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اگر کسـی مـیـخـواھـد بـا دولـت  
روحانی بیشتر آشـنـا شـود، خـوب   
ـرای سـال   است به طرح بودجه آن ب

ـنـدازد  ـی صـبـح روز  .  آتی نگاھی ب
ـبـه    آذر ایـن طـرح بـه  ١٧ یکشـن

مجلس داده شد و حول آن روحانی  
ـرانـی ھـا کـردنـد  . و دیگران سخـن

ــحــث ھــای   ــه ب ایــن مــوضــوع ب
بسیاری در مجلس دامن زد و در  
دل این مباحث، کشمـکـش ھـای  
ــت   ــن بس ــت و ب ــوم ــک درون ح
ـم اسـالمـی را بـه   اقتصـادی رژی

بحرانـی کـه  .  روشنی میشود دید 
ـر سـر تـوده   باز قرار است آوارش ب

 .ھای محروم جامعه خراب شود 
اولین نکته قابل توجه در ایـن  

  ٩٣ بودجه اینست که بودجه سـال  
نسبت به سـال گـذشـتـه کـاھـش  

طبعا این کاھش باید  .  یافته است 
ـرخـی نـھـادھـا   با کاھش بودجـه ب

ـنـسـت  .   جبران شده باشـد  سـوال ای

ـران   که این کاھش را از کجا جـب
کرده اند؟ از بودجه ارتش؟ سـپـاه؟  
ــه؟ شــورای   ــمــی حــوزه ھــای عــل
ــع   ــم ــج ــان؟ م ــھــب ــگ ــی ن ــذای ک
تشخیص؟ وزارتخانه ھا؟ مـجـلـس  

در  .  کامال برعکس .  اسالمی؟ نه 
طرح ارائه شـده  دولـت روحـانـی  

بـودجـه ارتـش، سـپـاه پـاسـداران و  
ـــش   ــزای ــی اف ــظـــام ـت ــ ـروی ان ــ نــی

از جمـلـه  .  چشمگیری یافته است 
 ھـزار و  ٣٤ یک قلم بودجه ارتش  

 میلیون ریـال  ١٦٤  میلیارد و  ٤٤٦ 
است که نسبت به سـال گـذشـتـه  

.  درصدی افزایش داشته اسـت ٥٠ 

در کنار آن بودجه سـپـاه پـاسـداران  
 میلیـارد  ٥٦٦  ھزار و  ٤٤ به میزان  

  ٣٠  میلیون ریال یعنی بـا  ٦٨٦ و  
ـروی   ـی درصد افزایـش و بـودجـه ن

ـیـارد  ٩ انتظامی مبلغ   ـل  ھـزار مـی
. تــومــان افــزایــش یــافــتــه اســت 

 قـرن  ٩٠ یادم می آد اواسط دھـه  
گذشته میالدی بود كـه دوسـتـی  
به كانادا پناھنده شده بـود و مـی  
گفت موقع بحث و ابراز نـظـر سـر  
ــان، احســاس   ــوزش زب ــالس آم ك
سنگین عجیبی بـھـم دسـت مـی  
ـم  . دھد كه بگویم كمونیـسـت ھسـت

می گـفـت كـه دیـگـران بـه مـن  
ـلـش را از   بعـنـوان كسـی كـه عـق

باز در  .  دست داده نگاه می كردند 
ـتـظـار   ھمین دوره بود كه در حین ان
برای اتوبـوس بـا كـارگـر جـوانـی  
مواجه شدم و بحث را از وضعـیـت  
ھوا به وضـعـیـت مـعـیـشـتـی مـا  
ـم  ـر دادی ـی . كارگران در این دنیا تغی

ھر چه درباره وضعیت مـعـیـشـتـی  
ــم صــد   ــت مــردم كــارگــر مــی گــف

بیشتر از  . درصد با من موافق بود 
ـتـی   ـراز نـارضـای ـم اب من از سیـسـت

ــده و  .  مــی كــرد  ــور را داغ دی تــن
ـم  ـنـھـا  .  خواستم نـان را بـچـسـبـان ت

ـم،   ـریـالـی كـه دم دسـت داشـت مات
ـیـسـت   اطالعیه ای از حزب كـمـون
كانادا بود كه زیر آن شماره تلفـن و  

ـم  .  آدرس آن ھم قید شده بـود  ـت گـف
كه اینجا مـی تـوانـی بـحـثـھـای  
ــا   ــی و ب ــال كـن ـب ـنـجـوری را دن ای
ـبـی آشـنـا بشـویـی  . آدمھای جـال

اطالعیه را مچالـه كـرد و چـنـان  
بطرفم پرتاب كرد كه اگر از جـنـس  
ـبـی بـه مـن   كاغذ نبود، حتما آسی

ھـمـیـشـه  " گـفـت كـه  .  می رساند 
ـرال ھـم خـواھـم   ـب ـی لیبرال بـوده و ل

این دوره و دھه ای بود كـه  !"  ماند 
ــن را بــر ســر   ــوار بــرلــی ــازه دی ت
. آرمانخواھـی خـراب كـرده بـودنـد 

ـری   دوره ای كه اكنـون دیـگـر سـپ
 !شده 

ــاروی   ــد ھ ــوی  David)دی
Harvey)   در  ٢٠١٠ ســــال 

" ھـاردتـاك " مصاحبه ای با برنامه  
(Hardtalk)   ــی بـی سـی در ب

ــه   ــجــری ك ــوال م ــل ســئ ــاب مــق
كشورھای كمونیستـی جـمـلـگـی  " 

ناقض حقوق ابتدائی انسانھـا بـوده  
نـمـی  "  كمونیسم "دفاعی از آن  " اند 

: كند و بـه سـادگـی مـی گـویـد 

 بودجه دولت و خواستھای مردم
 شھال دانشفر 

 بازگشت سوسیالیسم به آمریكا
 !من ھم سوسیالیست ھستم

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 عشق پا دارد     نسان نودینیان: تھران

 ٥           صفحه  

 اخبار کارگری
داوود رفاھی  -نسان نودینیان   

 ٧  صفحه  

 ٤          صفحه  

 ٣           صفحه  
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بنا به اخبـار مـنـتـشـر 
 ١٣شــده روز جــمــعــه 

 کـارگـر ١٥دسامـبـر 
 کــارگــر ٣ایـرانــی و 

عراقـی تـوسـط یـک 
گــــروه مســــلــــح در 
نزدیکی خانقین بـطـرز 
ـــه  ـــه ای ب ـــان وحشـــی
رگـبـار بســتـه شـده و 

ـــد ـــن ـــت ـــاخ  ٥.  جـــان ب
 ٢کــارگــر ایــرانــی و 

کارگر دیگر عـراقـی 
نیـز طـی ایـن حـمـلـه 

 .زخمی شدند
 

ــکــی از کــارگــران  ی
زخــــمــــی شــــده بــــه 
ــرز  ــت ــرگــزاری روی خــب
گفته است در حـالـی 
که او با ھـمـکـارانـش 
در حال کار روی خط 
لوله بود، سه مـاشـیـن 
به سرعت به طرفشـان 
آمــده، ســـه نـــفــر از 
ســرنشــیــنــان از یــک 
ماشین پیاده شـدنـد و 
شروع به تیراندازی به 
ـــی  ســـوی کـــارگـــران
کـردنــد کــه بــیـرون و 
داخـــل شـــیـــار لـــولـــه 

تا کنون ھـیـچ .  بودند
گروھی مسئولیت این 
عمل جنایتـکـارانـه را 

 .برعھده نگرفته است
 

از زمانیکه حـکـومـت 
مـالــکــی بــه کــمــک 
دولت آمریـکـا سـکـان 
امور را بدست گرفتـه 
اســت نــا امــنـــی و 
گرفتن جـان انسـانـھـا 
ــه امــری  در عــراق ب
ــبــدیــل شــده  روزمــره ت

بر بستر سیاست . است
ــویــن جــھــانــی  نــظــم ن
ــــه  کشــــور عــــراق ب
ــدان  ــگــاه شــھــرون ــل ــت ق
ــده اســت ــل ش ــدی ــب . ت

حــکــومــت عــراق در 
جــنــوب و حــکــومــت 
احزاب ناسیـونـالـیـسـت 
کـرد در شــمـال و در 
ھمپیمانی با جریـانـات 
اسالمـی بـیـش از دو 
ــدگــی  ــه اســت زن دھ
مــردم را بــه تــبــاھــی 

کشـتـار .  کشانیده انـد
دسته جمعی کارگران 
ایـــرانـــی و عـــراقـــی 
تــوســط ھــر گــروه و 

جـــریـــان مـــرتـــجـــعـــی 
صورت گرفته بـاشـد، 
حــاکــمــان فــعــلــی در 
عراق مسئول مستقـیـم 

 .این جنایت ھستند
 

کمیته کردستان حزب 
کمونیـسـت کـارگـری 
این عمل وحشیـانـه را 
محکوم مـی کـنـد و 
بر این باور اسـت کـه 
پایان دادن به جھنمـی 
کــه تــوســط احــزاب 
مرتجع حاکم در عراق 
بوجود آمده است تنھـا 
با مبارزه متـشـکـل و 
توده ای بـرای ایـجـاد 
حکومتی مبتـنـی بـر 
ــــاه و  آزادی و رف
ســکــوالریســم مــمــکــن 

 .است
 

کمیته کردستان  
حزب کمونیست  
 کارگری ایران 
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ــه   ــودج ــن در طــرح ب ــی ــچــن ــم ھ
پیشنھادی روحانی بـودجـه وزارت  

 درصــد و شــورای  ٦٠ خــارجــه  
 درصد افزایش یـافـتـه  ٤٥ نگھبان  

ـرنـگـار  . است  بعالوه به گزارش خـب
ـیـشـنـھـاد شـده   مھر، در بـودجـه پ
ـتـی بــرای نـھــادھـایـی نـظـیــر   دول
مجمع تشخیص مصـلـحـت نـظـام،  
مرکز تحقیقات استراتـژیـک ایـن  
مجمع، مجلس شورای اسـالمـی،  
شورای نگھـبـان، سـپـاه پـاسـداران  
ـرنـامـه   انقالب اسالمی، معاونـت ب
ـیـس   ـردی رئ ریزی و نظارت راھـب
ـــج   ـی ــ ـــان بس ـــازم ـــور، س ـــھ ـــم ج
مستـضـعـفـان، وزارت اطـالعـات،  
ــظـامـی، وزارت امــور   ـت ـروی ان ـی ن
خارجه و ارتش جمھوری اسالمـی  
ایران نشان مـی دھـد کـه دولـت  

  ٧٩٨  ھـزار و  ١٨٣ رقمی معادل  
ـیـارد و   ـل ـیـون ریـال  ٨١٤ می ـل  مـی

ــصــاص داده شــده اســت کــه   اخــت
 درصـد  ٣٠ نسبت به سال گذشته  

با وجـود ایـن  . افزایش یافته است 
ـنـد   سران دولـت روحـانـی مـیـگـوی

  ٩٣ طرح پیشنھادی بـودجـه سـال  
ـم  "   انقبـاضـی "با رویکردی   ـنـظـی ت

ـم  .  شده است  ـرسـی بعدا بـه ایـن مـی
ـبـاض در چـه حـوزه   ـق که ایـن ان

 .ھایی صدق میکند 
ـرنـامـه و   به گفته کمیسیون ب
بودجه دولت سقف بودجه عمومـی  

  ١٩٠  کـل کشـور  ٩٣ در الیحه  
ھزار میلیارد تومان پیشنھـاد شـده  
ـبـع اصـلـی تـامـیـن آن از   که من
ـیـات   ـفـت و مـال محـل در آمـد ن

به این معنـی کـه در ایـن  .  است 
 ھزار میلیارد تـومـان از  ٧٥ طرح   

ــزار   ــت، ده ھ مــحــل فــروش نــف
میلیارد تومان از مالیات بر ھـمـان  
چندرغاز پولی که به کـارکـنـان  
جامعه پرداخت مـیـشـود در نـظـر  
گرفته شده و گفته مـیـشـود ایـن  

 ھزار میلیارد تـومـان  ٥٠ بودجه با  
 .   کسری مواجه است 

طرح پیشنھادی بودجـه دولـت  
ـتـصـاد   بیش از ھر چیز گویای اق
ـم اسـالمـی   در ھم شـکـسـتـه رژی

ـیـن شـرایـطـی و از  .  است  در چـن
ترس به میدان آمـدن کـارگـران و  
مردم معترض ایـن جـامـعـه اسـت  
ــودجــه   ــی طــرح ب کــه اقــالم اصــل

جـمـھـوری  "  تدبیـر و امـیـد " دولت  
اسالمی به دستگاھھای سرکـوب  
و اداری و اجرایی کل ایـن نـظـام  

در این طـرح اگـر  .  اختصاص دارد 
ــاض در   ــب ــق ــاضــی ھســت، ان ــب انــق
بودجه زندگی و معیشت مـردم و  

در ایـن  .  رفاه کل جـامـعـه اسـت 
بودجه پیشنھـادی از ھـمـه چـیـز  
سخن گفته شـده جـز اخـتـصـاص  
ــرای افــزایــش ســطــح   ــعــی ب ــب مــن

ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی
فقر کارگران و توده ھـای حـقـوق  
ـیـازھـای   بگیر جامعه و تـامـیـن ن
ــه درمــان و   ــه مـردم از جـمــل ـی اول
بھداشت رایگان، تحصیل رایـگـان،  

ــره  ــی ــیــن مســکــن و غ ــن  .  تــام ای
درحالیست که قیمت ھـا ھـر روز  
افزایش بیشتری می یابد و بـطـور  
مثال زمزمه ھای افـزایـش یـک  

 تـا  ٩٣ قلم قیمت بنزیـن در سـال  
مرز ھزار تـومـان و مـتـعـاقـب آن  
ـیـمـت   افزایش سرسام آور دیـگـر ق

در یــک کــالم طــرح  .  ھــاســت 
 دولـت روحـانـی، طـرح  ٩٣ بودجه  

ـر بـه   ـیـشـت تحمیل فقر و فالکت ب
ـرای   ـر ب ـیـشـت مردم، و آمـادگـی ب

 . سرکوب اعتراضات است 
سال اعتراض علیه 

 فالکت
ــردم   امــا روشــن اســت کــه م
حاضر نیستند خودرا با طـرحـھـای  
ــاق   ــطــب بـودجــه دولـت اســالمــی ان

ھمه چیز نشان میدھد کـه  .  دھند 
ـنـد کـردن   ـل سال آتـی سـال سـر ب
گسترده جنبش اعتراض به فقـر و  

کـارگـران و تـوده  .   فالکت است 

. ھای مردم خواسته ھـایـی دارنـد 
ـرش   ھمین امروز ما شـاھـد گسـت
ـر   ــ ـری ب ـراضـــات کـــارگــ ــ ـت ــ اع
ــمـزدھــا   سـرخـواســت افــزایـش دسـت

ـرچـم آن  .  ھستیم  اعتراضاتی که پ
ھم اکنون در یک مرکز کلیـدی  
ـروشـیـمـی   ـت کارگری یعنـی در پ
ـنـد شـده و کـارگـران   ـل ماھشھر ب
دارند از خواست حـداقـل دسـتـمـزد  
ــیـون تـومــان   ـل در قـدم اول دو مـی

ـنـد  اتـحـادیـه آزاد  .  سخن مـیـگـوی
ــار   ــک کــارگــران ایــران کــه ابــت

 ھـزار  ٤٠ طوماری اعتراضی بـا  
امضـا بــر ســر خــواسـت افــزایــش  
ـر   دستمزدھا را در دست دارد نیـز ب
ھمین خواست تاکیـد گـذاشـتـه و  
ـتــراضـــی   ـــه اعــ ــارگــران را ب ک
ــت   ــواس ــن خ ــول ای ســراســری ح

ـیـن مـا  .  فراخـوانـده اسـت  ھـمـچـن
ـراضـات بـازنشـسـتـگـان   شاھد اعت
ـیـش کشـیـدن   علیه بیمه دی و پ
خواست درمان رایـگـان از سـوی  

ـم  ـی مـا شـاھـد  .  این کارگران ھست
گسترش اعتراضات چندیـن ھـزار  
کارگر در کارخانجاتی از جـمـلـه  
پلی اکریل اصفھان، جاده آسفـالـت  
ــو، و کشــت و   طــوس چــادرمــل
صـنـعـت کـارون و دھـھـا مـرکـز  
دیگر کارگری علیه بیکارسازیھا  
و بــا خــواســت پــرداخــت بــمــوقــع  
ــمــزدھــا و افــزایــش فــوری   ــت دس

 . دستمزدھا ھستیم 
در کنار ھمه ایـن مـا شـاھـد  
ـیـه   سر بلند کردن نـھـادھـایـی عـل
اعتیاد و در دفـاع از انسـانـھـای  
محرومی کـه بـه آنـھـا کـارتـون  

خــواب مــی گــویــنــد، از ســوی  
جوانان با خواست تامین و مـعـاش  
ــن مــحــرومــان جــامــعــه   ــرای ای ب

ما شاھد تجمع اعتراضی  .  ھستیم 
دانشجویان در سالگرد فاجعـه ای  
که در مدرسه شین آباد پیرانشـھـر  
ھستیم و می بینیم کـه در ھـمـه  
این اعتراضات مردم با خواستھا و  
ـبـاتـی سـراسـری جـلـو مـی   مطال

 .آیند 

ـرده   پژواک این فضای گسـت
اعتراضات را در درون حکومت و  
ـیـز شـاھـد   مجلس اسالمی اش ن

ــیــم  ــه طــرح  .  ھســت ــال ارائ ــدنــب ب
 دولـت  ٩٣ پیشنھادی بودجه سـال  

روحانی تعدادی اعضای مجـلـس  
اسالمی از خوزستان و کـردسـتـان  
به بھانه کاھش اختصاص بـودجـه  
به این استانھا از مجلس اسـتـعـفـا  

ـیـز بـه روشـنـی  .  میدھند  دلیلش ن
فضای اعتراضی در مـیـان مـردم  
است که چنین کسانی که خـود  
یک پای جنـایـات و طـرحـھـای  
ـیـن   مصوبه رژیم اسـالمـی و قـوان
ارتجاعی اسالمی اش ھستنـد را  
ــتــرل   ــه بــرای کــن ــدارد ک وامــی
ـر مـوج   اعتراضات و سوار شـدن ب
اعتراض خود را ناجـی و مـدافـع  
خواستھای مردم این یا آن اسـتـان  
جا بزنند این اتفاقات بطور واقـعـی   
ــردم و    ــراضــات م ــت انــعــکــاس اع
ـیـسـت ھـزار   زنجیره ھای انسانی ب
ـراضـی یـک   نفره و طـومـار اعـت
میلیونی مـردم در اھـواز بـعـنـوان  
ـریـن شـھـر جـھـان آنـھـم بـا   آلوده ت

 .ضایعاتی انسانی است  

ـنـد تـا بـا   ـت اینھا جلو مـی اف
دامن زدن به ناسیونالیـسـم و دادن  
رنگ قومی به موضوع و تـحـت  
عنوان اینکه بودجه خـوزسـتـان بـه  
جایی دیگر اختصاص یافته اسـت  
ــه   ــارزات مــردم را ب و غــیــره، مــب
انحراف کشانند و در عـیـن حـال  
ـیـت   ـب ـث آنرا به دستمایه ای برای ت

 . بیشتر موقعیت خود تبدیل کنند 
ـنـکـه طـرح   خالـصـه کـالم ای
ــی، طــرح   ــان ــت روح ــودجــه دول ب
رژیمی است با اقتصـادی بـه بـن  
ـر   ـت بست رسیده که فردایش ناروشن

ـبـال ایـن  .  از ھر وقـت اسـت  در ق
وضعیت تشـدیـد نـزاعـھـای درون  
حکومت و استیصال حکـومـت را  

ـم  ـی ـن امـر فـوری  .  به روشنی میبی
مردم نیز رھایی از فقر و فـالکـت  
. و زندگی و مـعـیـشـتـشـان اسـت 

ھمه چیز حکایت از این دارد کـه  
ـرای گـرد   امروز بھترین فـرصـت ب
آمدن حول خواستھای سراسـری و  
ـم اسـالمـی   جمع کردن بساط رژی
ـنـش اسـت  ـی . با ھمه طرحھا و قوان

پاسخ ما کارگران به طرح بـودجـه  
ـراضـــی   ــ ـت ـــت روحـــانـــی، اعــ دول
ســراســری حــول خــواســت فــوری  
ــمــزدھــا، و دیــگــر   ــت افــزایــش دس
خواستھای فـوری مـا، خـواسـت  
ـرای   درمان و تحـصـیـل رایـگـان ب
ــی   ــدگـی انسـان ھـمـه و یــک زن

با خواستھای سراسریمان بـه  .  است 
ــری   ــراس ــتــصــابــات س ــدارک اع ت

 . برویم 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

  ١  از صفحه   بودجه دولت و خواستھای مردم
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ــول دارم "  ــول دارم، قــب  I)."  قــب
agree, I agree).   و بــعــد بــا

ــه و   ــاھــی، كــه جــمــل مــكــث كــوت
ــعـدی را از جـمــلـه و   مـوضــوع ب
موضوع قبلی تماما تفكیـك كـرده  

ـیـسـم " به  "باشد، می گوید   " كـمـون
ـم  ـیـاج داری ھـاروی  !"  دیگری احـت

ــســت   ــل یــك كــمــونــی ــث خــود را م
ـتـون   كارگری و نه مثل تری ایگـل

چـرا حـق بـا مـاركـس  " در كتاب  
مجـبـور نـمـی دانـد كـه از  "  بود؟ 

حقایقی دفاع كند كه بطور بسـیـار  
 .ساده ای قابل دفاع نیستند 

ـم    البته كه نـمـی  خـواھـم بـگـوی
ھمه آدمھایی كه مـثـل دو مـثـال  
پاراگراف اول مقھور قدرت كشنـده  
بورژوازی بودند، سر عقل آمـده و  
ـیـسـت   مثل دیـویـد ھـاروی كـمـون

ھنوز ھم، علیـرغـم  !  كوبنده شده اند 
وقوع تحوالت و انقالبات عظیـمـی  
ــات مصــر، تــونــس،   ــقــالب چــون ان
ـراضـی در   لیبی، جنبشـھـای اعـت
ـره،   اروپا و آمریكای شمالی و غـی
بخش عظیمی از جـامـعـه تـحـت  
تأثیر مخرب مـدیـای مـھـنـدسـی  

فقط كافی است كـه  .  افكار است 
به كامنت گذاران زیر نوشته ھای  
فعالین چپ نظری بیـانـدازیـد تـا  
خود این موضوع را ببینید كـه از  

 !چه صحبت می كنیم 
 

من ھم سوسیالیست 
 !ھستم

 دسامبـر  ٥ اعتراضات گسترده  
ــكــا را در بــر   ــراســر آمــری كــه س
ــه فــقــر و   گــرفــت، اعــتــراضــی ب
. نداری مطلق در ایـن كشـور بـود 

ادامه اعتراض چند سال گـذشـتـه  
حـبـاب  " بدنبال بحران مـعـروف بـه  

ـبـش اشـغـال  "  مسكن  بوده كـه جـن
عـنـوان ایـن  .  نقطه عطـف آن بـود 

مطالبه حداقل دستـمـزد  " اعتراض،  
ـنـون حـداقـل  .  بود "   دالر ١٥  ھم اك

  ٢٥  دالر و  ٧ دستمزد در آمریكا  
در مـطـلـب دیـگـری  .  سنت است 

نـگـاھـی بـه یــك  " تـحـت عـنـوان  
ــھــم كــارگــری در   ــصــاب م اعــت

مشخصا به این مـوضـوع  "  آمریكا 
پرداخته بودم، اما اینجا الزم اسـت  
ــم كــه   ــن ــن نــكــتــه اشــاره ك ــه ای ب
موقعیت بحرانی جامـعـه آمـریـكـا  

ھمه سرھا را در ایـن جـامـعـه بـه  
ــسـم " طـرف   ـی ــال ــده  "  ســوسـی بــرگـردان

ـرن، یـك  .  است  بعد از حدود یـك ق
ــســت بــه نــام   ــی ــال ــی ــد ســوس كــانــدی

Kshama Sawant  )  كشــامــا
ــت  ــام  )  ســاوان ــه ن ــی ب ــان از جــری

Socialist Alternative   كه یك
جریان ماركسیستی است با كمپین  

  ١٥ افزایش حداقل دسـتـمـزد بـه  " 
مـوفــق شــد رقــبـای گــردن  "  دالر 

كلفتی را در شھر سیاتل شـكـسـت  
ـتـخـاب   بدھد و به شورای شـھـر ان

رقیب كشـامـا سـاوانـت در  .  گردد 
ـبـول شـكـسـتـش مـی   سخنرانی ق

ـم آدم : " گوید  ـن ھـای    فكر نـمـی ك
ـیـسـم   زیادی در سیاتل از سـوسـیـال

ـنـھـا نـمـی  ."  بترسند  و اكنون نـه ت
ترسند، بلكـه بـه كـانـدیـدی رأی  
ـرای   می دھند كه مـی گـویـد ب
مسائل پیش روی جامعه راه حـل  

رادیكال دارد و مصـائـب در ایـن  
جامعه را با صدای بلند و تـحـت  
عنوان سوسیالیسم و مـاركسـیـسـم  
ـرد و بـه آن   ـقـاد مــی گـی ـت بـه ان

 .اعتراض دارد 
ـتـخـابـات   گرچه كاندیدھای ان
شورای شھر با پالتفرم احزاب وارد  
ـر   رقابت نمی شوند، اما كشـامـا ب

ـنـكـه   سوسیالیست بودن خـود و ای
ـیـسـت   عضو فالن سازمان سوسیـال
ـرار   و ماركسیست اسـت خـطـاب ق
بدھند و معرفی كنند، تأكید زیـاد  

و ایـن مـی تـوانـد  .  داشتـه اسـت 
ـرای ھـمـه تشـکـل   درسی باشد ب

 . گریزان 
ـتـه فـردی   ـب كشاما ساوانت ال
ـیـت   ناشـنـاخـتـه در عـرصـه فـعـال
ـبـود كـه یـك   زمینی اجتمـاعـی ن
شبه ھوس كـرده كـانـدیـد شـورای  

ـبـش  .  شھر بشود  او در جـریـان جـن
اشغال بسیار فعال بـود كـه تـوجـه  
ھا را به خود و پالتفـرمـی را كـه  

 .او نماینده اش است، جلب كرد 
الزم است اشاره كنم كه كمپیـن  

كشاما ساوانت تنھا حول افـزایـش  
ـبـود  ـیـن او  .  حداقل دستمزد ن ـپ كـم

ـرایـه   ـر ك ـرل ب ـت ـن مسائلی چـون ك
ـر درآمـد   ـیـات ب خانه، افزایش مـال

ـری حـقـوقـی و   سرمایه داران، براب
عــدم دســت درازی بــه آزادی و  
ـره را   برابری ھمجنسگرایان و غـی

 .نیز در بر می گرفت 
 

" فدراسیون كار آمریكا"
 و سوسیالیسم

ــد   ــادداشــت جــای نــق ــن ی ای

ــه   ــھــای مـحــافــظــه كــاران ــاســت سـی
ـیـسـت "  فدراسیون كار آمـریـكـا "  . ن

ـفـی   من قبال به مناسبتھای مختل
ـقـد و   سیاستھـای ایـن نـھـاد را ن

اینجا اما الزم اسـت  .  افشا كرده ام 
كه نگاھـی ھـم بـه واكـنـش ایـن  
ــام   ــه جــاری شــدن ن ــون ب فـدراســی

ـیـا از  "  سوسیالیسم "  و شكستن فـوب
ابتدا باید بـه  .  سوسیالیسم بیاندازیم 

ـبـا   ـری ـق این واقعیت اشاره كنم كـه ت
ـراض     ٥ تمامی فعالینی كـه اعـت

ـبـل از آن   دسامبر و اعتراضـات ق
ھم به پائین بودن حداقل دستـمـزد،  
ـرسـانـدن   به ارعاب مدیریت برای ت
ـره   كارگران از متشكل شدن و غـی
ـیـن و   را سازمان داده اند، از فـعـال
ــه ھــای   ــوق بــگــیــران اتــحــادی حــق
ـنـد كـه بـعـضـا   كارگری ای ھست

ھـم  "  فدراسـیـون كـار " عضو ھمین  
در مصـاحـبـه بـا چـھـار  .  ھستند 

ـبـش كـارگـری   فعال كارگری جـن
ـیـز مـورد   آمریكا ایـن مـوضـوع ن
ــن   ــه ای ــت ك ــاره قــرار گــرف اش
اعتراضات توسط پدیده ای به نـام  

Alt-Labor   سـازمـان داده مـی
ـیـن آنـھـا خـود بـا   شوند كه فـعـال

ھـای كـارگـری روابـطـی    اتحـادیـه 
 .نزدیك و حسنه ای دارند 

به دنبال تصویب الیحه حداقـل  
 دالر در شھری به نـام  ١٥ دستمزد  

SeaTac   ،ــل ــات در حــومــه ســی
ـیـه  "  فدراسیون كار آمریكا "  ـیـان در ب

ای و بدنبال اظھارات شھردار تـازه  
ــل در   ــخـاب شـده شـھــر ســیـات ـت ان
خصوص حمایت وی از افـزایـش  

 دالر، از  ١٥ حداقل دسـتـمـزد بـه  
ـیـسـت   كشاما ساوانـت و سـوسـیـال
ـرچـمـدار   بودن آن می گوید كـه پ
این مبارزه در اسـتـان واشـنـگـتـن  

این شاید اولین بـاری بـاشـد  !  بوده 
در  "  فـدراسـیـون كـار آمـریـكـا " كه  

ـلـمـه   پنجاه شصت سال گـذشـتـه ك
ـیـسـت "  را در یـك مـتـن،  "  سوسیال

 !مثبت به كار برده باشد 
 

 واقعیتھای دنیای امروز
بحران الینحل سرمایه داری و  
ـیـایـی   مبارزه برای زنـدگـی و دن

ـرقـابـل انـكـار   بھتر از واقعیات غـی
مـاشـیـن  .  دنیای امروز ما ھستند 

مھندسی افكـار سـیـسـتـمـی كـه  
ـر از ھـر زمـانـی   دنیا را نـاامـن ت
ـر   كرده و برای بقائش ھر چه بیشـت
ـیـسـی و نـظـامـی اش   بر جنبه پل
تكیه دارد، سیسـتـمـی كـه حـتـی  
ــم از   ــان خشــك و خــالــی را ھ ن
كودكان در این جـھـان دریـغ مـی  

دیـگـر  .  كند، به گل نشسته اسـت 
نمی تواند با دروغ و حیله جامـعـه  
ــالســیــم و بــرابــری   را از ســوســی

 .بترساند 
این سیستم دیگر با چه بھـانـه  
ـردم را از   ـــد مــ ــوان ــی ت ای م

با دمكراسـی  .  سوسیالیسم بترساند 
ـر  !  اش؟  این یكی كه ھیچ گلی ب

ـنـش را در  .  سر كسی نـزده  ـری بـھـت
عراق و افـغـانسـتـان بـه نـمـایـش  

! با حقـوق بشـرش؟ .  گذاشته است 
ـیـش   ـنـی ب ـی این ھم كه فـقـط تـزی

ـریـن حـقـوق  . نبوده  بر سر ابتدائی ت
بشر امروز بـا ھـر جـك و جـانـور  
درنـده ای چـون شـیـوخ عـرب و  
ـنـد  . حسن روحانی معامله می كن

از لیبرالیسمش فقط لیبرالیـسـم در  
عرصه اقتـصـاد شـامـل حـال مـا  

ـم  .  كارگران می شـود  ایـن سـیـسـت
ورشكسته است و دوره اش سپـری  
شده است كـه ایـن ھـم واقـعـیـات  
میمونی است كه دیگـر چشـمـھـا  

اما خودبـخـود  .  ھمه به آن باز شده 
 !نمی افتد؛ باید آن را انداخت 

 ٢٠١٣  دسامبر  ١٤ 

 
 زنده
 باد 

 سوسیالیسیم

 بازگشت سوسیالیسم به آمریكا
 !من ھم سوسیالیست ھستم

  ١  از صفحه  
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ـتـکـاری   عشق پا دارد نام  اقدام اب
توده ای است که اخیرا در تـھـران  

ـیـش از  . شروع شده است  در ایران ب
ـرار   شش میلیون در حلقه اعتیاد ق

ـیـش از صـدھـا  .  دارند  در تھـران ب
ھزار زن تن فروش وجـود دارد  و  
ھر روز بر ابـعـاد کـارتـن خـوابـھـا  

در نظام جـمـھـوری  . افزوده میشود 
اسالمی دسته دسته جوانان را بـه  

ــم   ــاد " اس ــی ــت ــروش مــواد  " و  "  اع ف
.  به جوخه اعدام میسپـارنـد "  مخدر 

تعداد این اعدامھای جنایتکـارانـه  
ـر رسـیـده   ـف ـر از ھـزاران ن به بیشـت

جوانان ما اگر اعدام نشونـد  .  است 
در انزوا و بـه مـکـان و مـحـالت  
ــنــب و جــوش    دور از شــور و ج

ـبـھـای  .  زندگی پرت شـده انـد  ـل ق
ـنـھـا و در   زخمی و خسته آنـھـا ت
انتظار دلسوزی  و یاری رسـانـی،  
ــربــان و رھــایــی   ــردمــی مــھ و م

در سطح جـھـان کـم  . بخشی است 
نیستند ابتـکـاراتـی کـه زنـدگـی  

به آنـھـا  .  انسانھا را تجات داده اند 
ـرگـردانـده انـد  شـور  .  اعتـمـاد را ب

ــارســازی   ــدگــی و شــادی را ب زن
کارتن خوابھا پدیده ای  .  کرده اند 

ھر اندازه به فـالکـت  .  تازه نیستند 
و فقـر جـامـعـه افـزوده مـیـشـود،  
ــر   ــت ــدیــده کــارتــن خــوابــی بــیــش پ

انگار این قاعده مستقیم،  .  میشود 
ـنـاھـی و   رابطه فالکت و بی سـرپ
کارتن خوابی در سیستم سـرمـایـه  
ــمــار شــده   ــث داری و ســود و اســت

ـیـن  . است  ـریـت اول با بحـران والسـت
قربانیان این بحـران ازدحـام ھـزاران  
نفری کارتن خوابھا در شـھـرھـای  

ــود  ــکــا ب ــحــت  .  امــری در ایــران ت
حاکمیت جمـھـوری اسـالمـی در  
دھه گذشته قربانیان  بیـکـاری و  
ـیـونـی   ـل اخراج سازی در سطح مـی
ـر   پدیده ای قابل لمس و ھمـه گـی

ــــت  ــــده اس ــــب  .  ش ــــائ از مص
ـیـاد،   بیـکـارسـازی و اخـراج، اعـت
ــی و   ــان ــاب فــحــشــا، کــودکــان خــی

ـیـه  .  کارتن خوابی است  مبارزه عل
این مصائب رشتـه ھـا و عـرصـه  
ـنـوعـی را شـامـل   ھای بسیار مت

ــود  ــش ــکــاری و اخــراج  .  مــی بــی
کارگران عرصه جـدی مـبـارزه و  

بیش از  .   اعتراض کارگری است 
پنچ میلیون فارغ التحصیل رشتـه  
ــف دانشــگــاه ھــا و   ھـای مــخـتــل
مدارس و آموزش حرفه ای، بـدون  

کار و شغل در پشت درھای اداره   
کار و بـازار کـار بـی رمـق بـه  

جمھوری اسـالمـی  .  صف شده اند 
. مسئول تامین زنـدگـی آنـھـاسـت 

ـیـه   تشکل و سازمان اعتـراض عـل
بیکاری امر روتین و دائمی بـایـد  

ــد  ــن رســیــدن بــه تشــکــل و  .  بــاش
سازمان مبارزه علیه بیکاری امـر  
جـوانـان از نسـل سـوم اسـت کــه  
سونامی بیکاری زندگی آنـھـا را  
فالکتبار و به سـیـاھـی کشـانـده  

این نسـل، نسـل مـیـدیـای  .  است 
ـبـاط و   اجتماعی است و نسـل ارت
ـر و   انتقال و اتوبان سریع السیر خـب

ایران در ردیف دوم و  .  تجربه است 
یا سوم بالگ نویسـھـا در سـطـح  

این جنبش تشکل و  .  جھانی است 
سازمان مبارزه علیه بیـکـاری بـه  
ـرض و   ھزاران بالگ نویـس مـعـت
ــی نــیــاز دارد کــه   خــالف جــریــان
ــه مســاعــد شــکــل   ـن ــوانـد زمــی ـت ب
ــه   ــی ــارزه عــل گـیــری ســازمــان مـب
سونامی بیکاری را فـراھـم کـرده  

ـنـوع  .  باشد  فعالین این عرصـه مـت
از رھبر کـارگـری مـورد  .  ھستند 

اعتماد تا فعال عملی خط تمـاس  
و محـمـل جـمـع کـردن و اتـحـاد  
کارگران و تـا بـالگ نـویـس و  

اینھا ده ھـا اقـدام  . پوشش خبری 
ـیـابـی   مشترک برای امر سـازمـان
ـرای مـبـارزه   تشکل و سـازمـان ب

ـنـد  ـت ـیـکـاری ھسـت درایـن  .  علیه ب
مورد مشخص بیشتر بایـد نـوشـت  
ـری را   ـیـشـت و تبادل نظر و اجماع ب

امـا تـجـربـه  .  باید در نظر گـرفـت 
ـیـز یـک  "  عشق پـا دارد "  خـود ن

الگو و  بس مھم و قابل تکثیر و  
ـران  .  اتکا است  از آثار مخرب و وی

ـرت   ـیـکـاری و پ کننده مصائب ب
شدن به زندگی کارتن خـوابـی را  
با این اقدامات انسانی و رھـایـی  

ـتـوان کـم کـرد  کـارتـن  .  بخش می
خوابھـای مـعـتـاد خـود ویـژگـی  
.  ھای مـنـحـصـر بـخـود را دارنـد 

ـر  "  عشق پا دارد " تجربه   ـی قابل تکث
خــود مــحــمــل تــجــمــع و  .  اســت 

ھمکاری و اقـدامـی انسـانـی و  

از ایـن نـوع  .  رھایی بـخـش اسـت 
ــش   ــخ  جــنــب ــاری ــارب در ت ــج ت
ــبــش تــوده ای   ــن ــری و ج کــارگ

این نوع اقدامات ابتکاری  .  زیادند 
امروز در بطن ایـن ھـمـه از خـود  
ـر پـا گـذاشـتـن   بیـگـانـگـی و زی
کرامت و حرمت انسانی ضـروری  

استقبال و حـمـایـت از  .  شده است 
این نوع اقدامات ھمدلی سیـاسـی  

 .  و انسانی را باال خواھد برد 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ـــ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ـیـمـه   دختران و پسـرانـی کـه ن

ھـای شـھـر را    خواب   ھا کارتن   شب 
ــد  ــکــشــن ــه آغــوش مــی غــذای  : ب

ــس   ـف گـرم،عشـق و اعــتـمـاد بـه ن
 پاداش ترک اعتیاد 

ـــی   ــال ـــن  »درح ـی ـــد حســ ـی ســ
اسـتـانـدار تـھـران اواخـر  «ھـاشـمـی 

ــــعــــداد   ـرمــــاه امســــال ت مــــھـــ
  ١٠ ھـای تـھــران را    خــواب   کـارتـن 

ـتـه بـود   ھزار نفر اعالم کرد و گـف
که باید فکری به حال آنھا شـود،  
برخی از سازمان ھای مردمـی و  
خیریه توانسته اند، سیاھـی ھـای  
. این معضل را تا حدودی بزداینـد 

بخـشـی از کـارتـن خـواب ھـای  
تھران سه شنبه شـب ھـا ، چشـم  
ــی گــرم   ــدن غــذای ــظــار رســی انــت

محل ھـای تـوزیـع غـذا  .  ھستند 
پـارک حـقـانـی،  :  مشخص اسـت 

پارک انبار گندم، میدان شـوش،  
راه آھـن و کـوچــه پـس کـوچــه  

اغـلـب کـارتـن  .  ھای دروازه غـار 
خواب ھایی که با آنھا روبرو می  
ـیـاد بـه مـواد مـخـدر   شوند، اعـت

ھمراه با توزیع غذا ، شمـاره  .  دارند 
ای در اختیارشان گـذاشـتـه مـی  
ـرای   شود که اگر تصمیم جـدی ب
ـنـد بـه آنـھـا   ـیـاد داشـت ترک اعـت

طـلـوع  »نام خود را  .  کمک شود 
گذاشـتـه انـد و در   «بی نشان ھا 

ـریـه   سال گذشته این موسـسـه خـی
ـرای     ٣٧٩ امکان ترک اعتیـاد ب

در حـال  .  نفر را فراھم کرده اسـت 
ــن  ٣ حـاضـر    ھـزار حـامـی در ای

موسسه عضویـت فـعـال دارنـد و  

ـرخـی از آنـھــا مـردان و زنـانــی   ب
ھستند كه در گذشته ای دور یـا  
ـیـاد، خـیـابـان   نزدیك، به سبب اعـت
. خوابی را ھـم تـجـربـه كـرده انـد 

ـقـدنـد   ـت اعضای این مـوسـسـه مـع
ـیـسـت کـه كـارتـن   ھدفشان این ن
خواب ھا زندگی راحـت تـری در  

ـنـد  .  خیابان داشته باشند  می گـوی
ندارند اما   «گداپروری »که قصد  

ــن   ـرای کـارت ـرار اســت ب ـتـی ق وق
خواب ھا از امید بـه بـھـبـودی و  
ـنـد   بازگشت به زندگی حـرف بـزن
اگر با دست خالی به سـراغ شـان  

فـرزنـد  ».  بروند به آنھا می خندند 
ــار   ــی ــر بس ــگ ــان بــازی ــکــی از زن ی
ـلـویـزیـون کـارتـن خـواب   معروف ت

ـرعـامـل   «اکبر رجبـی «  «بود  مـدی
آنـھـا از سـال  .  این موسسـه اسـت 

ـیـت  ١٣٨٨   به طور رسـمـی فـعـال
ایـده شـکـل  :  خود را آغاز کـردنـد 

گیری این موسسه به ھشت سـال  
ماجـرا از ایـن  .  قبل بر می گردد 

قــرار بــود کــه مــا یــک جشــن  
ـم و   خانوادگی برگزار کـرده بـودی
ــعــدادی غــذا اضــافــه آوردیــم  . ت

ـم بـه سـطـح شـھـر   ـی ـت تصمیم گرف
 پرس غذا را  ٢٥ تھران برویم و این  

بین افرادی که در خیابان ھستنـد  
و گـاھـی ھـم مشـاھـده شـده در  
سطل ھای زباله دنبـال غـذا مـی  

اغلـب ایـن  .  گردند ، قسمت کنیم 
ـیـاد بـه مـواد مـخــدر   افـراد، اعـت

ـرای  .  دارند  این موضوع آرزویـی ب
ـتـه یـا ھـر مـاه   ما شد تا ھـر ھـف
یکبار غذایی را ببریم بین این ھـا  

یکبار آقـایـی را در  .  تقسیم کنیم 
خیابان دیدیم که ھم مـواد مـخـدر  
. دستش بود و ھـم مـرگ مـوش 

ــوع   ــن ن ــت کــه از ای ــه مــا گــف ب
زندگی خسته شده است و مـانـده  
است بین دو راھـی کـه کـدام را  
استفاده کند؟ ما ایـن فـرد را بـه  
ـم  ـردی . کمپی برای ترک اعتیاد ب

این آقا اعتیادش را ترک کـرد و  
ـر   ـیـشـت شد رویای ما که شـایـد ب
ـم بـه کـارتـن خـواب ھـای   ـی بتوان

ـم  ـران،  .  شھرمان کمک کنی در ای
ــه  ١١  ــف ــی  ســازمــان و ارگــان وظ

رسیدگی به کارتن خـواب ھـا را  
آنھاسـت،   «وظیفه »دارند اما چون  

ھیچ اتفاقی در وضعـیـت کـارتـن  
خواب ھا رخ نمی دھد چـرا کـه  
اینجا چیزی بـه اسـم عشـق کـم  

وقتی این کار شـروع شـد،  .  است 
ـبـان کـمـک   آرام آرام تعداد داوطـل

یعنی مـوسـسـه بـا  .  ھم بیشتر شد 
 غذا در ھفته کـارش را  ٢٥ توزیع  

  ٥ شروع کرد اما ھـم اکـنـون بـه  
. ھزار غذا در ھفتـه رسـیـده اسـت 

ـیـن   ـتـگـی غـذا ب ما با توزیع ھـف
کارتن خواب ھا بـا آنـھـا دوسـت  
می شویم و اعتماد آنھا را جـلـب  
می کنیم و شـرایـطـی را ایـجـاد  
می کنیم که بھبود پیدا کنند و  
ـم  ـی . برایشان سرپناه ایجاد می کـن

برای بھبود این کارتن خواب ھـا،  
ــرک   مــوســســه یــک کــمــپ ت
ــاد ایـجــاد کـرده اسـت کــه   ـی اعـت
حالت یک مجتمع بسیار بـزرگ  

ھر کـارتـن خـوابـی کـه  .  را دارد 
متقاضی ترک اعتیاد خود باشـد  

ـیـاد را  ٢١ دوره    روزه تـرک اعـت
آنـجـا مــی گـذرانـد و بـعـد وارد  

یـعـنـی  .  می شوند  «سرای امید »
جاییکه توسط موسسه ایجاد شـده  
ـیـاد   تا اینھـا بـعـد از تـرک اعـت

ـرای  .دوباره به خیابان برنگردند  ما ب
ـم و  ٢٠٠   مرد در این سرا جـا داری

ـم را در ایـن  ٢٢ سال گذشته    خـان
ـم  ـی شـھـرداری تـھـران  .[ مرکز داشت

گرمخانه ھایی برای شب خوابـی  
  ٣٤٠٠ بی خانمان ھا با ظـرفـیـت  

ــیـار دارد  ـر در اخـت ـف در ســرای  ]  ن
امید به آنھا آمـوزش ھـایـی داده  
مــی شــود و ســعــی مــی شــود  
ـرای آنـھـا فـراھـم   اشتغالـی ھـم ب

وقتی کـار جـذب، درمـان،  .  شود 
سرپناه، اشتغـال و آمـوزش انـجـام  
شد این افـراد مـی خـواھـنـد بـه  
اجتماع وصل شوند کـه یـکـی از  

ـرایـن  .  روش ھا، ورزش اسـت  ـنـاب ب

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 " عشق پا دارد: "تھران
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خودشان انواع تیم ھای ورزشی را  
شکل می دھند و در یـکـسـری  
ــلــی   ــه صــورت مــح ــات ب ــق مســاب

یا حتی گـروه  .  شرکت می کنند 
ـقـی را شـکـل مـی   ھای مـوسـی

زمانی کارتن خواب ھا در  . دھند 
خیابان ھا به سـمـت مـرگ مـی  
ـم   ـی رفتند اما ھم اکنون از آنـھـا ت
ـم  . فوتبال،شنا و کوھـنـوردی داری

افرادی ھستند کـه دارنـد ھـویـت  
پیدا می کنند و بعد از مدتی به  
ــواده ھــای خــود وصــل مــی   خـان

ما در این چنـدسـالـی کـه  . شوند 
ـم بـا   ـی با این افراد سر و کار داشت
ــی از   ــن خــواب ــوع کــارت ــه ن ھــم
ـم  ـرو بـودی ـلـف روب . قشرھای مـخـت

مثال بـا کـارتـن خـوابـی مـواجـه  
شدیم که بعدا فـھـمـیـدم مـادرش  
ـریـن بـازیـگـران   یکی از معروف ت

ـران اسـت  یـا بـا پسـر  .  تلویزیون ای
ـم   ـرو شـدی جوان کارتن خوابـی روب
ــه   ـیــم او را ب ــی خـواســت ـت کـه وق
ـم مـتـوجـه   ـی خانواده اش وصل کـن
شدیم پدرش از سطح تـحـصـیـالت  

 .باالیی برخوردار است 
 گرچه ایـن مـوارد ھـم دیـده  
شده است اما اغلب کارتن خـواب  
ـر و بـا   ھا از قشرھای آسیب پـذی
سطح درآمد کم ھستنـد یـا اصـال  

ـم  .  ھیچ خانواده ای نـدارنـد  تصـمـی
جدی ما، کار کـردن روی نـگـاه  

باید مردم وارد مـیـدان  .  مردم است 
ـتـی  .  شوند  سازمان ھای غیـر دول

ـران،   باید کمک کنند امـا در ای
سازمان ھای غیر دولتی فعال در  

ـم  اگـر مـردم  .  این زمینه کـم داری
باور داشته باشند که به این افـراد  
می شود کمک کـرد ، قـطـعـا  
. یک موج ھم راه خـواھـد افـتـاد 

پیش از اینکه ترس ما از بیماری  
اعتیاد و مواد مخدر باشد ، تـرس  
ـفـاوتـی مـردم اسـت  . ما از بـی ت

برخی از دوستان ما در شیراز ایـن  
کار را شروع کرده اند مـثـال سـه  
شنبه ھا غذا درست می کننـد و  
ـرازی   به کارتن خـواب ھـای شـی

در اصفھـان و  . کمک می کنند 
کرج ھم چنین برنـامـه ای وجـود  

یعنی ایـنـکـه عشـق  این  .  دارد 
 پا دارد  

*** 

ع   متعاقب قطعنامھ مجم
عمومی سازمان ملل درباره  
ادامھ نقض حقوق بشر در  
ایران بار دیگر واکنش ھایی  
ی   ات قضای ام ق وی م از س
جمھوری اسالمی ابراز شده  

محمدجواد الریجانی  .  است 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه  
قضائیھ اعالم کرد در ایران  
زندانی سیاسی و عقیدتی  
بالتکلیف و بدون محاکمھ  

دارد  ود ن ا از  ، وج ن ادع  ای
 .اساس غیر واقعی ست 

 
دانی   من بھ عنوان یک زن
سیاسی کھ چھار سال از  
ھا بھ   عمرم را بھ ناحق و تن
دلیل فعالیت برای احقاق  
حقوق کارگران و کودکان  
واده   در زندان و دور از خان
ده ام شاھد   و فرزندم گذران
نقض گسترده حقوق بشر و  
نقض ابتدائی ترین موازین  
دادرسی عادالنھ در زندان  

 .ھا ھستم 
 

دستگاه قضائی در ایران در  
ھ   ت ذش اه گ د م ن عرض چ
بیشترین احکام اعدام را در  
دانیان عقیدتی و   موارد زن
اقلیت ھای مذھبی بھ اجرا  

در مواردی  .  گذاشتھ است 
راد اعدام شده در   ی اف ت ح
زمان دستگیری زیر سن  

ھم اکنون در  . قانونی بوده اند 
 اوین تعداد زیادی  ٣٥٠ بند  

زندانیان عقیدتی و اقلیت  
وجود این  .  دینی وجود دارد 

زندانیان تنھا محدود بھ اوین  
ود  ی ش ی  ، نم ای دان رج  زن

ن   ری شت ی ھر در کرج ب ش
زندانیان عقیدتی را در خود  
جا داده است زندان ھای نقده  
ھ و   ی دج و اروم ن ن و س
دان   ھ زن مل انشاه از ج کرم
ھایی ھستند کھ تعداد زیادی  
زندانی عقیدتی و اقلیت ھا را  

د  ا داده ان ود ج در  .  در خ

زندان رجایی شھر ده ھا  
زندانی بھایی بدون ھیچ حق  
و حقوقی دوران حبس خود  
دون   د ب را سپری می کنن
اینکھ حتی محاکمھ شده  

 داوود  ، فرھاد سلیمی .  باشند 
ی  ھ ل دال ب ھ ، ع ت م وابس اس   ،  ق

ھ  ت ف ی ران ش ام رو  ، ک  خس
بشارت و انور خضری از  

ال   ون در  ٨٨ س ن ا ک  ت
 . بالتکلیفی بھ سر می برند 

 
نقض حقوق بشر در ایران  
بھ این موارد محدود نمی  

محروم کردن زندانیان  .  شود 
واده و   ان ا خ ات ب الق از م

ل  ی ا  ، وک ال ھ ا و س اه ھ  م
ول ھای   ل داری در س ھ گ ن
دگی   ی رادی و عدم رس ف ان

 نادیده گرفتن حق  ، پزشکی 
ای  ، دادرسی  ی ھ وی ازج  ب

خشن با توھین و تحقیر و  
 تھدید و زیر  ، تھدید و ھتاکی 

فشار قرار دادن خانواده ھای  

زندانیان نمونھ ھای بارز  
نقض گسترده حقوق بشر در  

 .ایران ھستند 
 

سوال اینست حاال کھ مقامات  
حکومتی نقض حقوق بشر  
در ایران را انکار می کنند و  
اگر گزارش ھای احمد شھید  
ای   ت ھ ت دول وش رون
متخاصم و معاند نظام است  
چرا با بازدید احمد شھید و  
یک نھاد بین المللی از زندان  
می   ت ن ق واف ران م ای ای ھ

 کنند؟ 
 

 ٣٩٢  آذر  ٢٤ 

 : زندان اوین٣٥٠بند : بھنام ابراھیم زاده
 محمد جواد الریجانی ادعا کرده در ایران زندانی عقیدتی 

 !بالتکلیف نداریم
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 کارگر در ١٩در سوگ مرک  

  کارگر در چین٢١عراق و 
 

 کارگر و مھندس ٢٥کشته  وزخمی شدن 
 ! در حمله مسلحانه در عراق

 کـارگـر جـان  ١٩ بر اثر این تھاجم جنایتکارانه، متـاسـفـانـه  
.  کارگر دیگر نیز مجـروح شـدنـد ٧ خود را از دست دادند و  
ـرانـی  ١٦ در میان کارگران مقتول   ـر از آنـان کـارگـر ای ـف   ن

بودند که در بخش تعمیر لوله نفت و در اسـتـخـدام شـرکـت  
ـقـل از   .    نفر دیگر اھل عراق می باشند ٣ گاز ایران و   بـه ن

خبرگزاری فرانسه، دو نفر از فرماندھان پلیس عراق در ایـن  
افراد مسلح ناشناس به استفاده از سه دسـتـگـاه  :  باره گفتند 

خودرو، به کارگران و مھندسان ایرانی و عراقی در منـطـقـه  
ـری  ٧٥ الندی نزدیک به منطقه بلدروز واقع در   ـلـومـت  کـی

ـیـس  .  شمال شرق بغداد حمله کردند  ـل و  به گفتـه مسـئـول پ
کـارگـران بـا  "  خـنـدان " منطقه خانقین در مصاحبه با سایـت  

مورد ھجوم و قتل عام قرار گرفتـه و  "  بی کی سی " سالح  
ـرگـزاری  .  اجساد آنان به پزشک قانونی منتقل شده انـد  خـب

ـرانـی در ایـن  "  ایلنا "ھای ایران از جمله   تلفـات کـارگـران ای
ـر اعـالم نـمـوده  ٨  نفر و تعداد و مجروحان را  ١٦ تھاجم را    نف

 نفر در مناطق مختلف عـراق در  ٣٧ ) آذر ٢٢ (روز جمعه . اند 
ـرار گـرفـتـه و   حمالت افراد مسلح ناشنـاس مـورد ھـدف ق

در   «بـایـانـجـو »انفجار در معدن زغال سنگ  .  کشته شدند 
 كـارگـر  ٢١ جان   «كیانگ   سین »در ایالت   «ھوتوبی »منطقه  

ـیـز از ایـن  ١٣ در ھمین حال،  . چینی را گرفت   معدنچی ن
ـردنـد  ـیـانـه ھـزاران مـعـدنـچـی  .  انفجار جان سالم به در ب سـال

چینی به علت حـوادثـی کـه در مـعـادن ایـن کشـور رخ  
 . دھند   دھد، جان خود را از دست می   می 

 
 اعتراضات

 
  کارگر پلی اکریل اصفھان١٥٠٠اولتیماتوم 

 آذر پاسخ نگیریم دوباره تجمع ٣٠اگر تا 
 .خواھیم کرد

 کارگر پلی اکریل در  ١٥٠٠ بدنبال اعتراضات متحدانه  
آبانماه در برابر اخراج ھا و برای خواست افزایش دستـمـزدھـا،   

 .بار دیگر زمزمه اعتراض درمیان این کارگران باالست 
ـراضـات    کارگران پلی اکریل پیش  تر طـی دور اول اعـت

ـرگـزاری     آبـان ١٤  و  ١٢ ،  ١١ ،  ٨ خود در روزھای   مـاه بـا ب
ــه   ــی ب ــار رســیـدگـی مسـئـوالن اسـتـان تـجـمــعـاتـی خـواسـت

ـراضـات  .   خواستھایشان شدند  سپس با تعطیلی ده روزه اعـت
 آبـان  ٢٥  تـا  ١٥ طبق مذاکرات قبلی، در فاصله روزھـای  

اما پس از پایان مـھـلـت ده  .  دوباره به سرکارشان بازگشتند 

،  ٢٧ ،  ٢٦ روزه رسیدگی به خواستھایشان دوباره در روزھای  
 آذر ماه در محوطه کارخانه تجـمـع  ٦  تا  ٢  آبان و  ٢٩  و  ٢٨ 

 نفر از کارگران بازداشـت  ٤ در جریان این اعتراضات  .  کردند 
اما این بازداشت ھا با اعتراض کارگران روبرو شد و  .  شدند 

تا اینکه پس از آزادی آنـان  .  اعتراض کارگران ادامه یافت 
از بازداشت، کارگراناین کارخانه  بـا وعـده رسـیـدگـی بـه  
مطالباتشان از سوی فرمانداری و سایر مراجع مربـوطـه، در  

ـراضـی خـود پـایـان  ٦ شامگاه    آذر موقتا به تجـمـعـات اعـت
اکنون پس از گذشت دو ھفته نه تنـھـا خـواسـتـھـای  .  دادند 

کارگران جوابی نگرفته است، بلکه تـالـشـھـایـی از سـوی  
مدیریت در جھت کوچک سازی کـارخـانـه کـه مـوضـوع  

کارگران اعالم کـرده  .  اعتراض کارگران بود، در جریان است 
اند که در صورتیکه پاسخی به آنان داده نشود از روز شنبـه  

 آذر تجمعات اعتراضـی خـود را دوبـاره از سـرخـواھـنـد  ٣٠ 
کارگران پلی اکریل قبال خواستھای خود را در ده  .  گرفت 

مورد اعالم کرده بودند که خواست اصلی آن متـوقـف شـدن  
ـیـن اسـتـعـفـای  .  طرح کوچک سازی کارخانه است  ھمچن

ـلـی اکـریـل   برخی اعضای ھیات مدیره کنونی کارخـانـه پ
ـررسـی اسـنـاد مـربـوط بـه   ـیـن حـفـظ و ب اصفھان و ھمچـن

 درصـد بـه سـطـح  ٢٠ ھا ، خـواسـت  افـزایـش    عملکرد آن 
دستمزدھا، بازگشت به کار کـارگـران اخـراجـی، از دیـگـر  

 .خواستھای ده گانه این کارگران است 
ـلـی   یک نکته قابل مشاھده در اعتراضات کـارگـران پ
اکریل تالش شوراھای اسالمی در برپا کـردن بسـاط خـود  
ـراضـات کـارگـران   ـراردادن اعـت در این کارخانه و دستمایه ق

در ایـن راسـتـا  .  برای به کـرسـی نشـانـدن ایـن امـر اسـت 
دارودسته ھای شوراھای اسالمی تالش دارند کـه بـه قـول  

با سکوت و آرامش و با ایجاد فضای منطقـی و آرام  " خود  
ھـای      فرصت مناسبی را جھت پیگیری و تـحـقـق خـواسـتـه 

اما کارگران خواسـتـار  ".  شان از سوی مسئوالن فراھم کنند 
افزایش فوری دستمزدھا و متوقف شدن  طـرح کـوچـک  
ـیـکـارسـازی ھـا در ایـن   سازی کارخـانـه، یـعـنـی طـرح ب

 .کارخانه ھستند 
ـالـب    اکریل اصفـھـان سـال    کارگر پلی ١٥٠٠  ھـاسـت در ق

ـیـت شـرکـت مـادر   شش شرکت زیرمجموعـه تـحـت مسـئـول
ـنـگ (  ـنـد   کـار مـی )  ھلدی ـاسـت  .  کـن اکـنـون بـر اسـاس سـی

ـلـی   کوچک سازی این کارخانه، مجمـوعـه شـرکـتـھـای پ
به این مـعـنـی کـه قـرار  .  اکریل ایران در حال واگذاری است 

است آزمایشگاه به شرکت نیک آزمون، نیروگـاه بـه انـرژی  
ـیـت    بـه  ٢ گستران، پلی استر به پلی استر ھشت بھشت، اکل

ـنـدری و   الیاف زاینده رود، اسکه سازی به شرکت خدمـات ب
در ایـن  . .  بخش خدمات نیز به شرکت پھن گستر انتقال یابد 

ـیـت شـغـلـی شـان را در مـعـرض خـطـر   میان کارگران امـن
ـا واگـذاری  .  بینند و به ان معترضند   می  به گفته کارگـران ب

ـاه تـر    شرکت  ھای زیرمجموعه، مدت قـرارداد کـارگـران کـوت
زیر فشار اعتراض کارگران فرمـانـدار اعـالم داشـتـه  .  میشود 

با این قول کـه مـدت زمـان  . بود که این طرح باید اجرا شود 
ـار ایـن وعـده ھـا  .  قرارداد ھا کاھش نیابد  اما کارگران زیر ب

  نرفته و در مقابل آن ایستاده اند 
تجمعات اعتراضی کارگران نی بر نیشکر 

ھفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر  با 
 خواست افزایش دستمزد

 «نی ب ر » نفر از کارگر فصلی  ٦٥٠  آذر  ١٧ صبح روز  

که به کـار تـخـصـصـی  ( مجتمع کشت و صنعت ھفت تپه  
با خواست افزایش فـوری  )  شکر اشتغال دارند   بریدن ساقه نی 

ھـای    دستمزدھایشان و در واکنـش بـه مـحـقـق نشـدن وعـده 
کارفرما دست از کار کشیده و با نشستن در مزارع منتـظـر  

ـبـال  . پاسخگویی مقامات مسئول ھستند  بنا بر خبر ھـا بـدن
اعتراضات قبلی این کارگران قرار شـده بـود کـه بـا آغـاز  
ـر اسـاس تـورم   فصل جدید کاری، حـقـوق کـارگـران نـی ب
ـیـز   ـلـکـه کـاھـش ن افزایش یابد اما نه تنھا افزایش نیافته ب

ـیـشـکـر  .  پیدا کرده است  ـر ن در ھمین رابطه کارگـران نـی ب
 خـود در    ھفت تپه در سال گذشته نیز  به ھـمـراه ھـمـکـاران 

ـراض بـه   ـرای اعـت ـر ب مجتمع کشت و صنعت کارون شوشت
کارفـرمـایـان  .  تھران رفتند و تجمعاتی اعتراضی برپا کردند 

این دو مجموعه عالوه بر افزایش دستمزد، به این کـارگـران  
ـنـدی   ـقـه ب وعده پرداخت سنـوات، اجـرای قـانـون طـرح طـب

ـیـمـه  ـرای    مشاغل و رفع فـاصـلـه ب ـر ب ای کـارگـران نـی ب
 .استفاده از بازنشستگی زود ھنگام را  داده بودند 

به گفته این کارگران با تـوجـه بـه آغـار فصـل جـدیـد  
کاری از اول آبانمان و متحـقـق نشـده ھـیـچـکـدام از وعـده  
ـراض زده و  اگـر   ھای داده شده، آنھا دوباره دست بـه اعـت
ـبـات آنـان پـاسـخ  نـدھـد ھـمـچـنـان بـه   کارفرما به مـطـال

 .اعتراضات خود ادامه خواھند داد 
ـر   گفتنی است که یک مشکل عمده کـارگـران نـی ب

ـیـمـه   در زمینه پرداخت مبلـغ فـاصـلـه  ای کـارگـران در    ی ب
که افزایش آن در حرکت اعتـراضـی  .  تامین اجتماعی است 

قبلی آنان در نشست بین نمایندگان کارفرمایان و کـارگـران  
ـراسـاس  .  با تامین اجتماعی مورد توافق قرار گـرفـتـه بـود  ب

این توافق کارفرمایان دو مجموعه کشت وصـنـعـت کـارون  
ـلـغ   ـیـارد  ٧٠ شوشتر و ھفت تپه موظف شده بودنـد مـب ـل  مـی

ـیـمـه  ای    تومان به حساب تامین اجتماعـی بـابـت فـاصـلـه ب
امـا  تـامـیـن اجـتـمـاعـی از  .  کارگران نی بر واریز کنند  

ــد و مــدعـی اســت    دریـافــت ایـن رقــم خــودداری مـی  کــن
ـبـاه بـوده و بـایـد   ـنـه اشـت محاسبات انجام شده در ایـن زمـی

ـیـش از   ـیـارد  ٩٠ کارفرمایان این دو مجموعه رقمی ب ـل  مـی
در این مـیـان  .  تومان به حساب تامین اجتماعی واریز کنند 

این کارگرانند که پاسکاری میشوند و بخاطـر آن بـخـشـی  
از این کارگران که پس از سالھا کار در شـرایـط سـخـت و  
طاقت فرسا در سن بازنشستگی ھستنـد، از حـق و حـقـوق  

از جمله ھم اکنون عده زیادی از کـارگـران  .  خود محرومند 
اند اما بـه    نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده 

دلیل تعویق در پرداخت حق بیمه تـوسـط کـارفـرمـا امـکـان  
بازنشسته شدن و استفاده از مزایای بـازنشـسـتـگـی تـامـیـن  
ـیـز ایـن   اجتماعی را ندارند، سازمان تامین اجتماعی کـار ن
کارگران را جـزء مشـاغـل سـخـت و زیـان آور مـحـسـوب  

 .کند   نمی 
 

ـر کشـت و  ١١ صبح روز    آذر نیر دو ھزار کارگر نـی ب
صنعت کارون شوشتر نیز در رابطه با ھمین خواسـتـھـا و بـا  
خواست افزایش فوری دستمزدھایشان در مقـابـل سـاخـتـمـان  

ایـن کـارگـران  . شرکت کشت و صنعت دست به تجمع زدند 
ـنـد ٩ قبل از آن در   و در  .   آبان نیز تجمعی اعتـراضـی داشـت

شش سال گذشته بارھا در تھران و در خـوزسـتـان دسـت بـه  
 .  اعتراض زده و  خواستھای خود را پیگیر شده اند 

 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تجمع اعتراضی کارگران ذوب آھن اسد 
 اباد ھمدان

 نفر از کارگـران کـارخـانـه ذوب اھـن  ٢٤٠  آذر  ٢٤ روز  
ـیـکـار   ـلـی کـارخـانـه و ب اسدآباد ھمدان در اعتراض بھتعطـی
شدنشان از کار دست به تجمع اعتراضی زدنـد و خـواسـتـار  
. بازگشایی مجدد کارخانه و بازگشت بـه کـارشـان شـدنـد 

این کارخانه برای دومین بار است که به حـال تـعـطـیـل در  
 .آمده است 

 
مقابل ) صدرا(تجمع کارگران آبھای عمیق 

 ساختمان اداری شرکت 
ــق از زیــر  :   آذر ٢١٢  کـارگــران شـرکــت آبـھــای عـمــی
ـران    مجموعه  در  )  صـدرا ( ھای شرکت صنعـتـی دریـایـی ای

ـتـه جـاری در مـقـابـل   ـبـه ھـف روزھای دوشنبـه و سـه شـن
ـرداخـت   مـاه  ٣ ساختمان اداری شرکت، دراعتراض به عـدم پ

ـراضـی،  .  حقوقشان،اجتماع کردند  بدنبال ایـن تـجـمـعـات اعـت
ھای عمیق حقوق شھریور مـاه را بـه    کارفرمای شرکت آب 
ـراردادی شـرکـت  ٤٥٠ .  کارگران پرداخـت کـرد   کـارگـر ق

ھای شرکت صنعتـی دریـایـی    آبھای عمیق از زیر مجموعه 
ـروژه )  صدرا ( ایران   ـیـت    که در ساخت پ ھـای دریـایـی فـعـال

. انـد   شـان را دریـافـت نـکـرده   دارند، حقوق دو مـاه گـذشـتـه 
ھـای    کارگر متخحصص و باتجربه شرکت آب ١٥٠ ھمچنین  

ھـای مـرداد و شـھـریـور سـال    عمیق در دو مرحله طی مـاه 
 .جاری اخراج شده اند 

 
تجمع کارکنان شاغل و بازنشسته پاالیشگاه 

 آبادان مقابل وزارت نفت
ــازنشــســتــه  ٣٠ :  آذر ١٩  ــان شــاغــل و ب ــن از کــارکــن  ت

پاالیشگاه آبادان در اعتراض به عدم فروش و یـا واگـذاری  
منازل سازمانی پاالیشگاه آبادان، در مقابل ساختمـان وزارت  

 .نفت واقع در خیابان طالقانی تھران تجمع کردند 
 

 اعتصاب در بوشھر 
کارگران کشتی سازی دی او تی وابسـتـه بـه  :  آذر ١٨ 

شرکت صدرا در بوشھر،  دست به اعتصاب زدند و از رفتـن  
سرکار خودداری کردند، کشتیھای این شرکت متـعـلـق بـه  
سپاه پاسداران به دلیل اعتصاب کارگران نتوانستنـد حـرکـت  

 .کنند 
 

 اعتراض در اصفھان
کارگران شرکت سازنده تجھیزات گاز و شـوفـاژ اخـگـر  

ـرداخـت  ١٩ در اصفھان روز سه شنبه   ـراض بـه پ  آذر در اعـت
ــد  ١١ نشــدن   ــجــمــع کــردن ــاده ت ــوق عــقــب افــت ,  مــاه حــق

ـرش ایـن حـرکـت   گردانندگان کارخانه در وحشـت از گسـت
ـرداخـت   ـرض را پ اعتراضی سه ماه حـقـوق کـارگـران مـعـت

 .کردند 
 

 تجمع اعتراضی در ساوه
ـنـده  (  کارگران شرکت پاک وش   این شرکت تولید کـن

در شھرک صـنـعـتـی سـاوه  )  موادبھداشتی و شوینده است  
ـراض خـود را بـه  ١٩ روز سه شنبه    آذر تجمع کردند و اعـت

 نبودحداقلھای کاری و خدماتی ابراز کردند  

 اعتراض در شھرک صنعتی مبارکه اصفھان
کارگران شرکت نساجی بـه بـافـان واقـع در شـھـرک  

 سـال  ١٥ صنعتی مبارکه اصفھان به اخـراج خـود بـعـد از  
 .اشتغال در این شرکت اعتراض کردند 

 
 شرکت آبرسانی اصفھان

ـنـده لـولـه و   کارگران شرکت آبرسانی اصفھان تولید کـن
اتصاالت آب رسانی واقع در جـاده مـبـارکـه اصـفـھـان روز  

 آذر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبـات خـود  ٢١ شنبه  ٥ 
 .در مقابل ساختمان اداری این شرکت تجمع کردند  

 
 اتوبوسرانی تھران و حومه

جمعی از رانندگان سندیکای شرکت واحد اتوبـوسـرانـی  
تھران و حومه روز دوشنبه ھجده آذر با تجـمـع در مـحـوطـه  

 وزارت کار رژیم در 
ـنـدگـان و   ـرخـی از ران تھران بـه صـدور حـکـم اخـراج ب
کارگران این شرکت اعتراض کـردنـد و خـواھـان بـازگشـت  

 .  آنھا به سرکار شدند 
 

 پاالیشگاه آبادان
بازنشستگان پاالیشگاه آبادان درمقابل وزارت نفت تجـمـع  
ـبـات عـقـب افـتـاده   اعتراضی برگزار کردند و خواھان مطـال

 خود شدند  
 

 ورزشکاران اعتصاب کردند
ـران در   آرزو حکیمی قایقران المپیکی تیم ملی بانـوان ای

آذر، دربـاره تـرک اردو تـوسـط  ٢٢ وگو با فارسبتاریخ    گفت 
وضعیت غذا در فـدراسـیـون  :  ھای آرام گفت   ورزشکاران آب 
ـقـات  .  بخش نیست   اصال رضایت  ـبـل از مسـاب حدود دو ماه ق

ـم   آسیایی تا حاال ما ھیچ حقوقی نگرفته  از طـرفـی بـه  .  ای
ورزشـکـاران ھـم  .  دھـنـد   ما ھمیشه وعده امروز و فـردا مـی 

اعتصاب کردند و گفتند یا حقوق ما را بدھـیـد یـا اردو را  
مسـئـوالن فـدراسـیـون در  :  وی ادامـه داد .  کنیم   ترک می 

 .پاسخ به اعتراضات ما گفتند پول نداریم 
 

تھران اعتراضات اخطاری فراخوان به 
 تجمع
بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران بـه  :  آذر ٢٣ 

ـیـارد و  ١٦ دلیل عدم دریافـت طـلـب   ـل ـیـون  ٤٠٠  مـی ـل  مـی
 سال، که قرار بـود بـاالخـره  ١٠ تومانی خود پس از گذشت  

 شھرداری تـھـران مـحـاسـبـه شـود، ایـن  ٩٢ در متمم بودجه  
یـک بـازنشـسـتـه  .  ھفته در برابر شورا تجمع خـواھـنـد کـرد 

شرکت واحد ، بـا اشـاره بـه مـزایـای فـوق الـعـاده شـغـل  
 در کـل کشـور  ٨٢ کارشناسان و متخصصان که در سـال  

اجرایی شده بود و شرکت واحد از پرداخت آن سرباز زده بـود  
اگر شورا شھر در برابر حقوق معوقه مـا از شـرکـت  :  گفت 

واحد کوتاھی کند در این ھفته برابر ساختمان شورای شـھـر  
علی رغم نامه ھـای شـھـرداری  .  دوباره تجمع خواھیم کرد 

مبنی بر فرستادن پرونده به ھیئت ممیـزه، شـرکـت واحـد از  
ـراض بـه  ١٠ .   انجام آن سـربـاز زد  ـرای اعـت ـیـش ب  سـال پ

عملکرد شرکت واحد در پرداخت بـدھـی در مـقـابـل شـورا  
تا کنون شورا ھـیـچ اقـدامـی در ایـن بـاره  .   تجمع کردیم 

ـرار   انجام نداده است و ما را سرمی دواند، ھمان طـور کـه ق

ـفـاق  ٩٢ بود بدھی ما در متمم بودجه    لحاظ شـود و ایـن ات
ـر شـورا   ـراب نیفتاد، لذا اگر قرار به تجمع باشد این ھفته در ب

 .تجمع خواھیم کرد 
 

جو پلیسی در پتروشیمی فجر به قصد 
 کنترل کارگران

 
یکی از نمایندگان کارگران پتروشیمی فـجـر از ایـجـاد  
ـیـمـانـی   جو پلیسی و اعمال فشار به قصد کنترل کارگران پ

 .واحد نگه داری و تعمیرات این شرکت پتروشیمی خبر داد 
ـنـده کـارگـری کـه نـخـواسـت   به گزارش ایلنا،این نـمـای

مدیر کارگاه پتروشیمی فـجـر کـه  :  نامش فاش شود،گفت 
ـیـن مـی  شـود بـا    از سوی شرکت پیمانکاری رامپـکـو تـعـی

ایجاد جو پلیسی در کارگـاه، کـارگـران را بـازخـواسـت یـا  
 .کند   تنبیه می 

ھایی که به دو دسـتـگـی    وی با انتقاد از اتخاذ سیاست 
ـیـمـانـی دامـن مـی  زنـد،    میان کارگران قرارداد مستقیم و پ

ـر کـارگـاه در حـدی اسـت کـه  :  افزود  سخت گیری مـدی
کارگران ھنگام خروج از کارگاه در سـاعـت کـاری، بـایـد  

ـرنـد و    درباره اینکه جھت انجام چه کاری مرخصی می  گـی
 .به کجا خواھند رفت، پاسخگو باشند 

قـطـع کـارانـه و حـق اضـافـه کـاری،  :  وی ادامه داد 
نھـایـت تـھـدیـد بـه اخـراج،      جلوگیری از ارتقای سمت و در  

ـرای فشـار بـه   ـر کـارگـاه ب ـفـاده مـدی ابزارھای مـورد اسـت
 .کارگران است 

ــده کــارگــری مــدعــی شــد کــه شــرکــت   ــمــایــن ــن ن ای
پیمانکاری رامپکو پاداش مصوب وزارت نفت را بـا یـک  

کـنـد چـرا    الی دو ماه تاخیر به حساب کارگران واریـز مـی 
خواباند و سپـس آن    که ابتدا پاداش را در حساب بانکی می 

 .کند   را به کارگران پرداخت می 
 

ـفـت ھـر شـش مـاه   وی با بیان اینکـه پـاداش وزارت ن
ـیـمـانـی مـعـادل    یکبار پرداخت می  شود و برای کـارگـران پ

ـیـش  :  ھزار تومان است، تصریح کرد ٥٠٠  با توجه به آنکـه ب
 کارگر پیمانی در واحد تعمیرات پتروشـیـمـی فـجـر  ١٧٠ از  

ـم قـابـل تـوجـھـی   مشغول به کارند، مجموع ایـن پـاداش رق
ـم از سـوی وزارت    می  ـی ـق شود که معموال به صورت مسـت

ـیـار   ـبـا در اخـت ـروشـیـمـی و مـتـعـاق ـت نفت در اختیار واحد پ
 .گیرد   پیمانکار قرار می 

 
به گفته این نماینده کارگـری، در حـالـی کـه پـاداش  

 ھزار تـومـان اسـت، کـارگـران  ٥٠٠ کارگران پیمانی معادل  
 میلیـون تـومـان پـاداش  ٢ رسمی و قرارداد مستقیم تا سقف  

 .کنند   دریافت می 
وی در ادامه از فشار و تھدید به اخراج کارگرانی کـه  

یکی از نمایندگـان  :  پردازند خبر داد، و گفت   به فعالیت می 
کارگران که در خصوص وضعیت پتروشیـمـی فـجـر اطـالع  

انـد و بـا قـطـع    کند را تـھـدیـد بـه اخـراج کـرده   رسانی می 
 .اند   مزایایش، او را تحت فشار معیشتی قرار داده 

نماینده کارگران پیمانی پتروشیمـی فـجـر در پـایـان از  
پیمانکار برای ارائه وسایـل کـار و لـبـاس  ماھه   ٤ تاخیر  

 .ایمنی به کارگران انتقاد کرد 
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 نان آورانی که ھرگز به خانه برنگشتند
ـیـار  ٤٠٥ مـالـک خـودرو  :  نفر چانباخـت ٢   بـا در اخـت

ـرای حـمـل    قراردادن  وسیله نقلیه  به  یک تبعه افغـانـی ب
کارگران زن  و کارکردن در مزرعـه بـاعـث ایـجـاد حـادثـه  

ـنـده خـودرو بـه ایسـت   .  دلخراش شده اسـت  ـتـی کـه ران وق
نیروی انتظامی بی توجھی می کند  در اثر واژگـونـی و   
تیراندازی، دو نفر از سرنشینـان زن در دم جـان مـی بـازنـد  
ـر جـراحـات بـه    ـیـز در اث ـبـعـه افـغـانـی ن ـر ت ـف ولی یک ن

 .جانباختگان اضافه می شود 
 

  نفر در داخل صندوق عقب پژو٤مرگ 
 نفر بـود بـه  ٩ یکدستگاه سواری پژو که حامل  :  آذر ١٨ 

ـبـعـه افـغـانسـتـان کـه در  ٤ علت تصادف با پراید مرگ    ت
ـنـج  .  صندوق عقب خـودرو بـودنـد را رقـم زد  ایـن خـودرو پ

 نفر در صندوق عقب بـھـمـراه داشـت،  ٤ سرنشین در کابین و  
به علت حرکت با دنده عقب در روی پل حسـن آبـاد اتـوبـان  

بـه شـدت  )  با دو نفر سـرنشـیـن ( تھران، قم با یکدستگاه پراید 
ـنـان خـود   برخورد نموده و باعث مصدومیت و مرگ سرنشـی

 .شد 
 

 !مرگ شش کارگر خدماتی شھرداری ساری
جانباختن شش کارگر شھرداری در حادثه رفـت  :  آذر ١٨ 

 .و روب و پاکیزگی شھر 
 

مرگ خاموش کارگر جوان در ساختمان 
 نیمه کاره

در ساختمان در حال ساخت در خـیـابـان شـھـیـد  :  آذر ٢٢ 
ــمـی شـمــالـی کـوچــه عــبـاســی،   ـی ــان ســل انـدرزگــو، خــیـاب
کارگرجوان افغانی بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکـربـن و  

  . مسمومیت شدید جان خود را از دست داد 
 اخراج و بیکارسازی

 
کارگر ٢٥٠کارخانه ذوب آھن اسدآباد 

 اخراج شدند
کارخانه ذوب آھن اسدآباد که عملیات اجرایـی  :  آذر ٢١  

ـرداری و پـس از  ٩٠  آغاز و  در سال  ٧٣ آن در سال    بھـره ب
ـیـل   وقفه ای، مجدد راه اندازی شد، در کمتر از یکسال بـدل

 کـارگـر آن از کـار  ٢٠٠ مشکالت مالی تعطیل و بیش از  
ـنـی بـه  .  بیکار شـدنـد  شـركـت ذوب آھـن اسـدآبـاد در زمـی

ـر مـربـع  ٩٠٠  ھزار و  ١٠  ھكتار و زیربنای  ٧٠ مساحت    مـت
 كیلومتری اسدآباد واقع شده و مواد اولیه این شـركـت  ٢٧ در  

واقـع  "  كـك " و "  بابا علـی "نظیر سنگ آھن  در ابتدا از معدن  
 . در خارج استان ھمدان تأمین شد 

ـیـکـار :   آذربایجان شرقی  ـیـکـار ١٦٤٠٩١ تـعـداد ب ـرخ ب ن
  بیکار   ٣٩٦٤٧  بیکار زن ١٢.٥٥  

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

کارگران خدماتی  شھرداری یاسوج بیش از 
 !یک سال حقوق دریافت نکرده اند

ـیـش ازیـکـسـال  :  آذر ٢١  ـرداخـت ب شھرداریاسـوج،ازعـدم پ

 .حقوق برخی کارگران خدماتی  شھرداری یاسوج خبرداد 
 

عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران 
 شھرداری فاضل آباد

در روزھـای  :  محسن سمیعی شھردارفاضل آبـاد :  آذر ٢٣ 
آینده با فعال شدن شرکتـی از بـخـش خصـوصـی تـمـامـی  
کارگران زیر نظراین شرکت رفته و مطالبات آنان که چـنـد  

 .ماھی پرداخت نشده پرداخت می شود 
 

 كارگران 
 

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران 
 در نامه ای خطاب به وزیر کار

کاھش تورم نه کار شماست و ! جناب وزیر
نه مسئولیت شما، به وظیفه خود در مورد 

  قانون کار عمل کنید٤١ماده 
ـر کـار  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدنبال اظـھـارات وزی

ـبـه گـذشـتـه در   در گزارش صد روزه اش در روز چـھـارشـن
ـنـدگـان طـومـار   یک برنامه تلـویـزیـونـی، ھـمـاھـنـگ کـن
اعتراضی کارگران  در عکس العمل به این اظھارات نـامـه  
ای را خطاب به وزیر کار صبح دیروز به وزارت کار تحویـل  

ـبـت رسـیـد ١٦١٤٣٦ دادند و این نـامـه بـه شـمـاره   .  بـه ث
ـراضـی کـارگـران در ایـن   ھماھنگ کنندگان طومار اعـت
نامه اعتراضی با اشاره به بی توجھی ھای وزارت کار بـه  
ـیـه کـارگـران در   خواستھایشان و گسیل پلیس امنیت بر عـل
تجمع روز سوم آذر ماه در محل وزارت کار، نسـبـت بـه ھـر  

 قانون کار ھشـدار داده  ٤١ گونه تالشی برای دور زدن ماده  
باید بدانید گوش ما کـارگـران از  !  جناب وزیر : و نوشته اند 

معنای عـمـلـی اظـھـارات شـمـا  .  این دست حرفھا پر است 
چیزی جز منجمد کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فـالکـت  

ـفـه  .  میلیونھا خانواده کارگری نیست  کاھش تـورم نـه وظـی
ـر ایـن  .  شماست و نه در حیطه مسئولیت وزارت کـار  ـنـا ب ب
 قانـون کـار  ٤١ بھتر است جنابعالی با به اجرا گذاشتن ماده  

و جبران خسارات ناشی از عـدم اجـرای کـامـل ایـن مـاده  
قانونی در طول سالیان دراز، به وظیفه قـانـونـی خـود عـمـل  

ـری  .  نمائید  ـف ـنـدگـان طـومـار چـھـل ھـزار ن ھماھنگ کـن
ـفـت قـاطـعـانـه   کارگران در پایان این نامه ضمن اعالم مخال

ـرای دور زدن مـاده    قـانـون کـار  ٤١ خود با ھر توجیھی ب
ما با تحویل نـامـه دوم خـود بـه جـنـابـعـالـی و  :  نوشته اند 

تاکید چندین باره بر حقانیت مان نسبت به اجرای کامـل و  
 قانون کار، پیشاپیش مخالفـت قـاطـعـانـه  ٤١ بی نقص ماده  

خود را با ھر توجیھی برای دور زدن این ماده قانونی اعـالم  
میداریم و تبعات ناشی از اعمال ھر گونه بـی قـانـونـی در  
تعیین حداقل مزد را مستقیما متوجه جنابعـالـی بـه عـنـوان  
ـم  ـی . رئیس شورایعالی کار و جناب آقای رئیس جمھور میدان

ما ھمچنین قطعنامه مطالباتی خود را که در تـجـمـع مـان  
ـم   ـرائـت کـردی در روز سوم آذر ماه در مـحـل وزارت کـار ق
ـلـه   ـنـوسـی ضمیمه این نامه تحویل میدھیم و بـار دیـگـر بـدی
خواھان رسیدگی فوری و عملی به خواستھای مطرح شـده  

متن کامل نـامـه ھـمـاھـنـگ  . در این قطعنامه می باشیم 
ـر اسـت  : کنندگان طومار اعتراضی به وزیر کار به شرح زی

ـیـت  !  جناب وزیر  کاھش تورم نه کار شماست و نـه مسـئـول

 قـانـون کـار عـمـل  ٤١ شما، به وظیفه خود در مورد مـاده  
جناب آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعـی  !  کنید 

ـر وزارت کـار   با سالم بیش از سه مـاه از صـدرات شـمـا ب
ـتـخـابـاتـی    -١ گذشت، اما در این مدت،   از وعـده ھـای ان

جناب آقای روحانی در مورد افزایش حداقل مزد کـارگـران  
ـتـی   چه از جانب جنابعالی و چه از جانب ایشان ھیچ صحب

شما در جوابیه ای به نامه ھـمـاھـنـگ    -٢ شنیده نشده است 
کنندگان طومار اعتراضی کارگران در مورد حـداقـل مـزد  
و دیگر مطالبات کارگری تصریح کـرده ایـد پـاسـخ ھـمـان  
است که در دوره ریاست جمھوری احـمـدی نـژاد داده شـده  

در پی چنین جوابی از سوی جنابعالی، کـارگـران    -٣ است  
تعدادی از کارخانه ھای تھران تالش کـردنـد بـا تـجـمـعـی  
ـیـمـا   ـق ـراض خـود را مسـت قانونی در محل وزارت کار اعـت
ـراز   نسبت به بی توجھی آن وزارتخانه بـه خـواسـتـھـایشـان اب
ـرخـورد خشـونـت   دارند اما با خیل نیروھای پلیس امنیت و ب

آخرین اظھارات جنابعالی در مـورد   -٤ بار آنان مواجه شدند  
 قـانـون کـار و  ٤١ حداقل مزد حکایـت از دور زدن مـاده  

شمـا در گـزارش صـد روز  .  منجمد کردن حداقل مزد دارد 
یک نگاه در تعییـن مـزد بـه تـورم  :  " خود تاکید کرده اید 

خواھیم به یک جیب کارگر چیزی اضـافـه    است، اما نمی 
ـم تـورم    بنابراین مـی . کنیم و از جیب دیگر او برداریم  خـواھـی

جـنـاب  "  ھـا افـزایـش یـابـد   را کاھش دھیم تا قدرت خرید آن 
ـر  !  وزیر  باید بدانید گوش ما کارگران از این دست حرفـھـا پ
معنای عملی اظھارات شـمـا چـیـزی جـز مـنـجـمـد  .  است 

ـیـونـھـا خـانـواده   کردن حداقل مزد و تداوم فقر و فالکت میل
کاھش تورم نه وظیفه شـمـاسـت و نـه در  .  کارگری نیست 

بنا بر این بھتر است جنابعـالـی  .  حیطه مسئولیت وزارت کار 
ـران خسـارات  ٤١ با به اجرا گذاشتن ماده    قانون کـار و جـب

ناشی از عدم اجـرای کـامـل ایـن مـاده قـانـونـی در طـول  
سالیان دراز، به وظیفه قانونی خود عمل نمائید و بدانید مـا  
کارگران با توجه به افزایش متوسـط حـداقـل مـزد در سـه  

ـری  ١٧ سال گذشته به میزان   ـراب  درصد و افزایش چـنـدیـن ب
ھزینه ھای زندگی در طول این مدت، دیگر مطلقا تـحـمـل  
ـلـه   ـنـوسـی ـم و بـدی شرایط فالکتبار اقتصادی موجود را نداری
ضمن ھشدار نسبت به ھر گونه تالشی برای دور زدن مـاده  

ـیـس شـورایـعـالـی کـار  ٤١   قانون کار، از شما به عنوان رئ
میخواھیم بر طبق این ماده قانونی و بـا مـحـوریـت تـامـیـن  
شرافتمندانه ھزینه یک خانوارچھار نفره که در این ماده بـا  

ـیـن حـداقـل  " باید "قید   بر آن تاکید شده است نسبت بـه تـعـی
ما با تحویل نـامـه دوم خـود بـه  .  مزد اقدام نمائید و الغیر 

ـیـت مـان نسـبـت بـه   جنابعالی و تاکید چندین باره بر حـقـان
ـیـش  ٤١ اجرای کامل و بی نقص ماده   ـیـشـاپ  قانون کـار، پ

ـرای دور زدن ایـن   مخالفت قاطعانه خود را با ھر توجیھی ب
ماده قانونی اعالم میداریم و تبعـات نـاشـی از اعـمـال ھـر  
گونه بی قانونی در تعیین حداقل مزد را مستقیما مـتـوجـه  
جنابعالی به عنوان رئیس شورایعالی کـار و جـنـاب آقـای  

ما ھمچنین قطعنامه مطالباتی خـود  .  رئیس جمھور میدانیم 
را که در تجمع مان در روز سوم آذر مـاه در مـحـل وزارت  
ـم و بـار   کار قرائت کردیم ضمیمه این نامه تحویل مـیـدھـی
دیگر بدینوسیله خـواھـان رسـیـدگـی فـوری و عـمـلـی بـه  
ـم  . خواستھای مطـرح شـده در ایـن قـطـعـنـامـه مـی بـاشـی

ـراضـی کـارگـران  ـر  :  ھماھنگ کنندگان طومـار اعـت جـعـف
 –شـاپـور احسـانـی راد    –پروین مـحـمـدی    –عظیم زاده  
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ـنـاه    –شیث امانی   جـمـیـل مـحـمـدی    –شـریـف سـاعـد پ
 ١٣٩٢  آذر ماه  ١٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

تجمع کارگران پلی اکریل : ھای کارگری
 برای استقبال از ھمکاران آزاد شده شان

 کـارگـر  ٤  آذر مـاه،  ١٨  صبح روز دوشنبه  ١٠ ساعت  
عـبـاس  »،  «جواد لطفی »بازداشت شده کارخانه پلی اکریل  

کـه بـعـد   «احمد صابری »و   «کیومرث رحیمی »،  «حقیقی 
 آذرمـاه آزاد شـده بـودنـد ،  ٦ از یک ھفته بازداشت سرانجام 

 روز از آزادی  در میان استقبال ھمکـاران  ١٢ بعد از گذشت  
 کارگـری کـه بـه مـنـظـور  ٥٠٠ .   وارد محل کار  شدند 

استقبال از کارگران بازداشت شده در مـحـل کـار دسـت بـه  
تجمع زده بودند بار دیگر بر خواسته ھـای خـود پـافشـاری  

الزم بـه تـوضـیـح اسـت  .   کرده و تحقق آن را خواستار شدند 
ـلـی اکـریـل تـوقـف   خواسته اصلی و مـحـوری کـارگـران پ
سیاست کوچک سازی و واگذاری کارخانه به شرکتھای  
ـیـن   دیگر است که زمینه ساز پراکندگی کـارگـران و از ب

کارگران پلی اکریل در  .  رفتن امنیت شغلی آنان می باشد 
ـبـات خـود   مبارزات اخیر خود نشان دادند که پیگیرانه مطـال
ـر ضـرورت ھـمـبـسـتـگـی و   را دنبال نموده ودر این راسـتـا ب

ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی  .   یکپارچگی خود تأکید دارنـد  کـمـی
ـقـاتـی کـارگـران،   ضمن تأکید بر اتحاد و ھمبـسـتـگـی طـب
خواھان تحقق خواسته ھا و مطالبات به حـق کـارگـران، بـه  
ویژه امنیت شغلی طبقه ی کـارگـر و بـه طـور مشـخـص  

ـرای  .  کارگران این  شرکت می باشد  کمیته ھماھنـگـی ب
 ١٩/٠٩/٩٢ -کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
 تجمع در کامیاران

 فعال کـارگـری بـه نـامـھـای مـھـرداد  ٢ خانواده ھای  
صبوری و افشین ندیمی روز شنبه شـانـزده آذر در مـقـابـل  
اداره اطالعات در شھر کامیاران تجمع کـردنـد و خـواسـتـار  

 . روشن شدن وضعیت فرزندان دربند خود شدند 
ـتـه   دیدار جمعی از فعالین کـارگـری و اعضـای کـمـی

ھای مـھـرداد صـبـوری و    ھماھنگی شھر سنندج با خانواده 
 افشین ندیمی 

ـیـن کـارگـری و   بنا بر خبـر رسـیـده، جـمـعـی از فـعـال
ھای مھـرداد صـبـوری    اعضای کمیته ھماھنگی با خانواده 

آنـھـا ضـمـن ایـن دیـدار،  .  و افشین نـدیـمـی دیـدار کـردنـد 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی را   بازداشت غیر انسانی این دو عضو کمی

ـتـه    محکوم کرده و بر حقانیت فعالیت  ھای کـارگـری کـمـی
ـیـن   ھماھنگی به منظور دفاع از حقوق کارگـران و ھـمـچـن

خـانـواده افشـیـن  .  تداوم مبـارزات کـارگـران پـای فشـردنـد 
ـر انسـانـی   ـراز انـزجـار از بـازداشـت غـی ندیمی نیز ضمن اب
ـرای ھـمـه   فرزندشان، خواھان ایجاد شغل و امنیت شغـلـی ب
کارگران شدند سپس جمع مذکور به شھر کامیاران رفتـه و  

ھای این مـادر    با مادر مھرداد صبوری دیدار و پای صحبت 
او ضمن محکوم کردن بازداشت فـرزنـدش  .  فداکار نشستند 

ـفـه شـمـاسـت کـه    ھا گفته   من به آن : " اعالم کرد  ام این وظـی
ایجاد کار کنید تا فرزندان ما از روی نـاچـار مـجـبـور بـه  
ـبـال کـار   ترک خـانـواده نشـونـد و در کشـور دیـگـری دن

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  ."  نگردند  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کمـی
 ١٣٩٢  آذر  ٢١ -ھای کارگری   تشکل 

حمایت از بیانیه مشترک رضا  شھابی و 
بھنام ابراھیم زاده  توسط شاھرخ زمانی ، 

 محمد جراحی و خالد حردانی
اعـدام ھـا  :  زندان اوین، رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده 

ـیـد  مـردم  .  را متوقف و زندانیان سـیـاسـی را فـورا آزاد کـن
ھمانطور که میدانید در  .  شریف ایران، مردم انساندوست دنیا 

ـیـان   حال حاضر دھھا فعال کارگری و تعداد زیادی از زنـدان
سیاسی و عقیدتی با اتھامـاتـی واھـی و بـه جـرم مـبـارزه  

جرم اینھا ایـن اسـت کـه  .  برای حق و حقوق خود در زندانند 
تالش کرده اند کارگران را برای احقاق حقوق خود متشکـل  
ـفـت   ـراز مـخـال کنند، و علیه بیعدالتی ھا و بیحقوقی ھـا اب

این درحالی است که دولـت آقـای روحـانـی بـا  .  کرده اند  
ـرا ھـم   بـوده  "  خـودی " آزاد کردن شماری از زندانیان که اکـث

ما زندانیان محکـوم  .  به خود گرفته است "  اعتدال "اند ژست  
 زندان اوین ضمن اعـالم خـوشـحـالـی از آزادی  ٣٥٠ در بند  

کسانی که در ھمین مدت از زنـدان آزاد شـده انـد، اعـالم  
میکنیم اوال غوغا بر سر آزادی زندانیـان سـیـاسـی و وعـده  
ھای پیشاانتخاباتی یک ھیاھو بیشتر نبوده و آزادی ھمیـن  
تعداد نیز بخاطر اعتراضات داخـلـی و یـا جـھـانـی صـورت  

 .گرفته است 
 زندان اوین، اعالم میکنیـم کـه نـه  ٣٥٠ ما زندانیان بند  

تنھا خبری از آزادی دھھا کارگر زندانی و شمار بسـیـاری  
ـر روی   از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیست، بلکـه فشـار ب
ـر شـده اسـت  ـراب . آنھا شدت یافته و اعدام ھا نیز چـنـدیـن ب

توھین و بدرفتاری با زندانیان به حد اعالی خـود رسـیـده و  
ـیـداد   ـیـمـار ب بی توجھی به معالجه و دوا و درمان زندانیان ب

ـم کـه بـایـد  . میکند  ـتـی نـکـرده ای ما مجرم نیستیم و جنای
ـم و بـه سـالـھـا   مورد اینھمه اذیت و آزار و توھین قرار گیری

سوال ما این است که آیا ارگـان ھـای  .  زندان محکوم شویم 
حکومتی میتوانند به جامعه اعالم کنند که جـرم مـا چـه  
بوده است؟ آیا صدا و سیمائی که ھزینـه ھـایـش از طـریـق  
اسثتمار ما کارگران و مالیات از مردم تامین مـیـشـود ایـن  
جسارت را دارد که مناظره ای با ما ترتیب بدھد تـا مـردم  

ـم  ! ھم از جرائم  ما مطلع شوند؟ آیا آقای روحـانـی و سـیـسـت
ـلـی   قضائی کشور حاضرند با مالقات یک ھیئت بین الـمـل
ـنـی   از زندان اوین موافقت کنند؟   ما کیفرخواست سـنـگـی
علیه کسانی داریم که آزادی را از ما گرفته اند و مـا را  

ـیـن خـواسـت  .  از بودن در کنار عزیزانمان محروم کرده اند  اول
. ما آزادی فوری و بدون ھیچ قید و شرطی از زنـدان اسـت 

ـیـان   خواست اضطرای ما نیز ایـن اسـت کـه تـمـامـی زنـدان
سیاسی که نیاز به درمان و معالـجـه دارنـد، بـا اسـتـانـدارد  
ـیـمـارانـی   قابل قبولی تحت درمان و معالجه قرار گیرند و ب
که احتیاج به معالجه در بیرون زندان دارند به آنھا مرخصـی  

ـر و بـدرفـتـاری  .  الزم داده بشود  ـی ما میخواھیم که به تـحـق
ھای روزمره زندانبانان با زندانیان فورا و برای ھمیشه پـایـان  
داده شود و امکانات مالقات با بستگان و وکالی زنـدانـی  

مـا خـواھـان اعـزام  .  در فضائی توام با احترام فـراھـم شـود 

ـیـه   ھیئت ھای بین المللی برای بازدید از زندان اویـن و کـل
مـا  .  زندانھای کشور اعم از سیاسی یا غیر سیاسی ھستیـم 

اینھا برخی از خواست ھای بحق  .  مخالف مجازات اعدامیم 
و آخرین تاکیـد  .  ما مخالف مجازات اعدام ھستیم . ما است 

ـران و  .  ما توقف فوری اعدامھاست  ما از مـردم شـریـف ای
مردم انساندوست در سراسر جھان میخواھیم که فـعـاالنـه از  

. خواست ھای ما حمایت کنند و ھمه جا صدای ما باشنـد 
رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکـت  

 زندان اوین بـھـنـام  ٣٥٠ بند    -واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
ابراھیم زاده فعال کارگری و دفاع ا زحقوق کودک، عضـو  
کمیته پیگیری تشکلھای آزاد کارگری و جـمـعـیـت دفـاع  

شاھـرخ  :   ما  ٣٥٠ از کودکان کار و خیابان، زندان اوین پند  
زمانی از زندان گوھردشت کرج و محمد جـراحـی از زنـدان  

و خالد حردانـی  ... مرکزی تبریز از اعضای کمیته پیگری  
از زندان گوھر دشت کرج با دوستان خـود رضـا شـھـابـی و  
ـیـد و   بھنام ابراھیم زاده ھم عقیده بوده و نـوشـتـه بـاال را تـای

 امضا می کنیم  
 

 از بیانیه رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده 
 حمایت می کنیم

ـیـه   ـم زاده عـل ـراھـی ما به بیانیه رضا شھابی و بـھـنـام اب
ـم  ـیـونـدی مـا  .  اعدام و برای آزادی زندانیان سـیـاسـی مـی پ

 سـیـد     مھدی فراحی شانـدیـز    اوین ٨ زندانیان سیاسی از بند  
محمد ابراھیمی و حمید رضا حشم دار حمـایـت خـود را از  
بیانیه دو فعال کارگـری زنـدانـی رضـا شـھـابـی و بـھـنـام  
ابراھمی زاده علیه اعدام و متوقف شدن فوری اعدام ھـا بـا  

ـم  مـا  .  خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی عالم می داری
 حـق    مخالف اعدامیم و داشتن وسیع ترین آزادیھای سیاسـی 

 حق تجمع و تشـکـل حـق اعـتـصـاب را     آزادی بیان   تشکل 
ـم  ـی مـا  .  حقوق پایه ای ھمه کارگران و ھمه جامعه می دان

نیز ھمچون شاھرخ زمانی محمد جراحی و خالد حردانـی از  
ـم   ـراھـی خواسته ھایی که در بیانیه رضا شھابی و بـھـنـام اب
ـیـان سـیـاسـی اسـت   زاده علیه اعدام ھا و برای آزادی زنـدان

سـیـد مـحـمـد  .  مھدی فراحـی شـانـدیـز .  حمایت می کنیم 
 حمید رضا حشم دار . ابراھیمی  

 
انتقال مھرداد صبوری و افشین ندیمی به 

زندان مرکزی سنندج و ھمچنین تجمع 
 خانواده ھای این دوعضو بازداشتی

ـتـه ھـمـاھـنـگـی   خانواده ھای دو عضو بازداشتی کـمـی
 جـھـت  ١٦/٩/٩٢ ،مھراد صبوری و افشین ندیمی روز شنبه  

مشخص شدند وضعیت فرزندانشان در مقابل اداره اطالعـات  
خانواده نامبـردگـان کـه  .  شھر کامیاران دست به تجمع زدند 

خواھان روشن شدن وضعیت عزیزانشـان  بـودنـد در مـقـابـل  
تھدید نیروھای اداره اطالعات مبنی بر غیر قانونـی و جـرم  
بودن این تجمع ،با صدای رسا فـریـاد مـی زدنـد مـا بـایـد  
ـنـد   بدانیم فرزندانمان به چه جرمی بازداشت و در کجا ھسـت
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ـیـد  آیـا  . یاھمه ما را بازداشت کنید یا فرزندانمان را ازاد کـن
جرم آنھا این است که به خاطر بیکاری مـجـبـور شـدنـد تـا  
برای پیداکردن کار تن به دوری ازدیار و خانواده دھند و بـه  

ـرو ھـای  .  کشوری دیگر مھاجرت کنند  ـی با فـرا خـوانـدن ن
امنیتی و آگاھی تـوسـط اداره اطـالعـات ،از خـانـواده ھـا  
خواسته شد تا به تجمع خود پایان دھند و شروع کـردنـد بـه  
ـر   ـرضـیـن کـه ھـر لـحـظـه ب پراکنده کردن آنـھـا ،امـا مـعـت
تعدادشان نیز افزوده می شد بر ازادی عزیزانشان پـافشـاری  
کردند که درنھایت اداره اطـالعـات اعـالم کـرد بـه زودی  
وضعیت  دستگیر شدگان را روشن خواھد کـرد و  تـجـمـع  

در پی ایـن تـجـمـع افشـیـن  .  کنندگان به تجمع پایان دادند 
ندیمی و مھردا د صبوری طی یک تماس تلفنی کوتاه بـا  
ـیـز    خانواده ،آنھا را از نگرانی بیرون آوردند و امـروز صـبـح ن
ـقـال   ـت این دو عضو بازداشت شده به زندان مرکزی سننـدج ان

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل  .  داده شدند 
 ١٣٩٢  آذر ١٩ -ھای کارگری 

  
 گزارش 

 
کارگران اعتصابی مجتمع کشت و صنعت 

شان  ھفت تپه بطورمشروط به سر کارھای
 !بازگشتند

کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت ھـفـت  :  آذر ١٩ 
در  )   آذر مـاه ١٨  و  ١٧ ( تپه که طی روزھـای گـذشـتـه  

ھای کارفرمـا دسـت از کـار    اعتراض به محقق نشدن وعده 
آذر  پس از حضور مسئـوالن اداره تـعـاون،  ١٩ کشیده بودند،  

کار و رفاه اجتماعی شھرستان شـوش در ایـن مـجـتـمـع و  
ــه ســر کــارھــای  ــه طــور مــوقــت ب ــجــام مــذاکــره، ب شــان    ان

مـجـتـمـع   «نـی ب ر »یکی از کارگران فصـلـی  .  بازگشتند 
ـراض  :  کشت و صنعت ھفت تپه با اعالم این خبر گفـت  اعـت

ـریـدن  ( کارگران نی بر ھفت تپه   که بـه کـار تـخـصـصـی ب
تـوجـھـی    در واکـنـش بـه بـی )  شکر اشتغـال دارنـد   ساقه نی 

ـفـی  شـان    کارفرما و سایر مسئوالن استانی به مطالبـات صـن
گری نمایندگانی از اداره تـعـاون    است که امروز با میانجی 

ـراضـات بـه   کار و رفاه اجتماعی شھرستان شوش، ایـن اعـت
ـنـی اسـت، کـارگـران  .  طور موقت خاتمه یافته اسـت  ـت گـف

ـیـمـه  ای و اجـرای    فصلی ھفت تپه خواستار رفع فـاصـلـه ب
ـنـدی   ـقـه ب قانون مشاغـل سـخـت و زیـان آور و طـرح طـب

اند اما امسال افزایش نیافتن حقوق باعث شده اسـت    مشاغل 
این خواسته طبیعی نیز به جمع مطالبـات کـارگـران افـزوده  

این کارگر در بـخـش دیـگـری از سـخـنـان خـود در  .  شود 
ـر تصـریـح کـرد  : خصوص پرداخت حق بیمه کارگران نـی ب

بیمه کارگران نی بر به صورت اختیاری است کـه مـاھـانـه  
درصد از آن را به عنوان سھم خـود بـه حسـاب  ٤٠ کارگران  

او با بیان اینکه کـارفـرمـا  .  کنند   تامین اجتماعی واریز می 

بـا  :  دھد، افـزود   چندین سال است به کارگران تنھا وعده می 
ـنـدگـان اداره تـعـاون کـار ورفـاه   توافق انجام شده میان نمای
اجتماعی و کارگران و مسئوالن مجتمع کشـت و صـنـعـت  
ھفت تپه قرار شد تا پایان ھفته آینـده مشـکـالت کـارگـران  
رسیدگی و نتایج آن اعالم شود و با توجه به سوابق گذشـتـه  

ای ھـمـراه شـود، بـه    توجه   اگر این بار نیز مطالبات ما با بی 
 .تجمعات خود ادامه خواھیم داد 

 
 اعنراض در بندرعباس
  ٢٢  آذر جـوانـان مـنـطـقـه  ١٩ بعداز ظھر روز سه شنبه  

بھمن بندرعباس با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامـی کـه  
ـنـد   قصد دستگیری چند تن از ساکنین این منطقه را داشـت
ـری   درگیر شدند، بنا به گزارشھای در یـافـتـی بـا اوجـگـی
درگیریھا و تیر اندازی ماموران به سمت مـردم، جـوانـان بـا  
ـتـکـار   سنگ و بطری به آنھا حمله کردند، مـامـوران جـنـای

ـری نـزدیـک بـه    تـن از  ٤٠ نیروی انتظامی در این درگـی
ـقـل  ١٧ جوانان را دستگیر و به کالنتری   ـت ـنـدرعـبـاس مـن  ب

 .کردند 
 

 درگیری جوانان در تھران 
ـم در پـاسـگـاه   جوانان تھرانی با ماموران سرکوبگـر رژی

ـری چـنـد تـن از    -کن   سولقان درگیر شده آنھا به دسـتـگـی
جوانان در منطقه کن و کـوھسـار  بـھـانـه واھـی امـر بـه  
ـراض کـردتـد و بـا مـامـوران   معروف و نھی از منکـر اعـت

 .پاسگاه درگیر شدند 
 

 اقدام بخودکشی در زندان اوین
یکی از زندانیان زندان اوین به نام صـادق خـداوردی در  

رگ گـردن  ,  اعتراض به فشارھای طاقت فرسـای زنـدان  
ـیـان بـه سـرعـت بـه کـمـک او  ,  خود را زد   ـر زنـدان سـای

بر اساس آخـریـن گـزارشـھـا ایـن زتـدانـی را بـه  ,  شتافتند  
 . بیمارستانی در بیرون از زندان منتقل کردند 

 
 در ایرانشھر 

ـرانشـھـر   جـوانـی  ,   ماموران اطالعاتی و امنیتی در ای
ـروز بـا  , بنام ایوب دامنی را ربودند  جسد این جوان در ھـمـان

 .آثار شکنجه بر بدن به خانواده اش تحویل داده شد 
 

مراجعه مجدد جمعی از نمایندگان 
رانی تھران  کارگران شرکت واحد اتوبوس

 !به وزارت کار
رانـی    نمایندگان کارگران شرکت واحـد اتـوبـوس :  آذر ١٩ 

ــوالن ســازمــان تشــکــل  ــا مســئ ــھــران ب ھــای کــارگــری و    ت
کارفرمایی وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی دیـدار  

ـقـل   «حسن سعیدی ». کردند  از فعاالن اخراجـی نـھـاد مسـت
صبح امروز در پی مـراجـعـه  :  کارگری شرکت واحد، گفت 

ـنـدگـان کـارگـران شـرکـت واحـد،   مجدد جـمـعـی از نـمـای
ای در حضـور    ھای صنفی کـارگـران طـی جـلـسـه   خواسته 

مسئوالن سازمان تشکلھای کارگری و کارفرمایی وزارت  
ـبـات گـفـت .  کار مطـرح شـد  : وی در تشـریـح ایـن مـطـال

ھـای    ھمانطور که پیشتر کارگران شرکت واحد در شـکـایـت 
کتبی خود خطاب به وزیر کار یاد آور شـده بـودنـد، امـروز  

ھـای کـارگـری و    نیز در حضور مسئوالن سـازمـان تشـکـل 

کارفرمایی به نحوه برگزاری انتخابات شوراھـای اسـالمـی  
ـیـش از  .  کار در شرکت واحد اعتراض شد  گفتنی اسـت، پ

ھـای    این گروھی از کـارگـران شـرکـت واحـد، طـی نـامـه 
ای خطاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعـی یـادآور    جداگانه 

ھای شـرکـت واحـد،    شده بودند که در برخی مناطق و پایانه 
انتخابات شوراھای اسالمـی کـار مـطـابـق قـانـون صـورت  

گیرد و عضو کارگری ھیات سه نفره تایید صـالحـیـت    نمی 
کارگران داوطلب عضویت در شورای اسـالمـی کـار بـدون  

ـتـخـاب مـی  ـتـه  .  شـود   تشکیل مجـمـع عـمـومـی ان بـه گـف
حـیـاتـی  »سعیدی، مدیریت شرکت واحد درحالی به بـھـانـه  

مانع از تشکیل مجمع عمومی مـورد نـظـر   «بودن نوع کار 
ـر ایـن مسـئـوالن بـارھـا گـروه    می  شود که در سالھای اخـی

ـرای   ھایی از کارگران این شرکت را در سـاعـات کـاری ب
ـلـف اعـزام کـرده  وی  .  انـد   شرکت در مراسمات رسمی مـخـت

ھمچنین از اعتراض مراجعه کنندگان به اخراج غیرقـانـونـی  
ـر داد و افـزود  در  :  گروھی از کارگران شـرکـت واحـد خـب

جریان این دیدار کارگران خواھان بازگشت به کار ھمـکـاران  
به گفته این عضو سندیکای کـارگـران  . اخراجی خود شدند 

شرکت واحد، کارگران مراجعه کنندگان در خصوص اثبـات  
ھای خود مستنداتی را ارائه کـردنـد و    قانونی بودن خواسته 

ھـا    در نھایت مسئوالن وزارت کار وعده پیگیری این خواسته 
 )منبع ایلنا .(را دادند 
 

 اخبار بین المللی 
 

 تصویب بودجه ریاضتی در پارلمان -یونان 
  ١٦ (  دسامبـر  ٧  یونان روز شنبه ٢٠١٤ الیحه بودجه سال  

 .با اکثریت آراء در پارلمان این کشور به تصویب رسید ) آذر 
پیش بینی می شود، این بودجه که بر مبنای کـاھـش  

میلیارد یورو از ھزینه ھای دولتی در نـظـر گـرفـتـه شـده،  ٣ 
ـران کـنـد و   بتواند بخشی از بدھی ھای دولت یونان را جـب

 سـال رکـود و بـحـران مـالـی، رشـد  ٦ این کشور پـس از  
 دھم درصدی را طی سال آینده میالدی شـاھـد  ٦ اقتصادی  

ـنـدگـان  . باشد  این الیحه در حالی به تصویب رسید که نـمـای
گروه سه جانبه صندوق بین المللی، بانک مرکزی اروپـا و  

، نشست خود با مقامات این کشـور  ) ترونیکا ( اتحادیه اروپا  
 مـیـالدی مـوکـول کـرده  ٢٠١٤ را به اوایل ماه ژانویه سال  

ـیـکـا  . اند  ـروئ درصورتی که بودجه تصویب شده مورد تائیـد ت
قرار نگیرد، دولت یونان برای دریافت کمک ھـای مـالـی  
طی سال آینده میالدی ناچار خـواھـد بـود، بـودجـه ای بـا  
ـرد  ـر درنـظـر گـی ـیـشـت ـتـصـادی ب . سیاسـتـھـای ریـاضـت اق

ـرخ   سیاستھای ریاضت اقتصادی دولت یونان سبب افزایش ن
 درصـد شـده و دولـت  ٢٨ بیکاری در این کشور تا بیش از  

 نیز نرخ بیکاری بیـسـت و شـش  ٢٠١٤ یونان در بودجه سال  
 .درصدی را پیش بینی کرده است 

 
یک گام عقب نشینی، دولت الیحه  -تایلند 

 را پس گرفت" عفو"
درپی تداوم اعتراضات مردمی، نخست وزیر این کشـور  
در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد که الیحـه جـنـجـال  

را پس می گیرد اما از سـمـت خـود کـنـاره  “  عفو ”برانگیز  
ـیـن اظـھـار  . گیری نخواھد کرد  یینگالک شیناواترا ھمچـن
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داشت که دولتش نمی خواھد برای مقابله با معتـرضـان بـه  
ـرا در  .  خشونت متوسل شود   ـنـاوات ـلـویـزیـونـی شـی سخنـان ت

حالی صورت گرفت که گروھھای مـخـالـف دولـت، طـی  
ـرده   بیانیه ای تمامی معترضان را به برپایی تظاھراتی گسـت

“ عـفـو ” دعوت کرده ان الیـحـه )  آذر ١٨ (در روز نھم دسامبر  
ـتـه ھـای   ـرا را طـی ھـف جرقه ای بود که مخالفان شینـاوات
ـنـد   ـل ـتـخـت تـای گذشته به خیابان ھای شھر بانـکـوک، پـای
کشاند و تاجایی پیش رفت که معترضان خواسـتـار کـنـاره  

 .گیری وی از قدرت شدند 
 

را   ھزار تن ٦ EADSشرکت  -فرانسه 
 کند اخراج می

ــمــاھــای   ــی ــرکــت ســازنــده ھــواپ ــرز ش ــت ــه گــزارش روی ب
ـر  ٩ ، روز دوشنبه   EADSایرباس  اعـالم  )   آذر ١٨ (  دسـامـب

  ٥ ھای خود تصمیم دارد بیـن    کرد که بمنظور کاھش ھزینه 
ایـن تـعـداد  .  از نیروی کار خود را اخراج بکنـد    ھزار تن ٦ تا  

 درصد از کل  نیروی کار ایـن شـرکـت بـه حسـاب  ٥ حدود  
ـیـن    تحلیلگران می . میاید  گویند این شرکت بـا ایـن اقـدام ب
  ٢٠١٤ ھای خود از سال     میلیون یورو از ھزینه ٥٠٠  تا  ٣٠٠ 
 . را کاھش خواھد داد ٢٠١٦ تا  

 
صدھا کارگر مھاجر دست به  -سنگاپور 

 شورش زدند
ـبـه   ـر  ٨ به گزارش خبرگزاریھا روز یکشـن   ١٧ (  دسـامـب

ـر نشـیـن شـھـر  ) آذر  ـی ـق صدھا کارگر مھاجر در مـنـطـقـه ف
دسـت بـه شـورش زده و بـا  "  ھـنـد کـوچـک " موسوم بـه  

ـر  .  نیروھای پلیس درگیـر شـدنـد  بـھـانـه ایـن شـورش بـه زی
گرفته شـدن یـک کـارگـر مـھـاجـر اھـل ھـنـد بـود کـه  

ـیـن کـارگـران و  .  بالفاصله کشته میشود  در درگیریھـای ب
ـیـش   پلیس چندین خودرو پلیس به آتیش کشیده میشـود و ب

  ٢٧ تـا کـنـون  .  از نیروھای پلیس زخمی میشـونـد    تن ١٠ از  
کـارگـر مــھـاجـر بـاز داشــت شـده انـد و احـتـمــال مـیــرود  

ـرد   بازداشت  ـیـن  .  ھای بیشتر و گسترده تر صورت بـگـی فـعـال
ـیـن،   اجتماعی علت شـورش کـارگـران را در دسـتـمـزد پـائ

آنـھـا    استثمار شدید و نامناسب بودن شرایط کـار و زنـدگـی 
تا جایی که رھبر حزب مخالف دولت در پارلـمـان  .  دانند   می 
ـتـصـادی    عطش دولت برای ساده :   گوید   می  ترین راه رشد اق

بـه حـد    از طریق وارد کردن و استثمار کارگران ارزان خارجی 
ـم   نھایت رسیده و ما ھم اکنون باید ھزینه  ـردازی ـپ . ھای آن را ب

ـرل   ـت شورش کارگران در کشور کوچـکـی کـه بشـدت کـن

ـر  ٤٥ این اقدام در  .  میشود، پدیده بشدت نادر است   سال اخـی
 .در این کشور بیسابقه بوده است 

 
ھزاران نفر دست به راھپیمایی  -ایتالیا 

 اعتراضی زدند
ـر   ـیـا در سـالـھـای اخـی به گزارش یورو نیوز کشور ایتال

اما روز دوشنبـه  . شاھد تجمعات اعتراضی زیادی بوده است 
شھرھای مختلـف ایـن کشـور تـجـمـع  )  آذر ١٨ ( دسامبر  ٩ 

ھـزاران مـزرعـه دار، دام دار و  .  متفاوتی را تجربه کـردنـد 
افرادی که بیکار شده اند در خیابانھا راه پیمایی کـردنـد و  
برخی از آنھا با آھسته راندن خودروھـای خـود جـاده ھـا را  

ـنـدگـان ایسـتـگـاه ھـای  .  بند آوردند  در شھر تورین تظاھرکن
اصلی شھر را اشغال کردند و در مقابل ساختمان بانـکـھـا و  
. اداره ھای مالیات علیه سـیـاسـتـھـای دولـت شـعـار دادنـد 
ـتـی حـمـلـه کـردنـد  . شماری از آنھا ھم به ساختمانھای دول

ما باید کرامت انسـانـی خـود را  : "یکی از آنھا می گوید 
." منظور من شغلمان و حقوق اجتماعیمـان اسـت .  احیا کنیم 

ـیـس کـه خـود از   ـل ـروھـای پ ـی در شھر تورین شـمـاری از ن
قربانیان سیاستھای ریاضتی ھستند با برداشتن کـاله ھـای  
ایمنی با معترضان ھمراھی کردند و به طور نمادین به آنـھـا  

نـام  "  جنبش پیچفورک " این حرکت اعتراضی که  .  پیوستند 
دارد، در اعتراضھای مزرعه داران سیسیلی ریشه دارد کـه  

اما این جنبـش رشـد کـرده و  . خواھان کمک دولتی بودند 
ـتـی   ـلـف دول تبدیل به حرکتی در اعتراض به نھادھای مخـت

 .شده است 
 

شرایط سخت آوارگان سوری  -سوریه 
 بدلیل برف و بوران شدید

ـر  ١١ برف و بوران شدید از روز چھارشنبه     ٢٠ (  دسـامـب
سوریه و بسیاری از کشورھای ھمسایه از جمـلـه اردن  (  آذر 

ـر   و لبنان را که در آنھا صدھا ھزار پناھجوی سوری در زی
ـنـد، در نـوردیـده اسـت  . چادرھای سـرد زنـدگـی مـی کـن

ـنـان،   ـب ـقـاع در جـنـوب شـرق ل تصاویر ارسالی از اردوگـاه ب
پناھجویان سوری را نشان می دھد که در حال گـرم کـردن  

ھـمـانـطـور  ” :  یکی از آنھا می گـویـد .  خود با ھیزم ھستند 
که می بینید، وقتی برف و بـاران مـی بـارد چـیـزی جـز  

مـن یـک  .  سرما و گرسنگی برای ما به ھمراه نمـی آورد 
ـم  : دیـگـری ھـم مـی گـویـد “  . ھفته ھست که اینجا ھسـت

ـر  ”  ـرف و بـاران ب وزش باد و حرکت چادرھا باعث ریختن ب
بھتر بود ھـمـانـجـا در  .  روی بچه ھای کوچک می شود 

گزارشھـای رسـیـده از  “  .سوریه در زیر بمبارانھا می ماندیم 
حلب و الرستن نیز از کشته شـدن یـک کـودک و یـک  

ـر  .  نوزاد شش ماھه به دلیل سرمای شدید حکایت دارد  ـنـاب ب
گزارشھای رسیده از سازمانھای غیر دولتی و کمیساریـای  
عالی پناھندگان سازمان ملل، کمک رسانـی بـه آوارگـان  
بخاطر شرایط نامساعد آب و ھوایی و بسته شدن بسـیـاری  

 .از راھھا، مختل شده است 
 

 دستمزد پایین و بیکاری شدید -یونان 
به گزارش یورو نیوز بحران مالـی یـونـان بـحـران مـالـی  
یونان که ازحدود پنج سال پیش تـاکـنـون ادامـه دارد،بـاعـث  
ـر   کاھش درآمد مردم و بیکاری صدھا ھزار یـونـانـی و فـق

ـتـحـصـیـل  .  آنھا شده است  تئودور آناستـاسـوپـولـوس، فـارغ ال
او سه سال پیش فارغ التحصیل شـده  . رشته کتابداری است 

ـیـدا کـنـد، کـاری در یـک   اما تنھا کاری که توانسته پ
دو سـال  : " او می گوید .  شرکت تحقیقات و نظرسنجی است 

ـیـدا کـردم   بعد از فارغ التحصیلی من یک کار پاره وقت پ
ـرداخـت  .   یورو ٣٠٠  تا  ٢٥٠ با حقوق ماھانه   مـن قـادر بـه پ
به ھمین دلیل با مادر و خواھـرم زنـدگـی  .  اجاره خانه نیستم 

ـیـات  .  می کنم   درآمدی که ما داریم تنھا کفاف غذا، مال
آخرین آمـار ارائـه شـده از  "  و قبض ھای مان را می دھد  

سوی وزارت کار یونان حکایت از آن دارد که حقوق بیـسـت  
ـر   درصد از کارکنان بخش خصوصی در یونان ماھانـه کـمـت
از پانصـد یـوروسـت و ھشـت درصـد از کـارکـنـان بـخـش  
. خصوصی ماھانه پانصد تا ششصد یورو حقوق می گیرنـد 

مـن سـال گـذشـتـه  :  " آنا ھاتزیانیدو، مـعـمـار مـی گـویـد 
تحصیالتم را در رشته معماری به پایان رساندم و برای کـار  

اما در نھایت موفق شدم یک کار مـوقـت بـا  .  اقدام کردم 
 یورو در ماه به عنوان عکاس در یـک کـالب  ٢٤٠ حقوق  

ـیـسـت  "  پیدا کنم  این وضعیت افراد شاغل است، این در حـال
ـرخ   ـر ن ـتـامـب که بنا بر اعالم اداره آمـار یـونـان در مـاه سـپ

ـیـن جـوانـان  .   درصد رسـیـد ٢٧،٤ بیکاری به   ایـن رقـم در ب
ـیـوز مـی  .   درصد اعالم شـده اسـت ٥١،٩  ـرنـگـار یـورون خـب
بر اساس تحقیق موسسه فدراسیـون عـمـومـی کـار،  ” : گوید 

حتی این حقوق پایین ھم با دشـواری بـه دسـت کـارکـنـان  
بسیاری از شرکت ھا حقوق کارکنـانشـان را بـا  .  می رسد 

 “.وقفه یک یا دو ماھه پرداخت می کنند 
 
   
 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


