض بـه مـطـال

ـا   ماھانه خود خواستار تـوجـه جـدی مسـئـوالن شـدنـد امـا ب
ـان ادامـه   گذشت این مدت زمان، اتفاقات ناخوشایند ھـمـچـن

تعطیلی شرکت، بیکاری کارگران، مطالبـه مـعـوقـات،  . دارد 
نپرداختن بیمه کارگری از سـوی کـارفـرمـا ھـمـه و ھـمـه  

ـار   دغدغه  ھایی بود که سبب شد تا امروز برای چـنـدمـیـن ب
کارگران این شرکت تولیدی مقابل استانداری گلستان تجمـع  

دار   کنند و اعتراض خود را به مسئوالنی که ھـمـواره داعـیـه 
ـنـدتـر  . حمایت از تولید ھستند، برسانند  ـل ـادمـان ب ھر چـه فـری

شـونـد یـکـی از کـارگـران   اعتناتر مـی  شود مسئوالن بی  می 
ـز کـه ایـن روزھـا چـرخ روزگـار   ـل شرکت تولیدی گرگان ف

ـبـرنـگـار   عرصه را بر وی تنگ کرده است در گفت  وگو با خ
 بـرابـر  ١٠ از سال گذشته تاکنون مشکـالتـمـان  :  فارس گفت 

ـنـدتـر مـی  ـل ـادمـان ب شـود مسـئـوالن   شده، انگار ھر چـه فـری
ـز  . شوند   اعتناتر می  بی  ـل این کارگر شرکت تولیدی گرگان ف

ـیـت سـنـگـیـن خـانـواده را بـه دوش مـی  کشـد،   که مسـئـول
 ماه است حقوق و مزایایی دریافـت نـکـرده  ١٥ افزاید که   می 

کـنـد   که شرکت تولیدی کـه در آن کـار مـی   و به دلیل این 
وی  .  اکنون ورشکست شده از ادامه کار محروم مـانـده اسـت 

که در حال حاضر شرکت تولیدی رسـمـا  تـعـطـیـل    با بیان این 
ـیـدی دیـگـر جـایـی  :  شده است، گفت  پرسنل این شرکت تـول

برای کار کردن ندارند و چشم امیدشان به مسـئـوالن دوخـتـه  
ـافـت نـکـرده  کننده  شده اما ھنوز جواب قانع  بـرای  .  ایـم  ای دری

مان مقابل استانداری تجمع کـردیـم    رسیدن به حقوق و مزایای 
اما به ما گفتند که متولی شما اداره کـل کـار اسـت ولـی  

که اداره کار از کارگر حمایت کند، دست رد بـه    به جای این 
ـتـظـامـی اطـالع   سینه  مان زده و با این جواب که به نیروی ان
شرکت گرگـان  .   کنند  دھیم ما را متھم به اغتشاش می  می 

ایـن  .    میلیون تومان به بیـمـه بـدھـکـار اسـت ٨٠٠ فلز فقط  
 میلیون تومان به بیمه بدھکار اسـت و در  ٨٠٠ شرکت فقط  

 پرسنل رسمی و تعدادی غیررسـمـی از  ٣٠ جریان تعطیلی آن  

ـیـد کسـی   کار بیکار می  شوند چرا نباید برای حمایت از تـول
کاری کند از استانداری گرفته تا اداره کـار و فـرمـانـداری  

ـا مشـکـالت  .  دھـد  ھیچ کس به ما پاسخی نمی  ـاکـنـون ب ت
ـار واقـعـا    زیادی دست و پنجه نرم کرده  ـنـی ایـن ب ایم سـنـگـی

ـتـظـار اسـت کـه بـه   گلویمان را می  فشارد از مسئوالن این ان
مشکالت ما رسیدگی کنند کسانی که داعیه حـمـایـت از  
کار و تولید ھستند باید وارد گود شوند و ما را از این ھـمـه  

 .عدالتی نجات دھند  بی 
 

 کارگر پلی اکریل در اعتراض به ٨٠٠تجمع 
 سازی سیاست کوچک

کارگران کارخانه پلی اکریل ایران در اعـتـراض  :   آبان ١١ 
ھـای    تصمیم کارفرما بر جداسازی برخی از شرکت »به آنچه  

، در مقابل ساخـتـمـان اداری ایـن  «زیر مجموعه این کارخانه 
تعداد کارگـران حـاضـر در  .  کارخانه در اصفھان تجمع کردند 

ـالـب    کارگران سال .   نفر ذکر بود ٨٠٠ تجمع   ھاسـت کـه در ق
ـیـت شـرکـت مـادر   شش شرکت زیرمجموعـه تـحـت مسـئـول

ـیـم    پلی اکریل کار مـی ) ھلدینگ (  ـا تصـم ـنـد و حـال ب کـن
ھـای زیـر مـجـمـوعـه،    کارفرما مبنی بر جدا سازی شـرکـت 

مجـمـوعـه  .   بینند   امنیت شغلی خود را در معرض تھدید می 
شرکتھای پلی اکریل ایران در حـال واگـذاری اسـت و قـرار  
است بخش آزمایشگاه آن به شرکتھای نیک آزمون، نیروگـاه  
ـلـی اسـتـر ھشـت بـھـشـت،   به انرژی گستران، پلی استر به پ

ـنـده رود، اسـکـه سـازی بـه شـرکـت  ٢ اکلیت    به الیاف زای
ـز بـه شـرکـت   ـی خدمات بندری و بخش خدمات این شرکت ن

از یکسال پیش که بحـث جـدا سـازی  . پھن گستر انتقال یابد 
در کارخانه پلـی اکـریـل مـطـرح شـده اسـت، کـارگـران بـه  

ھای مختلف اعتراض خـود را بـه گـوش کـارفـرمـا و    روش 
اند اما واکنشی بـه ایـن اعـتـراضـات    مسئوالن استانی رسانده 

 .اند   دریافت نکرده 
 

آمیز بازنشستگان تامین  تجمع اعتراض
 اجتماعی در مقابل بیمه دی

ـلـی دی بـرای  : آبان  بازنشستگان تحت پوشش بیمه تکمی
ـات آن تـجـمـع   ـب دریافت مطالبات خود در مقابل یکی از شع

بازنشستگان تامین اجتماعی حدودا  دو سال است کـه  .  کردند 
ـلـی   ـی برای دریافت خدمات درمانی، تحت پوشش بیمـه تـکـم

ـیـمـه دی عـھـده   قرار گرفته  دار ایـن    اند  و در ایـن مـدت ب
ـیـمـه   ـیـداسـت، ب مسئولیت بود؛ اما آنچه که از ظاھر ماجرا پ
ـال   ـب دی، به دالیل مختلف نتوانست بـه تـعـھـدات خـود در ق
ـاراضـی را ھـر روز و بـه   جامعه ھدف عمل کند و مـردم ن
مدت طوالنی برای دریافت خسارت درمانی به شعبات خـود  

ـات خـود  .  کشاند  ـب بازنشستگان، ھمچنان در جستجوی مطـال
ـان   ـاب ـی ـیـمـه دی واقـع در خ ـات ب ـب در مقابل در  یکی از شع

ـا  )  روبروی پارک ھنـرمـنـدان (  برفروشان  تـجـمـع کـردنـد و ب
ـافـت خسـارت   سر  ھـای    دادن فریادھای نارضایتی، خواستار دری

ـا  .  درمانی خود شدند  مسئوالن بیمه دی بعد از مواجه شدن ب
ـتـر   ـتـی، در دف ازدحام جمعیت و فریادھای حاکی از نارضـای

ای بـرگـزار کـردنـد کـه    الـعـاده   مرکزی بیمه دی، جلسه فوق 
نتیجه آن را مسئول روابط عمومی این شرکت اعالم کـرده و  

ــا روز ســه  ــه مــردم قــول داد ت ــه مشــکــالتشــان حــل    ب ــب ــن ش
کم پـراکـنـده شـدنـد، امـا    شود؛مراجعان با شنیدن این خبر کم 

ـنـد   ھیچ  . یک امیـدی بـه عـمـلـی شـدن ایـن وعـده نـداشـت
مشکالت مردم با بیمه دی مربوط به امروز و این ھفته نبود  

ھـا    و افرادی که بعد از طی مراحل درمانی و پرداخت ھزینـه 
ـا    از جیب خود برای دریافت خسارت مـراجـعـه مـی  کـردنـد، ب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـمـه مـواجـه    ھای غیر   پاسخ  موجھی از سـوی کـارمـنـدان ب
ـایـگـانـی    شد که پرونده   به برخی گفته می .  شدند   می  شان در ب

ـنـد   نیست یا ناقص است، برخی دیگر مجبور بودند صبـر کـن
ــرزمـیـن سـاخـتـمـان تـمـام شـود، بـرخـی از   ـیـرات زی ـا تـعـم ت

ـلـغـی کـه    و    رفت   گفتند ھزینه   بازنشستگان می  آمدشان  از مب
بابت خسارت دریافت کردند، بیشتر شـده امـا وضـع افـرادی  

ھا از دیگران پول قرض کـرده بـودنـد،    که برای پرداخت ھزینه 
البته در بسیاری موارد کار به بحث و جـدل  .  بدتر از ھمه بود 

کشـیـد    و بعضا  برخورد فیزیکی ارباب رجوع و کارمندان مـی 
ـاچـار   و به تبع ضلع سوم این مثلث نیروی انتظامی بود که ن

اش فرستادن یـک مـامـور بـه    ھای روزانه   یکی از ماموریت 
ـیـمـه دی بـود  ـان ایـرانشـھـر ب ـاب مسـئـوالن کـانـون  .  شعبه خی

ـیـمـه دی، طـی بـرگـزاری   بازنشستگان بعد از اتمام قرارداد ب
ـا امضـا کـردنـد کـه    مناقصه  ای قرارداد جدیدی با بیمـه دان

االجراسـت،    طبق آخرین اطالعات از ابتدای آذر سال جاری الزم 
اما این به معنی رفع مشکالت مردم به ویژه فاکـتـورھـایـی  
ـیـسـت و   ـنـد، ن ـان ھسـت که مربوط به تاریخ منتھی به اول آب
ـیـمـه دی و در   ـان سـرگـردان در راھـروھـای ب مردم ھمـچـن

 .آمد میان مراکز درمانی برای دریافت پاسخ ھستند   و   رفت 
 

 بر نیشکر ھفت تپه اعتصاب کارگران نی
بـر شـرکـت     نفـر از کـارگـران نـی ٧٥٠ به گزارش رسیده  

ـان دسـت بـه اعـتـصـاب  ٦ نیشکر ھفت تپه از روز دوشنبه    آب
ـاداش سـال    خواسته .  اند   زده  ھای کارگران اعتصابی پرداخت پ
ـاشـد   بندی مشاغـل مـی    و اجرای طرح طبقه ٩١  کـارگـران  .  ب
ـبـه    بر در دیدار با مدیریت شرکت  نیشکـر در روز سـه   نی  شـن

ھایشان به اعـتـصـاب    اند که تا دستیابی به خواسته   اعالم کرده 
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه    کمیته . ادامه خواھند داد  ی ھمـاھ

 ١٣٩٢  آبان  ٩ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 
  

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پلی 
 اکریل ایران

ـیـر نـوع   ـی  کارگران کارخانه پلی اکریل ایران به دلیل تـغ
قرار داد، حذف ھزینه سختی کـار از فـیـش حـقـوقـی و در  

ھای زیر مجـمـوعـه کـه مـنـجـر بـه    نھایت جداسازی شرکت 
 .شود مقابل درب این کارخانه تجمع کردند   تعدیل نیرو می 

کارگران کارخانه پلی اکریل ایران در اعتـراض بـه  : آبان ٨ 
ھای زیر مجموعه و تعدیل نیـرو و    جداسازی برخی از شرکت 

ھمچنین حذف گزینه سختی کار از فیش حقوقی اقـدام بـه  
ـلـی  .  انـد   اعتراض و تجمع مقابل این شـرکـت کـرده  شـرکـت پ

ـارکـه قـرار  ٤٥ اکریل ایران در    کیلو متری جاده اصفھـان مـب
 شرکت زیر مـجـمـوعـه اسـت کـه بـه  ٦ دارد و دارای حدود  

ـنـد امـا    صورت یک ھلدینگ با یکدیگر ھمکاری مـی  کـن
در این بین بر اساس گفته کارگران ایـن شـرکـت، بـرخـی از  
مسئوالن این کارخانه به دنبال جدا سازی شرکـت ھـای زیـر  
ـیـروی کـاری   ـز تـعـداد ن ـی ـا ن مجموعه بوده و در ھمین راست
برخی واحدھا را تعدیل کردند که منجر به افزایش فشـار بـه  

یـکـی از کـارگـران ایـن  .  کارگران باقی مـانـده شـده اسـت 
ھای زیر مـجـمـوعـه ایـن شـرکـت    جداسازی شرکت : کارخانه 

ـا     ٢٠ نیاز به تعدیل نیرو دارد و یـکـی از واحـد ھـا کـه ب
 نفر کاھش پیدا کـرده و ھـمـه  ٥ کرد به    کارگر فعالیت می 

ـنـکـه  ٥ فشار کار بر روی این   ـز بـرای ای ـی  نفر است و آنھـا ن
کارگران این کارخـانـه  . اخراج نشوند نمی توانند اعتراض کنند 

به دلیل سر و کار داشتن با مواد شیمیایی برخی از آنـھـا در  
شـونـد    پایان کار خود با بیماری ھای ریه و قلب مواجـه مـی 

ولی حذف گزینه سختی کار از حقـوق آنـھـا اقـدام درسـتـی  

 .نیست 
 

نام کنندگان مسکن  تجمع اعتراضی ثبت
 ویژه در سایت تھرانسر

نام کنندگان مسکن ویژه تھـران     نفر از ثبت ٨٠٠ :  آبان ١٠ 
صبح امروز در اعتراض به آنچه افزایش قیمت واحدھای ایـن  

شود در محل این پروژه واقع در تھرانسر تجمع    طرح اعالم می 
بـه  - میلیون تومانی قیمت مسکـن ویـژه  ٥٥ افزایش  .  کردند 

باعث شده تا شمـاری از آنـھـا   -نام کنندگان   گفته برخی ثبت 
ـنـد   ھم  . اکنون در محل این پروژه در سایت تھرانسر تجـمـع کـن

آنھا به این مسئله اعتراض دارند که چرا قیمت مسکن ویـژه  
ـتـه  ٣١٠  میلیون تومان به  ٢٥٠ از   ـاف  میلیون تومان افزایش ی

ـیـون  ٢٥٠ است، در حالی که مسئوالن ھمواره بر قیمت   ـل ـی  م
ـان  .   است   تومانی این واحدھا تاکید کرده  ـاضـی ـق یکـی از مـت
ـاره گـفـت   دریافـت مسـکـن ویـژه در ایـن  اداره کـل راه و     : ب

. شھرسازی استان تھران قراردادی به ناحق تنظیم کـرده اسـت 
ـز  ٥٥ بیش از یک سال است که حدود    میلیون تومان را واری

ایم اما در این مدت نه تنھا قراردادی با ما امضـا نشـده    کرده 
است، بلکه ھمواره تحویل واحدھای مسکن ویژه خلـف وعـده  

ـان مسـکـن  :  وی تصریح کرد .  می شنویم  ـاضـی ـق با سایر مـت
 صـبـح امـروز در سـایـت  ١١ ویژه قرار گذاشتیم که ساعت  

تھرانسر تجمع اعتراض آمیزی برگزار کنیم تا کسی بیایـد و  
ـیـمـت  ٨٠ قـرار بـود  .   درد ما را درمان کنـد  ـیـون از ق ـل ـی  م

 میلیون تومـان دیـگـر  ٤٥ مسکن ویژه را نقد پرداخت کنیم و  
ـیـمـت ایـن  .  نیز باید در زمان تحویل پرداخت شـود  ـقـی ق مـاب

 میلیون تومان دیگر نیز به صورت اقساط  ١٢٠ واحدھا یعنی  
ـیـمـت واحـدھـای ایـن  .   پرداخت شود ١٠  ـیـم ق اگر می دانست

ـام نـمـی  ٣١٠ طرح حدود   ـبـت ن  میلیون تـومـان اسـت کـه ث
کردیم، اگر این میزان پول داشتیم که می رفتیم  و واحـدی  

وی با بیان ایـن کـه  .  را در مرکز تھران خریداری می کردیم 
قرار بود واحدھای مسکن ویژه را آذرماه امسال به ما تحویـل  

ـنـد  :  بدھند، خاطرنشان کرد    ١٠ اما مسئوالن اعالم مـی کـن
به تازگی ھم قـرارداد  .  ماه دیگر این واحدھا تحویل می شود 

یک طرفه ای را در سایت اداره کل راه و شھرسـازی تـھـران  
ـان ایـن کـه   .  قرار داده اند که وجه قانونـی نـدارد  ـی ـا ب وی ب

گفته شده ھر کس مبالغ این قـرارداد را پـرداخـت نـکـنـد از  
ـلـه از   سایت تھرانسر حذف خواھد شد از پیگـیـری ایـن مسـئ

 .طریق سازمان بازرسی کشور خبر داد 
 

 نا امنی محیط کار 
 

تھران؛ سقوط تیرآھن جان کارگر 
 ساختمانی را گرفت

 این حادثه که در بلوار محمد امیـن تـھـران رخ داد، دو  
کارگر که در یک کارگاه ساختمانی در بلوار محمد امـیـن  
با جرثقیل مشغول کار بودند به دلیل سقوط تیرآھـن بـر روی  

مرگ یکـی از کـارگـران جـوان  .  جرثقیل دچار حادثه شدند 
ـیـل شـدت جـراحـات و  ٣٠ که حدود    سـال داشـت را بـه دل

ـز پـس  . ھای وارده تایید شد   آسیب  ـی مجروح دیگر این حادثه ن
ـیـل مـراحـل   ـیـه بـرای تـکـم از دریافت خدمات درمـانـی اول

 .درمانی به بیمارستان انتقال یافت 
  

کشته شدن کارگر جوان درقم بر اثر حادثه 
 کاری
بر اثر وقوع یک حادثه شغلی در یـک کـارگـاه  : آبان ٦ 

ساختمانی در بلوار محمد امین ،دو کارگر مجروح شدند کـه  

ـیـل شـدت  ١١٥ یکی از آنھا پیش از حضور اورژانس    بـه دل
 .ھای وارده جان باخت   جراحات و آسیب 

  
قتل یک کارگر در کارخانه آسفالت 

 ایرانشھر
ـا ورود بـه کـارخـانـه  :   آبان ٦  ـاس ب ـاشـن تعدادی افـراد ن

ـا کـارگـران ایـن   آسفالت شھرداری که خارج از شـھـر اسـت ب
ـتـل یـک   کارخانه درگیر شده که در نـھـایـت مـنـجـر بـه ق

 .کارگر به نام ایرندگانی می شوند 
 

 ساله میان تیغه ٣٢ انگشت کارگر ٤قطع 
 ھای دستگاه پشم ریسی

 سالـه ای  ٣٢ قطع شدن چھارانگشت کارگر جوان  : آبان ٩ 
در حین کار با دستگاه پشم ریسـی در شـھـرک صـنـعـتـی  

 .کمشچه حبیب آباد 
  

کشته شدن یک کارگر راھداری در جاده 
 قم                –اراک 

ـنـده مـاشـیـن  -در عملیات راھداری جاده اراک   قـم ، ران
ـان بـود ،   قیرپاش راھداری که در حال عبور از عـرض اتـوب

 .بوسیله یک دستگاه تریلر زیرگرفته شد 
 

جان باختن راننده کامیون درحین 
 کاردرمحوطه کارگاھی

تھران در خیابان جانبازان بعد از چـھـار راه کـرمـان  :  آبان ٨ 
یکدستگاه کامیون کمپرسی در حین تخلیه بار در مـحـوطـه  
ـاع   ـف ـاری شـده بـه ارت کارگاھی دچار سقوط به گـودال حـف

 .ساله جان باخت ٥٠  متری گردید و راننده  ٤٠ حدود  
 

 کارگر کارخانه فوالد تدبیر بر ٥مصدومیت 
 اثر انفجار کپسول گاز

ـنـجـان سـمـت جـاده  :  آبان ٨  درکارخانه فوالدتدبیرواقع در ل
کارگرمصدوم شدند دو  کـارگـر  ٥ شھر به سمت بروجن ،   زرین 

ـایـی  ٣٨  و  ٤٥ با سن    سال در ھمان مـحـل بـه صـورت سـرپ
ـفـر کـارگـر  . درمان شدند  سه نفر دیگر از مصدومان که دو ن

ـان   ٣٠  ساله و یک نفر کارگر  ٤٥  ـیـمـارسـت  ساله بودنـد بـه ب
شاھدان این حادثه دلیل این حادثه را نشت گـاز  .  منتقل شدند 

 . و سپس جرقه و انفجار اعالم کردند 
 

سوختگی یک کارگردرآتش سوزی ایستگاه 
دفن پسماندھای شھری بندرعباس                    

سوختگی یک کـارگـردرآتـش سـوزی در خـط  :  آبان ٨  
ـانـدھـای شـھـری   تفکیک زباله ھـای ایسـتـگـاه دفـن پسـم

در این آتش سـوزی ھـمـه دسـتـگـاه ھـای خـط  .  بندرعباس 
تفکیک زباله ھا و یک دستگاه لودر طعمه حریق و یـک  

آتش سـوزی  .   درصد سوختگی شد ٢٠ کارگر این خط دچار  
از کارتون ھای انبار شده در محوطه خط آغاز شده و پس از  

وجـود مـواد  .  آن به خط تفکیک زباله ھا سرایت کرده اسـت 
ـبـودن   ـا ن ـاد شـدیـد ، آشـن آتش زا در خط تفکیک ، وزش ب
ـبـود   ـا حـریـق وکـم نیروھای این ایستگاه به روش ھـای اطـف
امکانات مـھـار آتـش عـلـت اصـلـی سـوخـتـن کـامـل خـط  

 .تفکیک این ایستگاه است 
  

مرگ کولبرنوجوان با شلیک مستقیم 
 نیروھای نظامی حکومت اسالمی ایران

  ١٥ "  ای   مولود حـمـزه " یک نوجوان کولبر  به نام  :  آبان ٦  
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ـیـروھـای نـظـامـی  "حسن "ساله، فرزند   ، با شلیک مستقیـم ن
  ١٥ ،  " ای   مـولـود حـمـزه . " حکومت اسالمی ایران، کشته شد 

ـان سـردشـت  "  شه     ره   قله "  ساله و اھل روستای   از توابع شھـرسـت
اش بـه    بوده که برای تأمین مایحتاج زندگی خود و خـانـواده 

ایـن نـوجـوان  .  کار پر خطر کولبری در مرزھا روی آورده بـود 
ـام  ٩ ساعت   در  "  کـانـی بـردان "  شب گذشته و در محلی به ن
ـان،  "  باژاری "  ی    منطقه  واقع در مرز سردشت با اقلیم ک ردسـت

ھدف شلیک نیروھای نظامی حکومت اسالمی ایـران قـرار  
 .گرفته و در نھایت جان خود را از دست داده است 

 
 اخراج و بیكارسازی 

 
 کارگر فارسیت درود سرانجام بیکار ٤٠٠ 

 شدند
  ٤٠٠ نماینده کارگران کارخانه فارسیت درود از تـعـدیـل  

کارگر این کارخانه پس از مذاکرات چندین ماھه نمایندگـان  
با اشاره به ھشت مـاه تـعـویـق  .   کارگران و کارفرما خبر داد 

ـا گـفـت  ـن ـل : حقوق کارگران، در تشریح جزئیات این خبر به ای
طـبـق   «آزبسـتـی »ھـای    کارخانه فارسیت تولید کننده فـرآوده 

ـیـه آزبسـت بـرای    دستور دولت به دلیل زیان  بار بودن مـاده اول
سالمتی کارگران و محیط زیست، از یکسال و نیم گـذشـتـه  
ـقـط بـرای   تولید خود را متوقف کـرده اسـت و کـارگـران ف

ـا اشـاره بـه  .  شدند   حضور و غیاب در کارخانه حاضر می  او ب
ـیـکـاری و   ـیـمـه ب مقاومت کارگران در پذیرش معرفی بـه ب
مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما طـی یـک سـال و  

 کـارگـر  ٤٠٠ سرانجام از مجموع  : نیم تعطیلی کارخانه، گفت 
ـنـد و  ٩٦ این کارخانه،   ـت ـپـذیـرف  نفر مقرری بیمه بیکاری را ن

ـیـکـاری  ٣٠٤   نفر پس از تعدیل برای دریافت مقرری بیمـه ب
چون ایـن کـارگـران  .  به اداره کار استان فارس معرفی شدند 

ـیـمـه   ـافـت مـقـرری ب در شرف بازنشستگـی قـرار دارنـد، دری
شان در مشـاغـل    بیکاری سبب مخدوش شدن سوابق بیمه ای 

از این رو آنان بطور خود خواسته از  .  شود   آور می   سخت و زیان 
ـیـکـاری انصـراف داده  گـیـر    انـد و پـی   دریافت مقرری بیمه ب

ـاری از کـارگـران  .  شان ھستند   استمرار پرداخت حق بیمه  بسـی
معرفی شده برای دریافت  مقرری بیمه بیکـاری، کـارگـران  
ـا اطـالع از ایـجـاد اخـتـالل در   باسابقه و مسن ھستند کـه ب

اند برای تامین مخـارج مـاھـانـه    شان ناچار شده   ای   سوابق بیمه 
اغـلـب کـارگـران  .  شان تسلیم تصمیم کارفرمـا شـونـد   زندگی 

ـیـش از  ٢٠ شاغل در این واحد تولیدی با    سال سابقه کـار، پ
ـانـون  ( بیکاری در شرف بازنشستگی پیش از موعد   تـحـت ق

 .قرار داشتند ) آور   مشاغل سخت و زیان 
 

ھای لبنی ھمدان  تعطیلی پی درپی کارخانه
 وبیکاری کارگران

ـلـی    اجرای قانون ھدفمندی یارانه :  آبان ٨  ھا، موجب تعـطـی
ـان  . ھا و بیکاری کارگران زیادی شد   بسیاری از کارخانه  اسـت

ھمدان نیز از این امر مستثنی نبوده و بسیاری از واحـدھـای  
ھای لبنی تعـطـیـل    ھای تولید فرآورده   تولیدی اعم از کارخانه 

ـیـمـت  .  و به معرض تعطیلی کشانده شدنـد  ـزایـش ق حـتـی اف
محصوالت لبنی دردی از دردھـای ایـن کـارخـانـجـات دوا  
نکرد و امروز شاھد تعطیلی یکی پس از دیگری واحـدھـای  

ـیـم  ـنـدگـان  .  تولیـدی ھسـت ـیـدکـن مـدیـرعـامـل اتـحـادیـه تـول
ــکــه    فــرآورده  ــه ایــن ــان ھــمــدان بــا اشــاره ب ــت ــی اس ــن ــب ھــای ل
ھای لبنی استان حال و روز خـوبـی    ھای تولید فراورده   کارخانه 

ھای استان ھـمـدان    متاسفانه ھم اکنون کارخانه :  ندارند، افزود 

ـنـد بـه   ـیـت ھسـت ـال با ظرفیت نزدیک به تعطیلی در حال فـع
ـا    گونه  ـیـت خـود کـار  ١٠ ای که بیشتر آنھا ب  درصـد ظـرف
ـیـد فـراورده   می  ھـای    کنند و تنھا سه تا چھار کـارخـانـه تـول

ـیـت  ٥٠ لبنی است که با   ـال  درصد ظرفیت خود در حـال فـع
ـاکـنـون سـه  :  وی خاطـرنشـان کـرد .  است  ـتـدای سـال ت از اب

رشـادی  .  انـد    نفر از کار بیکار شـده ٥٠ کارخانه تعطیل شده و  
با تاکید بر اینکه سالمت مردم ارتباط مستقیمی با مصـرف  

متاسفانه کاھش توان خرید مردم مـوجـب  :  لبنیات دارد، افزود 
ـنـی   ـب ـزه ل شده تا مردم به جای استفاده از محصوالت پاستوری

ـزایـش    از تولیدات فله  ای استفاده کنند که این امر موجـب اف
 . بیماری تب مالت در بین انسانھا شده است 

 
 كارگران 

 
 درمان و تأمین سالمت  فقط از عھده طبقه 

 غالمحسین حسینی -ثروتمند بر می آید
درمـان و  :   با خصوصی کردن بیمه کارگران بازنشستـه  

" ●  تأمین سالمت  فقط از عھده طبقه ثروتمند بر می آیـد  
" مدیریت تأمین اجتماعی  تنھا به شعله ور کـردن   "   تدبیر 
در سود پرستان ؛ فقر و نا امیدی در بین مردم مـنـجـر  "  امید 

٪ کـل  ٧ کانون ھای بازنشستگی بجھت آنکـه  ●  . میشود  
قرارداد نصیبشان می شود  ؛ از ایـن طـرح ضـد کـارگـران  

کارگران و خانـوارھـایـی کـه  ●  بازنشسته حمایت می کنند  
از سالمت نسبی برخوردارند با تحریم جـدی ایـن طـرح مـی  

ـنـد   ـا  .  توانند آنرا به شکست بکشـان ـا ؛ب ـن ـل طـبـق گـزارش ای
ـلـی   ـی موافقت مقامات سازمان تأمین اجتماعی  بیـمـه تـکـم
ـا   ـازنشـسـتـگـان ب کارگران بازنشسته  ؛ توسط کانون عالی ب

ـقـد  )  بیمه دانا  (  بخش خصوصی   در اواخـر مـھـرمـاه  مـنـع
میزان پرداختی به بیمه خصوصی در قرارداد جـدیـد  .  گردید   

توسط ھر کارگر بازنشسته به بیمه خصوصـی ؛ نسـبـت بـه  
ـتـه اسـت   ١٠٠ سال قبل  حدود    ـاف ـزایـش ی ایـن در  .  ٪  اف

حالی است که کارگران بازنشسته با امضـای طـومـارھـایـی  
ـلـی تـوسـط بـخـش   ـی نارضایتی خود را نسبت انجام بیمه تکم
ـیـمـه   خصوصی ابراز کرده و خواھان اجرای قانون الزام درمان ب

ـتـمـاعـی شـده بـودنـد   ـأمـیـن اج در  .  کامل توسط سازمان ت
ـیـون تـومـان       ـل قرارداد جدید سالیانه یک تریلیارد و سیصد می

از حقوق کارگران بازنشستـه  )   تومان ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/١ 
ـارد تـومـان آن  ٩١ برای بیمه تکمیلی کسر می شود و    میلی

بجیب کانون ھای بازنشستگان می رود و بھمین دلیـل اسـت  
که کانون ھا با این طرح ضد بازنشستگان مـوافـق و در آن  

ـنـوان  .  مشارکت می کنند   ـتـمـاعـی بـع ـأمـیـن اج صندوق ت
  ٣٥ بزرگترین سازمان بیمه ای کشور و مـردم نـھـاد حـدود  

ـزرگـتـریـن گـروه   ـفـر را تـحـت پـوشـش دارد و از ب میلیون ن
تولیدی کشور می باشد ؛ اما بعنوان صـنـدوق    –اقتصادی  

ـاده قـرار   ـف اختصاصی دولت ھا در طی دھه مورد سـوء اسـت
٪  ٣٣ کـارگـران  .  گرفته و منابع آن حیف و میل شده اسـت  

از حقوق و مزایای خود را در طول دوران کاری بـه صـنـدوق  
ـیـمـه ای   بیمه می دھند اما ھنگام استفاده از این اندوختـه ب

 ٪ کـارگـران  ٨٠ امروزه  .  خود ؛ جز فقر نسیبشان نمی شود  
بازنشسته ؛ حقوقی کمتر از یک سوم خط فقر دریافت می  

ـافـت  ٧٥ کنند  بیش از    ٪ ھزینه درمان از بیمه شده گان دری
و اینک بجای انجام تعھدات بیمه ای ھزینه ھـا  .  می شود  

برخـی مسـتـمـری  .  را روی دوش بیمه شده گان می گذارد  
 تـومـان دارنـد و  ٠٠٠/١٠٠ بگیران ماھیانه دریافتی کمتر از  

ـاری از   ـنـد بـود بسـی مسلما قادر به بیمه کردن خـود نـخـواھ

ـیـمـه   ـادر بـه ب کارگران بازنشسته در سال ھای آتی دیـگـر ق
کردن خود نخواھند بود دولـت ھـا طـی دھـه ھـا از ذخـیـره  
ــه اقشــار و   ــرده ب ــازات گســت ـی ــه دادن امــت ــدام ب ــدوق اق صـن
گروھھای  مختلف اجتماعی کردند در حالیکه خود مسئـول  

دولـت بـرای دادن  .  تأمین منابع برای این اقـدامـات بـودنـد  
ـنـج   امتیاز به کارفرمایان و سرمایه داران کارگاھھـای زیـر پ
نفر را از پرداخت حق بیمه به سازمان معاف کرد و در طـرح  
ـان تـحـت   نوسازی صنایع ؛ بجای ایجاد اشـتـغـال ؛ کـارکـن

ـقـه کـار را  ٢٥ پوشش سازمان تأمین اجتماعی با    سـال سـاب
 سـال  ١٠  تا  ٥ بازنشست کرد و به این ترتبیب کسانی که از  

ـنـد   بعد می توانستند بازنشست شده و مستمری دریافـت کـن
ـنـه   ـزی قبل از موعد بازنشست کرد بدون آنکـه دولـت خـود ھ
ھای تحمیلی به صندوق تأمین اجتماعی را  تأمین نمایـد و  
بدینوسیله برای حل مشکل خود از صندوق تأمین اجتمـاعـی  

دھھا ھزاران نفر که سابقه کـار اداری و  .  بھره برداری کرد   
کار غیر سخت و زیان آور داشتند با سوء استفاده کارفرمـاھـا  
از این قانون و فقط با تغییر حکم کاری بازنشسـت شـدنـد و  
ـان   مسئولین سازمان تأمین اجتماعی از این فریب کـارفـرمـای
ـاده   ـف مطلع بودند ؛  اما  چشمان خود را بروی این سـوء اسـت

عدم پرداخت بـمـوقـع  .  ھا بستند و منابع سازمان بغارت رفت  
ـتـی بـه ایـن   تعھدات دولت به صندوق نیز ضرر و زیان ھنـگـف

٪ کسـانـی کـه  ٣٠ ھم اکنون بیش از  . سازمان تحمیل نمود  
از امتیازات بیمه ای و مستمری از این سازمان استفاده مـی  

ـیـم  .  کنند سوابق پرداخت بیمه ندارند  ـانـطـور کـه مـی دان ھـم
اھداف بھداشت ؛ درمان عمومی و سالمت  از اھداف توسعه  

ـتـصــادی   ـبـه اق ــه    –ھـمـه جــان ـاز ب ـتـمــاعـی اســت و نــی اج
ـتـصـادی    –متخصصین و کارشناسان برنامه ریزان توسعه اق

ـتـمـاعـی کـه تـخـصـص   اجتماعی دارد اما سازمان تأمین اج
مورد نیاز را دارد  از این امر مھم و استرات ژیک شانه خالـی  
. کرده و بدست قراردادھای بازاری و سودجویانه سپرده اسـت  

ـاوتـی   ـف ـلـف ت ـیـن دولـت ھـای مـخـت در این ظلم و اجحاف ب
ـلـی را  .  نیست   اقای حافظی مدیر عامل اسبق ؛ بیمه تکمی

به بخش خصوصی واگذار کرد و آقای مرتضوی که اسـاسـا  
ـاسـت   سابقه و درکی در حوزه درمان و سالمت نداشت ؛ سـی
ـامـه   فوق را ادامه داد و آقای دکتر نـوربـخـش کـه در کـارن

ـیـن اجـرا  ٢٠ خود بیش از   ـتـی دارد و اول  سال سابقـه مـدیـری
کننده نظام مدیریت کیفیت در حوزه درمان و بھداشت بـوده و  
سوابق فعالیت گسترده ای در حوزه درمان و بھداشـت دارد ؛  
ـیـسـت کـه ایـن   ھمان سیاست ھا اتخاذ کرده است و معلوم ن
ـلـی ایشـان در   سوابق حرفه ای و مدیریتی اجرایی و تـحـصـی

با این اقدامات روشن مـی  .  کجا می بایست اثر گذار باشد  
ھای  مدیریت سازمان  و وزرات کـار و رفـاه  "  تدبیر "  شود  

در سرمایه داران و  "  امید " اجتماعی تنھا به شعله ور کردن   
ـیـن   سود جویان منجر می شود و فقر و نا امیدی را در درب
. بدنه اصلی اجتماعی و اکثریت مردم گسترش می دھد    

ـبـل ؛  بـه کـانـون   انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی در سه سال ق
این کانون ھا اساسا غیر اقتـصـادی بـوده  .  عالی سپرده شد   

ـازنشـسـتـگـان اعـم از   ـیـه ب سازمان بدون رضایت و اطالع کـل
عضو و یا غیر عضو کانون ؛ مبالغی را کسر و بـه حسـاب  

٪  حـق واسـطـه  ٧ کانون واریز می کند و کانون ھم که از  
ـازنشـسـتـگـان مشـارکـت   گری می گیرد در این اقدام ضد ب

این مبالغ بعالوه دیگر مبالغی که بازنشسـتـگـان  .  می کند  
ـیـکـه   کسر شده و به حساب کانون واریز می شود ؛ در حـال
ـابـع   ـن ھیچگونه گزارشی در مورد چگونگی مصرف ایـن م
نمی دھد و حسابرسی مستقلی وجـود نـدارد طـبـق گـزارش  
ایلنا با بخشی از منابع درمـان پـرداخـتـی تـوسـط کـارگـران  
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ـارد تـومـان  ٤ بازنشسته ؛ یک واحد آپارتمانی به قیمت    میلی
ـتـمـاعـی   ـأمـیـن اج خریداری شده و برای یک روز جشن در ت

ـازھـا  ٧٠٠   میلیون تومان ھزینه شده  و طبق اظھار آقـای خـب
ـنـه گـردیـده  ٩٦ برای یا یک روز سفر   ـزی ـیـون تـومـان ھ  میل

البته با حسابرسی  و رسیدگی به دفاتر مـالـی مـی  . است  
ـاف   ـیـق و شـف توان نسبت به کل ھزینه ھا  اظـھـار نـظـر دق

ـتـمـاعـی   .  نمود   الزم بذکر است که ریاست سازمان تأمین اج
ـامـه  .  از تمامی موارد فوق مطلع بـوده اسـت   طـبـق اسـاسـن

ـأت   کانون ھا ؛  میزان تحصیالت الزم برای عضویت در ھـی
مدیره کانون داشتن سواد خواندن و نوشتن اسـت و لـذا فـاقـد  
سوابق علمی و عملی در بخش درمان ؛ بھداشت ؛ سـالمـت  

ـز مـجـمـعـی غـیـر  .  و توسعه اجتماعی می باشند   ـی کانون ن
ـنـجـاسـت   اقتصادی و غیر انتفاعی است ؛ اما واقعیت تلخ ای
که آقای دکتر نوربخش علی رغم سوابق خود ؛ نه تنـھـا در  
بھبود درمان ؛ سالمت و بھداشت نا کارآمد و ناتوان اسـت و  
ـیـت   ـقـول از ظـرف ـاده مـنـطـقـی و مـع ـف ـادر بـه اسـت حتی ق
کارشناسی در سازمان تأمین اجتماعی که اینـھـمـه جـامـعـه  
برای کسب آن ھزینه نموده نیست ؛ بلکه ایـن بـخـش را بـه  
کانون ھای عالی بازنشستگان که ھیچگونه سوابق عـمـلـی  
ـان مـتـوسـل مـی   و علمی در این عرصه ندارند سپرده و به آن

برای بشکست کشاندن این طـرح ھـا ؛ کـارگـران و  .  شود  
خانوارھایی که از سالمت نسبی برخوردارند باید بشـدت ایـن  
ـیـت   طرح را تحریم و از شرکت در آن پرھیز کنند زیرا با رسـم
یافتن بیمه خصوصی ؛ ھر سال ھزینه ھای آن افزایـش مـی  
ـیـمـه   ـادر بـه ب یابد ؛ تا جائی که دیگر کارگران بازنشسته ق
کردن  خود نباشند اما مسلم است کـه بـرخـی از کـارگـران  
بازنشسته که خود و یا خانواده شان ناراحتی ھا و مشـکـالت  
ـنـد   شدید جسمی دارند بالجبار در این بیـمـه مشـارکـت خـواھ

ـیـمـاران حـاد بـه  .  کرد   در صورت تحریم  عمومی ؛ تنـھـا ب
ـا   ـیـجـت ـت شرکت ھای بیمه خصوصی مراجعه خواھند کرد و ن
بیمه ھای خصوصی  با زیان دھی مواجه شده و مجبـور بـه  

ـنـد  .  ترک میدان خواھند شد   ـان دوران آقای نوربخش ھـم ھـم
دیگر مدیران قبل روزی به سرانجام می رسد اما درد و رنـج  
ـتـظـار    کارگران و مردم زحمتکشی که با پرداخت حق بیمـه ان
ـتـظـار مـی   ـنـدانـه را ان ـتـم ؛ سطح قابل قبول از زندگی شراف
ـا   کشیدند ؛ نه تنھا پایانی ندارد بلکه مجبورند روز بـه روز ب

 .فقر وفالکت بیشتری دست بگرببان باشند  
 

کارگران فوالد زاگرس دیشب با دریافت 
 بخشی از معوقات خود عازم قروه شدند

 بدنبال سه روز اعتراض متحدانه کارگران فوالد زاگـرس  
ـا  ١٠ در تھران، آنان ساعـت    شـب گـذشـتـه مـوفـق شـدنـد ب

ـنـده   ایستادگی قاطعانه در مقابل تمامی سناریوھای آزار دھ
و با به زانو در آوردن مدیر عامل کارخانه و مسئولین وزارت  
ـان قـروه   کار، با دریافت بخشی از معوقاتشان  عازم شـھـرسـت

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ایـران  . شوند 
ـلـف  و مـوثـر واقـع   بدنبال اجرای سه روز سناریوھای مـخـت
نشدن استفاده از نیروھای انتظامی به عنوان آخرین حـربـه بـر  
علیه کارگران فوالد زاگرس، مسئولین وزارت کار از ساعـت  

ـاوتـی مـحـضـی را نسـبـت بـه  ١٧  ـف  روز گذشته یک بی ت
ـیـش   حضور اعتراضی این کارگران در مقابل وزارت کار در پ
گرفتند و در حالی که این وزارتخانه در حال خالـی شـدن از  
ـنـد دربـھـا   کارمندان  بود و مامورین انتظامی آن می خواسـت
را قفل کنند کارگران به داخل محـوطـه وزارت کـار ھـجـوم  
ـیـم خـورد  . آوردند و اعالم کردند مطلقا از اینجا تکان نـخـواھ

ـیـن   ـیـت یـکـی از مسـئـول بنا بر این گزارش بدنبال این وضـع

ـا یـک   وزارت کار با حضور در جمع کارگران اعـالم کـرد ت
ربع دیگر کارتان انجام میشود و این مسئله نزدیک بـه سـه  
ساعت  به درازا کشید اما کارگران علیرغم سـرمـای شـدیـد  
در حالی که خواست شان نیز برای حضور در مسـجـد وزارت  
کار بر آورده نشد، ھمچنان به ایستادگی  در مـحـوطـه ایـن  
وزارتخانه ادامه دادند و قاطعانه اعالم کردند محل را تـرک  

ـتـرض  . نخواھند  در پی این ایستادگی از سوی کارگـران مـع
 شب به آنان اعالم شد پـول در حـال  ٨ فوالد زاگرس، ساعت  

ـان را بـه مسـجـد وزارت کـار   واریز به حسابھایشان است و آن
ـیـن وزارت  .  ھدایت کردند  مدیر عامل فوالد زاگرس و مسئول

کار پس از سه روز فریب و آزار کارگران فـوالد زاگـرس در  
برابر عزم و اراده این کارگران به زانو در آمده بودند و سه مـاه  

 ھزار تومان علی الحساب را بـه  ٢٥٠ از حقوق معوقه بعالوه  
ـیـری مشـاور و مـدیـر  .  حساب کارگران واریز کرده بودند  من

حوزه وزارتی وزیر کار با حضور در میان کـارگـران و اعـالم  
 شب بـرای کـارگـران صـحـبـت  ١٠ این خبر تا حدود ساعت   

یـکـی  .  کرد و کارگران نیز حرفھایشان را بسیار قاطعانه زدند 
ـیـری کـه   از نماینده ھای کارگران در میان صحبتـھـای مـن
تالش میکرد چھره ای بخشنده بر خود بگیرد خطاب به وی  

ـتـی مـا  :  اعالم کرد  جناب منیری رسم بر این اسـت کـه وق
کارگران به حق مان دست پیدا میکنیم و چنین جـلـسـه ای  
ـیـم امـا   تشکیل میشود از مسئولین تشکر و قدردانی میـکـن
من میگویم شما ما را سه روز شکنـجـه و آزار دادیـد شـمـا  

، در ادامـه ایـن  ... ھمه تان از باال تا پایین درغگو ھستید و 
ـیـت   جلسه یکی دیگر از کارگران نیز ضمن پرداختن به وضـع
ـان کشـیـد و   شان مسئله افزایش فوری حداقل مزد را به مـی
اعالم کرد ما کارگران فوالد زاگرس خواھان افزایش حـداقـل  

ـا بـر  .  مزد ھستیم و خواھان انعکاس آن در وزارت کار شـد  ـن ب
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در این جلسـه  
سایر کارگران نیز قاطعانه و بدون ذره ای تخفیف حرفھایشـان  
را زدند و حوالی ساعت ده شب پیروزمندانه عازم شـھـر قـروه  

ـیـت  .  شدند  ـق اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز مسرت از موف
کارگران فوالد زاگرس در سه روز رو درویی  آنان با دسیـسـه  
ـان   ھای مدیر عامل و وزرات کار و با درود بر عزم و اراده آن
ـیـروھـای   و محکوم کردن  آزار این کارگران، به آندسـتـه از ن
ـا   ـابـل مـجـلـس و وزارت کـار ب ـق شریف انتظامی که در م
ـانـه   ـیـم کارگران اعالم ھمدردی و ھمبستگی میکـردنـد صـم
درود می فرستد  و خواھان تحقق فوری تمـامـی آرا صـادره  
از مراجع قانونی در خصوص خـواسـتـھـای کـارگـران فـوالد  

ھشـتـم    –اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .  زاگرس می باشد 
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به شکنجه و آزار کارگران فوالد زاگرس 
 جعفر عظیم زاده –پایان دھید 

 تیر ماه سـالـجـاری از  ١٨  کارگر فوالد زاگرس از  ٢١١ 
این کارگران بدون ھیچ ادله قانـونـی  .  کار خود اخراج شده اند 

ـا   و عرفی نزدیک به چھار ماه است بیکارند و از اول سال ت
ـان ھـمـگـی  .  کنون دستمزدھای خود را دریافت نکـرده انـد  آن

 سال سابقه کار در این کـارخـانـه دارنـد و تـعـداد  ١٥ بیش از  
چشمگیری از آنھا ھر کدام از ناحـیـه ای از بـدن از چشـم  
ـا امـنـی و   گرفته تا کمر و گوش و دست و پا  در نتیجه ن
شرایط سخت کار دچار آسیبھای شدیدی شده انـد و بـعـلـت  
ـان از   عدم پرداخت دستمزدھایشان امسال فرزندان تعدادی از آن

ـان  .  رفتن به مدرسه محروم شده اند  اخراج ایـن کـارگـران چـن
غیر قانونی بوده است که ھم کمیسیون اصل نود مـجـلـس و  
ـان   ھم ھیاتھای تشخیص و حل اختالف در اداره کار شـھـرسـت

قروه رای به بازگشت  
بکار این کارگـران و  
ـــه   ـی ــ ـل ــ ـــت ک ـــرداخ پ
مــعــوقــات آنــان داده  

کارفـرمـای ایـن  .  اند 
کارخانه عـلـت ھـمـه  
ستم بر این کـارگـران  
را بازسازی کارخـانـه  
اعالم کرده است ایـن  

ـا اتـکـا بـه مـاده   ـتـوانسـت ب ـی در حالی است که کارفرما م
ـا طـی مـراحـل   قانونی تغییر ساختار و بازسازی کارخانه و ب
ـایـع و   ـا نـظـارت وزارت صـن ـاھـی ب قانونی آن در مدت کوت
ـازسـازی کـارخـانـه   ـا زمـان ب تصویب آن در شورایعالی کار ت

امـا  .   ھمه این کارگران را به بیمه بیـکـاری مـتـصـل کـنـد 
معلوم نیست چه ریگی در کفش مدیر عامل این کارخانه و  
ـنـد از ایـن   ـیـسـت سھامداران آن وجود دارد که نه تنھا حاضر ن
ـاده   ـف ـیـکـاری اسـت ماده قانونی برای وصل کارگران به بیمه ب

 کـارگـران ایـن  ٢٣٠ کنند بلکه به غیر قانونی ترین شکلی  
تـعـجـب آورتـر از ھـمـه  .   کارخانه را آواره خیابانھا کـرده انـد 

موارد فوق این است که صاحبان عمده سھـام ایـن کـارخـانـه  
نھادھایی ھستند که با پول کارگران بنا شده اند و متعلق بـه  

ـا و وزارت  . کارگران ایران می باشند  این نھادھا شامل شـسـت
تعاون سابق است به عبارت دیگر در حـال حـاضـر یـکـی از  

بـه  .  عمده ترین سھامداران این کارخانه خود وزارت کار اسـت 
ـا مـدیـر   ھمین دلیل نیز ھست که وزارت کار در ھمدسـتـی ب
عامل کارخانه به شکل بسیار  آزار دھنده و شکنجـه گـونـه  
ـیـجـان   ـای ھ ای از سه روز پیش بارھا این کارگران را بـه پ

ـار  .   دریافت حداقلی از مطالباتشان برده و باز گردانده اسـت  ب
اول روز پنجم آبانماه مدیر عامل کارخانه با حضور در تـجـمـع  
ـقـره چـک دو   این کارگران در مقابل مجلس وعده یـک ف
ـات حـل   ـان داد  و پشـت ورقـه رای ھـی ھفته ای را بـه آن
اختالف اداره کار شھرستان قروه با دست خط خود متعھـد بـه  
ـارقـه   اجرای کلیه آرای صادره در این رای شد و این مسئله ب
امید لقمه نانی را در چشم کـارگـران فـوالد زاگـرس روشـن  

اما نه تنھا چکی داده نشد بلکه نامبرده با ھـمـکـاری  .  کرد 
ـیـرون رفـت و خـود را از   مجلسیان از درب پشتی مجلـس ب

بدنبال این وضعیت کارگـران بـه  .  دسترس کارگران خارج کرد 
ستوه آمده فوالد زاگرس تجمع خود را به مقابـل وزارت کـار  
در خیابان آزادی کشاندند و بعد از ظھر دیروز با حضور مدیـر  
ـیـن وزات   عامل کارخانه و نماینده ھای کارگـران و مسـئـول

ـیـون  ٢٤ کار توافق شد  تا ساعت   ـل ـی  دیشب مبلغ ششصـد م
ـز شـود و   ـان واری تومان از معوقات این کارگران به حساب آن
ـیـن وزارت کـار در   فیلم انجام چنین کاری از سوی مسئـول
مقابل چشمان کارگران با دادان ناھار ماھی در ناھار خـوری  
سازمان تامین اجتماعی به آنان چنان ماھرانه بازی شـد کـه  
کارگران از خوشحالـی در پـوسـت خـود نـمـی گـنـجـیـدنـد،  

ـاھـار خـوری  .  غوغائی به پا شده بود  آنان در محـیـط گـرم ن
سازمان تامین اجتماعی و شکمی که پس از دو روز حضـور  
در تھران و راستش بیشتر، ماھھا گرسـنـگـی کشـیـدن، سـیـر  
ـزدنـد   کرده بودند تلفن پشت تلفن به خانواده ھایشان زنگ مـی

اما با گذشت ساعتی به آنان اعالم کـردنـد  .  که پول گرفتیم 
مدیر عامل گفته است حقوق کارگران شـاغـل در کـارخـانـه  
نیز می باید از محل ھمین ششصد میلیـون تـومـان پـرداخـت  

کارگران بشدت خشمگین شدند اما ھیجان گرفتن پـول  .  شود 
  ١٠ باالخره آنان را قانع به پذیرش این مسئله کرد و مقرر شد  

درصد از کل پول به حساب کـارگـران شـاغـل در کـارخـانـه  
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با فرارسیدن ساعات آخر شب و عدم واریز پـول بـه  .  واریز شود 
ـیـن   ـال ـان مـردد و مـبـھـوت سـر بـر ب حسابھای کارگران، آن

 صبح امـروز عـازم مـحـل وزارت کـار  ٨ گذاشتند و ساعت  
ـای  .  شدند  بار دیگر در مقابل وزارت کار خـوشـحـالـی سـرا پ

وجود کارگران را در بر گرفت، اعالم شد چکھا صـادر شـده  
ـز   ـان واری است و قراراست تا ساعتی دیگر پول بـه حسـاب آن

 صبح اعالم کـردنـد کـه  ١٠ اما با فرا رسیدن ساعت  .   شود 
ـامـیـن   می باید بخش دیگری از پول نیز به حساب سازمان ت
. اجتماعی واریز شود تا بیمه ھـای کـارگـران بـرقـرار گـردد 

ھمه کارگران یکدست و متحد به اعتراض پرداختند و اعـالم  
کردند این مسئله طبق توافق مربوط به کارفـرمـاسـت و مـا  
ـار   اجازه نمیدھیم ریالی دیگر از این پول بـرداشـت شـود امـا ب
ـا   ـنـکـه ت دیگر آنان قانع شدند و خوشحال و ھیجـان زده از ای
ـار دیـوارھـای   دقایقی دیگر پول دست شان را میگیرد در کـن

  ٥٠٥ تا اینجا مبلغ ششصد میلیون  بـه  .  وزارت کار نشستند 
ـار   میلیون تومان کاھش پیدا کرده بود با اینحال کارگران بسی

اما باز ھم خبر بـد دیـگـری در  .  خوشحال و ھیجان زده بودند 
ـز  .  راه بود  حوالی ظھر اعالم شد پول به حسـاب شـرکـت واری

شده اما مدیر عامل کارخانه بخشی از آن را بـرداشـت کـرده  
ـار  .   میلیون تومان  باقی مانده است ٤٨٠ است و فقط مبلغ   ب

ـیـن   ـنـد و طـن ـا خـواسـت ـانـه بـه پ ـن دیگر کارگـران خشـمـگـی
شعارھایشان در مقابل وزارت کار توجه مردم را به خود جـلـب  

اما ھمچون دفعات قبل کارگران مسئله پیش آمـده را  .  کرد 
 سـاعـت  ٢٤ به جان خریدند و برای چندمین بار در کمتر از  

خوشحال و راضی از اینکه که ھمین االن پول بـه حسـابشـان  
ـا  .  واریز میشود در گوشه ای مشغول خوش و بـش شـدنـد  آی

ـز تـمـام شـده و کـارگـران مـی   این پایان راه بود و ھمه چـی
توانستند با حداقلی از پول بـه آغـوش خـانـواده ھـای چشـم  

ـیـن نشـد !!  انتطار خود در شھرستان قروه باز گردنـد؟ نـه  . چـن
 به کـارگـران اعـالم شـد پـول بـه حسـاب  ١٦ حوالی ساعت  

ـال آن بـه   ـق ـت ـز گـردیـده و امـکـان ان مسدود شده شرکت واری
در ایـن لـحـظـه ھـر کسـی در  .  حساب کارگران وجود ندارد 

ـاره کـردنـش   مقابل این کارگران ظاھر میـشـد آمـاده تـکـه پ
ـزجـار  شـعـار  .  بودند  وزیـر  " آنان با وجودی مملو از خشم و ان

ـاد کشـیـدنـد و در  "  سرمایه دار  شرمت باد شرمت باد  را فری
ـا   ـف ادامه شعار ھای دیگری از قبیل وزیر سرمایـه دار اسـتـع

وزیر بی اقتدار، نوکر سرمایه دار را سـر دادنـد و در    -استعفا 
فاصله کوتاھی در محاصره نیروھای انتظامی قرار گرفتنـد،  
اما کوتاه نیامدند و در دل این محاصره با قدرت بیشتری بـه  

ـاه آمـدن  .  شعار دادن ادامـه دادنـد  ایـن مـحـاصـره بـرای کـوت
ـیـروھـا از دور و بـر   کارگران موثر واقع نشد و بتدریج  این ن
آنان به داخل وزارت کار رفتند و بی تفاوتی بـه اعـتـراضـات  
کارگران از سوی مسئولین وزارت کار بر فضای اعتـراضـی  

اما آنان دست بردار نبودنـد و  .  در مقابل وزارت کار حاکم شد 
که در حال پایان این چند خط نـوشـتـه  )  ٢٥/١٨ ( در ساعتی 

ـنـده   ـای ھستم آنان ھمچنان در مقابل وزارت کار ھستند و به نم
ھای کارگران اعالم شده است تا دقایقی دیگر مبلغ سه مـاه  

 ھزارتومان  علی الحـسـاب  ٢٥٠ از حقوق معوقه بعالوه حدود  
 .به کارگران پرداخت خواھد شد 

آیا چنین اتفاقی خواھد افتاد و شـکـنـجـه و آزار  
کارگران فوالد زاگرس از سوی مسئولین وزارت کار  

 !و مدیر عامل کارخانه پایان خواھد گرفت؟؟ 
  جعفر عظیم زاده  

عضو ھـیـات مـدیـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
  ١٣٩٢ ھفتم آبانماه   –ایران 

دستگیری، زندانی کردن و 
 آزار و اذیت کارگران

 
اعالم ھمبستگی فدراسیون اتحادیه ھای 

 کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران
بدنبال ارسال نامه به سازمـانـھـای کـارگـری در سـراسـر  
ـا فـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای   ـزدیـک ب جھان  و تماسھای ن
ـتـی از سـوی ایـن   کارگری در کشور مصر، نامه ای حمای

ـیـمـه اسـت  در ایـن  .  اتحادیه دریافت کردیم که متن آن ضـم
نامه اساما السون بوکتی رئیس این فدراسیون طی نامـه ای  
ـبـسـتـگـی کـرده و   با کارگران زنـدانـی در ایـران اعـالم ھـم
ـلـی کـارگـری بـرای   ـل ـیـن الـم پیشنھاد ایجاد یک سازمان ب
. حمایت از کارگران زندانی در ھر جای جھان  را داده اسـت 

ـیـد  درود بـه  :  متن فارسی این نامه را اینجا مالحظه مـیـکـن
فـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای  !  ھمه کـارگـران جـھـان از مصـر 

کارگری مصر با کارگران زندانی در ایران اعالم ھمبستـگـی  
میکند و از ھمه سازمانھا و اتحادیه ھای کارگری در ھمـه  
کشورھای جھان مـیـخـواھـد کـه بـرای آزادی آنـھـا اعـالم  

فدراسیون اتحادیه ھای کارگری مصر بـر  .  ھمسبتگی کنند 
در حـال سـازمـان  )  کـارگـران ( اساس پیشنھادات مطرح شـده  

ـقـشـه ھـایـی بـرای   دادن کنفرانسی برای تبادل ایـده ھـا و ن
ـیـن   ـال ھمبستگی کارگری برای آزاد کـردن کـارگـران و فـع

ـیـشـنـھـاد  . اتحادیه ای زندانی در ھر جـای جـھـان اسـت  مـا پ
میکنیم که یک سازمان بین المللی کارگری تحت عـنـوان  
ھمبستگی بین المللی کارگری ایجاد شـود و مـن مشـغـول  
کار روی اسناد آن ھستم و به محـض آمـاده شـدن بـه شـمـا  

زنده باد مبارزات کـارگـری در ھـمـه جـای  . ارائه خواھم داد 
ـیـس  ٢٠١٣  اکتبر  ٢٩ ! جھان       اسـامـا السـون بـوکـتـی رئ

ــه ھــای کــارگــری مصــر   ــادی ــح فــدراســیــون عــمــومــی ات
(GFETU)  )  ـزکـار ارسال و تکثیر از سندیکای کارگران فل

 )ومکانیک 
  

نامه آی تی اف به ریاست جمھور برای 
 آزادی رضا شھابی
 و نقـل     حمل   فدراسیون جھانی :  ٢٠١٣ سی و یک اکتبر  

ـار    در نامه ای   به رئیس جمھور ایران حسـن روحـانـی خـواسـت
آزادی فوری رضا شھابی شد ریاست جمھور حسـن روحـانـی  

ـاضـا        گرامی ای ت ف  ـق  بار دیگر از رئیس جـمـھـور ایـران ت
دارد که ایشان سریعا بررسـی کـنـد  
ـیـت زنـدانـی بـودن   موضوع و وضـع

خزانـه دار سـنـدیـکـا  , رضا شھابی  
این در خـواسـت سـریـع نـه  . واحد را 

ـیـت    تنھا بـرای سـالمـتـی   و وضـع
باشد و ھمچنین    جسمانی ایشان می 

به این دلیل غیر موجه کـه ایشـان  
بدون دلیل باید یک سال بیشتر در زندان بماند است  ھـر دو  
ـبـول اسـت بـرای   ـابـل ق موضوع که در باال گفته شد غیر ق

ـانـی  . ماندن ایشان در زندان   آزادی رضا شھابی و دیگر زندانی
که بدون دلیل در زندان ھستند باید انجام بگیرد و ایـن عـمـل  
در قدرت شما استواقعا  مایوسانه است که ما دوباره از شـمـا  

انتخاب شما امـیـدی  .  خواھیم که به این موضوع بپردازید   می 
 درسـت اسـت     این امید زمانی   ولی . بوجود آورد در داخل ایران 

ـا بـه  .  که شما به خواستھای کارگران جامه عمل بپوشانیـد  ت
ـیـت    حال ھیچ مدرکی   دال بر این عمل شما برای بھبود وضع

ـیـل مـا از شـمـا   ـیـن دل کارگران  ایران وجود نـدارد، بـه ھـم

ـیـن    می  خواھیم که برای درست کردن وضعیت نابسامان واز ب
. به وفا داری شمـا .   عدالتی حرکت کنید   بردن دره عمیق بی 

 و     حـمـل   جایگزین دبیر کل  فدراسیون جـھـانـی . استیو کا تن 
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تـھـران  : منبع . نقل 

   و حومه 
 !وفا قادری روانه ی زندان شد

ـبـه مـورخـه ی   ـادری فـعــال  ١١/٨/١٣٩٢ روز شـن وفـاق
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه   کارگری وعضو کمیته ی ھمـاھ
ایجاد تشکل ھای کارگری که پیشتر توسط دادگاه انقـالب  
شھرسنندج به اتھام عضویت در کمیته وتنـھـا بـه جـرم دفـاع  

 ماه حبس تعزیری محـکـوم شـده بـود بـرای  ٥ ازکارگران به  
تحمل مدت زمان حبس ،خود را به دادگاه این شھر مـعـرفـی  

وفا قادری در حـالـی بـه دادگـاه  .   کرد وروانه ی زندان شد 
ـیـن جـمـعـی از کـارگـران   مراجعه کرد که خانـواده وھـمـچـن
ـنـگـی   وفعالین کارگری وجمعی از اعضای کمیته ی ھماھ

ـنـگـی  .   او را ھمراھی می کردند  ما اعضای کمیته ھـمـاھ
ـیـب   ضمن محکوم کردن این حکم ناعادالنه ،خواھان منع تعق
ـیـن   ـال ـاسـی ،کـارگـران وفـع ـان سـی ـی و آزادی تـمـامـی زنـدان

کمیته ھماھنگی برای کمـک  .  کارگری در بند می باشیم 
 ١٣٩٢  آبان ١١  -به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
تغییر تاریخ دادگاھی اعضای کمیته 

 ھماھنگی شھرستان بوکان
ـتـه   ـی ـاریـخ دادگـاھـی اعضـای کـم به گزارش رسـیـده ت

ـبـه      ٩٢  / ٨  / ٧ ھماھنگی در شھرستان بوکان از روز سه شـن
بنابه گـزارشـات  .    مو کول شد  ٩٢  /٩/٨ به روز پنج شنبه   

پـور،    پور، ابراھیم مصطفی   قبلی ھادی تنومند، قاسم مصطفی 
ـتـه  ـی ی    جمال میناشیری و مـحـمـد کـریـمـی  اعضـای کـم

 دسـتـگـیـر و  ٩١ ھماھنگی در سال گذشته در اواخر آذر سال  
ـتـه .    ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شـدنـد ٢ پس از   ـی ی    کـم

  ٧ -ھـای کـارگـری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل 
 ١٣٩٢ آبان  

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 را 13حقوق معوقه صدای کارگران فاز 

 درآورد
ـنـوبـی  13جمعی از کارگران فاز    میدان گازی پارس ج

در عسلویه دیروز در اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق چـھـار  
ـا وعـده  .  ماھه خود تجمع کردند  به گزارش ایسنا این تجمع ب

ـنـی   مسووالن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مـب
ـز  .  بر پرداخت حقوق معوقه کارگران به پایان رسـیـد  ـی امـروز ن

ـا  13قرار است نمایندگان کارگـران فـاز   ـنـوبـی ب ـارس ج  پ
در حالی که وزیر نفت طـی  .  وگو کنند   مدیران مربوطه گفت 

ھای گذشته از نبود مشـکـل مـالـی در ایـن وزارتـخـانـه    ماه 
شود پیمانکاران وزارت نفـت حـدود    گفت، گفته می   سخن می 

ـارد تـومـان بـه چـھـار ھـزار کـارگـر فـاز  20 ـی ـل ـی   13 م
 .بدھکارند 

 
عدم پرداخت بیش از دو ماه حقوق و 
مزایای کارگران و کارکنان شھرداری 

 کیانشھر
ـای کـارگـران و  :  آبان ١١  بیش از دو مـاه حـقـوق و مـزای

ـان  ٩١     کارکنان شھرداری کیانشھر ھمچنین عیـدی سـال   آن
ھمچنین  دو سال است که اضـافـه  .  ھنوز پرداخت نشده است 

 .کار این کارگران پرداخت نشده است 
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عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه 
 ھای نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

 کارگر کارخانه ھـای  ٢٤٠٠ : اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـیـب مـدت     ٢  و  ٤ نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا به ترت
ایـن در  .  ماه است که دستمزدھای خود را دریافت نکرده انـد 

ـقـط در   حالی است که تولید در کارخانه نورد پروفیل ساوه ف
ـیـد ادامـه دارد و  ١٠ یک شیفت آنھم با    درصد ظرفیت تـول

ـزیـکـی در کـارخـانـه  ٨٠ حدود   ـی  درصد کـارگـران حضـور ف
ندارند، به ھمین دلیل شایعه تعدیل نیرو در این کارخانه قـوت  

ـا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  گرفته است  بن
ـیـت   ـز در وضـع ـی ـا ن کارگران ایران کارخانه نـورد لـولـه صـف
مشابھی قرار دارد بطوریکه مدتی پیش این کارخـانـه بـمـدت  
ـلـی و   ـان تـعـطـی ـای یک ھفته کامال تعطیل شد و علیرغم پ

ـا     ١٠ حضور فیزیکی کارگران، در این کارخانه نیز  تولیـد ب
بنا بر این گزارش در حـال حـاضـر  .  درصد ظرفیت ادامه دارد 

 کارگر ایـن کـارخـانـه ھـا  ٢٤٠٠ موجی از نگرانی در میان  
حکمفرماست و آنان با توجه به عدم دریافت دسـتـمـزدھـایشـان  

این کارخـانـه ھـا  .  در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند 
 –اتحادیه آزاد کارگـران ایـران  .  متعلق به یک کارفرماست 

  ١٣٩٢  آبانماه  ٩ 
 

کارگرکارخانه ٣٠٠ماه حقوق ٤عدم پرداخت
 ذوب آھن اردبیل

ـیـل بـه عـنـوان یـکـی از  :  آبان ٧  کارخانه ذوب آھـن اردب
ـفـت   واحدھای فعال صنعتی استان با وجود تولید در سـه شـی
کاری، چھار ماه از حقوق کارگران خود را پرداخت نکـرده و  
ـیـشـت آنـھـا شـده   ھمین امر موجب نارضایتی و سخـتـی مـع

ـیـد آھـن و  .  است  کارخانه ذوب آھن اردبیل که در زمینه تـول
فوالد فعالیت می کند یکی از واحدھای صنعتی فعـال در  
ـیـد مـی   اردبیل است که در سه شیفت کاری اقـدام بـه تـول
کند، اما کارگران این واحد از عدم دریافت حقوق خود طـی  

ـیـدی  . ماه ھای گذشته خبر می دھند  کارگران این واحد تول
تاکید دارند مسئوالن کارخانه بعد از گذشـت چـھـار مـاه از  
ابتدای سال جاری، بخشی از حـقـوق کـارگـران را پـرداخـت  

در  .  کرده و مابقی سال جاری را به کارگران خود بدھـکـارنـد 
ـارد  ١٠ حال حاضر بدھی کارخانه به کارگران بالغ بـر   ـی ـل ـی  م

ـا وجـود   ـاری از کـارگـران ب ریال برآورد شده اسـت، امـا بسـی
سختی زندگی در شرایط کنونی و گرفتاری ھـای روزمـره  
با ھدف حفظ شغل خود نسبت به ایـن مـوضـوع اعـتـراضـی  

ـا  .  نمی کنند  در پی این اظھارات کارگـران تـالش کـردیـم ت
ـا شـویـم   نظرات مسئوالن این کارخانه و ھیئت مدیـره را جـوی
ـیـگـیـری   که به دلیل عدم پاسخگویی نتیـجـه ای از ایـن پ

ـیـت ایـن مـھـم  .  حاصل نشد  به گفته برخی کارکنان مسـئـول
ـانـه   توسط اعضای ھیئت مدیره پذیرفته نمی شـود و بـه بـھ
ــه   ــت مـدیـره حـاضـر ب ـئ ـی مـدیـریـت ســھـامـداری، اعضــاء ھ

نکته جالب در عملکرد این کارخانه ایـن  .  پاسخگویی نیستند 
است که نه تنھا این واحد تولیدی مشکل اقتـصـادی نـدارد،  
. بلکه در دو سال اخیر تولیدات خود را نیز افزایـش داده اسـت 

با این وجود به دلیل برخی نگاه ھای حاکم مطالبه کارگـران  
در حال حاضر این واحد صنعتی با خـریـد  .  پرداخت نشده است 

ـیـت   ـال ـفـت کـاری فـع شمش به عنوان ماده اولیه در سه شـی
کرده و عالوه بر بازار داخلی بخش از تولیدات خود را صـادر  

 کارگر بستری ھزینه درمان نداشتند عالوه بـر  ٢١ . می کند 
ـیـل عـدم پـرداخـت   مطالبه حقوق، کارگران این کارخانه به دل

ـیـمـه نشـده و از  ٩ حق بیمه از سوی کارفرما طـی    مـاه ب
  ٢١ خدمات بیمه ای مـحـروم بـوده انـد، بـطـوریـکـه امسـال  

کارگر بستری این کارخانه نتوانسته اند ھزینه درمان خود را  
از طریق دفترچه ھایی که کارفرما در اختیارشان قـرار داده،  

موضوع قابل تـوجـه  !  پاداش برای رکورد تولید . پرداخت کنند 
ـاداش   در اظھارات اخیر مدیریت این کارخانه اعالم اعـطـای پ

ـیـد بـه کـارگـران اسـت  بـطـوریـکـه  .  برای کسب رکـورد تـول
ـافـت کـرده   کارگران بدون اینکه مطالبه به حـق خـود را دری
ـاداش وعـده داده شـده   باشند به تولید بیشتر برای اعـطـای پ

این در حالی است که خانواده ھای تـحـت  .  تشویق می شوند 
ـتـظـار   تکلف این کارگران بـه مـدت چـھـار مـاه اسـت در ان
ـنـد گـرھـی از   ـتـوان دریافتی حقوق سرپرست خود ھستند تا ب

بسیاری از کـارگـران در  .  مشکالت اقتصادی خود باز کنند 
ـاری ھـای   ـت گفتگو با مابا اشاره به سختی زندگی و گـرف
ـنـد   ـاکـیـد داشـت خانوادگی و ناتوانی در اداره مخارج روزمره ت
ـامـیـن   ـادر بـه ت که با قرض گرفتن از نزدیکان به سختـی ق
مایحتاج اولیه زندگی بوده، اما به دلیل تھـدیـد بـه از دسـت  

 )منبع مھر .(دادن شغل و بیکاری سکوت کرده اند 
 

  بازنشستگان
 

 ٨٦مطالبات بازنشستگان فرھنگی از سال 
 تاکنون پرداخت نشده است

رئیس کانون بازنشستگان فرھنگی کشور از عـدم  : آبان ٩ 
 تاکـنـون خـبـر داد و  ٨٦ پرداخت مطالبات فرھنگیان از سال  

ـاسـت جـمـھـوری شـد  . خواستار رسیدگی جدی از سـوی ری
ـان و کشـور دارای   ـازنشـسـتـه در سـطـح اسـت ـان ب ـنـگـی فرھ
مشکالت متعددی ھستند که برای رفع آن نیاز به اقـدامـی  

ـیـش از  .  اساسی است  ـنـکـه ب ـان ای ـی  درصـد از  ٦٥ وی با ب
بازنشستگان کشور در وزارت آموزش و پرورش ھستند ادامـه  

 ھزار بازنشسته از قشر فرھنگیان در کشـور وجـود  ٧٣٠ : داد 
ھای انسانـی مـحـسـوب    ترین سرمایه   دارد که به عنوان عظیم 

ـیـن ایـن نـھـاد  .  شوند و باید مورد توجه قرارگیرند   می  ھمـچـن
ـیـش از یـک   آموزشی و تربیتی در سـطـح کشـور دارای ب

ـا تـوجـه بـه  ١٠٠ میلیون و    ھزارنفر پرسنل اداری است کـه ب
ـازنشـسـتـگـان در ایـن مـجـمـوعـه بـه عـنـوان   ـاالی ب آمار ب

ایـن مـوضـوع  .  ترین نھاد در کشور شناخته شده اسـت   پرقدرت 
ــس  ــی ــه اطــالع رئ جــمــھــور رســیــده تــا شــورای عــالــی    ھــم ب

بازنشستگان زیر نظر شخص رئیس جمھور تاسیس شـود و از  
ـازھـای ایـن گـروه را بـرطـرف   ـی این طریق بتوان بسیاری از ن

 .کرد 
 

 گزارش 
 
ی فشار کارفرمایان شرکت سقز سازی  ادامه

 بر کارگران) و ن(کردستان
ـزسـازی   بر اساس گزارش رسیده کارفرمایان شـرکـت سـق

ی فشار بر کارگـران خـود، خصـوصـا     در ادامه )  و ن ( کردستان 
ـنـه  ـقـه، زمـی ی اخـراج و تـعـدیـل آنـھـا را بـه    کارگران باساب

طبق این گزارش طی چـنـد  . نماید   ھای واھی فراھم می   بھانه 
روز گذشته یکی از کارگران شرکت به نام فوأد صالحی بـه  
دلیل ناراحتی جسمی که بر اثر فشارھای کاری بـه او وارد  
شده بود، با صالحدید  پزشکی  قانونی مجبـور بـه اسـتـراحـت  

ـا  .  سه روزه گردید  ـازگشـت بـه کـارخـانـه ب اما وی پس از ب
برخورد شدید کارفـرمـا مـواجـه گـردیـد؛ و در نـھـایـت بـی  

ـنـد  ـان ذکـر اسـت  .  احترامی عذر او را از کارخانه خواست شـای
ی مرخصی نیز بـرخـوردار بـود؛     روز ذخیره ٨ فوأد صالحی از  

ـاز عـاجـل بـه   ـی اما باز ھم با توجه بـه وخـامـت حـالـش و ن
استراحت پزشکی، کارفرمایان حـاضـر بـه درک و پـذیـرش  
شرایط وی نشده، و وی را از کار اخراج نمودند؛ تا بار دیـگـر  

ھای ضد کارگـری خـود    با این اقدام غیر قانونی، بر سیاست 
ـاشـنـد  ـنـگـی بـرای  .  مھری دوباره گذاشته ب ـتـه ھـمـاھ ـی کـم

 ١٣٩٢  آبان  ٦ -کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

گذران سخت زندگی کارگران قند اھواز 
 ماه حقوق٣٤بدون دریافت 

ـنـدوشـکـر اھـواز  ٥  سال از تعطیلی خط تولید کـارخـانـه ق
ـیـف بـوده و   گذشته و در این مدت کارگران کارخانه بالتکـل

ماجرا از ایـن  .  کنند   بدون حقوق روزگار سختی را سپری می 
قرار است که در سفر دوم ھیأت دولت نھم به خوزستان طـبـق  

ای قرار شد شرکت قند و تصفیه شکر اھواز از سـوی    مصوبه 
ـقـل  ) بانک ٢ (سھامداران   ـت به وزارت صنایع و معادن وقت من

 صـورت گـرفـت ولـی پـس از  ٨٨ شود و این انتقال در سـال 
جمـھـوری و سـازمـان    ماه از سوی معاون حقوقی ریاست   چند 

بازرسی به دیوان عدالت اداری اعالم شد که مصوبه اشـکـال  
در ایـن  .  قانون اساسی اسـت ٤٤ حقوقی دارد و مغایر با اصل  

ھـای عـامـل بـه وزارت    میان ھیچ سھامی از سوی بانـک 
صنایع و معادن انتقال داده نشد و وزارت مربوطه نیز شـرکـت  

ـتـه یـکـی از اعضـای ایـن  . را بدون مسئول رھا کرد  به گـف
ـبـھـشـت   ـأت دولـت سـابـق در اردی شرکت در سفر چھـارم ھـی

ـانـک ٩٢  ھـای عـامـل    مصوبه لغو شد و بانک مرکزی به ب
ـار   ـانـک از ب ـاکـنـون ھـردوب این موضوع را اعالم کرد که ت

ـأت    مسئولیت شانه خالی کرده  اند و بنابراین شرکـت بـدون ھـی
ایـن مسـائـل  :  نجاتی به ھمشھـری گـفـت .  مدیره مانده است 

ـیـش از     ٣٤ باعث شده تا با تعطیلی کارخانه، کارگران آن ب
ـتـرچـه  ـیـمـه    ماه گذشته را بدون دریافت حـقـوق و دف ھـای ب

مشکل مالی کـارگـران حـتـی  : وی ادامه داد . سپری کنند 
باعث شده آنھا نتوانند به مشکـل درمـانـی خـود رسـیـدگـی  
کنند و حتی یکی از آنھا به این دلیل فوت شده و دیـگـری  

کوتاھی مسئـوالن  :  نجاتی افزود .  پایش را از دست داده است 
ــه از نـظــر    در حـالـی صــورت مـی  ــن کـارخـان ــرد کـه ای گـی

ـزدیـک بـه    جغرافیایی در منطقه  ـنـی ن ای بسیار مناسب یـع
ـادر جـنـوب قـرار دارد و روزانـه   ـن محل تولید مواداولیـه و ب

. تن چغنـدر را دارد ٢٥٠٠ تن شکر زرد و  ٥٠٠ قابلیت تصفیه  
وی از زبان کارگران کارخانه عنوان کرد که آنھا امـیـدوارنـد  

 و حـق    دولت جدید نسبت به اشتغال، حل مشکالت معیشتی 
ـبـع .  شان رسیدگی الزم را انجام دھد   و حقوق  -ھـمـشـھـری : مـن

 آبان ٧ 
  

 ھزار ٥٥یک درمانگاه برای شھرستانی با 
 کارگر بیمه شده

ـیـمـه شـده و  ٥٠ شھرستان آبیک با وجود    ھزار کارگـر ب
 ھزار کارگر بازنشسـتـه و  ٥ شان و ھمچنین حدود    ھای   خانواده 

ـامـیـن   ـاسـب درمـانـی ت ـات مـن مستمری بگیر، فاقد امـکـان
 درصد از درآمـدشـان را  ٣٠ کارگران ھر ماه  . اجتماعی است 

ـتـمـاعـی   «خرید   پیش »برای   ـأمـیـن اج خدمات درمـانـی بـه ت
ـایـد    کنند اما به ھنگام بروز جزئی   پرداخت می  ترین بیمـاری ب

ھای طوالنی را برای رسـیـدن بـه شـھـرھـای اطـراف    مسافت 
ـنـد از خـدمـات   ـتـوان ھمانند ھشتگرد و قزوین طی کنند تا ب

ـتـمـاعـی  .  مند شوند   درمانی بھره  تنھا مرکز درمانی تامین اج
ـبـوھـی از   در آبیک درمانگاه بسیار کوچکی است که با ان
ـات بـه   ـق جمعیت این شھرستان بیشتر در زمینه پانسمان و تزری

ـیـل    کار می  ـیـک بـه دل آید امکانات درمانی در شھرستان آب
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 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد

 درصد از جمعیت آن را کـارگـران تشـکـیـل  ٦٠ آنکه بیش از  
ای بـر خـور دار اسـت چـرا کـه در    دھند از اھمیت ویژه   می 

ھـا    صورت نیاز به درمان، بیمه شدگان ناچارند فـاصـلـه صـد 
کیلومتری تا مرکز استان قزوین را بـرای رسـیـدن بـه یـک  
بیمارستان مجھز طی کنند که ھمین مسـافـت طـوالنـی در  

.  تر شدن حال بیماران شـده اسـت   بسیاری از مواقع باعث وخیم 
ھمچنین این واحد فاقد پزشک متخصص بوده و امکانات و  

ـار مـحـدودی دارد  ایـن درمـانـگـاه  ..   تجھیزات پزشکی بسـی
فقط در یک نوبت روزانه فعال است و در ھمه ایام تعطیـالت  

تنھا بخش تخصصی ایـن  . ھا نیز تعطیل است   و سایر مناسبت 
ـبـود   ـیـل کـم مرکز بخش دندانپزشکی است کـه آنـھـم بـه دل

 ماه است کـه تـعـطـیـل بـوده و ایـن امـر  ٦ پزشک بیش از  
شدگان تحت پوشش تامین اجتماعـی    مشکالتی را برای بیمه 

 .این شھرستان ایجاد کرده است 
   
 
 

 اخبار بین المللی 
 

ھای  از کارخانه یکی تعطیلی -فرانسه 
 اتومبیل سازی سیتروئن

شرکت اتومبیل سازی سیتروئن اعالم کرد که یـکـی از  
کارخانه اصلی خود را در نزدیکی پاریس، پایتخـت فـرانسـه،  

 تـن در  ٣٠٠  ھزار و  ٣ تا امروز، بیش از  .  تعطیل خواھد کرد 
.  ساله دارد، کـار مـی کـردنـد ٤٠ این کارخانه که قدمتی  

: مدیر بخش منابع انسانی سیتروئن در این مورد مـی گـویـد 
 تن به مـکـان ھـای دیـگـر  ٢٧٠٠  ھزار شاغل  ٣ از مجموع  " 

ـیـق در حـال  . منتقل می شوند  روند جابجایی بـه صـورت دق
ـایـد دسـت کـم   انجام است و کمی زمان می برد چرا کـه ب

ـقـل کـرد ٧٠٠  . "  تن را به مشاغل یا مکان ھای دیگر منت
کارمندان معترض، صبح روز جمعه در بـرابـر ایـن کـارخـانـه  

ـنـده کـاری خـود، اظـھـارات  .  گردھم آمدند  آنھا نـگـران از آی
: یـکـی ا زآنـھـا مـی گـویـد .  مدیران شرکت را باور نـدارنـد 

 درصد کارمندان این کارخانه تحـت  ٩٠ مقامات می گویند  " 
ھزار نفـر  . این یک دورغ محض است . پوشش قرار گرفته اند 

 تـن  ٧٠٠  ھزار نفر دیگر تنھا  ٢ از  .  ھنوز در کارخانه ھستند 
 نفر دیگر در اداره کاریابی اسـم  ٦٠٠ کار یافته اند و دستکم  

ـنـد .  نویسی کردند  ." می بیند که آنھا به ما دروغ می گـوی
به گفته مقامات سیروئن، تعطیلی کامل ایـن کـارخـانـه در  
راستای طرح بھینه سازی ای صـورت مـی گـیـرد کـه در  

  ٨  به تصویب رسیده و مطابق آن، کاھش بیش از  ٢٠١٢ سال  
 . ھزار نیروی کار در نظر گرفته شده بود 

 
را اخراج   تن٢٠٠٠شرکت ولوو  -سوئد 

 کند می
 ولوو، شرکت سوئدی سازنده خـودروھـای سـنـگـیـن، از  
کاھش در آمد این شرکت خبر داد و اعالم کـرد دوھـزار تـن  

بـر اسـاس اعـالم ایـن  .  دھـد   از کارکنان خود را کاھـش مـی 
ـتـه و بـه یـک   شرکت ، سود خالص این شرکت کاھش یاف

ـارد     کرون رسیده که خیلی پایین ٣٨٧ میلیارد و   ـی تر از دو میل
ـزان  .  گران است   کرون پیش بینی شده تحلیل  افزون بر ایـن، مـی

ـارد و  ٦٤ معامالت وولو پنج درصد کاھش یافته و به   ـی ـل  می
ـیـل ٨٨٠  گـران     میلیون کرون رسیده است در صورتی که تـحـل

ـیـون  ٧٠٠  میلیارد و  ٦٧ میزان معامالت این شرکت را   ـل ـی  م
ـایـج وولـو در  .  بینی کـرده بـودنـد   کرون پیش  ـت در پـی ایـن ن

رفـت اعـالم کـرد در چـارچـوب    اقدامی که انتظار آن مـی 
ـان خـود را   طرحی که ماه سپتامبر تدوین شد، شمار کـارکـن

ـلـم،  .  دھد   کاھش می  به گزارش خبرگزاری فرانسه از استـکـھ
ای اعالم کرد حدود دو ھزار تـن    این شرکت سوئدی در بیانیه 

ـزدیـک بـه  .  دھد   از کارکنان خود را کاھش می  این تـعـداد ن
 . دھند   دو درصد کارکنان فعلی این شرکت را تشکیل می 

 
اعالم شرکت الکترلوکس برای  -سوئد 

  ھزار کارگر٢اخراج 
ـیـد لـوازم خـانـگـی  ٢٥ روز   ـزرگ تـول ـبـر شـرکـت ب  اکت

الکترلوکس اعالم کرد که بمنـظـور صـرفـه جـوئـی در    برقی 
از کـارگـران     تـن ٢٠٠٠ ھا تا آخر سال میالدی جـاری    ھزینه 

ـیـشـتـر از  .  کند   خود را اخراج می  ـان ب ـال زی ـب این تصمیـم بـدن
. ماھه سوم سال اعـالم شـد   شده این شرکت برای سه   پیشبینی 

ـیـروی کـار ایـن  ٣.٣ ھا معادل    تعداد اخراجی   درصـد کـل  ن
این شرکت اعالم کرده که کارخانه خـود در  .  شرکت ھستند 

ـیـد خـود در کـارخـانـه    استرالیا را تعطیل می  کند، مقدار تـول
ـیـشـتـری روی    واقع در ایتالیا را بازبینی می  کند و تمـرکـز ب

 .کارخانه موجود در تایلند خواھد کرد 
 

 معدنچی در اثر ٦جان باختن  -اسپانیا 
 نشت گاز

ـبـه   ـبـر شـش  ٢٨ به گزارش خبرگزاریـھـا روز دوشـن  اکـت
معدنچی اسپانیایی در یک مـعـدن زغـال سـنـگ کشـتـه  

. این معدنچیان روز چھارشنبه به خاک سپـرده شـدنـد .  شدند 
ـا   ـا لـوسـی ـت این معدنچیان بر اثر نشت گاز متان در معدن سان

ـنـج  .  واقع در شمالغرب این کشور جان باختند  در این حادثه، پ
در مراسم تدفیـن  .  معدنچی دیگر نیز مصدوم و بستری شدند 

: یکی از بستگان قربانیان خطاب به مقامات حاضر فریاد زد 
ـنـجـا جـمـع شـده ایـد "  ." بخاطر عکس و تصویر و تبلیغات ای

ـنـد و  ٤٠ حدود    ھـزار  ٨  معدن ذغال سنگ در اسپانیا فعا ل
 .نفر در آنھا مشغول به کار ھستند 

 
اعتصاب میلیونی کارگران برای  -اندونزی 

 افزایش دستمزد
ـبـر  ٣١ به گزارش خبرگزاریھا روز پنجشنبه   ـان  ٩ (  اکت  آب

ـیـن بـود دسـتـمـزدھـا در  (   ـای صدھا ھزار نفر در اعتراض به پ
ـاد  .  اندونزی اعتصاب کردند  ـت ـف آنھا خواھان افزایش پنجاه تا ھ

درصدی حقوق خود در کشوری شدند که عـلـی رغـم رشـد  
ـیـن تـریـن   ـای اقتصادی آن، یکی از کشورھایـی اسـت کـه پ

ـا دارد  یـک کـارگـر اعـتـصـابـی مـی  .  دستمزدھا را در دنی
ـیـن  : " گوید  ـی دولت به درستی شاخص ھزینـه زنـدگـی را تـع

ـتـھـا  .  نکرده است  ـیـم ـزایـش ق ما از اقشاری ھستیم که از اف
بخصوص در روزھای خاص مثل عید و کریسمس رنـج مـی  

ـفـر  ." بریم  ـیـون ن ـل ـی تعداد افراد اعتصابی در این کشور، دو م
ـتـخـت و   اعالم شده که ھفتصد ھزار تن از آنھا در جاکارتا پای

ـزایـش دسـتـمـزدھـا  . بکاسی بوده اند  شرکتھا معتقدند کـه اف
 .باعث فرار سرمایه گذاران خارجی خواھد شد 

 
تظاھرات در رم در اعتراض به  -ایتالیا 

 وضعیت مسکن
ـبـه    ٣١ به گزارش یورو نیوز صد ھا ایتالیایی روز پنج شـن

در اعتراض به وضعیت مسکن و در حمایـت  (   آبان  ٩ (اکتبر  
از مستاجران ناتوان از پرداخت اجاره بھا در مرکز رم دسـت بـه  

یکی از فعاالن حاضر در این تجمع خـطـاب بـه  .   تجمع زدند 
ـایـد اتـمـام  : " شھردار رم گفت  فکر می کنیم که شھردار رم ب

حجت کند و تخلیه مستاجران ناتوان از پرداخت اجـاره بـھـا را  
چند تن از تظاھرکنندگان با پرتاب تـخـم مـرغ،  ."   پایان دھد 

بـرخـی  .  میوه و ترقه به سوی پلیس خشم خود را نشان دادنـد 
از معترضان خشمگین در اعتراض به فقدان مسـکـن کـافـی  
ـتـل ھـا و   ـا ھ برای خانواده ھای کم درآمد، تالش داشتنـد ت

در جریان درگیری بیـن  .   ساختمان ھای محل را تسخیرکنند 
ـیـن،  .  پلیس و تظاھرکنندگان، شش تن زخمی شـدنـد  ھـمـچـن

ـازداشـت شـدنـد  ـیـس ب ـل . چند تن از تظاھرکنندگان تـوسـط پ
ـنـدگـان بـه گـاز   نیروھای پلیس برای متفرق کردن تظاھرکـن

ـا ایـن اعـتـراضـات،  .   اشک آور متـوسـل شـدنـد  ھـمـزمـان ب
ـا از  «موریتزیو لوپی » ـی ـال ـت ، وزیر حمل و نقل و زیرسـاخـت ای

 میلیون یورویی برای بخش مسکـن در  ١٤٠ سرمایه گذاری  
 . خبر داد ٢٠١٤ سال  

 
اعتراض به حکم مجازات ھرس  -کنیا 

 فضای سبز برای مجرمان تجاوز گروھی
صدھا معترض به نتیجـه دادگـاه بـررسـی یـک پـرونـده  

ـبـه     ٣١ تجاوز گروھی در نایروبی، پایتخت کنیا روز پنجـشـن
ـار مـجـازاتـی  (  آبان  ٩ ( اکتبر   به تظاھرات پرداختـه و خـواسـت

ـز  .   سخت برای تمامی مجرمان این پرونده شدند  ـی ـانـی، ل قـرب
ـاحـیـه سـتـون  ١٦ دختر    ساله ای است که دچار آسـیـب در ن

پـس از  .   فقرات شده و از صندلی چرخدار استفاده می کنـد 
آنکه سه مجرم از شش نفر درگیر این پرونده به ھرس فضـای  

 ھزار تـن در  ٣٠٠ سبز محکوم شدند، بیش از یک میلیون و  
ـامـات قضـایـی   اعتراض، نامه ای سرگشاده خـطـاب بـه مـق

ـان  .   کنیا برای اجـرای عـدالـت امضـا کـردنـد  یـکـی از زن
ـقـط خـواھـان عـدالـت  : " حاضردر تظاھرات می گـویـد  مـا ف

ھستیم و می خواھیم دولت کنیا اطمینان دھـد کـه مـخـارج  
دختری در میان معترضان دلیـل  ."  درمان لیز تامین شده است 

: حضورش در این اعتراض خیابانی را چنین شرح مـی دھـد 
من در کنار خواھرانم در کنیا ایستاده ام تا بگویـم کـه ایـن  " 

نقض حقوق زنان است که به او تجاوز شود بـعـد مـردان بـی  
این چیزی است که مـا امـروز انـجـام مـی  .  مجازات بمانند 

ـقـشـی  ."  دھیم  مردان نیز در اعتراض بـه حـکـم صـادر شـده ن
ـنـده در  .  چشم گـیـر دارنـد  یـکـی از مـردان مشـارکـت کـن

من به عنوان  .  این مساله ھمه ما است : " تظاھرات می گوید 
یک مرد، اینجا ایستاده ام و تـالش مـی کـنـم کـه مـردان  
دیگر را نیز به حمایت ترغیب کنم و به خشونت جنسیتی نـه  

این تجاوز گروھی بیست و شـشـم ژوئـن سـالـجـاری  ."  بگویم 
ـیـم   میالدی اتفاق افتاد ولی خبر آن با بیش از سـه مـاه و ن

 .تاخیر منتشر شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


