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ــدمــاتــی " تــوافــق   ــق جــمــھــوری  "  م
 كه حـول  ١  +  ٥ اسالمی و گروه  

ای جـمـھـوری    كشمكشھای ھسته 
ـتـظـار   اسالمی بوده، ھمچنانكـه ان

رفت برای مردمی كه ھر روز    می 
ــد بــرای ســیــر كــردن شــكــم   ــای ب
ـنـد،   فرزندانشان تالش و تقـال بـكـن
امید و انتظار بھـبـودھـایـی را بـه  

ـنـكـه  .  وجود آورده اسـت  جـدا از ای
انتظاری است واقعـی یـا نـه، بـه  

چـرا كـه  !  نظر من انتظاریست بجا 
ای كـه    در كنار فشارھای فزاینـده 

در طــول عــمــر رژیــم جــمــھــوری  
ـر   ـی ـق اسالمی بر كارگران و مردم ف
ـــه اســـت،   ـت ایـــن جـــامـــعـــه رفــ
ماجراجوئی ھای جنگی و ھستـه  

ای چند سال اخیر كه تحریمـھـای  
ـری را   كشنده و خانه خرابی بیـشـت
بدنبال آورده، شـرایـط زنـدگـی در  
این جامعه را به معـنـای واقـعـی  
. كلمه غیر قابل تحمل كـرده اسـت 

اما رسالت مقامات ریز و درشـت  
ـریـت " جمھوری اسالمی ھـم   " مـدی

ـیـف و   ــخـف ھـمـیـن انــتـظـارات و ت
ـم    كاھش بحران  ھایی بـوده كـه رژی

روزانه درگیرش است؛ و نـه گـام  
ــی كــردن   ــن بــرای عــمــل بــرداشــت

ـنـد نـه  !  انتظارات  چرا كه مـی دان
است و  "  مقدماتی " تنھا این توافق  

قرار نیست معجزه ای بكند، بلكـه  
ـتـصـاد   حتی تحریم بر شاھرگ اق
ـفـت،   جمھوری اسالمی، یـعـنـی ن

 ! ھمچنان پابرجاست 
ـتـظـار  "  مدیریت " یك فرم   این ان

این بوده كه پیغـامـی بـه جـامـعـه  
ــصــاد   ارســال شــود كــه وضــع اقــت
ـر   جمھوری اسالمی بسیار وخـیـمـت
از آنی است كه حتی خـود حسـن  
ـیـش   ـنـه او ھـم پ ـی روحانی و كـاب
ـنـد  . بینی كرده و انتظار آن را داشت

ـنـد كـه مـی   ـن فعال فكـر مـی ك
ـتـظـر خـود را   توانند مخاطبین مـن
در این جامعه با خـیـاالتـی چـون  

چند سال طول خواھد كشـیـد كـه  " 
ـبـل از   ـیـه ق جامعه بـه حـالـت اول

ـنـد "  تحریمھا برگردد  ـن و  .  سرگرم ك
ــط مــقـامــات جــمــھــوری   ایـن فــق

ھر کجا باشد برای مـن یـکـسـان  
ـثـمـار شـده و  /  سیاه ..../است؛  اسـت

ــتــک خــورده و غــارت شــده  / ک
ــده   ــل رســی ــه قــت ــولـه خــورده، ب گـل

 /...."*است 
  

ھنوز چند ماه بیشتر از فـوت  
ـلـسـون مـانـدال   تاچر نگذشته که ن

ــم بــه   ــافــت "  دیــار بــاقــی " ھ ــت . ش
ـلـسـون   ـیـش کـه ن چنـدیـن سـال پ
ماندال رھبر مبارزات ضد آپارتـایـد  
بود و این مبارزات به ثمر نشـسـت  
ــای   ــق ــم نــژاد پــرســت افــری و رژی
ـم   جنوبی کنار زده شد، مجلـه تـای
ـلـسـون   پشت جلدش را با عکـس ن
ـیـن   ماندال با مشت گره کـرده تـزی
کرد؛ اما این مشت کوچک بود  
و باالی سر ماندال ھم قرار نداشت  

ـیـه   بیشتر به یک بـای بـای شـب
این عکس آرزوی بـورژوازی  .  بود 

را مـنـعــکـس مــیـکـرد کـه اگــر  
مبارزه ای ھم ھست ھمینقدر بـس  
است، اما اگـر از سـوی خـودش  
مشتی قرار بود باالی سر جامـعـه  
ـیـن اسـت    قرار گیرد این مشت آھن

 .یعنی تاچر " بانوی آھنین "از نوع  
 چند ماه پیش در پی مـرگ  
ــوار بــودن   ــن از اســت ــی ــوی آھــن ــان ب
سیاستھای او تا جا داشت نوشتنـد  
ـنـد و سـتـایـش کـردنـد و   ـت و گـف
ــات شــخــصــی اش را   خصــوصــی

امـروز کـه مـانـدال ھـم  .  سـتـودنـد 
ــھــای و   ــاســت ــی فــوت کــرده، از س
ــیــات شــخــصــی اش در   خصــوص

 !وقتی كه امیدھا به یأس تبدیل شوند
 ناصر اصغری 

 آن سوی ماندال
 یاشار سھندی 

 اخبار کارگری
 ٧          صفحه  

 میلیون تومان ٢کارگران پتروشیمی ھا پرچم 
 دستمزد را برافراشتند

 در حاشیه اخبار کارگری
 اعتصاب برای افزایش دستمزد
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 ٤          صفحه  
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کارگران پـتـروشـیـمـی 
ھـــای خـــوارزمـــی و 
بسباران در مـاھشـھـر 
در روزھای ده و یازده 
آذر دست به اعتصـاب 
زدند و خواھان حداقـل 
دستـمـزد دو مـیـلـیـون 

کارگران . تومان شدند
این دو مرکـز بـزرگ 
اقـــتـــصـــادی، طـــبـــق 
گزارشی که اتحـادیـه 
آزاد کارگران منـتـشـر 
کرده است، در جـریـان 
مذاکره بـا مسـئـولـیـن 
پــتــروشــیــمــی اعــالم 
ــل  ــد کــه حــداق کــردن
دستمزد بـدون اضـافـه 
کاری باید دو میلیون 
تومان باشد کـه قـادر 
بـــه ادامـــه زنـــدگـــی 

 .باشیم
در جـریـان اعـتـصـاب، 
مسئولین این شرکتھـا 
بــا حضــور در مــیــان 
کــارگــران قــول دادنــد 
که خـواسـت افـزایـش 
دستمزد را پـیـگـیـری 

 ھــزار ٥٠٠کــنــنــد و 
تــومــان بــابــت پــاداش 
نفت در ماه آیـنـده بـه 

ــد ــردازن ــپ . کــارگــران ب
کـارگـران اعـتــصـابــی 
بعد از ظھر روز یـازده 
آذر به اعتصـاب خـود 
پایان دادند اما اعـالم 
کردند کـه چـنـانـچـه 
ظرف یک ھـفـتـه بـه 
خــــواســــت ھــــایشــــان 
رســیــدگــی نشــود بــار 
دیگر اعتصـاب را از 
. سر خـواھـنـد گـرفـت

قبل از ایـن کـارگـران 
بـــرخـــی دیـــگـــر از 
پــتـــروشـــیــمـــی ھـــای 

 ٣٢ماھشھر خـواسـت 
درصد افزایش دستمزد 
را به مسئولین تحمیل 

 .کردند
حـــزب کـــمـــونـــیـــســـت 
کــارگـــری حـــمـــایـــت 
قـــاطـــع خـــود را از 
خـــواســـت کـــارگـــران 
پــتـــروشـــیــمـــی ھـــای 
ماھشھر برای افزایش 
دو مـیـلـیـون دسـتـمـزد 
اعـــالم مـــیـــکـــنـــد و 

کـــارگـــران مـــراکـــز 
صــنــعــتــی در ســراســر 
کشور را به پـیـوسـتـن 
بـه مـبـارزه مـتـحـد و 
قدرتمند برای افزایش 
چـنــد بـرابــر دسـتــمــزد 

تـنـھـا بـا . فرامیخواند
یک مبارزه سراسـری 
و قدرتمند با خـواسـت 
مشـــابـــه کـــارگـــران 
پــتـــروشـــیــمـــی ھـــای 
خوارزمی و بسـبـاران، 
ــل  مــیــتــوان در مــقــاب
تصمیـمـات جـمـھـوری 
اسالمی و شورایعالـی 
کار حکومـت بـر سـر 
دســتــمــزد ایســتــادگــی 
کـــرد و دســـتـــمـــزد 
باالتری را از حـلـقـوم 
مـــفـــتـــخـــوران بـــیـــرون 

 .کشید
حـــزب کـــمـــونـــیـــســـت 

 کارگری ایران
 ٥، ١٣٩٢ آذر ١٤

 ٢٠١٣دسامبر 
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اسالمی نیستند كه در حال چنیـن  
ـنـد  كـافـی اسـت  .  تقالھائی ھسـت

ــامــه و   ــھــا، روزن ــه ســایــت ســری ب
مجالت اقتصادی كه مشوق ایـن  
سیستم ھستند بزنید تا دھـھـا نـوع  

 . از چنین تحلیلھایی را ببینید 
یك لحظه به این مـثـال تـوجـه  

ـم  :  كنید  ـی ـیـن دو ت ـقـه ب در مسـاب
ـیـس   ـرسـپـول ـقـالل و پ ـبـال اسـت فـوت
ـقـالل   ـم اسـت ـی فرضا شما طرفدار ت
ھستید و در این بـازی مشـخـص  

و  .  تیم شما دو ھیچ عـقـب اسـت 
ـقـه از  ٥٠ خوشبختانه ھـنـوز   ـی  دق
اگـر شـمـا ھـم  .  بازی باقی مانده 

منطقتان را از دست داده بـاشـیـد،  
ـیـه   ـق با این امـیـد بـه تـمـاشـای ب
مسابقه ادامه می دھید كه ھـنـوز  

ـقـالل  ٥٠   دقیقه باقی است و اسـت
ـرد  یـك  .  سه دو مسابقه را مـی ب

ـم   ـی ـر مـی گـویـد ت آدم منطقی ت
ـقـه دیـگـر  ٥٠ پرسپولیس ھم   ـی  دق

دارد كه می توانند در ایـن وقـت  
باقیمـانـده چـنـد گـل دیـگـر ھـم  

ـم  .  بزنند  ـی در این مثال، طـرفـدار ت
استقالل یك طرف بازی را كـال از  
معادالت حذف كرده و قدرت آن و  
ـیـده در آن را نـمـی   ـن احتماالت ت

ــد  ــن ــھـــوری  .  بــی ــم ــداران ج طــرف
ــه اســالمــی ھــم مــردم   ورشــكــســت
ـنـد، امـا در   ـن ـی منتظـر را مـی ب
مورد اینكه چگونه بـایـد در ایـن  
چند سال صبر و انتـظـار زنـدگـی  
ـنـد   كنند، دوست ندارند چیزی ببین

ـیـاورنـد  راسـتـش ایـن  !  و بر زبـان ب
مشكل ھمه اقتصاددانان قشـری ـ  
بـازاری اسـت كــه در ذھـن خــود  
مشغول جمع و تفریق سود حاصـلـه  
از فالن معامله و بـھـمـان بـاال و  
پائین آمدن قدرت دالر و ریـال در  
بازار سھام ھستند، اما فكر نـمـی  

ــد كــه بــخــش   ــن "  درصــد ٩٩ " كــن
ـنـد و   جامعه ھم بـایـد زنـدگـی ك
شب و روز برای زندگـی كـردن و  
ـقـشـه مـی   راه بھتر زندگی كردن ن

 ! ریزد 
نمی شود؛ دیگـر نـمـی شـود  
ـتـظـر نـگـه داشـت،   كارگران را من
بخصوص اگر شـخـص مـقـابـل از  
كسانی باشد كه وعده رسـیـدگـی  
به مشكالت كارگران را ھـم داده  

حسن روحانی خود شخـصـا  .  باشد 
: در تبلیغات انتخاباتی گفتـه بـود 

عـدالـت، آزادی، رونـق اشـتـغــال،  " 
ـرای   اقتصـاد و حـقـوق بـایسـتـه ب

". کارگران به وجـود خـواھـد آمـد 
ھمان زمان سعید حجاریان از دادن  
اینگونه وعده و وعید ھشـدار داد  
و با آوردن مثال عـراق گـفـت كـه  
ــد   ــوان ـت ــت آیــنـده ب ــی اگــر دول حـت
مناسـبـاتـش را بـا غـرب عـادی  
ســازد كــه بــه لــغــو تــحــریــمــات  
بیانجامد، دھھا سال طـول خـواھـد  
ـتـصـادی   كشید كه مـنـاسـبـات اق
رژیم به حالت قبـل از تـحـریـمـھـا  

ـبـه از قضـیـه  . برگردد  این یك جـن
جنبه مھم و اصلی اما ایـن  .  است 

است كه مگر جمھوری اسـالمـی  
و اقتصادش در قبل از تـحـریـمـھـا   
چه گلـی بـه سـر کـارگـران زده  

 .بود 
 

كارگران به اعتراضات 
 خود ادامه می دھند

ـتـظـر نـمـی   كارگـران امـا مـن
ـراضـاتشـان را بـه ایـن  .  مانند  اعت

طـبـق  .  وضعـیـت شـروع كـرده انـد 
ــه آزاد   ــادی ــح ــه ات ــی ک ــزارش گ

ـتـشـر  ٥ کارگران روز    دسامبـر مـن
ـروشـیـمـی   ـت کرده است کارگـران پ
ــاران در   ھــای خــوارزمــی و بســب

  ١١  و  ١٠ ماھشھر در روزھـای  
آذر دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و  
ـیـون   خواھان حداقل دستمزد دو میل

كـارگـران در جـریـان  .  تومان شدند 
ـروشـیـمـی   ـت مذاکره با مسئولیـن پ
اعالم کردند که حداقـل دسـتـمـزد  
ــد دو   ــای بــدون اضــافــه کــاری ب
میلیون تومان بـاشـد تـا قـادر بـه  

ـیـز  .  ادامه زندگی باشـنـد  ـنـا ن ـل ای
ـر داد كـه   کـارگـران نـی بــر  " خـب

مجتمع کشت و صـنـعـت کـارون  
ــامــبــر در  ٣ شــوشــتــر روز    دس
توجھـی کـارفـرمـا    اعتراض به بی 

ـرای دومـیـن روز   به مطالباتشان ب
متوالی در مقابل ساختمان اداری  

مجتمع کشت و صـنـعـت کـارون  
روزنـامـه  ."  شوشتر تجـمـع کـردنـد 

ـر  ٦ ھم روز  "  خلیج فارس "   دسـامـب
ــركــت   ــران ش ــر داد كــه كــارگ خــب

وابسـتـه بـه صـدرا  "  آبھای عمیق " 
ـرداخـت   ـراض بـه پ بوشھر در اعـت

ــوق خـود طــی    مــاه  ٣ نشـدن حـق
ـراض زدنـد  . گذشته دست بـه اعـت

ـر داد  ٦ باز ایلنا روز   ـر خـب  دسامـب
ــت طــوس،   ــال كــه كــارگــران آســف

ـراض خـود از روز     ٥ مجددا اعـت
ــه انـد  ـت ـر از سـر گـرف و  .  دسـامـب

ھمین رسانه دولتی در ھمـیـن روز  
ــع  ٦  ــم ــج  دســامــبــر خــبــر از ت

ــه   ــران كــارخــان ــراضــی كــارگ ــت اع
در اعتـراض بـه بـی  "  كارتن ایران " 

ـبـاتشـان   توجھی مدیریت به مـطـال
اینھا فقـط چـنـد  .  اشاره می كند 

ـراض مـھـمـی بـودنـد كـه در   اعـت
عرض چند روز گـذشـتـه صـورت  
ــه و نشــان مــی دھـد كــه   گـرفــت
ــه   ــت ب ــارگــری نســب ــش ك جــنــب
معادالت رژیم كامال بی اعتنائی  

 .می كند 
 

اعتراضات مھم جامعه را 
 به جلو می راند

ــظــر مــن ھــر اعــتــراض   از ن
ــداد   ــع ــی اگــر ت كــارگــری، حــت
ـنـده در آن بـه   ـن كارگران شركت ك
ـم ھـم   تعـداد انـگـشـتـان یـك دسـت

ـراضـاتـی  .  انـد   نرسد، مھم  امـا اعـت
ـرق بـه   ھستنـد كـه بـه سـرعـت ب
ـرگـزاریـھـا راه   سرتیتر مھمترین خـب
پیدا می كنند و موضوع بـحـث و  
گفتگوی ھر محفلی می شونـد؛  
مثل اعتراض كارگران پتروشیـمـی  
ـیـون تـومـان   ـل ھا و مطالبه دو مـی

ـــزد  ـــم ـت ــ ـــل دس ـــن  !  حـــداق ـی ــ ـن چــ
اعتراضاتی قبل از ھر چـیـز ایـن  
واقعیت را جلوی دنیا و از جـمـلـه  
جامعه معترض ایران می گـذارنـد  
ـتـكـاران   كه تحت حـاكـمـیـت جـنـای
ــقــوق دو   اســالمــی، حــتــی بــا ح
میلیون تومان ھـم زنـدگـی كـردن  
در آن جامعه غیـرمـمـكـن گشـتـه  

این را روبروی جامعه مـی  .  است 
ــابــل حــداقــل   گــذارد كــه در مــق
دستمزد سیصد و خـرده ای ھـزار  
ـیـون   ـل تومان، باید حـداقـل دو مـی

ـیـن  !  تومان دسـتـمـزد خـواسـت  چـن
ـیـده   اعتراضاتی برای جامعه خـواب
ـر   روی اعتراضات این پیام را در ب
ـتـظـاری از ایـن   ـبـایـد ان دارد كه ن

اگر انتظاری ھسـت،  .  رژیم داشت 
ــراض   ــت ــارزه و اع ــب از خــود و م

ـری  .  خودمان باید باشد  ـب راه مـیـان
 !وجود ندارد 

 ٢٠١٣  دسامبر  ٨ 

  !وقتی كه امیدھا به یأس تبدیل شوند ١  از صفحه  
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ـنـد  ـت . ھمین دو سه روزه بسیار گـف
از اولی سـتـایـش شـد کـه چـون  
یکـدنـده و ضـد مـردمـی بـود و  
یکدنگی اش برای اینکار بسـیـار  
مناسب بود، و از دومی سـتـایـش  
میشود کـه زیـاد چـیـزی نـمـی  
ـردگـی   خواست چون بـه اسـاس ب

ــر را  .  کــاری نــمــی داشــت  تــاچ
ستودنـد چـون بـا تـمـام وجـود از  
گنداب بورژوازی محافظت کـرد  
و ماندال را ستایش میکنند چـون  
نمی خواست بیشتر از آنچه انـجـام  

 .داد، کاری دیگری بکند 

ــا از   ــام ــا اوب ــی ت ــان از روح
نتانیاھو تا ملـکـه انـگـلـسـتـان از  
حامد کرزی تـا بشـار اسـد و از  
ـیـس تـا   کامرون نخست وزیر انگـل
ـر ژاپـن و از نـخـسـت   نخست وزی
وزیر پیشین تا پرزیدنت سابق ھـمـه  
ـری و   ـراب ـنـد و از ب ـت از صلح گـف

مـرگ مـانـدال فـرصـتـی  ! آزادی 
فـراھـم آورد تـا عـمـق ریـاکــاری  
ــه   ــه نـمــایـش گــذاشـت بـورژوازی ب

شبکه ھای خبری جھان به  .  شود 
ـم، بـه رفـتـن   ھمه زبـانـھـای عـال
ـنـد در   ـت ـنـد و گـف ـرداخـت ماندال پ
جوانی سر پر شـوری داشـت امـا  
زندان او را پخته کـرد و فـھـمـیـد  
ــد   ــت راھــش نــیـســت و بـای خشـون
ــخــشــیــد و چــیــزی   گــذشــت و ب

ـقـدر رنـگ  . زیادی نخواست  ھمین
ـر کـنـد   ـی پوست استثمارگران تـغـی
ـم   کافی است؛ یا بھتر گفته باشـی
ـپـوسـت ھـم در   بھره کشـان سـیـاھ
ـیـشـتــر   مـاجـرا شـریـک بـاشـنـد ب
میشود استثمار را توجیـه کـرد و  
اگر ھم کسی احیانا خواستـه ای  

دارد باید ھمه عمرش را بـگـذارد  
ـرسـد  . تا شاید بـه خـواسـتـه اش ب

البته به شرط آنکه پختـه شـود و  
ــود،   ــل نش ــوس ــت مــت ــون ــه خش ب
ھمانگونه ماندال از عمـرش مـایـه  
گذاشـت و از یـک زنـدانـی بـه  

ــمـــاره   ـــاســـت  ٤٦٦٦٤ ش ـــه ری  ب
 .جمھوری رسید 

ـریـن   و آنـان کـه بـه زبـان شـی
ـنـد در ایـن   فارسی مسـلـط ھسـت
ـنـد کـه   روزھا گفتنـد و مـیـگـوی

میراث ماندال زیبا است و باید در  
ـنـی  .  اوج قدرت بخشید  کاش خمی
و به ما تـوصـیـه  !  ھم اینگونه بود 

یعنی اگـر  !(  میکنند که ببخشید 
ـم  ـی و مـا  )  ؟ ! نبخشیم خمینی ھست

ـم؟ زنـدگـی   ـبـخـشـی چی را باید ب
ـرای مـا   مان را؟ مگر زنـدگـی ب
ـم، ھـمـه   گذاشتند که آنرا ببخـشـی

 .زندگی را تباه کردند 
ــژادی در   ــض ن ــعــی  اگــر تــب
افریقای جنوبی رسما پایان یـافـت  
اما تبعـیـض اسـاسـی زنـدگـی و  
ــه داری   ــان ســرمــای ــت عــری خشـون
تدوام یـافـت، ھـمـان نـظـمـی کـه  
ـر سـراسـر   اکنون با شـدت تـمـام ب

ـنـھـان و  .  جھان حاکم است  مگر پ
آشکار در چھار گـوشـه جـھـان و  
زیر سیطره ھمه حاکمانی که پیـام  
ـیـن   ھمـدری فـرسـتـادنـد، بـا قـوان
ـبـعـیـض و   رسمی و غیر رسمـی ت
ستمگری برقرار نیست؟ میگوینـد  
ـقـا بـود و بـه   ـری ماندال گاندی اف
ـقـد بـود   ـت مبارزه ضد خشونت مـع
ـنـد کـه مـانـدال و   اما نمی گـوی

گاندی برای این بودند کـه مـردم  
اگـر مـانـدال  .  دست به ریشه نبرند 

ـر   بیشتر از چھار سال نـخـواسـت ب
مسند ریاست جـمـھـوری بـمـانـد،  
ـبـود   بیشتر از ھر چیز دیگر الزم ن
که باشد چون اساس خشـونـت را  
ـیـن   برسمیـت مـیـشـنـاخـت و قـوان
بگونه ای تعییر یافت که اسـاس  

ایـن  .  کار مزدی سرجایش بـمـانـد 
ـرای   روزھا ھمه روسای کشورھا ب
مردم فریبی از این میگوینـد کـه  

. ماندال نقطه درخشان تاریـخ اسـت 
باید پرسید کدام تاریـخ، تـاریـخـی  
ــت   ــمــار را  بــرســمــی ــث کــه اســت

 میشناسد؟ 
 

تباھی بعـد از لـغـو آپـارتـایـد  
نژادی در افریقای جنوبی چـنـان  
گسترده است کـه ھـیـچـکـدام از  
رسانـه ھـای بـورژوازی و ھـیـچ  
مفسری که کارش پنـھـان کـردن  
این تباھی است، نـمـی تـوانـد از  
ـر روزافـزون و   فساد گسترده و فـق
بیکاری و تن فروشـی وسـیـع در  
افریقای جنوبی نـگـویـد و ھـمـه  
ـنـان   اینھا را به عدم توانایی جانشی

ـتـه نسـبـت دادنـد  ـب اگـر  .  ماندال ال
چند ماه پیش پلیس سیـاه پـوسـت  
ــگ   ــی از رن ــه روی مــردمــان ب
خودش آتش گشود که دیـگـر از  
دستمزد اضافه حرف نزنند، نشـانـه  
آشکاری از فساد نـظـام سـرمـایـه  
داری است، بیش از آنـکـه نشـانـه  
. فساد کارگزاران این نظـام بـاشـد 

ـنـد ژوھـانسـبـورگ آمـاده   میگوی

شده است تا مراسم وداع با مانـدال  
تـا زمـان  (  را بخوبی برگزار کند  

نشر این یادداشت مراسم احـتـمـاال  
ـرگـزار شـده   به خوبی و خـوشـی ب

کلیسا کسـب و کـارشـان  !) است 
 تـن از  ٩٠ .  رونـق گــرفـتـه اسـت 

ـران کشـــورھـــا خـــودشـــان را   ســ
ـنـد و   ـرسـان میخواھند به مـراسـم ب
چنان شلوغش کردند که نه تنـھـا  
مردم افریقای جنوبی بلکـه ھـمـه  
ـرای چـنـد   ـیـا ھـم شـده ب مردم دن
روزی فراموش کننـد کـه ریشـه  

 .بدبختی شان کجاست 
ـبـی   ـفـاق جـال در این مـیـان ات

در ژوھـانسـبـورگ  .  افتاده اسـت 
گریه و زاری نـمـی  "  مردم عزادار " 

کنند بلکه به شادی و پایکـوبـی  
ـر بـه   ـیـشـت پرداخته اند میگوینـد ب
. یک کارناوال شادی شبیه اسـت 

ـتـه از مـرگ مـانـدال شـادی   الب
ـتـوان مـدعـی   نمی کنند بلکه می
ــوعــی   ــه ن شــد کــه ایــن مــردم ب
ـیـه نـژاد   ـرشـان عـل مبارزات پیگـی
ــرامــی مــیــدارنــد  ــی را گ ــت . پــرس

بورژوازی بسیار سـعـی دارد کـه  
ـیـسـا   ـقـش کـل از  (  ھر جور شده ن

ـر رنــگ  )  نـوع اسـقـف تـوتـو  را پ
ـرنـگـاران  . کنند  در گزارشی از خب

ـیـسـا   رسانه ھا نیست کـه بـه کـل
ــاریـخـی ســوتـو اشــاره   شـھـرک ت

این نشان مـیـدھـد ھـمـیـن  .  نکنند 
حد از اقداماتـی کـه خـود مـردم  
ـنـد را بـورژوازی   مبتکر آن ھسـت

میخواھنـد  .  نمی تواند تحمل کند 
ـرا مـال خــود   بـھـر شـکـل شـده آن

ـرای چـنـد  .  کنند  ـنـد ب شاید بتوان
ــم بــھــره   روز از جســد مــانــدال ھ
ـرای ھـمـیـشـه   برداری کنند اما ب
ـنـھـان   ـقـت را پ ـی ـنـد حـق نمی تـوان
کنند، حقیقت تلـخ وشـومـی کـه  
چند ماه پیش با اسلحـه کشـیـدن  
ـیـس سـیـاه بـه روی کـارگـران   پل
معادن طال، خودش را عریان کـرد  
ـنـھـا   و نشان داد آپارتاید نـژادی ت
ـقـاتـی   یکی از عوارض نـظـام طـب

 .است 
نلسـون مـانـدال و مـبـارزاتـش  
ثابت کرد که نمی توان تنـھـا بـه  
ـرداخـت و   یک عارضه این نظام پ
اساس آن را دست نـزد، چـرا کـه  
اساس تبعیض دست نخورده بـاقـی  

ھـمـه کسـانـی کـه ایـن  .  میماند 
مـبـارزات ضـد  " روزھا آنچه کـه  

ــت  ــه  "  خشـون ــد بــرجســت ــامــن مـی ن
میکنند در حقیقت دارند خشـونـت  
ـنـد  . ذاتی سرمایه را مخفی میکن

خشونت بـی حـد و حصـری کـه  
اساس اش بـه گـروگـان گـرفـتـن  
زندگی تـوده مـردم اسـت و اگـر  
کسانی نخواھند به آن تـن دھـنـد  
ــرو   ــه و طــنــاب دار روب ــول ــل ــا گ ب

میگویند مـانـدال ثـابـت  .  میشوند 
کرد که دوران مبـارزات خشـونـت  

تمام شده اسـت ایـن یـعـنـی  "  آمیز 
ـر کـرد تـا   اینکه باید باز ھم صـب
شاید یکروزی، یک جـوری کـه  
ھیچکس نـمـیـدانـد کـی و چـه  

. حــل شــود "  مشــکــالت " جــوری  
یک چـیـز را  "  مبارزات  ماندال " 

ـردن   ـیـن ب ثابت کرد که برای از ب
اساس تبعیض باید دست به ریشـه  
برد و گـر نـه آن سـوی مـانـدال، 

ــدر مــرد  (   حـاال مـانـدال ھـر چـق
 . تاچر است !) پخته 

ـــاه پـــوســـت   ـی ـر ســ و شـــاعــ
ــد  ــگــوی ــای خــود  :" مـی مــن در روی

ـم کـه در آن  ـن ـی / دنیائی را می ب
از ھـر نـژادی کـه  /  سیاه یا سفید 

ـره  /  ھستی  از نـعـمـت ھـای گسـت
ھر انسـانـی  ./  زمین سھم می برد 

شوربختی از شـرم سـر  / آزاد است 
ـر مـی افـکـنـد  و شــادی  /  بـه زی

ـیـمـت  / ھمچون مرواریدی گـران ق
نیازھای تمامی بشریت را بر می  

 ."*آورد 
ــایـی اسـت کــه   ایـن امـا روی
مـانـدال کسـی نــبـود در پـی آن  
ـنـد   باشد و تاچرھا کسـانـی ھسـت
ــدن بــه آن مــی   ــی کــه مــانــع رس

 .باشند 
 
* 

ـنـگـسـتـون ھـیـوز   شعرھـا از ل
ـیـویـورکـی و   شاعر سیاه پوسـت ن

 ترجمه شاملو 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 ١  از صفحه   آن سوی ماندال
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ـتـر از ھـر   جنبش علیه اعـدام قـوی
طـومـار  .  وقت به میدان آمده اسـت 

ھای اعتراضی از درون جامـعـه و  
ـتـشـر   از زندان علیه اعـدام ھـا مـن

ـامـه  .  میشـود  ـا ن ـیـن راسـت در ھـم
ـام   ـن اعتراضی رضا شـھـابـی و بـھ
ــران   ــفــر از رھــب ــم زاده دو ن ــراھــی اب
شناخـتـه شـده کـارگـری کـه در  
ـتـه   ـف زندان بسر میبرنـد، در ایـن ھ
ـان   ـی علیه اعدام و برای آزادی زندان
سیاسی و پیوستن شاھرخ زمـانـی،  
محمد جراحی و خالد حردانـی  از  
ـیـه   ـان ـی زندان گوھردشـت بـه ایـن ب
ـبـش از   صدای اعـتـراض ایـن جـن

ـز از سـوی  .  زنـدان اسـت  ـی ـبـال ن ق
ـز از   ـی تشـکـلـھـای کـارگـری و ن
سوی رھبران کارگری از زنـدان و  
ـتـشـار   در بیرون از زندان ما شاھد ان
چنین بیانیه ھایی علیه اعدام ھـا  

 .بوده ایم 
ـا بـه   ـن ـیـسـت کـه ب این درحـال
ــیــش از   ــون ب ــن ــات ھــم اک گــزارش

 زندانی در زندان قزل حصـار  ١٨٠٠ 
ـیـه   با اعـتـصـاب غـذای خـود عـل
اعدامھا به اعتراض برخاسته اند و  
ھر روز شاھد تجمعات اعـتـراضـی  
ـیـم کـه   خانواده ھای کسانی ھسـت
ــرار   عـزیــزانشــان در خــطــر اعــدام ق

ـیـن مـدت  .  دارند  ھمچنیـن در ھـم
شھرھای کردستان از جمله مریـوان  
ــه   ــان ــز، ب ــوسـود، ســق ــدج، ن ــن و ســن
ـیـه   مراکزی مھم از اعـتـراض عـل

ـز در  .  اعدام بوده است  ـی در تھـران ن
ــردم   ــن مــدت جــوانــان و م ھــمــی
معترض با ابتکارات جالبـی چـون  
برپایی تاتر و کنسرت موزیـک و  
تاتر ھای خیابانی، علیه اعدام ھـا  
ـاد   ـیـت را فـری بپا خاسـتـه و انسـان

ـلـم  .  زدند  ـی ـا ف ھمچنین ھنرمندان ب
ـبـرد   ھایشان وارد ایـن عـرصـه از ن

یک نـمـونـه اش اجـرای  .  شده اند 
ـبـل   دو برنامه گلریزان در سه ماه ق
با ھدف کمک به نجات جـان دو  
. زن جوان محکوم بـه اعـدام اسـت 

اینھا ھمه سـخـن از جـامـعـه ای  
دارد که در اشکال مدرنی دارد بـه  

اعتراضاتش شـکـل مـیـدھـد و در  
برابر رژیم اسالمی و جنایاتـش قـد  

این حـرکـت جـامـعـه  .  علم میکند 
ای است که افق روشن و انسـانـی  
و امید بخشی را روبـروی خـویـش  

 .قرار داده است 
 

در چنین جنـب و جـوشـی از  
ـیـه اعـدام اسـت کـه   اعتراض عـل
رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده از  
ـنـد و از زنـدان   ـامـه مـیـدھ زندان ن
گوھردشت نیز شـاھـرخ زمـانـی و  
ـاخـتـه   محمد جراحی از رھبران شـن
ــی   شـده کـارگـری و خـالـد ھـردان
زندانی سیاسی در بند با آنـھـا ھـم  
صدا میشوند و صـدای اعـتـراض  
ــنــد   ــل ــه اعــدام ھــا ب ــی خــود را عــل

در چنین جنب و جوشـی  .  میکنند 
از اعتراض علیه اعـدام اسـت کـه  
ــه شــده   ـت ــاخ ایـن چــھـره ھـای شـن
ـاسـی از   ـان سـی ـی کارگری و زنـدان
زندان خواستار آزادی فـوری ھـمـه  

 .زندانیان سیاسی از زندان میشوند 
ـام   ـن اقدام رضـا شـھـابـی و بـھ
ـیـوسـتـن شـاھـرخ   ـیـم زاده و پ ابراھ
زمانی ، محمـد جـراحـی و خـالـد  
حردانی به این حرکت یک الـگـو  
است که میتوانـد در ھـمـه جـای  
ـتـه شـود  . این جامعـه بـکـار گـرف

انتظار میرود از دیـگـر زنـدانـھـا و  
ـیـن کـارگـری    دیگر رھبران و فعال

ـیـونـدنـد  ـپ . وسیعا به ایـن حـرکـت ب
ـتـوان در ھـمـه مـحـیـط ھــای   ـی م
کارگری طومـارھـای اعـتـراضـی  
علیه اعدام به راه انداخت و وسیـعـا  
به این حرکت و به مـوج گسـتـرده  

 .علیه اعدامھا پیوست 
اعتراضات کارگری گسـتـرده  
ـتـوان کـاری کـرد کـه   ـی است، م
یک موضوع مھم اعتـراضـات در  
ھمه مـراکـز کـارگـری اعـتـراض  
علیه اعدام ھـا و اعـالم خـواسـت  
آزادی فوری ھمه زندانیان سیاسی  

ـنـد  . از زندان باشد  ـتـوان ـی کارگران م
در ھر کجا که تجـمـعـی دارنـد و  
اعتراضی برپا کرده انـد، خـواسـت  
لغو مجازات اعدام و آزادی فـوری  
ـان   ـی کارگران زندانی و ھـمـه زنـدان

سیاسی را در صدر خواسـتـھـایشـان  
 .قرار دھند 

 
کمپین برای آزادی 

 کارگران زندانی
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متن نامه رضا شھابی و 

بھنام ابراھیم زاده را در 
 :زیر میخوانید

 
اعدام ھا را متوقف و 

زندانیان سیاسی را فورا 
 آزاد کنید

 
ــردم   ــران، م ــف ای ــری ــردم ش م

 انساندوست دنیا 
 

ـیـد در حـال   ھمانطور که میدان
حاضر دھـھـا فـعـال کـارگـری و  
تعداد زیادی از زندانیان سیاسـی و  
عقیدتی با اتھاماتی واھـی و بـه  
جرم مبارزه برای حق و حقوق خـود  

جرم اینھا این است کـه  .  در زندانند 
تالش کرده اند کـارگـران را بـرای  
ـنـد،   احقاق حقوق خود متشکل کـن
ـیـحـقـوقـی   و علیه بیعدالتی ھا و ب

ایـن  .  ھا ابراز مخالفت کـرده انـد  
ــت آقــای   ــی اســت کـه دول درحـال
روحانی با آزاد کـردن شـمـاری از  

بوده  "  خودی " زندانیان که اکثرا ھم  
ـتـه  "  اعتدال " اند ژست   به خود گـرف

ـنـد  .  است  ما زندانیان محکوم در ب
 زنــدان اویــن ضــمــن اعــالم  ٣٥٠ 

خوشحالی از آزادی کسـانـی کـه  
در ھمین مدت از زنـدان آزاد شـده  
اند، اعالم میکنیم اوال غـوغـا بـر  
سر آزادی زندانیان سیاسی و وعـده  
ـاھـو   ـی ھای پیشاانتخاباتی یـک ھ
بیشتر نبوده و آزادی ھمیـن تـعـداد  
ـا   نیز بخاطر اعتراضات داخلی و ی

 .جھانی صورت گرفته است 
 

ـنـد   ـان ب ـی  زنـدان  ٣٥٠ ما زندان

ـنـھـا   اوین، اعالم میکنیم که نـه ت
ــری از آزادی دھــھــا کــارگــر   خــب
ـان   زندانی و شمار بسیاری از زندانی
ـلـکـه   سیاسی و عقیدتی نیسـت، ب
ـتـه و   ـاف فشار بر روی آنھا شدت ی
ـز چـنـدیـن بـرابـر شـده   ـی اعدام ھا ن

ــا  .  اســت  ــاری ب ــن و بــدرفــت ــی ــوھ ت
زندانیان به حد اعالی خود رسـیـده  
و بی توجھی به معالجـه و دوا و  

 .درمان زندانیان بیمار بیداد میکند 
ـتـی   ـای ـن ما مجرم نیستیـم و ج
ـنـھـمـه   نکرده ایم که بایـد مـورد ای
اذیت و آزار و توھین قرار گیریـم و  
. به سالھـا زنـدان مـحـکـوم شـویـم 

ـا ارگـان   سوال ما این است کـه آی
ـنـد بـه   ـتـوان ـی ھـای حـکـومـتـی م
جامعه اعالم کننـد کـه جـرم مـا  
چه بوده است؟ آیا صدا و سیمائـی  
که ھزینه ھایش از طریق اسثتـمـار  
ـات از مـردم   ـی ما کارگران و مـال
تامین میشود این جسارت را دارد  
که مناظره ای با ما ترتیب بـدھـد  

مـا مـطـلـع  !  تا مردم ھم از جـرائـم 
شوند؟ آیا آقای روحانی و سیسـتـم  
قضائی کشور حاضرند با مالقـات  
ـلـی از زنـدان   ـل یک ھیئت بین الم

 اوین موافقت کنند؟ 
 

ـنـی   ـفـرخـواسـت سـنـگـی ما کی
علیه کسانی داریم کـه آزادی را  
از ما گرفته اند و ما را از بـودن  
در کنار عزیزانـمـان مـحـروم کـرده  

ــن خــواســت مــا آزادی  .  انــد  اولــی
فوری و بدون ھیچ قید و شـرطـی  

خـواسـت اضـطـرای  .  از زندان اسـت 
ـز ایـن اسـت کـه تـمـامــی   ـی مـا ن
زندانیان سیاسی که نیاز به درمـان  
ـابـل   و معالجه دارند، با استاندارد ق
قبولی تحت درمان و معالجه قـرار  
ـاج بـه   ـی گیرند و بیمارانی که احـت
ـیـرون زنـدان دارنـد بـه   معالجه در ب

مـا  .  آنھا مرخصی الزم داده بشـود 
ــر و   ــی ــق ــح ــم کــه بــه ت ــخــواھــی مــی
ـان   ـان ـب بدرفتاری ھای روزمره زنـدان
ـیـشـه   با زندانیان فورا و بـرای ھـم
پایان داده شود و امکانات مالقات  
با بستگان و وکـالی زنـدانـی در  
. فضائی توام با احترام فراھم شـود 

ـیـن   ما خواھان اعزام ھیئت ھـای ب
المللی برای بازدید از زندان اوین و  
ـیـه زنـدانـھـای کشـور اعـم از   کـل
ـیـم  . سیاسی یا غیر سیـاسـی ھسـت
. ما مـخـالـف مـجـازات اعـدامـیـم 

اینھا برخی از خواست ھـای بـحـق  
 .ما است 

مـا مـخـالـف مـجـازات اعـدام  
و آخرین تاکید مـا تـوقـف  .  ھستیم 

مـا از مـردم  .  فوری اعدامھـاسـت 
شریف ایران و مردم انساندوسـت در  
سراسر جھان میخواھیم که فعاالنـه  
ـنـد   از خواست ھای ما حمایت کـن

 .و ھمه جا صدای ما باشند 
ــات   ــی عضــو ھــی رضــا شــھــاب
مدیره سندیکای کارگران شـرکـت  
 -واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه 

  زندان اوین ٣٥٠ بند  
ــعــال   ــم زاده ف ــراھــی ــام اب ــھــن ب
ــوق   ــری و دفــاع ا زحــق کــارگ
ـیـگـیـری   کودک، عضو کمیته پ
ــری و   ــھــای آزاد کــارگ تشــکــل
جمعیت دفاع از کـودکـان کـار و  

 ٣٥٠ خیابان، زندان اوین پند  
برگرفته از پایگاه خبری بھنام  

 ابراھیم زاده 
 

کمپین برای آزادی 
 کارگران زندانی

ــر  ١١ ،  ٩٢  آبــان  ٢٠  ــوامــب  ن
 ٢٠١٣ 

SHAHLA_DANESHFAR
@YAHOO.COM 

BAHRAM.SOROUSH@
GMAIL.COM 

HTTP://FREE-THEM-
NOW.BLOGSPOT.COM 
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 شاھرخ زمانی، محمد جراحی و خالد حردانی از زندان گوھردشت به این بیانیه پیوستند 
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ـیـمـه اول  ( در ھفته گذشـتـه   ن
ـران  )   ١٣٩٢ آذرماه  کارگران در ای

ــا   خـواھـان افـزایـش دسـتـمـزدھـا ت
ـیـون تـومـان شـدنـد  ـل . سقف دومـی

طرح خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا  
 در شرایطی توسـط  ١٣٩٢ در سال  

ــران مــطــرح مــیــشــود کــه   کــارگ
کارگران در آستانه سال جـدیـد در  
انتظار تعیین دسـتـمـزدھـا در سـال  

ـــد ١٣٩٣  ـن ــ ـت ـتـــصـــاب  .   ھســ اعــ
ـروشـیـمـی   ـت کارگران شرکتھای پ
بسباران و خـوارزمـی بـا خـواسـت  
افزایش مزد، و پیوستن کـارگـران  
ـیـز بـه ایـن   پتروشیمی بسـبـاران ن
ــکــاس فضــای   ــع ــصــاب، ان اعــت
اعتراض و نارضایتی به معـیـشـت  
ــر از   ــف ــونــھــا ن ــی ــل ــی و زنــدگــی م
.  کارگران با خانواده ھایشان اسـت 

ــای   ــی ھ ــم کــارگــران پــتــروشــی
ـــاران، در   ـب ــ ـــی و بس ـــوارزم خ
اعتصابات خـود اعـالم کـرده انـد  

ــا افــزایــش    درصــدی  ٣٢ کــه ب

دستمزد شان که قبال مورد توافـق  
مدیر عامل پتروشیمی بنـدر امـام  
قرار گرفته بود، موافق نیستنـد و  
ـری   ـراب خواھان افزایـش چـنـدیـن ب
ــد  ــن ــمــزدھــایشــان مــی بــاش ــت . دس

ــات در در   ــصـاب ھـمــزمـان بـا اعـت
پتروشیمی بسبـاران و خـوارزمـی،  

ــت اداری " تـوســط    ــوان عــدال " دی
اعالم شده که شکایت تعدادی از  
تشکلھا علیه دستمـزدھـا در سـال  

ــدگــی قــرار  ١٣٩٢   مــورد رســی
با گـذشـت  :"  نگرفته و  گفته اند 

ـیـه  ٩   ماه از شکایت کارگران عـل
  ٣  و باقی ماندن تنھا  ٩٢ دستمزد  

ـیـس دیـوان   ماه از سال جـاری، رئ
" عدالت اداری امروز با اشاره بـه  
" باز بودن پرونده شـکـایـت از مـزد 

ـرونـده  : اعالم کرد  رسیـدگـی بـه پ
رسیدگی به شـکـایـت کـارگـران،  
ـر   مستلزم این است که دولـت بسـت

و اعتبارات الزم را فـراھـم کـنـد  
ـــا   ـن ــ ـل ــ جـــھـــت  ".  ١٣٩٢ آذر ١٧ ای
در نیـمـه دوم فـروردیـن  " یادآوری،  

ھـای    ماه امسال تعدادی از تشکل 
کارگری در نقاط مختلف کشـور  
ـیـن بـار در واکـنـش بـه   برای اول

ــه " آنـچـه   ــاعـادالن ـیــیـن مـزد ن " تـع
ــی  ــت   م ــای ــک ــد، ش ــدن ــوان ــای    خ ھ

ای را در دیـوان عـدالـت    جداگانه 
اداری ثبت کردنـد کـه در آن از  

دستگاه قضایی خواسته شـده بـود  
 درصــدی  ٢٥ مصــوبــه افــزایــش  

حداقل دستمزد امسال کارگران به  
 قـانـون  ٤١ دلیل مغایرت با مـاده  

ــغــو شــود  ــات  ."  کــار ل ــصــاب اعــت
ـروشـیـمـی بسـبـاران و   کارگران پت
ــن   ـری خـوارزمـی یـکــی از مــھـمــت
اعتراضات کارگری در دوره اخیر  

ــت  ــال  .  اس ــارگــران در س   ٩٢ ک
ـرده ای در   عکس العملھای گست
ـیـه   شکل اعتصاب و اعتراض عـل

از خـود  "   تعیین حداقل دستمزدھا " 
تشکلھـای خـودی و  . نشان دادند 

وابسته به خانه کارگر این مـیـزان  
را  "  تعیین حـداقـل دسـتـمـزدھـا " از  

ـنـد  ـت ـرف و کـارگـران مـراکـز  .  نپذی
صنعتی بـا طـومـار چـھـل ھـزار  
امضا، به سطح دستمزدھا در سـال  

ـراض کـردنـد ١٣٩٢  تـجـمـع  .   اعـت
ــس   ــل مــجــل اعـتــراضــی در مــقـاب

ــد  ــا کــردن . شـورای اســالمــی بــرپ
افزایش دستمزدھا یکی از اصلـی  
ـبـات   ـریـن مـطـال ترین و محوری ت
طبقه کارگر و خانواده ھای آنـھـا  

بـه ھـر  .   در ابعاد میلیونی اسـت 
ـتـوانـد   ـبـش کـارگـری ب درجه جـن
افزایش دسـتـمـزدھـا را از حـالـت  
ـیـاورد و   تاکنونی و پراکنـده در ب
به این اعتراضات شکل سـراسـری  
ـر و   بدھد، در موقعیت تعـرضـی ت

ـرد  ـرار مـیـگـی . فـدرتـمـنـد تـری ق
فراخوان به اعتصابـات کـارگـری  
ــر زنــدگــی و   ــی ــی ــغ قــدم اول در ت
معیشت خانواده ھـای کـارگـری  

احـمـدی  ( جواب دولت دھم  .  است 
ــکــارســازی  )  نـژاد  ســرکــوب و بــی

و جـوابـھـای دولـت  .  میلیونی بود 
دستگیری و  ( یازدھم ھم کماکان  

) سرکوب کارگران و بیکارسـازی 
 . است 

ــرده   ــت ــصــاب گس ــت ــربــه اع ــج ت
کارگران آمریکایی برای افـزایـش  

ـــمـــزد  ـت ـــل دســ ـران  :  حـــداق کـــارگــ
ـــوران  ـیــره   رســت ــجــ ــای زن ای در    ھ

شھرھای مختلف ایـاالت مـتـحـده  
ــکــا بــرای افــزایــش حــداقــل   آمـری

  ٢٤ دستمزد دست به اعـتـصـابـی  
در شھرھایی چـون  .  اند   ساعته زده 

نیویورک، شیکاگـو، واشـنـگـتـن  
ـرویـت و    دی  ـت ـیـن دی سی و ھمچـن

ــه طــور   ــگــان کــارگــران ب ــشــی مــی
جمعی محل کـار را تـرک    دسته 
ھـای کـارگـری    اتحادیـه .  اند   کرده 

خواھان وضع حداقل دستمزدی بـه  
ـنـد ١٥ میزان   . دالر در ساعت ھسـت

ـره   کارگران رستوران  ای    ھای زنـجـی

ــر شــدن حــداقــل   خــواھــان دو بــراب
  ٢٠٠٩ از سـال  .  دستمزدھا ھستند 

حداقل دستمزدھا برای این بـخـش  
ـر ھـفـت   ـیـشـت از کارگران کمی ب

کارگران خـواھـان  .  دالر تعیین شد 
ــمــزدھــا   ــت ــرابــری حــداقــل دس دو ب

. دالر شده انـد ١٥ چیزی در حدود  
ــس  ــا رئــی ــام ــارک اوب ــور    ب ــھ ــم ج

آمریکا، گفته است که از حداقـل  
ــمــزد    دالر در ســاعــت  ١٠ دســت

 .      کند   حمایت می 
 

بیماری ایدز و کودکان 
 کار 

مصائب و مشکالت کارگران  
و خانواده ھای آنھا در ایـن نـظـام  
ــا   ــثـمــار یــکـی دو ت ــاپـا اسـت سـرت

ــد  ــن ــســت ھــر گــوشــه ای از  .  نــی
ــاز   ــمــاعــی را ب مشــکــالت اجــت
ـران   میکنید درد و رنـج مـزدبـگـی

ایـدز  .  جامعه را منعکس میکـنـد 
ـران     ٤٥ در بین کـودکـان کـار ای

. برابر بیش از جمعیت عادی اسـت 
کمتر از نصف جمعـیـت کـودکـان  
ـتـال   ـیـمـاری ایـدز مـب کار  بـه ب

ــد  ــن ــت ــل از وزارت  .  ھس ــق ــه ن و ب
بھداشت از ھر ھزار کودک کـار  
و خیابانی در شھر تھران، چھار و  
ـتـال   نیم درصـد آنـھـا بـه ایـدز مـب

و این در حالی است کـه  .  ھستند 

ـران یـک   شیوع ایدز در جمعیت ای
ـیـب  .  دھم درصد است  ـرت به ایـن ت

شیوع ایدز بیـن کـودکـان کـار و  
 برابر جمعـیـت عـادی  ٤٥ خیابانی  

ـران اســـت  ــ  درصـــد ایـــن  ٧٢ .  ای
ــابــانــی از   ــی کــودکــان کــار و خ
ـیـــن   ــ ـرف مـــواد مـــخـــدر ب مصــ

ـتـه    ١٥ .  انـد   دوستانشان سـخـن گـف
ـیـز اعـالم   درصد ایـن کـودکـان ن

اند که خودشان مواد مـخـدر    کرده 
 درصــد  ٤  /  ٦ .  انـد   مصـرف کـرده 

ــتــه   آن  ــف ــز گ ــی ــد کــه مــواد    ھــا ن ان
ـران  .  انـد   تزریقی استفاده کرده  در ای

سیصد تا چھارصد ھـزار مـعـتـاد  
تزریقی وجود دارد که بخشـھـایـی  
ـنـھـا از کـودکـان خـیـابـانـی   از ای

بسیاری از کودکان کـار  .  ھستند 
ـفـاده   و خیابان در معرض سـوءاسـت

کـودکـان  . ھای جنسی قرار دارند 
کار از خانواده ھای مزدبگیر ایـن  

بیـکـاری  .  نظام استثمارگر ھستند 
ـیـن بـودن درآمـد و   میلیونی و پای
ـر   حقوق و دسـتـمـزدھـا ھـر روز ب
ــد  ـفـزای . ابـعـاد کـودکـان کـار مــی

عامل و بـانـی اصـلـی کـودکـان  
ـیـف و   کار این نظام سـرتـاپـا کـث

طبقه کارگر در  .  استثمارگر است 
ــرایــط   ــن ش ــری ــران در ســخــت ت ای

در  .  اجتماعی قرار گـرفـتـه اسـت 
و  .  ابعاد میلیونی بیکـار مـیـشـود 

در نتیجه این شرایط ھر روز تعداد  
زیادی از کودکانشان به کودکان  

این وضـعـیـت و  .  کار می پیوندد 
راه  .  شرایط را باید دگرگـون کـرد 

ـبـات و   حل فوری، طرح آن مـطـال
خواستھایی است که در زنـدگـی  
ـیــر   ـی ــغ خـانـواده ھـای کــارگـران ت

افزایش دستـمـزدھـا  .  ایجاد میکند 
ــی بــا   ــکــاری مــکــف ــمــه بــی و بــی
استاندارد نرخ تورم و خرید و اجـاره  
ــاه   ــت و رف ــداش ــھ مســکــن و ب

 .     اجتماعی، است 
 ٢٠١٣ نھم دسامبر  

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 ! اعتصاب برای افزایش دستمزد
 مورد ایران، مورد امریکا
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 سونامی بیکاری 

 
 ! اند  ھزار نفر بیکار شده٤٠

ای که گذشت خبرھای مختلفـی    در طول ھفته :    آذر ١٥ 
و شنودھای نفتی به گوش خبرنگـاران رسـیـد    در قالب گفت  

ـاالیشـگـا   مـاھـه  ٣٥ ھـای    ه   از جمله، به دنبال توقف ساخـت پ
پارس جنوبی و در نظر گرفتن بودجه صفر برای ایـن فـازھـا  

 ھزار نفر از نیروھای شاغل در ایـن  ٤٠ در سال آینده، قریب به  
 .اند   فازھا بیکار شده 

 
 ھزار کارگر بیکار میشوند٤٠در ھمدان 
ـتـمـانـی در بـخـش ٤٠  بیش از   ھـای     ھزار کـارگـر سـاخ

مختلف مسکن مھر در استان ھمدان مشغول بـه کـارنـد کـه  
ـا   تمامی این کارگران حداکثر تا پایان سال جاری به مـرور ب

 .شوند   ھا به مالکان، بیکار می   تحویل واحد 
 

 اعتراضات 
ـا   ـاران و خـوارزمـی ب اعتصاب کارگران پتروشیـمـی بسـب

 وعده افزایش مزد پایان گرفت 
ـال اعـتـصـاب کـارگـران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـب بـدن

پیمانکاری پتروشیمی خوارزمی در روز دھم آذر ماه و سـپـس  
ـتـروشـیـمـی   اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران در مجتمع پ
ـا حضـور در   بندر امام در یازدھم آذر، مسئولین این شرکتھا ب
ـان را   میان کارگران اعتصابی وعده پیگیری افزایش مـزد آن
دادند و بعد از ظھر دیروز این کارگران بر سر کـارھـای خـود  

 .بازگشتند 
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران در  
ـیـن   ـان کـارگـران اعـتـصـابـی و مسـئـول کشمکشی که مـی
پتروشیمی بسباران برای پایان اعتصاب صـورت گـرفـت ایـن  
ـا تـوجـه بـه شـرایـط   کارگران اعالم کردند حداقل مزد مـا ب
ـیـون   ـل ـی ـایـد دو م اقتصادی موجود بدون اضافه کاری می ب

در  .  تومان باشد تا ما قادر به ادامه کـار و زنـدگـی شـویـم 
ـاران   ادامه این کشمکش، اعتصاب کارگران پتروشـیـمـی بسـب
ـزایـش   ـیـگـیـری اف با وعده ھای مسئولین این شرکت برای پ

ـفـت  ٥٠٠ مزد و ھمچنین پرداخت حدود   ـاداش ن  ھزار تومان پ
در پایان این اعتـصـاب کـارگـران  .  طی ماه آینده پایان گرفت 

ـیـن شـرکـت جـھـت   پتروشیمی بسباران یک ھفته به مسـئـول
پاسخ عملی فرصت دادند و اعالم نمودند چنانچـه در مـدت  
یک ھفته به خواست شان برای افزایش مزد رسیدگی نشـود  

 .بار دیگر اعتصاب خود را از سر خواھند گرفت 
ـتـروشـیـمـی   ـتـی در پ ـی ـیـن وضـع بنا بر این گـزارش چـن
خوارزمی ھم پیش آمد و کارگران اعتصابی این پتـروشـیـمـی  

ـاران روز     ١١ نیز با وضعیتی مشابه کارگران پتروشیمی بسـب
الزم به یاد آوری اسـت  .  آذر ماه به اعتصاب خود پایان دادند 

ـیـرامـون   ـلـی اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران پ ـب در گـزارش ق
اعتصاب کارگران پتروشیمی ھای خوارزمی و بسباران آمـده  

بود که  یک روز پس از اعـتـصـاب کـارگـران خـوارزمـی،  
ـنـد ١١ کارگران بسباران نیز روز   ـیـوسـت .  آذر به این اعتصاب پ

این در حالی بود که کارگران پتروشیمی خـوارزمـی در روز  
دھم آذر ماه که دست به اعتصاب زده بودند ھمانروز با وعـده  
ھای مسئولین شرکت برای افزایش مزد به اعـتـصـاب خـود  

 .خاتمه داده بودند که بدینوسیله تصحیح میگردد 
 بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایـران رســیـده اســت در پــی اعــتـصـاب سـه روزه کـارگــران  
پتروشیمی فراورش در مجتمع پتروشیمی بندر امـام در اواخـر  

ـزان     ٣٢ مھر ماه و امضای دستور العمل افزایش مزد بـه مـی
ـنـدر امـام در روز   درصد از سوی مدیر عامل پتـروشـیـمـی ب
ـنـده ایـن   بیست و نھم ھمان ماه، مقرر شده است طی ھفتـه آی

 .افزایش در مزد کارگران شرکت فراورش اعمال شود 
ـات   ـا حـمـایـت از اعـتـصـاب اتحادیه آزاد کارگـران ایـران ب
ـزایـش مـزد،   کارگران پتروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر بـرای اف

  ٤١ مصرانه خواھان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس ماده  
قانون کار و تامین یک زندگی شرافتمندانه برای کـارگـران  
می باشد و بدینوسیله از عموم کـارگـران در سـراسـر کشـور  
میخواھد ھمگام با کارگران پتـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر و  
ـارزه   ـفـری بـه مـب کارگران امضا کننده طومار چھل ھـزار ن
برای افزایش فوری حداقل مزد بپیوندند و برای جـلـوگـیـری  
از ھر گونه تصمیمات ضد کارگری در شورایعالـی  کـار و  
تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر در پایان سال، از ھـم اکـنـون  
ـیـون   ـل ـی متحدانه  خواھان افزایش حداقل مزد تا سـقـف دو م

 تومان شون 
 
دست از  «نی ب ر» نفر از کارگر فصلی ٦٥٠

 کار کشیدند
مـجـتـمـع   «نـی ب ر » نفر از کارگر فصلـی  ٦٥٠ :  آذر ١٧ 

که بـه کـار تـخـصـصـی بـردیـدن  ( کشت و صنعت ھفت تپه  
در واکـنـش بـه مـحـقـق نشـدن  )  شکر اشتغال دارنـد   ساقه نی 

ــد   وعـده  ــدن ــکــی از  .  ھــای کــارفــرمـا دســت از کــار کشــی ی
ما در اعتراض به  افزایش نیافتن دستمزد و سـایـر  :  کارگران 

حقوقی که پس از سفر سال گذشته به تـھـران بـه مـا وعـده  
 «نشستن در مزارع »داده شده بود، کار را تعطیل کردیم و با  

منتظر پاسخگویی مسئوالن مجتمع کشت و صـنـعـت ھـفـت  
مان در مجتمـع    سال گذشته که به ھمراه ھمکاران .  تپه ھستیم 

کشت و صنعت کارون شوشتر برای اعتراض به تـھـران آمـده  
بودیم، کارفرمایان این دو مجموعه عالوه بر افزایش دستمـزد،  
وعده پرداخت سنوات، اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل  

ـاده از    و رفع فاصله بیمـه  ـف ای کـارگـران نـی بـر بـرای اسـت
ـا آغـاز  .  بازنشستگی زود ھنگام را  داده بودند  قرار شده بود ب

فصل جدید کاری، حقوق کارگران نی بر نیز بر اسـاس تـورم  
ـلـکـه   ـیـدا نـکـرد، ب افزایش داشته باشد اما نه تنھا افزایـش پ

ـبـه کـارگـران ایـن دو  .  کاھش نیز داشته اسـت  عـمـده مـطـال
مجموعه کشت و صنعت، افزایـش دسـتـمـزد، رفـع فـاصـلـه  

ـان  .  ای و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است   بیمه  ـی ـا ب او ب
ای به خواسته ھای صنفی بیش از سه ھـزار    توجه   اینکه  بی 

: کارگر نی بر، آنان را در سال گذشته به تھران کشاند گـفـت 
اگر مسئوالن استانی به خواسته ھای صنفی ایـن کـارگـران  
رسیدگی می کردند نیاز به کشیدن اعتراضان این کـارگـران  

 . به پایتخت نبود 
 ماه ٣ھمزمان با اعتراض به عدم پرداخت 

صدرا روی ریل اخراج / حقوق کارگران
 کارگران افتاد

ـاسـان شـرکـت  : خلیج فارس  شماری از کارگران و کارشـن

آبھای عمیق وابسته به صدرا بوشھر در اعتراض بـه پـرداخـت  
 مـاه گـذشـتـه، دسـت بـه اعـتـراض  ٣ نشدن حقوق خود طی  

 .زدند 
ـان  «خلیج فارس »به گزارش   ـی ـا ب ؛ نماینده این کارگران ب

اینکه صبح امروز دست از کـار کشـیـده و نسـبـت پـرداخـت  
نشدن حقوق ماھھای شھریور، مھر و آبان دست بـه اعـتـراض  

پـس از واگـذاری شـرکـت صـدرا از  :  زده ایم، اظھار داشـت 
ـارس در   ـادراھـان پ ـاه بـه شـرکـت آب ـپ ـا س ـی ـب قرارگاه خاتم االن
ـیـت ھـایـش در   ـال تابستان سال جاری، مالک جدید کـه فـع
ـیـت در بـخـش   ـال حوزه راه و ساختمان بوده و عالقه ای به فع
صنایع دریایی نشـان نـمـی دھـد، عـمـال شـرکـت صـدرا را  
بالتکلیف نگاه داشته اند و ھر روز بخشی از نیروھا را اخـراج  

 .می کنند 
وی با بیان اینکه از زمان تغییر مالکیت شـرکـت صـدرا  

 نیروی کارگری، کارشناسی و ستادی تعدیـل و  ١٨٠ قریب  
بخشی از نیروھایـی ھـم  :  کنار گذاشته شده اند، اظھار داشت 

ـا   که باقی مانده، چند ماه حقوق نگرفته و زنـدگـی شـان ب
 .مشکالت عدیده ای مواجه شده است 

مدیر کشتـی سـازی   «ضربی »وی با اشاره به استعفای  
صدرا به دلیل خط مشـی مـالـکـان جـدیـد شـرکـت، اظـھـار  

این شائبه پیش آمده که خانـواده چـوبـدار بـه عـنـوان  :  داشت 
ـادی کـه بـه   ـیـل بـدھـی ھـای زی مالکان جدید صدرا به دل
بانکھا دارند، با تعدیل نیرو و عـدم پـرداخـت چـنـدیـن مـاھـه  
حقوق شاغالن فعلی، درحال کـوچـک سـازی بـدنـه صـدرا  
ھستند تا به این طریق ارزش سھام شان در بورس باال رفته و  

از این رو  .  در زمان مناسب به واگذاری مجدد آن اقدام کنند 
ظاھرا در درازمدت شرکت صـدرا بـرای آنـھـا چـنـدان واجـد  

 اھمیت نیست 
ـفـی در  :  وی ادامـه داد  ـی ـامـه گـی و بـالتـکـل بـی بـرن

مجموعه صدرا روز به روز بیشتر می شود، طـوری کـه دو  
شناور شرکت آبھای عمیق که در حـوزه سـکـوسـازی فـعـال  

 نفر روی آن شاغل بودند، به دلیـل بـدھـی  ٧٥ بوده و بیش از  
به بانک پارسیان توقیف شده و یک مورد دیگر نیز تـوسـط  
شرکت مالک شناور به نام امیران از منطقه خـارج گـردیـده،  

 .اما پیگیری موثری در این خصوص صورت نگرفته است 
ـزدیـک بـه   به گفته وی، از شھریورماه گذشته تاکنون ن

 مرحله از شرکت صنعتی دریایی ایـران در  ٣  نیرو طی  ١٦٠ 
بوشھر اخراج و تعدیل شده اند و روز به روز ایـن رونـد تشـدیـد  
ـیـگـیـر   ـانـی پ می شود؛ اما ھـیـچ کـدام از مسـئـوالن اسـت

 .موضوع و دفاع از حقوق افراد شاغل نمی باشند 
 

  تداوم اعتصاب 
ـا در  ٢ :   آذر ١٦   ھزار کارگر معدن چادرملو کـه عـمـدت

  ٧ بخش استخراج و بارگیری مشغول به کارند ، از سـاعـت  
ھا دسـت از    ، در تمام شیفت )   آذر ماه ١٥ ( صبح روز گذشته  

ـات کـارگـران . اند   کار کشیده  ـب در  :  پیشینه اعتراضات و مطال
 کارگر معدن چادرملو در اعتـراض بـه  ٨٠٠  آذر ماه  ٦ تاریخ  

دستمزدھای ناعادالنه و ھمچنین اخراج یکی ازھـمـکـارانشـان  
بیش از یک ساعت دست از کـار کشـیـده و تـجـمـع کـرده  

 .بودند 
 

کارخانه کاھی تبریز "اعتراض کارگران 
 "کنف
ـز کـنـف " نفر از کارگران  ١٠٠   ـبـری در  "  کارخانه کاھی ت

ـیـمـه خـود  ٢٩ واکنش به عدم پرداخت   ماه دستمـزد و قـطـع ب
 نفر از کـارگـران ایـن  ٢٥٠  ماه دستمزد  ٢٨ .  اعتراض کرداد 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـان قـطـع   کارخانه پرداخت نشده و از تیرماه امسال نیز بیـمـه آن
 نفـر از کـارگـران ایـن کـارخـانـه  ٩٦ عالوه بر این  . شده است 

شامل قانون سخت و زیان آور می شدند اما کارفـرمـا مـانـع  
 .استفاده از این امتیاز بازنشستگی برای آنان شده است 

 
 ھزارکارگر٢پایان اعتصاب 

ـان اعـتـصـاب  :  آذر ١٤  ھـزارکـارگـرنـی بـر کشـت و  ٢ پای
پس از گـذشـت  . روزدرپی وعده مدیران ٣ صنعت کارون پس از 

سه روز از آغاز تجمـع کـارگـران کشـت و صـنـعـت کـارون  
ـافـت و   ـان ی ـای ـیـش پ شھرستان شوشتر این اعتراض ساعتی پ

پس از برگزاری جـلـسـات  .  فعالیت کارخانه از سر گرفته شد 
متعدد در فرمانداری شوشتر، ھیئت مدیره کارخانه کشـت و  

بـر ایـن    برای رفع مشکالت کارگران نـی ...  صنعت کارون و 
 .کارخانه ساعتی پیش این اعتراض کارگری به پایان رسید 

 
تجمع كارگران پیمانكاری شركت نفت و گاز 

 پارس
ـفـت و  ٣٠٠ :  آذر ١٤  نفر از کارگران پیمانکاری شرکـت ن

ـبـه سـاعـت ھشـت صـبـح در   گاز پارس عسلویه روز سه شن
اعتراض به دوماه حقوق معوقه مقابل سـاخـتـمـان اداری ایـن  

از دوماه پیـش کـه  :  یکی از  کارگران .  شرکت تجمع کردند 
پیمانکار نیروی خدمات و ماشین آالت شرکـت عـوض شـده  
ـافـت حـقـوق و   کارگران و کارمندان این شـرکـت بـرای دری

ایـن کـارگـر در ادامـه  .  مزایای خود دچار مشکل شده انـد 
خبر داد مسووالن شرکـت کـه در تـجـمـع کـارگـران حضـور  
یافتند تنھا به تھدید به اخـراج و کسـر از حـقـوق بسـنـده و  
اعالم کردند که طبق قرارداد جدیدی که پیمانکار جدیـد بـه  
کارگران تحمیل کرده تمام مزایایی که در قرارداد آنھـا آمـده،  
حذف شده و کارگران حتی از سایت اسکان داده شده تـوسـط  
ـقـل   ـت ـن شرکت نفت و گاز پارس باید به یک محل دیـگـر م

ھمچنین از سه وعده غذایی که سھمیه کارگران بـود  .  شوند 
ـیـت  .   حذف شده است )  شام (وعده آخر   گفته می شود وضـع

ـفـت و گـاز   کارگران عسلویه که قرارداد مستقیم با شرکت ن
ـنـد،   پارس ندارند و با شرکت ھای پیمانکار در حال کار ھسـت
ـیـجـه   ـت بسیار سخت بوده و نامه نگاری آنھا به وزیر نفت به ن

 .نرسید 
 

 نا امنی محیط کار 
 

 مرگ کارگرجوان 
ــاه  :  آذر ١٦  ــارگ ــار در یــک ک ــن ک ــی کــارگــر جــوان ح

ـقـه   ـبـھـشـت، از طـب ساختمانی واقع در تھرانپارس، خیابان اردی
سوم به طبقه منفی یک سقوط کرد و جان خود را از دسـت  

 .داد 
 

ریزش آواردرمعدن شن و ماسه شھرستان 
 قدس
ـار مـوجـب بـروز  :  آذر ١٥  ـب ـن برداشت بی رویه از مـعـدن ای

ـیـل  .  حادثه در شھرستان قدس شد  ـا ب یکی از کارگران که ب
مکانیکی مشغول کار در این معدن بود، به عـلـت رانـش و  

 ریزش زمین در زیر آوار مدفون شد  
 
ـزش  :   آذر ١٨  با گذشت بیش از چـھـار روز از حـادثـه ری

واقع در شھرستان قدس و دفـن   «آباد   نوین رضی »معدن ماسه  
ـتـن    یک کارگر زیر گل و الی، ھنوز جستجو  ـاف ھا بـرای ی

 .ادامه دارد   کارگر مفقود شده  
 

کشته و زخمی شدن سه کارگردر معدن 
  کرمانشاه

ـای  :  آذر ١٦  غروب روز چھاردھم آذرمـاه در مـعـدن روسـت
ـفـجـر و  "  قادرمرز "  از توابع کرمانشاه یک کپسول ھواگاز مـن

حادثه در محیـط بسـتـه مـعـدن  .  جان یک کارگر را گرفت 
ـیـروھـای   ـبـل از حضـور ن روی داده و یکـی از کـارگـران ق

  ٢ شرایط عمـومـی  .  نشانی جان خود را از دست داده بود   آتش 
اکـنـون در مـراکـز    تن از معدنچیان وخیم گزارش شـده و ھـم 

 .برند   درمانی شھر کرمانشاه تحت مراقب پزشکی بسر می 
 

یک کارگرساختمانی درارومیه درپی سقوط 
 !ازارتفاع جانش راازدست داد

ی ناشی از کار در شـھـر ارومـیـه    سیزدھم آذرماه، حادثه 
ـام خسـرو   ـتـمـانـی بـه ن منجر به مرگ یـک کـارگـر سـاخ

ـتـمـانـی    خسـرو مـرواریـدی در پـروژه .  مرواریدی شد  ی سـاخ
ـنـی   گلشھر ارومیه مشغول بکار بوده و به گفته شاھـدان عـی

ـاور " این کارگر در ھنگام کار با باالبر   دچـار حـادثـه شـده  "  ت
ـأمـیـن  .  است  خسرو مرواریدی جدیدا  ازدواج نمـوده و جـھـت ت

 .ی ساختمانی مشغول بکار شد   مایحتاج روزانه در پروژه 
 

 میلیون ١١.٥خطر حوادث کاری در کمین 
 !کارگر
 ھـزار  ٥٠٠  میلیون و  ١١ : وزارت کار اعالم کرد : آذز ١٥ 

شاغل در سال گذشته در معرض حوادث ناشی از کـار قـرار  
ـاد کـه  ٥٣٢  ھزار و  ٢٠ برای  . داشتند  ـت ـاق اف ـف  نفر حادثـه ات

بـررسـی ھـا  .   نفر مـرگ بـود ١١٣ متاسفانه نتیجه آن برای  
نشان می دھد خطرنـاک تـریـن زمـان بـرای وقـوع حـوادث  

بـررسـی  .  شغلی نه شب ھا و نه عصرھا، بلکه صبح ھا است 
ـاره   ـتـمـاعـی درب گزارش جدید وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اج
ـا سـال   ـایسـه آن ب ـق حوادث ناشی از کار در سال گذشته و م

ـفـر  ٥٧٦  ھزار و  ٥٥٣  میلیون و  ١١  نشان می دھد که  ٩٠   ن
در سال گذشته در معرض حوادث ناشی از کار قـرار داشـتـه  

ـیـون و  ١٠  به میزان  ٩٠ اند که این تعداد در سال   ـل ـی   ٨٧٣  م
  ٥٣٢  ھـزار و  ٢٠ در سال گذشته  .  نفر بوده است ٨٠٠ ھزار و  

نفر در کشور دچار حوادث شغلی شدنـد کـه ایـن تـعـداد در  
بـه صـورت  .   نفر بوده است ٣٩٩  ھزار و  ٢٠  به میزان  ٩٠ سال  

ـیـون و  ١١ کلی از تعداد   ـل ـی ـفـر در  ٥٧٦  ھـزار و  ٥٥٣  م  ن
 ھـزار و  ٥٤١  میلیـون و  ٢ معرض حادثه طی سال گذشته،  

ـز مـربـوط بـه  ٧  ھزار و  ٩٠٢  نفر در تھران بوده و  ٩١٤  ـی  نفر ن
 ھـزار و  ٧٥٢ ھمچنین در سال گـذشـتـه  .  استان اصفھان بود 

ـفـر در  ٧٦١  ھـزار و  ٧١٩  نفر در خـراسـان رضـوی،  ٥٦٦   ن
 ھـزار و  ٥١٧  نفر در فـارس و  ٢٥٨  ھزار و  ٦٣١ خوزستان،  

بیـشـتـریـن تـعـداد  .   نفر نیز مربوط به مازندران بوده است ٤١٩ 
 نفـر  ١٢٧  ھزار و  ٣ حوادث اتفاق افتاده نیز مربوط به تھران با  

 حـادثـه شـغـلـی در سـال گـذشـتـه  ٩٣٧ ھزار و  ٢ . بوده است 
 مـورد  ٥٨٧  ھزار و  ٤  سال،  ٢٤  تا  ٢٠ مربوط شاغالن سنین  

ـیـن  ١٠٩  ھزار و  ٢  سال و  ٣٤  تا  ٣٠   مورد نیز برای افراد سـن
 اتفاق در صـبـح  ٧٨٧  ھزار و  ١٣ .  سال اتفاق افتاد ٤٤  تا  ٤٠ 
 اتفاق نیز در  ٢٥٩  مورد عصرھا و ھزار و  ٤٨٧  ھزار و  ٥ ھا،  

 .شب ھا بوده است 
 نفر از حادثه دیدگاه در سال گذشته فـوت  ١١٣ متاسفانه  

ـادگـی کـلـی شـدنـد ١٧٧ کردند و   ـت .  نیز دچـار از کـار اف
ـا  ٣٣  نفر دچار از دسـت دادن  ٣٣١ ھمچنین    درصـد  ٦٦  ت

ـایـی  ٣٣  نفر نیز کمتر از  ٩٦٧ توانایی خود شده و    درصد تـوان

ـفـر در سـال  ٩٤٤  ھـزار و  ١٨ . کار خودن را از دست دادند   ن
گذشته پس از حادثه، توانایی خود را بازیافتند و به بھبـودی  

 تـعـداد فـوت شـدگـان  ٩٠ با این حال در سال  .  کامل رسیدند 
 مورد بـوده  ١٨٥  مورد و تعداد از کار افتادگان کلی نیز  ٨٥ 
 حادثه در سال گذشته به دلیل استفاده از وسـایـل  ٦٧٥ .  است 

ـز بـه  ٣٧  حادثه وسایل بی حفاظ و  ٩٤٨ معیوب،   ـی  مـورد ن
فقدان اطـالعـات  .  دلیل استفاده از لباس خطرناک اتفاق افتاد 

 حادثـه،  ١٠٤  حادثه، ازدحام و بی نظمی تجھیزات  ٢٣٦ دلیل  
  ٧٢٣  مورد، عدم استفاده از وسایل حفاظتی  ٨٤ عدم آموزش  

 حادثه را  ٥٣٦ مورد و عدم رعایت مقررات ایمنی نیز ھزار و  
 آسـیـب در  ٥١٣  ھـزار و  ٣ در سال گـذشـتـه  .  رقم زده است 

  ٦٧٩  مورد در پاھـا، ھـزار و  ٣١٤  ھزار و  ٥ انگشتان دست،  
 مـورد صـورت،  ٧٧٩  حادثه کمر،  ٦١١ مورد انگشت دست،  

 حادثـه  ٣٢٥  مورد چشم و  ٣٤٣  حادثه دست،  ٤٦٠  ھزار و  ٥ 
 .نیز در جمجمه حادثه دیدگان بوده است 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
 کارگر اخراج شدند٢٠٠

ــکــاران  ٢٠٠ اخـراج   ـان ــم ـی ــکــی از پ ــر از کـارگــران ی ــف  ن
شـرکـت  .  «سـاخـتـمـان نصـب »پاالیشگاه آبادان به نام شرکت  

ـانـکـاران وابسـتـه بـه   «ساختـمـان نصـب »پیمانکاری   ـیـم از پ
ـاسـیـسـات   پاالیشگاه آبادان که در زمینـه سـاخـت و نصـب ت
ـازگـی پـس از اتـمـام بـخـشـی از   ـیـت دارد بـه ت نفتی فعال

عـالوه بـر  .   کارگر را خـاتـمـه داد ٢٠٠ اش، قرارداد    ھای   پروژه 
ـز بصـورت  ٥٠  کارگر،  قرارداد  ٢٠٠ اخراج   ـی  کارگر دیـگـر ن

ـز در روزھـای   ـی معلق در آمده و احتمال اخراج این کارگران ن
سه ماه از حقوق ماھھای شھریـور، مـھـر و  .  آینده وجود دارد 

ـنـوز پـرداخـت نشـده   آبان ماه این کارگران به تاخیر افتاده و ھ
 است  
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه است که ٧کارکنان شھرداری سوق 
 اند حقوق نگرفته

ـان شـھـرداری  ٧ آذر، عدم پرداخت  ١٦  مـاه حـقـوق کـارکـن
 .،خبرداد )نفر ٣٢ (سوق 

 
 کارگر ھنور در انتظار٦٠

،  " رجـا " شصت کارگر یک شرکت پیمانکاری وابسته به  
ـیـون  ١٢٣  سال است که برای پرداخت طـلـب  ٢ بیش از   ـل ـی  م

تومانی خود از سوی شرکت پیمانکاری سابق این مجمـوعـه  
شرکـت رجـا بـعـد از اتـمـام قـرارداد ایـن  .  انتظار می کشند 

 ضـمـن قـول پـرداخـت  ٩١ شرکت پیمانکاری در آذرماه سـال  
معوقات کارگران از آنان امضای تسویه گرفت اما بـرخـالف  

 . وعده اش طلب کارگران را پرداخت نکرد 
 

 كارگران 
 

پیام بھنام ابراھیم زاده به دانشجویان در 
 آستانه شانزده آذر 

ـیـد راه   شانزدھم آذرماه ھر سال یادآور جانفشـانـی سـه شـھ
ـا و   ـی ـزرگ ن آزادیخواھی و برابری طلبی شھیدان قندچی، ب

سالھاست که این روز را گرامـی مـی  .  شریعت رضوی است 
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داریم زیرا ھنـوز کشـور مـا  
به آزادی و به شعور و شـور  
ـازمـنـد   ـی جنبش دانشجویی ن
ـا از گـذرگـاه ھـای   است ت
ــاز   ســخــت و ســرنــوشــت س
پیشرو عبور کرده تا شـاھـد  
ـاشــــد  ــ ــــح آزادی ب ـب ــ . ص

ــش   ــب ــم کــه جــن خــوشــحــال
دانشجویی ھنوز پویا و سرزندگی خود را حـفـظ کـرده و از  

از  .  مبارزان راه آزادی در این شرایط سخت دفـاع مـی کـنـد 
ـارز   ـز و آزادیـخـواھـی کـه ایـن مـب ھمه شما دانشجویان عزی
ـبـرده انـد و مـورد   ـاد ن کوچک راه آزادی و برابری را از ی
.  حمایت قـرار داده انـد نـھـایـت تشـکـر و قـدردانـی را دارم 

ـنـویسـم   کوچکتر از آنم که بخواھم پیامی برای این عزیزان ب
تنھا تاکید می کنم که برای روزھای سخت پیـش رو خـود  

عزیزان راه پیش رو راھی سـخـت و  .  را از ھرجھت آماده کنند 
دشوار است که نیازمند ھمدلی و ھمکاری و کنار گذاشـتـن  
برخی اختالفات جزیی عقیدتی و فکـری اسـت کـه درصـد  

آنچه کـه مـا را  . سال اخیر آفت مبارزان راه آزادی بوده است 
ـنـده نـگـه مـی دارد   در شرایط دشـوار زنـدان امـیـدوار بـه آی
ـاعـث   پافشاری شما عزیزان بر راه مقدس آزادی اسـت کـه ب
می شود دشمنان آزادی ھر روز خود را ضعیف تـر از دیـروز  
احساس کرده و در برابر موج رو به گسترده آزادیخواھی وادار  

 . به تسلیم و پذیرش واقعیت ھا شوند دور نیست 
آن روزی که فداکاری ھا و از خودگذشتگی ھـا و بـه  

ھمه ما در برابر آنچـه بـر  .  فکر دیگران بودن ھا به بار نشیند 
ـیـت انسـانـی داریـم و از شـمـا   دیگران مـی گـذرد مسـئـول
ـانـی را کـه در ایـن راه قـدم   سپاسگذارم که قدر و ارزش آن

ـیـد  ھـرسـال  .  گذاشته اند می دانید و آنھا را فراموش نمی کن
ـافشـاری بـر آن   شانزده آذر یادآورمیثاق دیرین ما با آزادی و پ
است میثاقی که گذشتگان ما نیز بر سر آن جان ھـا داده و  

اند می دانم که برای بـرخـی از شـمـاھـا    سرھا بر سر دار دیده 
این پرسش جدی است که چرا ما باید برای بـه دسـت آوردن  
ـنـه   ـزی آنچکه در کشورھای دیگر بدیھات اسـت ایـن ھـمـه ھ

ـنـه بـدسـت  . بدھیم  ـزی باید به خاطر داشته باشیم آزادی بدون ھ
ـابـل اتـکـا نـخـواھـد   نمی آید و اگرھم حاصل شود پایدار و ق

ـارزه بـرای آزادی و  .   بود  تجربه نشان مـی دھـد ھـرجـا مـب
عدالت طوالنی تر و مثمر بوده تثبیت آن ھـم راحـت تـر بـوده  

بھنام ابراھیم زاده فعال حقوق کودکان و کـارگـری  .  *  است 
عضو کمیته پیگیری تشکل ھای آزاد کـارگـری و عضـو  

 ٣٥٠ جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان  زندان اوین بنـد  
 ١٣٩٢ دوازدھم آذر   -

 
ادامه ی بازداشت افشین ندیمی و مھرداد 

 صبوری محکوم می باشد
ـازداشـت افشـیـن   بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ب
ـنـگـی در   ندیمی و مھرداد صبوری، از اعضای کمیته ھماھ

ـالـه  ـان در ھ ای  ¬شھرستان کامیاران، ھنوزعلت دستگیری آن

ـنـد ھـزاران کـارگـر  .  از ابھام قرار دارد  ـفـر، بـه مـان ایـن دو ن
ـاسـب و   مھاجر، به خاطربیکاری ونبود فرصتھای شغلی مـن
دستمزدھای زیر خط فقر، راھی کردستان عراق شده تا شـایـد  

ـاه بـه زنـدگـی خـود  ¬از این   طریق الاقل برای دوره ای کوت
وخانواده ھایشان سر و سامان بخشیده حتی المقدور از کابـوس  

ـزان بـعـد از مـدتـھـا  .  فقر و تنگدستی رھایی یابند  ایـن عـزی
ـار کـار در  ¬دوری از خـانـواده و تـحـمـل شـرایـط مشـقـت  ب

 آبان، ھنگام بازگشـت بـه ایـران  ١٧ کردستان عراق، در تاریخ  
ی بازداشتـگـاه  ¬در مرز بانه بازداشت و بعد از چند روز روانه 

ـاران گـردیـدنـد  طـی ایـن  .  اداره ی اطالعات شھرستان کـامـی
ـیـگـیـرانـه ی خـانـواده   مدت، با وجود مراجعات مـتـعـدد و پ
ـامـده   ـی ھایشان، ھنوز اطالع دقیقی از وضعیت آنان به دست ن
است؛ زیرا کارگزاران اداره ی اطالعات کامیاران، در نـھـایـت  
ـزان   بی مسئولیتی، از پاسخگویی به خانواده ھـای ایـن عـزی
ـنـی را از   ـف ـل سر باز زده و حتی اجازه ی مالقات و تـمـاس ت
آنان سلب نموده اند که این وضعیت موجب نگرانـی خـانـواده،  

سرمایه داری در  .  دوستان و سایر فعالین کارگری شده است 
ـاتـوانـی  )  و البته بسیاری از نقاط جھان نیز  ( ایران   به دلیل ن

ـا تشـدیـد   ـا ب در کنترل و مھار   بحران، تالش مـی کـنـد ت
ـازپـس گـیـری حـداقـل   استثـمـار و فشـار بـر کـارگـران و ب
ـارزه   دستاوردھای این طبقه  که ماحصل سال ھا تالش و مـب
ـقـدور   ی کارگران در دوره ھای متفاوت بوده است حـتـی الـم
ـلـف بـه   بحران و پیامدھای ویران گر آن را بـه اشـکـال مـخـت

ـاپـذیـر  . زندگی کارگران منتقل نماید  حرص و ولـع سـیـری ن
ـاشـت روزافـزون سـرمـایـه و کسـب   ـب سرمایـه داران بـرای ان
ـبـش   سودھای نجومی، وھمزمان تھاجم افسارگسیخته به جـن
کارگری و فعاالن این جنبش را، که صرفا  برای به سکـوت  
ـایـد در ایـن   ـنـھـا ب کشاندن آنان صورت می گیرد، تنھـا و ت

ـیـن  .  راستا توضیح داد  بی جھت نیست که حامیان و مـدافـع
ـا اعـتـراضـات بـه حـق   نظام سرمایـه داری، در رودررویـی ب
کارگران حتی آن جا که حقوق حقه و مسلم آنان پایمال مـی  
گردد  اینچنین بی رحمانه به صفوف کارگران حمله ور شـده  
ـا تـھـدیـد و ارعـاب و   و خواست ھا و مطالبات آنان را تنھا ب

ـنـد  سـاحـت  " آن زمـان کـه  .  بازداشت و زندان پاسـخ مـی دھ
به زیر سئوال برود، سرمایه چیزی جـز  " مقدس سرمایه و سود 

ـاسـد  ـز  .  زبان زور و تـھـدیـد نـمـی شـن ـازداشـت ایـن دو عـزی ب
و دستگـیـری و زنـدان  )  افشین ندیمی و مھرداد صبوری  (  

دیگر کارگران و فعاالن کارگری، حمله به مجمع عـمـومـی  
ساالنه ی کمیته ی ھماھنگی و ضرب و شـتـم و ھـتـک  
ـیـن طـور فشـار و سـرکـوب   حرمت اعضا و فعالین آن و ھم
ـتـمـاعـی ھـمـچـون   کارگران و فعاالن دیگر جنبـش ھـای اج
ـنـھـا مـی تـوان از ایـن   جنبش زنان و جنبش دانشجویی را ت

ـنـدگـان  .  طریق توضیح داد  ـای دسـتـگـیـری چـھـار تـن از نـم
ـال   ـب کارگران صنایع نساجی پلی اکریل اصفھان را کـه در ق
ـاھـچـال   تھدید به امنیت شغلی کارگران این شـرکـت بـه سـی
ـبـی   ـفـعـت طـل ـن ھای حامیان سرمایه سپرده شده اند غیـراز م
لجام گسیخته و بی حساب سرمایه و حرص و ولـع سـرمـایـه  
ـام نـھـاد ؟  ھـم   داران به مثابه یک طبقه چه می تـوان ن
اکنون بسیاری از کارگران و فعاالن کارگری از جملـه رضـا  

ـیـل  ...  شھابی، محمد جراحی، و   سال ھاست که تنھا بـه دل
دفاع از حقوق خود و ھم طبقه ای ھایشان در زنـدان بـه سـر  

ـتـه  .  می برند  ـی وفا قادری و غالب حسینی، از اعضـای کـم
ھماھنگی باید عمر وزندگی خود را بـه دور از خـانـواده در  
ـتـه   ـی زندان سپری کنند و خالد حسینی از دیگر اعضای کـم

ساله در دادگاه بـدوی،  ٥/١ ھماھنگی نیز پس از محکومیت  
درانتظار دادگاه تجدید نظر به سر می برد و برای چـنـدمـیـن  

بار به دادگاه احضار شده است تا احتماال  تاوان دفاع جسـورانـه  
و حق طلبانه ی خود از کـارگـران را بـه سـرمـایـه داری و  

ـار  ¬¬و این ھا تنھا گوشه ھـا .  عوامل آن پس بدھد  ی بسـی
ـقـه  ی  ¬کوچکی از فشارھـا و مشـکـالتـی اسـت کـه طـب

ـا آن دسـت بـه   کارگر ایران و پیشروان و فعاالن این جنبـش ب
ـازداشـت افشـیـن نـدیـمـی،  .  گریبانند  به باور ما ادامـه ی ب

مھرداد صبوری و دیگر پیشروان و فعالیـن کـارگـری، خـود  
ی ھـمـان رونـد سـرکـوب  ¬مھرتأیید دوباره ایسـت بـر ادامـه 

گرایانه و سیاست ھای  ضد  کارگری سـرمـایـه کـه دسـتـور  
کار اصلی و ھمیشگی این نظام برای ممانعت از اوجگـیـری  
ـاتـی   ـق جنبش کارگری و گرایشات ضدسرمایـه داری و طـب

این سیاست ھا ھمچنیـن از جـانـب سـرمـایـه  .  کارگران است 
ـقـل و خـود   اعمال می شود تا از ایجاد تشـکـل ھـای مسـت

ـیـت  .  ی کارگری ممانعت به عمل آورند ¬ساخته  روند حـاکـم
انـدازھـای  ¬سرمایه روند تیره و تاری است که تمامـی چشـم 

ـنـده ی   کارگران و رنجبران را به تیره گی می گرایاند، و آی
آنان را ھمچون شمعی در باد با خطر خاموشـی و اضـمـحـالل  

ـیـن  .  رو برو می کند  ـا وجـود چـن ـیـن شـرایـطـی و ب در چـن
نظامی، آلترناتیوی که قادر به نجات تـوده ھـای کـارگـر و  
در نھایت جامعه خواھد بود،تنھا و تنھا در اثر اتحاد  فراگـیـر  
و طبقاتی کارگران صورت واقعیت به خـود خـواھـد گـرفـت  

ی آگاھی  طبقاتی و ایجاد تشـکـلـھـای  ¬که آن ھم در سایه 
مستقل و طبقاتی کارگران که زمینـه سـاز شـکـل گـیـری   
اتحاد سراسری طبقه ی کارگر را فراھم خواھد کرد مـیـسـر  

کمیته ھماھنگی ضمن محکوم نمودن مجمـوعـه  . خواھد شد 
فشارھا و تضییقات وارده بر کارگران، فعاالن و تشکل ھـای  

ھـای ضـد   ¬کارگری، خواھان پایان بخشیدن به این سیـاسـت 
ـبـه   کارگری بوده، و در این راستا حمایت پیگیرانه و ھمه جان
ی تمامی  کارگران را در ایران و جھان برای آزادی تـمـامـی  

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  .  این عزیزان خواستاراست 
 ١٤/٩/٩٢ -ھای کارگری ¬ایجاد تشکل 

 
 

اعتراض به کمی ساعات ھواخوری زندانیان 
  گوھر دشت کرج١٢سیاسی بند 

اعتراض به کمی ساعات ھواخوری زندانیان سیاسی بنـد  
بـرای اعـتـراض بـه کـمـی سـاعـات  .   گوھر دشت کـرج ١٢ 

ـتـن بـه ھـواخـوری را  ١٧ ھواخوری از امروزیکشنبه    آذر رف
 زندان گـوھـر  ١٢ قابل ذکر است که در سالن  . تحریم کردند  

ـیـم  ١٢ دشت کرج به جای   ـقـط دو  و ن  ساعت ھواخوری ف
ـقـه خـود ھـمـه روز   ـی ساعت است و ان را نیز ماموران به سـل

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی .  کمترش می کنند  
 

 گزارش 
 

حمله نیروھای سد معبر شھرداری سنندج 
 به دست فروشان

 ماموران سد معبـر وابسـتـه بـه  ٩٢  /١٢/٩ روز سه شنبه  
شھرداری  شھر سنندج بـه دسـت فـروشـان واقـع در مـیـدان  
انقالب حمله کرده وبسیاری از اجناس آنان را به غارت بـردنـد  
ـان   که این عمل با واکنش مردم مواجه شد و شخصی از مـی
مردم با صدای بلند  اعتراض خود نسبت به این عـمـل غـیـر  
انسانی را نشان داد که متاسفانه ماموران به صـورت دسـتـه  
جمعی به شخص مذکور به شیوی بسیار وحشیانه ای حملـه  
ور شدند  واو را مورد ضرب و شتم قرار دادند بـه گـونـه ای  
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که  از ناحیه سر و صورت زخمی و به خاطرجرا حات شـدیـد  
ـاچـاری   .   راھی بیمارستان شد    این دست فروشان از روی ن

در سرما ودر زیر برف وباران برای بدست آوردن اندک پـولـی  
ـنـد   برای گذران زندگی بخور ونمیر مشغول به این کـار ھسـت
ـبـر   ـیـروھـای سـد مـع ـادا ن وھر روز از بیم و ھراس اینکه مـب
برسند و اجناس آنھا را به غارت ببرند ،روز را بـه شـب مـی  
ـارعـده ای ازآنـھـا طـعـمـه ایـن   رسانند و دریغ از اینکه ھـر ب
ـز از   ـی ـز خـود را ن ـاچـی ماموران شده و ھمین اندازه سرمایـه ن

کمیته ھماھـنـگـی ضـمـن مـحـکـوم کـردن  . دست می دھند 
ـاس آنـھـا   ضرب و شتم دست فروشان و بـه غـارت بـردن اجـن
،اعالم می دارد این وظیفه دولت و شھرادی ھـاسـت کـه در  
ـا قـرار دادن   ـیـکـاری  روز افـزون ،ب نبود امنیت شغلی و ب

 .مکانھایی در اختیار این عزیزان از انھا حمایت کند  
 

 اخبار بین المللی 
 

تظاھرات بر علیه نژادپرستی در  -فرانسه 
 بیش از صد شھر

 آذر  ١٠ ( به گزارش یورو نیوزروز یکشنبه اول دسـامـبـر  
ـزرگ  (   ـیـمـایـی ب حدود سی سال پس از برگزاری یک راھپ

 علیه نژادپرستی در فرانسه،  
ـاریـس و دیـگـر   ھزاران نفر علیه افزایش این پـدیـده، در پ

این تظاھرات بخـصـوص  .  شھرھای این کشور تظاھرات کردند 
ـیـرا،   ـان تـوب ـی در واکنش به اظھارات نژاد پرستانه علیه کریست

آنـھـا شـعـار  .  وزیر سیاه پوست دادگستری فرانسه، برگزار شد 
ـیـم : " می دادند  ارلـم دزیـر،  . "  ما ھمگی فرزندان مھاجر ھست

رھبر حزب سوسیالیست فرانسه با بیان این که اظھـارات نـژاد  
ـتـه گـذشـتـه عـادی شـده گـفـت  ـف مـا  : " پرستانه در چند ھ

دیدیم کـه  .  چیزھایی شنیده ایم که برایمان قابل تحمل نیست 
ـا   یکی از روزنامه ھای راست افراطی وزیر دادگستـری را ب
میمون مقایسه کرد و بچه ھای فریب خـورده ای را دیـدیـم  

ـتـکـار  . " که بر سر راھش موز انداختند    ٣٥ این تظاھرات به اب
. انجمن ضد نژاد پرستی و سندیکاھای کـاری بـرگـزار شـد 

ـیـش  : " یکی از تظاھرکنندگان می گوید  فرانسه از مدتـھـا پ
ـادی زده   با نژادپرستی مواجه بوده و حرفھای نژادپرستانـه زی

من می خواھم که ما فضایی داشته باشـیـم کـه  .  می شود 
بگوییم در مقابل این ایدئولوژی کـه امـروز بـه خـود اجـاره  

ـز  . " ظھور و بیان می دھد، می ایستیم  ـی تظاھرات مشابھـی ن
 .در یک صد شھر دیگراین کشور برگزار شد 

 
تصرف تلویزیون دولتی توسط  -تایلند 

 مخالفان دولت
ـتـرل   با شدت گرفتن نا آرامی ھای تایلند، معترضان کـن
ساختمان تلویزیون دولتی این کشور موسوم به پی بی اس را  

تنش ھای سیاسی در سـاعـات اخـیـر در  .  در دست گرفتند 
ـای   ـار اسـتـعـف ـتـرضـان خـواسـت تایلند شدت گرفته است و مع
ـان روز   ـای ـا پ ینگالک شیناواترا، نخست وزیـر ایـن کشـور ت

ـنـد  .  ھستند ( آذر  ١٠ (یکشنبه اول دسامبر   ـل مخالفان دولت تای
ـا حـرکـت در   که ملبس به لباس ھای سیاه رنگ ھستنـد ب
درون شھر و به صدا در آوردن سـوت، اعـتـراض خـود را بـه  

رھبران مخالـف دولـت از ھـواداران خـود  .  نمایش می گذارند 
خواسته اند تا ده ساختمان دولتی، شش ایستگاه تلویزیونـی و  
ـیـس را بـه تصـرف خـود در آورنـد  ـل . مقر اصلی نیروھـای پ

ھمزمان پلیس تایلند برای متفرق کردن معتـرضـانـی کـه در  
مقابل ساختمان دولت تجمع کرده بودند اقدام به شلیک گـاز  

گزارش ھا حاکی از آنسـت کـه درگـیـری  .  اشک آور کرد 
ـنـد در طـول   ـل ـای ھای خیابانی بین مخالفان و حامیان دولت ت

 آذر در نقاط دیگری از بانکوک ادامـه داشـتـه  ٩ شب شنبه  
در ھمین حال بخشی دیگر از تظاھر کنندگـان ھـم بـه  .  است 

باشگاه ورزشی پلیس یعنی جایی کـه نـخـسـت وزیـر در آن  
ـام   ـق ـتـه یـک م حضور داشته حمله کرده بودند امـا بـه گـف
دولتی، نخست وزیر قبل از حمله تـوانسـتـه مـحـل را تـرک  

ـان  . کرده و خود را به جای امنی برساند  درگیری بین حـامـی
ـفـر   ـاد ھـزار ن و مخالفان دولت تایلند از آنجا آغاز شد که ھفت
از موافقان دولت که از نواحی شمال بانکوک به ایـن شـھـر  
آمده بودند با تجمع در ورزشگاھـی قصـد اعـالم حـمـایـت از  
ـیـروھـای   ـا حضـور ن دولت این کشور داشتند اما این تجمـع ب

گزارش ھا حـاکـی از آنسـت  .  مخالف به خشونت کشیده شد 
ـبـه، دو کشـتـه و     ٤٥ که درگیری ھای خیابانـی روز شـن

 .زخمی بر جای گذاشته است 
 

اعتصاب کارگران شرکت نفت و گاز  - یمن 
DNO 

کـارگـران  )   آذر ٨ (  نوامبـر  ٢٩ به گزارش یمن پست روز  
در اعـتـراض بـه عـدم   DNOشرکت نفت و گـاز نـروژی  

دریافت پاداش و مزایا که قبال این شرکت بر سـر آن تـوافـق  
ـیـن خـواھـان  .  کرده بود، دست از کار کشیـدنـد  آنـھـا ھـمـچـن

 کارگر اخراجی ھستند که چندی قبـل  ١١ بازگشت به کار  
گوینـد    این کارگران می .   توسط این شرکت اخراج شده بودند 

ـیـن شـرکـت بـه    توجـھـی   و بی   بعد از مذاکرات طوالنی  مسـئـول
ـاتشـان، راھـی  ـانـده اسـت   مطالب . بـجـز اعـتـصـاب بـرایشـان نـم

از مدت زمان اعتصاب این کارگران مخابـره نشـده،    اطالعاتی 
ـانـچـه ایـن    ولی  ـنـد کـه چـن ـیـده ھسـت کارشناسان بر این عـق

ـتـصـاد ایـن   اعتصاب به درازا بیانجامد، بدلیـل وابسـتـگـی اق
ـتـصـاد   کشور به نفت، میتواند زیانھای جبران ناپذیـری بـه اق

 .این کشور وارد آورد 
 
ھزاران کارگر پس از یک ھفته  -مصر 

 تحصن دست به اعتصاب زدند
ـلـوان      ھزاران کارگر کارخانه  تولید آھن و فوالد در شـھـر ھ

ـبـه   در  )   آذر ١١ (  دسـامـبـر  ٢ در جنوب قاھره از روز دوشـن
ـاتشـان   ـب اعتراض به عدم توجه مسئولین کـارخـانـه بـه مـطـال

 نـوامـبـر  ٢٦ ایـن کـارگـران از روز  .  دست به اعتصاب زدند 
چـون    تحصـن کـرده بـودنـد ولـی     بمدت یک ھفته در کارخانه 

ـافـت نـکـردنـد،   پاسخ مناسبی از طرف مسئولین کارخانه دری
خواست عمده این کـارگـران بـه  .  تصمیم به اعتصاب گرفتند 

آنـھـا  . تعویق افتادن دریافت سھم خود از سود کـارخـانـه اسـت 
ھمچنین خواھان اخراج مدیر عامل کارخانه و لـغـو اقـدامـات  

ـیـن  .  تنبیھی بر علیه رھبران کارگری ھستند  کارگران ھمچن
ـقـل خـود اعـتـراض   نسبت به خدمات بھداشتی و حـمـل و ن

ـابـی بـه  .  دارند  ـی ـا دسـت ـارزه ت آنھا اعالم کرده اند که بـه مـب
 .مطالباتشان ادامه خواھند داد 

 
اعتصاب گسترده کارگران برای  -آمریکا 

 افزایش دستمزد
ــزارش بــی  ــارگــران رســتــوران    ســی    بــی   بــه گ ھــای     ک

ـاالت مـتـحـده  (  فست فود )ای    زنجیره  در شھرھای مختلف ای
ـزایـش  (   آذر ١٤ (  دسـامـبـر  ٥ آمریکا روز پنجشنبه   بـرای اف

در  .   سـاعـتـه زدنـد ٢٤ حداقل دستمزد دست به اعـتـصـابـی  
سـی و    شھرھایی چون نیویورک، شیکاگو، واشـنـگـتـن دی 
جـمـعـی    ھمچنین دیترویت و میشیگان کارگران به طور دستـه 

ھای کـارگـری خـواھـان    اتحادیه .  اند   محل کار را ترک کرده 
ـنـد ١٥ وضع حداقل دستمزدی به میزان   . دالر در ساعت ھسـت

ـیـش از دو بـرابـر شـدن حـداقـل دسـتـمـزد   ـنـی ب این بـه مـع
ـاکـنـون بـرقـرار اسـت ٢٠٠٩ دالری است که از سال  ٧.٢٥  .  ت

ـتـه اسـت کـه از    باراک اوباما، رئیس  جمھـور آمـریـکـا، گـف
حـتـی  .  کـنـد    دالر در ساعت حمایـت مـی ١٠ حداقل دستمزد  

اگر سنای عمدتا دموکرات بتواند این حداقل دستمـزد را بـه  
ـنـدگـان، کـه   ـای تصویب برساند، روشن نیست که مـجـلـس نـم
ـبـت   جمھوریخواھان در آن اکثریـت را دارنـد، بـه آن رای مـث

ـان  .  بدھد  ایاالت متحده یکی از نابرابرترین اقتـصـادھـا در مـی
  ٢٠١٢ در سـال  .  رود   یافته به شـمـار مـی   کشورھای توسعه  

ـیـت  ١٦ اداره آمار آمریکا اعالم کرد که بیش از   درصـد جـمـع
ـیـر .  این کشور فقیر ھستند  ـق ـیـت ف (بیشـتـریـن درصـد جـمـع

ـتـصـاد در  )  درصد ٢٣.٥  ـزرگـتـریـن اق در ایالت کالیفرنیا که ب
ـنـد   ھای آمریکا است، زندگـی مـی   میان ایالت  دسـتـمـزد  .  کـن

پایین و قراردادھای کاری نامطمئن از مسائـل عـمـده مـورد  
انتقادھا از صنـعـت فسـت  . اعتراض کارگران آمریکایی است 

ـاال     ـیـمـه وقـت ب فود در آمریکا به دلیل رواج قـراردادھـای ن
این قراردادھا سھم اصلی در جذب نیـروی کـار  .  گرفته است 

ـنـوز روشـن  .  انـد    را داشـتـه ٢٠٠٨ جدید بعد از بحران سـال   ھ
ـا چـه انـدازه بـر کسـب و کـار   نیست که اعتصاب امروز ت

 .گذارد   ای اثر می   ھای زنجیره   رستوران 
 

 سال ١٦باالترین نرخ بیکاری در  -فرانسه 
 اخیر

دھد که نرخ بیکاری در فرانسـه    آمارھای جدید نشان می 
ـاالتـریـن رقـم در  ٢٠١٣ در سه ماھه سوم سال    سـال  ١٦  به ب

ـتـرل   اخیر رسیده و فشـارھـا بـر دولـت ایـن کشـور بـرای کـن
فـرانسـه   INSEEآژانس آمار  .  بیکاری را افزایش داده است 

منتشر شـد، اعـالم  )   آذر ١٤ (در گزارشی که روز پنج شنبه  
کرد نرخ بیکاری در این کشور در سه ماھه سـوم سـال سـال  

نرخ بیکـاری  .   درصد افزایش یافته است ١٠.٩  به رقم  ٢٠١٣ 
ـزایـش  .    درصـد بـود ١٠.٨ فرانسه در سه ماھه پیش از آن   اف

نرخ بیکاری در فرانسه موجب شده است که این رقم به نـرخ  
 درصد که باالترین رقـم  ١١.٢  یعنی رقم  ١٩٩٧ بیکاری سال  

ـزدیـک شـود  آمـارھـای  .    بیکاری در فرانسه بوده اسـت، ن
ـیـس   اخیر در حالی منتشر شده است کـه فـرانسـوا اوالنـد رئ

ـان سـال    جمھور فرانسه می  گوید دولتش نرخ بیکاری را تا پای
در اواسـط   INSEEآژانس آمار  .    کاھش خواھد داد ٢٠١٣ 

ماه نوامبر اعالم کرد که اقتصاد فرانسه در دوره مـاه ھـای  
بـراسـاس  .    درصد افت خواھد داشت ٠.١ جوالی به سپتامبر،  

 درصـدی  ١.٥ این آمار، این افت اقتصادی به دلیل کاھـش  
  ٠.٦ میزان صادرات فرانسه در سـه مـاھـه سـوم و کـاھـش  

ـازرگـانـی خـواھـد بـود  .  درصدی در سرمایه گذاری ھـای ب
بررسی ھای جدید نشان داده است که اقتـصـاد راکـد و نـرخ  
بیکاری باال از جمله مھمترین دالیل کاھش نرخ رضـایـت از  

ـاریـخ  .   رئیس جمھوری فـرانسـه بـوده اسـت    ١١ اوالنـد در ت
ـزایـش نـرخ   ـتـصـادی و اف ـاسـت ھـای اق نوامبر به خاطر سـی
ـاد   ـق ـت ـتـرضـان مـورد ان بیکاری کشور، به شدت از سوی مع

دولت فرانسـه در تـالش بـرای کـاھـش حـجـم  .  قرار گرفت 
گسترده بدھی ھای کشور، مالیات را افزایش داده دسـت بـه  

اقتصادی زده و ھزینه ھـای جـاری را کـاھـش  “  اصالحات ” 
 . داده است 

 


