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ـنـدگـان  ٣ روز    آذر ھماھنـگ کـن
 ھزار امضـا در مـحـل  ٤٠ طومار  

وزارت کار تـجـمـع کـردنـد و بـا  
ـر خـواسـت   خواندن قطعنامه ای ب
فوری افزایش دستمزدھـا تـاکـیـد  

ـراضـی  .  گذاشتند  این تـجـمـع اعـت
اتفاق سیاسی مھمی است که در  

 ھزار کارگر امضـا  ٤٠ آن نه تنھا  
ـلـکــه   ـنـده ایـن طــومـار ھـا، ب کـن
خــواســت کــل کــارگــران و کــل  

 .جامعه را نمایندگی کرد 
به گزارش سایت اتـحـاد، ایـن  
ـبـال نـامـه ھـمـاھـنـگ   تجمع بـدن
کنندگان طومار چھل ھزار نفـری  
ــه وزیــر کــار و عــدم   کـارگــران ب
ـر کــار بـه آن،   پـاسـخــگـویـی وزی

ــد  ــزار ش ــع  .  بــرگ ــم ــج ــن ت در ای
کارگران شاغل و بازنشـسـتـه ای  
از شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  
و حومه، الستیک البرز، صـنـایـع  
ـروشـیـمـی،   ـت فلزی، ایرانـخـودرو، پ

کارگران ساختمانی و بیمارستانی  
ـنـدج و   و کارگرانی از شـھـر سـن
برخی دیگر از کارخانجات تـھـران  

ـنـد  در ایـن تـجـمـع  .  شرکت داشـت
اعتراضی کارگران قطعنـامـه ای  

ـنـد کـه در  ٦ با    بند اعـالم داشـت
راس آن خواست افزایش دستمزدھا  

ــامــه  .   قــرار دارد  ــن ــن قــطــع در ای
ـر خـواسـتـھـایـی چـون   کارگران ب
افزایش چندین برابر حداقـل مـزد،  
اجرای فوری قانون الزام و تـوقـف  
ـر   غارت دستمزدھای زیر خـط فـق

بیمـه ھـای  "کارگران تحت عنوان  
تکمیلـی، مـتـوقـف شـدن اجـرای  
ــردی، صــدور   ــاد شــاگ ــت طــرح اس
ـر جـریـمـه   ـنـی ب بخشنامه ای مـب
کارفرمایان خاطی پرداخت بموقـع  
ــوقـــف شـــدن   ـت ــزدھـــا، مــ ـــم دســت
اصـالحـاتــی کــه تــالش شــده بــر  
قوانین کار و تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ــان دادن بــه   وارد مــیــشــود و پــای

بیحقوقی ھایی که کـارفـرمـایـان  
ـنـد،  و   به کارگران تحمیل میکن
ـــھـــای   ـت ـرکــ ـــده شـــدن شــ ـی ـرچــ ــ ب
پیمانکاری و اجرای کامل و بـی  
ــه کــارگــران   ــی ــمــه کــل ــی ــقــص ب ن
ساختمانی، تاکید گـذاشـتـه شـده  

 . است 
ــراضــی   در ایــن حــرکــت اعــت
ـیـن بـا در دسـت   کارگران ھمـچـن
ـــی بـــا   ـــالکـــاردھـــای ـــن پ ـت ـرفــ گــ
ـر، راه   خواستھایی چون آقـای وزی

 ھـزار  ٤٨٧ زنده ماندن با دستمـزد  
تومانی را به مـا نشـان دھـیـد ،  
آقای رئیس جمھور به وعده ھـای  
ـیـد، اجـرای طـرح   خود عمـل کـن
ــد   اسـتـاد شـاگـردی مـتـوقـف بـای
گردد، ما کـارگـران مـرغ عـزا و  
ــمــه   ــم شــد، بــی ــخــواھــی عــروســی ن

ــی   ـل دزدی آشــکــار از  =  تـکــمــی
ــاد   ــب کــارگــران، طــرح اســت جــی

درست در آستـانـه صـد روزه گـی  
دولت روحانی، وزرای امور خارجه  

ـر  "  قدرتھای بزرگ جھانـی "  و وزی
امور خارجه جمھوری اسـالمـی و  
ـیـمـه ھـای   البته  خانم اشتون در ن
شب به وقـت ژنـو از شـوق زیـاد  
ھمه ھمدیگر را بـغـل مـیـکـردنـد  

البته قصد و غـرضـی در کـار  (  
نبوده ھمیجور اتفاقـی زمـانـھـا بـا  

!) ھم جور شدند، امداد غیبی بوده 
ظــریــف وزیــر خــارجــه جــمــھــوری  
اسالمی ھمزمان کـه بـا ھـیـجـان  
ــا یــکــی از نــمــایــنــدگــان   ــاد ب زی

مغازله مـیـکـرد،  "   جامعه جھانی " 
با دیـگـری دسـت مـیـداد و اگـر  

کـم  "  اسالم دستش را نبسـتـه بـود " 
مانده بود کاترین اشـتـون را بـغـل  

ـبـی   کند اما گویا امدادھای غـی
به دادش رسیدند و به اذن خـداونـد  
دستانش در ھمدیگر قفل شـد کـه  
مبادا اشتون را مـثـل آدمـیـزاد در  

روحــانــی بــه آقــا  .  آغــوش کشــد 
تبریک گفت و آقا بـه خـودش و  
روحانی و از فضل الھی گفت تـا  
کالمش فصل الخطـاب بـاشـد تـا  
بقیه مسئوالن این نظام الھی خـفـه  

ـرنـد  اوبـامـا گـفـت راه  .  خون بـگـی
دیپلماسـی بـاز اسـت و بسـیـاری  
ـنـد کـه   ـت دیگر خیلی چیزھـا گـف
بماند اما مسئله مھم این بود کـه  

ـنـد بـی  "  بیـطـرف " رسانه ھای   مـان
بی سی در کمال صداقت کـه از  
ـم بسـیـار اصـرار   ایشان سـراغ داری

 اخبار کارگری
 علیرغم تھاجم پلیس امنیت دولت تدبیر، تجمع اعتراضی کارگران تھرانی در محل وزارت کار با قرائت قطعنامھ با موفقیت بھ پایان رسید

 ١١ صفحه   تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفھان  

 کارگران و حداقل دستمزد
 یک اتفاق مھم این ھفته  

 شھال دانشفر 

 آقای رئیس دانا
  از بغل دستی ات بپرس

 یاشار سھندی 

 نکته اصلی 
 "توافق ھسته ای"تا "روحانی  روزه١٠٠گزارش "از

 در حاشیه اخبار کارگری
 دستمزدھا و بیکاری

 ٦ صفحه  

 ١٠  صفحه  
 اعتراضات کارگران 

 پلی اکریل اصفھان ادامه دارد
 ٨ صفحه  

 ٥             صفحه  

 ٣             صفحه  
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 لغو مجازات اعدام
 

ــایــد  مــجــازات اعــدام ب
اعـدام .  فورا لغو گـردد

یــا ھــر نــوع مــجــازات 
متضمن تعرض به جسم 

ــراد  ــقــص عضــو، ( اف ن
) تنبیه بدنـی، و غـیـره

ــی  ــط ــرای ــر ش ــحــت ھ ت
ھمچـنـیـن .  ممنوع است

مجازات حبس ابد بایـد 
 . لغو شود

  
حفظ حرمت و شخصیت 

 مردم
 

ممنوعیت ھر نوع درجه 
بندی رسمی و تلویحی 
در شــان و شــخــصــیــت 
مــردم بــرحســب مــقــام، 
منصب، مذھب، ملیت، 
تابعیت، جنسیت، سطـح 
ــد، ســر و وضــع  درآم
ظــاھــری، مشــخــصــات 
جسمی، تـحـصـیـالت و 

 . غیره
 

مـمـنــوعـیــت افــتـرا و 
 . ھتک حرمت افراد

ــوع  مــمــنــوعــیــت ھــر ن
ــزشــکــی و  ــش پ آزمــای
ـــط  دارویـــی و مـــحـــی

زیســـتـــی روی افـــراد 
ــدون اطــالع و اعــالم  ب
رضـایـت رسـمـی آنـھـا، 
ممنوعیت ھر نوع دخـل 
و تصرف در تـمـامـیـت 

نــظــیــر ( جسـمــی افـراد 
عقیم سازی، بـرداشـتـن 
یـــا پـــیـــونـــد اعضـــاء، 
دســــتــــکــــاری ھــــای 
ژنتیکی، سقط جـنـیـن، 

بـدون )  ختـنـه، و غـیـره
 . اطالع و رضایت فرد

 
ممنوعیت اسـتـفـاده از 
ــای  ــرھ ــت ــی ــاب و ت ــق ال
ــنــی و  ــی و دی ــلــم ع
کشــوری و لشــکــری 

نظـیـر تـیـمـسـار، آیـت ( 
الله، دکتر، مھنـدس و 

در خارج محـیـط )  غیره
در مـراودات .  تخصصی

رسمی و دولتی ھر فرد 
باید صرفا با نام و نـام 
فامیل مورد اشاره قرار 

ــرد ــگــی ــت .  ب ــوعــی مــمــن
ــقــاب و  اســتــفــاده از ال
صفات تحقیر آمـیـز در 
تــوصــیــف بــخــش ھــای 
مختلف جامعـه تـوسـط 
ــر مــرجــع و مــقــام  ھ

 . دولتی و غیر دولتی
 

ممنوعیت ایجاد بـخـش 
ھای لوکس و عـادی، 
درجه یک و درجه دو، 
ــس  ــره در ســروی ــی و غ
ــقــل  ــمــل و ن ــای ح ھ
ــارھــا،  ــومــی، قــط ــم ع
ــــــا،  ــــــاھ ــــــم ــــــی ــــــواپ ھ
مھمانسراھای دولتی و 
ــحــی و  ــری ــف ــز ت ــراک م

ایـن .  تعطیالتی و غیـره
گونه خدمات بـایـد بـه 
مناسب ترین شـکـل در 
استاندارد یکسـانـی در 
اخــتــیــار ھــمــگــان قــرار 

 . بگیرد
  

 رسانه ھای جمعی
دسترسی عـمـومـی بـه 
نشریات کثیراالنـتـشـار، 
شبکه ھای رادیویی و 

ایــجــاد .  تــلــویــزیــونــی
ــکــه ھــای رادیــو  ــب ش
تلویزیونی توسط دولـت 
و توزیع ساعات پـخـش 
میان شوراھا، نـھـادھـا، 
کانون ھا و انجمـن ھـا 
و احـــزاب مـــخـــتـــلـــف 
ــی  ــشــکــل از اھــال مــت

ــور ــو کــامــل .  کش لــغ
ســــانســــور، اعــــم از 
سیاسی و غیر سیاسـی 

 . بر رسانه ھا

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
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ـرده داری،   شاگردی بازگشت به ب
  ١  درصــد گـرســنـه گـرســنـه  ٩٩ 

ــه   ــن، ھــزیــن ــامــی ــن ت ــامــی درصـد ت
ویرانی صندوق تامین اجـتـمـاعـی  
را از غارتگرانش بگیرید، صـدای  
ـنـد کـردنـد  ـل . اعتـراض خـود را ب

ـر بـزرگـی   ـن بعالوه در این تجمع، ب
ـر کـار  "  نه " با شعارھای پاسخ   وزی

به اعتراض چـھـل ھـزار کـارگـر،  
ما خواھان افزایش فوری حـداقـل  
مزد ھستیم، اجرای قانـون الـزام و  
ـم مـاسـت،   درمان رایگان حق مسل

" اســتـاد شـاگــردی " اجـرای طـرح  
متوقف باید گردد، توجھات را بـه  

نـگـاھـی بـه  .  خود جلب مـیـکـرد 
ـراضـی   جزئیات ایـن حـرکـت اعـت
کارگران در مـقـابـل وزارت کـار  
جایگاه مھم این حرکت اعتراضی  
کارگران و وحشت رژیم اسـالمـی  

 . را به نمایش میگذارد 
به گزارش سـایـت اتـحـاد، در  

  ٣٠٠ این روز در حالیکه بیـش از  
کارگر شـاغـل و بـازنشـسـتـه از  
کارخانـه ھـای تـھـران آمـادگـی  
خود را برای حضور در این تجـمـع  
اعالم کرده بودند و دسـتـه دسـتـه  
در حال حضـور در مـحـل وزارت  
ـتـی   ـی کار بودند،  مـامـوریـن امـن
رژیم تالش کردنـد از ورود صـف  
ـرض بـه مـحـل   اول کارگران مـعـت

امـا  .  وزارت کار جلوگیری کننـد 
کارگران با مقاومت جانـانـه خـود  
موفق به باز کردن پارچه نـوشـتـه  
ھای خود و پـالکـاردھـایشـان در  

ــد  ــاط وزارت کــار شــدن در  .  حــی
ــدام کــارگــران،   ــن اق ــل ای ــاب مــق
ـم تـجـمـع   ـتـی رژی ـی نیروھای امـن
معترضین را مورد حمله قرار داده  

  ٣ و پالکاردھا را جمع کـردنـد و  
نفر از کارگران به اسامی  حسـن  
سعیدی، جعفر عظیم زاده و وحـیـد  
ـم از   فریدونی را بـا ضـرب و شـت
ــی   مـحـل دور کـردنـد و  در الب
ـرار   وزارت کار مـورد بـازداشـت ق

ولی کارگران ھمچـنـان بـه  . دادند 
حــرکــت اعــتــراضــی خــود ادامــه  

سرانجام نیروھای انتظـامـی  .  دادند 
وزارت کار وارد صحنـه شـدنـد و  
تالش کردند فضا را آرام کننـد و  
ـیـن وزارت   با ھماھنگی با مسئـول
کار زمینه مذاکره با کارگران را  

ـنـد  ـنـدگـان  .  فراھم کن تـجـمـع کـن
ـم زاده، وحـیـد   ـر عـظـی آقایان جعـف
فریدونی، حسن سعـیـدی، شـاپـور  
ـنـائـی   احسانی راد و خانم اشرف ب
ـنـده ھـای خـود   را به عنوان نـمـای

ــرفــی کــردنــد  ولــی پــس از  .  مــع
ـم سـاعـت اعـالم شـد   ـی گذشـت ن
کارگران در محل مسـجـد وزارت  
ـیـن ایـن   کار جمع شوند تا مسئـول
وزارتخانه در آنجا با آنـان مـذاکـره  

در این ھـنـگـام مـقـامـات  .  کنند 
دست انـدر کـار وزارت کـار بـه  
توطئه دیگری مـتـوسـل شـدنـد و  
در حالیکه تعـدادی از کـارگـران  
وارد مسجد شـده بـودنـد، از ورود  

ـری شـد  حـدود  .  بقیه آنان جـلـوگـی
 کارگر با نشسـتـن در مـحـل  ٥٠ 

ــظــر   ــت ــار مــن مســجــد وزارت ک
مسئولین شـدنـد کـه بـا گـذشـت  
ـیـن   مدتی دو نفر از طرف مسـئـول
ــس   ــمــراه رئــی ــه ھ وزارت کــار ب
حراست این وزارتخانه با کـارگـران  

امـا  .  معترض وارد مذاکره شـدنـد 
کارگران با اعالم اینکه وزیر کـار  
باید بیاید و پاسخگو باشد، حاضر  
به مذاکره نشـدنـد  و بـار دیـگـر  
تجمع خـود را بـه حـیـاط وزارت  
ــان آزادی   ــاب ــه خــی کـار مشــرف ب

 .کشاندند 
ـم   ـر عـظـی در این ھنگـام جـعـف
زاده یکی از ھماھنگ کنندگـان  
طومار اعتراضی کـارگـران طـی  
سخنانی در حیاط وزارت کـار بـا  
ــار   ــرایــط مشــقــت ب اشــاره بــه ش
ــران  و اراده وزارت کــار   کــارگ
ــه   ــدگــی ب ــی بــر عــدم رســی مــبــن
خواستھای آنـان، قـطـعـنـامـه ایـن  
تجمع را قرائت کـرد و کـارگـران  
تجمع کننده با کف زدن و اعـالم  
اینکه چنانچه به خـواسـتـھـایشـان  
رسیدگی نشود دست به تجمـعـات  
بزرگتری خواھـنـد زد بـه تـجـمـع  
ـراردادن سـه   خود پایان دادند و با ق
ــه   ــق ــی در حـل ــازداشـت کـارگــری ب
خود، محل وزارت کار را تـرک  

 .نمودند 
ـرائـت   در این تجمع و حـیـن ق
قطعنامه بطـور مـرتـب مـامـوریـن  

امنیتی در حال فیلمبرداری بودنـد  
ـنـده مـرتـب   و کارگران تجمـع کـن
اعالم میکردند این صحنـه ھـا را  
ـیـن   به  وزیر کار و دیـگـر مسـئـول
نشان دھید و یـکـی از کـارگـران  
بازنشسته نیز با نشـان دادن جـای  
ــر   خــالــی دنــدان ھــای خــود و ب
شمردن حقـوق قـانـونـی کـارگـران  
ــرضــانــه ســخــن   ــازنشــســتــه مــعــت ب

ــت  ــگــف ــب فضــا،  .  مـی ــن تــرتــی ــدی ب
فضای اعتراض بـود و کـارگـران  

 . خواستھایشان را فریاد میزدند 
ـنـدگـان   تجمع ھماھـنـگ کـن

ـیـانـگـر  ٤٠ طومار    ھزار امضـا  ب
فضای اعتراض در مـحـیـطـھـای  
کارگری و بطور واقعـی در کـل  

از جـمـلـه  در دو  .  جامعـه اسـت 
ـیـز مـراکـزی چـون   ـر ن ماھه اخـی
پتروشیمی ماھشھر و پلی اکـریـل  
ــای داغ   ــون ھ ــان ــان، ک ــھ اصــف
اعتراض بر سـر خـواسـت افـزایـش  

بـطـور مـثـال  .  دستمزدھا بوده است 
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب

ـیـه   ـیـان  مـاده  ٦ اصفھان قبال در ب
ــن خــواســت   ای خــود بــر روی ای
ــارگــران   ــد و ک ــد کــردن ــاکــی ت
ــز در   ــھــران نــی ــه در ت بــازنشــســت
اجتماعی متوالـی خـود در طـول  
سال گذشته خواھان افزایش سطـح  

 . دستمزدھایشان شدند 
نکته مھم اینجاست که ھمراه  
با شـدت گـرفـتـن تـحـرکـات در  
جنبش اعتراضی کارگری بر سـر  
ــا،    ــمــزدھ خــواســت افــزایــش دســت
کمیته مزد رژیم اسـالمـی دسـت  

 . بکار شده است 
ـم   ـتـه مـزد رژی کارگران، کمی
ــمــی   ــت ن ــه رســمــی اســالمــی را ب
ـیـن   شناسند و به وجودش و به تعـی
حداقـل مـزدشـان تـوسـط نـھـادی  

و  "  شورایـعـالـی کـار "تحت عنوان  
ـراض دارنـد  . از باالی سرشان اعـت

ـــازل   ـــح ن ـــط ـــه س ـران ب کـــارگــ
ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی
ــاســخــگــویــی بــه   ــر و عــدم پ فــق
اعتراضاتشان بر سر ایـن مـوضـوع  

این موضوع بـویـژه در  .  معترضند 
ــھــای اخــیــر یــک مــحــور   ســال

ـر   اعتراضات کارگری در مبارزه ب
سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
بوده و از جمله در سـال گـذشـتـه  

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا و سندیـکـای شـرکـت  
واحد، با تجمعات خود در مـقـابـل  
مجلس اسالمـی و  وزارت کـار  
ــــدای   ــــی، ص ــــالم ـم اس ـــ رژی

ـنـد کـردنـد  ایـن  .  اعتراضشان را بل
ـیـن یـک مـوضـوع   مساله ھمچـن
مھم اعتراض ھمین کـارگـران در  
تجمع اعتراضی آنان بـه مـنـاسـب  
اول ماه مه روز جھانی کارگر در  

ــود  ــه ب ــز  .  سـال گــذشــت امســال نــی
  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  

ھزار امضا با اعالم خبر آغـاز بـه  
کار کمیته مزد رژیم، فراخوان بـه  
اعتراضی سراسری بر سر خواسـت  
افزایش دستمزدھا داده و ھـمـانـجـا  
اعتراض خود را به ایـن مـوضـوع  

 .اعالم کرده اند 
در راسـتـای ھـمـیـن فـراخـوان  

 آذر ھـمـاھـنـگ  ٣ است کـه در  
 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان طومار  

ــه   در مـحـل وزارت کـار دسـت ب
تجمع اعتراضی زده و قـطـعـنـامـه  

 .   میدھند 
ــســت کــه در   ــت ایــن ــعــی واق
ــر و فــالکــت   ــطــی کــه فــق شــرای
بیسابقه ای بر گـرده کـارگـران و  
کل جامعه تحمیل شده اسـت، در  
ـیـمـت ھـا   شرایطی که ھـر روز ق
افزایش بیشتر می یـابـد و ابـعـاد  
ـر بـه حـد فـاجـعـه بـاری   ـق این ف
رسیده است، مبارزه بر سر خواسـت  
افزایش دستمزد، بیش از ھر وقـت  
به مساله مبرم زندگی و معیشـت  
کارگران و کل جامعه تبدیل شده  

به عبارت روشنتر در چنین  .  است 
ـتـصـاد و مـعـیـشـت   شرایـطـی، اق
کارگران و کل جامعـه بـه صـدر  
ــاســی جــامــعــه   ــی مــوضــوعــات س

ــن  .  کشـیـده شـده اســت  ـی ـر چـن زی
فشار اجتماعی است که روحانـی  
در ھنگام تبلیغات انتخاباتـی اش  
ـتـن از سـطـح   وادار به سـخـن گـف
افزایش دستمزدھـا شـد و ھـمـیـن  
ـیـش از ھـر   ـیـز امـروز ب موضوع ن
ـم   وقت به یک معضل مـھـم رژی

 . اسالمی تبدیل شده است 
خواست افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
خواستی است که مـبـارزه بـخـش  
ھای وسیع جامعه را علیه فقـر و  

گرانی به ھم پیوند میـدھـد و بـه  
این اعتبار خواستی است سیاسـی  
که مسقتیما رژیم اسالمی را در  

ـرار داده اسـت  نـکـتـه  .  مخمصه ق
مھم اینجاست که این خواسـت را  
باید با اتکا به این نیروی بـزرگ  
اجتماعی که زندگی و معـاشـش  
ـیـش   به تحقق آن گره خـورده بـه پ

 .برد 
ــای   ــوراھ ــی ش ــال ــون ع ــان ک

 اسالمی و بحث بر سر دستمزد 
ـر سـر   ھر سال که مـوضـوع ب
تعیین حداقل دسـتـمـزد کـارگـران  
ــرای ســال آتــی داغ مــیــشــود،   ب
شوراھای اسالمی رژیم اسـالمـی  
ـنـد تـا   ـت نیـز بـه تـکـاپـو مـی اف
ــان   فضــای اعــتــراضــی در مــی

ـنـد  از  .  کارگران را کمرنـگ کـن
ھمین رو با داغ شـدن ایـن بـحـث،  
. گمانه زنی ھایشان شروع میشود 

ـر   ـی ـبـی دب ـی امسال نیـز حسـن حـب
کــانــون شــورای اســالمــی کــار  
ـتـگـویـی بـا   استان تـھـران در گـف
خبرگزاری فارس وارد ایـن بـحـث  
شده و از چھارچوب قـانـون کـار  
رژیم اسالمی برای تعیین حـداقـل  
دستمزدھا سخن میگوید تا بلـکـه  
ــد بــرابــر   ــش چــن خــواســت افــزای
دستمزدھا از سـوی کـارگـران را  

ــن  .  مـھـار زنـد  ـراض او در ای اعــت
ـتـه مـزد   سخنان نه به وجود کـمـی
رژیم اسالمی و گمانی زنی آنـان  
ـرخ   ـر سـر ن از باالی سرکارگران ب
فروش نیروی کار کارگر،  بلکـه  
ـتـه   به این است که چرا این کـمـی

چـرا  .  دیر دست به کار شده اسـت 
که ایـن تشـکـلـھـای دسـت سـاز  

نمایندگان  " حکومتی تحت عنوان  
ـری  ـــک پـــای  "  کـــارگــ خـــود ی

ـتـکـارانـه رژیــم   ــای تصـمـیـمـات جـن
اسالمی بر سر زندگی و مـعـاش  

در این گفتگـو حسـن  .  کارگرانند 
ــی از مــوضــوع افــزایــش   ــب ــی ــب ح
دستمزد کارگران بعنوان یـکـی از  
ــت   ــن چـالــش ھــای دول ــری بـزرگــت
روحانی سخن مـیـگـویـد و ھـمـه  

 کارگران و حداقل دستمزد
 یک اتفاق مھم این ھفته  

 ١  از صفحه   
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ـر   تاکیدش افـزایـش دسـتـمـزدھـا ب
ـم  ٤١ اساس ماده    قانـون کـار رژی

ـنـجـاسـت  .  اسالمی است  جـالـب ای
که نرخ تورم تا مھـر مـاه امسـال  

ــود و  ٤١   درصــد اعــالم شــده ب
ـیـن   ـر سـر تـعـی اکنون که بـحـث ب
ــمــزدھــاســت،   ــزان حــداقــل دســت مــی
ـر نـوبـخـت سـخـنـگـوی   محمـدبـاق
دولت به چشم مردم نگاه میـکـنـد  
و آشکارا دروغ گفته و از کاھـش  

 درصـد سـخـن  ٣٧ نرخ تورم  بـه  
ـیـب مـعـنـای  .  میگوید  ـرت بدین ت

ـنـی   عملی گفته حسن حبیبی مب
بر افزایش میزان حداقـل دسـتـمـزد  
بر اساس نرخ تورم دولتی، رقـمـی  

 ھزار تومان یـعـنـی  ٦٦٠ در حدود  
رقمی بازھم چند بار زیر خط فقـر  

 . است 
روشن است که کارگـران ایـن  

ــد  ــذیــرن ــمــی پ ــع  .  را ن ــجــم در ت
 آذر در مقابـل وزارت  ٣ اعتراضی  

کار، کارگران در قطعنـامـه شـان  
ـر سـطـح   ـراب بر افـزایـش چـنـدیـن ب

 . دستمزدھا تاکید گذاشتند 
ــاســخ شــوراھــای اســالمــی،   پ
ـم   ـتـه مـزد رژی اعتراض علیه کمی
اسالمی و اعالم اینکـه دسـتـمـزد  
ـنـدگـان   کارگران باید توسط نـمـای
منتخب خود کارگران تعیـن شـود  

پاسخ شوراھای اسالمـی،  .  ، است 
ــمـایــنـدگـان مـنــتـخــب   مـعـرفــی ن
ــری   مــجــامــع عــمــومــی  کــارگ
بعنوان کمیته مزد خود کـارگـران  

پاسخ شـوراھـای اسـالمـی  .  است 
ــنــگ   ــع از ھــمــاھ ــی حــمــایــت وس

 ھزار کارگـر  ٤٠ کنندگان طومار  
بر سر  خواست افـزایـش دسـتـمـزد  
ــدگــان واقــعــی   ــمـایــن ــوان ن بـه عــن

پـاسـخ شـوراھـای  .  کارگران است 
اسالمی کنار زدن آنھا از سـر راه  

در مقابل امثـال  .  مبارزه خود است 
ــون   ـیــبـی و دیـگــر سـران کـان حـب
عالی شـوراھـای اسـالمـی بـایـد  
ـرای افـزایـش   اعالم داشت، مبنا ب
ـرخ تـورم   دستمزد ما کارگران نه ن
اعالم شده دولت و اضـافـه کـردن  
چندر غاز به سطح دسـتـمـزدھـای  
ـر کـنـونـی،   چند بار زیر خـط فـق
ــرابــر   ــدیــن ب ــن ــکــه افــزایــش چ ــل ب
دستمزدھا و داشتن یک زنـدگـی  

 . انسانی است 
 گام ھای مھم

ـر   وسیعا به مبارزات موجـود ب

سرخواست افزایش دسـتـمـزد و بـه  
ـنـدگـان   فراخـوان ھـمـاھـنـگ کـن

ــد  ٤٠ طــومــار   ــای  ھــزار امضــا ب
پیوست و مـوضـوع را بـه یـک  
بحث فوری در مجامع عـمـومـی  
خود در تـمـام مـراکـز کـارگـری  

باید بـه ھـر شـکـلـی  .  تبدیل کرد 
ــن   ــمــکــن اســت حــول ای کــه م
ــارزه   خــواســت، اعــتــراض و مــب

از جمله میشود حـول  .  سازمان داد 
ــه   ـراض ب ایـن خـواسـت و در اعـت
ـری   کمیته مزد رژیم وتصمیم گـی
ــه   ــارگــران، ب ــاالی ســر ک از ب

ــت  ــاس ــوان  .  اعــتــراض بــرخ ــت مــی
خواستھـای خـود را بـه روشـنـی  
اعالم کرد و قطعنـامـه کـارگـران  
در تجمع اعتراضی روز سـوم آذر  
ـرار   را مورد حمایت و پشتیبانـی ق

میتوان برای تحـقـق خـواسـت  .  داد 
ــمــزدھــا ھــمــچــون   افــزایــش دســت
کارگران پتروشیـمـی مـاھشـھـر و  
ــل اصــفــھــان، اعــالم   ــری ــی اک ــل پ

میتوان فراخوان بـه  . اعتصاب کرد 
ـراضـی در مـقـابـل   تجمعـات اعـت
مراکز قدرت رژیم اسالمی داد و  
ــارگــران   ــچــون ک ــم ــوان ھ ــت مــی
بازنشسته ذوب آھن اصفھان بیانیـه  
داد و نه تنھا بر این خواست بلکـه  
برخواستھای اولیه دیـگـری چـون  
خواست پرداخت بموقع دستمـزدھـا،  
ـرای ھـمـه،   طب و درمان رایگان ب
تحصیل رایگان برای فرزنـدان مـا  
ـیـمـه   ـلـی، ب در تمام سطوح تحـصـی
بیکاری برای ھمه کسـانـی کـه  
آماده بکار ھستند در سطح یـک  
زندگی انسانی، تـامـیـن مسـکـن  
مناسب برای ھمه، کـه ھـمـگـی  
خواستھایی فوری ھـمـیـن امـروز  
کارگـران و کـل جـامـعـه اسـت،  
تاکید گذاشت و گرد آنھا متـحـد  

 ..  شد 
ـنـکـه کـارگـران   نکته آخـر ای
ـراضـی روز   معترض در تجمع اعـت

 آذر اعالم داشتند، چنانـچـه بـه  ٣ 
خواستھـایشـان رسـیـدگـی نشـود،  
ــزرگــتــری   ــجــمــعــات ب ــه ت دســت ب

ــد زد  ــن  .  خـواھـن ــطـور واقـعــی ای ب
اولتیماتوم ھمه کارگران در ھـمـه  

بـا صـفـی  .  مراکز کارگری است 
ــال مــبــارزات   ــب ــق ــت ــحــد بــه اس مــت
سراسری بر سر خـواسـت افـزایـش  

 . دستمزدھا برویم 
*** 

در روزھای اواخر مھـرمـاه امسـال  
کارگران شـرکـتـھـای فـراورش و  
خوارزمی در پتروشیمی بندر امـام  
موفق شدند با اعتصاب سـه روزه  

 درصد افزایش دسـتـمـزد،  ٣٢ خود  
 درصد حق کار سـخـت و زیـان  ٤ 

ــکــار   ــوبــت آور و پــرداخــت حــق ن
ھماھنگ را به کارفرما تحـمـیـل  

بدنبال این اعتراض مـوجـی  . کنند 
ـروشـیـمـی   ـت از اعتصاب در دیگر پ
ــرای افــزایــش   ــدرامــام ب ــن ھــای ب

ــراه افــتــاد  ــران  .  دســتــمــزد ب کــارگ
پتروشیمی ھـای ارونـد و مـارون  
بالفاصله با خواست ھای مشـابـه  

ھـمـزمــان  .  وارد اعـتـصـاب شـدنـد 
 کارگر پتروشیمی بسـبـاران  ١٥٠٠ 

نیز شروع به جـمـع آوری طـومـار  
ـبـه     ٢٦ کردند و نھایتا روز یکشـن

آبان با خواست افـزایـش دسـتـمـزد  
دست به اعتصـاب زدنـد و اعـالم  
کردند که دستمزدھای  کـنـونـی  
تامین کننده ھزینه ھـای سـرسـام  
آور زندگی نیست و تا رسیـدن بـه  
خواست خود بـه اعـتـصـاب خـود  

اتـحـادیـه آزاد  .  ادامه خواھنـد داد 
ـر را   ـران کـه ایـن خـب کارگران ای
منتشر کرده است، میـگـویـد کـه  
مسئولین شرکت سعی کردنـد در  
ـنـد   میان کارگران تفرقه ایجاد کـن
اما ایـن تـالـشـھـا بـا ھـوشـیـاری  

 . کارگران شکست خورد 
ـلـی اکـریـل   تجمع کارگـران پ

 اصفھان  
  
 

ـلـی اکـریـن  ١٥٠٠   کـارگـر پ
اصفھان نیز اعتصاب قـدرتـمـنـدی  

 آبان ماه شروع کـرده  ٢٦ را از روز  
و امروز سومین روز اعـتـصـاب را  

ــد  ــن ــت ــرگــذاش یــکــی از  .  پشــت س
مھمترین خواست ھـای کـارگـران  

ــوری  ٢٠  ــش ف ــزای ــد اف  در ص
ـــت  ـــزد اس ـــم ـت ــ ـــوالن  .  دس ـئ ــ مس

فرمانداری ھمان وعده ھای قبلی  
ـنـدگـان   خود را در نشست با نـمـای
ـــد و   ـردن ـرار کــ ـــکــ ـران ت کـــارگــ
ــم   ــران تصــمــی ــمــایــنــدگــان کــارگ ن
گیری در این مورد را به طرح آن  
ـم   در میان ھمه کارگران و تصـمـی
ــری جــمــعــی خــود مــوکــول   ــی گ

مجمع عمومی کـارگـران  .  کردند 

 آبان ماه رای به ادامـه  ٢٧ در روز  
 کـارگـر شـب  ٧٠٠ . اعتصاب داد 

ــه   ــا ب ــد ت ــدن ــه مـان را در کــارخـان
رفقای خود در شیفت بعد مـلـحـق  

 آبـان کـارگـران  ٢٨ صـبـح  .  شوند 
دست به راھپیمـائـی در مـحـوطـه  
کارخانه زدند و بر ده خواست خود  
. از جمله افزایش دسـتـمـزد شـدنـد 

لغو طرح مستقل کردن واحـدھـای  
تولیدی زیر مجموعه این کارخانه  
و حفظ و یکپارچگی کارخانه به  
ـیـز   عنوان یـک صـنـعـت مـادر ن
ـلـی   یک خواست مھم کارگران پ
ــا خــطــر   ــه ب ــابــل ــل بــرای مــق اکـری

 . بیکارسازی است 
 

افزایش دستمزد یک خواسـت  
حیاتی و مبرم در شرایـط گـرانـی  
. و فقر و فـالکـت مـوجـود اسـت 

ـروشـیـمـی   ـت اعتصابات کارگـران پ
ھای مارون و ارونـد، فـراورش و  
خوارزمی و بسباران و اعـتـصـاب  
ـلـی اکـریـل اصـفـھـان   کارگـران پ

برای افزایش دستمزد، گوشـه ای  
ـر   ـقـاتـی ب از یک مبارزه مھم طـب
سر دستمزد است که این پتانسـیـل  
را دارد که توده ھای وسیـعـی از  
ــلــف در   ــت ــراکــز مــخ ــران م کــارگ
سراسر کشور را به مـیـدان آورد و  
ــعـرض حـکــومـت و   ــل ت در مــقـاب
ـرانـه   ـی ـق سرمایه داران به معیشت ف

ایـن  .  کارگران صف آرائـی کـنـد 
مبارزات در عین حال در مقطعـی  

شــورای  " صـورت مــیـگــیــرد کــه  
ـتـه  "  عالی کـار  حـکـومـت، کـمـی

ھای مزد را شروع بـه راه انـدازی  
کرده تا تالش کننـد بـه کـمـک  

ـرفـنـدھـای   شوراھای اسالمی و ت
ـرای   مختلـف مـبـارزه کـارگـران ب
ـرل   ـت افزایـش دسـتـمـزد را بـه کـن

ــصــابــات اخــیــر در  .  درآورنــد  اعــت
ـر مـراکـز   صورت گسترش به سـای
ــن   ــد تــالش ای ــوان ــت کــارگــری مــی
ارگـانـھـای سـیـاه حـکـومـتـی را  
خنثی کند و دستمزد بـاالتـری را  
به دولت و کارفـرمـایـان تـحـمـیـل  

 . کند 
دستمزد کارگران باید چنـدیـن  
ــای   ــواده ھ ــان ــا خ بــرابــر شــود ت
ـیـه   ـیـازھـای اول کارگری بتوانند ن

ـنـد  بـا  .  زندگی خود را تامین کـن
تمام قـوا بـایـد از ایـن مـبـارزات  

 . حمایت کرد 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 

ــاه  ٢٨  ــان م   ١٩ ،  ١٣٩٢  آب
 ٢٠١٣ نوامبر  
 
 

 کارگران برای افزایش دستمزد خیز برمیدارند

 



 5 ٢٨٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـنـد   ـبـاوران داشتند به بینندگانشان ب
تحول اقتصادی وعده داده شده در  
صـد روز اول ریـاسـت جـمـھــوری  
ــاده و حســن   ــاق افــت ــی اتــف روحـان

امـا فـقـط  . کلید ساز روسفید شد 
بایـد یـک شـش مـاھـی دیـگـر  
دندان روی جگر گذاشت، تا بـعـد  

 !ببینیم خدا چی میخواھد 
ـتـصـاد دان   البته من یـک اق
نیستم که عالئم را تشحیص دھـم  
ــا   ـیـس دان ـرز رئ ـب آنـچـنـانـکــه فـری
میبیند وتشخیص میـدھـد؛ ایشـان  

شـنـاس    مـن کـار :" تاکید میکند  
ھا را تشخـیـص    ھستم و باید نشانه 

ـم    دھم و مسیر  ـن ـی ـب مـا  ...  ھا را ب
ـم  ـی ـن ـی ـب امـا بـه  "."  باید عالئم را ب

عنوان یـک کـارگـر کـه روزی  
دست کم ده سـاعـت مـجـبـور بـه  
کار کردن ھستم و این مربوط بـه  
ــان   ـروز نــبـوده و داسـت امـروز و دی
یک عـمـر زنـدگـی اسـت و بـا  
گوشت و پوست و استخوانم ھـمـه  
عالئم بدبختی که این حـکـومـت  
برای ما کارگران رقـم زده اسـت  
ـرسـم  آیـا بـه   درک کرده ام، میپ
راستی با توافق ھسته ای، تـحـول  
اقتصادی صورت گـرفـتـه اسـت؟  
ـبـل   رئیس دانا در مصاحبـه ای ق

بـه  "  توافق اولیه ھسته ای " از این  
مگر قبل از ایـن  " درستی میپرسد  

ـم  ـر و  )  خـزانـه دولـت (  ھـا،    تحری پ
ـبـل از ایـن   ـبـود؟مـگـر ق پیمانـه ن

ـیـارد    تحریم  ـل ھا، بیـش از صـد مـی
رفت؟ کـو؟    دالر، نفت فروش نمی 

کجاست؟ ھرکسی چیزی دربـاره  
ـر ارزی مـی  ــد   مـیـزان ذخـای . گـوی

ــکــی مــی  ــد ذخــایــر    ی   ٤٠ گــوی
ــیــارد اســت، یــکــی دیــگــر   ــل ــی م

ـیـارد اسـت،  ٣٥ گـویـد،    می  ـل  مـی
ـیـارد  ٥٠ گـویـد    دیگری می  ـل  مـی

ھـمـه، ھـمـه چـیـز را  .  دالر است 
ـران و    مـی  ـنـد بـه جـز مـردم ای دان
حاال ھـم کـه تـوافـق  " شناسان   کار 

ـرار   اولیه صورت گرفـتـه واقـعـا ق
ـبـل   است چه اتفاقی بیفتـد کـه ق

ـتـاده بـود؟ مـگـر   از تحریمھا نیـاف
ـبـل از   ـر از ایـن اسـت کـه ق غـی
تحریـمـھـا تـمـام تصـمـیـمـات ایـن  
ـیـه اسـاس زنـدگـی   حکومت عـل
انسانی توده زحمتکش مـردم بـوده  

ـیـز رویـه  .  است  با رفع تحریمـھـا ن
ـر   ـی ـی ـنـھـا تـغ این حـکـومـت نـه ت
نخواھد کرد بلکه با سیـاسـتـھـای  
ـره   ـی اقتصادی این حکومت آینده ت
و تاری در انتـظـار مـا کـارگـران  

ھیچ فرد یا جناحی از ایـن  .  است 
ـیـه مـا   ـبـوده کـه عـل حکـومـت ن
کارگران کاری نکرده باشد حـاال  
ھم که یـک سـازمـانـده اصـلـی  
ـر   جنایتھای جمھوری اسالمی وزی
ـم   کار این حـکـومـت شـده، مسـل

ــچ تصــمــیــمــی   ــی رفــاه  ( اســت ھ
برای بھبود نسـبـی  ) پیشکش مان 

ــن   ــوی ای ــارگــران از س ــا ک م
 .حکومت گرفته نخواھد شد 
ایـن  :" رئیس دانا تاکید میکند 

رود حـتـی بـه    ره کـه دولـت مـی 
ـلـکـه ایـن ره   ترکستان ھم نیست ب

مــن  "  بـه آن ســوی خـوارزم اســت 
ـم کـه از ایشـان کـه   ـل بسیار مـای
مصاحبه کننده ایشان را اینگـونـه  

ـیـش از سـه  ".. معرفی میکنـد   ب
ھـای    دھه برای احقاق حقوق گـروه 

فرودست جامعه از جمله کارگـران  
ـرار  ."  کوشیده است  بپرسم مـگـر ق

اســت ایــن حــکــومــت بــا ھــمــه  
ـرنـد   ـب جناحھایش ما را به کـجـا ب
که حاال از مسیر خارج شده انـد؟  
ایشان در ھمان مصاحـبـه بـعـد از  
تاکید بر اینکه کارشناس ھستنـد  
که عالئم را تشخـیـص مـیـدھـنـد  
ــه   ــگــون ـن جـواب پــرســش مــا را ای

ــدھــد  ــن مســیــری کــه  :"...  مـی ای
ــش گــرفــتــه اســت،   ــت در پــی دول
اقتصاد را به بیـرون جـاده ھـدایـت  

چرا کـه دولـت، نـجـات  . کند   می 
اقتصاد را به سازماندھی درونـی،  
ـتـصـاد،   ـیـزه کـردن اق به دمـوکـرات

ھـای    ھا و سـرمـایـه   بسیج پس انداز 
ــوگــیــری از فــرار   ــی و جــل مــل

ھا مـوکـول نـکـرده اسـت،    سرمایه 
بلکه نجات اقتصاد را به رضـایـت  
ایاالت متحده آمـریـکـا در مـورد  
ــول کــرده   ــوک ــازی م ــی س غــن

ایشان در طول مصـاحـبـه  ..."  است 
ـتـصـادی   ـم اق ـی شان شـدیـدا بـه ت

مـنـھـای  (  روحانی حمله میکند  
ـتـصـاد کـه کـمـی مـورد   وزیر اق

و  )  محبـت ایشـان واقـع مـیـشـود 
ـنـگـونـه   ـفـت روحـانـی را ای وزیر ن

اقتـصـاد  :"  مورد حمله قرار میدھد 
را با قیمت خیار و گوجه فرنگـی  

اشاره بـه دوره  "(  اشتباه گرفته بود 
ــــه در زمــــان   ـن ــــگـــ وزارت زن

میخواھم بپرسم ھـمـه  )  رفسنجانی 
اینھای که گفتیـد یـعـنـی چـه؟  
من کارگر این وسط چکاره ام و  
سرنوشت من چی میشود؟ ایشـان  
ــارت   ــب ــیــح دھــد ع ــایــد تــوض " ب

ـتـصـاد   را از  "  چابک سـازی اق
کی به عاریه گرفتند آیا جز ایـن  
است که این تـکـیـه کـالم ھـمـه  

ـتـصـادی "  " اندیشه ھای برجسته اق
ـلـی،طـیـب   مانند انصاریان، لیالز،نی
نیا و بسیار دیگـر از ایـن آقـایـان  
دکتر است که تزھـایشـان تـمـامـا  
ــشـتــر   ـی در جـھــت سـازمــانـدھــی ب
استثمار   کارگران است؟ بارھا و  
بارھا این آقایان در گفته ھـایشـان  
بر ھمین مسایل تاکید کردند کـه  
ــگــویــد  ــا مــی ــس دان "  فــریــبــرز رئــی

ـــه   ـــی، ب ـــی درون ـــدھ ـــان ـــازم س
دموکراتیزه کردن اقتصـاد، بسـیـج  

ھای ملی و    ھا و سرمایه   پس انداز 
ـری از فـرار سـرمـایـه  " ھـا   جلـوگـی

ـیـزه   ـفـظ دمـوکـرات گیرم که آنھا ل
کردن اقتصاد را بکار نمی برند و  
ـرنـد،   ـب ـنـام مـی ـی ـت ـتـصـاد رقـاب از اق
بجای بسیج پس اندازھا از جـمـع  
ـتـه   ـب آوری نقدینگی میگویند و ال

فـرار  " نگرانی ھمیشه گـی شـان  

و ایشـان ھـم  .  اسـت "  سرمایـه ھـا 
ــه   ــد ب ــق ــت ــا مــع ــق ــی ــصــاد  " دق اقــت

ھستند امـا اسـمـش را  "  چاالک 
ــد رونـق کسـب وکــار  ــگـذارن . مـی

ممکن است ایشان معترض شـونـد  
که ایشان در مصاحبه شان تاکید  

 میلیـون  ٥ کردند که دغدغه شان  
بیکار و بازنشستگان و سـرنـوشـت  
تامین اجتماعی اسـت امـا بـایـد  

:" پاسخ دھد وقتی تاکید میکننـد 
ـردم، رفـــاه   درد و مشـــکـــل مــ
ــھــداشــت و درمــان   ــمــاعــی، ب اجـت

ھای مـردم    ھا نارضایتی   این .  است 
ــی .  اســت  ــارضــایــت ــن ن ــه    ای ــا ب ھ

ــه   ــی ب ــاع ــم ــای اجــت ــھ ــکــل تش
ــه    اعــتــراض  ــا ب ــی ی ــان ــاب ھــای خــی

ـراض  ــ ـت ــ ـــی    اع ـت ــ ـــوس ـرپ ــ ـــای زی ھ
ـلـی ھـم    می  انجامد که اتفاقا خـی

ھـا، آن    خطرناک است و تمام ایـن 
سیاست خوش بینانه  یک طـرفـه   
ـبـخـنـد   ظریف گونه را که یک ل
ـلـی تـحـویـل   در فضای بیـن الـمـل
یکدیگر بدھیم و برگردیم، عقیم و  

کند، زور واقعیت بر آن    خنثی می 
یـعـنـی چـه؟   "  چـربـد   ھا مـی   خنده 

آقای رئیس دانـا بـه کـی دارنـد  
ھشدار میدھنـد، از چـی نـگـران  
ـتـصـاد   ـرار اسـت اق ھستند؟ آیـا ق
ــو   ــزه شــود کــه جــل دمــوکــراتــی

ـرد؟  "  تشکلھای اجتماعی "  را بگـی
ـیـس دانـا از   ـر رئ چرا جناب دکـت
ــد   ــدھـن سـویـی بـه مـردم حـق مـی
اعتراض کنند و از سـوی دیـگـر  
چنین ھشـدارھـای مـیـدھـنـد؟ و  
ـیـزه شـده   اصوال اقتصاد دمـوکـرات

 یعنی چه؟ 
جواب به نظر من بسیار روشن  
ـتـا راه حـل ایشـان   است چون نھای
ــورژوایــی اســت  . یـک راه حــل ب

ـم،   جواب ایشان را باالتر ذکر کردی
ـــه  "  ـــی، ب ـــدھـــی درون ـــان ـــازم س

دموکراتیزه کردن اقتصـاد، بسـیـج  
ھای ملی و    ھا و سرمایه   پس انداز 

ھمـه  "  ھا   جلوگیری از فرار سرمایه 
ـر از ایشـان ھـمـه   این اینھا را بھت
اقتصاددانان خادم حکومت بھتر و  
ـلـدنـد دیـگـر الزم   فرموله شده تر ب

ـرای   احـقـاق  " نیست کسی کـه ب
ــای فــرودســت  ــوق گــروه ھ " حــق

میکند ھمانـھـا را  "  تالش " جامعه  
برای اجرای این روشھـا  . علم کند 

آقای رئیس دانـا بـایـد بـدانـد بـه  
وزارت اطالعات از نوع جمـھـوری  
ـروی   ـی ـیـاز اسـت، بـه ن اسالمی ن
انتظامی مقتدر نیازمند است، بـه  
دادگستری نیاز است که بیـدادش  

 . زبانزد خاص و عام باشد 
سی و انـدی سـال حـکـومـت  
اسالمی ھر بدی که داشـتـه ایـن  
ــاد   ــه کــه مــا ی حســن را داشــت
گرفتیم اسیر لفاظی و عباراتھـای  

ــم  ــراق نشــوی ــر طــمــط چــابــک  .  پ
سازی، چاالک سازی، سـرمـایـه  
ملی، ریاضت ملی، ھـدفـمـنـدی  
ـتـصـادی،   یارانه ھا، شکوفایی اق
ـردم ســــاالر و   ــــصــــاد مـــ ـت ـــ اق

ھـمـه واژه  ....  دموکراتیک، و  
ھای از این دسـت ھـدفـی نـدارد  
جز پوشاندن آن اتفاق اصـلـی کـه  
در جامعه می افتد و آن استثـمـار  
کارگران، ارزش اضـافـه و سـود  

مـا کـارگـران  .  ھای سرشار است 
فھمیدیم که برای مقابله با ھـمـه  

تشکلھای اجتماعـی بـه  " اینھا به  
ــه    اعــتــراض  ــا ب ــی ی ــان ــاب ھــای خــی
ـراض  ــی   اعـت ــوسـت ـرپ ــاز  "  ھــای زی ـی ن

مندیم که اتفاقا نه خطرناک کـه  
ـرای   چاره نھایی مـا کـارگـران ب
. رھایی از ھمین وضـعـیـت اسـت 

اگر بورژوازی در طـی سـه دھـه  
ـبـات نسـبـی   نتواسته بـه یـک ث
برسد و دولت متـعـارف بـورژوایـی  
را سازمان دھد، بـاعـثـش ھـمـیـن  
ـر   اعتـراض ھـای خـیـابـانـی و زی
پوستی مـا کـارگـران بـوده اسـت  
ـریـھـای   که با وجود ھمه وحشـگـی
حکومت بـه مـبـارزه خـود ادامـه  

ــم  ــاور  .  دادی ــا ب ــس دان آقــای رئــی
 . ندارد؟ از بغل دستی اش بپرسد 

 

 ١  از صفحه   آقای رئیس دانا از بغل دستی ات بپرس
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ـیـکـه روحـانـی در تـالش   در حـال
را  "   روزه اش ١٠٠ گزارش  " است  

ــدھــد، وزرا و   ــه ارائـه ب ــت ایـن ھــف
مقامات دولت ھر کـدام بـه نـوبـه  

  ١٠٠ خود بخش ھایی از گزارش  
ـتـه اول   روزه را که قرار اسـت ھـف
آذر توسط روحانی ارائه بشـود، را  
علنی کرده و ھر کدام ادعا مـی  

یـافـتـه  " بھبود  " کنند که اوضاع  
و با ارائه آمار و ارقام دستـکـاری  
ــــالم   ــــی در اع ــــع ــــده، س ش

وزرای  .  دولت دارنـد "  موفقیتھای " 
کار، صنعت، بھداشت بـازرگـانـی  
و باندھای گردآمده حول و حـوش  
اینھا وسیعا دست به کار شده انـد  
تا تصویر مـورد نـظـر روحـانـی و  
ـتـصـادی   دولتش را از وضعـیـت اق

دنیایی آمار و ارقـام  .  ارائه بدھند 
ــص ھـــای   ــاخ ــل کــرده، ش ــع ج
اقتصـادی را دسـتـکـاری کـرده،  
مرکـز آمـار و بـانـک مـرکـزی  
" راموظـف کـرده انـد آمـارھـای  

در کنار ایـن  .  ا رائه بدھند "خوبی  
تالش ھا بخش ھای از دولتی ھا  
ضمن ابراز نـگـرانـی از وضـعـیـت  
ـم ھشـدار داده   فعلی اقتـصـاد رژی
ـر از   ـبـایـد بـدت اند که اوضاع را ن

ـنـھـا  .  آنی که ھسـت نشـان داد  ای
ـــد کـــه   ـرده ان ـــد کــ ـی ـــاکــ " ت

در صـدد تـھـیـه  "  کارشناسـانشـان 
ــزارش   ــی  "  گ ــع ــاع  " واق از اوض

ـتـه در   اقتصادی بوده و ھمین ھـف
 روزه روحـانـی  ١٠٠ قالب گزارش  

ـنـجـا  .  ارائه خـواھـد شـد  تـا ھـمـی
ــی از   ــارات وزرای روحـــان ــھ اظ
وضعیت اقتصـادی، گـرانـی ھـا،  
ـرش   ـــ ـت ــــورم، گســـ رکــــود و ت
ـراف ایـن   بیـکـارسـازیـھـا، بـه اعـت
. جماعت تصویر خوبی نمـی دھـد 

ـر بـه ایـن   ـر مشـخـصـر ت پائیـن ت
اما در حـول  .  موضوع می پردازم 

ــه   ــاحــث مــربــوط ب و حــوش مــب
 روز روحـــانـــی،  ١٠٠ گـــزارش  
ـم  " توافق ھستـه ای  " موضوع   رژی

با غـرب بـه داد دولـت روحـانـی  

ـرار اسـت گـزارش    ١٠٠ رسیده و ق
روزه را رنـگ و لـعـاب دیـگـری  

ــدھــد  ــن مــورد خــود  .  ب ــمــی در ھ
ــش   ــامــات دولــت ــی و مــق روحــان
دریکی دو روز گذشـتـه وبـعـد از  
اعالم توافق ھسته ای، وسیعـا در  
ـنـد کـه وعـده بـھـبـود   تالش ھست
ـتـصـادی را بـه لـغـو   وضعـیـت اق
تحـریـمـھـا گـرده زده و بـه مـردم  
ـیـت   ـق بگویند که دولت یک موف
بدست آورده و با لـغـو تـحـریـمـھـا،  
ــصــادی،   ــه ھــای رشــد اقــت ــن زمـی
ایجاد اشتغال، سـرمـایـه گـذاریـھـا  

روحانـی بـعـد از  .  بھتر خواھد شد 
:" اعالم توافق ھسـتـه ای گـفـت 

حاال دیگر نوبت فعاالن اقتصـادی  
تحریمھا شروع به لغـو شـدن  .  است 

ـم بـه گـزارش  ..." . کرده و  برگردی
 روزه روحــانـی و اظــھــارات  ١٠٠ 

ـتـدا  .  وزرایش در باره این گزارش  اب
ــت   ــر کــار از وضــعــی روایــت وزی

 :بیکاری  
ربیعی وزیر کار روحانی بـا  * 

ـیـکـاری در   ـرش ب اشاره بـه گسـت
کشور و در تـوجـیـه آن بـه دولـت  
احمدی نژاد و سیاستھـای ایـجـاد  
اشتغالش رجوع کرده و در نـھـایـت  
ـتـش،   می گوید که بیکـاری عـل
دولت روحـانـی و سـیـاسـتـھـایـش  
نبوده بلـکـه دولـت احـمـدی نـژاد  

طـبـق  :"  وی میگوید . مقصر است 
ــس مـرکــز آمــار در   ـی گـزارش رئ
ـریـن حـالـت طـی سـال ھـای   بھـت

ـیـانـه    ھـزار  ٧٥ گذشته تنھـا سـال
فرصت شغلـی در کشـور ایـجـاد  
شد که قدری قابل تامل است بـه  
ـیـت   این دلیل که در زمـان فـعـال
ــه   ــد مــرحــل ــق، در چــن دولـت ســاب
ـران گـزارش ھـای   مرکز آمـار ای
ــامــات   ــق ارائــه شــده از ســوی م
ــی   ــال زای ــغ ــاره اشــت ــی درب دولــت

 !میلیونی را تایید کرده بود 
ــصــاد  *  ــب نــیــا وزیــر اقــت طــی

ـیـش گـفـت کـه   روحانی مدتی ب
ـیـدا   اگر اوضاع اینطوری ادامـه پ

میلیـون  ٧ بکند، با بیکاری باالی  
وی اشـاره  .  نفر روبرو خواھیم بـود 

 در  ٤ کرد که با رشد اقتصـادی  
ـم قـدرت   صد منفی اقتصـاد، رژی

ـر ایـن  .  ایجاد اشتغال ندارد  عالوه ب
ــای   ــھ ــاســت ــا و ســی ــه ھ ــام بــرن
اشتغالزایی که از دولـت احـمـدی  

مـانـع  " نژا دبه اینھا به ارث رسیده  
تـدویـن و اجـرای سـیـاسـتـھــای  "  

اشتغالزایی در دولت روحانی شـده  
این جناب ضمن اعتراف بـه  .  است 

ـتـصـاد    ـنـده اق وضعیت فلج و شکن
حکومت از رو نرفته و بـا کـمـال  
پررویی ادعا کرده است که دولـت  
روحانی در نـظـر دارد در دوسـال  

 .  میلیون شغل ایجاد نماید ٨ آینده  
ربیعی وزیر کار نیـز ضـمـن  * 

ـر   تائید صحبتھای طیب نیـا  وزی
اقتصاد گفته است کـه مـوضـوع  
ایجاد اشتغال امر مھمی مبیـاشـد  
به ھمین خاطـر از ھـمـیـن روزھـا  

 در  ٩٣ که بحث بررسـی بـودجـه  
ـم   دست می باشد و ما مـیـخـواھـی

ـم، در  ٨  ـی  میلیون شغل ایجاد نمـائ
ـری   ـیـشـت نتیجه باید منابع مالی ب
ـرح ھـــای    ـرای طــ دربـــودجـــه بــ

. اشتغالزایی دولت مـنـظـور بشـود 
در ادامه پیرامون وضعیت اشتـغـال  
ـم دو   مقام دیگر وزارت کـار رژی

طـرح  "  ھفته پیش اعالم کرد که  
. تصویب شده اسـت "  اشتغال ملی  

ـتـه اسـت   وی درباره این طرح گـف
  ٨ که این طـرح مـوضـوع ایـجـاد  

ـرار   میلیون شغل را اولویت دولت ق
داده و در حال حاضر مشغول تھیـه  
طرح ھـای ایـجـاد اشـتـغـال مـی  

وی گفته که ازآنـجـا کـه  .  باشد 
معضل بیکاری خیلی جدی مـی  

ـم   طـرح  "  باشد مـا در نـظـر داری
را راه انـدازی  "  ھـای زود بـازده  

ـرافـات وزرای  .  بکینم  علیرغم اعت
ــت   ــه وضــعــی ــصــاد ب کــارو اقــت
ــن مــقــام   ــکــاری، ای گســتــرش بــی
وزارت کار مـیـگـویـد کـه طـرح  
ھای زود بازده را در دسـت اجـرا  

ــد  ــرح  .  دارن ــن ط ــرای ای امــا مــاج
ھای زد بازده چیست و از کـجـا  

ــت  ــده اس ــت  .  آم ــن طــرح دول ای
احمدی نژاد برای ایجـاد اشـتـغـال  

 سـال گـذشـتـه  ٨ میلیونی اش در  
ــود  ــوان .  ب ــه عــن " طــرحــی کــه ب

مـعـروف  "  بنگاھھـای زود بـازده  
ـرار بـود کـه  .  شد  قضیـه ازایـن ق

دولت دھم با دادن وام ھـای خـود  
اشتغالی، طبعا برای دار و دسـتـه  
ـنـھـارا   ھا و باندھای حکومتـی ای
ــھــای   ــت ــه آغــاز فــعــالــی ــق ب تشــوی

ـنـد  .  اقتصادی کرد  ـت خودشان گـف
ـیـارد  ٢٠٠٠  تـا  ١٦٠٠ بین   ـل  مـی

تومان وام اشـتـغـالـزایـی دادنـد و  
ــد کــه در دوره دوم   ــردن ادعــا ک

ـیـش از     ٥ دولت احـمـدی نـژاد ب
بـعـد  .  میلیون شغل ایجـاد کـردنـد 

ــات   ــاب ــخ ــان انــت ــا و در جــری ھ
حکومتی رو کردند که این طـرح  
شکـسـت خـورده و اشـتـغـالـھـای  
ایجاد شده واقعی نبوده که ھیـچ،  
ـیـکـاری و   بلکه باعث گسترش ب
مقروض شـدن  دسـت انـدرکـاران  

االن مـقـام  .  اقتصادی شـده اسـت 
ــقــا ھــمــیــن   ــی ــم دق وزارت کــار ھ
سیاست دولت احمدی نژاد راالبتـه  
در بسته بندی دیگری ارائـه داده  

  ٨  سـال  ٢ و میخواھد در عـرض  
طـرحـی  .  میلیون شغل ایحاد نماید 

که خودھمکاران دولتش ھم جدی  
ــرنــد  ــی ــمــی گ در ھــر حــال تــا  .  ن

آنجایی که به موضوع مبـارزه بـا  
ــغــال بــر   ــجــاد اشــت ــکــاری و ای ـی ب
میگردد، دولت روحانی کـارنـامـه  

در ھمینجـا  .  اش منفی می باشد 
بد نیست به سخنان معـاون وزارت  
ـم اشـاره کـرد   صنعت و معدن رژی
که دو ھفته پیش اعالم کرد کـه  

 درصـد شـھـرک  ٧١  تـا  ٥٢ بین  
ھای صنعتی در کشـور تـعـطـیـل  

آنجـایـی ھـم کـه فـعـال  . شده اند 
ـر    درصـد کـار  ٣٠ می باشند زی

ـرو   کرده و با مشکل نقدینگی روب
 .می باشند 

در مورد گرانی ھـا  و تـورم  
ھم اینھـا آمـارھـا را دسـتـکـاری  
ــد   ــن ــالش ھســت کــرده  و در ت
تصویرغیر واقعی و سراپا دروغ از  

ـنـد  .  وضعیت بدھند  اینھا مـیـگـوی
 درصد شـروع شـده  ٣٧ که تورم از  

بـی  .   درصـد ادامـه دارد ٤١ و تا  
شرمانه ادعا می کنند کـه دادن  
ــاعــث افــزایــش   ــدی ب ــه نــق یــاران
ـنـگـی شـده  کـه ایـن امـر   نقـدی
گرانی ھای بیشتر را بوجود آورده  

در نتیجه راه حل اینھا قطـع  .  است 
یارانه نقدی و جایگزینی آن با بـن  

  ١٠٠ گزارش  .   کاالھا می باشد 
روز روحانی از وضعیت گرانـی و  
تورم  علیرغم تقـالھـا و تـالـشـھـا  
ــوه دادان اوضــاع   ــھــتــر جــل بــرای ب

گرانی ھـا ی  .  ،منفی می باشد 
  ٦٥ واقعی و تورم فعلی بیـش از  

 . در صد می باشد ١٠٠ تا  
ــزارش   ــان گ ــن مــی ــادر ای ام
ــھــداشــت دولــت   ھــاشــمــی وزیــر ب

وی چـنـد  .  روحانی جـالـب اسـت 
ــت  ــش گــف ــه پــی ــت وزارت  :"   ھــف

ـنـھـا خـودم   بھداشت مریض است ت
ــاچــار شــده  ."  سـالــم ھســتــم  وی ن

ـیـش از   اعتراف بکند که مـردم ب
ــه ھــای درمــان را   ــن نصــف ھــزی

ــن  .  خــودشــان مــی پــرازنــد  تــامــی
اجتماعی و سازمانھای بیمـه گـر  
ـر مـردم   ـراب از انجام تعھداتشان در ب

ـنـد  ـنـھـا بـدھـی  .  سر باز می زن ای
ھایی ھزاران میلیاردی بـه دولـت  

ـنـھـا وعـده ای کـه ایـن  .  دارند  ت
جناب داد تالش برای تامین دارو  
ـرای   ـیـکـه ارزالزم ب آن ھم درصورت
این کـار اخـتـصـاص داده بشـود،  

عالوه براین بـه طـرح وزارت  .  بود 
ـرای   واقـعـی کــردن  "  بـھـداشـت ب

اشاره کرد و گفـت  "  ھزینه درمان  
ـیـل   که ھزینه ھای درمـان بـه دل
. وضعیت موجود باید افزایش یابـد 

بطور مشخص صحبت از افـزایـش  
ـیـمـارسـتـانـی،   قیمت تخت ھـای ب
ــه و فــروش   ــھــی واگــذارکــردن ت
داروھـای خـاص بـه بــیـمـاران در  
ــھــا و خــارج کــردن   ــان ــمــارســت ــی ب
داروخانه ھـا از چـرخـه تـوزیـع و  
فروش دارو، امری که تھـیـه ایـن  
ـر   ـت داروھا با قیمتھای بسیار گـران
ـبـال خـواھـد   از داروخانه را بـه دن

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـر  .  داشت  در تائید این سیاست وزی
بھداشت، سازمان تامین اجتماعی  
ـیـمـه گـر   که بزرگترین شـرکـت ب
ـبـال   ـق ـم اسـت میباشد از این تصـمـی
نمود و اعالم ھمکاری گسترده با  
وزرات بھداشت را در دستـور خـود  

بدین ترتیـب در عـرصـه  .  گذاشت 
سیاستھای سالمت و بھداشت نـه  
ـلـکـه   تنھا بھبودی حاصل نشده، ب
زد وبند مافیای این وزارت خـانـه  
ــوزیــع   ــمــاعــی و ت ــن اجــت ــامــی و ت
کنندگان داروھـا، در صـدد بـاال  
بردن قیمت دارو و خـدمـات ارائـه  

مـعـنـای ایـن  .  شده مـی بـاشـنـد 
ـر شـدن بـاز ھـم   ـت توافق ھا، گـران
ـنـه ھـای درمـان مـی   بیشتر ھـزی

ـری .  بـاشـد  ـیـجـه گـی ـت گـزارش  :  ن
ـقـالھـا  ١٠٠   روز روحانی علیرغم ت

و تالش ھای گسترده ایـکـه کـل  
باندھای دولتی و حـکـومـتـی بـه  
کارگرفته اند تا گزارش بـاب دل  
ـنـا   خودشان را بدھند، رسما و عـل
آمار وارقـام مـربـوط بـه گـرانـی،  
ــکـاری، تـورم، شـاخــص ھــای   ـی ب

را دستکاری  .. فالکت، بھداشت و 
ــنــد، نــخــواھــد   کــرده و مــی کــن
ـتـصـاد   توانست واقعیـت اوضـاع اق
ـر شـده حـکـومـت   فلج و زمینـگـی
ــردلــخــواه   ــرده و تصــوی رارتــوش ک
ــد  ــمــایــن ــه ن ــن ــه مــردم حــق . خــودراب

ـقـدر خـراب اسـت کـه   وضعیت آن
حتی بخـش ھـایـی از بـانـدھـای  
ـراف   حکومت ھـر روز بـه آن اعـت

تـا آنـجـایـی کـه بـه  .  می کنند 
دولت بر میگردد و از مـحـتـوای  
ســخــنــان وزرایــش مــعــلــوم مــی  
باشد،،سعی خواھد شد عامل ایـن  
ـلـی مـعـرفـی   وضعیت را دولت قب
کرده و خودش را تبرئه نـمـایـد تـا  
ــرصــت   ــه وقــت و ف ــل ــی بــدیــن وس
دیگری برای دادن وعـده  ھـای  
ــی   ــل ــیــچــگــاه عــم ــر کــه ھ دیــگ
نخواھند شـد، را بـه خـورد مـردم  

در این میان دولت روحـانـی  .  بدھد 
" سـعــی خــواھــد کــرد مــوضــوع  

را جـلـوکشـیـده  "  توافق ھسته ای  
ـرای   تا ازآن بـه عـنـوان فـرجـی ب

در  "  بھبود ھای آتی  "  دادن وعده  
اقتصاد و معیشت مردم، بیکـاری  

را به لغو تحریـمـھـا  ...  و گرانی و 
ـرای عـمـلـی   گره زده و از مـردم ب
شدن وعده ھـای پـوشـالـی شـان،  

تـوافـق  . " فرصت بیشتری بخواھند 

و رجـزخـوانـی ھـای  "  ھسته ای  
کل نظام در ایـن بـاره، دعـوت از  
ـتـظـارتـا رفـع   مردم برای صبر و ان
ـتـصـادی   تحریمھـا و گشـایـش اق
حکومـت، آن سـیـاسـت و جـھـت  
گیری است که در ھـمـیـن چـنـد  
روز گذشته در پیش گرفـتـه انـد،  

کارگران و مـردم ھـم  .  می باشد 
به خوبی  می دانند که مسـئـول  
ـــار   ــب ــالکــت ــت  ف ــعــی ــن وض ای
ــکــاری،   ــصــادی، افــزایــش بــی اقــت
تورم، حملـه بـه سـطـح مـعـیـشـت  
ــل   ــحــمــی کــارگــران و مــردم ، ت
سیاستھای بغایت ضد کـارگـری  
ـرخـط   ـر زی ـراب با دستمزدھای سه ب
ــظــام   فــقــر اعــالم شــده، خــود ن
ــالمـــی و کـــل   ــوری اس ــمـــھ ج
سیاستھایش در بیش از سـه دھـه  

کـارگـران و مـردم  .  گذشته اسـت 
برای مقابله با این وضعیت یـک  
ـرش   ـر نـدارنـد وآن گسـت ـیـشـت راه ب
مبارزه بر علیه این وضعـیـت مـی  

دولت روحانی ادامـه دھـنـده  . باشد 
ھمه آن سـیـاسـتـھـایـی اسـت کـه  
ـر مـردم   ـبـل از وی ب دولتھـای ق

ـر ایـن  .  تحمیـل کـرده انـد  ـراب در ب
ــراض   ــت ــد ســد اع ســیــاســتــھــا بــای
ــد کــارگــران و مــردم را   ــمــن قــدرت

 .قرارداد 
 

 کارگر کارخانه پلی اکـریـل  ٧٠٠ 
اصفھان صبح روز شنبه در ادامـه  
ـراضـی   اعتصابات و تجمعات اعـت
ــگــر در مــحــوطــه   ــار دی خــود ب
ـر   کارخانه اجتماع کردند و عالوه ب
مطالبات دھـگـانـه خـود خـواھـان  
ــکــار   ــوری چــھــار ھــم آزادی ف

ــن  .  بـازداشـت شــده خـود شـدنـد  ای

ـم کـارگـران   تجمع در ادامه تصمـی
ـبـل از   برای تجمـعـات ھـر روزه ق
شروع و بعد از کار روزانه و موقـع  
ـفـت ھـای کـاری   جابجـائـی شـی

 . صورت گرفت 
 

ـقـی،   ـی جواد لطفی، عباس حـق
ـری   کیومرث رحیمی و احمد صـاب
ـبـه   ساعت چھار صبح روز پنجشـن

 آبان توسط نیروھای سـرکـوب  ٣٠ 
ـر شـده و بـه شـھـر   رژیم دسـتـگـی

ــری  ١٣ دســتــگــرد در   ــت ــوم ــل  کــی
ـقـل شـده انـد  ـت عـلـت  .  اصفھان من

دستگیری کارگران، اعتصابات و  
تجمعات اعتـراضـی پـی در پـی  
کارگران برای افزایـش دسـتـمـزد،  
ــدن کــارگــران اخــراجــی،   بـازگــردان
اسـتـعـفـای تـعـدادی از اعضــای  
ـره کـارخـانـه و حـفـظ   ھیئت مـدی
اسناد و بررسی عمـلـکـرد آنـھـا و  
سایر مطالبات بحق کارگران بـوده  

 . است 
 

اظھار نظرات مھدی سلیمانـی  

ـیـس اداره   فرماندار مبـارکـه و رئ
کار مبارکه آشکارا نشان میدھـد  
که کارگران را تھدید کرده بودنـد  
ـراضـی   که دست از تجمعـات اعـت
بردارند و موقـعـی کـه کـارگـران  
زیر بار نرفتند و مرعوب تھدیـدات  
نشدند، چھار نفر از آنھا بدستور و  
با توافق ھمین مقامات بـازداشـت  

 . شدند 
 

ـلـی   کارگران دستگیـر شـده پ
ـیـد   اکریل باید فورا و بدون ھیچ ق

ــد  ــون ــی آزاد ش ــزب  .  و شــرط ح
ـری از   ـــســـت کـــارگــ ـی ــ کـــمـــون
ـلـی اکـریـل   اعتراضات کارگران پ
اصـفـھــان و خــواسـت ھــای آنـھــا  
ــیــکــنــد و   قــاطــعــانــه حــمــایــت م
ــد کــه   ــخــوان ــی ــران را فــرام کــارگ
مجمع عـمـومـی خـود را روزانـه  
ــد و بــرای ادامــه   ــن ــل دھ ــی تشــک
ــارزه بــرای   ــارزه از جــمــلـه مــب مـب
ـر   آزادی فوری کارگـران دسـتـگـی

تجربـه  .  شده تصمیم جمعی بگیرند 
دھھا ساله گذشته نشان داده است  
کــه شــوراھــای اســالمــی تــالش  
ـراض کـارگـران را   ـنـد اعـت میکـن
مھار کننـد و پشـت صـحـنـه بـا  
ـبـانـی   کارفرماھـا و اداره کـار ت
کنند و اعتراض کـارگـران را بـه  
ـنـد و نـگـذارنـد از   سازش بکـشـان

در  .  کنتـرل خـودشـان خـارج شـود 
مقابل این تالش ھا کارگران بایـد  

در مجمع عمومی خود نمایندگان  
ـنـد و از آنـھـا   خود را انتخاب کن
بخواھند اقداماتشان را به مـجـمـع  
ـبـا گـزارش   عمومی کارگران مرت
ـم جـمـعـی   بدھند و مطابـق تصـمـی

ـیـن  .  کارگران فعالیت کنند  ھمچن
تجربه کارگران کیان تایر و دھـھـا  
کارخانه دیگر نشان داده است که  

ـیـسـت  . تجمع در کارخانه کافی ن
کارگران باید اعتراض خود را بـه  
ـنـد و مـردم شـھـر و   شھر بکـشـان
مخصوصا اعضای خانـواده ھـای  
خود را به شـرکـت در تـجـمـعـات  

حزب از مـردم  .  خود تشویق کنند 
مبارکه، سایر مراکز کارگری از  
جمله کارگران ذوب آھن اصـفـھـان  
ــع   ــه صـنـای و کـارگـران بـازنشـسـت
فوالد میخواھد کـه از کـارگـران  
پلی اکریل و خواست ھـای بـحـق  
آنھا قاطعانه دفاع کنند و بـه ھـر  
شکل میتوانند از جمله بـا صـدور  
ـرای آزادی   قطعنامه، در مبـارزه ب
ــل   ــری ــلــی اک ــقــای خــود در پ رف

 . شرکت کنند 
 

حزب کمونیسـت کـارگـری  
 ایران 
ــر  ٢٣ ،  ١٣٩٢  آذر  ٢  ــب  نــوام
 ٢٠١٣ 

کارگران پلی اکریل اصفھان خواھان آزادی 
 رفقای خود شدند 

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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اکریل اصفـھـان     کارگر پلی ١٥٠٠ 
ھاست در قالب شـش شـرکـت    سال 

ـیـت   زیرمـجـمـوعـه تـحـت مسـئـول
ـنـگ ( شرکت مـادر   کـار  )  ھـلـدی

ــد   مـی  ــن ــا تصــمــیــم  .  کــن ــون ب اکــن
ـر جـدا سـازی   ـنـی ب کارفرما مـب

ھای زیر مجموعه، امنیـت    شرکت 
 این کارگران در خطر اسـت    شغلی 

و در اعتراض به این موضوع و بـا  
خواستھایی چون افزایش دستـمـزد  
ـنـدی مشـاغـل و   و طرح طبقـه ب
غیره، این کارگران از اوایل آبانمـاه  
ـراضـی زده   دست به تجمعات اعـت

ـراضـات   .   اند  در ادامـه ایـن اعـت
  ٣٠  صـبـح روز  ٤ حوالی ساعت  

آبانماه، توسط مامورین اطـالعـات  
ــم اســالمــی چــھــار کــارگــر   رژی
ــن کــارخــانــه را بــه   ــتــرض ای مــع
ــبــاس   ــی، ع ــف اســامــی جــواد لــط
حقیقی، کیومرث رحیمی و احمـد  
ـر و بـه شـھـر   صابری را دسـتـگـی

 کیلومتری شـمـال  ١٣ دستگرد در  
ـنـا  .  شھر اصفھان منتقل شده انـد  ب

بر برخی خبرھا قرار اسـت بـزودی   
این کارگران به دادسرای مبارکـه  

 .منتقل شوند 
در اعتراض به این دستگیـری  

ـلـی  ٧٠٠ ھا،   ـر از کـارگـران پ ـف  ن
اکریل روز دوم آذر مـاه اجـتـمـاع  
ــرده و خــواھــان آزادی فــوری   ک
ـــد و   ـــدن ـــود ش ـــکـــاران خ ـــم ھ
برخواستھای ده گـانـه خـود کـه  
ــرده بــودنــد پــای   قــبــال اعــالم ک

ــد  ــجــمــع در ادامــه  .  فشــردن ایــن ت
ـرای تـجـمـعـات   تصمیم کارگران ب
ھر روزه قبل از شـروع و بـعـد از  
کار روزانـه و مـوقـع جـابـجـائـی  
ــای کــاری صــورت   ــت ھ شــیــف

ـیـب تـجـمـعـات  . گرفت  ـرت بـدیـن ت
ـلـی اکـریـل   اعتراضی کارگران پ

 . ادامه دارد 
ـرار اسـت کـه   داستان از این ق
ــاســت کــوچــک   ــی ــر اســاس س ب
ــل،   ــی اکــری ــه پــل سـازی کــارخــان
مجموعه شرکتھای این کارخـانـه  
در حــال واگـذاری اســت و قــرار  

نیک  " است آزمایشگاه به شرکت  
ــه  " آزمــون  انــرژی  " ، نــیــروگــاه ب
ـر  " ، پلی استر به  " گستران  پلی اسـت

ــھــشــت  ــت  " ھشـت ب ــی ــه  ٢ ، اکــل  ب
، اسـکـه سـازی  " الیاف زاینده رود " 

ـنـدری " به   و  "  شـرکـت خـدمـات ب
پھـن  " بخش خدمات نیز به شرکت  

 .انتقال یابد " گستر 
کارگران پلی اکـریـل تـجـربـه  
ھمکارانشان در مـجـتـمـع ھـایـی  
ـران   چون ذوب آھن اصـفـھـان و ای
ــفــت را در   ــعــت ن ــن خــودرو و ص

اجرای چنین طرحـھـایـی و تـکـه  
تــکــه کــردن مــجــمــوعــه ھــای  
کارگری و سپردن بـخـشـی از آن  
به شرکتی دیگر را تجربه کرده و  
نتیجه آنرا شروع بیکارسازی ھا و  
وخامت شرایط کاری و معیشتی  

خـود دانســتـه و بـه آن اعـتــراض  
 . دارند 

ـیـش  ـر،    کارگران پلی اکریل پ ت
طــی دور اول اعــتــراضــات در  

ــای     ١٤  و  ١٢ ،  ١١ ،  ٨ روزھ
ـرگـزاری تـجـمـعـاتـی    آبان  ماه بـا ب

خواستار متوقف شدن اجـرای ایـن  
ـلـی ده   طرح شدند و سپس با تعطی
روزه اعتراضـات طـبـق مـذاکـرات  

ـررسـی   قبلی و وعده کارفرما به ب
 آبـانـمـاه، در  ٢٥ خواست آنـان تـا  
 آبان بـه  ٢٥  تا  ١٥ فاصله روزھای  

ـنـد  امـا در  .  سر کارشان بـازگشـت
 آبانماه  جـوابـی بـه آنـھـا داده  ٢٥ 

نشد و فرماندار بر اجرای قـطـعـی  
ـنـھـا بـا   این طرح تاکید کرده و ت
گفتن اینکه با اجـرای ایـن طـرح  
ــیــری   ــی ــرارداد کــاری آنــھــا تــغ ق
نـخـواھـد کـرد، تـالش کـرد کــه  

ولی کارگران  .  اوضاع را آرام کند 

 آبـان دور  ٢٦ کوتاه نیامده و از   
بـدیـن  . دوم مبارزات آنان شروع شد 

 آبـان، کـارگـران  ٢٦ ترتیب  روز  
ـبـال پـایـان   پلی اکریل اصفھان بـدن
ــه   ــرفــتــن مــھــلــت داده شــده ب گ
مقامات کارخانه، دست به تجـمـع  

ــد  ــن  .   مــجــدد زدن زیــر فشــار ای
اعتراضات فـرمـانـدار شـھـرسـتـان  
ــه   ــارکــه وعــده رســیــدگــی ب ــب م

خواست آنان را داد و کـارگـران را  
. دعـوت کـرد "  خویستن داری " به  

ـرغـم ایـن  ٢٧ سپس روز   ـی  آبـان عـل
وعده ھا، کارگران ایـن کـارخـانـه  
در محـوطـه کـارخـانـه دسـت بـه  

تجمع اعتراضی زدند و ھـمـزمـان  
با این تجمع اعتراضی، جمعی از  
ـنـدگـی از کـارگـران   آنان به نـمـای
ــا   ــد ت ــداری شــدن ــان راھــی فــرم
ـنـد  . خواستھایشان را پیگیری کـن

ـــوالن   ـئ ـــن نشـــســـت مســ در ای
فرمانداری ھمان وعده ھای خـود  
را تکـرار کـردنـد و از کـارگـران  
خواستار پایان دادن به تجمعـاتشـان  

ـنـدگـان کـارگـران  .  شدند  اما نمـای
تصمیم گیری به این مـوضـوع را  
به طرح آن در میان ھمه کارگـران  
ـری جـمـعـی خـود   ـم گـی و تصمـی

  ٧٠٠ دوشنبه شب  .  موکول کردند 
ـلـی اکـریـل در   نفر از کارگـران پ

  ٢٨ کارخانه مانـده و صـبـح روز  
ـفـت بـعـدی بـه   آبان ھمراه بـا شـی
ـراضـی خـود ادامـه   تجمعات اعـت

 .دادند 
ـــح   ـب ـــجـــمـــعـــات  صــ ــن ت ای

ادامـه  )   آبـان مـاه ٢٩ (چھارشنبه  
 تـا  ٧ یافت و کارگران از ساعت  

 در محوطه کـارخـانـه تـجـمـع  ١١ 
کردند و بـا شـروع بـارنـدگـی بـه  
مسجد کارخانه رفتند  تا مجـمـع  
عمومی خود را بر پا کنند و در  

مورد آینده اعتراضات شان تصمیم  
ـرنـد  ـیـشـنـھـادات  .  بگی یـکـی از پ

مورد توافق کـارگـران در جـلـسـه  
ــود کــه   ــن ب ــبــه ای ــن روز چــھــارش

ــان   ادامــه  "  روزانــه " اعــتــراضــات آن
داشته بـاشـد بـه گـونـه ای کـه  

ـیـش از شـروع کـار از    صبح  ھـا پ
ھـا در     و عصــر ٨  تـا  ٧ سـاعـت  

 در  ٤  تـا  ٣ خاتمه کار از ساعت  
 .محوطه کارخانه تجمع کنند 

کارگران پلی اکریل اصـفـھـان  
 درصــدی  ٢٠ خــواھــان افــزایــش  

مزد، حفظ یکپارچگی کارخـانـه،  
ــدی   ــه بــن ـق ــی  طــرح طــب بـازبــیــن
ـرارداد   مشاغل، افـزایـش مـدت ق
کار، بـازگشـت بـکـار ھـمـکـاران  
اخراجی خود، روشن شدن وضعیت  
ـرخـی   تعاونی مصرف، برکنـاری ب
مدیران کارخانه و حفظ اسـنـاد و  
ــجــاد   ــکـرد آنـھــا، ای ـررســی عــمـل ب
ـرخـی دیـگـر از   تشکل و تحقـق ب
خواستھایشان از جـمـلـه واگـذاری  
ــوران   ــت ــمــانــکــاری رس ــفــاف پــی ش

ـنـد  ایـن کـارگـران  .  کارخانه ھسـت
خواسـتـھـای خـود را بـه صـورت  
نامه ای ده مـاده ای در تـجـمـع  

 آبانماه خود تدویـن  ٢٧ روز دوشنبه  
کرده و خواستار پاسـخـگـویـی بـه  

 . آن شدند 
ــامــه اعــتــراضــی   ــن ن در ای
ــوع   ــه ن ــن ب ــی ــمــچــن کــارگــران ھ
ـرو بـا   ـی پرداختی کارکنان تامین ن

ـرکـــت  ـــای    شــ ـــد " ھ ـرن ـــاکســ و  "  پ
معترض بوده و خواسـتـار  "  فردوس " 

ــت   ــه وضــعــی ــدگــی فــوری ب رسـی
 .اند   ھمکاران پیمانکاری خود شده 

یک خواست مـھـم کـارگـران  
ـریـت   پلی اکریل عذرخواھـی مـدی
ــیــن   ــوھ ــه از اظــھــارات ت کــارخــان
آمیـزی اسـت کـه بـه کـارگـران  
ـرحـق آنـان را   کرده و اعتراضات ب

مانع تراشی ھـای دالالن فـروش  " 
 .خواندند " کاالھای چینی 

ـتـشـر شـده   ـر اخـبـار مـن بنـا ب
ـلـی اکـریـل در طـول   کـارگـران پ
ـرار   اعتراضاتشان مـورد تـھـدیـد ق

  ٨ گرفته  و  زیر ھمین فشـارھـا،  

 اعتراضات کارگران پلی اکریل اصفھان ادامه دارد
  کارگر دستگیر شده پلی اکریل باید فورا آزاد شوند ٤ 

 شھال دانشفر 
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نفر از نمایندگـان آنـان کـه طـرف  
مذاکره با فرمانداری بودنـد، بـعـد  

 آبـان  ٢٧ از جلسه نشست دوشنبه  
با فرمانداری کناره گیـری کـرده  

ــا، آقــای  .  انـد  ـن ــه  گـزارش ایــل ب
ـری کـه یـکــی از شـرکــت   صـاب
ـنـدگـان   کنندگان در جـلـسـه نـمـای
کارگران پلی اکریل با فـرمـانـدار  
شھرستان مبارکه است، از تھـدیـد  

نمایندگان کـارگـران در روزھـای  
اولیه دور دوم اعتراضات کارگـران  

ـر مـیـدھـد  ایـن  .  پلـی اکـریـل خـب
ـیـمـانـی   درحالیست که مھدی سـل
فرماندار شھـرسـتـان مـبـارکـه در  
ـبـه   گفتگو با ایلنا در روز سه شـن

 آبانماه این تھدیدات را تکذیب  ٢٨ 
ـری ھشـت   کرده و از کـنـار گـی
نماینده کارگران اظھار بی خبـری  

او ھمچنین در پـاسـخ بـه  .  میکند 
این سئوال که آیا توصیه خـاصـی  
ــی بــر   ــن کــارگــران مــبــن ــه ای ب
کنارگیری شان از جمع کارگـران  
شده است، یاخیر، میگوید من در  

تمام جلـسـات، آنـھـا را بـه پـایـان  
تجمع توصیه کرده ام ولی تـھـدیـد  

او حتی در پاسخ به ایـن  . نکرده ام 
سوال که آیا تـذکـری از عـواقـب  
احتمالی کـار بـه ایـن کـارگـران  
ــه   ــود را ب ــت، خ ــده اس داده ش
: فراموشکـاری زده و مـیـگـویـد 

امـا  .  چنین چیزی بـخـاطـر نـدارم 
بعد در ادامه توضیـحـات دسـتـش  

در فضـای  :  رو شده و مـیـگـویـد 
ممکـن اسـت عـده  " غیر صنفی  " 

ای بخواھند اخالل ایجاد کننـد و  
ـریـزنـد  . فضای کارخانه را به ھم ب

اما قـطـعـا کسـی تـھـدیـد نشـده  
 . است 

سخنان فرمـانـدار مـبـارکـه و  
اشاره او به فضای غیر صنفـی و  
اخالل در کـارخـانـه، در واقـع بـه  
ـیـه   ـرحـق کـارگـران عـل مبارزات ب
طرح کوچک سـازی کـارخـانـه  
ــیــجــه اش بــیــکــارســازی   ــت کــه ن
کارگران و تحمیل شرایط برده وار  
ـرحـق   کار است و نیز خواستھای ب

 .آنھا ست 
ـفـاقـات   ـبـال ایـن ات اکنون بـدن

ـلـی  ٤ است که    کارگر معترض پ
 .اکریل در بازداشت بسر میبرند  

ــای   ــوراھ ــان ش ــن مــی در ای
ــجــمــن ھــای   اسـالمــی کــار و ان
ـیـز   صنفی کارگری در اصفھـان ن
ـرده و   ـیـش ب اھداف خـود را بـه پ
ـر   تالش دارند که با سـوار شـدن ب

مــوج اعــتــراض کــارگــران، دم و  
دستگاه خود را در ایـن کـارخـانـه  

ـنـان  .  پھن کنند  بنا بر خبر ایلنـا ای
ـر بـازداشـت   ــی  ٤ خـب ـل  کـارگـر پ

اکریل را تایید کرده ولی جزئیـات  
این ھـم سـنـت  . آن را رو نکرده اند 

ـتـی   شناخته شده این نھادھای دول
است که یک تالششان ھـمـیـشـه  
مـھــارکـردن مــبـارزه کـارگــران و  

 .تحت کنترل داشتن اوضاع است 
ــگــری روز   ــق خــبــر دی طــب

ـبـه    آبـان جـمـعـی از  ٣٠ پنـجـشـن
ــل  طــی   ــری ــران پــلــی اک کــارگ

پور نماینده مجلـس    دیداری با ایران 

اسالمی از شھرستان مبـارکـه، از  
 کارگر این کارخانـه  ٤ دستگیری  
ــد  ــر دادن ــب ــران خــواھــان  .  خ کــارگ

آزادی فوری ھمکارانشان، تـوقـف  
" کـوچـک سـازی " فوری طـرح  

کارخانه و دیـگـر خـواسـتـھـایشـان  
کارگران اعالم داشته انـد  .  ھستند 

که تا رسیدن به خواستھایشان بـه  
 . مبارزات خود ادامه میدھند 

ـلـی   کارگران دستگیـر شـده پ
ـیـد   اکریل باید فورا و بدون ھیچ ق

 . و شرطی آزاد شوند 
اتحاد و ھمبستگی کـارگـران  
پلی اکریل، اتکای آنھا به مجمع  
ـرای   عمومی به عنوان مکـانـی ب
ـری جـمـعـی و حـفـظ   تصمیم گـی
اتحاد خود، تبیین روشن خواستـھـا  
در مجمع عمومی خـود بصـورت  
ـر روی آنـھـا،   بیانیه و پافشاری ب
ایستادن در مقابل تفرقـه افـکـنـی  
ــگــی   ــســت ھــای کــارفــرمــا، ھــمــب
ـراردادی، از   کارگران رسمـی و ق
جمله نقطه قـوت ھـای مـبـارزات  

ـلـی اکـریـل اسـت  راه  .  کارگران پ
ـیـت مـبـارزات ایـن   ـق واقعی مـوف
ـنـد   کارگران و آزادی ھمکاران درب
آنھا و تحمیل خواستھایشان، اتـکـا  

کارگران  .  بر ھمین نقطه قوتھاست 
پلی اکریل ھمچنین بـا اتـکـا بـه  
ـم   مجمع عمومـی خـود و تصـمـی
گیـری جـمـعـی شـان اسـت کـه  
ــحــرکــات   ــوی ت ــد جــل ــوانــن ــت مــی
شوراھای اسالمی و سـوار شـدن  
ــارزاتشــان را   آنــھــا بــر مــوج مــب

 .بگیرند 
ــژه خــواســتـھــایـی چــون     بـوی
افزایش دستـمـزدھـا، کـوتـاه شـدن  
دست پیمانکـاران، مـتـوقـف شـدن  
اخراج ھا، ھمه و ھمه خواستـھـای  

تا ھمیـن جـا  .  ھمه کارگران است 
ــکــای   ــدی ــھــایـی چــون سـن تشـکــل
ــرکــت واحــد و اتــحــادیــه آزاد   ش
کارگران ایران مبارزات کـارگـران  
پلی اکریل را مورد حمـایـت خـود  
ــعــا از   ــی ــد وس ــد، بــای قــرار داده ان
ـلـی اکـریـل   مبارزات کـارگـران پ

کارگران بازنشـسـتـه  .  حمایت کرد 
ــھــان کــه خــود   ذوب آھــن اصــف
الگـویـی از مـبـارزات مـتـحـد و  
ـبـش کـارگـری   ھمبـسـتـه در جـن
ھستند، میتوانند پشتیبان مـھـمـی  
. برای کارگران پلی اکریل باشنـد 

ــجــمــعــات ھــر روزه   ــه ت از جــمــل
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
ـردن   ـــد کــ ـق ــ ـرای ن ــ ـــھـــان ب ـف اصــ
طلبھایشان و برای پیگیری حق و  
ـر   ــ ــل دفــت ــاب ـق ــان در مــ ــوش حــق
بازنشـسـتـگـی ایـن کـارگـران در  
ــطــور   ــھــان، ب ــان نشــاط اصـف ــاب خـی
واقعی پاتوقی کارگری در وسـط  
ـتـوانـد مـحـل   این شھر است و مـی
اعالم ھمبستگی ھای کـارگـری  

 .  از مبارزات یکدیگر باشد 
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بیکاری به مشکل حـاد و امـروز  
در  .  کارگران تبدیـل شـده  اسـت 

طـول سـه دھـه گـذشـتـه مسـالـه  
ـیـکـارسـازی در جـریـان   اخراج و ب

ـیـسـت .  بوده  . و مشکل جـدیـدی ن
آنچه در شرایط کـنـونـی مسـالـه  
بیکاری را از دوره ھای دیـگـر و  
سالھای قبل متفاوت کرده، وجـود  

ــا   ــی و ی ــون ــی ــل ــامــی  »مــی ســون
ـر  .  است  «بیکاری  سه ماه قبل وزی

اقتصاد دولت روحانی اعالم کـرده  
است به زودی بازارکار بـا بـحـران  
ھشت و نیم میلیون کارجو مواجـه  

ـیـالن سـنـی جـوانـان  .  خواھد شد  ب
و  .   سـال اسـت ٢٩  تـا  ١٥ بیکار  
ـر  »اخیرا    ـتـصـاددان وزی معـاون اق

کار می گوید وضعیت بیـکـاری  
ـم   در مناطـق مـرزی کشـور وخـی
است و ایجاد ساالنه حداقل یـک  
میلیون شغل جدید از مسائل مھـم  

بـا  .  بازار کار محسوب می شـود 
 اسـتـان  ١٦ این حال، ھـم اکـنـون  

ـر   ـتـی بـالـغ ب   ٣٦ کشور با جمعـی
ـر در مـنـاطـق مـرزی   ـف میلیـون ن
کشور واقع شده که طبـق آخـریـن  
سرشماری رسمـی کشـور، یـک  

 ھزار بیـکـار را در  ٧٣٠ میلیون و  
و ھمچنیـن   .«خود جای داده است 

ــق   ــھــم و دھــم طــب ــت ن در دول

گزارشھایی که از دولـت یـازدھـم  
ـتـشـر شـده، سـاالنـه    ھـزار  ١٤ من

امکان شغلی بجای وعـده ھـای  
ـیـون »داده شده   ـل  «ایجاد یک می

و ایـن در  .  شعل ایجاد شده اسـت 
شــرایــطــی اعــالم شــده بــود کــه  
ــھــم   ــت ن ــژاد در دول ــدی ن احــم
میخواست با ایجاد امکان شغـلـی 

بنگاه ھای کوچک زودبـازده و   ( 
ـیـاردتـومـان  ٢٨ دریافت   ـل  ھـزارمـی

ـتـوانسـت   منابـع از بـانـک ھـا، ن
ـرای   ــ راھـــی در بـــازار کـــار ب

ــد  ــاز کــن بشــکــل  ).  کــارجــویــان ب
ضربتی از میزان و تعداد بیـکـاران  

این طرح با رشد بـحـران  .  کم کند 
ـیـکـارسـازی ھـای   اقتصادی و ب
ــتــرش دزدی و   ــا گس ــع و ب وســی
فساد ھای مالی در زمان بسـیـار  

ایـن  .   کـوتـاھـی بـحـاشـیـه رفـت 

روزھا مسـالـه ھسـتـه ای ھـم از  
ـتـال »سالنھای ھتل   ژنـو   «کنتینان

ــامــه ھــا و   ــه روزن در ســویــس ب
مسافرین تـاکسـی و اتـوبـوس و  
ــه   ــابـان و کــارگـاه و کــارخـان خـی

روحانی مسئلـه  . کشیده شده است 
مھم بیکاری را به عـنـوان یـک  
معضل داخلی کشـور دانسـتـه و  

ــه اســت؛   ــت ــا زمــانــی کــه  " گــف ت
مشکل بیکاری در کشور حـل و  

ــک از   ــچ ی فصــل نشــود، ھــی
تصمیمات فرھنگی امکان تحقـق  
نخواھد داشـت امـا االن وقـت و  
شرایط منـاسـب ایـجـاد شـده کـه  
ـیـکـاری   دولت یازدھم به مسالـه ب

ــتــن  ".   جــواب دھــد  بــه راه انــداخ
ـرای   اعتراضات وسیع و پردامنـه ب
ــامــیـن زنـدگــی و   ــه ت حـل مسـال
تامین حقوق و مـزایـای کـارگـر  

بیکار در فضای سیاسی کنونـی  
بیش از ھر زمانـی ضـروری شـده  

افــزایــش دســتــمــزدھــا و  .   اســت 
ـبـه مـھـم   مساله بیکاری دو مطال
کارگران شاغل و بیکار و خانواده  

ـیـونـی آنـھـا اسـت  ـل در  .  ھای مـی
ـیـونـی   ـل مورد مصائب بیکاری می

" دسـتـمـزدھـا " و پایین نگه داشتـن  
. مطالب تکان دھـنـده وجـود دارد 

رسیدن به راه حل و ایجاد امـکـان  
برای جمع شـدن و دامـن زدن بـه  
اعتراضات توده ای ــ کـارگـری  
ــه   ـب ــن دو مــطـال ـبـاط بـا ای در ارت

یـکـی  .  اساسی و فوری، مھمـنـد 
ــورھــا، فضــای   ــت از اولــیــن فــاک

ــاســب اســت  ــاســی مــن ــت  .  سـی دول
ــوان   ــحــت عــن ــی ت ــه  " روحـان مســال

فروکش کرده، تـھـدیـد  "  ھسته ای 
ـتـصـادی   نظامـی و مـحـاصـره اق
کمتر شده، بھانه می اورد تـا بـه  
اصل مطلب یعنی معیشـت مـردم  

ــردازد  ــد ایــن  .  نــپ ــن ــیــگــوی ــردم م م
مساله ھسته ای فـروکـش کـرده  
ببینیم که کدام تغییر در زنـدگـی  
ـیـن   مردم در زمینه گـرانـی و پـای
ـیـکـاری ایـجـاد مـیـشـود  . آمدن ب

مـردم  .  مردم  سکـوت نـکـرده انـد 
ـر   در متن زندگی واقعی و درگـی

فقـر  (با بیشترین مصائب اجتماعی 
ـیـشـمـاری  ) و فالکت  به سواالت ب

که از دردھای ناشـی از شـرایـط  
در  .  کنونی است، جواب میدھـنـد 

یک کالم شـرایـط مسـاعـدتـری  
ـــوده ای   ـراضـــات ت ــ ـت ـرای اعــ ــ ب

و در  .   کارگری مھیا شده اسـت 
ادامه ھمین فاکتور، چـگـونـگـی  
سازمانیابی و تـحـرک تـوده ای  

ـران  .  است  جنبش کـارگـری در ای
ـرای   ـتـوانـد ب در سطح میلیونی نمی
ـبـه اسـاسـی   جواب به این دو مطال
و مھم به تجمـعـات مـقـطـعـی، و  

روحـانـی و  .  محلی متکی باشـد 
ــظــام جــمــھــوری   ــم ن ــازدھ ــت ی دول

اسالمی اعالم کرده اند که یکی  
ـیـکـاری   از مشکالت مـحـوری ب

ـیـز در  . است  و مساله دستمزدھا ن
ـتـا   چند سال گذشته بشـکـل نسـب
ـرانـه ای در جـریـان   فعال و پیـگـی
بوده و بـه یـکـی از کشـمـکـش  
ھای اصلـی کـارگـران بـا دولـت  

ــل شــده اســت  ــدی ــاده از   .  تــب ــف ــت اس
ـیـعـی   مکانیسم اجتـمـاعـی و طـب
فراخوان به اعتراض برای افـزایـش  
دستمزدھا و حل مساله بیـکـاری،  
در گرو ایجاد شبکه ھای وسـیـع  
از فعالین کارگری در شـھـرھـا و  
ـتـه و یـا   تشکیل کـانـون و کـمـی
ـبـط بـه ھـم اسـت  .  نھادھای مـرت

این کانونھا و یا شـبـکـه ھـا ھـم  
ــد  ــون وجــود دارن ــن ــان  .  اک در مــی

کارگران و مراکز تولیدی فعالیـن  
کارگری از اعتبار و اتوریته خود  
ــد  ــن ــوردار ھســت ــژه ای بــرخ . وی

ــن   ــعــالــی ــی ف ــون ــت کــن ــعــی مــوق
کارگری امکانات  ایجاد کـانـون  
ـرای   ـراض ب ـتـه ھـای اعـت و کمـی
افزایش دستمزدھا و حـل مسـالـه  

ھـم  .  بیکاری را فـراھـم مـیـکـنـد 
ـرای   اکنون اعتراضات کارگـران ب
. افرایش دستمزدھا در جریان اسـت 

ـر   گسترش وسیع تر و پر دامـنـه ت
ــاز امــروز و   ــی ــراضــات ن ــت ــن اع ای
فوری میلیونھا نفر از شھروندان و  
مزدبگیران جامعه ای اسـت کـه  
ـراض، از   ــ ــی و اعــت ـت ــ ــارضـــای ن
مشغولیات روزانه آنھا فراتر و بـه  
بخشی از زندگی آنھا تبدیل شـده  

 . است 
  
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 دستمزدھا و بیکاری

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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 اعتراضات 
 

علیرغم تھاجم پلیس امنیت دولت تدبیر، 
تجمع اعتراضی کارگران تھرانی در محل 

وزارت کار با قرائت قطعنامه با موفقیت به 
 پایان رسید

ـامـه ھـمـاھـنـگ  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  ـال ن ـب بـدن
کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران بـه وزیـر کـار و  
عدم پاسخ شایسته وزیر کار به این نامه،  ایـن کـارگـران از  
حدود دو ھفته پیش  تصمیم به برگزاری تجمعی اعـتـراضـی  
در مقابل وزارت کار گرفتند و صبح امروز سوم آذر مـاه در  
ـیـش در اطـراف وزارت   حالیکه مامورین پلیس امنیت پیـشـاپ
کار مستقر شده بودند تا جلوی ھر گونه تجمعی را بگیـرنـد،  

 .دست به تجمع در محل وزارت کار زدند 
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران در  

 کارگر شاغل و بازنشسته از کـارخـانـه  ٣٠٠ حالیکه بیش از  
ھای تھران آمادگی خود را برای حضور در این تجمـع اعـالم  
کرده بودند و دسته دسته در حال حضور در محل وزارت کـار  
بودند ابتدا مامورین پلیس امنیت تالش کردند از ورود صـف  
ـنـد   اول کارگران معترض به محل وزارت کار جلوگیـری کـن
ـاز   اما با مقاومت آنان مواجه شدند و کـارگـران مـوفـق بـه ب
ـاط وزارت   کردن پارچه نوشته خود و پالکاردھایشـان در حـی
ـیـروھـای   کار شدند که بالفاصله با عکس الـعـمـل شـدیـد ن
امنیتی مواجه شدند بطوریکه این نیروھا موفق شـدنـد حسـن  
ـا ضـرب و   سعیدی، جعفر عظیم زاده و وحید فـریـدونـی را ب
ـان را در البـی وزارت کـار   شتم از جمع کارگـران جـدا و آن

ـارچـه نـوشـتـه و  . مورد بازداشت قرار دھند  در این تـھـاجـم، پ
ـتـی   ـی ـن پالکاردھای کارگران تجمع کننده توسط نیروھای ام
ـیـروھـا تـالش   با خشونت از دست کارگران گرفته شد و این ن
کردند سه کارگر بازداشتی را در البی وزارتخانه از ھمدیـگـر  
ـان مـواجـه   جدا و به آنھا دستبند بزنند که با مقاومت شدید آن

 .شدند 
ـتـرض،   بدنبال این وضعیت و مقاومت جانانه کارگران مـع
نیروھای انتظامی وزارت کار وارد صـحـنـه شـدنـد و تـالش  
کردند با آرام کردن کارگران و ھماھنگی با مسئولیـن وزارت  
کار زمینه مذاکره را فراھم کنند به ھمین منظـور کـارگـران  
تجمع کننده، آقایان جعفر عظیم زاده، وحید فـریـدونـی، حسـن  
سعیدی، شاپور احسانی راد و خانم اشرف بنائی را به عـنـوان  
ـیـم   نماینده ھای خود معرفی کردند امـا پـس از گـذشـت ن
ساعت اعالم شد کارگران در محل مسجد وزارت کـار جـمـع  
ـان مـذاکـره   ـا آن شوند تا مسئولین این وزارتـخـانـه در آنـجـا ب

 .کنند 
بنا بر این گزارش  در حالیکه تعدادی از کـارگـران وارد  
مسجد شده بودند از ورود بقیه آنان جلوگیری بعمل آمد و از  
آنجا که در لحظات آغازین تجمع،  پلیس امنیت با حملـه بـه  
کارگران  مانع شکل گیری کامل این تـجـمـع شـده بـودنـد  

 کارگر با نشستـن در مـحـل مسـجـد وزارت کـار  ٥٠ حدود  

ـفـر از   ـا گـذشـت مـدتـی دو ن منتظر مسئولین شدنـد کـه ب
ـیـس حـراسـت ایـن   مسئولین رده پائین وزارت کار به ھمراه رئ
ـتـرض وارد مـذاکـره شـدنـد امـا   ـا کـارگـران مـع وزارتخانه ب
ـاشـد   کارگران با اعالم اینکه وزیر کار باید بیاید و پاسخگو ب
از ادامه مذاکره صرف نظر کرده و بار دیگر تجمع خود را بـه  

 .حیاط وزارت کار مشرف به خیابان آزادی کشاندند 
بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، بدنبال این وضعیت جعفر عظیم زاده یکی از ھماھنـگ  
ـاط   کنندگان طومار اعتراضی کارگران طی سخنانی در حـی
ـار کـارگـران  و اراده   وزارت کار با اشاره به شرایط مشقت ب
ـان   وزارت کار مبنی بر عـدم رسـیـدگـی بـه خـواسـتـھـای آن
ـا   قطعنامه این تجمع را قرائت کرد و کارگران تجمع کننـده ب
کف زدن و اعالم اینکه چنانچه به خواستھایشان رسـیـدگـی  
نشود دست به تجمعات بزرگتری خواھند زد به تـجـمـع خـود  
ـقـه   ـازداشـتـی در حـل پایان دادند و با قراردادن سه کارگری ب

 .خود محل وزارت کار را ترک نمودند 
در این تجمع کارگران شاغل و بازنشسته ای از شـرکـت  
ـایـع   ـبـرز، صـن ـیـک ال واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، السـت
ـتـمـانـی و   ـتـروشـیـمـی، کـارگـران سـاخ فلزی، ایرانـخـودرو، پ
بیمارستانی و کارگرانی از شھر سننـدج و بـرخـی دیـگـر از  

این کارگـران خـواسـتـھـای  .  کارخانجات تھران شرکت داشتند 
خود را عالوه بر روی یک بنر بزرگ بر روی پالکاردھایـی  
ـنـدی   نیز که بدست داشتند نوشته بودند و در قطعنامه شش ب

در این تجمـع و حـیـن قـرائـت  . خود رئوس آن را اعالم کردند 
ـبـرداری   ـلـم ـی قطعنامه بطور مرتب مامورین امنیتی در حال ف
بودند و کارگران تجمع کننده مـرتـب اعـالم مـیـکـردنـد ایـن  
ـیـد  ـیـن نشـان دھ . صحنه ھا را به  وزیر کار و دیگر مسـئـول

ھمچنین در مذاکره کوتاھی  که در داخـل مسـجـد وزارت  
کار صورت گرفت یکی از کارگران بازنشسته با نشـان دادن  
ـانـونـی   جای خالی دندان ھای خـود و بـر شـمـردن حـقـوق ق
کارگران بازنشسته بطور مرتب معترض بود و قـول مـتـوقـف  
کردن طرح استاد شاگردی که از سـوی کـارگـران تـجـمـع  
کننده به عنوان یک خواست اصلـی مـطـرح شـده بـود داده  

 .شد 
بر روی بنر بزرگ این تجمع با خطوط درشـتـی نـوشـتـه  

 :شده بود 
 وزیر کار به اعتراض چھل ھزار کارگر " نه "پاسخ  

 ما خواھان افزایش فوری حداقل مزد ھستیم 
 اجرای قانون الزام و درمان رایگان حق مسلم ماست 

 متوقف باید گردد " استاد شاگردی "اجرای طرح  
 بر روی پالکاردھای کارگران نیز خواستھا و شعـارھـای  

ـا دسـتـمـزد  :  زیر به چشم میخورد  آقای وزیر راه زنده مانـدن ب
ـیـد  ٤٨٧  ـیـس    – ھزار تومانی را بـه مـا نشـان دھ آقـای رئ

ـاد    –جمھور به وعده ھای خود عمل کنید   اجرای طرح اسـت
مـا کـارگـران مـرغ عـزا و    –شاگردی متوقف باید گردد  

دزدی آشـکـار از  =  بیمه تکمیلـی    –عروسی نخواھیم شد  
طرح استاد شاگردی بازگشت به بـرده داری   -جیب کارگران 

ـنـه  ١  درصد گرسنه گرسنه  ٩٩   – ـزی  درصد تامین تامین، ھ
 .ویرانی صندوق تامین اجتماعی را از غارتگرانش بگیرید 

از  "  اعتـراضـی " تجمع امروز کارگران امضا کننده طومار  
ـیـروھـای   ـز ن انجا که آنان با حضور سنیگـن و خشـونـت آمـی
پلیس امنیت مواجه شدند و علیرغم این وضعیـت مـوفـق بـه  
ـاط   ـامـه در حـی ـن برپائی تجمع خود و سخنرانی و قرائت قطـع
وزارت کار شدند دارای اھمیت فراوان و نشانگر عـزم و اراده  

 .کارگران ایران برای تحقق خواستھایشان  است 
 ١٣٩٢ سوم آذر ماه   –اتحادیه  آزاد کارگران ایران  

 متن کامل قطعنامه کارگران تجمع کننده 
در محل کار که امروز از سوی آنان قرائت 

 :شد به شرح زیر است
 آذر  ٣   –قطعنامه تجمع کارگری  در محل وزارت کار  

 ١٣٩٢ ماه  
ھمانطوریکه ھمگان میدانند از حدود دو سال پیش دھـھـا  
ـا تـدارک   ھزار کارگر شاغل و بازنشسته از سراسر کشـور ب
طوماری اعتراضی خواھان رسیدگی به مطالبات قانـونـی و  
ـان   بر حق خود شدند اما در شرایطی کـه ایـن اعـتـراض جـری
ـیـل   داشت و سفره ھای خالی میلیونھا خانواده کارگری  بـدل
ـیـش در   ـیـش از پ گرانی سرسام آور ھزینـه ھـای زنـدگـی ب
ـنـھـا تـالـشـی   معرض نابودی قرار میگرفت وزارت کار نـه ت
ـاورد   ـی برای رسیدگی به خواستھای ما کارگران بـه عـمـل ن

ـا نـھـادن مـاده   ـانـون کـار و عـدم  ٤١ بلکه از طریق زیر پ  ق
ـنـه   ـزی افزایش حداقل مزد کارگران متناسب با تورم و سـبـد ھ
یک خانوار چھار نفره، تصویب و اجرای طـرحـی بـه غـایـت  
ـاد شـاگـردی، چشـم   ـامـه اسـت برده دارانه تحت عنوان بخـشـن
پوشی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی و افزایش چنـدیـن  
ـنـه ھـای درمـانـی، عـدم   ـزی برابری سھم بیمه شـدگـان در ھ
ـان در   پرداخت بموقع دستمزدھا و باز گذاشتن دست کارفرمـای
تحمیل ھر گونه شرایط غیر انسانی بر کـارگـران، شـرایـط را  
ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری   بیش از پیش بر فقر و مکنت میل

 :مھیا کرد لذا ما کارگران حاضر در این تجمع اعالم میداریم 
ما دیگر نمیتوانیم شرایط مشقت باری از قبیـل کـار    -١ 
 ساعته و یا کوچک کردن سفره ھایمان را  ١٦  ساعته و  ١٢ 

برای گذران زندگی تحمل کنیم و مصرانه بر افزایش چندیـن  
ـای مـی   ـازنشـسـتـه پ برابری حداقل مزد کارگران شاغل و ب

 فشاریم 
ـلـق بـه مـا    -٢  ـتـمـاعـی مـتـع صندوق سازمان تامین اج

ـایـمـان بـه ایـن  .  کارگران است  ـتـھ ما ذره ای قصور در پـرداخ
لذا وجود ھر گونه کم و کسـری  .  صندوق نداشته ایم و نداریم 

ـامـیـن   در این صندوق ربطی به ما کارگران ندارد و سازمان ت
ـانـون   اجتماعی می باید به فوریت به وظیفه خود در اجرای ق

ـقـر مـا   تـحـت  " الزام و توقف غارت دستمزدھای زیـر خـط ف
 عمل نماید " عنوان بیمه ھای تکمیلی 

طرح استاد شاگردی بازگشت به روابط کار دویسـت    -٣ 
ـتـمـاعـی   ـات اج ـاسـب سال پیش و تحمیل قھقرائی بر کـل مـن

اجرای این طرح می باید به فوریت متـوقـف گـردد و  .  است 
به جای آن باالترین استانداردھای جھانی روابط کار به مـورد  

 اجرا گذاشته شود 
با توجه به سوء استفاده کارفرمایان از شرایط موجـود   -٤ 

ـایـد   برای عدم پرداخت بموقع دستمزدھـا، وزارت کـار مـی ب
ـان خـاطـی   بفوریت بخشنامه ای را مبنی بر جریمه کارفرمای

 تصویب و به اجرا در آورد 
ـیـن کـار    -٥  کلیه اصالحاتی که تالش شده است بر قوان

و تامین اجتماعی وارد شود می بایـد بـه فـوریـت مـتـوقـف  
ـان دادن بـه تـمـامـی بـی   ـای ـزم بـه پ گردد و  وزارت کار مل
ـلـف   حقوقی ھایی شود که کارفرمایان در بـخـشـھـای مـخـت
ـار مـنـشـانـه ای  بـر   تولیدی و خدماتی بـطـور خـود مـخـت

 کارگران تحمیل کرده اند 
  ١٠ خواستھای فوق و اجرای قوانینی از قبیل مـاده    -٦ 

ـنـی بـرچـیـده شـدن   نوسازی صنایع، مصوبه ھیئت وزیران مب
شرکتھای پیمانکاری،  اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیـه  
کارگران ساختمانی، می باید به مثابه اولیـن گـامـھـا بـرای  
پایان دادن به شرایط مشقت بار کنونی به فوریت در دسـتـور  
وزارت کار قرار گیرد و این وزارتخانه از طریـق رسـانـه ھـای  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 جمعی کارگران سراسر کشور را در جریان آن قرار دھد 
 

 کارگر به مطالبات کارگران ٤آزادی 
 اکریل افزوده شد پلی

 کارگر کارخانه پلـی اکـریـل اصـفـھـان   ٧٠٠ : آذر ٢  ٧٠٠ 
در ادامه دور دوم اعتراضات بار دیگر در محـوطـه کـارخـانـه  

ـا  ٢ در اجتـمـاع  . اجتماع کردند  آذر  کـه از سـاعـت ھـفـت ت
 کـارگـر  ٧٠٠ ساعت ھفت و چھل و پنج دقیقه طول کشید،  

ھـایشـان     کارخانه پلی اکریل اصفھان عالوه بر طـرح خـواسـتـه 
ـز شـدنـد  ـی .  خواستار آزادی ھمـکـاران دسـتـگـیـر شـده خـود ن

و   «کیـومـرث رحـیـمـی »،  «عباس حقیقی »،  «جواد لطفی »
چھار کارگر کارخانه پلی اکریـل اصـفـھـان   «احمد صابری »

ھستند که از بامداد  روز پنجشنبه تا کنون توسط مـامـوران  
ـازداشـت بـه سـر مـی  کـارگـران  .  بـرنـد   نھادھای نظارتی در ب

 و  ١٢ ،  ١١ ،  ٨ تر، طی دور اول اعتراضات در روزھای    پیش 
ماه با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئـوالن     آبان ١٤ 

ـلـی ده   ـا تـعـطـی استانی به مطالبات شان شده بودند و سپس ب
ـلـی، در فـاصـلـه روزھـای   روزه اعتراضات طبق مذاکرات قب

ـنـد ٢٥  تا  ١٥  ـت کـارگـران دور دوم  .   آبان به ادامه کـار پـرداخ
ـان مـھـلـت ده روزه      آبان ٢٥ اعتراضات را از   ـای ماه، پـس از پ

،  ٢٦ اند و در روزھـای    رسیدگی به مطالبات شان شروع کرده 
 آبان در محوطه کـارخـانـه تـجـمـع کـردنـد و  ٢٩  و  ٢٨ ،  ٢٧ 

را نیز در مسجد کارخانه به صبـح  )  ماه    آبان ٢٧ (دوشنبه شب  
کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصفھان پیـش  .  رساندند 

 مـورد طـرح  ١٠ ھای خود را در    ای خواسته   از این طی نامه 
استعفای برخی اعضای ھیـات مـدیـره کـنـونـی  .  بودند   کرده 

ـاد   کارخانه پلی اکریل اصفھان و ھمچنین حفظ و بررسی اسن
ھـای دھـگـانـه    ھـا در صـدر خـواسـتـه   مربوط به عملکـرد آن 

 .کارگران معترض قرار دارد 
 

تجمعات اعتراضی کارگران پلی اکریل 
 اصفھان
 کارگر پلی اکریل اصفھان در چـھـارمـیـن  ٨٠٠ : آبان ٢٩ 

ـاسـت    روز از دور جدید اعـتـراضـات  شـان، در واکـنـش بـه سـی
ـنـی بـر جـداسـازی   کوچک سازی و تصمیم کـارفـرمـا مـب

ھای زیر مجموعه، بار دیگـر در مـحـوطـه کـارخـانـه    شرکت 
کـارگـران صـبـح  :  یکی از نمایندگان کارگـران .  تجمع کردند 

ـا  ٧ از سـاعـت  )   آبان مـاه ٢٩ چھارشنبه  ( امروز     در  ١١  ت
محوطه کارخانه تجمع کردند و با شروع بارندگی به مسـجـد  
ـفـی   کارخانه رفتند تا در آنجا نسبت به آینده اعتراضـات صـن

با توجه به اینکه تاکنون ھیچ یـک از  . شان تصمیم بگیرند 
ـفـی    مسئوالن دولتی و مدیران کارخانه به خواسـتـه  ھـای صـن

اند، کارگران در مسجد کـارخـانـه نسـبـت    کارگران پاسخ نداده 
ـنـده   به چگـونـگـی ادامـه اعـتـراضـات شـان در روزھـای آی

یکی از پیشنھادھایی که مـطـرح شـد ایـن  .  مشورت کردند 
ـاشـد بـه   بود که  اعتراضات کارگران روزانه ادامـه داشـتـه ب

ھا از سـاعـت     و عصر ٨  تا  ٧ ھا از ساعت    گونه ای که صبح 
 . در ساعت کاری در محوطه کارخانه تجمع کنند ٤  تا  ٣ 
 

 بازداشت چھار کارگر پلی اکریل
ـقـی »،  «جواد لـطـفـی »به گزارش ایلنا،   ـی ـق ـاس ح ،  «عـب

چـھـار کـارگـری   «احـمـد صـابـری »و   «کیومرث رحیمی »
ـلـی  اکـریـل    ھستند که با ادامه دور دوم اعتراضات کارگران پ

ـازداشـت ایـن کـارگـران  .  انـد   بازداشت شـده  ـنـوز از دالیـل ب ھ
ـیـسـت  بـر اسـاس ایـن گـزارش، آقـای  .  اطالعی در دسـت ن

ـا   ـلـی اکـریـل ب صابری در جلسه ی نماینـدگـان کـارگـران پ

ـبـه   ـان  ٢٦ فرماندار شھرستان مبارکه که صبح روز دوشـن  آب
ـنـدگـان کـارگـری   ماه برگزار شده بود به عنوان یکی از نمای

ـارکـه   «مھدی سلیمانـی ».  حضور داشته است  فـرمـانـدار مـب
ـاره  ـاره دالیـل کـن ـا  ٨ گـیـری    درب ـنـده طـرف مـذاکـره ب ـای  نـم

ـتـه بـود  ـا گـف ـن ـل : فرمانداری از جمع کارگران معترض، به ای
نمایندگان کارگران صبح روز دوشنبه با من دیـدار کـردنـد و  

ـتـی در  .  ھا ندارم   پس از این دیدار، خبری از آن  ـام دول ـق این م
ـنـدگـان  »پاسخ به این سئوال که   ـای آیا توصیه خاصـی بـه نـم

مـن در  :  ، گفتـه بـود «کارگران در جلسه مذکور شده است؟ 
ھا را به پایان تـجـمـع    ام آن   تمام جلساتی که با کارگران داشته 

فرمانـدار  .  کنم ولی تھدیدی صورت نگرفته است   توصیه می 
ـا  »مبارکه در پاسخ به این سئوال که   ـا  "  تـوصـیـه " آی شـمـا ب

: ، عنوان کـرده بـود «تذکر عواقب احتمالی ھمراه بوده است؟ 
ـفـی  .  چنین چیزی را بـه خـاطـر نـدارم  در فضـای غـیـرصـن

ـنـد و فضـای    ممکن است عده  ای بخواھند اخالل ایـجـاد کـن
 .کارخانه را به ھم بریزند اما قطعا کسی تھدید نشده است 

 
تجمع اعتراضی کارگران تاسیسات دانشگاه 

  علم و صنعت
ـاسـیـسـات دانشـگـاه عـلـم و  ٦٠ :   آذر ١   کارگر پیمانی ت

صنعت در اعتراض به اخـراج  کـارگـران ایـن مـجـمـوعـه و  
شرایط ناعادالنه کار در مقابـل اداره خـدمـات ایـن دانشـگـاه  

ـاسـیـسـات دانشـگـاه عـلـم و  .  تجمع کردند  کارگران بـخـش ت
ـارس آمـاد »صنعت زیر نظر شرکت پیمانکاری   ـیـت   «پ ـال فـع

ـانـکـار  ١٠ . کنند   می  ـیـم  کارگر ماه گذشته اخراج شدنـد و پ
ـز بـه زودی اخـراج  ٢٠ اعالم کرده است   ـی  کـارگـر دیـگـر ن

ـاری از کـارگـران مـدرک  .  شوند   می  علی رغم آنـکـه بسـی
شـان مـتـخـصـص    تحصیلی فوق دیپلم دارند و در رشته کاری 

ھـا    ھـای مصـوب وزارت کـار بـه آن   ھستند؛ کمتر از حداقل 
ـانـه  .  شود   پرداخت می  شرکت پارس آماد برای حق شیفت شـب

 ھزار تومان بـه  ١٨ بر خالف آنچه قانون کار تعیین کرده تنھا  
ـفـت    کارگران پرداخت می  کند و عالوه بـر ایـن، فـردای شـی

 . دھد   نمی  (OFF)کارگران به آنھا اجازه مرخصی  
  

پایان اعتصاب چھار روزه کارگران 
 شھرداری بھبان

ـافـت یـک مـاه  :  آبان ٢٩  ـادری کارگران شھرداری بھبھان ب
ـان دادنـد  ـای . ازھشت ماه حقوق عقب افتاده،به اعـتـصـابشـان پ

 ھـزار  ٥٠٠ تاخیر در پرداخت ھشت ماه حقوق آن ھم مـاھـی  
تومان که کارگر با آن حتی نمی تواند مایحتاج روزمره خـود  
ـا ایـن کـارگـران دسـت بـه   ـاعـث شـد ت را ھم تامین کنـد ب

بـه کـارگـران قـراردادی شـھـرداری  .  اعتصاب طوالنی بزننـد 
ـز   ـی  ھـزار تـومـان  ٥٠٠ یک حقوق و به کارگران روز مـزد ن

 . مساعده داده شد 
 

با وعده پیگیری افزایش مزد، کارگران 
 بسباران به اعتصاب خود پایان دادند

کـارگـران شـرکـت  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران :   آبان ٢٩ 
ـاران صـبـح دیـروز و پـس از وعـده ای کـه   پتروشیمی بسب
مسئولین شرکت جھت پیگیری افزایـش مـزد دادنـد بـر سـر  

ـنـد  ـا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  کارھای  خود بازگشت ـن ب
ـزایـش   اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال موجی از خـواسـت اف
ـان کـارگـران مـجـتـمـع   مزد که از اواخـر مـھـر مـاه در مـی
پتروشیمی بندر امـام آغـاز شـد و کـارگـران شـرکـت ھـای  

ـزایـش     ٣٢ فراورش و خوارزمی موفق شدند دستـورالـعـمـل اف
 آبانـمـاه  ٢٧ درصدی مزد را به امضا مدیر عامل برسانند روز  

ـز دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و   ـی ـاران ن کارگران شرکت بسب
ـا تـالش کـارفـرمـا   خواھان افزایش مزد خود شدند که ابتدا ب
ـا   برای درھم شکستن اعتصاب مواجه شد اما صبـح دیـروز ب
وعده پیگیری مسئولین شرکت برای افزایش مزد کـارگـران،  

ـز  . آنان به اعتصاب خود خاتمه دادند  ـی بنا بر گزارش دیگری ن
ـزایـش مـزد   که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده اسـت اف
ـنـدر امـام در   وعده داده شده از سوی مدیرعامل پتروشیمی ب
مورد دستمزد کارگران شرکتھای  فراورش و خوارزمـی کـه  
می باید طبق توافق در آخر ابانماه اجرایی میشد بـه اجـرا در  
نیامده است  و مقرر شده از ماه بعد این افزایش مـزد اعـمـال  

کارگران شرکتھای فراورش و خـوارزمـی اعـالم کـرده  .  شود 
ـار دیـگـر   اند در صورت عدم اعمال این افزایش از ماه بعـد، ب

 .دست به اعتصاب خواھند زد 
 

 نا امنی محیط کار 
 

ای در ک ردستان عراق جان  کارگر ارومیه٢
 باختند

ـان از تـوابـع  :   آذر ٢   دو کارگر از اھالی روستای گیسـی
شھرستان ارومیه که در یک پاالیشگاه نفتی شمامک واقع  
در حوالی اربیل  در عراق مشغول به کار بودند دچار حـادثـه  

ھویت این دو برادر، صـالح  . شده و جان خود را از دست دادند 
 ساله فرزنـدان عـبـدالـرزاق عـنـوان شـده  ٢٢  ساله و علی  ٣٤ 
ـیـسـت  .  است  حادثه زمانی روی داده که این دو کارگر روز ب

ـفـت در    و ھشتم آبان  ماه درحال پاکسازی یک تانک حمل ن
پاالیشگاه شمامک واقع در حوالی اربیل بـودنـد کـه بـر اثـر  

شود یک کارگر عـرب    گفت می .  گازگرفتگی جان سپردند 
نیز ک درصدد نجات صالح و علی بوده، خود جـانـش را از  

 .دست دادە است 
 

  اخراج و بیكارسازی 
 

 کارگر در آستانه ٢١با  «کابل سازی ایران»
 تعطیلی

ـان فـارس بـه سـبـب   «کابل سازی ایران »کارخانه   دراست
ـا وجـود    ذکـر مـی  «افزایش مشکالت مـالـی »آنچه   شـود ب

ایـن  .   کارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفتـه اسـت ٢١ اشتغال  
 کـارگـر فـعـال بـود  ٥٠٠ کارخانه که در گذشته با بیش از  

طی ھشت سال اخیر به حداقل رسیده و کارگران آن به تدریـج  
انـد و در    شان تعدیل یا بازنشسته شده   یا با اتمام قرار دادکاری 
 کارگر قرارداد ھمکاری دارد کـه  ٢١ حال حاضر این واحد با  

ـانـه   در صورت ادامه کاھش منابع مـالـی کـارخـانـه در آسـت
فعالیت این کارخانه که از  .  تعطیلی کامل قرار گرفته است 

ـأسـیـس  )  مسی ( برای تولید کابلھای مخابراتی  ١٣٥٥ سال   ت
ـابـع مـالـی و   ـن ـبـود م ـیـل کـم شده بود، در سال جاری به دل
ناتوانی در تھیه مواد اولیه تولید کابلھای فیبر نـوری دچـار  

 . مشکل شده است 
 

  کارگر٣٢٠ابھام در آینده شغلی
 کارگـر شـاغـل در  کـارخـانـه  ٣٢٠ بالتکلیفی بیش از  

. سـوزی گسـتـرده   روغن نباتی نرگس شیراز در پی وقوع آتش 
رنـگ  »با توجه به اینکه در جریان آتش سوزی در قسـمـت  

کارخانه، این بخش بطور کامل دچار سوختگی شد و   «بری 
ـا قـطـع    سایر بخشھای تولیدی نیز بدلیل وقوع آتـش  سـوزی ب

حادثه آتـش سـوزی  .  اند   گاز و برق به طور موقت تعطیل شده 
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ای شده است کـه    شب گذشته در کارخانه نرگس شیراز بھانه 
ـامـه  ـیـش از    مسئوالن بدون بـرن ـزی بـرای اشـتـغـال ب   ٣٢٠ ری

ـا فشـاری   کارگر، برای انتقال این کارخانه به خارج از شھر پ
ـنـد  در حـال حـاضـر ھـمـه کـارگـران ایـن کـارخـانـه در  .  کن
ھای کاری خود حاضر ھستند اما امکان کـار کـردن    شیفت 

 سـال  ٥٠ کارخانه روغن نباتی نرگس شیـراز از  .  وجود ندارد 
پیش تاسیس شده و به مرور در بافت مسـکـونـی شـھـر قـرار  

ـاطـق  . گرفته است  ـا مـن ـتـی ب ھـمـجـواری ایـن واحـد صـنـع
مسکونی از جمله دالیل اصرار مسئوالن مـحـیـط زیسـت بـه  

 .خروج کارخانه از شھر است 
 كارگران

 
کارگران بازداشتی کارخانه پلی اکریل می 

 باید به فوریت آزاد شوند
ـلـی   بدنبال تداوم اعتراضات بر حق کـارگـران کـارخـانـه پ

ـفـر از کـارگـران ایـن کـارخـانـه بـه  ٤ اکریل در اصفھـان،    ن
نامھای جواد لطفی، عباس حقیقی، کـیـومـرث رحـیـمـی و  
ـازداشـت   احمد صابری که از بامداد پنج شنبه ھفته گذشته ب
شده اند ھمچنان در زندان بسر می برند و بنا بر برخی خبـرھـا  

ـا بـر  .  قرار است بزودی  به دادسرای مبارکه منتقل شونـد  ـن ب
ـتـشـر کـرده اسـت   گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا مـن
کارگران کارخانه پلی اکریل در تـجـمـع صـبـح امـروز خـود  
ـاتشـان، خـواھـان آزادی   ـب عالوه بر خواست تحقق تمامی مطال

ـلـی اکـریـل  .  فوری ھمکاران در بند خود شده اند  کارگـران پ
 درصدی مزد، حفظ یکپارچـگـی  ٢٠ اصفھان خواھان افزایش  

ـاری   ـنـدی مشـاغـل، بـرکـن کارخانه، بازبینی  طرح طبقـه ب
ـازگشـت   برخی مدیران کارخانه، افزایش مدت قرارداد کـار، ب
بکار ھمکاران اخراجی خود، ایجاد تشکل  و تـحـقـق بـرخـی  
ـیـمـانـکـاری   دیگر از خواستھایشان از جمله واگذاری شفاف پ

ـا تـوجـه بـه عـدم رسـیـدگـی بـه  .  رستوران کارخانه ھستند  ب
خواستھای کارگران پلی اکریل اصفھان دور جدید تـجـمـعـات  

ـان آغـاز شـده اسـت  ٢٦ اعتراضی این کارگران که از روز    آب
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حـمـایـت از  . ھمچنان ادامه دارد 

اعتراضات بر حق کارگران پلی اکریل اصـفـھـان و مـحـکـوم  
ـتـرض ایـن کـارخـانـه،  ٤ کردن بازداشت    نفر از کـارگـران مـع

ـان و تـحـقـق تـمـامـی خـواسـتـھـای   خواھان آزادی فـوری آن
کارگران پلی اکریل می باشد و بدینوسیله از ھمه تشـکـلـھـا  
ـا حـمـایـت از اعـتـراضـات   و نھادھای کارگری میخـواھـد ب

  ٤ کارگران پلی اکـر یـل اصـفـھـان خـواھـان آزادی فـوری  
 .کارگر بازداشتی این کارخانه شوند 

 ١٣٩٢ دوم آذر ماه   -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

حمایت سندیکا شرکت واحد از خواسته 
 ھای به حق کارگران پلی اکریل اصفھان

ـلـی   ـتـکـش  پ  با خبر شدیم چھار نفر از کـارگـران زحـم
ـیـت   اکریل اصفھان که به دلیل دفاع از حقوق صنفـی و امـن
شغلی خود و دیگر کارگران  اعتراض کـرده بـودنـد تـوسـط  
ـا پـرونـده سـازی ، تـحـویـل   ـازداشـت و ب نیروھای نظارتی ب

عدم وجود نماینـده واقـعـی جـھـت  .  مقامات قضائی شده اند  
ـیـن بـه   پیگیری و احقاق حقوق کارگران و عدم توجه مسئـول
ـا ایـن   خواسته ھای به حق این قشر زحمتکش کارگـران را ب

سندیکـای کـارگـران شـرکـت  .  مشکالت روبه رو کرده است 
ـلـه کـه   واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن اعالم این مسـئ
جای کارگران در زندان نیـسـت حـمـایـت کـامـل خـود را از  
خواسته ھای صنفی کارگران بازداشتی اعـالم مـی دارد و  

دفاع از حقوق صنفی را حق مسلم ھمه کارگران می دانـد و    

ــی   ـیـدوشــرط ھـمـه کـارگـران زنـدان ـار آزادی بـدون ق خـواسـت
ـلـی اکـریـل اصـفـھـان مـی   بخصوص چھار کارگر زندانی پ

با امید به گسترش صلح و عـدالـت در ھـمـه جـھـان  .  باشد  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه  

 آذر ماه یکھزارو سیصد و نود و دو 
 

 کارگران پلی اکریل اصفھان را آزاد کنید
ـلـی اکـریـل  ٤ خبر دستگیری   ـارز پ  نفر از کـارگـران مـب

 نشان دھنده عـزم راسـخ کـارگـران  ١٣٩٢  آبان  ٣٠ اصفھان در  
در مبارزه و در مقابل تصمیم انکارناپذیر دولت سرمایـه داری  
. ایران برای سرکوب طبقه کارگر به ھر شکل ممکن اسـت  

سال است جمھوری اسالمی به اشکال پنھـان و آشـکـار ،  ٣٥ 
ـیـون را   ـقـالب ـیـک کـارگـران و ان سازمان یافته و سیـسـتـمـات
سرکوب می کند و ھر زمانی از جانب بحرانھای داخـلـی و  
جھانی تحت فشار قرار  می گیرد فشار و شـدت سـرکـوب  
ـتـصـاد سـرمـایـه   را در داخل افزایش می دھد اکنـون کـه اق
ـیـت نـظـام اسـالمـی سـر دو   داری اسالمی و به دنبال آن کل
راھی فروپاشی قرار دارد برای نجات خود و تـداوم دشـمـنـی  
ـاسـت دو گـانـه ی   ـیـون سـی ھای سنتی با کارگران و انقالب
ـار   تاریخی خود را پیش می برد ،یعنی در حـیـن شـروع کـن
ـیـن   ـال آمدن با غـرب فشـار و شـکـنـجـه و دسـتـگـیـری فـع
کارگری را با بھانه ھای واھی و دروغین افزایش داده اسـت  
مانند محاکمه وفا قادری ، دستگیری مھـرداد صـبـوری و  

و ھم چنان به تالش و کـوشـش خـود در  ... افشین ندیمی و 
ـفـوذ   جھت فریب کارگران از طریق نیروھای ضد کـارگـری ن
کرده در طبقه کارگر  ادامه داده و می خواھد اعتراضات و  
ـنـه ھـا و   ـی اعتصابات رو به افزایش را مھار نماید ،بنا به زم
بستر گسترده اعتراضـی اقـدام بـه سـرکـوب و دسـتـگـیـری  

ـاسـت سـرمـایـه دارانـه  . گسترده می نماید   در پی چنین سـی
ـفـر از کـارگـران   اسالمی  و ضد کارگری است که چھار ن
ـقـی ،   ـی ـق مبارز پلی اکریل به نامھای جواد لطفی، عباس ح
ـان   کیومرث رحیمی و احمد صابری را دستگیر و در شـھـرسـت

 کارگر نامبرده بـرای  ٤ .  دستگرد اصفھان بازداشت کرده اند  
کسب مطالبات خود با بقیه کارگران پلی اکـریـل طـی مـاه  
ـادی بـرگـزار کـردنـد ولـی   گذشته اعتصاب و تجمعھـای زی
ـنـد مـھـدی   کارفرما با برنامه ریزی ھای عوامل خـود مـان
ـان و   ـتـی اسـت ـی ـن ـیـروھـای ام سلیمانی فرماندار مبارکه و ن
ـیـن   شھرستان تحت نام کمیته مبارزه با بحران کـه از مسـئـول

ـان بـه  _  سیاسی  _  امنیتی   اقتصادی و فرھنگی ھـر اسـت
عنوان زیرمجموعه ای از طرحھای پدافند غیرعامل در ھـر  

ـتـه  .  استان تشکیل شده اند مقابله می کـنـد   ـی وظـایـف کـم
ـتـرل تـظـاھـراتـھـا و   ھای فوق سازمانـدھـی سـرکـوب و کـن

ـا بـحـران  .  مبارزات کارگری است  ـارزه ب به دستور کمیته مـب
مـا در  .  استان اصفھان کارگران نامبرده دستـگـیـر شـده انـد  

کمیته حمایت از شاھرخ زمانی کارگر مبارز و فعال کـه در  
 سال زندان محکوم شده اسـت ،  ١١  دستگیر و به  ١٣٩٠ سال  

دستگیری و بازداشت چھار کارگر نامبرده پلی اکریل را بـه  
ـیـد   شدت محکوم می کنیم و خواھان آزادی فوری و بدون ق
ـارزه   ـنـکـه مـب و شرط آنھا ھستیم ، ھمچنین با تـوجـه بـه ای
ـان   ـارزه مـی کارگران ھر روز ابعاد تازه ای مـی گـیـرد و مـب
کارگران و مأموران نظام اسالمی به نمایندگـی از سـرمـایـه  
ـایـد   داری لحظه به لحظه شدیدتر می شود  مـا کـارگـران ب
بدون فوت وقت در جھت مقابله با حمله ھای جدید جمھوری  

ـیـم   ـای در ایـن  .  اسالمی ھر چه بیشتر خود را سازماندھی نم
ـیـروی   جھت با تشکیل ولو تشکلھای کوچک مـی تـوان ن
بسیار زیادی را به مبارزه کشاند و عوامل سرمایـه داری را  

ـنـی کـرد   در ایـن جـھـت الزم اسـت  .  مجبور به عغب نشـی
کارگران برای موارد بسیار کوچک ھـم کـه شـده دور ھـم  

ـنـد  ـای ـزی نـم ـیـن  .  جمع شوند و برای مقابله برنامه ری ھـمـچـن
ـیـرون از   نیروھای متشکل و تشکلھا به خصوص نیـروھـای ب
ایران موضوع دستگیری چھار کارگر پلی اکـریـل و دیـگـر  
ـا سـرعـت و مسـتـمـر بـه مـوضـع   فعالین کارگری را باید ب
ـیـت و   ـیـم امـن جھانی تبدیل نمایند در این صورت مـی تـوان
ـیـم   ـای ـارز کسـب نـم . تضمین بیشتری بـرای کـارگـران مـب

تشکلھای کارگری و انقالبی به خصوص کمونیستھـا بـرای  
ـیـم   ـیـرو و روابـط ب دفاع از چھار کارگر نامبرده باید تـمـام ن
ـیـم   ـتـوان ـا ب الملل کوچک و بزرگ  خود را به کار گیرند ت
ـیـن   ـال چتر حمایتی بزرگتری جھت کارگران فوق و دیگر فـع

ـیـش .   مبارز ایجاد نماییم   تـر بـرای    پیش بـه سـوی اتـحـاد ب
ـا شـعـار    تر پیش به سوی اعتراضات گسـتـرده   فشار بیش  تـر ب

ـتـه   ـی ـایـد گـردد کـم ـاسـی آزاد ب کارگر زندانی، زندانـی سـی
 ١٣٩٢ آذر  ٢ حمایت از شاھرخ زمان  

 
 :داوود رضوی در گفتگو با سایت اتحاد 

 در صورت تداوم رویکرد حال حاضر 
وزارت کار نسبت به حداقل مزد، کارگران  

 دست روی دست نخواھند گذاشت
ـات  :  سایت اتحاد  ـب عدم پاسخگوئی وزارت کار بـه مـطـال

ـیـر در رویـکـردھـای   ـی کارگران و نبود ھیچ نشانه ای از تـغ
ـلـه ای اسـت   وزارت کار نسبت به مطالبات کارگری، مسـئ
که اینروزھا کارگران بیش از پیش آنرا با پـوسـت و گـوشـت  

البته بطور واقعی و تا آنجا که بـه نـگـاه  .  خود لمس میکنند 
ـان ھـیـچ تـوھـمـی بـه   کارگران به وزارت کار بر میگردد آن
سیاستھای ضد کارگری وزارت کار نداشته اند اما از آنـجـا  
ـاسـت   ـات ری ـتـخـاب ـیـغـات ان ـل ـب که آقای روحـانـی در دوران ت
ـزایـش حـداقـل مـزد   ـتـھـایـی را در مـورد اف جھموری صحـب
کارگران به میان کشید و سپس آقای ربیعی قبل از نشستـن  
بر کرسی صدرات، با گرفتن ژست یک کارشناس اقدام بـه  
انتشار برنامه ھا و نقطه نظرات خود کرد به ھر حال بـه نـظـر  
میامد تغییراتی ھر چند کوچـک در رویـکـردھـای وزارت  
ـایـد   ـی کار نسبت به مسائل و مشکالت حاد کارگری پیش ب
اما با گذشت زمان و ھم اکنون کامال روشن اسـت کـه آش  

ـنـه  .  ھمان است و کاسه ھمان و چه بسا که بدتر  در این زمـی
داوود رضوی عضو سابق ھیات مدیره سنـدیـکـای کـارگـران  
شرکت واحد تھران و حومه و از ھمکاران طومـار اعـتـراضـی  

بـی  :  چھل ھزار نفری کارگران به سایت اتحاد اظھـار داشـت 
توجھی وزارت کار به خواست کارگران نشانگر این است کـه  
نه تنھا وزارت کار ھیچیک از تشکلھای مستقل کارگـری  
موجود و یا اعتراضات کارگری مستقل را قبول ندارد و بـه  
رسمیت نمی شناسد بلکه عمال ھیچ اعتقـادی ھـم بـه حـق  
آزادی تشکلھای کارگری مستقل ندارد و اساسا دارد ھـمـان  
ـنـھـا   ـال مـیـکـنـد و ت ـب ـاد شـاگـردی را دن خط مشـی اسـت
ـا اھـداف   ـاسـد کـه ھـمـسـو ب تشکلھایی را برسمیت می شـن
ـز   ـی وزارت کار حرکت میکنند و خوب برای مـا کـارگـران ن
روشن است که این تشکلھا ھـیـچ ربـطـی بـه خـواسـتـھـا و  

وی در مورد نقش شـورایـعـالـی  . مطالبات ما کارگران ندارند 
شورایعالی کار غـالم  :  کار در مورد حداقل مزد اظھار داشت 

ـیـرغـم   حلقه به گوش وزارت کار می باشد به ھمین دلیل عـل
ادعای وجود سه جانبه گرائی در این شورا که به نـظـر مـن  
یک دروغ بزرگ است شورایعالی کار تماما از سیاستـھـای  
ـانـونـی   دولت و وزرات کار تابعیت میکند لذا در ایـن بـی ق
ـال مـی شـود و   ـب فقط و فقط منافع دولت و کارفرمایان دن
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ـاشـد ھـمـان کسـی اسـت کـه    اگر کسی بخواھد پاسخگو ب
قانون را نقض کرده،  پس در واقع شکایت قاضی به قـاضـی  
بردن بی فایده است مگر با فشار کارگران و افکار عمومـی  
ـیـشـتـی   ـار سـخـت مـع داوود رضوی با اشاره به شـرایـط بسـی

فاصله ھای ھزینه زندگی با حداقل مزد بـه  :  کارگران افزود 
ـنـه ھـای  .  ھیچ عنوان با واقعیت موجود ھمخوانی ندارد  ـزی ھ

ـیـون   ـل ـی ـیـش از دو م یک زندگی حداقلی در حال حـاضـر ب
ـانصـد   ـزدیـک بـه پ تومان است در حالی که مزد کـارگـر ن

ساعت کـار و  ١٢ ھزارتومان می باشد و این فاصله ھرگز با  
یا کوچک کردن سفره ھای خالی کارگران  پر نخواھد شـد  
ـقـرا   و چنین وضعیتی در دراز مدت کـل جـامـعـه را بـه قـھ

ـزایـش  .  خواھد برد  ـا اشـاره بـه اف وی در ادامه این مصاحبه ب
ـزان طـالق و  ١٨ جرم و جنایت در   ـزایـش مـی  ماه گذشته و اف

ـزایـش   فساد و پردامنه شـدن کـار کـودکـان بـه ضـرورت اف
فوری حداقل مزد کارگران به مثابه یک اقدام بـرای حـفـظ  
بنیانھای زندگی اجتماعی اشاره کرد و در مورد تبعـات بـی  
ـزایـش فـوری حـداقـل مـزد   توجھی وزارت کار نسبت بـه اف

ـا  : اظھار داشت  امروز دیگر شرایـط بـگـونـه ای اسـت کـه ب
ـا  ١٦  ساعت و یا  ١٢ حداقل مزد کنونی    سـاعـت کـار و ی

حتی زدن از ھزینه ھای مسکن و پـوشـاک و بـھـداشـت و  
ـار سـطـح   آموزش و پرورش، پاسخگوی یـک زنـدگـی بسـی
ـیـل در   ـیـن دل پایین برای نفس کشیدن و بقا نیز نیست به ھم
صورت تداوم رویکرد حال حاضر وزارت کار نسبت به حـداقـل  
ـنـد   مزد، بدون تردید کارگران ایران  دست روی دسـت نـخـواھ
گذاشت و قطعا ما شاھد اعـتـراضـات وسـیـع کـارگـری بـه  

 .وضعیت موجود خواھیم بود 
 

 آبان، سالگرد تصویب قانون ٢٩به مناسبت 
 کار

ـنـی رابـطـه   قانون کار که در واقع ناظر بر روابط کار یـع
ـار در سـال   میان کارگر و کارفرماست در ایران برای اولین ب

 در اثر مبارزات اتحادیه ھای کـارگـری کـه از سـال  ١٣٠٧ 
ایـن  .   شروع به شکل گیری کرده بودند، تصویـب شـد ١٣٠٠ 

ـارات   ـی ـت قانون با ھـمـه نـواقـص و کـاسـتـی ھـای خـود، اخ
بـعـدھـا از بـه ھـم  .  کارفرما را تا حدودی محدود می کـرد 

پیوستن تعداد زیادی از اتحادیه ھای کارگری، شورایـی بـه  
ـیـن کـارگـران دارای  "  شورای متحده " نام   به وجود آمد کـه ب

ـارزات کـارگـران  .  نفوذ زیادی بود  در اثر پی گیری ھا و مـب
ایـن  .   دولت الیحه قانون کار را به مجلس بـرد ١٣٢٣ در سال  

شورای متـحـده ایـرادات و  .  الیحه دارای نواقص بسیاری بود 
ـیـمـایـی   نواقص این الیحه را اعالم کرد و در ھمین رابطه راھپ
ـانـون صـورت   ھا و تظاھراتھای بسیاری در اعتراض به این ق

ـیـن طـرحـی را کـه از جـانـب  .  گرفت  شورای متحده ھمچن
کارگران به منظورحفظ منافع آنھا تنظیم شده بود به مجـلـس  
ارائه داد و نماینده این شورا نیز در کمیسیونی که به منـظـور  

طـرح  .  بررسی ایـن طـرح تشـکـیـل شـده بـود شـرکـت کـرد 
 به تصـویـب مـجـلـس  ١٣٢٥ پیشنھادی شورا سرانجام در سال  

این موفقیت کم و بیش بـه کـارگـران نشـان داد کـه  .  رسید 
اگر متحد و متشکل باشند تا چه حد می توانند نیرومند و  

از جمله ی مواد و منـدرجـات ایـن  .  در عین حال مؤثر باشند 
ـلـی   قانون ھمانا به رسمیت شناختن روز جھانی کارگر و تعطی
این روز و ھمچنین برخورداری از حـق ایـجـاد تشـکـل ھـای  

  ١٣٢٧ شورای متحـده امـا، در سـال  .  مستقل کارگری بود 
ـاسـی و   غیر قانونی اعالم شد و زیر فشـار و سـرکـوب سـی
ـا   پلیسی مجبور به عقب نشینی گردید و قانون کاری که ب
ـامـد  ـی . آنھمه زحمت به تصویب رسیده بود به مرحله اجرا در ن

ـانـون کـار  ١٣٣٧ در سال   دولت وقت با مشاوره سازمان ملل ق
این قانون از این رو که  دسـت  .  جدیدی را به تصویب رساند 

ـاز مـی   ـیـکـارسـازی کـارگـران ب کارفرمایان را در اخراج و ب
ـلـی یـک عـقـب گـرد بـه   ـب گذاشت نسبت به قانون کـار ق

ـلـی روز  .  حساب می آمد  قانون کار جدیـد اگـر چـه تـعـطـی
ـتـه بـود امـا   جھانی کارگر و حق داشتن سندیـکـا را پـذیـرف
دولت می توانست با جایگزینی افراد وابسته در سـنـدیـکـاھـا  
آنھا را تبدیل به سندیکاھـای فـرمـایشـی و اصـطـالحـا  زرد  

ـار دیـگـر  ١٣٥٧ به دنبال مبارزات سال  . نماید   کارگران کـه ب
ـانـون   ـیـر ق ـی شوراھای خود را تشکیل داده بودنـد خـواھـان تـغ
ـا نـظـارت خـود   کارقبلی و تصویب قانون کار جدید ھـمـراه ب

شوراھای کارگری غالبا در کـارخـانـه  .  کارگران برآنھا شدند 
ـیـراتـی را در شـرایـط کـار بـه   ھای محل کار خودشان، تغی
ـلـه ی مـوارد آن   وجود آوردند که کاھش ساعات کار از جم

ـا ھـم  .  بود  ـاطـی ب ـب اما از آنجایی که این شوراھا چنـدان ارت
نداشتند نتوانستند از حداکثر نیرو و توانایی ھای خـود بـرای  

تا اینـکـه سـرانـجـام در  .  تأثیر گذاری بر قانون کار بھره ببرند 
ـانـون  )  احمد تـوکـلـی ( وزیر کار وقت  ٦١ سال  ـیـش نـویـس ق پ

ـیـه   کاری را ارائه داد که به سھم خود تھـاجـم آشـکـاری عـل
ـیـش نـویـس  .  منافع کارگران در آن منظور شده بـود  درایـن پ

حتی ابتدایی ترین حقوق کارگران نادیده گرفته شـده بـود و  
. ھمه چیز به توافق بین کارگر و کارفرما موکول مـی شـد 

ـیـت خـود   پیش نویس قانون کار پیشنھادی تـوکـلـی در کـل
ـان و   ھیچ چیز نبود جز بیان خواست ھا و توقعات کارفـرمـای

ـقـه  ارائـه ایـن  .  طبقه ی سرمایه دارایران و حرف دل ایـن طـب
ـال   ـب پیش نویس به نوبه ی خود اعتراضات فراوانـی را بـه دن
داشت و کارگران به اشکال مختلف نارضایتی خود را نسـبـت  

ـز کـه  . به این پیش نویس اعالم کردند  ـی مسئولین مربـوطـه ن
ـتـظـار  ٦٠ بعد از سرکوبھای سال ھـای آغـازیـن دھـه ی    ان

ـنـی   چنین اعتراضاتی را نداشتند خود را مجبور به عقب نشی
و این ھـا  .  دیده و از تصویب این پیش نویس خودداری کردند 

تماما  در شرایطی بود که کارگران ھنوز روحـیـه اعـتـراضـی  
قانون کار فعلی سـرانـجـام پـس از  .  خود را حفظ کرده بودند 

ـیـش نـویـس کـه   ـیـه چـنـد پ کش و قوس ھای فراوان و تـھ
به درازا کشـانـد  )  ٦٩  الی  ٦١ (تصویب آن را برای چند سال  

ـان مـجـلـس و  "  اصالح موارد اختالفی "و به اصطالح   که می
ـان سـال  ٢٩ شورای نگھبان به وجود آمده بود، در    بـه  ٦٩  آب

ـانـون  .  رسـیـد "  مجمع تشخیص مصلحت نـظـام " تصویب   ایـن ق
البته دارای نواقص و ایرادات فراوانـی بـود و ھسـت کـه از  
جمله ی مھم ترین و شاخص ترین آن ھا می تـوان بـه عـدم  
برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل ھای مستقـل  

ـات  . کارگری اشاره کرد  ـب درنظر نگرفتن چنین حقوق و مطال
با اھمیتی برای کارگران در قانون کاری که مدعی تنـظـیـم  
ـان اسـت، آن ھـم در   روابط کار میان کارگران و کـارفـرمـای
جامعه ای که کارگران به مثابه یک طبقه ی فـرودسـت،  
عمال  از ھمه ی ابزارھا و وسایل اعمال نظر و قـدرت مـحـروم  
و به دور می باشند ھمانا به منزله ی مـحـروم کـردن خـیـل  
ـزار و سـالحـی   عظیمی از تولید کنندگان ثروت و رفاه از اب
ـاق   است که به ھنگام رودررویی با سرمـایـه داران بـرای احـق
حقوق خویش ــ آن جا که لزوم استفاده از این حـق در دسـتـور  
ـان   کار کارگران قرار می گیرد ــ می بایسـت در خـدمـت آن

چیزی که امروزه دیگـر بـه عـنـوان یـک امـر  .  قرار بگیرد 
ـاری از کشـورھـای   عادی مورد قبول و پذیرش حـتـی بسـی

مگر در جـوامـع سـرشـار  .  سرمایه داری نیز قرار گرفته است 
ـقـه ی اصـلـی   از تضادھای طبقاتی، که ھر یک از دو طب
ـــ بـر اسـاس مـاھـیـت و   جامعه ــ کارگران و سرمایه داران ـ

ـاتـی   ـق ـفـعـت طـب ـن سرشت طبقاتی خود پیگیر مطالبـات و م
خویشند و در این رابطه، سرمایه داران ــ البته درست برعکـس  
کارگران ــ از ھمه ی ابزارھا و وسایل الزم جھت ا عـمـال اراده  
ـا تـوسـل بـه   و حاکمیت طبقاتی بھره مندند و کارگـران را ب

تشکل ھای مـتـعـدد و رنـگـارنـگ،  ( ھمین ابزارھا و وسایل  
ارتش و پلیس سیاسی، اعمال فشار و دستگیری و دادگـاه و  

خانـه  )  زندان و استفاده از دستگاه عریض و طویل بوروکراسی 
ـنـد و   بـرای کـارگـران  ...  خراب کرده به روز سیاه می نشـان

حق اعـتـصـاب  ( راھی جز استفاده از چنین حقوق و ابزارھایی  
ـات  )  و تشکل  ـب جھت ا عمال اراده و دفاع ازخواست ھا و مطـال

این طبقه و پیگیری آن مطالبات باقی می ماند؟ این ھـا و  
البته بسیاری دیگر آشکارا نشـان از آن دارنـد کـه ایـن نـوع  
قوانین برای دفاع از منافع چه کسان و چه طبقاتی نوشـتـه  

کارگران یا کارفرمایان؟ بھر حال اگرچه قانون کـار  . شده اند 
ـیـه شـده از جـانـب  ٦٩ مصوبه آبان    نسبت به پیش نویـس تـھ

 گامی به پیش بـود امـا  ٦١ توکلی، وزیر کار وقت  در سال 
نسبت به خواسته ھا و مطالبات واقعی کارگران بسیار عـقـب  

چـرا  .  و انتظاری جز این ھم انتظار باطلی اسـت .  تر بوده است 
که بدون دخالت و نظارت مستقیم کارگران چگونـه مـمـکـن  
ـانـون   ـیـن ق است قانونی به نفع آنھا نوشته و اعمال شود؟ چـن
ـیـم   ـق کاری باید با نظارت و پیگیری کارگران و دخالت مسـت
آنان به نفع کارگران تغییر کند و مواد و بند ھای مورد نظـر  
به ویژه حق ایجاد تشکل ھای مستقل و متکی به اراده ی  

طـرفـه  .  کارگران و حق اعتصاب باید در آن گـنـجـانـده شـود 
ـیـش  ٩٠ اینکه در سال    پیشنھاد اصالح قانون کار در یـک پ

ـانـون  "  ماده ای تحت عنوان  ٧٤ نویس   پیش نویس اصالحیه ق
ارائه گردید که اھدافی را در جھت تضیع ھرچه بیشتـر  "  کار 

ـاز گـذاشـتـن دسـت   ـلـه ب حقوق و مطالبات کارگران، از جـم
ـیـش تـر بـر   ـیـت ب سرمایه داران برای اعمال سلـطـه و حـاکـم
. کارگران و استثمار ھر چه بیرحمانه تر آنان مـد نـظـر داشـت 

قراردادھای مـوقـت کـار و  "  پیش نویس اصالحیه قانون کار " 
شرکت ھای پیمانکاری را رسمی و قانونی می کـنـد و در  

اخـراج و  "  پیش نویس " کنف حمایت قانون قرار می دھد؛ این  
ـان و   بیکارسازی کارگران را تسھیل نموده، دست کـارفـرمـای
ـاز   صاحبان سرمایه را در اخراج و بیکارسازی ھزاران کارگر ب
می گذارد و از این طریق، امنیـت شـغـلـی کـارگـران را بـه  
ـازی   ـقـه، بـه ب مثابه امری مھم و حیاتی در زندگی این طـب
می گیرد و به خوش آمد یا بدآمد مشـتـی سـرمـایـه دار از  

حتی سـاعـات کـار  " پیش نویس "این . کارگر محول می کند 
ـا   کارگران را، به توافق کارگر و کارفرما حواله می دھـد ت
به این بھانه و با این توجیه، ساعات طوالنی تـر کـار و بـه  
ـایـد  ـیـل نـم . تبع آن بھره کشی مضاعف را به کارگران تـحـم

باز ھم به این بھانه ھا و در  "  پیش نویس اصالحیه این قانون " 
 درصد دستمزد اضافی، بابت کـار در روز  ٤٠ واقع ترفندھا،  

ھای تعطیل و اضافه کاری ھا را به بوته فـرامـوشـی مـی  
سپارد؛ مرخصی ساالنه کارگران را کاھش مـی دھـد و در  
یک کالم حمالت گسترده و ھمه جانبه ای را علیه زندگی  

بـه اصـطـالح  ...  و منافع کارگـران سـازمـان مـی دھـد و  
ـیـل اعـتـراضـات کـارگـران  "  اصالحیه "  مذکور ظـاھـرا  بـه دل

امـا  .  وتشکل ھای کارگری فـعـال  مسـکـوت مـانـده اسـت 
ـا انـواع و اقسـام   بسیاری از مواد پیشنھادی این اصالحیـه ب
شگردھا و ترفندھا، از طریق بخشنامه ھا و آیین نامـه ھـای  
مختلف در مراکز کار و فعالیت کارگران به مرحله اجـرا در  

ـفـع  . می آیند   ھدف این است که بی سرو صدا قوانین را به ن
ـنـد  ـیـر دھ ـی بـه عـنـوان  .   سرمایه داران و به ضرر کارگران تغ

مثال وقتی کارگری باز نشسته می شود متوجه مـی شـود  
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. که نحوه محاسبه حقوق باز نشستگی اش تغییر کرده اسـت 
ـزشـک مـراجـعـه   و یا وقتی که کارگر به دلیل بیماری به پ
ـز   می کند ھنگام خرید دارو متوجه مـی شـود کـه فـرانشـی

ـا  .  فالن دارو تغییر کرده ومبالغ زیادی باید پرداخت کنـد  و ی
فالن آزمایش از پوشش بیمـه خـدمـات درمـانـی خـارج شـده  

ـاد شـاگـردی را اجـرا  .  است  و یا در بعضی مناطق طرح است
می کنند تا بعد از اینکه جا افتاد آنرا رسمیت بخشند و در  
ـنـه را بـرای   ـی سطح وسیع تری به مرحله اجرا بگذارنـد و زم
ـاده از کـار ارزان   ـف استثمار بیش تر و بیش تر کارگران و اسـت
. آنان در پناه بی حقوقی و عدم امنیت شغلی فـراھـم سـازنـد 

ـلـه ایـن اسـت   در چنین شرایطی، وظیفه کارگران آگاه از جـم
ـنـدھـا پـرداخـتـه و   که بیش از پیش به افشای این گونه تـرف
یکدیگر را از تغییراتی که به آرامـی و بـه طـور خـزنـده در  
قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی بـه ضـرر کـارگـران در  

این گونـه افشـاگـری ھـا  .  حال اتفاق افتادن است آگاه کنند 
دست سرمایه داران و عوامل آنان را برای فریـب کـارگـران و  
ریاکاری بیش تر خنثی می سازد و دست کارفرمایان را در  

ـتـه در صـورت  .  پیشگاه کارگران رو می کند  ـب کـارگـران ال
ـادر   ـنـھـا ق داشتن تشکل ھای مستقل و متکی به خود نه ت
خواھند بود که به دفاع از منافعشان در مقابل تھاجم حسـاب  
ـنـدھـای   شده و لجام گسیخته ی سرمایه داری بپردازند و ترف
ـانـطـور کـه در   آنان را به راحتی افشا و درھم بریزند بلکه ھـم
ـنـد بـود طـرح   ـادر خـواھ این و آن جا مشـاھـده مـی شـود ق
ـفـع   ـانـون کـار بـه ن ـیـر ق ـی پیشنھادی خودشان را نیز برای تغ
کارگران ارائه داده و با اعمال اراده ی مـتـشـکـل خـود آن را  
ھمسو و متناسب با خواست ھا و مطالبات خود در ھـمـه ی  

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه  .  عرصه ھا به پیش برند  
 ٢٩/٨/٩٢ -ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
کودکان کار و خیابان را :بھنام ابراھیم زاده

 !دریابیم
ــود امــا   اســمــشــان کــودک ب
ـان ،   ـاب ـی شھرتشان کودکان کار و خ

ـاعـث    به آنـھـا  مـی  ـنـد کـه ب گـوی
ـنـد و چـھـره شـھـر را   تباھی ھسـت
خراب کرده اند و ھزار و یـک واژه  
ناشایست دیگر را به ایـن کـودکـان  

ـار    ھایـی   آن روز .  نسبت میدھند  ـارشـان بـودم کـن  کـه در کـن
ـال خـاوران ،    اتوبوس  ھای بین شھری و درون شھری در ترمین

ـا   ترمینال جنوب یا غرب و یا ایستگاه اتوبوس شـھـر ری  ی
شـدنـد    ھای آجر پزی و یا ھر جای دیگر که رو یت مـی   کوره 

 بـه فـکـر ایـن    کردم که چـرا کسـی   مدام با خودم فکر می 
کودکان نیست و چرا باید به جای آموزش و داشـتـن یـک  

ـا در    زندگی  ـاشـنـد و ی  مرفه  و شاد آواره کوچه و خیابان ب
ھای صنعتـی بـه    ھا و دیگر محیط   شرایط سخت کوره پزخانه 

آری این واقعیت تلـخ  .  کار سخت و تقات فرسا مشغول باشند 
نظام سرمایه داری است کـه حـتـی کـودکـان ھـم در آن از  
ـان   ـنـد و صـاحـب ـیـسـت ھیچ گونه شرایط مناسبی برخـوردار ن
    سرمایه فقط و فقط به فکر ارزش اضافه ھستنـد و فـرقـی 

کـنـد ،     تولید می   نمیکند که این ارزش اضافه را چه کسی 
ـیـکـنـد   کودک ، زن و مرد ھیـچ فـرقـی  آن بـخـش از  .   نـم

کودکانی ھم که در خیابان مشغول ھستنـد و کـارھـایـی را  
ھـای    ھا یا شـغـل   انجام میدھند که از نگاه جامعه به آنھا کار 

گویند ھم در واقع کارگران کوچکی ھستند کـه    کاذب می 
ـثـمـار شـونـده    از طبقه کارگر می  آیند و ماھیتا از طبقـه اسـت

ـاشـنـد امـا وجـه   ـب ـتـی ن ھستند شاید در عمل کارگـر صـنـع

ـیـد   مشترک آنھا با کودکانی که در بخـش صـنـعـت و تـول
کار میکنند این است که آنھا ھم مجبورند بـرای بـه دسـت  
ـا حـتـی بـه   آوردن لقمه نانی و یا کمک خرجی خانواده و ی

ھـای ضـعـیـف و      عنوان سرپرست و تنھا نان آور خـانـواده تـن 
 امـروز را    کوچک خود را به خیابان بزنند تا بتوانند زندگـی 

ـان فـردا ، حـال مـی  خـواھـد     بفروشند برای به دسـت آوردن ن
کـودکـان  .  نشستن پشت ترازو باشد یا فروش آدامـس و فـال 

ـای    کار و خیابان را دریابیم و نگذاریم که تن  ـی  ضعـیـف و دن
ـان   کودکانه آنان زیر بار سود اندوزی سرمایه داران و صـاحـب

 تدبیری مس والن به فراموشی سـپـرده شـود ،    صنایع و یا بی 
باید تالش کنیم برای ساختن دنیایی که شایسـتـه کـودکـان  

ـیـم زاده  !  باشد ، دنیایی شاد ، آزاد و برابر  زنـدان    -بھنام ابـراھ
 ١٣٩٢ بیست و نھم آبان   -٣٥٠ اوین ، بند  

 
 گزارش 

 
طرح تحقیق و تفحص، درباره کشته 

  ١٣٨٩کارگردرسال١٤ومجروح شدن
طرح تحقیق و تفحص از شرکت ایران خـودرو و  :  آبان ٢٩  

حوزه معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی  
روز گذشته با پنج امضا تحویل ھیئت رئیسه مجلس شـورای  

کنندگان این تحقیق و تفـحـص عـلـت    درخواست .  اسالمی شد 
ـفـر از  ٩  نفـر و مـجـروحـیـت  ٥ آن را در مورد حادثه فوت    ن

 . عنوان کردند  ٨٩ خودرو در سال    کارگران شرکت ایران 
 

 میلیونی کشور بی ٧٥ درصد جمعیت ١٤ 
 سوادند

 ھزار بی سواد در گـروه سـنـی  ٧١٥  میلیون و  ٩ بیش از  
ـیـون و  .   سال ٦ باالی   ـل ـی   ٤٥٦ در حال حاضر، بیش از سـه م

ـاسـایـی شـده  ٤٩  تا  ١٠ ھزار بی سواد در گروه سنی    سال شن
 .  دھم درصد جمعیت كشور است ٦.٨ است كه  

 
فرھنگ »در کوچه شھید  «کلیه»حراج 
  «حسینی

ــه افســری  ــد  :  شـرق، عــاطــف ـی فــرھــنــگ  »کــوچــه شــھ
گیر تـھـران اسـت،    ھای سنگین و نفس   از آن کوچه  «حسینی 

ورود و خروج به کوچه شبیه ورود و خـروج در یـک واھـه  
ـنـد مـی  ـفـس ب آیـد و    دشوار تاریخی است، ھمان جایی کـه ن

ھمان جایـی کـه احسـاس عـذاب  .  گذرد   اضطراب از حد می 
ـلـسـفـی تـوی ذھـنـت صـف   وجدان و تمام سوال  ھای دشوار ف

ـا    می  ـقـر؟ ب کشد که مرگ؟ که زندگی؟ که تـن؟ کـه ف
ــن شـھــر چـه مـی  ــد؟ ھـمــه از یــک    مـردمـان سـاده ای کـن

ـبـه  .  کنجکاوی ساده شروع شده بـود  ـان  ١٨ دوشـن   ١٣٩٢  آب
ـنـی »راھی کوچه شھید   ـیـعـصـر شـده   «فرھنگ حسی در ول

برای گپ و گفتی دوستانه با رییس انجمن حمایت از  .  بودم 
بیماران کلیوی تا از کمپینی بگویـم کـه ھـدفـش اعـتـراض  

ھایی اسـت کـه ایـن روزھـا نـه شـھـرونـدان    مردمی به تحریم 
عادی که زندگی بیماران ایرانی را ھـم تـحـت شـعـاع قـرار  

ھـا شـامـل حـال    ای بیایند و بگویند که تحریم   حاال عده .  داده 
ـبـوده و    مردم عادی نمی  شود و دارو و درمـان کـه تـحـریـم ن

ھای شھر و راھـروھـای    اما واقعیت موجود در خیابان .  نیست 
ـقـدر    ھای نمور چیز دیگری می   بیمارستان  ـتـش آن گـویـد، روای

ـلـی بـه   ـای تلخ است که شاید سازمـان مـلـل ھـم چـنـدان تـم
ـنـی »کوچه شھید  . شنیدنش نداشته باشد  ،  «فرھـنـگ حسـی

ـلـی    نزدیک ولیعصر است، نخستین  بار سر به ھوا آمـدم و خـی
ـازه .  چیزھا را ندیدم  . رویـم ردیـف شـده   ای روبـه   حاال تصاویر ت

ـنـر  »شبیه یک نمایشگاه اسـت، آن ھـم نـمـایشـگـاھـی از  ھ
ـان را  .  تلخ  «مفھومی  ـاب ـی کـاغـذھـای خـاکسـتـری، تـمـام خ

.  ھـمـراه   ھای   تلفن   ھایی پر از شماره   برچسب .  تر کرده   خاکستری 
 چھارستون تن آدمی را بـه  ٤ Aمتن نوشتار روی کاغذھای  

. انـد   شـان را حـراج کـرده   اینـجـا گـروھـی تـن .  آورد   لرزه درمی 
ـیـمـت .  آدم حراج شده   بنی  «کلیه » ـقـی   آن ھم به ق . ھـای تـواف

سـالـه اسـت کـه  ٢٥  از آن جوانـکـی  ٤ Aھای    یکی از برگه 
اش را از تن رنجورش خارج کنـد    خواھد ھرچه زودتر کلیه   می 

یـکـی  .  وپا کـنـد   و با پول فروش آن برای خودش کاری دست 
ـتـه و دیـگـری بـر   دیگر از ورزشکاربودن و جوان بودنش گـف

ـاکـیـد کـرده   توافقی  دیـگـری نشـان  ٤ A.  بودن قیمت حراج، ت
منفی است، یکی دیـگـر   Oدھد که گروه خون فروشنده    می 

ـاکـیـد بـر  Aته کوچه کلیه فروشی   ـا ت ـاز  »مثبت دارد ب ـی ن
ـا مضـمـون  «مالی فروش فـوری   »و بـرچسـب دیـگـری ب

... مثبت قیمت توافقی، کلیه سـالـم ورزشـکـار و  Oفروشی 
ـنـوز   «. غم نان به حراج کلیـه رسـیـده رنـگ روی دیـوار ھ

ـاالتـر از حـد تصـور   ـاضـا ب ـق خشک نشده، میزان عرضه و ت
  ١٢ بینم، یکی مـربـوط بـه    ھا را می   است، تاریخ پای آگھی 

یـکـی ھـم چـنـد  .  آبان است و دیگری مربوط به اواخر مـھـر 
ـانسـالـی  .  روزی است کـه روی دیـوار نصـب شـده  مـرد مـی

ـارھـا    مشغول رنگ  ـارھـاوب آمیزی است، دیـوارھـای کـوچـه ب
رنگ خورده، مقابل کوچه منتھی بـه انـجـمـن حـمـایـت از  

مـرد  .  بیماران کلیوی، حراج کلیه جوانان ایـرانـی بسـاط شـده 
ـیـت  ھـا رنـگ    چرتکه نقـاشـی بـه دسـت دارد و روی واقـع

ـامـداد فـردا گـروھـی    پاشد، امروز پنھانشان می   می  کند و ب
غم نان ایـن  .  شوند   دست دوباره راھی ھمین کوچه می   به   برگه 

: ورودی انجمن پوستری نصب شـده .  روزھا به حراج تن رسیده 
ـیـوی اسـت ٣٠  تا  ٢٣ »  .« آبان ھفته حمایت از بیـمـاران کـل

ـنـد و عـالوه بـر    بیمارانی که با رنج زیادی زندگـی مـی  کـن
ـا    تحمل فشار روحی و مالی گاھی ھـم مـجـبـور  ـنـد ب  ھسـت

ھای مکتوب روی دیوار تماس بگـیـرنـد    یکی از ھمین شماره 
آدم دیگری به تـوافـق    و بر سر قیمت عضوی از اعضای بنی 

برسند و سرانجام پیوند کلیه در دھلیز دشوار تجارت تن انـجـام  
رود    شـود و بـه ھـوا مـی   تـالـشـی کـه دود مـی .  پذیرد   می 

ـیـوی    تر می   جایی غمناک   داستان  شود که بدانید بیـمـاران کـل
ھای تھران که بگذرند و با جـوانـکـی بـه    خوان کوچه   از ھفت 

توافق برسند، در نھایت به در بسته نبود داروھای پیوند کلیـه  
از آن جمله داروھایی اسـت کـه   «سلسپت »رسند، داروی    می 

ـیـونـد    بیمار باید پس از پیوند برای جـلـوگـیـری از پـس  زدن پ
ـیـسـت، حـاال داروی  .  استفاده کند  اما مشکل یکی، دو تا ن

دارو نیست و تمام تالش آنھا و دیـگـری  .  پیوندی وجود ندارد 
یـکـی از   «سلسـپـت »داروی  .  رود   شود و به ھوا می   دود می 
ـلـف در کشـور    اصلی  ترین داروھای نگھدارنده پیوندھای مخت
ھزار بیمار پیوندی مختلف از جمله پیونـد  ٢٠ این روزھا  .  است 

شدت به این دارو نیاز دارنـد    ، ریه و موارد دیگر به   قلب، کلیه 
ـفـرولـوژی اسـت   اما به گفته احمد تارا که فـوق  : تـخـصـص ن

ـاب شـده » ـای ـا  «. این دارو مدتی اسـت کـه در کشـور ن گـوی
شونـد و    داروھای معمولی پیوند کلیه ھم به سختی پیدا می 

ـان   مشکل در تھران جدی  ھـای    شـرکـت .  ھـاسـت   تر از شـھـرسـت
ـنـد و اگـر   ـاری ھسـت دارویی ھم اغلب دچار معضالت بسـی

ـیـشـتـر مـی  پـالن آخـر  .  شـود   دولت حمایت نکند، مشکالت ب
ـنـوز   «فرھنگ حسینـی »تصاویر خاکستری کوچه شھید   ھ

سـالـه و دیـگـری  ٢٠ رونـد، یـکـی    جلوی چشمانم رژه مـی 
ـنـد    مـی .  سـالـه ٣٠ ساله و دیـگـری  ١٨ یکی  .  ساله ٢٥  خـواھ

عضوی از بدنشان را به دیگری بدھند، در ازای پـولـی کـه  
تومـان    میلیون   ٥٠ کنند و در بھترین حالت رقمش به    توافق می 
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رسد، عملی سخت و چـنـدسـاعـتـه، آن ھـم در صـورت    می 
ـبـود دارو    دادن پیوند اعضا، به ماجرای مایوس   جواب  ـنـده ن کن

 .خورد   پیوند می 
ـتـھـایـش تـراژیـک   داستان از ھمان ابتدا غمبار است و ان

در این گوشه از شھر اعضایی از تن جوانان ایـرانـی  .  شود   می 
مردی ھم وظیفه دارد ھرازچـنـدگـاھـی روی  .  شود   حراج می 

ایـم    مـان عـادت کـرده   تر رنگ بپاشـد، ھـمـه   ھای قدیمی   برگه 
ھـای حـراج،    ھا رنگ بپاشیم، روی برگه   گاھی روی واقعیت 

 . روی فقری که به دیوارھای شھر چسبیده، حتی روی حراج کلیه 
 

 حضور نمایندگان سندیکایی در وزارت کار
تعدادی از نماینـدگـان سـنـدیـکـائـی شـرکـت واحـد روز  

 با مراجعه جمـعـی بـه وزرات کـار  ٩٢/٨/٢٦ یکشنبه مورخ  
ـات فـرمـایشـی شـوراھـای   شکایتی از نحوه برگزاری انتـخـاب
ـیـر خـانـه   اسالمی کار در سامانه ھای اتوبوسرانـی را در دب

تحمیل شوراھای اسالمی کـار  .   وزرات خانه به ثبت رساندند 
در شرکت واحد و اخراجھای بی قاعده ومواردی دیگر راه را  

ـا وچـود  . برای پیگیری کارگران سندیکایی ھمـوار سـاخـت  ب
ـا حـمـایـت   اینکه که سالھاسـت شـوراھـای اسـالمـی کـار ب
ـتـی خـودش را بـه   ـی ـن مدیریت و وزرات کـار و عـوامـل ام
ـا   ـا زیـر پ کارگران در شرکت واحد تحمیل کرده ، کماکـان ب
گذاشتن قانون در راه رسیدن به اھداف شوم خـود دریـغ نـمـی  
کنند ھمچنین نمایندگان سندیکایی در مـورد اخـراج ھـای  
غیر قانونی علیه اعضای رانندگان سندیکای و تخلف ھای  
ـنـگـی مـدیـر عـامـل   ـا ھـمـاھ ھیئت ھای حل اختالف که ب
شرکت واحد صورت گرفته، با یکی از مسئولین وزارتـخـانـه  
ـنـدگـان   گفتگو کردند که طبق مدارک ارائه شده توسـط ران
اخراجی به مسئولین وزراتخانه ، مسئول یاد شده تخلف ھـیـت  
ھای حل اختالف را معرض دانست و قول پی گیری و لـغـو  
اعتبار نامه ھیئت متخلف را داده، ھیئت ھای حـل اخـتـالف  
ـاالتـریـن مـرجـع   ـنـکـه دیـوان عـدالـت اداری کـه ب بعد از ای
رسیدگی و دادخواھی در کشور می باشد رای اخـراج افـراد  

 قانون کار دانسته و بـه نـوعـی  ٢٧ یاد شده را مغایر با ماده  
خواستار لغو رای اخراج کارگران بوده باز ھـم مـجـددا ھـیـت  
ـیـع انـھـا از سـوی   ھای حل اختالف با نفوذ کارفرما و تطم
مدیریـت شـرکـت واحـد اقـدام بـه صـدور رای اخـراج بـرای  
نمایندگان حق طلب سندیکایی کرده که این عمل به معنـی  
تخلفی اشکار در قانون می باشد که متاسفانه در کشور مـا  
بارھا شاھد اجرا نشدن قانون توسـط افـراد صـاحـب قـدرت و  

 .نفوذ بوده ایم 
ــبــع  ــکــای کــارگــران شــرکــت واحــد  :  مــن ــدی ــن ســایــت س

 اتوبوسرانی تھران و حومه 
 

 اخبار بین المللی 
 

 ١١اعتصاب رفتگران مادرید وارد -اسپانیا 
 امین روز شد

گروھھای ویژه پاکسازی تحت محافظت ماموران پلیـس  
ـا را آغـاز کـردنـد  ـی ـان ـپ بـه  .  ، نظافت شھر مادرید پایتخت اس

گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، در پی اعتصاب رفتـگـران  
ـالـه دان   مادرید از یازده روز پیش، پایتخت اسپانیا به یک زب

ـنـدگـان بـه طـرح  .  بزرگ شباھت یافته است  اعـتـصـاب کـن
ــگــران و کــاھــش چــھــل درصــدی   ــرده رفــت اخــراج گســت
ـتـصـادی اعـتـراض   ـاضـت اق دستمزدھایشان به علت طـرح ری

قرار است بیش از ھزار تن از رفتگران شـھـری وابسـتـه  .  دارند 
ـانـکـار شـھـرداری مـادریـد اخـراج شـونـد  ـیـم . به شرکتھای پ

اعتصاب رفتگران مادرید منجر به انباشته شدن زبالـه ھـا در  
مذاکرات بین نمایندگان اتحادیه ھـای  .   سطح شھر شده است 

ـنـجـا   ـی ـقـی ن صنفی و مسئوالن شھرداری ھنوز به ھیچ تـواف
ـبـه  .  میده است   نـوامـبـر  ١٣ شھردار مادرید که روز چھـارشـن

ـانـکـار ضـرب   ـیـم برای اعتصاب کنندگان در شـرکـتـھـای پ
ـان ٢٤ (  نـوامـبـر ١٥ االجل تعیین کرده بـود، روز جـمـعـه   )  آب

ـیـت   تصمیم گرفت از شرکتی دولتی درخواست کند، مسـئـول
نظافت خیابانھا و پارکھای شھری را در مـادریـد بـر عـھـده  

آنا بوتال شھردار مادرید به علت پدید آوردن این وضـع  .   گیرد 
شھرداری با کـاھـش  .  تحت انتقادھای شدید قرار گرفته است 

ـا شـرکـتـھـای   ـبـط ب سی درصدی بودجه نظافت شھری مـرت
ـار   پیمانکار شھرداری، به طور غیرمستقیم این بحران را بـه ب

در صورتی که مذاکرات به ھیچ نتیجه رضـایـت  .  آورده است 
بخشی نرسد، اتحادیه ھای کارگری این پرونده را به دادگـاه  

 .خواھند کشاند 
 
نقض وحشتناک حقوق بشر در این  -قطر 
 کشور

ـبـه  ـان ٢٦ (  نـوامـبـر  ١٧ عفو بین الملل روز یکشـن ـا  )   آب ب
انتشار گزارشی شرایط کارگرانی را که بـرای تـدارک جـام  

در  .  کنند، به باد انتقاد گرفـت    در قطرکار می ٢٠٢٢ جھانی  
این گزارش به مواردی چون پرداخت نشدن حقوق و دستـمـزد،  
ـانـداردھـای   شرایط سخت کاری و ھمچنین پاییـن بـودن اسـت

ایـن گـروه حـقـوق  . محل اسکان این کارگران اشاره شده است 
ـار   ـت ـات رف بشر افزود، کارفرمایان با کارگران ماننـد  حـیـوان

بـخـش   »المللی تحت عـنـوان    گزارش این نھاد بین .  کنند   می 
ـانـه  :  تاریک مھاجرت   توجه به بخش ساخت و سـاز در آسـت

 کارگـر، کـارفـرمـا و  ٢١٠ پس از مصاحبه با   «جام جھانی  
  ٢٠١٢ بنابر ایـن گـزارش، در سـال  .  دولتی منتشر شد    مقام 

میالدی بیش از یک ھزار کارگر به دلیل فشار باالی کـار  
در گـزارش عـفـو  .  در بیمارستان اصلی دوحه بستری شدند  

 درصـد از کـارگـران دچـار  ١٠ حدود  : " الملل آمده است    بین 
ـابـل تـوجـه   ـار ق معلولیت شده و میزان مرگ و میر ھم بسـی

ـا    این گروه بین ."  است  ـا ب ـا خـواسـت ت ـف المللی ھمچنین از فی
ـقـض   ـا مـوارد ن ارسال پیام عمومی قوی، مخالفت خـود را ب

ھای ساخـت و سـاز جـام جـھـانـی    حقوق بشر مرتبط با پروژه 
ـام .  اعالم کند   ـادشـاھـی    دیده بان حقوق بشر نیز از مق ھـای پ

قطر خواسته است تا برای محافظت از کـارگـران مـھـاجـری  
ـنـی   ـث که ھمواره از قوانین عادی و حمایت از کارگران مسـت

 .اند، اقداماتی اتخاذ کند    بوده 
 

 اعتصاب کارکنان شبکه ریلی -پرتغال 
کارکنان شبکه ریلی زیرزمینی در  "  یورونیوز "به گزارش  

ـان ٢٨ (  نوامبر  ١٩ پایتخت پرتغال روز سه شنبه  بـه مـدت  )   آب
ـنـده اتـحـادیـه  .  سه ساعت دست از کار کشیدند  به گفته نمای

 این اعتـصـاب در واکـنـش بـه طـرح    کارکنان خدمات ریلی 
ـبـران کسـری   دولت برای کاھش دستمزدھا در چـارچـوب ج
بودجه این کشور و ھمچنین خصوصـی سـازی طـرح ھـای  

ـتـه ھـای گـذشـتـه  .   دولتی صورت گرفتـه اسـت  ـف طـی ھ
ـقـل   کارکنان بخش حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی و حمل و ن

در چـارچـوب  .  دریایی پرتغال نیز دست به اعتصاب زده بودند 
ـیـن    طرح ریاضتی دولت، امکان کاھش دستمـزد  ـا  ٣٠ ھـا ب  ت

 .  درصد پیش بینی شده است ٤٠ 
 

معترضین به دولت دست به  -بلغارستان 
 راھپیمایی زدند

ـان در   به گزارش یورو نیوز اعتراضات دانشجویان بلغارسـت

ـتـخـت، روز   ـای مقابل ساختمان پارلمان این کشور در صوفیه پ
ـتـه  .  تکـرار شـد )  آبان ٢٩ ( نوامبر  ٢٠ چھارشنبه  ـف از چـنـد ھ

ـای   پیش دانشجویان با شعار مرگ بر مافیا خواستار اسـتـعـف
ـیـس تـعـداد  .  دولت و پایان فساد در کشورھستند  ـل به گفته پ
در راھپیـمـایـی دیـگـری  .  دانشجویان حدود ھزار نفر بوده است 

ـتـی   ـان بـخـش دول ـفـر از کـارکـن نیز نزدیک به چھار ھزار ن
ــه   ـان و اتـحـادیـه ھـای کـارگـری در اعـتـراض ب ـلـغـارسـت ب
ـیـکـاری در ایـن کشـور دسـت بـه   ـیـن و ب ـای دستمزدھای پ

ـان  .  تظاھرات زدند  ـلـغـارسـت پالمن اور شارسکی نخسـت وزیـر ب
ـازپـرداخـت ده درصـدی   اعالم کرد حاضـر اسـت در مـورد ب

 .مالیات بر دستمزد ھای پایین، گفتگو کند 
یـکـی از اھـداف  : " یکی از تظاھرکنندگان مـی گـویـد 

ـیـدار   اصلی تظاھرات ما این است که جامعـه را از خـواب ب
ـنـھـا  ."  جامعه مدنی در کشور ما ھنوز ضعیف است .  کنیم  ت

ـاری از مـردم   شش ماه پس از به قدرت رسـیـدن دولـت، بسـی
بلغارستان با نارضایتی از عملکرد آن، سیاستمداران کشـور را  

ـان کـه در  .  به فساد مالی گسترده متھم کرده انـد  ـلـغـارسـت ب
ـیـوسـت، یـکـی از  ٢٠٠٧ سال   ـا پ  میالدی به اتـحـادیـه اروپ

بنا به موسسـه آمـار  .  فقیرترین کشورھای آن بشمار می رود 
ـنـھـا     ٤٠٠ بلغارستان، متوسط حقوق ماھیانه در این کشـور ت

 . یورو است ١٥٠ یورو و حقوق بازنشستگی ماھانه  
 

اجازه بریتانیا به آمریکا برای -بریتانیا  
 ھای شھروندانش دسترسی به ایمیل

ـا پـس از سـال    بـه  ٢٠٠٧ براساس گزارشھا دولت بریتانی
اجـازه داده بـود بـه  )  ای   اس   ان ( آژانس امنیت ملـی آمـریـکـا  

ـا    ھا و آدرس   شماره تلفن  ـی ـان ـت ھای ایمیل شھرونـدان عـادی بـری
ـامـه  ٤ کانال  .  دسترسی داشته باشد  ـا و روزن ـی ـان  تلویزیون بریت

ـنـد کـه در    اند مـی   گاردین در گزارشی که منتشر کرده  گـوی
ـا  ٢٠٠٧ برخی از قوانین بریتانیا در سال    تغییراتی اعمال شد ت

بر اساس آن، آمریکا بتواند اطالعـات مـربـوط بـه شـھـرونـدان  
ای    عادی بریتانیایی را که حتی مرتکـب عـمـل مـجـرمـانـه 

ـاشـد   نشده  ھـای    گـزارش ایـن رسـانـه .   بودند در اختیار داشته ب
ـتـشـر شـده اسـت  . بریتانیا براساس اطالعات ادوارد اسنودن مـن

اسنودن که از کارمندان آژانس امنیـت مـلـی آمـریـکـا بـود،  
ـتـشـر   اطالعاتی را درباره فعالیتھای اطالعاتی این آژانس مـن
ـلـف   کرد که به بروز تنشھایی بین آمریکا و کشورھای مخـت

ـادلـه اطـالعـاتـی  .  جھان منجر شده است  بر اساس قرارداد مـب
 سال پیش بـه امضـا رسـیـد دو  ٧٠ بین آمریکا و بریتانیا که  

ـیـن    کشور بدون اجازه مقامات یکدیگـر نـمـی  ـنـد بـه چـن تـوان
ـیـش از  .  اطالعاتی دسترسی داشته باشند  ـا پ به این ترتیب ت

 اگر آمریکا در عملیاتـی بـه آگـاھـی از شـمـاره  ٢٠٠٧ سال  
ـاز داشـت   ـی تلفن و یا آدرس ایمیلی یک شھروند بریتانیایـی ن
ـادر بـه دسـتـرسـی بـه ایـن   ـایـی ق ـان ـت بدون اجاز مقامات بـری

 در  ٢٠٠٧ اما براساس تغییراتی که در سـال  .  اطالعات نبود 
ـیـن   ـافـت بـه چـن قوانین بریتانیا اعمال شـد آمـریـکـا اجـازه ی

ـیـدا کـنـد؛ بـه  "  اتصال تماسھا " اطالعاتی با ھدف   دسترسی پ
ـاط    این مفھوم که می  ـب توانسته است آنھا را تحلیل کند و ارت

. ھـا بـررسـی کـنـد   ھای تلفن و یا ایمیل   آنھا را با دیگر شماره 
 ساله، در ماه ژوئـن سـال جـاری پـس از  ٣٠ ادوارد اسنودن،  

افشای عملیات گسترده جمـع آوری اطـالعـات آمـریـکـا از  
وی  .  طریق تماس ھای تلفنی و اینترنت به روسیه فرار کـرد 

با دریافت پناھندگی موقت اجازه یافته است تا تابستان سـال  
 آینده در روسیه زندگی کند 

 
 


