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بار دیگر به آخر سال نزدیـك مـی  
شویم و بحث مـحـافـل كـارگـری  
ھم قاعدتا بـایـد دربـاره افـزایـش  
حداقـل دسـتـمـزد و راه حـلـھـای  

در ایـن  .  افزایش دستمزدھا بـاشـد 
رابطه یادآوری چند نكته را بـایـد  
در دستور گذاشت تـا حـول آنـھـا  

 .بحث و گفتگو راه بیافتد 
 

افزایش دستمزدھا و 
 واقعیات حول آن

ــل   ــحــث حــداق ــون ب ھــم اكــن
ـیـن  ٢ دستمزد    میلیون تومان در ب

بعضی از محـافـل كـارگـری در  
منتھا بخش وسیعـی  .  جریان است 

از كارگرانی را كه چـنـدیـن دھـه  
ـر   است بـه زنـدگـی بـا خـط فـق
ـراض   مطلق عادت داده اند و اعـت
و مبارزاتشان را با قسـاوت تـمـام  
سركوب كرده اند، مطالبه حـداقـل  

ـیـون تـومـان را بـا  ٢ دستمزد    میل
ــمــزد   ــت ــایســه بــا حــداقــل دس ــق م

 و خـرده ای  ٣٠٠ اكنونشان كـه  
ھزار تومان است، مـقـایسـه مـی  
ـرواقـعـی مـی   كنند و آن را غـی

یعنی توقع ایـن بـخـش از  .  دانند 

. جامعه را بسیار پائین آورده انـد 
ـبـش   ـیـن جـن این البته وظیفه فعـال
كارگری اسـت كـه بـا اقـدامـات  
مستمر خود توقع یـك جـامـعـه و  
ــه انســان را بــه   ــت دنــیــای شــایس

 . جامعه برگردانند 
ـیـت   اما در مورد كار و فـعـال
درباره افزایش حداقل دستـمـزد دو  
: فاكتور را باید در نـظـر گـرفـت 

مدیریت و دولتشـان دسـتـمـزد  )  ١ 
ـیـار خـود بـاال   كارگران را با اخـت

خود قوانین دولتـی  )  ٢ . نمی برند 
این را تأكید كرده است كه حداقـل  
ـر   ـث ـر از حـداك دستمزد نباید كـمـت

 .تورم باشد 
این واقعیت را باید بپذیریم كه  
مبارزه و اعتراض سخـت اسـت و  
در جمھوری اسالمی كـه زبـانـی  
ــوجــه   جـز زور و ســركـوب را مـت
. نیست، حتی سختتـر ھـم ھسـت 

اما مسئله این است كـه شـرایـط  
زندگی برای كارگران سالـھـاسـت  
. كه غیرقابل تـحـمـل شـده اسـت 

اگر جمھوری اسـالمـی بـا زبـان  
ــزاد نــمــایــنــدگــان   ــی خــوش و آدم
ـیـن حـداقـل   كارگران را برای تـعـی

دستمزد بـه ایـن عـرصـه دخـالـت  
ـنـاد بـه شـرایـط   می داد و با است
ــصــادی آن جــامــعــه   واقــعــی اقــت
ـیـن مـی   حداقل دستمزدھا را تعـی
ـراض مـعـنـی   كرد، مبارزه و اعـت

ــمــی داشــت  ــوری  .  ن ــھ ــا جــم ام
اسالمی نه تنھـا ایـن شـرایـط را  
ــكــه تــعــدادی   ــل نــمــی پــذیــرد، ب
ــام   ــا ن ـره خـوار را ب ـرســك جــی مـت
ـیـن مـی   شورای عالی كـار تـعـی
كند كه برای كـارگـران دسـتـمـزد  

ـنـد  ـران كـه  !  تعیین كن كـارگـران ای
ـیـن   ـقـالب و ھـمـچـن تجربه یك ان

ـیـش از   ـم  ٣ تجـربـه ب ـی  دھـه و ن
اعتراض و جنگ و گریز با ایـن  
رژیم را پشت سر دارند، نمیتواننـد  

 .این اجحافات را بپذیرند 
حول تجربه اعتراض كارگـری  
به پائین بودن حداقل دستـمـزدھـا،  
ـبـش كـارگـری   ـر جـن تجـربـه اخـی

ــده اسـت  حـداقــل  .  آمـریـكـا آمـوزن
دستمزد سراسری، یعـنـی حـداقـل  

  ٧ دستمزد دولت فدرال آمـریـكـا،  
ـنـون  .   سـنـت اسـت ٢٥ دالر و   اك

ـلـه ھـا و    داستان دزدیھای آیت ال
ــه   ــه ب ــت ــامــات و تــجــار وابس ــق م
ـــی   ـــانـــی ب ـت ـــن، داســ ـی حـــاکـــمــ

ــھــاســت  ــون از  "*  انــت ــان اکــن داســت
مرزھای پرگھر ایران فراتر رفته و  

در پـی  .  سر از ترکیه درآورده است 
اخــتــالفــات حــکــام اســالمــی بــا  
ترکیه که تـه ذھـن شـان رویـای  
احیایی امپراطوری عثمانی را در  

ـیـز  ( سر میپروراننـد   رویـاھـایشـان ن
ــسـت  ــزاد نــی ــل آدمــی ــوم  !)  مـث مـعــل

گشته که ایشان نیز دست کـمـی  
از نوع ایرانـی اش  "  بنیادگرایان " از  

یک گـروه بـه اطـرافـیـان  .  ندارند 
اردوغان حمله برده و یکـی یـکـی  
آنھا را دستگیر میکند و اردوغـان  
ـرادران   کف به لب آورده  و مانند ب
ـران فـورا کشـف   دینی اش در ای

در کـار  "  دست خـارجـی " کرد که  
" پلیس ھای متـمـرد " است و او نیز  

ایـن  .  را از کار برکنار کرده اسـت 
افتضاح به خوبـی نشـان مـیـدھـد  
که حکام اسالمی چه میانـه رو،  
چه تندرو ھمگی از یـک جـنـس  
ھستند؛ جز چپاول برنامه دیـگـری  

ــد  ــور کــار نــدارن ــت و ایــن  .  در دس

رسوایی ھا فقط وقتی رو میشـود  
که دیگر نمی توانند در کنار ھـم  
بمانند و مانند سگ و گـربـه بـه  
ــرنــه   ــنــد و گ ــم مــی افــت جــان ھ
ـتـه   ھیچکدام از سر خیـرخـواھـی پ

ـریـزد  در  .  دیگری را روی آب نـمـی
ماجرای ترکیه مشخص شده است  
ــــان   ـت ـــای داســـ ــــک پ ـــه ی ک

. جمھـوری اسـالمـی اسـت " فساد " 
یعنی ھر جا صحبت از تبھکـاری  
است نام جـمـھـوری اسـالمـی ھـم  

جمھوری اسـالمـی بـه  .  میدرخشد 
ـروده اش بـا   کمک تجار دسـت پ
ــا کــارگــزاران دولــت   ــد ب زد و بــن
اردوغان دالر و یورو و شمش طـال  

ـتـه داسـتـان  . جابجا کردند  ـب ایـن ال
ـیـش   کھنه ای است، چنـد سـال پ
در شروع بحران سرمایه داری بـود  

ـر  ١٨ که صحبت از جابجایی   ـل  تری
دالر و شمش طـال بـود کـه بـعـد  

ظاھرا ھـمـه  .  ھمگی ساکت شدند 
اینھا مال یک تاجر ایرانـی اصـل  
بود که داشته کاسبی میـکـرده و  
ـیـب   روایت ھم داریم که کاسب حب

 !خدا است 

 نكاتی درباره افزایش حداقل دستمزد
 ناصر اصغری 

 "دشمن شماره یک مردم"
 یاشار سھندی 

 اخبار کارگری
 ١٠          صفحه  

 ٤          صفحه  
 ٣           صفحه  

 نکته اصلی 
 محمد شکوھی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 ٦ صفحه  

 ٨ صفحه  
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در ھفته ھای گذشته اعتصـابـات  
ــز   ــن مــرک ــدی ــی در چــن ــزرگ ب
کارگری برای افزایش دسـتـمـزد،  
پرداخت حقوق معوقه و جلوگیـری  
از اخــراج ھــا سـازمــان داده شــده  

کارگران پتروشیـمـی ھـای  .  است 
ـیـون   ـل ماھشھر که خـواسـت دومـی
تومان دستمزد را مـطـرح کـردنـد،  
ـلـی   ـپـه، پ کارگران نیشکر ھفت ت
اکریل اصفھان، کارگران فازھـای  

 عسـلـویـه و کـارگـران  ١٩  و  ١٨ 
ذوب آھن اسدآباد ھمدان از جـمـلـه  

در ادامـه ایـن  .  این مراکز بـودنـد 

ـبـه    آذرمـاه  ٣٠ اعتراضات روز شن
ـلـی   ھزاران کارگر ایران خـودرو، پ
ـپـه و   ـیـشـکـر ھـفـت ت اکریـل و ن
ــا در   ــام ــت گ ــارگــران شــرک ک

 . عسلویه وارد اعتراض شدند 
 

کارگران ایـران خـودرو ظـھـر  
روز شنبه در اعتراض بـه پـایـیـن  
بودن  دسـتـمـزدھـا از رفـتـن بـه  
ناھارخوری و دریافت غذا خـوددا  
ــد و خــواھــان افــزایــش   ی کــردن

طبق  .  حقوق و مزایای خود شدند 
ــه آزاد   ــحــادی گــزارشــی کــه ات
کارگران ایران منتشر کرده است،  
زمزمه اعتراض بـه پـایـیـن بـودن  
دستمزدھا در شرکت ایران خـودرو  
مدتھاست وجود دارد و اعـتـراض  
دیروز کارگران این کـارخـانـه بـا  

 درصـــد  ٨٠ شـــرکـــت حـــدود  
و  )  سـواری  ( ٤ کارگران مونتاژ  

ــت  ــراشــکــاری صــورت گــرف . ت
 ایران خـودرو یـکـی از  ٤ مونتاژ  

مھمترین قسمتھای این کارخـانـه  
  ١٠ بزرگ است و در آن حـدود  

 . ھزار کارگر مشغول بکارند 
 

ـــه  ٥٠٠   کـــارگـــر کـــارخـــان
اکریل اصـفـھـان نـیـز از روز    پلی 

ــا خــواســت    درصــد  ٢٠ شـنــبــه ب
افزایش دستمزد، پرداخـت فـوری  
ــان و   حـقــوق مـعــوقــه مــھــر و آب
ــود و در   ــه خ ــان ــی ــال ــاداش س پ

اعتراض به سـیـاسـت کـوچـک  
سازی کارخانه و چـنـد خـواسـت  
دیگر، در محوطه کارخانه تجمـع  
کردند و دور سوم مبارزه خـود را  

 .شروع کردند 
 

ـپـه    کارگران نـیـشـکـر ھـفـت  ت
صـبـح روز شــنـبـه در مــحـوطــه  
ــع   ــم ــج ــه ت ــت ب ــه دس ــان ــارخ ک
اعتراضی زدند و خواھان پرداخت  
فوری دو مـاه حـقـوق و پـاداش  

و طبـق خـبـر  .  سالیانه خود شدند 
دیـگــری کــه بـه حــزب رســیــده  
است، امروزیکـشـنـبـه اول دیـمـاه  

 نــفــر از کــارگــران  ٢٠٠ حــدود  
  ١٢ شرکت گاما واقـع در فـاز  

ــه ( کــنــگــان   ــوی ــه عــلــت  )  عســل ب
واگذاری شرکت بـه پـیـمـانـکـار  
جدید و اخراج دسته جمعی دست  
به اعتصـاب زده واعـالم کـردنـد  
که تا دریافت کامل تمام حـقـوق  

و مزایای خود دست از اعتصاب  
نـخـواھــنـد کشـد و پـای ھـیــچ  
. تسویه حسابـی نـخـواھـنـد رفـت 

 کارگر این شرکت چنـدیـن  ٢٧٠ 
ماه اسـت ھـیـچـگـونـه حـقـوقـی  

 . دریافت نکرده اند 
 

ــر   ــات و ســای ــصــاب ــن اعــت ای
اعتصاباتی که در ماھھای اخیر  
در نقاط مختلف کشور و مراکـز  
بزرگ کارگری صورت گرفـتـه  
است، تداوم آنھا و خواسـت ھـای  
ــده،   کــارگــران اعــتــصــاب کــنــن
ھمگی نشاندھـنـده فضـای تـازه  
. ای در جنبش کـارگـری اسـت 

ــروشــیــمــی ھــای   ــت کــارگــران پ
خوارزمی و بسباران در ماھشھـر،  
خواست دو میلیون تومان دستمزد  
را در اعتصـابشـان مـطـرح کـرده  

این خواست بـایـد بـه پـرچـم  .  اند 
مــبــارزات کــارگــران در ســراســر  
کشور و بویژه در مراکز کلیـدی  
مانند نفت و ماشین سـازی ھـا،  
الستیک سازی ھـا، و شـرکـت  

 . واحد و غیره تبدیل شود 
 

حزب کمـونـیـسـت کـارگـری  
حمایت قاطع خود را از مبـارزات  
کارگران و خـواسـت ھـای آنـھـا  
اعالم میکند و کارگران مـراکـز  
صـنـعــتـی در ســراسـر کشـور و  
اعضای خانواده ھای آنھا را بـه  
ــه مـبــارزه مـتــحـد و   پـیـوســتـن ب
قدرتمند برای افزایش چند بـرابـر  

 . دستمزد فرامیخواند 
 

حزب کمـونـیـسـت کـارگـری  
 ایران 

 دسامـبـر  ٢٢ ،  ١٣٩٢  دیماه  ١ 
 ٢٠١٣ 
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جنبشی قوی برای افـزایـش ایـن  
ــه    دالر در جــریــان  ١٥ حــداقــل ب

حول ھمیـن مـوضـوع شـھـر  .  است 
ـیـن بـار در حـدود   سیاتل برای اول
ـنـده   یك قـرن گـذشـتـه، یـك نـمـای
ماركسیست را بـه شـورای شـھـر  

بسیاری از نیروھـای  .  انتخاب كرد 
ـیـن   مترقی ایـن كشـور و ھـمـچـن
فدراسـیـون كـار آمـریـكـا بـه ایـن  
. كمپین و این اعتراض پیوسته انـد 

حـداقـل   SeaTacشھرداری شھر  
.  دالر را تصویـب كـرد ١٥ دستمزد  

شھردار جدید سیاتل ھم پشت ایـن  
ـتـه اسـت كـه   موضوع رفته و گـف
موضوع افزایش حداقل دستمزد به  

ـرار  ١٥   دالر در اولویت شھرداری ق
ــمــداری  .  خـواھــد گــرفــت  ــاســت ســی

نسبتا مترقی، كـه ھـمـه مـدیـای  
جریانات دست راستی او را بخاطر  
ـــــارزات   ـب ـرفـــــداری از مــــ طــــ
ساندینیستھا در نیكاراگوئـه او را  
ماركسیست و كمونیست مـعـرفـی  
می كننـد، بـه سـمـت شـھـرداری  

ــخــاب شــد  ــت ــویــورك ان ــم  .  نــی او ھ
درست حول و حـوش و بـحـبـوحـه  
ــش اشــغــال و   ــب ــراضــات جــن ــت اع
ـتـخـاب   افزایش حداقل دسـتـمـزد ان

شھرداری واشینگـتـن ھـم  .  گردید 
ــمـزد را در   افـزایـش حــداقـل دسـت
ـر   دستور كار خود گذاشته و مھمـت

 بـه  ٢٠١٧ از آن قرار است از سال  
بعد، حداقل دستمزدھا با محاسبـه  

ـنـد  ـیـاب جـدا از  .  نرخ تورم افزایش ب
ھر تحلیلی كه داشته باشیم، اینھـا  
بر این نكته تأكید می گذارند كـه  
ـیـن   اعتراضـات كـارگـری مسـئـول
دولتی را وادار به واكنـش كـرده و  
ــراض   ــوانــنــد صــدای اعــت ــمــی ت ن

این مـی  .  كارگران ناشنیده بگیرند 
ـرای ھـمـه   تواند درسی آمـوزنـده ب
فعالین كارگری در ھمه كشـورھـا  

 .و از جمله در ایران باشد 
 

 تورم و افزایش دستمزد
عادت شاید بدترین بالی جـان  

تالش کرده اند ما  .   آدمیزاد باشد 

را با سركوب و قلـدری و ارعـاب  
به یك زندگی ای عادت داده انـد  
كه با ھیچ معیاری بـا واقـعـیـات  

رژیم بـا  .  آن جامعه خوانائی ندارد 
اینكه ھمیشه در آمار و ارقـامـش  
دست می برد كه آن را بـه مـیـل  
خود در آورد، با این حال نتوانسـتـه  
ـم   تورم را آنقدر پائین بیاورد كه عال

بر ھمین مبنـا  .  و آدم به آن نخندند 
تـورم در ایـن كشـور را ھـمـیـشـه  
ـم واقـعـی   ـر از رق ـیـن ت بسیار پـائ
ـر   اعالم كرده كه باز ھم بسیار بـاالت
از آنچیزی كه دستـمـزدھـای آخـر  
سال بر مبنای آن تعیین شـده انـد  

ـرای سـال  .  اعالم كرده است  مثال ب
ـیـون  ٩٢  ـل  تورم را بیشتر از یك مـی
 ھزار تومان اعـالم كـردنـد،  ٥٠٠ و  

اما حداقل دستمزدھا را حتـی بـه  
ــاء  ٤٠٠   ھــزار تــومــان ھــم ارتــق

ــد  ــدادن ــه  .  ن ــحــادی ــس ات خــود رئــی
ــا   ــتـه بـود كـه ب ــان گـف كـارفـرمـای
دستمزد یك میلیون تومان ھـم بـاز  

منتھـا  .  زندگی زیر خط فقر است 
بھانه آوده بود كه كارفرمایان نمـی  

نمـی  " شما اما این  !  توانند بپردازند 
  ٨٧ را با یك رقم پولشوئی  "  توانند 

میلیارد یوروئی كه دم و دسـتـگـاه  
دزد و جانی رژیم اسـالمـی آن را  
وارد تركیه كـرده كـه گـنـد ھـمـه  
چیـزشـان را بـاال آورد، مـقـایسـه  

ـنـده  . كنید  اگر دستـمـزد یـك نـمـای
مفتخور مـجـلـس اسـالمـی مـی  

 میلیون تومان باشـد،  ٦  یا  ٥ تواند  
ـروت   دستمزد كارگری كـه تـمـام ث
جامعه حاصل دسترنج وی اسـت،  

ـیـون تـومـان  ٢ نباید كمتر از   ـل  مـی
ـر و  .  باشد  ـت اگر كار كارگر سـخـت

ــر از كــار آخــونــد در آن   ــت مــھــم
مملكت است، باید ھمانقدری كـه  
ـره خـواران   به یك آخوند و دیگر جی
ــد، بــه   ــمــزد مــی دھــن رژیــم دســت
كارگر ھـم ھـمـان دسـتـمـزدھـا را  

 .بدھند 
یك نكته مھمتر كه باید توجـه  

ـبـع آن كـل   ـت فعالین كارگری و ب
جنبش كـارگـری را بـه آن جـلـب  
ــرد ایــن اســت كــه جــمــھــوری   ك
اسالمی در قوانینش تصویب كـرده  
است حداقل دستمزد نباید كمتر از  

ـنـطـوری  .  حداكثر تورم باشد  اگر ای
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن است باید نـمـای
ـنـد كـه   ـن ـیـق ك كارگران بروند تحـق
نرخ تورم واقعـی در آن مـمـلـكـت  
ـم،   ـنـای ھـمـان رق ـر مـب چقدر و ب

 . حداقل دستمزد را مطالبه كنند 
ما فعالین كارگری این نكـتـه  
ـم كـه   ـری را ھم در نـظـر مـی گـی
ــیــن   ــی ھــم در كــمــپ حســن روحــان
انتخاباتی خود وعده رسیدگی بـه  
وضعیت معیشـتـی كـارگـران داده  

ــود  ــات  .  ب ــغ ــی ــل وی خــود در تــب
ـتـه بـود  عـدالـت،  : " انتخاباتی گـف

ـتـصـاد و   آزادی، رونق اشتـغـال، اق
ـرای کـارگـران بـه   حقوق بایسته ب

واضح است كه  ".  وجود خواھد آمد 
مورد نظر مقامـات  "  حقوق بایسته " 

جمھوری جمـھـوری اسـالمـی بـا  
زنـدگـی  "  حقوق بـایسـتـه "واقعیات  

ما كارگران متفـاوت اسـت و مـا  
باید زندگی غیرانسانـی تـحـمـیـل  
ـم كـه   ـری شده بر خود را شاھد بگـی
این وضعیت باید تغییر بیاید و ھـر  

 .چه زودتر ھم تغییر كند 
 

ــزد   ــم ــل دســت ــش حــداق ــزای اف
 پارامتر افزایش ھمه دستمزدھا 

واضح است كه اگر بـحـث بـا  
افزایش دسـتـمـزد شـروع شـود بـه  
معنای بی اعتنائی به حـقـوق و  
ــی نــیــســت كــه   ــمــزد كســان ــت دس
ـر از   ـیـشـت ـنـون ب دستمزدشان ھم اك

اما افـزایـش  .  حداقل دستمزد است 
ــه ســطـح یــك   حـداقــل دســتـمــزد ب
زندگی شایسته انسان، شاخـص و  
. پارامتر افـزایـش دسـتـمـزدھـاسـت 

ـم   اصوال بایـد قـاعـده ای بـه رژی
كارفرمایان تحمیـل شـود كـه ھـر  
ـــورم،   ـرخ ت ــ ـر اســـاس ن ــ ســـال ب

دستمزدھای كارگران نیز، حال ھـر  
ــد،   ــرن ــمــزدی كــه مــی گــی دســت

  ٢ اگر كارگری با  .  محاسبه شود 
ــون تـومـان دسـتـمــزد  ٣ یـا   ـی ـل  مـی

استخدام می شود، سال بـعـد ایـن  
دستمزد با نرخ تورم محاسبه شـده  

 . برای سال افزایش بیابد 
ـر ایـن   به نظر من نكته مـھـمـت
است كه بدون متحد و مـتـشـكـل  
شدن و متحد و مـتـشـكـل مـانـدن  
ــه   ـب ـبـه و ھـیـچ مـطـال ایـن مـطـال
ـبـدیـل   دیگری ھـم بـه واقـعـیـت ت

كارگری كه متحد و  .  نخواھد شد 
متشكل نیست، اعتراضش، حـتـی  
ـبـال داشـتـه   اگر موفقیت ھم به دن
ـــاشـــد، مـــوضـــعـــی اســـت و   ب
پیروزیھای بیشتری را لـزومـا بـه  

كارگری كه متشكـل  .  دنبال ندارد 
است، با ھر پیروزی ای، خشـتـی  
بر خشت دیگـری مـی گـذارد و  
ـنـد  . سنگرش را محكمتـر مـی ك

اگر محـاسـبـه افـزایـش دسـتـمـزد  
ساالنه بر مبنای نرخ تورم آن سـال  
ـرد و   ـف در قرارداد بین كـارگـر مـن
كارفرما انعقـاد گـردد، سـریـع بـه  

امـا اگـر  .  حاشیه رانده خواھد شد 
این موضوع بـا تشـكـل كـارگـران  
ـرد، كـارفـرمـا نـمـی   صورت بـگـی

 .تواند آن را نادیده بگیرد 
 

 اتحاد عمل كارگری
درباره اتحاد عـمـل كـارگـری  

ـم  شـایـد  .  زیاد گفته و نـوشـتـه ای
یكی از بھترین عرصه ھـایـی كـه  
اتحاد عمل كارگری معنـی مـی  
یابد مبارزه بر سر افزایش حـداقـل  

ایـن عـرصـه ای  .  دستـمـزد اسـت 
است با احتمال بسیار ضعیـف كـه  
ـیـن كـارگـری مـتـشـكـل در   فعـال
محافل و نھادھـای كـارگـری بـا  

ھمین فعالینـی  . ھم ھمنظر نباشند 
كه در تشكلھایی چون سندیكـای  
كارگران شركت واحد، سـنـدیـكـای  
كارگران نیشكر ھفت تپه، اتحادیـه  

ــه   ــت ــمــی ــارگــران ایــران، ك آزاد ك
ھماھنگی برای كمـك بـه ایـجـاد  
ــتــه   ــھــای كــارگــری، كــمــی تشــكــل
ـــھـــای آزاد   ـیــری تشـــكــل ـــگــ پــی
ـیـان   كارگری، شورای كـارگـران ك
ــوق   ــق ــر، كــانــون مــدافــعــان ح تــای
كارگران، انجمن صنفـی كـارگـران  
برق و فلزكار كرمانشاه، سندیكای  
ـیـه   ـق كارگران فلزكار مكانیـك و ب
نھاد و محافل كارگری گـرد ھـم  
ــودن   ـر ســر نـاكـافـی ب آمـده انـد ب
دستمزد كارگران و مبارزه مـتـحـد  
و متشكل برای افزایش آن تـوافـق  
ـیـن   ـپ دارند و الزم است كه یـك كـم
قدرتمند و سراسـری حـول ھـمـیـن  

 .موضوع سازمان بدھند 
الزم است یـادآوری شـود كـه  
تعداد زیادی از فعالیـن كـارگـری  
ـرای   ھم اكنـون در ایـن جـامـعـه ب
بخش وسیعی از جامعه شـنـاخـتـه  
ــھــادھــایــی   ــد و در ن ــن شــده ھســت
متشكل ھم شده اند؛ اما واقعـیـت  
ــار   ــخــش بســی ــه ب ــت ك ــن اس ای
وسیعتری از فعالین كارگـری كـه  
ـراضـات كـارگـری را   ھر روز اعـت
ـرای مـاھـا   سازمان می دھـنـد، ب

ــد  ــن ــت ــه شــده نــیــس ــت ــاخ ــن مــن  .  ش
اصراری ھم بر این ندارم كـه اگـر  
ـنـی   خود تشخیص نـداده انـد، عـل
ـر   شوند؛ اما اعتراضات سراسری ب
سر مثال افزایش حداقـل دسـتـمـزد  
بدون ھماھنگی با این كارگـران و  
فعالین شناخته شده كـارگـری در  
كردستان كه تجارب بسـیـار ارزنـده  
ــی   ــدھ ــان ــازم ــی در س ــم ــھ و م
ـراضـات كـارگـری در مـراكـز   اعت

 . مختلفی دارند، امكانپذیر نیست 
 شب یلدا بر ھمه مبارك 

 ٢٠١٣  دسامبر  ٢١ 
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ــرای   ــوحــه مــاج ــب " فســاد " در بــح
ـرکـیـه و و   اطرافیان اردوغان در ت
به یغـمـا رفـتـن امـوال کـارگـران  
توسط مرتضوی و زنجانـی رادیـو  

ــه  ــزارش داد ک جــیــم  : " فــردا گ
ــم، ریــیــس بــانــک   ــی یــونــگ ک
ـر   جھانی، پنجشنبه نوزدھم دسـامـب

دشـمـن شـمـاره  »فساد مـالـی را  
در کشـور ھـای در   «یک مردم 

جـنـاب  ".  حال توسعه توصیف کرد 
کیم فقط مشخـص نـکـردنـد کـه  
ـرا   چرا بانکی که ایشان ریاست آن
بعھده دارند اینقدر تمایل دارنـد بـا  
ــال کشــورھــای در حــال   ــن مــث ای

تـوسـعـه  " توسـعـه کـه بـه بـھـانـه  
ـنـد بـه ھـر  "  اقتصادی  ـتـوان تـا مـی

طریق ممکن حسابھای شـخـصـی  
شان را توسعه میدھـنـد، سـرمـایـه  
ــد؟ رادیـو فـردا در   ـن گـذاری کـن

ــا   ــگــو ب ــت ــف ــد " گ " فــریــدون خــاون
ــن رادیـو در مــورد   کـارشـنـاس ای

ــن  " (  مـوضـوعـات اقــتـصـادی "  ای
رادیو تاکید دارد که ایشان استـاد  
اقتصاد در پاریس اسـت نـه چـیـز  

ــگــر  ــه  ! )  دی ــد ک ــعــی کــردن س
موضوع را بشکافـنـد کـه سـخـن  
. رئیس بانک جھانی یعـنـی چـه 

ـیـس   فریدون خاوند حرف جنـاب رئ
ھـر  : "...  را اینگونه باز مـیـکـنـد 

دالر دزدیده شـده از سـوی یـک  
ـر واحـد   صاحب مـنـصـب یـا مـدی
ــیــدی، دالری اســت کــه از   تــول
یک زن باردار نیازمند مـواظـبـت  
دریغ شده، یا از دختر بچه و پسـر  
بچـه ای کـه بـایـد بـه مـدرسـه  

استاد اقتـصـاد در پـاریـس  ."  بروند 
مـبـارزه  :"  در ادامه تاکید میکنـد 

جدی بـانـک جـھـانـی بـا پـدیـده  
 آغـاز  ١٩٩٦ فساد مالی از سـال  

و از ھمان موقع بـانـک  ...  شد،  
سـرطـان  »جھـانـی ایـن پـدیـده را  

ــر  ــی ــق ــف   «کشــور ھــای ف ــی تــوص
کارشناس رادیو فـردا در  ..."  کرد 

ـررسـی  :" ...  مورد ایران میگوید  ب
ـران از   ھا، نشـان مـیـدھـد کـه ای
ـریـن   لحاظ مالی یکی از فاسـد ت

ـیـا اسـت  در سـال  .  کشور ھای دن
ـیـا  ١٧٧ ، از میان  ٢٠١٣   کشور دن
....   بـوده  ١٤٤ در رده  ...  ایران  

شاید یکی از ملموس ترین موارد  
ـر   تاثیر مصیبت بار پدیـده فسـاد ب

زندگی مردم، گزارش ھـا و داده  
ـتـه   ھایی است که طی چـنـد ھـف
گذشته درباره ابعاد این پـدیـده در  
ـتـشـر   سازمان تامین اجتماعی مـن

واگذاری ھـایـی کـه در  ... شده،  
این امپراتوری عظیم مالی انـجـام  

ھمه و ھمه از کـیـسـه  ... گرفته،  
ــده شــده  ــوش  ... مــردم دزدی فــرام

نکنیم که این سازمان حدود سـی  
ـر پـوشـش   ـر را زی ـف و پنج میلون ن

ـر  .  بیـمـه ای دارد  بـا آن فسـاد پ
دامنه، چه بسا بیمارستـان ھـایـی  
که از تجھیزات الزم محـروم شـده  
اند و یا اصوال احـداث نشـده انـد،  
چه بسا بازنشستگانی که حـقـوق  

این جا است کـه  .  شان پایمال شده 
دشـمـن شـمـاره  »فساد به عـنـوان  

ــی  «یــک مــردم  ــع ، چــھــره واق
 ."خودش را نشان میدھد 

ــی   ــعــن درام الــقــرای اســالم ی
ـیـسـت   جمھوری اسالمی، روزی ن
ـتـشـر   گزارشی از یک جایی مـن
ـیـارد   ـل نشود که دھھا و صدھا مـی

روزنـامـه  .  تومان ناپدید نشده باشد 
ـبـه اول دی مـاه   شرق روز یکـشـن
ـر از   ـیـشـت ـیـات ب گزارشی با جـزی

ـتـشـر کـرده  "  غارت در کیـش "  مـن
که در یک مورد از این چـپـاول،  

ـیـمـت  ٦٠ زمین    میلیاردی را به ق
 میلیارد تـومـان بـه دوسـتـان  ٦/٦ 

این اولین مـورد  .  واگذار شده است 
.   نبوده وآخرین مورد نـخـواھـد بـود 

داستان فساد جمـھـوری اسـالمـی  
ـبـوده، ایـن   ـروز ن مسئله امروز و دی
حکومت در فـردای بـه چـنـگ  

" مصـادره امـوال " آوردن قـدرت بـا  
کارگزاران رژیم شاه کـار خـودش  
را شروع کرد و به این بھانه امـوال  
ــرد و در   بســیــاری را غصــب ک

یک ریال از  .  خدمت خود گرفت 
ـرای عـمـوم  "  مصادره امـوال " این   ب

ـلـکـه بـه   ـیـت  " مردم خرج نشـد ب ب
تعلق گرفت یعنـی  "  المال مسلمین 

ــات   ـیـوت آی ــیـار ب یـکـجـا در اخـت
ـرار گـرفـت  . اعظام و ولی فقیه ق

این داستان ادامه داشته و ھر چـه  
ـتـی   این حکومت دم و دستگاه دول
ــشــتــری   ــی بــی اش ســر وســامــان
میگرفت دزدیـھـای کـاربـدسـتـان  
حکومت نیـز پـوشـش قـانـونـی و  

ـری گـرفـت  مـورد  .  شرعی بیـشـت
ـنـج  " اخیر آن   کارت ھای ھـدیـه پ

ــومــانــی  ــون ت ــی ــل اســت کــه  "  مــی
ــه   مـرتضـوی طـبـق قـانـون مصـوب

بـودجـه  " مجلس این حـکـومـت از  
ـرداخـت کـرده "  غیر شـمـول  ایـن  .  پ

ــوجــیــه   ــل حــرفــه ای بــرای ت ــات ق
چپاول سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  
تاکید میکند ھمـه سـازمـانـھـا و  
ـتـی از ایـن بـودجـه ھـا   دوایر دول
ـیـس مـجـلـس را   ـقـه رئ دارند و ی

ـرد  ریـاسـت  : " ...  اینگونه میـگـی
محترم مـجـلـس در ھـمـیـن سـال  

ایم طبق قانون رقـمـی   جاری شنیده 
ــومــان  ٣٠ در حــدود   ــارد ت ــی ــل ــی  م

ــی  ... بـودجـه غـیــرشـمــول دارد  حـت
آقای باھنر در جلسـه گـفـت کـه  

ــه  ٣٠٠ مــاھــی   ــومــان ب  ھــزار ت
دھیم کـه در حـوزه   نمایندگان می 

ـتـخـابـاتـی بـه آدم  ھـای مـحـروم    ان
ـبـال  ."  بدھند  ولخرجی ایشـان در ق

ـیـد  اگـر  !  مردم را مالحظه مـیـکـن
ـرنـد   سیصد نفر محروم در نظر بـگـی
در ماه نفری میشود ھزار تـومـان،  

!  ھـزار تـومـان ١٢ در سال میشود  
تازه ھمین را نماینـدگـان مـجـلـس  

چـرا  "  تکذیب میکنند و میگویند 
ــســازیــد، کــی   ــی مــا را بــدنــام م
ھمچین پولی شـمـا دادیـد و مـا  

!" گرفتیم، مردم متوقـع مـیـشـونـد 
ـیـسـت  از ھـمـیـن   باور کردنـی ن
ـنـد  . چندر غاز  پول  ھم نـگـذشـت

این نمایندگان اصرار دارند که نـام  
 نماینده مـجـلـس کـه کـارت  ٣٧ 

ھدیه گرفتند اعالم شود تـا رسـوا  
ـراف ایشـان  ! شوند  ؟ چـون بـه اعـت

مـردم ایشـان را بـه چشـم دزد و  
 .کالش میبینند 

اینھا موارد خیلـی کـوچـک  
از یک چپاول وسـیـع اسـت کـه  

ــزد خــاص و عــام اســت  و  .  زبــان
ھمانـگـونـه کـه اشـاره شـد کـار  
ـبـوده   امروز ودیروز این حکـومـت ن
اما در تمام این سالھـا بـخـصـوص  
ـر   در بیسـت و چـنـد سـالـه  اخـی
شاھد بودیم که بـانـک جـھـانـی  
که فساد را دشمن شـمـاره یـک  
ــیــن   ــال ھــم ــب ــدانــد، بــدن ــی مــردم م
حکومت سرتا پا فاسد و تبھـکـار  
بوده تا زیر بغلش را بگیرد و سرپـا  

نگھش دارد و این حـکـومـت ھـم  
دقیقا توصیه این نھاد و نھادھـای  
مشابه آن را به اجرا گذاشتـه کـه  
دمـار از روزگــار مــردم در آورده  

" طرح ھدفمند کردن یارانـه . " است 
پیشنھاد مشخص ایـن مـوسـسـات  
بورژوازی بوده و ایـن طـرح بـطـور  
مشخص بر اساس چپاول و غـارت  
ــکــش   ــوده مــردم زحــمـت زنـدگــی ت

ـتـصـاد  .  تنظیم شده است  اسـتـاد اق
در پاریس بارھا و بارھا در ھـمـیـن  
ــرده کــه   ــیــد ک ــردا تــاک رادیــو ف
اینگونه طرحھا برای اقتصاد ایران  

و مـا  .  مفید است و باید اجرا شود 
" شاھد ھستیم با اجرای این طرح  

چه بسا بیمارستان ھـایـی کـه از  
تجھیزات الزم محروم شده اند و یا  
اصوال احداث نشده اند، چـه بسـا  
بازنشستگـانـی کـه حـقـوق شـان  

ـر خـاونـد  ".  پایمال شده  جناب دکـت
البته ھنوز شک دارند که تاکیـد  

یعنی مـمـکـن  "  چه بسا "میکنند  
ـم   است اینجوری نباشد؛ خـدا عـال

حقیقت این است بـا اجـرای  !  است 
این طرح عمال دستمـزد کـارگـران  
سقوط کرد، با اجـرای ایـن طـرح  
ــرض   ــان بــاردار زیــادی در مــع زن
خطر از دسـت دادن جـان خـود و  
جنین شان قرار گرفتند، با اجـرای  
ــرح زنــان زیــادی بــه تــن   ــن ط ای
فروشی افتـادنـد، بـا اجـرای ایـن  
ـران   ـــاری از کـــارگــ ـی طــرح بســ

اینھا و  .  کارشان را از دست دادند 
بسیار بیشتر از اینھا یعنی اینـکـه  
نظام سرمایه داری اساسـا دشـمـن  

 .یک مردم است 
ـزنـم   ـی یک نمونه دیگر مثال م
ـانـک   ـیـس ب که ثابت شود که رئ
ـاریـس   جھانی و استاد اقتصاد در پ
ـاشـنـد   ـپ خاک توی چشم مردم می

ـزنـد  وزیـر  .  و اشک تمـسـاح مـیـری
بھداشت حسن کلید ساز میـگـویـد  
ـتـی ورشـکـسـتـه   بیمارستانھای دول

این یعنی دارند مقدماتـش  .  ھستند 
را فراھم میکنند که  تـوده مـردم  
ـان از خـدمـات   ـی زحمتکش را از بن
. پزشکی و بھداشتی محروم کننـد 

سـالمـت ھـیـچ  : "  به گفتـه وزیـر 
ــبــوده   ــھــا ن ــت ــت دول ــوی وقــت در اول

شاید اولویت ھشتم یا نـھـم  ... است، 
بوده است و ھیچ وقت اولویـت اول  

ـبـل   تا سوم دولتھا نبوده است چه ق
ـتـه    از انقالب چه بعد از انقـالب،  ـب ال

ـاری ھـم   مشکالت اساسی سـاخـت
ـایـد  ..." داریم  سوال اینجاست  چرا ب

با وجود درآمـدھـای نـجـومـی در  
طول ھمه این سالھا که وزیر اشـاره  

مشـکـالت اسـاسـی  " میکند ھنوز  
ـاری  ـاشـنـد؟ وزیـر  "  ساخـت داشـتـه ب

میگوید یک ریال از یارانه ھا بـه  
بھداشت ندادند و دولـت جـدیـد ھـم  

اما راه حل وزیر فکـر  !  مفلس است 
میکنید چه میباشد؟ ایشان مانند  
رئیس بانک جھانی چشم طمع به  

ــردم دارد  ــب م ــه  : "  جــی صــادقــان
ــم  ــم،  . ... بـگــوی ــمـی گــوی ، مـن ن

ـیـم  . بھداشت و درمان را رایگان کـن
ـنـه  ...  ، اما باید جلوی افزایش ھزی

ھای درمانی و پرداخـت از جـیـب  
مردم را که روز به روز دارد بیشتـر  

ـیـت    می  شـود،بـگـیـریـم، ایـن وضـع
ـنـجـا را  ."  نگران کننده اسـت  ـا ای ت

ـیـد   داشته باشید و بعـد تـوجـه کـن
ـنـه ھـای درمـانـی را   چگونه ھزی
ـقـط بـه   ـنـد ف میخواھنـد کـم کـن
رندی آخوندی وزیر که مـیـگـویـد  
پزشک است و اقتصاد دان نیـسـت  

ـابـرایـن زمـانـی  : "...  دقت کنید  بن
کـنـد کـه    آمدن ما ارزش پیدا مـی 

ـزایـش    بتوانیم از طریق یارانه  ھا و اف
قیمت حاملھای انرژی سھم مـردم  

ــزیــنــه  ھــای ســالمــت کــم    را از ھ
اما از آن نظر که بخواھیـم  .... کنیم 

ـیـمـه   تحول ایجاد کنیم باید یک ب
از آن طـریـق  .  کارآمد داشته باشیم 

ـانـھـا را   می توانیم خدمات بیماسـت
بھینه کنیم و مدیریت بیمارستانـھـا  
ـادی   ـــصــ ـت ـــه واحـــدھــای اقـ را ب

یعنـی ایـن  . کوچک تقسیم کنیم 
اشـاره بـه پـرسـنـل  (   ھزار نفـر ٤٠٠ 

ــھــا  ــان ــمــارســت ــی را  )  شــاغــل در ب
ـانـون    می  ـاده از ق ـف ـا اسـت ـیـم ب تـوان

ھیئت امنایی کردن بیمارستانھـا و  
ـاده از بـخـش خصـوصـی   ـف با اسـت
ــم و تصــدی گــری   ــی واگــذار کــن

فکر کـنـم  ." دولت را کاھش بدھیم 
الزم نیسـت بـه بـخـشـھـای دیـگـر  
سخنان وزیر اشاره کنم چون ھمیـن  
ـا   حد کافی است که نشان دھـد ب
ـیـم  ـبـھـکـارانـی روبـرو ھسـت . چه ت

ـنـه   میگوید باید جلوی افزایش ھزی
ھای درمانی که از جـیـب مـردم  
پرداخت میشـود را بـگـیـریـم بـعـد  
پیشنھاد میدھد که بیمه ھا قـوی  
شوند این یعنی باید سھم مـن کـه  
ـاده کـنـم   ـف از بیمه مـیـخـواھـم اسـت

ـیـشـنـھـاد دوم وزیـر،  .  بیشتر شود  پ

 ١  از صفحه   "دشمن شماره یک مردم"
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افزایش قیمت حـامـلـھـای انـرژی،  
در این مورد بارھا بحـث شـده کـه  
چه گرانی وسیعی در پی آن مـی  

ـیـشـنـھـاد وزیـر،  .  آید  و سـومـیـن پ
ــاده از بـخــش خصــوصــی "  ــف ،  " اســت

یعنی پیمانکـاری کـردن خـدمـات  
بـھـداشـتـی و پـرسـنـل شـاغـل در  
بیمارستانھا، این دیگر اوج فـاجـعـه  
ـای جـیـب   و غارت به تـمـام مـعـن

ــدســت اســت  ــھــی مــن ھــم  .  مــردم ت
ـانـک   ـیـس ب صادقانه میگـویـم رئ
جھانی و کارشناس رادیـو فـردا و  
دولت روحانی بعنوان دولـت یـکـی  
از فاسد ترین حکومتـھـای جـھـان  
دســت در دســت ھــم دادنــد کــه  
ـنـد چـرا کـه   تباھی را کامل کـن
پیشنـھـادات وزیـر از مـغـز ایشـان  
تراوش نکرده بلکه تـوصـیـه ھـای  

انـدیشـه ھـای بـرجسـتـه  " نھادھا و  
را دستور کار خود قـرار  "  اقتصادی 

ـنـی   دادند و ھمه این توصیه ھا یـع
در  .  دشمنی با نفس زندگی مـردم 

 سال گـذشـتـه شـاھـد  ٣٥ ھمه این  
بودیم که جمھوری اسالمی مـورد  
ـیـم   ـق حمایت مستقیم و غـیـر مسـت
ــوده؛ حــکـومــت   ــھـادھــا ب ــن ن ـی ھـم
ـنـکـه وزیـر   تبھکاری که بـرای ای
بھداشت خودش را برکنار کنند بـه  
گفته وزیر بھداشت حسن روحانـی،  
بیمار را در بیابانھا رھا کردنـد کـه  

 ! بھانه برکناری فراھم شود 
ـا   ـاپ نظـام سـرمـایـه داری سـرت

حـیـف اسـت  .  فاسد است و ریاکار 
ــه   ــت ـف ــه پــاپ در ھ ــت کـه بـه گـف
ـقـرایـی   گذشته اشاره نکنیم کـه ف
ـالـه   ـان زب که غذای خود را در مـی
ـنـد دوسـتـدار مـحـیـط   ـاب ھا می ی

بسـخـتـی جـلـو  !  زیست اعالم کرده 
ـتـم کـه حـرفـی   قلم خود را گـرف

امـا  !  درشت بار جناب پاپ نـکـنـم 
حقیقت این است ھمه کاربدستان و  
ــن   ــاســان بــورژوازی ھــمــی ــارشــن ک

ــنـد ....  قـدر  و رھــایـی بشــر  !  ھسـت
ممکن نیست جز با سرنگونی ایـن  
نظام گندیده طبقاتـی کـه دشـمـن  

 .   شماره یک مردم است 
ـیـه حـزب   *  ـیـان برکرفته از ب

ــســت کــارگــری درمــورد   کــمــونــی
 غارتگریھای جمھوری اسالمی 

 
کارگرکمونیست  

 را بخوانید

چپاول و غارت ثروتھای  
ران   ط س وس ی ت وم م ع
ک   ی ی الم ت اس وم ک ح
ان   خی را نش اری ورد ت رک

م  .  میدھد  ھربار ارقام عظی
ھا بھ صدر   تری از چپاول

د  ی آی ار م ب ن  .  اخ ری آخ
ا   ن روزھ ھ ای ی ک ای رھ ب خ
ای یک   وی شر شده گ ت ن م
تقال پول و   پروژه عظیم ان
طال از ایران بھ ترکیھ و  

ھ بعد  ٨٨ روسیھ از سال    ب
 . است 

پلیس ترکیھ افشا کرده است  
نام   کھ یک تاجر ایرانی ب
رضا ضراب کھ با بابک  
زنجانی از سرمایھ داران  
وابستھ بھ حکومت مرتبط  
ھا مشغول   بوده است، سال
انتقال پولھای بسیار کالن و  
کامیونھای حامل شمشھای  
طال از ایران بھ ترکیھ و از  
ھ بوده   آنجا بھ دوبی و روسی

  ٨٧ سخن از حداقل  .  است 
  ١٢٠ معادل  ( میلیارد یورو  

پول و چندین  )  میلیارد دالر 
و این  .  تن شمش طالست 

تنھا یک گوشھ از چپاول  
ھ   سران حکومت است کھ ب
تقال   دلیل مانع تحریمھا و ان
ھ و   رکی ھ ت ی ب انون ر ق غی

برای  .  روسیھ رو شده است 
پولشویی این ھمھ دزدی،  
ھمین تاجر ایرانی بیش از  

 میلیون یورو رشوه بھ  ١٥٠ 
ان و   ت اردوغ وزرای دول
ایشان و روسای   ازاده ھ آق
بانکھای ترکیھ پرداخت کرده  
است، بھ نحوی کھ این مسالھ  
بھ یک بحران سیاسی در  

 .ترکیھ تبدیل شده است 
 

روشن است کھ خارج کردن  

چنین حجمی از پول و طال  
از کشور بدون ھمکاری و  
مشارکت تعدادی از مقامات  
و ارگانھای باالی حکومت  
ت  س ی ی ن ل م ی ع الم . اس

داند کھ طی   می ھیچکس ن
  ٨٨ ھمین سالھا یعنی از سال  

و  "  قانونی " تا کنون بطور  
چھ میزان از  "  غیر قانونی " 

ثروتھای عمومی این کشور  
ازاده   ب سران و آق از جان
ھ   ومت و سرمای ھای حک
داران وابستھ بھ حکومت بھ  
ھ   کشورھای دیگر انتقال یافت

طی  .  است  ن در شرای و ای
ع ساده   رای رف ھ ب ت ک اس
ا   ترین نیازھای مردم ادع
میکنند خزانھ دولت خالی  

 .است 
 

افشای این غارتھای نجومی  
س از افشای   ھ پ ت ف د ھ ن چ
ی   ال م م ی ظ وری ع راط پ ام
خامنھ ای توسط خبرگزاری  
رویترز صورت میگیرد کھ  
ر   الوه ب د ع دھ ی ان م نش
م در خارج   ظی ای ع ھ ول پ
کشور، ثروتھای او در داخل  

 میلیارد  ٩٥ ایران بھ بیش از  
ھ   دالر بالغ میشود و کارخان
ھا و شرکتھا و ساختمانھا و  
معادن و مستغالت زیادی را  
ل   ام ران ش ر ای راس در س

خبرھای پی در پی  . میشود 
در رسانھ ھای جمھوری  
ی از   اک ز ح ی ی ن الم اس
دزدیھای کالنی است کھ در  
اعی   م ت ن اج ی ام ان ت ازم س
توسط دولت احمدی نژاد و  
باند سعید مرتضوی صورت  

طرف مقابل  .  گرفتھ است 
نیز تھدید کرده است کھ اگر  
د   ن رات ک ھ ج ی وه قضائ ق

دادگاھی در ارتباط با این  
ھ   دزدیھا تشکیل دھد، صحن
ھ محل افشای   اه را ب دادگ
االی   ران ب ای س ھ دزدی
ھ خود   ل م ومت، از ج ک ح
سران قوه قضائیھ و تعداد  
کثیری از نمایندگان مجلس  

ھ این  .  تبدیل خواھد کرد  ب
دزدی ھا باید افشاگری ھای  
پالیزدار را اضافھ کرد کھ  
با   لیست بلند باالئی از تقری
تمام آیت الھ ھای جمھوری  
اسالمی را ھمراه با سند و  
ھ   ود ک رده ب ردک اسم ب م
بیلیون ھا دالر از ثروت این  
مملکت را مصادره و در  
اختیار خود و آقازاده ھایشان  

 .قرار داده اند 
 

داستان دزدیھای آیت هللا ھا  
ھ   ھ ب و مقامات و تجار وابست
ی   ی ب ان ت ن، داس ی م اک ح

با این پولھا میتوان  .  انتھاست 
ھ   یم ار ب یک ا ب ھ ون ی ل بھ می
بیکاری مکفی پرداخت کرد،  
میتوان درمان و تحصیل را  
کامال رایگان کرد، میتوان  
معضل مسکن را حل کرد،  
میتوان مردم را از فقر و  
فالکت و محرومیت خالص  
نمود، میتوان میلیونھا جوان  
بھ اعتیاد کشیده شده را مداوا  
نمود و انبوه زنان تن فروش  
را از این وضعیت جھنمی  
نجات داد، میتوان مشکل  
بود آب   آلودگی ھوا و کم
مردم را حل کرد و جامعھ  
. ای مرفھ پایھ ریزی نمود 

ت یک مشت   می ن حاک ای
غارتگر بر این جامعھ است  
کھ اکثریت کارگران و مردم  
را بھ نان شب محتاج کرده  

ھ  .  است  ی بسیاری را بھ کل

فروشی واداشتھ و بسیاری  
از زنان را بھ تن فروشی  

ت  ده اس اری از  .  ران ی بس
ھ   ان را ب وان ان و ج ودک ک
کارتون خوابی کشانده است  
و میلیون ھا کودک را از  
. تحصیل محروم کرده است 

باید بھ این جھنم و حکومت  
یک مشت دزد و تبھکار  

 .پایان داد 
 
 

حزب کمونیست کارگری  
ایران پیگیری کیفرخواست  
ھ   کارگران و مردم ایران علی
ن دزد اسالمی را   ی م حاک

تالش ما  .  وظیفھ خود میداند 
اینست کھ مراجع بین المللی  
را بھ دفاع از حقوق پایمال  
شده مردم ایران و پیگیری  
. غارتھای عظیم آنھا بکشانیم 

ما ھمھ مردم را بھ اعتراض  
گسترده بھ سران حکومت و  
رای ھرچھ   حد شدن ب ت م
ردن   ون ک گ رن ر س زودت
را   م ف اک ران ح گ اول پ چ

ما ھمھ سازمانھای  .  میخوانیم 
ھ   سیاسی را بھ تالش برای ب
جریان انداختن یک کارزار  
اول   پ ھ چ ی ل ی ع ل ل م ن ال ی ب
دارایی ھای مردم و پیگرد  
دزدان حاکم و بیرون کشیدن  
ی از   وم م ای ع ی ھ دارای

 .حلقوم آنھا فرا میخوانیم 
 
 

حزب کمونیست کارگری  
 ایران 
 دسامبر  ٢٠  -١٣٩٢  آذر  ٢٩ 

 ٢٠١٣ 

 میلیارد ٨٧بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد دزدی 
 غارتگران حاکم را باید به زیر کشید و : یوروئی

 تحت پیگرد قرار داد
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ــفــات " مــوضــوع   ــل ــخ و دزدیــھــا  "  ت
درسازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در  
ــرایــن   دوران ریــاســت مــرتضــوی ب
ـر داغ رسـانـه ھـای   سازمـان، خـب
ـر در   حکومتی و باندھـای درگـی
این ماجرا بوده و به یـک مـحـور  
اصلـی اخـتـالفـات  حـکـومـتـی  

تامین اجتماعـی  . تبدیل شده است 
بـه عــنـوان یــک سـازمــان مـھــم  
دولتـی کـه امـرش ظـاھـرا ارائـه  
خدمات به بیمه شـدگـان بـود، بـا  

رفـرم و  " اتخاذ سیاستھای جـدیـد  
از طــرف مــرتضــوی،  " اصــالحــات 

سازمان تامین اجتماعی تبدیل بـه  
بنگاه معامالتی، سرمایه گـذاری  
و زد وبند  و دزدھای افسانه ای  

ــدھــای  .  شـد  ــان ــای ب مــرتضـوی پ
دزدان حـکـومـتـی را بـه تـامـیـن  
ــرد و ھــزاران   ــاز ک اجــتــمــاعــی ب
ــن   ـیـارد  تـومـان سـرمـایـه ای ـل مـی
سازمان که در واقع پول کارگـران  
و کارکنان جامعه بود،، وارد ایـن  

صـدھـا شـرکـت  .  معامالت کـرد 
ـیـاردی  .  خرید  ـل وام ھای کالن مـی

. به باندھا و دزدان حکومـتـی داد 
سرمایه این سازمان را صرف لفـت  
و لیس و دزدیـھـای افسـانـه ای  
ــی کــرد  ــکــومــت ــای ح ــدھ ــان . ب

مرتضـوی بـا ایـن ادعـا کـه در  
" سودآورکردن ایـن سـازمـان " صدد  

برای  تامین پرداخت ھزینه ھـای  
دوا و درمــان و بــیــمــه شــدگــان  
توسط ایـن سـازمـان مـی بـاشـد،  
تامین اجتماعی را حـراج کـرد و  
تبدیل بـه شـبـکـه بـزرگ دزدان  

ــن ســیـاســت  .  حـکـومــتـی کـرد  ای
ـلـف   مرتضوی با اعتراضات مـخـت
ــمــه شــدگــان از   ــی ــران و ب کــارگ
ـرو   گروھھای مختلف جـامـعـه روب

اولین اعتراضات یـک سـال  .  شد 
پیش برعلیه این سیاست ھـا آغـاز  

به دنبال گسترش اعتراضـات  .  شد 
ـری   به مرتضوی و بخشا اوج گـی
آن، باند دیگر حکومت ناچار شده  
ــن   ــامــی ــق از ت ــی ــحــق مــوضــوع ت

ــور خــود   ــت اجــتــمــاعــی را در دس
ــراضــات  .  بــگــذارد  ھــمــزمــان اعــت

ـران،   بازنشستگان، مستمـری بـگـی
در  .  بیـمـه شـدگـان ادامـه داشـت 

واقع موضوع وارد شدن مجلس بـه  
ــمــاعــی و   ــن اجــت ــامــی مــاجــرای ت
دزدیھا زیر فشار افکار عـمـومـی  

ـراضـات مـردم بـود  جـھـت  .  و اعـت
ـرامـون   ـی ـم پ اطالع در مجـلـس رژی
تحقیق در باره تامـیـن اجـتـمـاعـی  
چند ھفتـه بـحـث شـد و بـاالخـره  
مجلس رژیم از سـر نـاچـاری وبـا  
اکثریت ضعیف، رای به تحقیق و  

 .تفحص از تامین اجتماعی داد 
ـیـب  مـجـلـس وارد   ـرت بدین ت
ـیـق   ماجرا شده  و کمیسیـون تـحـق

ـیـون  ١٥ از میان  . تشکیل داد  ـل  می
ـیـق   تخلفی که کـمـیـسـیـون تـحـق

 ھزار صـفـحـه  ٢٠ مجلس از اسناد  
ـرون داده   ـی ای تامین اجتـمـاعـی ب
است،ھـرروز اسـنـاد تـازه تـری از  
ابعاد و زوایای پنھان ایـن دزدیـھـا  

با استناد به اسـنـاد و  .  رو میشود 
افشاگریھای باندھا و دار و دستـه  
ھای حـکـومـتـی، ھـمـه نـظـام و  
باندھایش از بیت رھبری گـرفـتـه  
تا وزارت  خانه ھا و دوایر و ھمـه  
ــی در ایــن   ــھــای حــکــومــت ارگــان
دزدیھا دست داشته و سھم شان را  
مرتضوی از خوان یغمای تـامـیـن  

ــمــاعــی داده اســت  ــش از  .  اجـت بــی
ــس از   ــجــل ــد م ــایــن ــم دویســت ن

ـر  .  مرتضوی ھدیه گرفته اند  باھـن
نایب رئیس مجلس رژیم با کـمـال  
وقاحت و بی شرمی ضمـن دفـاع  

ــه   ــت پــرداخــت  :" از مــرتضــوی گــف
ــت  ــادی اس ــه امــری ع ــدی ". ھ

باندھای دولت دھـم ھـم ھـرکـدام  
ـــت   ـری ــ ـــدی ـــاع از م ـــن دف ضـــم
دزدیھایشان، از مرتضوی حـمـایـت  

بـانـدھـای حـکـومـتـی  .  کرده انـد 
شعار محاکمه مـرتضـوی را سـر  

 ...داده اند و 
در واکنش به افشـاگـریـھـا و  
گزارش مجلس از تخلفات تامـیـن  

اجتماعی، مرتضوی این ھفته در  
ـنـجـره   ـتـه نـامـه پ مصاحبه بـا ھـف
افشاگریھای باندھای مـقـابـل از  
دزدیھایش را دروغ محض خـوانـده  
ــوز   و اعـالم کـرده اسـت کـه ھـن
ــن   ـت ـرای گــف چـیـزھــای زیـادی ب

ــا را فــراتــر  .  دارد  مــرتضــوی پ
گذاشته و تھدید کـرده اسـت کـه  
دولت نھـم و بـانـد احـمـدی نـژاد  

ـنـد  وی  .  کامال پشت سرش ھسـت
ـتـه  ـقـل از احـمـدی نـژادگـف : به ن

نگران نباش من از تو دفاع مـی  " 
ـرشـدن ابـعـاد  "!. کنم  ـت ـرای روشـن ب

ــد مــرتضــوی و   ــان ــای ب ــھ دزدی
ـقـه دزدیـھـای   احمدی نژاد و سـاب
تامین اجتماعی بـایـد کـمـی بـه  

دوره دوم دولـت  .  گذشته برگشـت 
احمدی نژاد بویژه بعد از سرکـوب  

ـراضـات سـال    کـه  ٨٨ ھای اعـت
جانی مرتضوی از طرف احـمـدی  
نژاد در راس تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

ــن  .  قــرارگــرفــت  ــن  ای ــری ــشــت بــی
ــفـات "  ــن دوره صــورت  "  تـخــل در ای

ـرار  .  گرفته است  ماجـرا از ایـن ق
در دولت دھم مثلث احـمـدی  .  یود 

نــژاد، مــحــمــدرضــا رحــیــمــی و  
ـفـات و   مرتضوی سرشته ھمه تخل
دزدیــھــا را در دســت داشــتــه و  

بـه عـبـارتـی  .  مدیریت کـرده انـد 
سازمان تامین اجتماعی تبدیل بـه  
بنگاه دزدان دولت دھم، رشوه دادن  
و خـریـدن رای ، ھـدیـه دادن بـه  

ــامــات بــاالی نــظــام و  کــار  .. مــق
ایـن سـه  .  اصلی اینھا بـوده اسـت 

ـر از اعضـای اصـلـی شـبـکـه   نف
مافیای  دزدیـھـای افسـانـه ای  
درتامیـن اجـتـمـاعـی بـه ریـاسـت  

ـلـت  .   مرتضوی مـی بـاشـنـد  مـث
ــتــی کــه شــخــص   دزدان حــکــوم
ــژه از   ــوی ــھــا، ب خــامــنــه ای از آن

" خـادم نـظـام  " مرتضوی با عنـوان 
ــت   ـر چـتــر بــی یـاد کـرده بـود، زی
ــاداش در   ــبــری بــه عــنــوان پ رھ

ــال   ــوب مــردم در س ،  ٨٨ ســرک
سازمان تامین اجتماعی را به این  
باند ھا داده و دست ایـن دزدان را  

تـامـیـن  .  برای غارت بـازگـذاشـت 

اجتماعی که به گفتـه بـانـدھـای  
ـریـن   حکومـتـی یـکـی از بـزرگـت
ــســرن ھــای مــالــی رژیــم بــا   کــن
سرمایه ھای افسانـه ای صـدھـا  
ھزار میلیارد تومانی مـی بـاشـد،  
کار و وظیفه اصلی اش خـدمـات  
ــدھــای   دزدی دادن بــه ھــمــه بــان

تقریبا ھـیـچ  .  حکومتی بوده است 
ـیـدی حـکـومـت   مقام مھم و کـل
نبوده است که از مرتضوی پول و  

 . یا ھدیه نگرفته باشد 
اما دزدیھای تامین اجتماعی  
ـتـی ھـا،   فقط  رشوه دادن بـه دول
مجلسی ھا و باندھای حکومتـی  

ایـن سـازمـان در  .  محدود نمیشود 
عرصه اقتصـادی یـک کـنـسـرن  
قدرتمند مـالـی بـا دارایـی ھـای  
صدھا ھزار میلیارد تومانـی مـی  
باشد که درتمام رشته ھای تولیـد  

بـخـش  .  و صنعتی سھام ویژه دارد 
ــــزرگــــی از ســــھــــام   ھــــای ب
کارخانجات، از ذوب آھن و فوالد  
و لوله سازی گرفتـه تـا کشـتـی  
ـبـا   سازی،پتروشیمی ھا و نفت،تقری
ــات   ــدم ــای خ ــه ھ ــه رشــت ــم ھ
شھری،ساختمان، خودروسازیھـایـی  
ـران   ـنـز خـاور، ای نظیر ایران دیزل، ب
ـپـا،   ـیـکـان وانـت،سـای نـاسـیـونـال، پ
ـبـط   کارخانجات قطعه سـازان مـرت
ــعــت راه و   بـا ایــران خــودرو، صــن
ساختمان و سـد سـازی، صـنـایـع  
ــخــش دارو،   ــع و پ ــوزی ــد و ت تـولــی
ـــل ھـــا،   ـت ـــھـــا، ھــ ـــان ـت ـــمـــارســ بــی

دھھا رشتـه  ...  نیروگاھھای برق و 
تـامـیـن  .  دیگر را در دسـت دارد 

اجتماعی خودش اعالم کـرد کـه  
ـرکـــت دارد ١٣٠  ـــک  .   شــ ـــاب ب

زنجانی، منصور آریا، خسـرو مـه  
ــمــی،   ــد، مــحــمــد رضــا رحــی آفـری

ــــــــــی و  .  مشــــــــــای دزدان  .
میلیاردرحکومتی  از سھـامـداران  
ـــک   ـــزدی ـرکـــای ن بـــزرگ وشــ
مرتضوی در کـل مـاجـرای ایـن  

در کنار ایـن  .  تخلفات می باشند 
باندھا، قرارگاه خاتم سپاه، قرارگـاه  
کوثر، قرارگاه عمار، بنیاد شھیـد،  
ــه   ــه امــدام امــام، از جــمــل ــت کـمــی

روسـای دزدان مـورد اتـھـام مـی  
باشـنـد کـه فـعـالکـل بـانـدھـای  
ــادی از   ــاد زی ــی اســن حــکــومــت

بـه  .  دزدیھای اینھا بیرون نداده انـد 
اعتراف کمیسیون تحقیق مـجـلـس  

ـنـجـاھــا پـای   مــراکـز حســاس  " ای
 .در میان می باشد " نظام 

ـیـون  ١٥ اما ماجرای این   ـل  مـی
دزدی از چه قرار است؟ا ز کـجـا  
ھــا دزدی شــده  وصــرف چــه  

 کارھایی شده است؟ 
دزدیھـای مـورد اشـاره یـک  
دزدی مستقیم از جیـب کـارگـران  
. وکارکنـان جـامـعـه مـی بـاشـد 

کارگران وکارکنانی کـه سـالـھـا  
ـرداخـت   ـیـمـه پ کار کرده  و حق ب
ــد کــه در   ــن امــی ــه ای کــرده ب
روزبازنشستگی از مـزایـای دوران  
بیکاری بویژه از خدمات درمانـی  

ـنـد  ـتـه  .  آن استفاده نـمـای طـبـق گـف
  ١٢ تامین اجتماعی نزدیـک بـه  

ـر عضـو ایـن سـازمـان   ـف میلیون ن
می باشند و ایـن سـازمـان ادعـا  
می کند کـه بـه ایـن جـمـعـیـت  

" خــدمــات بــیــمــه و اجــتــمــاعــی " 
خود این دزدان گفتـه انـد  .  میدھد 

ـیـون  ١٢ که از ایـن تـعـداد   ـل  مـی
نفری که حق بیمه پرداخـت کـرده  

ـرشـان  ٨ اند، نزدیک به   ـف  میلیون ن
ـقـه کـار   ـیـسـت سـال سـاب باالی ب

ھزاران میلیارد تـومـان پـول  .  دارند 
کارگران در طول سالھای اشتـغـال  
در این سازمان جمع شده وسرمایـه  
ـم شـده اسـت  ـرای رژی . عظیمی ب

خود دست اندرکاران این سـازمـان  
حجم سرمایه پولـی ایـن سـازمـان  

ـیـارد  ٢٤٠  تا  ١٥٠ بین   ـل  ھـزار مـی
ـر  .  تومان اعالم کرده انـد  عـالوه ب

ــن   دارایـی ھــا وســھــامــی کــه ای
ـلـف   سازمان در بخش ھـای مـخـت

ــعــت دارد  از زمــانــی کــه  .  صــن
ــه ای   ــامــن ــژاد و خ احــمــدی ن
ــر اتــھــامــات   مــرتضــوی را از زی
ـرد و   جنایاتش در کھریزک بدر ب
ــن ســازمــان قــرارداد،   در راس ای
ــا رفــرمــھــای مــورد   مـرتضــوی ب

سـودآور کـردن  " ادعایش در صـدد  
به بھانه تـامـیـن  "  تامین اجتماعی 

ھزینه گران خدمات بیمـه ای بـه  
ــمــه شــدگــان بــر آمـد  ـی ــی  .  ب ــعــن ی

ــود   ــه قــرار ب ــه ای ک ــای ســرم
ـیـمـه ھـای   مشکالت مربوط به ب
درمانی و اجتماعی و مسـتـمـری  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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را حل  ..  بگیران و بازنشستگان  و 
ــه   ــد، وارد عــرصــه ســرمــای نــمــای
گذاریھای کالن در رشـتـه ھـای  
مختلـف صـنـعـتـی، خـدمـاتـی و  
. بازار بـوس و خـریـد سـھـام شـد 

ــول   ــان پ ــوم ــارد ت ــی ــل ھــزاران مــی
کارگران و مـردم بـه عـنـوان وام   
ـیـن   وبه بھانه ھای مختلف رسما ب
ـم   باندھای مختلف حکومت تقسـی

ــول و  .  شـد  ـم پ ــع عــظــی ــب ــن مـن ای
سرمایه تمام صـرف مـواردی شـد  
که ھیچ ربطی به ادعاھـای ایـن  
سازمان در باره دادن خـدمـات بـه  

 .بیمه شدگان  نداشت 
در کنار این سرمایه گذاریھا،  
دھـھـا شـرکــت بـی نـام و نشــان  
توسط باندھای حـکـومـتـی و بـا  
ـیـاردی مـرتضـوی   ـل وام ھـای مـی

ـیـاردھـا  .  تشکیل و ثبت شدند  ـل می
تومان پول فقـط صـرف ضـبـط و  

مافـیـای  . ربط این شرکت ھا شد 
عظیمی از دزدان حکومت در ایـن  
شرکت مشغول خرید و فـروش و  

یـکـی از  .  جابجـایـی پـول شـدنـد 
اقداماتی که باند مرتضوی برای  
ـر دزدیـھـایشـان   سرپوش گذاشتن ب
ـیـمـه   در پیش گرفت، در عرصـه ب
. ھا و خدمات بیـمـارسـتـانـی بـود 

ـیـمـارسـتـانـھـای   مرتضوی ھـمـه ب
ـرار بـود در   تامین اجتماعی که ق
ـیـمـه   ـرچـه ھـای ب قبال ارائه دفـت
بیمه شدگان، خدمات درمانـی بـا  
ھزینه ھای کم دریافت نمایند را،  

معـنـای عـمـلـی  .  خصوصی کرد 
این سـیـاسـت خصـوصـی سـازی،  
ـرای   باال بردن ھزینه دوا و درمان ب

ـر بـود  در کـنـار ایـن  .  میلیونھا نف
سیاست بیمارستانھای خصـوصـی  
ــا   ــی ب ــاع ــم ــن اجــت ــامــی شــده ت
ــھــایــی کــه از قــبــل   ــان ــمــارســت بــی
ـنـد   خصوصی بودند، مشغول زد وب
وصــورت حســاب درســت کــردن  
برای سـرکـیـسـه کـردن مـردم بـه  
بھـانـه خـدمـاتـی کـه نـداده انـد،  

شاید در قالب یک مـثـال  .  شدند 
ــمــه   ــعــاد دزدی بــی ســاده بشــود اب
. خدمات درمانی را روشـن کـرد 

ـلـی مـریـض   ـی اگر کسی به ھر دل
ـیـمـه تـامـیـن   ـرچـه ب شده وبا دفـت
ـــکـــی از   ـــه ی ـــاعـــی ب ـــم ـت اجــ
ـرای   بیمارستانھای این سـازمـان ب
معالجه مراجعه نمـایـد، بـا دھـھـا  
مشکل و بھانه روبرو میشـود کـه  

نھایتا بیمه ھزینه دوا و درمـانـش  
ــان  .  را نــمــی پــردازد  ــی در ایــن م

بیمارستانھای تامین اجتماعی بـه  
بھانه کمبود امکانات پـزشـکـی،  
نبود وسایل عمل جراجی و دوا و  
ـنـده رابـه   درمان، فرد مراجعـه کـن
یکی از بیماستانھـای خصـوصـی  
ــا ایــن ســازمــان   ــرارداد ب ــرف ق ط

با این توجیـه  .  معرفی می نمایند 
ـیـمـارسـتـان   که ھزینه مـداوا در ب
ـیـمـارسـتـان   خصوص باالست، این ب
ــه مــداوی فــرد   ــن در قــبــال ھــزی
مراجعه کننده صـورت حسـاب و  
ھزینه ھای میلیونی راصادر مـی  
ـیـمـه شـده قـادر بـه   نمـایـد کـه ب

در واقـع  .  پرداخت آن نـمـی بـاشـد 
بااین سیاست کثیف درمانـی کـه  

بیمارستانھای تامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـر بـار   ـر را زی ـف دارند، میلیـونـھـا ن

ـرنـد  در  .  بدھی ھای بزرگ می ب
این میان فرد بیمه شده بین ھزینـه  
ــت درمــان و عــدم   ــف ــگ ــن ھــای ھ
ـیـمـه درمـانـی   پرداخت آن توسط ب
ــن   ــوســط تــامــی قــول داده شــده ت
اجتماعی، سرگردان شده و ھسـت  
ـروشـد   ـف و نیستش را مجبور است ب
ـرداخــت   ـنـه درمـانـش را پ تـا ھـزی

درھمین رابـطـه اسـت کـه  ..  نماید 
ـم چـنـد مـاه   وزارت بھـداشـت رژی

  ٧ پیش اعالم کرد ساالنه بیش از  
درصد مردم به دلیل عدم توانـایـی  
ـنـه ھـای دوا و   ـرداخـت ھـزی در پ

ـرونـد  ایـن  .  درمان زیر خط فقر مـی
خط فقر تازه برای کسانـی اسـت  
که کار کرده و حق بیمه پرداخـت  
ـنـه   ـرداخـت ھـزی کرده که قـدرت پ
ھـای ســرســام آور دوا درمــان را  

به این جمیـعـت  .  ندارند، می باشد 
ـر  ١٣ میلیونی بـایـد   ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـیـمـه ای   دیگر که اصال ھـیـچ ب
ــه کــرد  ــد را اضــاف ــدارن ــن  .  ن ای

وضعیتی است کـه مـرتضـوی و  
باندھای حکومتی بر سر بھداشت  

 . وسالمت میلیونھا نفر آورده اند 
مـورد پــرداخـت حــقـوق ھــای  
بازنشستگی که زیر چتر تـامـیـن  
ــد، خــود   ــن ــاش اجــتــمــاعــی مــی ب

صندوقھـای  . داستان دیگری است 
بازنشستگـی کشـور در صـنـایـع  
ـر مـجـمـوعـه ھـای   مختلف از زی
تامین اجتماعی بویژه در عـرصـه  
ـیـمـه   ارائه خـدمـات درمـانـی و ب

ـرار دارنـد  ـرای  .  ھای درمانـی ق ب
این بخش جـمـعـیـت کـه تـامـیـن  

اجتماعی  آمار آن را نزدیک بـه  
ـر اعـالم کـرده اسـت،   ـف ـیـون ن میل
دھھا مشکل و مانع ایـجـاد شـده  

ـــدوق ھـــای  .  اســـت  ـن ـــن صــ ـی ــ ب
بازنشستگی و تامین اجـتـمـاعـی  
انواع و اقسام قراردادھـا در مـورد  
نحوه ارائه خدمات درمانی امضـا  

ـیـجـه عـمـلـی ایـن  .  شده اسـت  ـت ن
ـنـه   قراردادھا درعمل نپرداختن ھـزی
ھای دوا و درمان بازنشستگان بـه  

در  .  بھانه ھای مختلف شده اسـت 
کنار این اقدام تامین اجتماعی و  
صندوق ھـای بـازنشـسـتـگـی در  
ـرای   ـنـد و ب یک تبانی و زد وب
سرکیسـه کـردن مـردم، مـوضـوع  

ـلـی  "  ـیـش  " بیمه ھای تـکـمـی را پ
این باندھا ادعـا مـی  .  کشیده اند 

ـرای   ـیـمـه شـدگـان ب کنند کـه ب
ـرخــــورداری صــــد درصــــدی   ــ ب
ازخدمات بیمه ای، بـا تـوجـه بـه  

ــه ھــای دوا و   ـن ــن ھــزی بـاال رفــت
درمان، باید بیمه تکمیلی داشـتـه  
ــی   تـا بــتـوانــنـد ازخــدمـات درمـان

در مـاجـرای ایـن  .  استفاده نماینـد 
بیمه ھای تکمیلی پای دولـت و  
کارفرمایان ھم به میـدان کشـیـده  

ـلـغ  را  .  است  بخشی از ایـن مـب
ماھانه قراراست کارفرما و دولـت  
ـبـل شـده و بـخـش دیـگـر را   متق

تا به امـروز  .  کارگران و کارکنان 
دولت و کـارفـرمـایـان از عـمـلـی  
کــردن وعــده شــان در پــرداخــت  
ـلـی    سھمشان به بیمه ھای تـکـمـی

ــد  ــز  .  عــدول کــرده ان ــجــا نــی ایــن
ــه   ــده و ھــزیــن ــگــان مــان ــازنشــســت ب
ـیـمـه   اضافی دیگری به عـنـوان ب

الزم بـه تـوضـیـح اسـت  . تکمیلی 

که ارائه کنندگان این بیمه ھـای  
ـیـمـه جـمـع   تکمیلی شرکتـھـای ب
شده دور و بر خوان یغمای تامـیـن  
اجتماعی می باشند کـه بـا ایـن  
ــن   ــامــی ــا ت ــان ب ــایش ــدھ زد وبــن
اجتماعی، ھزینه اضافی دیگـری  
را برمردم تحمـیـل کـرده و جـیـب  

در بـاره  .  ھایشان را پر می کننـد 
ــن   ــی دزدیــھــای افســانــه ای تــام
اجتماعـی از جـیـب کـارگـران و  
کارکنان جامعه مـیـشـود کـتـاب  

 :نتیجه گیری . ھا نوشت 
مرتضوی و باندھای گردآمـده  
ــمــاعــی ھــزاران   ــت ــن اج ــی ــام در ت
میلیارد تـومـان پـول کـارگـران و  
کارکنان جامعه رابا انواع و اقسام  
حیله و کـلـک دزدیـده و صـرف  

ـیـت  .  کارھای دیگری کرده انـد  ب
ـم، نـظـام   رھبری و ھمه ارکان رژی
ـبـدیـل بـه   تامین اجـتـمـاعـی را ت

. بنگاه دزدان حکومتی کـرده انـد 
دزدیھای تامین اجتماعی اولین و  
ـبـوده   آخرین دزدی حکومتی ھـا ن

ھر روز ابعاد دیگـری از  .  و نیست 
دزدیھـای افسـانـه ای بـانـدھـای  

تا آنـجـایـی  .  حکومتی رو میشود 
ـرسـتـار،   که به میلیونھا کارگر، پ
ـم و کـارکـنـان رشـتـه ھـای   معل

بر مـیـگـردد،  ..  مختلف خدمات و 
در برابر این دزدیھا نبـایـد سـاکـت  
نشست و نـظـاره گـرچـپـاول دزدان  

باید به این دزدیھـا  .  حکومتی شد 
در شـرایـطـی کـه  .  اعتراض کـرد 

ــتــی از   ــدھــای حــکــوم خــود بــان
ھمدیگر و دزدیھایشان افشـاگـری  
می کنند، کارگران و کـارکـنـان  
جامعه باید از این فرصت استفـاده  
ـیـه تـامـیـن   کرده و مستقیما برعـل
ــی   اجـتـمــاعـی و دزدان حـکــومـت
دست به اعتراض زده و به مـیـدان  

باید دفاترو مراکز تـامـیـن  .  بیایند 
اجتمـاعـی در سـراسـر کشـور را  
تبدیل به محل وکانون اعتراض و  

بـا  .  مبارزه برعلیه این دزدیھا کرد 
گســتــرش اعــتــراضــات و طــرح  
ــھـای بــرحــق کــارگــران و   خـواســت
ــن   ــی ــام کــارکــنــان جــامــعــه از ت
ـبـش   اجتماعی ودولت، میشود جـن
ــن   ــه ای ـی ـر عــل عـظــیــم مــردمــی ب

عـالوه  .  وضعیت را به خیابان آورد 
بر مراکزتامین اجـتـمـاعـی، بـایـد  
مجلس؛ وزارت کـار و دولـت را  
ــن   ــا زیــر ضــرب ای ــم ــی ــق مســت

چرا که ھـمـه  .  اعتراضات گرفت 
این دزدیھا با حمایت این باندھا و  
ــای   ــت رھـبــری و کــل مـافــی ـی ب
ــردم   حــکــومــت دزدان وقــاتــالن م
طراحی و بـه اجـراگـذاشـتـه شـده  

ـراضـاتـی در  .  است  ھم اکنون اعـت
بخش ھـایـی از  .  حال جریان است 

ــای   ــه ھ ــام ــارگــری ن مــراکــزک
چـنـدیـن  .  اعتراضـی نـوشـتـه انـد 

مورد اعتـراض بـازنشـسـتـگـان را  
ـم  ـراضـات را  .  شاھد بودی ایـن اعـت

ـرش داد  ـرای پـایـان  .  بایـد گسـت ب
دادن دادن به این دزدیـھـا در قـدم  
ــال   ــک ــه اش ــم ــار ھ اول در کــن
مبارزاتـی بـایـد حـکـومـت دزدان  
وقاتالن سرمایه داران اسـالمـی را  

 .به زیر کشید 
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ـبـش کـارگـری در   درآذر ماه، جـن
ـــت و   ـــا دول مصـــاف روزانـــه ب

در آوایل مـاه آذر  . کارفرماھا بود 
 «صد روز دولت روحـانـی »بیالن  

ـیـالن .  اعالم شد  صـد روز  " در این ب
اثری از وعـده ھـای دوره  "  دولت 

انتخاباتی برای افزایش دستمزد و  
ـبـود  بـا وجـود  .  مساله بیـکـاری ن

ـبـات   سکوت دولت در مورد مـطـال
ـبـش کـارگـری در   کارگران، جـن
ابعادی وسیع در آذرمـاه وارد دور  

ـراضـات شـد  کـم  .  جدیدی از اعـت
تحرکی کارگران در  دوره قبل و  
ـتـخـابـات دولـت یـازدھـم   بعد از ان
ــه شــد و اعــتــراضــات   شــکــســت
ـراز   کارگران در ابعـاد وسـیـعـی اب

ایـن نـوشـتـه تـالـشـی  .  وجود کرد 
 . است در این راستا 

 
ـلـی  ١٥٠٠ اولتیماتوم    کارگر پ
 آذر  ٣٠ اگـر تـا  .  اکریل اصفھـان 

ـم   پاسخ نگیریم دوباره تجمع خـواھـی
 .کرد 

ـراضـات مـتـحـدانـه   بدنبال اعـت
ـلـی اکـریـل در  ١٥٠٠   کـارگـر پ

ـرای   آبانماه در برابر اخـراج ھـا و ب
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا، بـار  
دیگر زمزمه اعتراض درمیان ایـن  

 .کارگران باالست 
   

ـبـال نـامـه  :  اوایل آذرماه  بـه دن
ھماھنگ کنندگان طومار چھـل  
ـر کـار   ھزار نفری کارگران به وزی
و عدم پاسخ شایسته وزیر کار بـه  
این نامه،  این کارگران از حـدود  
ــم بــه   ــی ــیــش  تصــم ــه پ ــت ــف دو ھ
ـراضـی در   برگزاری تجمعـی اعـت

بیـش  .   مقابل وزارت کار گرفتند 
ـر شـــاغـــل و  ٣٠٠ از    کـــارگــ

بازنشسته از کارخانه ھای تـھـران  
آمادگی خود را برای حضـور در  
این تجـمـع اعـالم کـرده بـودنـد و  
دسته دسـتـه در حـال حضـور در  

ـر روی  .  محل وزارت کار بودنـد  ب
ــز   ــارگــران نــی ــای ک ــاردھ ــالک پ
خواستھا و شعارھای زیر به چشـم  

ــخــورد  ــی ــده  :  م ــر راه زن آقــای وزی
ــمــزد   ــا دســت ــدن ب  ھــزار  ٤٨٧ مــان

 –تومانی را به ما نشـان دھـیـد  
آقای رئیس جمھور به وعده ھـای  

اجـرای طـرح    –خود عمل کنید  
ــد   اسـتـاد شـاگـردی مـتـوقـف بـای

ما کارگران مرغ عـزا و    –گردد  

ـم شـد   ـیـمـه    –عروسی نـخـواھـی ب
ـیــلـی   دزدی آشـکــار از  =  تـکــم

ــب کــارگــران  ــاد    -جــی طــرح اســت
ـرده داری   شاگردی بازگشت بـه ب

  ١  درصد گرسنه گـرسـنـه  ٩٩   –
ــه   ــن، ھــزیــن ــامــی ــن ت ــامــی درصـد ت
ویرانی صندوق تامین اجـتـمـاعـی  

 .را از غارتگرانش بگیرید 
 
ـیـمـانـی  ٦٠ :   آذر ١   کـارگـر پ

تاسیسات دانشگاه علم و صـنـعـت  
در اعتراض به اخـراج  کـارگـران  

این مجموعه و شرایط نـاعـادالنـه  
کار در مقابل اداره خـدمـات ایـن  

 . دانشگاه تجمع کردند 
 
کــارگــر شــرکــت  ٨٠٠ :  آذر ٧ 

 «چادرملـو »آسفالت طوس معدن  
در اردکانبرای واقـعـی شـدن حـق  

ـقـه  ـنـدی    بیمه ،اجـرای طـرح طـب ب
ـــــــازگشـــــــت   مشـــــــاغـــــــل وب
بکارھمکاراخراجیشان،بعد از ظـھـر  

اقدام بـه  )   آذرماه ٥ (روز سه شنبه  
 .برپایی تجمع اعتراضی کردند 

 
اعــتــراض کــارگــران مــتــروی  

.  آغـاز شـد )   آذر ٥ ( اھواز که از  
ـنـجـمـیـن   در حالی از امروز وارد پ
ــارگــران   ــه ک ــد ک ــود ش روز خ
معترض تجمـع ھـر روزه خـود در  
مقابل دفتـر شـرکـت را بـه درون  

 .ھا منتقل کردند   کارگاه 
 

ـرات  ٢٨٠   کارگر واحـد تـعـمـی

مجتمع گاز پارس جنـوبـی امـروز  
در اعتراض به کاھش چـنـد صـد  
ـتـدای   ھزار تومانی مزدشـان از اب
ـرای   اردیبھشت ماه سال جـاری، ب

 .دومین بار تجمع کردند 
 

اعتـصـاب کـارگـران  :   آذر ١١ 
شرکتھای پتروشیمـی بسـبـاران و  
 خوارزمی با خواست افزایش مزد 

 
ـر از کـارگـران قـطـار  ٣٠٠   نف

ھـای    شھری اھواز کـه در بـخـش 

 «حفاری تونل »و   «حمل و نقل »
  ٩ ( تـا  )   آذر ٥ ( از روز سه شنبه  

در اعتراض به عدم دریـافـت  )  آذر 
 ماه حقوق خـود دسـت از کـار  ٥ 

کشیده و خواستار دریافت حـقـوق  
معوقه خود از پیمانـکـار مـجـری  

ـروژه   ــ ـــن پ ــداث ای ـرکـــت  ( اح شــ
 . ھستند ) کیسون 
  
ــه  :  آذر ٩  ــان ــارخ ــارگــران ک ک

ــاتــی   ــب در   «پــارس قــو »روغــن ن
ھایـی کـه بـه    اعتراض به سیاست 

ـریـت جـدیـد   تازگی از سوی مـدی
ـرای مـحـاسـبـه   ایـن مـجـمـوعـه ب

ھا اتـخـاذ شـده    حقوق و مزایای آن 
است، در محوطه کارخانه تـجـمـع  

 .کردند 
 
)  آذر مــاه ١٣ چـھــارشــنــبـه  ( 

کاشی تبریـز  »جمعی از کارگران  
ـراض بـه   «کـف   مــاه  ٢٨ در اعـت

حقوق معـوقـه شـان در مـحـوطـه  

کارخانه دست به تجمع اعتراضی  
 . زدند 

 
ـر از کـارگـر  ٦٥٠ :  آذر ١٧  ـف  ن
مجتمع کشت و   «نی ب ر »فصلی  

ـپـه   کـه بـه کـار  ( صنعت ھفت ت
شـکـر    تخصصی بردیدن سـاقـه نـی 

ــد  ــغــال دارن ــش بــه  )  اشــت ــن در واک
ھای کـارفـرمـا    محقق نشدن وعده 

 .دست از کار کشیدند 
 

ــان   ــاس ــارشــن ــارگــران و ک ک

شرکت آبھای عمـیـق وابسـتـه بـه  
ــراض بــه   ــر در اعــت صــدرا بــوشــھ

  ٣ پرداخت نشدن حقوق خود طـی  
ـراض   ماه گذشتـه، دسـت بـه اعـت

 .زدند 
 
 ھزار کارگر معدن  ٢ :   آذر ١٦ 

چادرملو کـه عـمـدتـا در بـخـش  
استخراج و بارگیـری مشـغـول بـه  

 صـبـح روز  ٧ کارند ، از ساعـت  
، در تـمـام  )   آذر ماه ١٥ (گذشته  
. انـد   ھا دست از کار کشیـده   شیفت 

ـبـات   ـراضـات و مـطـال پیشینه اعت
 آذر مـاه  ٦ در تـاریـخ  :  کـارگـران 

 کارگر معدن چـادرمـلـو در  ٨٠٠ 
اعتراض به دستمزدھای ناعادالنـه  
ــکـــی   ــن اخــراج ی ــی ــچــن ــم و ھ
ــیــش از یــک   ازھــمــکــارانشــان ب
ساعت دسـت از کـار کشـیـده و  

 . تجمع کرده بودند 
 

ـر از کـارگـران  ١٠٠ تجمع   ـف  ن

 مخابرات روستایی ھمدان 
 

کارخانـه  " نفر از کارگران  ١٠٠ 
در واکنش بـه  "  کاھی تبریز کنف 

مـاه دسـتـمـزد و  ٢٩ عدم پرداخـت  
ـراض کـرداد  .  قطع بیمه خـود اعـت

ــمــزد  ٢٨   نــفــر از  ٢٥٠  مــاه دسـت
ـرداخـت   کارگران ایـن کـارخـانـه پ
ـیـمـه   نشده و از تیرماه امسال نیز ب

ـر ایـن  .  آنان قطع شده است  عالوه ب
 نفر از کارگران این کـارخـانـه  ٩٦ 

شامل قـانـون سـخـت و زیـان آور  
می شدنـد امـا کـارفـرمـا مـانـع  
ـــاز   ـی ــ ـت ــ ـــن ام ـــاده از ای ـف ــ ـت ــ اس

 .بازنشستگی برای آنان شده است 
 

ـتـــصـــاب  :  آذر ١٤  پـــایـــان اعــ
ــی بــر کشــت و  ٢  ھــزارکــارگــرن

روزدرپـی  ٣ صنعت کـارون پـس از 
پس از گذشـت سـه  .  وعده مدیران 

روز از آغاز تجمع کارگران کشت  
ـر   و صنعت کارون شھرستان شوشـت
ـیـش پـایـان   این اعتراض ساعتی پ

 . یافت 
 
 
نفر از کـارگـران  ٣٠٠ :  آذر ١٤ 

ـفـت و گـاز   پیمانکاری شرکـت ن
ــه   ـب ــویـه روز ســه شـن پـارس عسـل
ـراض   ساعت ھشت صـبـح در اعـت
به دوماه حـقـوق مـعـوقـه مـقـابـل  
ساختمان اداری این شرکت تجمـع  

 .کردند 
 
 

 آذر نیر دو ھـزار  ١١ صبح روز  
کارگر نی بر کشـت و صـنـعـت  
ـیـز بـا خـواسـت   ـر ن کارون شـوشـت
افزایش فوری دستمزدھـایشـان در  
مقابل ساختمان شرکـت کشـت و  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

جمعبندی  اعتراضات کارگری 
 ١٣٩٢در آذر ماه 
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ایـن  .  صنعت دست به تجمـع زدنـد 
ـیـز  ٩ کارگران قبل از آن در    آبان ن

ـنـد  و در  .  تجمعی اعتراضی داشت
شش سال گذشته بارھا در تـھـران  
ـراض   و در خوزستان دست بـه اعـت
ـر   ـیـگـی زده و خواستھای خود را پ

 . شده اند 
تجمعات اعتراضی کـارگـران  
نی بر نیشکر ھفت تپه و کشت و  
صنعت کارون شوشتر بـا خـواسـت  

  ١٧ صـبـح روز  .  افزایش دستـمـزد 
 نفر از کـارگـر فصـلـی  ٦٥٠ آذر  

مجتمع کشت و صنعـت   «نی ب ر »
که به کار تـخـصـصـی  (ھفت تپه  

ــدن ســاقــه نــی  ـری ــغــال    ب شـکــر اشـت
با خواست افـزایـش فـوری  )  دارند 

دستمزدھایشان و در واکـنـش بـه  
ھای کـارفـرمـا    محقق نشدن وعده 

دست از کار کشیده و با نشسـتـن  
ـتـظـر پـاسـخـگـویـی   در مزارع مـن

 .مقامات مسئول ھستند 
 

ــی  :  آذر ١٨  ــارگــران کشــت ک
ســازی دی او تــی وابســتــه بــه  
شرکت صدرا در بوشھر، دست بـه  
اعتصاب زدند و از رفتـن سـرکـار  
خودداری کردند، کشتیھـای ایـن  
شرکت متعلق به سپاه پاسداران بـه  
دلیل اعتصاب کارگران نتوانستنـد  

 . حرکت کنند 
جمعی از رانندگان سندیکـای  
شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و  
حومه روز دوشنبـه ھـجـده آذر بـا  
تجـمـع در مـحـوطـه وزارت کـار  
رژیم در تـھـران بـه صـدور حـکـم  
ــدگــان و   اخــراج بــرخــی از رانــن
ـراض   کارگـران ایـن شـرکـت اعـت
کردند و خواھان بازگشت آنھا بـه  

 .سرکار شدند 
 تــــــن از  ٣٠ :  آذر ١٩ 

کارکنان شاغل و بـازنشـسـتـه  
پاالیشگاه آبـادان در اعـتـراض  
به عدم فروش و یـا واگـذاری  
منـازل سـازمـانـی پـاالیشـگـاه  
آبـادان، در مـقـابــل سـاخـتـمــان  
وزارت نـفـت واقـع در خـیـابـان  

 . طالقانی تھران تجمع کردند 
 
 

ــده   کــارگــران شــرکــت ســازن
تجھیزات گاز و شوفاژ اخگـر در  

 آذر در  ١٩ اصفھان روز سه شنبه  
 مـاه  ١١ اعتراض به پرداخت نشدن  

, حقوق عقب افتاده تجمع کردنـد  
گردانندگان کارخـانـه در وحشـت  
از گسترش این حرکت اعتراضـی  
ـرض   سه ماه حقوق کارگران مـعـت

 . را پرداخت کردند 
 

کارگران شرکـت پـاک وش  
ــده  (   ــن ــن ــد ک ــی ــرکــت تــول ایــن ش

ـنـده اسـت   ) موادبھداشتی و شـوی
در شھرک صنعتی ساوه روز سـه  

 آذر تـجـمـع کـردنـد و  ١٩ شنبـه  
اعتراض خود را به نبودحداقلھـای  

 کاری و خدماتی ابراز کردند  
 

جمعی از کارگـران کـارخـانـه  
ــاتــی   ــب در   «پــارس قــو »روغــن ن

ھایـی کـه بـه    اعتراض به سیاست 
ـریـت جـدیـد   تازگی از سوی مـدی
ـرای مـحـاسـبـه   ایـن مـجـمـوعـه ب

ھا اتـخـاذ شـده    حقوق و مزایای آن 
است، در محوطه کارخانه تـجـمـع  

 .کردند 

 
کارگران شرکت نسـاجـی بـه  
بافان واقع در شھـرک صـنـعـتـی  
مبارکه اصفـھـان بـه اخـراج خـود  

 سـال اشـتـغـال در ایـن  ١٥ بعد از  
 . شرکت اعتراض کردند 

 
 

ــی   کــارگــران شــرکــت آبــرســان
ـنـده لـولـه و   ـیـد کـن اصفـھـان تـول
اتصاالت آب رسانی واقع در جـاده  

ـبـه  ٥ مبارکه اصفھان روز     ٢١ شـن
آذر در اعتراض به پرداخـت نشـدن  
مطالبات خود در مقابل ساختـمـان  

 . اداری این شرکت تجمع کردند  
 

ــران شــرکــت  :   آذر ٢١  کــارگ
ھـای    آبھای عمیق از زیر مجموعه 

ـران   شرکت صـنـعـتـی دریـایـی ای
ـبـه و  )  صدرا (  در روزھـای دوشـن

سه شنبه ھفته جاری در مـقـابـل  
ـرکـــت،   ـــمـــان اداری شــ ـت ســـاخــ

ـرداخـت   مـاه  ٣ دراعتراض به عدم پ
 .حقوقشان،اجتماع کردند 

 
بازنشستگـان  .  پاالیشگاه آبادان 

پاالیشگاه آبادان درمـقـابـل وزارت  
ـرگـزار   ـراضـی ب نفـت تـجـمـع اعـت
ـبـات عـقـب   کردند و خواھان مطال

 افتاده خود شدند  
 
 

بازنشستگـان شـرکـت  :  آذر ٢٣ 
ـیـل   واحد اتوبوسرانی تـھـران بـه دل

ـیـارد و  ١٦ عدم دریافت طلب    میل
 میلیون تومانی خود پـس از  ٤٠٠ 

ـرار بـود  ١٠ گذشت    سـال، کـه ق
ــم بــودجــه   ــره در مــتــم   ٩٢ بــاالخ

شھرداری تھران مـحـاسـبـه شـود،  
ـر شـورا تـجـمـع   ـراب این ھفتـه در ب

 . خواھند کرد 
 

ـران خـودرو ظـھـر   کارگـران ای
دیروز شنبـه سـی ام آذر مـاه در  
اعتراض به پایین بودن  دستمزدھـا  
ــاھــار خــوری و   ــه ن ــن ب از رفــت
دریافت غذا خوددا ی کـردنـد و  
خواھان افزایش حقوق و مـزایـای  

 .خود شدند 
 

کارگر پلی اکـریـل اصـفـھـان  
ـــن روز از دور ســـوم   ـی در دومــ
ــش بــه   ــن اعــتــراضــاتشــان، در واک
سیاست کوچک سازی کارخانه  
ـر   ـنـی ب ـم کـارفـرمـا مـب و تصـمـی

ــت  ـرک ــداســـازی شــ ـر    ج ــ ھـــای زی
مجموعه، بار دیگـر در مـحـوطـه  

 کارخانه تجمع کردند 

 
ــی اکــریــل  ٥٠٠  ــل ــر پ  کــارگ
ـیـن روز از  ٣٠ اصفھان   آذر  در اول

ــراضــات شــان، در   دور ســوم اعــت
واکنـش بـه سـیـاسـت کـوچـک  
ــه و تصــمــیــم   ــان ــارخ ــازی ک س
ـر جـداسـازی   ـنـی ب کارفـرمـا مـب

ـر مـجـمـوعـه، بـار    شرکت  ھای زی
دیگر در محوطه کارخانه تـجـمـع  

 .کردند 
 
 

ـران واحــــد  :  آذر ٢٨  کــــارگـــ
تولیدی کاشی سـمـنـد شـھـرک  
ـراض بـه   صنعتی سمـنـان در اعـت
ـرداخـت حـقـوق و مـزایـای   عدم پ
معوقه خـود مـقـابـل اسـتـانـداری  

 .سمنان تجمع کردند  
 

بازنشستگان پاالیشگـاه آبـادان  
در مقابل ساختمان اصـلـی وزارت  
نفت در خیابان طالقانی دسـت بـه  

ــــد  ــــع زدن ــــجــــم ـران   .  ت کــــارگـــ
ـنـد   پالکاردھایی را در دست داشـت
ـفـت را مـورد   ـر ن که زنـگـنـه وزی

 .خطاب قرار داده بود 
 

ــه گــذشــتــه  :   آذر ٣٠  ــت از ھــف
ــی   ــعــت کــارگــران مــجــمــوعــه صــن
ـــی   ـت ــ ـــع ـن ــ ـــن آالت ص ـی ــ ـــاش م
تراکتورسازی با برپایی تجمـع در  
مقابل استانداری  در اعتراض بـه  

 ماه حـقـوق خـود  ٢٠ عدم پرداخت  
 . شدند 
 
 کارگـر فصـلـی  ٦٥٠ : آذر ٣٠ 

ـردر   ـراض بـه تـاخـی نی بر در اعـت
پرداخت حـقـوق و وعـدم دریـافـت  

ــاداش ســال    خــود، کــاردر  ٩١ پ
ــا   ــل کـرده و ب ــعــطـی مـزرعــه را ت

وکــمــپ   «نشــســتــن در مــزارع »
ـتـظـر پـاسـخـگـویـی مسـئـوالن   من
ـپـه   مجتمع کشت و صنعت ھفت ت

 .ھستند 
 

 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری را بخوانيد
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 اعتراضات

 
کارگران ایرانخودرو با خواست افزایش 

 مزد دست به اعتراض زدند
کارگـران ایـران خـودرو ظـھـر  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـیـن بـودن    ـای دیروز شنبه سی ام آذر مـاه در اعـتـراض بـه پ
دستمزدھا از رفتن به ناھار خوری و دریافت غـذا خـوددا ی  

ـا بـر  .  کردند و خواھان افزایش حقوق و مزایای خود شدنـد  ـن ب
گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران زمـزمـه  
اعتراض به پایین بـودن دسـتـمـزدھـا در شـرکـت ایـرانـخـودرو  
مدتھاست وجود دارد و اعتراض دیروز کارگران این کـارخـانـه  

ـاژ  ٨٠ با شرکت حدود   ـت و  )  سـواری  ( ٤  درصد کارگران مون
 ایـرانـخـودرو یـکـی از  ٤ مونتاژ  .  تراشکاری صورت گرفت 

مھمترین قسمتھای این کارخانه بزرگ است و در آن حـدود  
ـا بـر آخـریـن گـزارشـھـای  .  ھزار کارگر مشغول بکارند ١٠  بن

رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران فضای اعتراضی نسـبـت  
به پایین بودن دستمزدھا ھمچنان در شرکت ایرانخـودرو وجـود  
دارد و چه بسا که با عدم توجه به خـواسـت ایـن کـارگـران،  

ـنـد  اعـتـراض دیـروز  .  آنان اعتراضات دیگـری را صـورت دھ
کارگران ایرانخودرو به پایین بودن دستمزدھا در حالی صـورت  
گرفت که از اواخر مھر ماه سالجاری چنـدیـن اعـتـصـاب و  
اعتراض کارگری دیگر نیز نسبت به پایین بودن دسـتـمـزدھـا  
در پتروشیمی ھای ماھشھر و ھمچنین یک تجمع از سـوی  
ـا   ـفـری کـارگـران ب ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھـزار ن
ھمراھی کارگرانی از کارخانه ھای مختلف تھران در مـحـل  
وزارت کار صورت گرفته است و اعـتـراضـات گسـتـرده تـر  
ـتـوانـد بـه   ـی ـان م کارگران ایرانخودرو پس از اعتراض دیروز آن
نقطه عطفی در مبارزه کارگران ایران برای افزایش مـزد بـدل  

 ١٣٩٢ اول دی ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . شود 
 

کارگر پلی اکریل ٦٠٠دومین تجمع  : دی١
 اصفھان 

کارگر پلی اکریل اصفھان در دومـیـن روز از دور سـوم  
ـاسـت کـوچـک سـازی   اعتراضاتشان، در واکـنـش بـه سـی

ھـای    کارخانه و تصمیم کارفرما مبنی بر جداسـازی شـرکـت 
.  زیر مجموعه، بار دیگر در محوطه کارخانه تـجـمـع کـردنـد 

ـفـت، از   ـیـر شـی ـی این تجمع اعتراضی در فاصلـه زمـانـی تـغ
دور  .    در محوطه کارخانـه بـرگـزار شـد ٧ :  ٣٠  تا  ٧ ساعت  

ـلـی اکـریـل اصـفـھـان از   سوم تجمعات اعتراضی کارگـران پ
آذر آغاز شده است و  تا توقف کامل سیاسـت کـوچـک  ٣٠ 

 .کند   سازی کارخانه ادامه پیدا می 
 

/  کارگر در محوطه کارخانه ٥٠٠تجمع 
دور سوم تجمعات اعتراضی کارگران پلی 

 اکریل آغاز شد
 آذر  در اولین روز از  ٣٠  کارگر پلی اکریل اصفھان ٥٠٠ 

ـاسـت کـوچـک   دور سوم اعتراضات شان، در واکنش به سـی
ـنـی بـر جـداسـازی   ـیـم کـارفـرمـا مـب سازی کارخانه و تصم

ھای زیر مجموعه، بار دیگـر در مـحـوطـه کـارخـانـه    شرکت 
ـلـی اکـریـل  .  تجمع کردند  دور سوم اعـتـراضـات کـارگـران پ
 آذرمـاه  آغـاز شـده اسـت و کـارگـران ایـن  ٣٠ اصفھان از  

مجموعه ھر روز در دو نوبت صبح و عصر در اعـتـراض بـه  
ـنـد کـرد  تـجـمـعـات  .  تداوم وضع موجود کارخانه تجمع خـواھ

ـا تـوقـف کـامـل   اعتراضی کارگران پلی اکریل اصـفـھـان ت
ـیـدا مـی  . کـنـد   سیاست کوچک سـازی کـارخـانـه ادامـه پ

تر طی دور اول    پیشینه اعتراضات کارگران پلی اکریل پیش  
ـان  ١٤  و  ١٢ ،  ١١ ،  ٨ اعتـراضـات در روزھـای   ـا     آب مـاه ب

ـانـی بـه   برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی مسئـوالن اسـت
مطالباتشان شده بودند و سپس با تعطیلی ده روزه اعـتـراضـات  

ـان بـه  ٢٥  تا  ١٥ طبق مذاکرات قبلی، در فاصله روزھای    آب
این کارگران دور دوم اعـتـراضـات را از  .  ادامه کار پرداختند 

ـان مـھـلـت ده روزه  رسـیـدگـی بـه     آبان ٢٥  ـای مـاه، پـس از پ
  ٢٨ ،  ٢٧ ،  ٢٦ مطالبات صنفیشان شروع کردند و در روزھای  

 آذر ماه در محوطـه کـارخـانـه  ٦  و  ٥ ،  ٤ ،  ٣ ،  ٢  آبان و  ٢٩ و  
کارگران معترض کارخانه پلی اکریل اصـفـھـان  . تجمع کردند 

  ١٠ ھای صنفی خود را در    ای خواسته   پیش از این طی نامه 
استعفای برخی اعضای ھیات مدیـره  .   بودند   مورد طرح کرده 

ـیـن حـفـظ و   کنونی کارخانه پلی اکریل اصفھـان و ھـمـچـن
ھـای    ھا در صدر خـواسـتـه   بررسی اسناد مربوط به عملکرد آن 

ـتـرض قـرار دارد  الزم بـه ذکـر اسـت  .  ده گانه کارگران مـع
ـالـب شـش    اکریل اصفھان سال    کارگر پلی ١٥٠٠  ھاسـت در ق

ــادر   ــت شــرکــت م ــولــی ــحــت مســئ ــرمــجــمــوعــه ت شــرکــت زی
ـنـی    کار می )  ھلدینگ (  کنند و حال با تصمیم کارفرما مـب

ـیـشـان را    بر جدا سازی شرکت  ھای زیر مجموعه، امنیت شغل
بر اساس سیاست کوچک سـازی  . بینند   در معرض خطر می 

این کارخانه، مجموعه شرکتھای پلی اکریـل ایـران در حـال  
ـیـک  »واگذاری است و قرار است آزمایشگـاه بـه شـرکـت   ن

ـلـی  »، پلی استر بـه  «انرژی گستران »، نیروگاه به  «آزمون  پ
، اسکـه  «الیاف زاینده رود » به  ٢ ، اکلیت  «استر ھشت بھشت 

ـز بـه   «شرکت خدمات بندری »سازی به   ـی و بخش خدمات ن
ـابـد  «پھن گستر »شرکت   ـال ی ـق ـا  .  انت ـقـدنـد ب ـت کـارگـران مـع

ھای زیرمجمـوعـه، تـعـھـدات کـارفـرمـا در    واگذاری شرکت 
 .شود   قراردادھای کاریشان کمتر می 

 
تبریز تجمع کارگران مجموعه صنعتی 

 ماشین آالت صنعتی تراكتورسازی تبریز
از ھفته گذشته کارگران مـجـمـوعـه صـنـعـتـی  :   آذر ٣٠ 

ـایـی تـجـمـع در   ـا بـرپ ماشین آالت صنعتی تراکتـورسـازی ب
 ماه حقـوق  ٢٠ مقابل استانداری  در اعتراض به عدم پرداخت  

 . خود شدند 
 

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه 
 وارد دومین روز خود شد

امروز یکشنبـه اول دی مـاه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 اعتصاب کارگران شرکت کشت وصنعت نیشـکـر ھـفـت  ٩٢ 

بنا بر گزارشـی کـه از سـوی  .  تپه وارد دومین روز خود شد 
فعالین سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه به اتـحـادیـه آزاد  
کارگران ایران رسیده است کارگران نیشکر ھفت تپه از صـبـح  
دیروز با خواست پرداخت دستمزد ماھھای آبان و آذر، پـرداخـت  

ـنـدی  ٩١ پاداش تولید مربوط به سال   ـقـه ب ، اجرای طـرح طـب
ـلـه و انـحـالل   مشاغل، اخراج مدیران غیر متخصص و دو شغ
شورای اسالمی کارخانه دست به اعتـصـاب زده انـد و ایـن  

ـیـشـکـر  . اعتصاب امروز وارد دومین روز خود شد  کـارگـران ن
ھفت تپه، شورای اسالمی این کارخانه را عامل مـدیـریـت و  

 .دولت میدانند 
ـا ھـمـراھـی   بنا بر این گزارش، امروز مدیریـت شـرکـت ب
رئیس حراست کارخانه با حضور در میان کارگران اعتصـابـی  
شرکت نیشکر ھفت تپه با وعده پرداخت دستمزدھای معـوقـه  
این کارگران در روزھای آینده، از آنان خواست بـه اعـتـصـاب  
خود پایان دھند اما کارگران اعتصابی بطـور مـتـحـدانـه ای  
اعالم کردند تا زمانی که دستمزدھای مـعـوقـه بـه حسـاب  

 .شان واریز نشود به اعتصاب خود پایان نخواھند داد 
 

ماه تعویق حقوق؛  در اعتراض به سه
 کارگران نیشکر ھفت تپه تجمع کردند

تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دو    کارگران نیشکر ھفت 
ماه حقوق و پاداش سالیانه صبح امروز در محوطه کـارخـانـه  

ھای کشاورزی و    تجمع کنندگان که در بخش .  تجمع کردند 
کنند خواھان پاسخگویی مسئـوالن    صنعتی کارخانه کار می 

 ھزار کارگر مجموعه نیشکـر  ٣ در حال حاضر حدود  .  ھستند 
ـانـه کشـت    ھفت  ـی تپه بابت حقوق مھر و آبان ماه و پاداش سـال

شـود از کـارفـرمـا    محصول که معادل یک ماه حقـوق مـی 
دھـد کـه بـرخـالف    این ھمزمانی نشـان مـی .  طلبکار ھستند 

 ..چند سال گذشته وضعیت کارخانه چندان مساعد نیست 
 

 کارگر فصلی نی بر در اعتراض
 کارگـر فصـلـی نـی بـر در اعـتـراض بـه  ٦٥٠ :  آذر ٣٠ 

 خـود،  ٩١ تاخیردر پرداخت حقوق و وعدم دریافت پاداش سال  
ـا    «نشـسـتـن در مـزارع »کاردر مزرعه را تعطیل کـرده و ب

وکمپ منتظر پاسخگویی مسئوالن مجتمع کشت و صنعت  
بر ھرماھه در دو نـوبـت    حقوق کارگران نی .  ھفت تپه ھستند 

در روزھای دوازدھم و بیست وچـھـارم بـه حسـاب کـارگـران  
) کـمـپ ( کارگران فصلی نی بر در اردوگـاه  .  واریزمی شود 

ـان   اقامت دارند و خانواد  ـز در شـھـرسـت ـی ھـا و حـتـی    ھایشان ن
استانھای مجاور سکونت دارند، حقوق این کارگران در نـوبـت  

ـنـه  .  شود   پرداخت می  ـزی کارگران برای رفت و آمد و تامین ھ
ـنـه مـجـزا    خانواده ھای خود و خانواد  ـزی ھـایشـان دارای دو ھ

ـاب    اقامت کارگران نی بر در کمپ و ھزینه .  ھستند  ھـای ای
بـخـش دیـگـری  .  و ذھاب مخارجشان را چند برابر کرده است 

ـافـت   از مشکالت کارگران فصلـی نـی بـر مـربـوط بـه دری
 ھـزار  ٦٠٠ به مبلـغ حـدود  )  ٩١ (نکردن پاداش سال گذشته  

ـنـوز    تومان است که با گذشت بیش از نمی  از سال کارفرما ھ
آنـچـه کـارگـران نـی بـر در طـول  .  قصد پرداخت آن را ندارد 

ـز ادامـه دارد از   ـی تجمعات و اعتراضـات کـه ھـم اکـنـون ن
خواھند فقط برای تامین احتیاجات زنـدگـیـشـان    کارفرما می 

 .است که ھیچگاه به روشنی به آن پاسخ داده نشده است 
  

 ماه است ٩: کارگران کاشی سمند سمنان 
 حقوق نگرفته ایم

ـنـد شـھـرک  : آذر ٢٨  کارگران واحد تولیدی کـاشـی سـم
ـای   صنعتی سمنان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مـزای

کـارگـران   .  معوقه خود مقابل استانداری سمنان تجمع کردند  
خواستار دیدار با استاندار بودند اعتراض کارگران بـه از عـدم  

 . ماھه خود است  ٩ پرداخت حقوق و مزایای معوقه  
 

 تجمع اعتراضی در مقابل وزارت نفت
بازنشستگان پاالیشگاه آبادان در مقابل ساخـتـمـان اصـلـی  

کـارگـران   .  وزارت نفت در خیابان طالقانی دست به تجمع زدند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـفـت را   پالکاردھایی را در دست داشتند کـه زنـگـنـه وزیـر ن
ماموران حراست وزارت نفت  پـس  . مورد خطاب قرار داده بود 

ـار   از عکسبرداری خبرنگار صراط از این افراد بـه نـحـو بسـی
اش را ضبـط    ای با وی برخورد کرده و کارت خبرنگاری   زننده 
 . کردند 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران شھرداری 
 روانسر

ـز شـھـرداری روانسـر از   کارگران خدماتی و فضـای سـب
. دریافت دو ماه دستمزدھای معوقه خود مـحـروم مـانـده انـد 

کارگران که در اعتراض به این مسئله بارھا به شـھـرداری و  
ـا   ـت ـای شورای شھر مراجعه و ھیچ جوابی دریافت نکردنـد، نـھ
شکایت خود را به فرمانداری این شھر بـردنـد امـا فـرمـانـدار  

ـان  "  صفری " رژیم به نام   در پاسخ به خواست برحق کارگران، آن
 .را آشوبگر خطاب و تھدید نمود 

 
 

 اعتراض کارگران در عسلویه
نفر از کارگران شرکـت  ٢٠٠  حدود ١/١٠/٩٢ امروزیکشنبه  
بـه عـلـت واگـذاری  ) عسلویه ( کنگان  ١٢ گاما واقع در فاز  

شرکت به پیمانکار جدید واخراج دسته جمعی از کـار، دسـت  
ـافـت کـامـل   ـا دری به اعتصاب زده واعالم داشتـه انـد کـه ت
تمامی حقوق ومزایای خود دست از اعتصاب نخواھند کشـد  

ـنـد رفـت  ایـن گـزارش  .  وپای ھیچ تصویـه حسـابـی نـخـواھ
ـالـغ   حاکی از این است که تمامی کارگران این شرکت که ب

 نفر میباشند مدت چندین ماه ھیچ گـونـه حـقـوقـی  ٢٧٠ بر  
ـار جـدیـد در مـورد ایـن  .  دریافـت نـکـرده انـد  درضـمـن اخـب

 اعتصاب را در روزھای بعدبرایتان ارسال خواھم کرد 
 

  نا امنی محیط کار 
 

 ٥٠٠ درجه برای ٢٠کار در دمای منفی 
 ھزار تومان

ـا شـروع فصـل سـرمـا    زمستان را فصل قاتل می  دانند، ب
کـار در دمـای چـنـدیـن  .  شود   سوانح راھداری ھم شروع می 

ھا از برف و موانـع، کـار در    درجه زیر صفر و پاکسازی جاده 
تـر راھـداری بـه    شرایط جوی برفی و بارانی و از ھمـه مـھـم 

ـتـی سـخـتـی کـار را بـرای راھـداران چـنـد بـرابـر   شیوه سـن
ـفـر از راھـداران در حـیـن کـار  ٩ ،  ٩٠ در سـال  .  کند   می   ن

ـنـی  ٤٥٠ جانباختند و    نفر ھم زخمی شدند که جراحات سنگی
 نفر از راھداران جانشـان را در  ١٣ در سال گذشته ھم  .  داشتند 
ھایی در حین کار از دسـت دادنـد کـه سـال گـذشـتـه    سانحه 

ـافـت   تعداد راھدارانی که در حین کار زخمی شدند افزایـش ی
  ٥٠٠ متوسط حقوق راھداران چیزی بیـن .   نفر رسید ٥٣٠ و به  
ـار    عدم آموزش حرفه .   ھزار تومان است ٦٥٠ تا   ای، سـن بسـی

ـیـر گـذار در بـروز   ـاث کم یا بسیار زیاد ھر کدام از عـوامـل ت
ــد  ـن ــن افــراد ھســت ــحـه و مــرگ ای بـخــش خصــوصــی  .  سـان

ـقـد   ـا ایـن افـراد مـنـع ـاه مـدت ب قراردادھای فصلی و کـوت
کند که در ازای کار در طول شب و غـیـر از سـاعـات    می 

کاری مبلغ ناچیزی را به عـنـوان اضـافـه حـقـوق در نـظـر  
 .گرفته است 

 
سوختگی ھفت کارگر بر اثر فوران مواد 

 مذاب
سوزی در یک واحد تولید سیمان درمنطقه    در جریان آتش 

برازجان استان بوشھر، ھفت کارگر دچـار سـوخـتـگـی شـدیـد  
ـبـه  .  شدند  در  )   آذر مـاه ٢٤ ( این حادثه شامگـاه رو یـکـشـن

کارخانه سیمان دشتستان واقع در کیلومتر ھفت جاده بـرازجـان  
گـریـت  »شیراز رخ داد و درجریان آتش سوزی در قسمـت   –

  ٧ .    نفر از کارگران دچار سوختـگـی شـدنـد ٧ کوره،   «کولر 
ـیـه مـواد   نفر از کارگران کارخانه سیمـان کـه مشـغـول تـخـل

) دستگاه خنک کننـده مـواد (مازاد در دستگاه گریت کولر  
بـر اثـر   «پس زدن مشعل کـوره »در کوره بودند ناگھان بدلیل  

در  .  فوران و پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی شدید شـدنـد 
ـامـھـای   مـحـسـن  »جریان این حادثه سه نفر از کارگران بـه ن

ـیـمـوری مـنـش »،  «احمدی مـنـش  ـاس  »و   «سـاسـان ت عـب
ـیـن  ٢٥ دچار   «دبستان  عسـگـر  » درصد سوختگی و ھـمـچـن
ـارگـاھـی »،  «خسروی  و   «مـحـمـود مـوذنـی »،  «مـھـدی ب

ـاء  .  انـد    درصد سوختگی شـده ٥ دچار   «ایمانی » پـس از اطـف
حریق این کارگران به بیمارستان علوم پزشکی برازجان منتقـل  
شدند که سه نفر از آنان به علت شدت سوختگی بـه مـرکـز  

 .سوختگی گناوه انتقال یافتند 
 

  متری٢٠ کارگر به گودال٣سقوط 
 مـتـر بـود کـه  ٢٠ محل حادثه گودالی به عمق بیش از  

سـه کـارگـر  .  برای احداث پارکینگ طبقاتی حفر شده بـود 
ھنگام عبور از کنار این گودال عمیق، بـه داخـل آن سـقـوط  

 .  کرده بودند 
 

 جان باختن کارگری دیگر در حین کار
 کـارگـری بـه  ٢٦/٩/٩٢ به گزارش رسیده روز سه شنبه  

ـای  "  عزیز دانایی "نام   از تـوابـع شـھـر  "  کـویـک " اھـل روسـت
ـزدیـکـی   ـاران کـه در مـعـدن سـنـگ خـامسـان در ن کـامـی
کامیاران مشغول کار بود بر اثر سقوط سنگ دچـار حـادثـه  

ـانـه جـان خـود را از دسـت داد  ـتـه ی  .   شد و متاسـف ـی كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگـری ضـمـن  
ابراز تسلیت به خانواده ی عزیز دانایی، وقوع چنین حـوادثـی  
را ناشی از سودخواھی كارفرمایان دانسته و خواھان بـرقـراری  
استانداردھای ایمنی در محل ھای كار جھت حمایت از جـان  

 .باشد   كارگران می 
 

 مرگ دلخراش یك كارگر بر اثر حادثه
ـام  ٢٥/٩/٩٢ به گزارش رسیده روز دوشنبه    کارگری به ن

اھل سنندج حین کار با دستگـاه پـرس در  " آکو محمدویسی " 
یک کارگاه تراشکاری واقع در شھرک صنعتی ایـن شـھـر  
دچار حادثه شد و به درون دستگاه کشیده شد و جان خـود را  

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  .  از دست داد  كمیته ی ھماھ
ـان   تشكل ھای كارگری ضمن ابراز تسلیت به خانـواده ودوسـت
ـاشـی از   ـیـن حـوادثـی را ن اكـو مـحـمـد ویسـی، وقـوع چـن
ــت   ــه و خــواھــان رعــای ــرمــایــان دانســت ســودخــواھــی كــارف
استانداردھای ایمنی در محیط كـار جـھـت حـمـایـت از جـان  

كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد  .  باشد   كارگران می 
 تشكل ھای كارگری 

 
 کارگر در استان کرمانشاه بر اثر ٤٥مرگ 

 ماه نخست سال جاری٦حوادث کارطی
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه مـرگ  :  آذر ٣٠ 

 مـورد عـنـوان  ٤٥ بر اثر حوادث کار در استان کرمانشـاه را  
 ماه نخـسـت سـال جـاری  ٦ این آمار مربوط به  : کرد و افزود 

 .است 

 اخراج و بیکارسازی
 

 میلیون بیکار٥سونامی 
 ھزار کارگر دیـگـر خـبـر  ١٤٠ وزیر کار از خطر بیکاری  

ـزدیـک بـه  ١٤٠ یه طور تقریبی  : داد و گفت   ھزار کارگـر ن
 .مرز بیکاری ھستند 

ـابـر  .  آمار دقیقی از میزان بیکاری در ایران وجود ندارد  ـن ب
ـیـروی کـار ایـران   برخی گزارش ھا تا بیست و پنج درصـد ن

ـتـصـادی  .  درگیر بیکاری و یا بیکاری پنھان ھستند  بحران اق
ـیـکـاری در   ـزان ب و خصوصی سازی ھا به طور روزانه بر می

ـنـد،  .  ایران می افزاید  دولت ھا در جمھوری اسالمـی مـی آی
وعده می دھند و می روند و مشکالت اساسی کارگـران از  
جمله بیکاری، عدم پرداخت بـه مـوقـع دسـتـمـزدھـا، تـورم و  

 .گرانی بر جای خود باقی می مانند 
 

کارگرکارخانه اتوبوس عقاب ٧٠٠بیکاری 
 افشان

ـای کـارخـانـه    کاھش تولید اتوبوس :  آذر ٢٩   ـی ھای اسکان
 نفر از کارگران مـاھـر  ٧٠٠ افشان باعث شده تا بیش از    عقاب 

ـیـد در   و ساده این واحد تولیدی بیکار شوند این کـاھـش تـول
قـم    –دستگاه اتوبوس اسکانیا در جاده تـھـران  ١ پی تصادف  

ـیـش از   ـفـر از مسـافـران ایـن  ٤٠ روی داده که بر اثر آن ب  ن
 .اتوبوس در آتش سوختند 

 
  کارگر١٥٠بیکاری  «کاشی سمند»

ـنـد ١٥٠ بیکاری   .   نفر از کارگران کارخانـه کـاشـی سـم
ـیـمـه ایـن تـعـداد  ٨ بیش از    ماه است که پرداخت حـقـوق و ب

ـاده اسـت  ـت  کـارگـر اخـراجـی در  ١٥٠ .  کارگر به تعویـق اف
ـیـه لـعـاب، پـرس، خـط لـعـاب،    بخش  ھای سورت، فنی، تـھ

ـنـدی   ـیـت و بسـتـه ب ـف ـتـرل کـی بارگیری، تولید، کـوره، کـن
کارفرما ھر ماھـه بـه  .  کردند   کارخانه کاشی سمند کار می 

ـان را پـرداخـت    کارگران قول می  داد که معوقات حقـوقـی آن
ـیـمـه   کند، اما با گذشت ھشت ماه از سال نه تنھا حقوق و ب

. شان را نیز از دست دادنـد   کارگران برقرار نشد بلکه آنان شغل 
ـاداش سـال  ٨ عالوه بر   ـیـمـه، عـیـدی و پ   ٩١  ماه حقوق و ب

 .کارگران نیز پرداخت نشده است 
 

ادامه ی اخراج کارگران شرکت سقز سازی 
 )و ن(کردستان  

ـز سـازی   بر اساس گزارش رسیده، کارفرمایان شرکت سـق
ـقـه و  ) و ن ( کردستان   ، در ادامه ی روند اخراج کارگران  با ساب

ـیـد   ـا قـراردادھـای مـوقـت و سـف جایگزینی نیروھای جدید ب
ـاسـت ضـد  کـارگـری خـویـش را   امضا، یک بار دیگر سـی
ـقـه ی   ـا سـاب آشکار نموده و کارگری به نام عثمان منبری ب

 سال کار در شرکت را به بھانه ی کھولت سن و ناتوانـی  ١٥ 
ـان ذکـر اسـت کـارگـر  .  در انجام کار خود اخراج نمودنـد  شـای

مذکور به مانند سایر کارگران شاغل در شرکت سقز سـازی  
ـا تـوجـه بـه   کردستان طی فعالیت پانزده ساله ی خـویـش، ب
شرایط بسیار سخت کاری و عدم رعایت استانـداردھـای الزم  
ـان   ـانـی سـودپـرسـتـی آن محیط کار از جانب کارفرمایان، قـرب
. گشته و سالمتی خویش را تا حدودی از دسـت داده اسـت 

در مقابل کارفرمایان در نھایت بی شرمی به ھیچ وجه خـود  
ـا   را در قبال مشکالتی از این دسـت مسـئـول نـدانسـتـه، و ب
توجه بـه بـرخـورداری از حـمـایـت دولـت، تـمـامـی زحـمـات  
ـان را بـدون  ھـیـچ مـانـعـی   کارگران را نادیده انگاشـتـه و آن
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 .شایسته ی اخراج می دانند 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ٢٦/٩/٩٢ -کارگری 
  

نفر از کارگران خدماتی شھرداری ٣٠اخراج
 آبادان
ـیـش از  ٢ در شھرداری مـنـطـقـه  :  آذر ٢٨  ـادان ب   ١٠٠  آب

ـبـه    کارگر خدماتی کار می  (کردند که از صـبـح سـه شـن
 نفر از کارگران اعالم شده که با تـوجـه بـه  ٣٠ به  ) آذرماه ٢٦ 

. اتمام قرارداد کارشان فعال بر سر کـار خـود حـاضـر نشـونـد 
کارگر باعث نگرانی سایر کـارگـران خـدمـاتـی  ٣٠ اخراج این  

  ٨٩ شھرداری آبادان شده است چرا که قرارداد کاری آنان نیز  
روزه منعقد شده و آنان نگرانند با خاتمه قرارداد بـه سـرنـوشـت  

 .ھمکاران اخراجیشان دچار شوند 
 
 بیکار شدند «ھای آبی سازه» کارگر ١٠٠

ھـای    سـازه » کارگر شاغل در شرکت پیـمـانـکـاری  ١٠٠ 
ـا   «آبی  پس از چھار ماه تأخیر در دریافت حقوق، سـرانـجـام ب

ـیـکـار شـدنـد  شـرکـت  .   فسخ قرارداد کارفرما با پیمانـکـار ب
ھای شـرکـت کـک    ھای آبی، مجری پروژه   پیمانکاری سازه 

ھای اجرایی در دست اقدام خود را    طبس، با وجود آنکه پروژه 
ھنوز به پایان نرسانده به دلیل فسخ یک طرفـه قـرار داد از  
سوی شرکت کک طبس تمامی کارگـران را اخـراج کـرده  

 .است 
  

 ٥٥٠خطر تعطیلی سیمان المرد و بیکاری 
 کارگر

 کارگر کارخانه سیـمـان المـرد  ٥٥٠ تھدید امنیت شغلی  
 . به سبب افزایش قیمت سوخت 

 
 کارگر ساختمانی در بخش ١٥٠٠بیکاری 

 مسکن مھر
ـادی  ١٥٠٠  بیکاری   کارگر ساختمانی با اتمام بـخـش زی

کـارگـر  ١٧٠٠ از مجموع بیش از  .   ھای مسکن مھر   از پروژه 
ـان    ساختمانی که در بخش  ھای مختلف مسکن مھـر در اسـت

  ١٥٠٠ کھکیلویه وبویر احمد مشغول به کار ھستنـد، حـدود  
. انـد   ھای عمرانی مورد نظر بیکار شـده   نفر به دلیل اتمام پروژه 

ـا  ٢٠٠  ـان سـال جـاری ب ـای کارگر باقی مانده نیز حداکثر تا پ
 . شوند   ھا به مالکان، بیکار می   تحویل سایر واحد 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
آفتاب » ماه اخیر کارگران ٥حقوق 
 پرداخت نشده است «ارومیه

ـاب ارومـیـه »کارگران کارخانه   ـت  مـاه  ٥ از تـعـویـق   «آف
 کارگر شاغل در این واحد، به دلیل آنـچـه  ٥٤ حقوق بیش از  

شـود، خـبـر    از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان مـی 
تحت مسئولیت صنایع غذایی اسپوتا دو واحـد مـجـزا  .   داند 
فعالیت دارند کـه   «آفتاب ارومیه »و   «اروم اسپوتا »ھای    بنام 

ـیـد   ھر کدام به ترتیب در زمینه تولید کنستانتره مـیـوه و تـول
ـیـت دارنـد  ـلـی  .  انواع آب میوه و محصوالت لبنی فعال تـعـطـی

ـیـکـاری   «اروم اسپوتا »کارخانه   ـاعـث ب   ٥٠ در سال گذشته ب
ـز عـالوه بـر   «آفتاب ارومیه  »در واحد دیگر،  .  کارگر شد  نی

 ماه تعویق حقوق کارگران، بخش قابل توجھی از حق بیمـه  ٥ 
آنان نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشـده بـه طـوری  

ـتـرچـه ھـای   ـار دف ـب که تامین اجتماعی نیز از تـمـدیـد اعـت
 . شان خودداری کرده است   درمانی کارگران و خانواده ھای 

 
 كارگران 

 
اعمال تبعیض نسبت به کارگران پیمانکاری 

سنا اندیشه در پاالیشگاه آبادان به بھانه 
 منطقه آزاد

کـارگـران شـرکـت  :  اتحادیه آزاد کارگـران ایـران :   آذر ٣٠ 
پیمانکار تعمیرات واحدھای جـنـوب   (  پیمانکاری سنا اندیشه  

ـبـعـیـض  )  مستقر در پاالیشگاه آبادان  ـار ت تـحـت شـرایـط بسـی
ـات   آمیزی در این شرکت مشغول بکارند و اعتراض و شـکـای

این کـارگـران کـه تـعـداد  .  آنان تاکنون به جائی نرسیده است 
ـادان   ـاالیشـگـاه آب آنھا صد نفر است سالھاست بطور ثابـت در پ

ـا   ـان ت ـقـه کـار  ١٥ مشغول بکارند و ھر کدام از آن  سـال سـاب
دارند اما ھر چند سال یکبار بدست یک شرکت پیمانکـاری  
سپرده میشوند و این شرکتھا طبق مقررات دلخواه خود با ایـن  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه  .  کارگران رفتار میکنند 
آزاد کارگران ایران علیرغم شکایت این کارگران به اداره کـار  
آبادان، مسئولین این اداره با اعالم اینکه شما مشمول منـطـقـه  
ـنـد، ایـن در   ـیـکـن آزاد ھستید به شکایات آنان  رسیدگـی نـم
ـقـر   حالی است که کارگران شاغل در دیگر شرکتھـای مسـت
ـایـی بـرخـوردارنـد کـه   در پاالیشگاه آبادان از حـقـوق و مـزای
ـلـه   ـا انـدیشـه از آن مـحـرومـنـد از جـم کارگران شرکت سـن
تبعیضاتی که در حق  کارگران شرکت سنا انـدیشـه اعـمـال  

ـا   -١ : میشود عبارتند از    ٥/١ مرخصی کارگران شرکت سـن
روز در ماه میباشد، در حالی که کارگران سایر شـرکـت ھـا  

سنوات کارگـران    -٢  روز مرخصی ماھیانه برخوردارند  ٥/٢ از  
ـانـه  ١٥ سنا اندیشه   ـی  روز در سال محاسبـه مـیـگـردد و مـاھ

ـیـل کـار    -٣ پرداخت میشود   ـب سختی کار این کارگران از ق
در ارتفاع، آلودگی محیط به مواد نفتـی، الـودگـی صـوتـی  

بدی آب و ھوا در حق کـارگـران    -  ٤ محاسبه نمیگردد  ... و 
ـیـشـود   ـا انـدیشـه از    -٥ سنا اندیشه اعمال نـم کـارگـران سـن

تـمـدیـد قـرارداد ایـن     -  ٦ سرویس ایاب و ذھاب محـرومـنـد  
ـنـه غـذای    -٧ کارگران بصورت ماھیانه صورت میگیرد   ھزی
 کارگران سنا اندیشه به آنان پرداخت نمیشود 

 
 میلون تومانی برای افشین ١٤٠تعیین وثیقه 

 ندیمی و مھرداد صبوری
بر اساس گزارش رسیده، پس از پیگیـری ھـای مـتـعـدد  

خانواده ھای افشین ندیمی و مھرداد صبوری از دادگستـری  
شھرھای کامیاران و سنندج، در نھایت مسئولین دادگاه شھـر  
کامیاران به این خانواده ھا اعالم کرده اند کـه بـرای آزادی  

ـیـن شـده  ١٤٠ این دو فعال کارگری    میلیون تومان وثیقه تعی
ـنـد  بـرای  .  و آنان بایستی به دادگاه شھر سنندج مـراجـعـه کـن

ـیـون  ١٣٠ عضویت در کمیته ھماھنگی و مصـاحـبـه   ـل ـی  م
ـلـغ   ـب   ٧ تومان سند و ھمچنین خروج از مـرز جـوازی بـه م

الزم بـه ذکـر اسـت کـه  .  میلیون تومان درخواست شده است 
ـار بـه   خانواده ھای این دو عضو کمیته ھماھنگی چندیـن ب
ـاران مـراجـعـه کـرده بـودنـد امـا   دادگاه ھای سنندج و کامی
ـیـن پـرونـده ای اظـھـار بـی   مسئولین قضایی از وجـود چـن

ھمچنین مسئولین قضایـی بـر ایـن دو  .  اطالعی کرده بودند 
ـتـه    عضو کمیته  ـی ی ھماھنگی فشار آورده ا نـد کـه از کـم

ـنـد    کـه در آن  ٦ استعفا داده و در این راستا آنھا را را بـه ب
نـگـه داری  ...  زندانیان غیرسیاسی و متھمان مواد مـخـدر و 

ـاسـی در   ـان سـی می شوند، انتقال داده اند در حالی که زندانی
 و بند  ٢  و  ١ زندان مرکزی سنندج معموال در بندھای پاک  

واقعیت این است کـه سـرمـایـه  . سالمت نگھداری می شوند 
ـیـل   داری، بیکاری ، فقر و محرومیت را بر ما کارگران تحم
کرده و ھر روز بیشتر و بیشتر گلوی مـا کـارگـران را مـی  
فشارند و ذره ذره زندگی ما را برای منافع و رفاه خود خـرج  

ـات روز و  .  می کنند  سرمایه داران دارای تـمـامـی امـکـان
رسانه ای و تبلیغاتی و احزاب و ارگان ھا برای ابراز نظـر در  
جامعه ھستند، اما ما کارگران از ھر گونه امکانات محـروم  
ـاخـتـه   ھستیم و امروز ایجاد تشکل یکی ار بدھی ترین و شـن
ـا سـت   ـی . شدن ترین حقوق مسلم ما کارگران در سرتاسـر دن

حـافـظـان  .  آنھا نمی گذارند ما کارگران تشکل داشته باشیم  
ـنـد،   ـلـه مـی کـن سرمایه به تشکل ھا و تـجـمـعـات مـا حـم

ـقـه  ـی ھـای    دستگیرمان می کنند تحویل دادگاه می دھند، وث
کنند و احکام زندان و شالق برایمان صـادر    سنگین تعیین می 

خواست آزادی کلیه کارگـران زنـدانـی در ایـران،  .  می کنند 
کارگران زندانی برای حـفـظ  .  خواست کل طبقه کارگر است 

و دفاع از حق و حقوق و منافع کارگران و از میان بـرداشـتـن  
ـثـمـار انسـان از انسـان و   ھمه نا برابری ھای بشـری و اسـت
رھایی از فقر و بیکاری و بی حقوقی و رھایی از ھر گونـه  
ـیـل   ظلم و ستم و بی عدالتی که بر کارگران زحمتکش تـحـم

ما ضمن محکومیت دستگیری مـھـرداد  .  شده زندانی ھستند 
ـیـن   ـی صبوری و افشین ندیمی و نیز ضمن محکوم کـردن تـع
وثیقه برای آزادی این فعالین کارگری، از تمام تشکل ھا و  
ـیـم بـه ھـر شـیـوه   نھادھای کارگری ایران و جھان می خواھ
ـیـد و شـرط   ممکن که الزم است برای آزادی فوری وبـی ق

ـنـگـی  .  تمامی کارگران زندانی اقدام نمایند  کمیته ی ھـمـاھ
 ١٣٩٢  آذر  ٢٨ -برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
  فعال کارگری شھر بوکان٥جلسه محاکمه 

 ھادی تنومـنـد،  ٢٥/٩/٩٢ به گزارش رسیده روز دوشنبه  
جمال میناشیری، محمد کریـمـی قـاسـم مصـطـفـی پـور و  
ـرای   ابراھیم مصطفی پور از اعضای کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کمک به ایجاد تشکلھای کارگری در شـھـر بـوکـان در  

اتـھـام  .  شعبه اول دادگاه انقالب شھر مھاباد محاکمه شـدنـد 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی و   این فعالین کارگری عضویت در کـمـی

 در شھر کـرج  ٩٠ شرکت در مجمع عمومی کمیته در سال  
ـتـه ی  ٥ در جـلـسـه ی دادگـاه،  .  می باشد   عضـو کـمـی

ـتـه ھـمـاھـنـگـی بـه   ھماھنگی از فعالیت ھایشان در کـمـی
منظور دفاع از حقوق کارگران و کـمـک بـه امـر تشـکـل  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن  .  یابی کارگران دفاع کـردنـد 
ـرار   فعالین برای چندمین بار است کـه مـورد مـحـاکـمـه ق

کمیته ی ھماھنگـی ضـمـن مـحـکـوم کـردن  .  می گیرند 
محاکمه ی این فعالین کارگری، خواھان رفع اتھام از آنـان  
و ھمچنین آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسـی مـی  

 .باشد 
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اعالم اتھام علیه مھرداد صبوری و افشین 
 ندیمی دو تن از فعالین کارگری

بر اساس گزارش رسیده، اتھام مھرداد صبوری و افشـیـن  
ـان سـال  ١٧ ندیمی دو تن از فعالین کارگری که در     ٩٢  آب
ـازداشـت شـده  ـتـی ب انـد، خـروج از مـرز،    توسط نیروھای امنی

عضویت در كمیته ی ھماھنگی و ھمچنین مصاحبه اعـالم  
  ١٧ الزم به ذكر است كه این دو فـعـال كـارگـری  .  شده است 

ـان   آبان ماه در حالی كه بعد از چند ماه كارگری در كـردسـت
ـان در   عراق به ایران باز می گشتند دستگیر شـده و ھـمـچـن

كمیته ی ھماھنگی برای كمك بـه  .  بازداشت به سر می برند 
ایجاد تشكل ھـای كـارگـری ضـمـن مـحـكـوم كـردن تـداوم  
بازداشت مھرداد صبوری و افشـیـن نـدیـمـی خـواھـان آزادی  
فوری این دو فعال كارگری و ھمچنین آزادی سایر كارگـران  

 .باشد   و فعالین و زندانیان سیاسی می 
 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
 حومه 

اعزام رضا 
شھابی جھت 
ام (عکسبرداری 

ستون ) آر آی
 فقرات

آقای رضا شھابـی  
راننده شـرکـت واحـد و  
ــره   ــت مــدی ــئ ــی عضــو ھ
سندیکا که به ھنـگـام  
رانندگی و جابه جایـی  

مسافران جنوب شھـر تـھـران بـا کـتـک کـاری مـامـوران  
ـرات کـمـر دچـار   بازداشت و از ناحیه مھره گردن وستون فـق
آسیب شدیدشده و کماکان با عمق درد و رنج طاقـت فـرسـا  
در شرایط نامناسب زندان اوین به ویژه از لحاظ پـزشـکـی و  
درمانی روزگار سخـتـی را از سـر مـی گـذرانـد ،پـس از  
پیگیری و دوندگی ھای فراوان از طرف خانـواده و ھـمـسـر  
ـیـمـارسـتـان   فداکارش باالخره در مورخه سـی آذر مـاه بـه ب
ـر مـوثـق   ـر خـب ـنـاب دولتی و شلوغ تجریش اعـزام شـد کـه ب
وضعیت کمر درد وی بسیار حاد وخطـر نـاک مـی بـاشـد   
وبه دلیل وضعیت عمومی بسیار بد زندان ،ایشان شبانـه روز    
ـرد سـنـدیـکـای   در عذاب جسمی و روحـی بـه سـر مـی ب
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن جلـب  
توجه مراکز معتبر کارگری و حـقـوق بشـری   در ادامـه  
دفاع از آزادی این  مبارز حقوق کارگری یکبار دیـگـر در  
خــواســت آزادی و مــعــالــجــات فــوری و مــوثــایشــان را  
اعالمنموده و از مسئولین مربوطه مـی خـواھـد نسـبـت بـه  
پرداخت دستمزد دو حقوقمعوقه ایشان اقدامات عاجـل را بـه  
ـنـه کـمـر   عمل آورد تا حداقل از رنجھای اقتصـادی و ھـزی
شکن روزمره زندگی و اجاره خانه ھمسر و دو فـرزنـد دانـش  
آموز این کارگر زندانی و ستمدیده  کاسته شود بـاشـد کـه  

این دادخواھی  گوش شنوائی پیدا نماید یاد آور مـی شـود    
ما دادخواھی از سازمان بین المللی کار را ھمـچـون دیـگـر  
ـری از   کارگران جھان حق مسلم خود می دانیم و بـھـره گـی

با امـیـد بـه  .  این حق را برای خود محفوظ نگاه می داریم  
گسترش صلح ،عدالت و آزاد ی در ھمه جھان سـنـدیـکـای  
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه سـی آذر  

 نود و دو   

 گزارش 
 

بھشھر با فروش  حق سنوات کارگران چیت
 شود  کارخانه تأمین می زمین

ـلـی کـارخـانـه چـیـت    پس از گذشت سه سال از تـعـطـی
ـات   ـب بھشھر، سرانجام شورای تامین چگونگی پرداخت مـطـال

ـیـدی را مشـخـص کـرد  بـراسـاس  .   کارگران ایـن واحـد تـول
ـان کـار   ـای ـا سـنـوات پ مصوبه جدید شورای تامین قرار شد ت

 کارگر سابق کارخانه چـیـت بـھـشـر از مـحـل فـروش  ٣٠٠ 
 .  ھای کارخانه پرداخت شود   زمین 
 

 ھجوم به دستفروشان شھر رشت
ـبـروابسـتـه بـه  ٢٦/٩/٩٢ روز سه شنبه   نیـروھـای سـد مـع

ـتـی اقـدام   شھرداری رشت با ھجوم به دستفروشان خیابان شریع
ـز آنـھـا   به برھم زدن بساط و جمع آوری و مصادره اموال ناچـی

تنھا در طول یکماھه اخیر این چندمین بار است کـه  .  نمودند 
ـبـر   ـیـروھـای سـد مـع ـلـه ن دستفروشان شھر رشـت مـورد حـم

ـانـھـای  .  شھرداری قرار می گیرند  ـاب پیشتر نیز دستفروشان خی
ـیـروھـا قـرار   اطراف شھرداری چندین بار مـورد ھـجـوم ایـن ن
گرفتند که دستفروشان نیز متفابال به عنوان اعتراض به ایـن  
ـتـر یـکـی از   ـابـل دف ـق اعمال مقابل استانداری و ھمچنین م

ایـن  .  نمایندگان و ھمچنین در میدان امام حسین تجمع کردند 
ـا شـھـرداری داشـتـه انـد   دستفروشان طی مـذاکـراتـی کـه ب

ـافـت نـکـرده انـد  الزم بـه  .  تاکنون پاسخ قانع کننده ای دری
توضیح است شھرداری چند منطقه برای این دستفـروشـان در  
. نظر گرفته که به ھیچوجه مناسب کسب و کار نمی باشـد 

ـنـد   ـیـکـار شـده ھسـت دستفـروشـان کـه در واقـع کـارگـران ب
،مجبورند برای گذران زندگی خـود و خـانـواده در سـرمـا و  
ـانـھـا بسـاط خـود را پـھـن   ـاب ـی گرما از بام تا شام در کنار خ
کنند تا شاید بتوانند لقمه نانـی بـرای خـانـواده خـود فـراھـم  

ـا حـقـوق مـکـفـی و  . کنند  ـاسـب ب برخـورداری از کـار مـن
برخورداری از بیمه تامین اجتماعی ویا در غیـر ایـن صـورت  
. استفاده از بیمه بیکاری حق مسلم این کارگران بیکار اسـت 

مسئولین نه تنھا ھیچ اقدامی برای اشـتـغـال ایـن کـارگـران  
ـانـه ای بـه آنـھـا   ـار بـه بـھ بیکار انجام نمی دھند بلکه ھر ب
ـازی   ـان را بـه ب ھجوم برده و به راحتی زندگی و سرنوشت آن

مشخص نیسـت کـارگـرانـی کـه ھـمـه روزه از  .  می گیرند 
ـا   کارخانه ھا اخراج و به خیل عظیم بیکاران می پیوندند و ی
ـیـکـار   ـان ب جوانانی که با ھمه تالش برای یافتن کـارھـمـچـن
ـیـکـاری   ھستند برای گذران زندگی چه باید بکنند؟ بیمـه ب

ـیـکـاران اسـت  ـتـه  .  برای ھمه مدت بیکاری حق ھمه ب ـی کـم
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 دستمزد پائین، امکانات کم:  ھزار کارگر٦

 ھزار کارگر شاغل در مـعـادن شـھـرھـای  ٦ مشکالت  
واقع در استان کرمان ھـمـچـنـان بـه  "  زرند، کوھبنان و راور " 

 .قوت خود باقی است 
 

ـتـی و  ٦ در حال حاضر بیش از    ھزار نفر در مـعـادن دول
ـنـد   خصوصی ذغال سنگ این شھرھا مشغول به کار ھسـت
و با مشکالتی ھمچون دستمزد پائین، امکانات کـم، عـدم  
ـیـت شـغـلـی، عـدم   اجرای طبقه بندی مشاغل، نداشتن امن
ـقـدان   پرداخت بیمه کامل کـارگـران بـخـش خصـوصـی و ف

 . امکانات درمانی و پزشکی دست و پنجه نرم می کنند 
  

 اخبار بین المللی 
 

اعتراض مخالفان محدودیت  -اسپانیا 
 تظاھرات

ـیـشـنـھـادی دولـت   نزدیک به سه ھزار تن که از الیحه پ
اسپانیا مبنی بر ایجاد محدودیت ھای بیـشـتـر در بـرگـزاری  

 آذر ٢٣ (  دسـامـبـر  ١٤ تجمعات به خشم آمده بودند روز شنبه 
با تجمع در اطراف پارلمان در مادرید اعتـراض خـود را بـه  (  

ـیـس ضـدشـورش بـرای  .  این الیحه نشان دادنـد  ـل ـیـروھـای پ ن
متفرق کردن تظاھرکنندگان آن ھا را مورد ضرب و شتم قـرار  

ـنـدگـان چـنـد تـن  .  داد  در جریان درگیری پلیس با تظاھـرکـن
ـا چـوب بـه  .  زخمی شد ند  ـز ب ـی تظاھرکنندگان خشمگـیـن ن

ـا  .   خودروھای پلیس حمله کردند  منتقدان، این الیحه را که ب
ـا روبـرو شـده،   ـی ـان ـپ ـیـس اس حمایت سازمان ھای امنیتی و پل

این در حالی است کـه  .  خوانده اند " پروژه سرکوب شھروندان " 
ـتـه   ـا گـف ـی ـان سورایا سائنز دسانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپ
است که این الیحه در صورت تصویب پارلمـان، بـه بـرقـراری  
.  نظم و حفاظت از آزادی ھای عمومی کمک خواھـد کـرد 

ـابـل   ـق به موجب این الیحه، برپایی ھر گونه تـظـاھـرات در م
ـنـوع اسـت و   ـتـی مـم ساختمان پارلمان یا دیگر نھادھای دول
ـیـت   ـزی شـود کـه امـن تظاھرات باید به گونه ای برنامـه ری

در صـورت تصـویـب  .   عمومی در معرض خطر قرار نگـیـرد 
 ھزار یورو جریمه دربر  ٣٠ این قانون، تخلف از آن می تواند تا  

 .داشته باشد 
 

کارکنان شرکت آمازون دست به  -آلمان 
 اعتصاب زدند

ـبـه   جمعی از کارکنان شرکت آمازون در آلمان، روز دوشـن
اعضـای  .   دست بـه اعـتـصـاب زدنـد ( آذر  ٢٥ ( دسامبر  ١٦ 

سندیکای کارگران در انبار آمازون در شھر باد ھرسفلـد واقـع  
در ایالت ھسن می گویند که اعـتـراض بـه شـرایـط کـار و  
.  سطح دستمزدھا، از دالیل فراخوان به اعـتـصـاب بـوده اسـت 

 ھزار کارمند در انبار ھـایـش اعـالم کـرده اسـت  ٩ آمازون با  
 کارمند در سه مرکز توزیع به این اعتصـاب  ١١٥ که ھزار و  
ـارھـای شـرکـت آمـازون  .   پیوسته اند  ـب ـان ان اعتصاب کارکن

آلمان در حالی است که سفارشات به دلیل نزدیک شـدن بـه  
فروش آمازون آلـمـان در  .   جشن کریسمس افزایش یافته است 

 درصـد رشـد را نشـان مـی  ٢١ سال گذشته میالدی، حدود  
ـیـون دالر بـرآورد شـده  ٧٠٠  میلیارد و  ٨ دھد که معادل   ـل  می

ـارش  .  است  ـیـون  ٤ روز دوشنبه این شرکت در آلمان سـف ـل ـی  م
 .کاال را دریافت کرد 

 
پنجمین روز اعتصاب کارگران  -فرانسه 

 "توتال"پاالیش گاھھای نفت شرکت 
ـتـی    اعتصاب کارکنان تمامی پاالیشگاه  ـف ھای شرکـت ن

ـیـن بـودن حـقـوق خـود وارد   ـای توتال فرانسه در اعتراض به پ
ـاالیشـگـاه .   پنجمین روز خود شده است  ھـای لـو    اعـتـصـاب پ

)  دسامـبـر ١٧  آذر،  ٢٦ (شنبه    مید، گانفرویل و فیزین روز سه 
ـیـد روزانـه    ھـزار  ٦١٣ وارد پنجمین روز خود شد که بـر تـول

ـفـت روزانـه   ـیـد ن ـیـت تـول بشکه یا نزدیک به نیمی از ظـرف
ھای کنفدراسیـون اتـحـادیـه    مقام .   فرانسه تاثیر گذاشته است 

ـیـم   کارگری فرانسه از اواخر روز سه  گـیـری    شنبه بـرای تصـم
ـال    درباره توافقنامه  ای که به سود ھمه کارکنان شـرکـت تـوت

ــام .   بــاشــد، وارد مــذاکــرات شــده اســت  ــکــی از مــق ــای    ی ھ
ـان  : " کنفدراسیون اتحادیه کارگری فرانسه گفت  ـای ما برای پ
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ـاوریـم کـه   دادن به این جنبش آماده نیستیم و ھنوز بـر ایـن ب
ـال   ـان شـرکـت تـوت درباره این توافق باید از طرف ھمه کـارکـن

ـا سـازمـانـدھـی  . "  مذاکره شود  این اعتصاب از روز جمـعـه ب
ـتـرضـان   کنفدراسیون اتحادیه کارگری فرانسه آغاز شد و مـع

 درصـدی  ١.٥ تا کنون با پیشنھاد شرکت توتال برای افزایش  
ـام .   انـد   دستمزدشان مخالفـت کـرده  ـق ھـای اتـحـادیـه اعـالم    م

ـان    کرده  ـزایـش  ٣.٥ اند تا زمانی که حقوق کارکـن  درصـد اف
 .نیابد، به اعتصاب خود ادامه خواھند داد 

 
 بدلیل ناتوانی   در تاریکی زندگی -یونان 

 در عدم پرداخت قبض برق
ـیـل از    گزارشی از یورو نیوز در رابطه با کسانی   که بـدل

ـبـض بـرق در   دست دادن شغل و ناتوانی در عـدم پـرداخـت ق
ـنـد   تاریکی  ـیـم  .   زندگی میکـن ـاره بـرق خـواھ چـه وقـت دوب
این سوالی است که این روزھا بسیاری از کـودکـان  "  داشت؟ 

مـدت دو سـال اسـت کـه  .  یونان از والدینشان مـی پـرسـنـد 
پـدر  .  خانواده گیورگوس بدون الکتریسیته زندگی مـی کـنـد 

خانواده شغلش را از دست داده و ھیچ درآمدی برای پـرداخـت  
صورت حسابھا ندارد و کودکان مجبورند تکالیفـشـان را زیـر  

ایـن  : " گیورگـوس مـی گـویـد .   نور چراغ نفتی انجام دھند 
ما سـعـی  .  وضعیت برای ھمسر و فرزندانم بسیار دشوار است 

می کنیم تا حد امکان فعالیتھایی مانند کارھـای خـانـه و  
کمک به کودکان در انجام تکالیف مدرسه شان را در طـول  

 . "روز انجام دھیم 
اگرچه این خانواده برای پرداخت بـدھـی ھـا مـوفـق بـه  

ـلـغ   ـب  یـورو بـرای  ١٣٠٠ مذاکره شده اما ھمچنان پرداخت م
ھـمـسـرگـیـورگـوس  .  استفاده از برق برایشان غیر ممکن اسـت 

آشپزی با گاز پیکنیک بسیار سـخـت اسـت و  : " می گوید 
ـاز بـه یـخـچـال دارنـد در   ـی ما مجبوریم تمام موادی را که ن

گیورگوس می گوید که بدون کـار  . " بالکن نگھداری کنیم 
در یکی از مـحـلـه ھـای  .  و الکتریسیته دیگر رویایی نداریم 

 ھزار نفر زندگی می کنند و بـرق  ٩٠ فقیرنشین آتن بیش از  
در بسیاری از این منازل مدت سه سال است کـه قـطـع شـده  

: او می گـویـد .   ساله پدر سه فرزند است ٥٥ پانتولیس  . است 
می خواھم از مردمی که بـه مـا کـمـک کـردنـد تشـکـر  " 

اکـنـون  .  آنھا باعث شدند که برق به خانـه مـا بـرگـردد .  کنم 
ـنـد و بـه حـمـام   فرزندانم می توانند تکالیفشان را انـجـام دھ

گروھی داوطلبانه به کمک این مردم شتافته انـد و  . " بروند 
ـنـد  یـکـی از  .  برق آنھا را بطور غیر قانونـی وصـل مـی کـن

ـافـرمـانـی   ـبـش ن اعضای این گروه می گوید ما یـک جـن
 خـانـه بـر مـی  ١٥ مدنی تشکیل دادیم و روزانه برق را بـه  

ـقـر رنـج  . گردانیم  ما به مردمی کمک می کنیم کـه از ف
بـر اسـاس  : " خبرنگار یورونیوز در آتن مـی گـویـد .  می برند 

ـان،    ھـزار مصـرف  ٣٥٠ اعالم مسئوالن شبکه توزیع برق یون
 میالدی از این شبکه حـذف شـدنـد و  ٢٠١٣ کننده در سال  

 درصد از این خانـوارھـا در حـال حـاضـر بـطـور  ٤٠ دست کم  
 . "  غیرقانونی از برق استفاده می کنند 

 
  تظاھرات معترضین در نزدیکی -بلژیک 

 محل برگزاری اجالس سران اتحادیه اروپا
ـا بـرگـزاری  ( آذر ٢٨ ( دسامبر  ١٩ روز پنجشنبه   ھمزمان ب

آخرین اجالس سران اتحادیه اروپا در بروکسل در سـال جـاری  
ـاضـت   ـیـر ری میالدی، صدھا نفر در اعتراض به تشـدیـد تـداب
اقتصادی، در نزدیکی محل برگزاری این اجـالس تـظـاھـرات  

ـنـد  یـکـی از  .  کرده و خیابانھای منتھی به این محل را بسـت
آنھا دارند سیاستھایشان را برای تـجـارتـھـای  : " آنھا می گوید 

ـنـد  ـارزه  .  بزرگ و مدیران بزرگ تنظیم می کن اگـر مـا مـب
ـان آلـمـانـی  . نکنیم به سمت مدل آلمان پیش خواھیم رفت  جوان

ـا   ـف متقاعد شده اند که باید به انجام کارھای کوچـک اکـت
ـاتـی شـغـلـی  ایـن تـظـاھـرات بـه  . "  کنند و این یعنی بی ثب

ـلـژیـکـی در   ـا ب ابتکار پنجاه سازمـان و سـنـدیـکـای عـمـدت
آنچه کـه مـا در  : " دیگری معتقد است . بروکسل برگزار شد 

کشورھایی ھمچون یونان، پرتغال و اسپانیا کـه تـحـت فشـار  
ـیـھـا،   ـزایـش یـدھ شدید ریاضت اقتصادی ھستند، شاھدیـم، اف
افزایش کسری بودجه، افزایش بیکاری و افزایش خـودکشـی  

ـتـصـاد اسـت .  است  کشـاورزان و  . "  ریاضت اقتصادی سـم اق
ـان اتـحـادیـه   دامداران ھم در اعتراض به مذاکرات جـاری مـی
ـان دو   اروپا و آمریکا برای امضای قرارداد تـجـارت آزاد مـی

یـکـی از  .  طرف، علوفه ھای خشک را به آتـش کشـیـدنـد 
آنچه که چنین توافقی برای ما به ارمـغـان  : "آنھا می گوید 

ـتـی   خواھد آورد واردات گـوشـتـھـای حـاوی ھـورمـون و آن
ـانـوس اطـلـس اسـت  ـی ـبـرنـگـار  . "  بیوتیک از آن طـرف اق خ

بر خالف وعده ھای رھبران  : " یورونیوز در بروکسل می گوید 
ـتـصـادی و اشـتـغـال، بـرای   اروپایی مبنی بر ایجاد رشـد اق

ـایـی،   ـه  بسیاری از شھروندان اروپ ـا ب ـا و نـھـادھـای آن صـرف اروپ
 . "معنای ریاضت اقتصادی است 

 
اعتراض کودکان به محدود شدن  -بولیوی 
 سن  کار
 کودک در شھر الپاز بولیوی در اعتراض به  ١٥٠ حدود  

تصمیم نمایندگان مجلس به محدود کردن سن کار کـودکـان  
ایـن کـودکـان مـی  .   سالگی، با پلیس درگیـر شـدنـد ١٤ تا  

ـنـد و   ـنـشـان کـار کـن گویند مجبورند برای کمک به والـدی
ایـن کـودکـان کـه   . مقررات جدید مانع اشتغال آنان می شود 

 جز کـار کـردن و کسـب درامـد    از فرط فقر و نداری راھی 
ناچیز برایشان نمانده، می خواھند مقررات جدید به گونه ای  
ـانـه کـار کـنـد   ـب تغییر یابد تا اگر کودکـی بـخـواھـد داوطـل

 .مانعی ایجاد نشود 
 

مقابله پلیس با کارگران تظاھرکننده در 
 بنگالدش

ـیـد پـوشـاک   در حالی که بیش از یکصـد کـارگـاه تـول
مجبور به تعطـیـل شـده انـد، کـارگـران بـرای سـومـیـن روز  
متوالی به تظاھرات خود برای افزایش دسـتـمـزد ادامـه مـی  

 .دھند 
ـا سـنـگ پـرانـی ھـای   روز دوشنبه پلیس برای مقابله ب
ـیـکـی   تظاھرکنندگان از گاز اشک آور و گلوله ھای پالست

در خـارج از   «سـوار »و   «قـاضـی پـور »در مناطق صنعتی  
چند ده تـن در ایـن بـرخـوردھـا مـجـروح  .  داکا استفاده کرد 

 .شدند 
 دالر در مـاه بـه  ٣٨ کارگران تقاضا دارند دستمزدشان از  

ـان کـارگـاه ھـای پـوشـاک  .   دالر افزایش یابـد ١٠٠  صـاحـب
  ٤٥ سازی پیشنھاد کرده اند حداقل دستمزد کارگـران را بـه  

 .دالر در ماه افزایش دھند 
امسال بعد از فـرو ریـخـتـن تـعـدادی از کـارگـاھـھـای  
پوشاک سازی در بنگالدش در ماه آوریـل کـه بـه مـرگ  

 نفر انجامید، شرایط کـار و مـحـیـط کـار در  ١١٠٠ بیش از  
 . مرکز توجه قرار گرفته است 

ـزرگ پـوشـاک جـھـان   ـنـده ب بنگالدش دومین تولید کن
ـارد دالر درآمـد دارد،  ٢٠ است و از این صنعت سالی   ـی ـل ـی  م

  درصد صادرات این کشور را تشکیل می دھد ٨٠ که حدود  
 

مالکان کارخانه پوشاک مقصر حریق 
  بنگالدش٢٠١٢مرگبار 

 کارمند کارخانه تولیـد  ١١ پلیس بنگالدش دو مالک و  
ـان آتـش سـوزی  ١١١ پوشاک را مسئول مرگ    نفر در جـری

 در تولیدی پوشاک، که  ھولناک ترین سانحـه  ٢٠١٢ سال  
 . از این دست در بنگالدش بود، قلمداد کرد 

پلیس می گوید بی توجھی محکومین مـوجـب کشـتـه  
ـیـد  .  شدن کارکنان تولیدی پوشاک شـده اسـت  ـایـع تـول صـن
 .پوشاک بنگالدش در دنیا مقام  دوم را دارد 

ـیـد   ـان کـارخـانـه تـول دالور حسین و ھمسرش که صـاحـب
ـا   ـاط ب ـب پوشاک بودند، و گاردھای امنیتی و مدیران در ارت

ـاری اسـت کـه  . آتش سوزی محکوم شدند  ـیـن ب این نـخـسـت
مقامات بنگالدش در صدد پیگرد قانونی صاحبان کـارخـانـه  

 . ھای تولید پوشاک برآمده اند 
ـنـگـالدش اعـالم کـرد     ١٣ انورالکبیر بابل دادستان کل ب

نفری که روز یکشنبه گذشته متھم شدند، در صـورتـی کـه  
به رعایت نکردن اصول ایمنی در کارخانه پوشـاک واقـع در  
حومه داکا محکوم شوند، ممکن است به حبس ابد محـکـوم  

 . شوند 
ـیـد پـوشـاک   آقای بابل می گوید این کارخانه که تـول
برای مارک ھای بین المللی از جمله والمارت را در دسـت  

از سوی دیگر، قـرار  . دارد، فاقد درھای خروج اضطراری بود 
ـاسـت کـه   ـن گرفتن آن در یک کوچه باریـک بـه ایـن مـع
ھنـگـام بـروز آتـش سـوزی، مـأمـوران آتـش نشـانـی بـه آن  

ـنـگـامـی  »: دسترسی نداشتند  ـتـی ھ مدیران و محافظان امنی
که شعله ھای آتش زبانه می کشید به کارگران گفتند ایـن  
ـا ایـن   بخشی از تمرین آمادگی برای آتش سوزی است؛ و ب

ـنـد شـد،  .  حرف آنھا را به اشتباه انداختند  وقتی صدای آژیر بل
کارگـران بـه جـای خـروج از کـارخـانـه بـه سـر کـار خـود  
برگشتند، ولی مدیران درھای کارخانه را بسته بودند و آنـھـا  

 . در آتش گرفتار شدند 
ـبـول اتـھـامـات وارده و  ٣١ دادگاه روز   ـاره ق  دسامبـر درب

 .ادامه محاکمه متھمان تصمیم گیری خواھد کرد 
 
 

 


