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یکی از وعده ھـای روحـانـی  
به عنوان ریاست جمھـور ایـن بـود  
که دولت ایشان راستگـو بـاشـد و  
ایشان خـود زحـمـت کشـیـد و در  
گزارش صد روزه با صداقت تـمـام  
ــود   ــار رک ــه دچ اشــاره کــرد ک
تورمی ھستیم، یعنی قبال ایـن را  
در مـجـلـس اسـالمـی غـارتـگـران  
زندگی ھم اعالم کـرده بـود، امـا  
ظاھرا الزم بود به ایـن بـھـانـه ھـم  
ــد کــنـد وضــع   شـده دوبـاره تـاکــی

ـلـی  .  خیلی خراب است  ایشـان خـی
ــورمــی " روی اصــطــالح   " رکــود ت

تاکید داشت تـا عـظـمـت کـاری  
که ایشان قرار اسـت انـجـام دھـد،  

ــورمــی را  !  درک شــود  رکــود ت
ـنـد   ـت البته معنی ھم کردند و گـف
تولید نداریم، رشد اقتـصـادی مـان  

  ٤٠ منفی شده و تورم ھم کـه بـه  
درصد رسیده که به گفته فـریـدون  

ـتـصـاد در  (  خاوند   ھمان استـاد اق
پاریس کـه ھـمـیـشـه دم و دسـت  

بـا  "  این یعـنـی  !)  رادیو فردا است 
نرخ تـورم بـاالی چـھـل در صـد،  
ـتـصـادی در کـار   اصوال دیگـر اق

جـنـاب روحـانـی از یـاد  ".  نیـسـت 
نبردند که ھمه کاسه  و کوزه ھـا  
ــژاد   را ســر مــحــمــود احــمــدی ن
ـنـد در ایـن   بشکنند و تـا تـوانسـت
مدت آبروی نداشته دولت احمـدی  
ـتـا حسـن   نژاد را بر باد دادند ونھای

" راستـگـویـی " کلید ساز در نھایت  
ــزی   از مــردم خــواســت کــه چــی
ـنـد چـکـار   ـی ـب نخواھند تا دولـت ب

ـرار  !  میتواند بکند  موقـعـی کـه ق

 اخبار کارگری
داوود رفاھی  -نسان نودینیان   

 ١١  صفحه  

ـنـدگـان  :  م نیکخواه  کاظ  ـن ـی ب
عزیز کانال جدید با درود بـه ھـمـه  

ـا  .  شما  ـزگـردی داریـم ب اینجـا مـی
ــران   ــو از رھــب ــل حضـور آقــای اســان
شناخته شده جنبـش کـارگـری، و  
شھال دانشفر که ایشـان ھـم بـرای  
ـنـد و در   شما شناخـتـه شـده ھسـت
برنامه ھای مختلف و فعالیتـھـای  
ـا   ـا ایشـان آشـن کارگری بسیاری ب

بحث امروز ما در مـورد  .  شده اید 
جنبش افزایش دستمزد و کـارگـران  

میخواھیم در این رابطـه کـه  .  است 
مسالـه دسـتـمـزد چـه جـایـگـاه و  
ـارزات کـارگـری   ـتـی در مـب اھمی
دارد، مبارزه بر سر افزایش دستمـزد  
ـارزه دائـم کـارگـران   که یـک مـب
و  است با چه موانـعـی روبـروسـت  

ـارزه   ـیـشـروی ایـن مـب چشم انداز پ
و تاکیداتی  .  چیست صحبت کنیم 

که این دوستان عزیز در این رابـطـه  
ـلـو و  .  دارند را بشنـویـم  آقـای اسـان

شھال دانشفر تشکر میکنم کـه در  
 . این میزگرد شرکت کردید 

منصور اسانلـو از شـمـا شـروع  
ــه  .  مـیـکــنـم  ــل از وارد شــدن ب ـب ق

ـیـد    بحثھای مشخص تر اجـازه بـدھ
این سوال را مطرح کنم که از نظـر  
شما کال اھمـیـت طـرح  خـواسـت  
ــش   ــب ــمــزد در جــن ــش دســت افــزای
کارگری چیست و چه جایگاھـی  

 دارد؟ 
! دستـمـزد  :    منصور اسانلو  

خوب اسمش رویش است ، دست و  
ـا دسـت   .   مزد  تا زمانیکه فقط  ب

آدمھا کار میکردند ، و االن کـه  
من خودم ھمیشه صحبت میکنم ،  
ــران ،   ــام مــزد بــگــی ــم ــم ت ــن ــی ــب مــی
ـلـمـھـا ،   کارگران ، کارمندان ، مع
ـابـل   ـق یعنی ھر کسـی کـه در م
شغلی که داره و  بواسطـه کـاری  
ـافـت   که می کـنـد ، مـزدی دری
ـاشـد و چـه   میکند، چـه یـدی ب
فکری، آن فرد دستـمـزد بـگـیـر و  

پـس بـه ایـن  !  حقوق بـگـیـر اسـت 
ـلـه دسـتـمـزد اسـاسـی   معنی مسـئ
ترین چیزی است که ھـر انسـانـی  

چـرا ؟  .  را به زندگی پیوند میزند 
چون این دستمزد یا حـقـوقـی کـه  
یک  کـارگـر، یـک کـارمـنـد،  
ـا یـک آمـوزگـار   یک پرستار، ی

  میالدی را تبریک میگوییم٢٠١٤فرا رسیدن سال  

فراخوان شاھرخ زمانی، محمد جراحی، بھنام ابراھیم زاده به مبارزه ای 
 سراسری برای خواست افزایش دستمزدھا

 ٢  صفحه    

 جنبش افزایش دستمزد و کارگران
 میز گرد با منصور اسانلو و شھال دانشفر

در اعماق: در حاشیه اخبار کارگری  
 نسان نودینیان 

     اعتصاب کارگران راه آھن سئول 
    و حمایت صد ھزار نفره مردمی

 جمال صابری

 ١٠  صفحه  

 ٩  صفحه  

 ٣       صفحه  

 فالکت آفرینی حکومتیان
 یاشار سھندی 

 ٨          صفحه  
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ما کـارگـران در بـنـد 
شـــاھـــرخ زمـــانـــی و 
ــراحــی از  ــد ج ــحــم م
زنــدان گــوھــردشــت و 
بھنام ابراھیم زاده، از 

 اویــن از ٣٥٠بــنــد 

مــبــارزات کــارگــران 
پتروشیمی ماھشھر بر 
ســر خــواســت حــداقــل 
دستـمـزد دو مـیـلـیـون 
تـــومـــان و فـــراخـــون 
اتحادیه آزاد کارگـران 
ایــران بــه اعــتــراضــی 
سراسری برای افزایش 
فوری دستمزد حمایت 

 . میکنیم
 مـا خـود بـه عـنــوان 
کارگرانی که اکنـون 
در بـــنـــدیـــم اعـــالم 
مــــیــــکــــنــــیــــم کــــه 
دستمزدھای زیـر خـط 
فقر را نمی پذیـریـم و 

بیش از این نمیتوانـیـم 
به این زندگـی پـر از 
تــحــقــیــر و فــقــر و 
مـــحـــرومـــیـــت ادامـــه 

دســتــمــزد زیــر .  دھــیــم
خــط فــقــر یــعــنــی از 

تــحـــصــیـــل وامـــانـــدن 
فرزندان ما کارگـران، 
دستمزد زیر خط فـقـر 
یعنی متـالـشـی شـدن 
ـــواده ھـــای مـــا  خـــان
کارگران، دستمزد زیر 
خط فـقـر یـعـنـی بـی 
ــــانــــی و بــــی  درم

اگــر چــه .  مســکــنــی
حتی ھمین دستمزدھـا 
را ھم بموقـع پـرداخـت 
نمیکنند و بسیاری از 
ما کـارگـران بـخـاطـر 
دستمزدھـای پـرداخـت 
نشده مان زندگی مان 
به تباھی کشیده شـده 

مـــا خـــواھـــان .  اســـت
افزایش فـوری سـطـح 
دســتــمـــزدھــایـــمــان و 
حــداقــل دو مــیــلــیــون 
تومان دستمزد ماھانـه 

ما تعویـق در .  ھستیم

پــرداخــت دســتــمــزدھــا 
توسط کارفرمایـان را 
یک جـنـایـت در حـق 
خانواده ھای کارگران 
مــیــدانــیــم و خــواھــان 
ـــــرداخـــــت فـــــوری  پ
دستمزدھای معوقه و 
خسارت نـاشـی از آن 

 . ھستیم
ـــانـــی،  ـــرخ زم ـــاھ  ش
محمد جرامی، بـھـنـام 
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میگیرد، در ازای کاری است کـه  
ـا  .   انجام داده است  یعنی  کارگر ب

فروش نیروی کارش بخش اصـلـی  
ـار   ـی ـت ـتـش را در اخ زندگـی و وق

حـاال  .  میگذارد تا کار انجام شـود 
ـا   چه بخش دولتی یا خصـوصـی ی
ـاوتـی نـمـی کـنـد  ـف . شبه دولتی ت

آنوقت در ازای این کـار  کـارگـر  
مزد میگیرد تا بتواند امرار معاش  

ـتـی از  .   کند  ـی ـف نتیجه آن نیز کـی
کار است که کارگر با تـوجـه بـه  
تخصصی که داشته انـجـام داده و  
ـار   ـی ـت به شکـل کـاال تـمـامـا دراخ

حـاال  .  صاحبان سرمـایـه قـرار دارد 
در ایران ھمین مزد را تـکـه تـکـه  

بـخـشـی تـحـت عـنـوان  .  میپردازند 
دستمزد و مجموعه ای بـه شـکـل  
ـا   ـای دیـگـر، ت کاال و بن و مـزای
ـابـد  . مبادا حداقل دستمزد افزایش ی

حاال با این مزد کارگر باید بتـوانـد  
ـیـه  .  زندگی کند  بتواند انـرژی اول

ـازسـازی   اش را که از دست داده ب
بعالوه امکان ادامه حیـات و  .  کند 

ـاشـد  . بازسازی خودش را داشـتـه ب
آموزش ببیند تا اینکه کار بھتـری  

پس دستـمـزد مـیـشـود  .   ارائه دھد 
ــه آن   ـل ـزی کـه بـوســی ھـر آن چــی
کارگر ، خـوراک ، پـوشـاک ،  
مسکن ، آمـوزش ، بـھـداشـت و  

سفـر  .  رفاھیات را باید تامین کند 
و  تفریحی داشته باشد و به لحاظ  
ــود را   ــیــز خ ــی ن روحــی و روان

فرصت کـنـد کـه   .  بازسازی کند 
ــخــوانــد  ــاب ب ــت ــرود .  ک . مــدرســه ب

ـاتـر و  .  دانشگاه برود  ـئ از سینما و ت
امکانات آموزشی دیگر بـرخـوردار  

ـنـھـا بـرای کـارگـر  .  باشد  ھـمـه ای
سینما خـودش یـک  .  آموزش دارد 

تاتر مستقیـمـا  .  دنیا  آموختی دارد 
میتواند از کلی مسئلـه آمـوزشـی   

ـاشـه   ! و لذت ھـمـراھـش داشـتـه ب
ــوانــد  خســتــگــی روحــی و   ــت مــی

ـایـد  ! فکری را در بیاورد   کارگر ب
امکان خریدن کتاب داشته باشد و  
ـایـد جـزو سـبـد   اینھا ھمه و ھمه ب

اینھا ھمـه  .   ھزینه زندگی او باشد 
نیازھای روحی و اموزشی کارگـر  

ـنـج  .  است  ـنـکـه ھـمـان پ بعـالوه ای
موردی که من گفتم ، خـوراک  
، پوشاک ، مسکن ، بھـداشـت ،  
آموزش باید با دستمـزدی کـه بـه  
ـامـیـن گـردد طـبـق   داده میشود ت
قوانین جھانی و مقاوله نامه ھـای  
ـانـون کـار   ـلـی و خـود ق ـل بین الـم

جمھوری  اسالمی و آنچیزی کـه  
ـنـدانـه در   به عنوان زندگی شرافتم
ھمه دنیا تعریـف شـده اسـت و در   
قانون اساسی جمـھـوری اسـالمـی  

 آن ھـمـه ایـن مـوارد  ٤٣ در اصل  
اشاره شده است  که کارگـر بـرای  
ــواده اش از آن   ـان ــودش و خــ خ

ـا  .  برخوردار باشد  بطور مشخص ، ب
ــن   ـامـی ــمـه ت ـی تـوجـه بـه ایــنـکـه ب
اجتماعی  سه تا از بـچـه  ھـای  
بیمه شده را تحت پوشش بیمـه ای  
ـایسـتـی  حـداقـل   قرار میدھد ، ب
ـا   ـفـره ب یک خانواده چھار یا پنج ن
دسـتـمـزدی کـه بـه کـارگـر داده  

بـرای ھـمـه  .  میشود تامـیـن شـود 
ـیـن شـده   اینھا حـداقـل ھـایـی مـع

مثال دستمـزد از حـد اکـثـر  .  است 
ـاشـد ،   قیمت تورم نباید پائین تـر ب
باز یک  تعریف دیگر اینست که   
در ازای ساعت کـار مشـخـص ،  

  ٥ بعـضـی از کشـور ھـا در روز  
مثـال در  .   ساعت است ٦ ساعت ،  

ایران ،  تعریف دستمزد  به چندین  
به لـحـاظ  .   پارامتر مربوط میشود 

تعریف کلی اش  و اینکه حتما و  
ــده   ـن ــن کــن ــی تــامـی حـتـمــا بــایسـت
ــد ،   ــن ــارم ــارگــر ، ک زنــدگــی ک
آموزگار و ھر کسـی کـه حـقـوق  

بتواند یک خـانـواده  . میگیرد باشد 
ـفـره را در   ـنـج ن حد اقل چھار ، پ
مقابل ھزینه ھای زنـدگـی بـرای  
تامین  ھمان خوراک ، پـوشـاک  
، مسکن ، بھداشـت و آمـوزش و  

ـنـھـا  .   رفاھیات اش تامین کنـد  ای
ھمه جایگاه و اھمیت مبارزه بـرای  
ـان   ـی خواست افزایش دسـتـمـزد را ب

 .میکند 
 

شھال دانشفر ،  : کاظم نیکخواه 
. توضیحات آقای اسانلو را شنیدیـد 

ـزایـش   ـارزه بـرای اف از نظر شما مب
دستمزد کال در جنبـش کـارگـری  
تا چه حد گسترده است؟ مبارزات  
ــش   ــب ــراضــاتــی کــه در جــن و اعــت
ـان   ـزد جـری ـت کارگری بر سـر دسـم
 دارد ابعادش و وزنش چقدر است؟   

اجازه بدھید قبل  : شھال دانشفر 
از اینکه به سـوال مشـخـص شـمـا  
ــه   ــم ، در ادام ــدھ ــواب ب مــن ج
صحبتھای آقای اسانلو، بر نـکـتـه  

ـیـت  . ای تاکید کنم   شمـا از اھـم
خواست افزایش دستـمـزد صـحـبـت  
ـلـو   کردید ، ھمانطور که آقای اسان
ـاالخـره کـارگـر   ھم اشاره کردند ، ب
ــارش   ــروی ک ــال فــروش نــی در قــب
دستمـزد مـیـگـیـرد  و ایـن خـود  
ـیـن   ھمیشه یک موضوع جنگ ب
ـا کـارگـران   سرمایه داران و دولت ب

منتھا اینـجـا بـحـث بـر  .  بوده است 
ــه دســتـمــزد در   سـر ھـمــیـن مسـال

ــران اسـت  در  .  اوضـاع مشــخـص ای
ایران کارگر به جـائـی رانـده شـده  
اسـت کـه بـرای امـرار مـعـاشــش  

بـچـه اش  .   کلیه فروشی میکنـد 
ـیـرون مـیـکـشـد  .  را از تـحـصـیـل ب

ماھھا ھمین دسـتـمـزدش پـرداخـت  
ـز ھـر روزه  .   نمیشود  ـی قیمت ھـا ن

افزایش پیدا کرده و عـمـال سـطـح  
بـویـژه  .  دستمزدش کاھش می یابد 

ـاشـی   اقتصاد جامعه به مـرز فـروپ
ـیـمـش روی   ـق رسیده و فشـار مسـت
کارگر و توده ھای محروم جامعـه  

ھمه اینھا وضعیتـی بـوجـود  .  است 
ــد   ــای آورده اســت کــه کــارگــر ب
ــد  ــدا کـن ـی ـزایــش پ .  دسـتـمــزدش اف

بنابرین راه دیگـری بـرای کـارگـر  
وجود ندارد و بطور واقعی خـواسـت  
افزایش دستمزدھا  به عنوان یـک  
امر فوری دردستور کـل جـامـعـه  

این خود باعث مـیـشـود  .  میگذارد 
ـارزه  بـر سـر   که کـارگـر در مـب
مسئله افزایش دستمزد،  در یـک  

بـه  .  موقعیت قدرتمندی قرار گیرد 
ـارزه نـه   ـیـن مـب عبارت روشنتر ھـم
تنھا کارگر، بلکه کل جـامـعـه را  
برای اینکه بتواند  از زنـدگـی و  
ــد   ــتـوان ــد، ب ــش دفــاع کـن ــشـت ـی مـع
ـیـشـت و   تعرضات ھر روزه بـه مـع

ـا   ـتـوانـد ب زندگی را دفـع کـنـد، ب
خواستھای اساسی ترش جلو بیایـد  
و برای خالص شدن از این جھنم ،  
ـتـی کـه ھسـت رھـا   از این وضعی
ـتـری قـرار   ـیـت قـوی شود، در موقع

به ھمین دلیـل ایـن یـک  .  میدھد 
ـارزه   کارزار و یک عرصه مھم مـب

ـیـن  .  در اوضاع فعلی است  ھـمـچـن
ــزایــش   ــرای خــواســت اف ــارزه ب ــب م
دستمزدھا یک عرصه دائم مبارزه  

ـیـن  .  است  خصوصا در اوضاع  مـع
ـا   ـن امروز که سنگ رو سـنـگ ب
ـلـج   ـتـصـاد جـامـعـه  ف نیست ، اق

ــه  .  اسـت  ـیـن ب زنـدگـی مـردم چـن
تباھی کشیده شده است، در عـیـن  

ـزایـش   حال قیمت ھا نیز ھر روز اف
بیشتری می یابد، جـایـگـاه مـھـم  

ـتـر اسـت  طـرح  .   این خواست روشن
بودجه دولت روحـانـی را ھـم کـه  

در این طرح بودجه ارتش را  !  دیدید 
بـودجـه  .   درصد افزایش داده اند ٥٠ 

ـزایـش مـی  ٣٠ سپاھشان    درصد اف
یابد، اما خبری از افزایش دستمـزد  
ــن   ــن اجــتـمــاعـی و تــامـی و تــامـی
نیازھای اولیـه کـارگـران و مـردم  

ـلـوم اسـت کـه  .  نیست  بنابراین مـع
ـایـد بـگـویـد کـه  اجـازه   کارگر ب
نمیدھم  چنین بالیـی سـر مـن و  

میخواھم بگویم  .  زندگی ام بیاورید 
ـزایـش دسـتـمـزد امـروز   خواسـت اف
. یک مبارزه کامال سیاسی اسـت 
. مـھــم و عــاجـل و فـوری اســت 

مربوط به  زندگی و معاش ھمین  
امروز کارگر و کل جامعه است و  
ھمه اینھا یک اھمیت ویژه ای به  

اما  . !  این عرصه از مبارزه میدھد 
ـنـکـه   اجازه بدھید به سوال شما و ای
ـارزه بـر سـر   ھم اکنون در کجا مـب

.  این خواست در جیان است  بپـردازم 
ـلـی کـه بـرشـمـردم،   به ھمیـن دالی
ـزایــش   ــر سـر خــواسـت اف ـارزه ب مـب
دستمزدھا، ھم اکنون قویتر از ھـر  

بویژه در ایـن  .  وقت در جریان است 
ـارزه حـول ایـن   دو سه سال اخیر مب
ـتـه   ـاف ـتـری ی خواست ابـعـاد وسـیـع

ـارگـــران  .  اســـت  ـــن االن کــ ـی ــ ھـــم
پتروشیمی ماھشھر ،پرچـمـدار ایـن  
ـتـروشـیـمـی   مبارزه ھستنـد و در پ
ــص اول   ــخ ــور مش ــط ــاران ب ـب بسـ

ــار   ــارگــران خــواســت  درصــد  ٣٢ ک
ـنـد   ـت افزایش دستمزد شدند، بعد گف
ـایـد   ـب خیر دستمزد مـا کـارگـران ن
کمتر از حداقل دو میلیـون تـومـان  
. در ماه باشد و پای آن ایستاده انـد 

ـز مـثـل اتـحـادیـه آزاد   ـی تشکلی ن
کارگران ایران که ابتـکـار طـومـار  

ــرای  ٤٠٠٠٠   امضــا کــارگــران ب
خواست افزایش دسـتـمـزد را دارد،  
اعالم کرده و کـل جـامـعـه را بـه  
پیوستن به این خواسـت و بـه ایـن  

یـعـنـی در  .  مبارزه فراخوانده اسـت 
 کارگریـکـه  امضـا  ٤٠٠٠٠ واقع  

ــده طــومـار بـر سـر خـواســت   ـن کـن
افزایش دستمـزد بـودنـد ، االن بـه  
پیوستن به ایـن خـواسـت فـراخـوان  

ـلـی  .  داده شـده انـد  بـعـالوه شـمـا پ
اکریل را میبینید ، نیشـکـر ھـفـت  
تپه را میبینید ، نیشکـر کشـت و  
ـیـد ، کـه   ـن ـی صنعت کارون را میب
یکی از خواستھـایشـان ، خـواسـت  

ـنـطـور  .  افزایش دستمزدھا است  ھمی
ـیـد کـه بـه   ـن ـی بازنشستگان را میب
اشکال مختلفـی بـر ایـن خـواسـت  

کارگـران شـرکـت  . تاکید کرده اند 
ــه ،   ــیــز در ســال گــذشــت واحـد  ن
طومار جمع کردند و تجمعاتـی بـر  

بدین ترتیب ھـم اکـنـون  .  پا داشتند 
ـلـف   این خواست در جـاھـای مـخـت
ــمــان ھــای مــھــم   ــت ــکــی از گــف ی

ـلـمـان ھـم کـه  .  کارگران است  مـع
سالھاست این خـواسـت را دارنـد ،  
ــد ،   ــصــاب کــرده ان بــارھــا اعــت

ـنـطـور  .  تظاھـرات کـرده انـد   ـی ھـم
پرستاران خواستار افزایش حـقـوق و  

ــد  ــن ــخــواھــم  .   مــزد خــود ھســت مــی
ھـم  .   بگویم نمیتواند  جز این باشد 

ـیـت   واقعیـت زنـدگـی و ھـم واقـع
ـنـرا نشـان مـیـدھـد    مبارزه دارد  ای
که این مبارزه چه جایگاھـی داره  
ـتـمـان   و در چه ابعاد وسـیـعـی گـف
کارگران و  گفتمان کـل جـامـعـه  

 . است  
 

منصور  ! بله  :  کاظم نیکخواه 
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ـانـطـور شـھـال دانشـفـر   اسانلو ، ھـم
گفتند جنبش و اعـتـراض بـر سـر  
خواست افزایش دستمـزد ،  ابـعـاد  
وسیعی پیدا کرده و در  بخشھـای  
ـان   مختلف جنبـش کـارگـری جـری

سوالی که من از شـمـا دارم  . دارد 
اینست که با وجود این مبارزات و  
ـتـی کـه بـه   اعتراض گسترده، وق
سطح دستمزدھا نگاه میکنیم مـی  
بینیم که بسیار پایین و زیـر خـطـر  

ــر اســت  ــق ــن  .  ف ــی ھــنــوز ای ــن ــع ی
مبارزات باید بسیار گستـرده تـر و   

ـتـد  ـف ـی ـان ب از نـظـر  .  وسیعتر به جری
ـارزه   شما چه موانعی بر سر راه مـب
برای افزایش دستمزدھا وجـود دارد  

 ؟  
ـیـد  :   منصور اسانلو  ـائ ضمن ت

تمام گفته ھـای خـانـم دانشـفـر و  
ـنـد ، یـک   ـت واقعیت ھائیکه گـف
واقعیت دیگه ای ھـم ھسـت کـه  
این موانع را باعث شده است و آن  
اینست که در ایران سیستم کنونی  
ـیـدی را   آمده تمام بـخـشـھـای تـول

یعنی شما نـگـاه  .  ویران کرده است 
ـبـل از   ـا ق ـیـد کـه ت ـن کنید، میبی

ـیـدات جـامـعـه   ٥٧ انقالب    در تـول
ـیـم،   بخشھای قوی کارگری داشـت
مثال کـفـش مـلـی، کـفـش بـال،  
کفش وین ، ارج، آزمـای ، خـود  
ـاصـطـالح   ـایـع ب ایران خودرو و صـن
تولید لوازم خانگـی گسـتـرده کـه  

ـبـرم  ـام ب ـا  .  در تھران را میتـوانـم ن ی
مثال در شھرھای سمنان، اصفھـان،  

ـنـدگــی ھـا ،    –ریسـنـدگـی   ـاف ب
ـافـت کـار وشـرکـتـھـای   شرکت ب
ـافـی ھـا،   چیت سازی، گـونـی ب
شرکتـھـائـی کـه در مـازنـدران و  
شاھی بودند و بـه عـنـوان چـیـت  
سازی مشھور بودند و غـیـره کـه  
ــدی    ــولــی ــخــش ھــای ت ــن ب در  ای

.  ھزاران ھزار کارگر کار میکـردنـد 
ـنـاک   ـا واردات وحشـت یا اینکـه ب
ـیـمـت،   ـنـی ارزان ق کـاالھـای چـی
بخاطر روابط سیاسی و بین المللـی   
ـا    که اینھا با بن بست داشتنـد و ب
باجھای مختلفی که میـدادنـد بـه  
خیلـی از شـرکـتـھـای بـی در و  
ـفـه و   ـل ـئـت مـوت ـی پیکر از طریق ھ
امثال آن که بـخـش عـمـده ای از  
ـنـد مـیـدان   ـت واردات را بعھـده گـرف
ــخــشــی از   ــه ب دادنــد و از جــمــل
کسانیکه به عنوان نظامیان آمدنـد  
ـنـد و   اسکله ھایی را به  راه انداخت
ــر   کـاالھـای بـدون گـمـرک و زی
ــی و   ــمــت بــازار واقـعــی جـھــان ـی ق

ـیـجـه اش  .  داخلی را وارد کردند  نت

ـیـد مـلـی و   این شد که اساس تول
ــل   ــایـعـی مـث داخـلـی مـا در صـن
ــثــل   ــفــش، م ــثــل ک ــاک، م ــوش پ
مبلمان و لوازم خانگی لطمه دیدنـد  
و حتی کار  به  تولیدات مـیـوه و  
محصوالت کشاورزی کشیده شـد  
ــش زیــادی از   ــخ ــن روال ب و ای
روستائیان تولید کننده ما را درب  

ـیـن االن مـن  .   و داغـان کـرد  ھـم
یک گزارش از الریـجـان  داشـتـم  
ــه   ــداد کــه چــگــون کـه نشــان مــی
ـاده انـد  ـت .  چایکارھا به بیکاری اف

در خود مازندران و گیالن نیز ھمـه  
ــد در بــخــش   ــن ــکــه داشــت ــی ــان کس
ــار   ــرنــج ک ــد ب ــی ــول کشــاورزی و ت
ـیـل وارداتـی کـه   میکردنـد و بـدل
انجام مـیـگـیـرد در یـک فصـول  
مشخص، خود این تولید کننده ھـا  
مجبور میشوند کـه کـاالی خـود  

ــه مــفــت   ــا ب ــف خــر ھ ــه ســل را ب
ــد  ــروشــن ـف ــن  .  ب ــری ــی ت ــی اصــل ــعــن ی

مانعی کـه در داخـل کشـور مـا  
ـیـکـه   ھست برای اینکه کارگرھـائ
دارند مبارزه میکنند دسـتـمـزدشـان  
ـیـن   ـنـد ھـم ـتـوان ـی را باال ببرند و نـم
بیکاری وسیـع و گسـتـرده ایسـت  
.  که حکومت بـوجـود آورده اسـت 

با خیانتی که به صـنـعـتـی شـدن  
ـیـد مـلـی و داخـلـی   کشور و تـول
ــی کـــه   ــوص ــش خص ــخ ــده، ب ش
میتوانست مثال گوشه ای از ایـن  

مـن  .  بار را بدوش بکشد، نتوانستـه 
اینجا و در این بحث نمیـخـواھـم از  
ـتـی   سرمایه داری خصوصی و دول

چـون بـه نسـبـت بـحـث  .   بگـویـم 
ولـی ایـن  . موضوعی فرعی است 

یک واقعیت است  که وقتـی در  
جامعه ای کار زیاد باشد، صنعـت  
باشد، تولید باشد، خدمات واقـعـی  
باشد و نیروی کار جذب کـنـد، و  
ھر چه  سطح این لشکر و اردوی  
بیکاران پائین تر باشد،  کارگر در  
ــرار دارد  ــری ق ــھــت ــت ب ــعــی . مــوق

ـــدرت   ــه ق ـــن ھـــر چ ـی ــ ـن ــمـــچـ ھ

ـنـد،   کارگرانیکه دارند کار مـیـکـن
ـاشـنـد،   سازمانـدھـی ھـم داشـتـه ب
تشکل داشته باشـنـد، تشـکـلـھـای  
کارگاھی و خـطـی، تشـکـلـھـای  
منطقه ای و استانـی و سـراسـری  
کارگری در بخشھای مختلف بـه  
ـا   ـــد و بــ ـــخـــورن ـــد ب ـــون ـی ــ ھـــم پ
فدراسیونھای دیگر  در بخـشـھـای  
ـتـری   دیگر وصل شوند کارگر قـوی

ـفـی  .  خواھد بود  ـل تجربه ھای مخـت
بنابراین مـن  .  از این اتحادھا ھست 

ـا سـه   به طور مشـخـص بـه دو ی
عامل در این جامعه میتوانم اشـاره  
ـاال   کنم و بگـویـم  کـه جـلـوی ب
رفتن دستمـزدھـا را مـیـگـیـرنـد و  

 .مانعند 
ـادی کـه   اول نیروی بیکـار زی
ـیـد   جمھوری اسـالمـی عـمـدا تـول
ـنـد   کرده و االن ھم آقایون مـیـگـوی

ـیـت ھـم  ١٥٠ که   ـیـون جـمـع ـل ـی  م
ـاز کـم اسـت  در  .  داشته باشیم ، ب

فـرزنـد  :  خیابانھای تھران زده انـد  
با این فقـر و  !  بیشتر، شادی بیشتر 

مسکنت و بـدبـخـتـی و کـودکـان  
ـان   ـاب ـی ـان و  !  کار و کودکان خ زن

دخترانی که به فحشا کشیده می  
شوند، به فقـر کشـیـده مـیـشـونـد،  
ـنـجـوری   ـی خانواده ھائیکه دارند ھم
از فشار نـداری و گـرانـی از ھـم  
ـیـشـتـر و   می پاشند، اینھا فرزند ب

ـنـد  از  .  نیروی کار مفـت مـیـخـواھ
 !این ھم که ھست مفت تر  

ـیـکــاری    از آنـطـرف قضــیـه ب
قضیه بـرھـم خـوردن اوضـاع  .  است 

اقتصادی و از بین رفتـن صـنـعـت  
ـیـد بـه  .   وتولید است  شما نگاه کن

ـارد  ٨٠٠ ! پول ھم ربطی نداره    میلی
ـابـت  ٨ دالر در این    سـال پـول از ب

ـزھـا بـه ایـن   فروش نفت و این چی
ولی جـامـعـه  .  مملکت امده است  

ـقـر   ما فقیر تر شده و فاصله بین ف
پـس ایـن  .  و ثروت بیشتر شده است 

ـیـدا   ، زیاد ھم به تحریـمـھـا ربـط پ
ـارد دالر  ٨٠٠ چون  .  نمیکند   میلی

پول نفت آمده ولی توزیـع عـادالنـه  
از آنـطـرف ھـم خـود  .   نشده اسـت 

حکومتی ھا نمیخواھند دستمزدھـا  
کارفرما ھا ھمیـشـه  .   را باال ببرند 

ـنـد   برای اینکه سود بیشتر میخواھ
ـتـی   ببرند، چه خصوصی وچه دول

ـاد  !  اش   نمیخواھند دستمزدھا را زی
بعد یک  مسئلـه ھسـت،  .  کنند  

یک شمشیری دست بخش دولتی  
ـا آن شـمـشـیـر   و اینھا ھست که ب
کارگاھھای کـوچـک را لـت و  

مثال اگر در یـک  .   پار میکنند 
ـفـره   ـفـره کـه    –کارگاه پنج ن ده ن

ـقـل اسـت، کـوچـک   ھنـوز مسـت
ـیـسـت ،   است و به دولت وابستـه ن
مثال کارگری برود جایی  جـائـی  
شکایت کنـد، نـه بـرای حـمـایـت   
ـنـکـه   ـلـکـه  بـرای ای کارگران ، ب
بخواھند آن کارگاه را ریشه اش را  
بکنند ، میلیونھا جریمـه بـرای آن  

ولـی  .  کارگاه کوچک مینویسند 
ھمین کارگرھا مثال  در کارخـانـه  
ای نظیر پلی اکریل ، چادرملـو ،  
ـبـرز،   ـیـک ال شرکـت واحـد، السـت
ـنـوبـی   کیان تایر، زاگرس، پارس ج

 ٢٤   –  ٢٣   –  ١٤   –  ١٣  ، 
صنایع پتروشیمی و صنایع نفـت و  
ھمان کارخانجاتی که خانم دانشفـر  

  ٨٢٠٠ نام بردند، و حتی در خـود  
نفر بازنشسته صنایع فوالد و غیـره  
که  نه اینکه حقوقشان را اضـافـه  

ــد   ــن ــوقشــان را  !  کــن ــکــه حــق ــل ب
نمیدھند، شـش مـاه شـش مـاه و  
ھشت  ماه و یکسال دسـتـمـزدشـان  

ـا  !  را نمی پردازند   باید بجنـگـنـد ت
حقوق ماھھا قبلشان را بـگـیـرنـد و  
ـنـد کـه   ـنـدی کـن تازه باید قسط ب
حقوق ھای شش ماه قبل شـان را  
ــده ، تـکــه تـکــه   ـن در یـکـســال آی

ـان سـو  .   پرداخت کنند  یعنی چـن
ـان   استفاده ای دارند میکنند و چـن
وضعیتی بوجود آورده اند کـه ھـم  
. صنعت و ھم تولید را برھم زده اند 

ـیـکـاری دامـن گسـتـر   در نتیجه ب
ـیــز خــود  .  شـده اســت  از آنـطــرف ن

سیستم حکومتی آمـده و از قـول   
: رئیس بانک مرکزی میـگـویـد  

ــزار   ــعــی کــه دالر از ســه ھ مــوق
ـایـد، مـا دیـگـر   ـی تومان پائین تر ب
نمیتوانیم اجازه بدھیـم کـه دالر از  
ـایـد  ـی ـیـن تـر ب ـائ . سه ھزار تومان پ

ـنـسـت   ـنـی آن ای یعنی چی ؟ مـع
که در سال پیش دستمزد کارگـران   

 تومان بـوده ،  ٣٠٠٠٠٠ مثال اگه  
ـیـمـت داشـتـه  ١٠٠٠ دالر    تومان ق
اما االن دالر سه ھزار تومان  .  است 

ـیـر   ـی است و دسـتـمـزد کـارگـر تـغ
نکرده و ھـمـان سـه ھـزار تـومـان  

تازه  اگر دسـتـمـزد را  .  مانده است 
 تـومـان  ٤٨٥٠٠٠ آمدند و کردنش  

ــخــش   ــک  ب ــرای ی ــط ب ، فــق
کوچکی از جـامـعـه ھسـت کـه  
شامل حال قانون بیمه ھای تامیـن  
.  اجتماعی و قانون کـار مـیـشـونـد 

چون االن اکثریت قـراردادھـا را از  
بین برده اند و موقتـی و خـارج از  

ـیـن  .  قانون کارند  عـمـال و بـه ھـم
ـاری   دلیل سطح دستمزدھا در بسـی
از جاھا خیلی پائیـن تـر از ھـمـان  

ــت ٤٨٠٠٠٠  ـان  اس ــومــ در  .   ت
ـفـره و  ١٠  نفره و  ٥ کارگاھھای    ن

ــی،   ــل ــارھــای فص ــاری از ک ــی بس
کارگرھـای قـراردادی شـھـرداری  
که در ھمه شھر ھا ھستند، و مـا  
ـار   تو این دو سه ماه یه عالمه اخـب
داشتیم از کارگرھای قـراردادی و  
ـــرارداد و مشـــکـــل دار   ـــی ق ب
ــه   ــف ک ــل ــخــت ــھــای م ــرداری ــھ ش
حقوقھـایشـان دو مـاه و سـه مـاه  
ـز از   ـی نمیدھند و عین آب خوردن ن
کار اخراجشان میکنند و بـعـد بـه  
ــارگــران جــدیــدی   ــان ھــم ک جــایش

ـاد  .  میگیرند  چون کارگر بیکار زی
ــت  ــه  .  اس ــرب ــج ــز ت ــی ــران ن کــارگ

. سندیکا نـدارنـد .  تشکیالتی ندارند 
اتحادیه ھای واقـعـی  .  شورا ندارند 

ـنـد   که دولت در آن دخـالـت نـکـن
ندارند و در نتیجه بـه کـارگـر زور  
میگویند و مـزدش را ھـم نـمـی  

ـیـل ھسـت کـه  . پردازند  ـیـن دل بھم
ــه   ــی ک ــخــشــھــائ ــن ب االن در ای
ـاال بـردن   کارگران میتوانند برای ب
دستمزدھا  مبارزه کنند،  جاھایـی  
ـفـت   مثل پتروشیمی ھا ، صنایـع ن
و پارس جنوبی و پاالیشگـاھـھـا و  
یا بخشھائی مـثـل شـرکـت واحـد  
ــری   ــدگــارت ــخــشــھــای مــان کــه ب

سندیکای و تشـکـلـھـایـی  .  ھستند 
دارند ھر چند که زیر فشـار و در  
ـنـد ولـی   حال مبارزه دائـمـی ھسـت
ــارگــران   ــاد ک ــری بــرای اتــح ــت چ

ـال اتـحـادیـه آزاد  .  ھستند  بطور مـث
کارگری  با بچـه ھـای شـرکـت  
ــم ھــای   ــخــشــی از خــان واحـد و ب
ـاز نشـسـتـه ھـا آمـدنـد   کارگر و ب
ـنـد بـرای   ـت جلوی مـجـلـس و گـف
ـایسـتـی   افزایش حقـوق حـد اقـل ب

ـان  ٤١ ھمان ماده    قانون کـار خـودت
ـیـد  مـوقـعـی کـه  .   را رعایت کـن

ـازه  چـنـد   آقای روحانی آمد و ت
ماھی از سال ھم گذشته بود، نـرخ  

به نظر مـن ھـم  .  بود  %  ٤٤ تورم  
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ـنـد   ـت ھمانطور که خانم  دانشـفـرگـف
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا یـک  

یک خواسـت  .  خواست ملی ھست 
ــرای   ـقـط ب ـارزاتـی اسـت نـه ف مـب
ــارمــنــد، بــرای   ــرای ک کــارگــر، ب

در  .   معلمھا و بـرای ھـمـه مـردم 
ـارزه بـرای ایـن   ـبـل ھـم مـب سال ق
.  خواست بود و االن ھم ادامـه دارد 

بنابراین باز ھم میخواھم بگویم که   
مسئله اساسی دو چیز اسـت کـه  

 :از شکم آن بیرون می اید  
ــھــای    –  ١   ــل ــن تشــک ــت نــداش

ــد   ــھـم پــیـون واقـعـی سـراسـری و ب
نخوردن این کسانی کـه در داخـل  
دارند مبارزه میکنند و  این یکـی  

ـایسـتـی  !  از نقاط ضعف ماسـت   ب
ھمه ما کارگـران ، آمـوزگـاران ،  
ھمه حقوق بگیرھا و ھـمـه مـایـی  
که این مشکل کمبود دستمـزد را  
ـنـه   ـزی ـاف ھ داریم و دستمزدھـا کـف
ھای ما را نمیدھد، پیوند بـخـوریـم  
ـبـش   و تبدیل بشویم بـه یـک جـن
ملی و در کف جامعه  واز طـریـق  
ــھــای واقــعــی بــه  یــک   تشــکــل
ـزایـش   ھمبستگـی مـلـی بـرای اف
ــم  ــمــزدھــا  را ســازمـان دھــی . دسـت

ـــالف   ــظـــرھــا و اخــت ــالف ن اخــت
ایدئولوژیک و فکری را بگـذاریـم  
کنار و ھمه مان حول این خواسـتـه  
ـیـدا   واقعی و عملی وحدت عمل پ

ـزایـش دسـتـمـزد  .   کنیم  ـنـی اف یـع
یک حق مـلـی اسـت کـه ھـمـه  
ــد و   ــن ــد روی آن بــایســت ــوانــن ــت ـی م
ــکــه   ــل ایــن ــدلــی ــد آقــا ب ــگــویــن ب
ـنـه ھـای   ـزی دستمزدھای کنونی ھ
ـیـدھـد  و ھشـتـصـد   ما جواب نـم
ـلـکـت   میلیارد ھم پول توی این مم
آمده  است، ولی بدست ما چیـزی  
ـزایـش   ـار اف نرسیده است، ما خواست
ــم  ــی ــمـان ھسـت ـای . سـطــح دســتـمــزدھ

بگوییـم پـس آن پـول ھسـت، امـا  
توی  جیب یک  عده بخصوصی  

آن پول باید از جیب آنھـا  !  فته است 
در بیایـد و بـه مـا کـه در بـدنـه  

 ٨٠ جامعه و با خـانـواده ھـایـمـان  
ــرسـد  %   ـیـم ، ب . جـامـعــه ھســت

بنابراین یک مانع ضعـف تشـکـل  
است که باعث شـده کـارگـر زیـر  
ـاال   فشار قرار بگیرد و دستمزدش ب

 . نرود 
کمک به اینکه بـخـش    –  ٢ 

تولیدی جـامـعـه و بـخـشـی کـه  
میتواند کار ایجاد کـنـد دارد زیـر  

یعنـی   .  جماق بیکاری خرد میشود 
ـاالی   این چماق بیکاری که االن ب
سر ماھایی است کـه  داریـم داد  

ـیـم  .  میزنیم  و حق مان را میـخـواھ
ــه   ــکـاران را ب ـی چـون ایـن ارتـش ب
میلیون میلیون رسانده اند و  طـبـق  
ـیـکـاری در   آمارھای خـودشـان، ب

خواھد رسید ،  %  ٢٠ سال آینده به  
ـا  ٨ یعنی بـه   ـفـر  ٩  ی ـیـون ن ـل ـی  م
بجز اینکـه زنـھـای  .   خواھد رسید 

ـیـکـاران   ـا جـزو ب خانه دار ھم را این
در حالیکه اینھـا  !  حساب نمیکنند  

ـیـکـارنـد، بـدتـریـن کـار را   عمال ب
ـنـد  ! زنھای خانه دار انـجـام مـیـدھ

میپزند، میخرند، میفـروشـنـد، جـان  
ـنـد و ھـمـه   میکنند، تمیز مـیـکـن
کارھا را انجام میدھند ولی  ولـی  
ـنـد و نـه   نه مزدی بھـشـان مـیـدھ

ـیـمـه  .  جائی حساب میـشـونـد  نـه ب
ـا ایـن   دارند، نه سابقه کاری  و ب
قوانین ضد زن  زنـھـای خـانـه دار  
ھم از ھمه وضعشان بـدتـر اسـت و   
باید نوعی جنبش زنان خانه دار را  
ھم راه انداخت که ھمـراه کـارگـران  
و ھمراه این جنبش افزایش دستمـزد   
ـنـد کـه مـا   به جلو بیایند و بـگـوی
کارگریم ، تـوی خـانـه ھـا داریـم  

ــم  ــی ــکــن ــجــاد  .   کــار مــی رفــاه ای
ـیـم .   میکنیم  ـز مـیـکـن . پخت و پ

ـیـم ،  .   خرید میکنیم  تمیز مـیـکـن
ـیـم و اگـر   یعنی ده تا کار میـکـن
ــن کــارھــا   ــکــی از ای بـرای ھــر ی
مزدی بگذارند، ھـر زنـی مـعـادل  
سه تا کارگر تـو خـانـه اش دارد  

ـبـش  .  کـار مـیـکـنـد  امـا در  جـن
ـزایـش   اجتماعی بـرای خـواسـت اف
ـیـم   ـن ! دستمزدھا  ما این را  نمیبی

ـنـد   ـای روی  !  اینھا باید به میدان بی
تـوی  .  این موضوع باید کـار کـرد 

ـایـد زنـھـا را   ھمین رسانه ھایمان ب
وادار کرد که ھمراه شوھرانشان بـه  
ـزایــش   ــرای اف ــد و ب ـن ـای ــی مـیـدان ب
دستمزدھا ھمراه شوھرانشان و بـچـه  

ـنـد   ـای ـی ـابـرایـن کـل  !  ھایشـان ب ـن ب
ــد  ـای ــی ــدان ب ـی ــواده بــایـد بـه م .  خـان

دانشجو ھا نیز باید به این عـرصـه  
چـون دانشـجـو  .  از مبارزه بپیوندنـد 

ھا ھم نیز بخاطر کمبود  دسـتـمـزد  
و اضافه نشدن مـزد ، زیـر فشـار  

ـیـن  .  فقر خانواده قرار دارنـد  بـه ھـم
ـزایـش   دلیل مبارزه برای خواست اف
. دستمزدھا یک جنبش ملی است 

ـایـد   خانم دانشفر درست گـفـت ، ب
ـبـش   این تبدیل بشود به یک  جـن

این جنبـش امـروز بـخـاطـر  .   ملی 
ضعفھایش که  اصلـی تـریـن اش  
ـاکـیـسـت کـه   ـن ھم بیکاری وحشـت

ـنـکـه   .  وجود دارد  و نیز بـخـاطـر ای
ـیـونـد   تشکلھای سراسری  بـھـم پ

نخورده و این خواست مشتـرک را   
به یک  خواست ملی و متحدانـه  
ھنوز تبدیل نکرده اند، ھنوز جـواب  
ـتـه   ـایـد نـگـرف خود را آنطور کـه ب

در ھمان باصـطـالح شـرکـت  .  است 
بسباران و خوارزمی و فراروش کـه  

% ٣٢ خانم دانشفر فرمودند ، قول  
افزایش را دادند ولی عمال از مـھـر  
تا حاال انجام نداده اند و کـارگـران  
ــه    ــد دســت ب ــور شــدن دوبــاره مــجــب

ـنـد  . اعتصاب چند روزه دیگری بزن
ـقـطـه   یعنی مجموعا من به ایـن ن
ـارزه   میرسم که  اوال خـواسـت مـب
ــمـزد ، یــک   بـرای افــزایـش دسـت
خواست کارگری ، مزد بگیری و   

خـواسـتـی  !  حقوق بگیری ھسـت  
تقویـت  .  ھست که باید تقویت شود 

ــام    ــم ــن ت ــھــم پــیــوســت ــز از ب ــی آن ن
کسانیکه این خواستـه را دارنـد و  
بخصوص تشکلھائی که ھر چـنـد  
کم اند و زیر فشـارنـد ولـی دارنـد  
ـنـد ، مـثـل   این تـالش را مـیـکـن
اتحادیه آزاد کارگران ایـران، مـثـل  
کانون مـدافـعـان حـقـوق کـارگـر،  
مثل کـارگـران پـروژه ای، مـثـل  
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد  
، مثل سندیکای کارگران فلزکـار  

ـاشـان    – مکانیک ، سندیکای نق
ساختـمـان، سـنـدیـکـای کـارگـران  
خباز، محمود صالحی و اینھا کـه  
زیر فشارند ، کمیته ھماھنگـی و  
ھر جریان مستقلی که حکـومـتـی  
ـیـسـت و ایـن خـواسـتـه   و دولتی ن
ـایـد   واقعی را نمایندگی میکند، ب
ـا بـدنـه ھـای   بھم پیوند بخـورنـد ت

ـیـونـدنـد   ـپ و یـک  !  اینھا به ھم  ب
ـابـل لـمـس   بدنه چندین ھزار نفره ق

 . اینھا بشوند  
 

شھال دانشفر،  :  کاظم نیکخواه 
ـلـه   ـنـد کـه مسـئ آقای اسانلو گفت
ـیـکـاران   بیکاری ، صف عـظـیـم ب
ـزایـش   یک مانعی است  بر سر اف

ــمــزد  ــه  .  دسـت ــل ــکــی ھــم مســئ و ی
ـیـونـد   ـایـد بـھـم پ تشکلھاست که ب
بخورند ، نظر شما چیست ؟ شـمـا  
ـارزه   چه موانعی را بر سر ایـن مـب

 می بینید ؟  
ـلـه ، آقـای  :   شھال دانشـفـر  ب

اسانلـو بـه نـکـات مـھـمـی اشـاره  
کردند ولی اجازه بدید من از اینجـا  
شروع کنم که به نظـر مـن روشـن  
است که مانع جمھـوری اسـالمـی  

جمھوری اسالمـی در طـول  .  است 
ـا آن   حیاتش با بحران روبرو بوده و ب

از ھـمـان روز اول  .  زاده شده اسـت 

بحرانش را روی سر کارگـر و سـر  
ــامــعــه خــراب کــرده اســت  در  .  ج

ـلـه   نتیجه  مسئله دستمـزد ، مسـئ
جنگ کارگر و این رژیم از ھمـان  

ــه  .  روز اول بــوده و ھســت  ــل ــئ مس
ـا ایـن رژیـم اسـت  . جنگ مردم ب

مساله معاش و زندگی کـارگـران   
و حقوق بگیران این جامعه است و  
ھمانطور که جلوتر نیز اشاره کـردم  
ــعــادی   مــوضــوعــی اســت بــا اب

ــمــاعــی  ـت جــمـھــوری اســالمــی  .  اج
برای اینکه بار بحران اش را روی  
دوش کارگر ، روی دوش جامـعـه  
، سوار کند، ھمواره سرکوب کـرده  
ــر   و تشـکــلـھــای کــارگـری را زی

ــت  ــه اس ــران  .  ضــرب گــرفــت رھــب
کارگری را زیر فشار گـذاشـتـه و  
آنھا را دستگیر و زنـدانـی کـرده و  

ـار  .  زیر فشار گذاشته است  در کـن
ھمه اینھا مـحـیـط ھـای کـار را  
شقه شقه کرده و مـراکـزی مـثـل  
ـفـت   صنعت نفت، دیگر آن صنعت ن

 نیست و شمـا اگـر امـروز  ٥٧ سال  
ـیـد کـه ایـن   ـن ـی نگاه کنید مـی ب
مراکز تکه تکه شده و ھر بخشش  
. به پیمانکاری سـپـرده شـده اسـت 

ـزرگـی چـون ایـران   مجتمع ھای ب
خودرو،  ذوب آھن اصفھان و غـیـره  
ــن حـمـالت و مــوج   ـابـل ای ـق در م
عظیمی از بیکار سازیھا زیر فشـار  

ـیـکـاری  .  دائمی قرار گرفتـه انـد  ب
وسیع و معضل بیکاری وسیـع در  
ــد در   ــان دارن جــامــعــه کــه خــودش
امارھایشان از آن سخن میگویند و  
ــاره   ــه آن اش ــو ھــم ب ــل آقــای اصــان
ـقـه   کردند، ھمه و ھـمـه کـمـر طـب

ـلـوم  .  کارگر را خرد کرده اسـت  مـع
ـنـھـا ھـمـه بـه عـنـوان   است که ای
ـارزه کـارگـر   موانعـی بـرا سـر مـب
برای خواست افزایش دستمـزدھـا و  
ـیـشـتـش در   دفاع از زندگی و مـع
مقابل تھاجمات ھر روزه رژیم عمل  

در دل چنین اوضاعـی  .  کرده است 
اسـت کـه کـارگـر درگـیـر یـک  
ـــر   ـــر س ـــر روزه ب ـــگ ھ ـن ــ ج

تشـکـل سـراسـری  .   دستمزدھاست 
ـز نـدارد  ـی خـود نـداشـتـن  .  خود را ن

ـز   ـی تشکـل سـراسـری کـارگـری ن
شما میبینید که  .  یک مانع است 

 قانـون کـار جـمـھـوری  ٤١ در بند  
ـایـد   اسالمی میـگـویـد دسـتـمـزد ب

ولـی  .  متناسب با تورم افزایش یابد 
ــود   ـب ــجـاســت کــه در ن ـن سـئـوال ای
تشــکــل ســراســری کــارگــری و  
ـانـون، ایـن تـورم را   نظارت آن بر ق
چه کسی تعییـن مـیـکـنـد؟ نـرخ  

تـورم بـر چـه اسـاسـی مـحـاسـبـه  
ـیـد   ـن ـی میشود؟ از جمله شما می ب
که موقع تعیین دستـمـزد کـارگـر  
ــک   ــورم اعــالم شــده بــان ــرخ ت ن
مرکزی جمھوری اسالمی رقـمـش  

ـابـد و فـرضـا از     ٩ کاھش می ی
ــورم ســخــن   درصــد و ده درصــد ت
میگویند اما در دعواھای درونـی  

 درصـد  ٤٠ شان یک باره تورم به  
 درصد و حـتـی  ٦٠  درصد و  ٥٠ و  

بنابـرایـن ھـمـه  .  صد درصد میرسد 
ـانـون کـارشـان  .  اینھا پـوچ اسـت  ق

وقتی کـارگـر در ایـن  .  پوچ است 
ـتـی   قانون حـق تشـکـل نـدارد، وق
ـنـدگـی   ـای ـانـون نـم کارگر در این ق
نمیشود، وقتـی یـک مشـت دزد  
میلیاردر از باالی سر جامعه و از  
ــوان   ــه عــن ــارگــر ب ــاالی ســر ک ب
ـنـد و   شورای عالی کار می نشین

ـنـد و     ٤٨٧ بعدھم آس را رو میکن
ـار از ھـمـان   ھزار تومان که چند ب
ـزاعـھـای   نرخ خط فقری کـه در ن
ـیـون تـومـان   ـل ـی درونی شان و دو م
سخن گفتند، کمتـر اسـت، دیـگـر  

ـلـوم  .  معلوم است چه خبر است  مـع
ـانـون   است که ھر بحثی بـر سـر ق
ــم   ــاســی رژی ــونــی اس ــان ــار و ق ک

ــوچ اســت  ــن در  .   اســالمــی پ ای
ـار دسـتـمـزد   حالیست کـه در کـن
ـقـر کـارگـر،   چند بار زیـر خـط ف

ـلـم  ٩٥ شاھد    میلیارد دالر یـک ق
رو شده دارایی ھـای خـامـنـه ای  

ــم  ــی ـت ــد دزدی ھــای  .  ھسـ شــاھ
ـیـن   میلیاردی ای ھستیم کـه ھـم
ــن   االن مــوضــوع داغــی در تــامــی
اجتماعی جمھوری اسالمـی اسـت  

 میلیون  ١٤ و در آن از سقف حقوق  
ـای   تومان و رد و بدل کـردن ھـدای
میلیاردی و بخور بخورھا و دزدی  

ھمه ما اینـھـا  .  ھای نجومی است 
در چنین دزد  !  را بخوبی میدونیم  

ــا داریــم از   ــازاری اســت کــه م ب
ــبــت   ــزان آن صــح ــی ــزد و م ــم دســت

در چنین شرایطی اسـت  !  میکنیم  
که کارگر با چنگ و دندان دارد  

با چنـگ  .  تشکل خود را میسازد 
و دندان کارگران میـکـوشـنـد خـال  
ـا   نبود یک تشکل سـراسـرس را ب
ـنـد و   طومارھای اعتراضی پر کـن
به حـرکـتـی سـراسـری حـول ایـن  

ـنـد  خـود ایـن  .  خواسـت شـکـل دھ
 کـارگـر  ٤٠٠٠٠ طومار اعتراضی  

ـا ایـن کـار  .  پدیده مھـمـی اسـت  ب
کارگر دارد راه و بستری را بـرای  
مبارزه ای سراسری بر سر خواسـت  

بـعـالوه  .  افزایش دستمزدھا میسـازد 
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خود سنـدیـکـای شـرکـت واحـد ،  
خود تشکل اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران، خود کمیته ھماھنگی بـرای  
ــھــای کــارگــری و   ایـجــاد تشــکــل
ــگـیـری بـرای ایـجــاد   ـی ـتـه پ ـی کـم
تشکلھای کارگری، تشکـلـھـائـی  
ھستنـد کـه بـه ھـمـت کـارگـران  

تشـکــلـھــایــی  .  تشـکــیـل شـده انـد 
ھستند که کارگران بـرای ایـجـاد  

ـتـه و  .  آنھا ھزینه داده اند  زنـدان رف
ـاشـیـده   بعضا زندگی شان به ھـم پ

کار و شغلشـان را از دسـت  .  است 
ھمه اینھا نشـان مـیـدھـد  .  داده اند 

ـان اسـت  . که چه جنگی در جـری
میخواھم بگویم که  یـک مـانـع  
ـارزه   اساسـی ای کـه بـر سـر مـب
ـزایـش دسـتـمـزدھـا   برای خواست اف
ـنـسـت کـه کـارگـران    وجود دارد ای
ــد کــه   ــدارن ــراســری ن تشــکــل س
ـنـد و یـک   ـای نمایندگان آن جلو بی
ــزد   ــم ــر ســر دســت طــرف مــذاکــره ب

ـیـم کـه  .  باشند  ـن ـی در مقابل می ب
ـار   چگونه کارگـر دارد بـرای کـن
! زدن  این مانع راه پیدا مـیـکـنـد  

ـیـم کـه کـارگـر قـد عـلـم   ـن ـی میب
ـار خـوب   میکند و مـیـگـویـد بسـی
حاال که  من نمایندگی نمیشوم و  
ـاالی سـر مـن دسـتـمـزد   شما از ب
ـیـد و   ـن تعیین میکنیـد، مـی نشـی
ــه مـن را بـه دلـخــواه   ـن ـزی سـبـد ھ
ـانـون   خودتان تعیین میکنیـد، در ق
کار ضد کارگری شما ھیچ حـق  
و حقوقی برای مـن وجـود نـدارد،  
. ما ھم این وضعیت را قبول نداریـم 

این قانون کـار و شـورای عـالـی  
ــخــورد  ــوی ســرتــان ب . کــارتــان ت

ـایـد تـوسـط   دستمزد ما کارگران ب
ــخــب مــجــامــع   ــت ــان مــن ــدگ ــمــایــن ن
ـیـن شـود و   عمومی کارگری تعی
. برای آن خودش رقم اعالم میکنـد 

میگوید ما خـواھـان دسـتـمـزد در  
ـیـون تـومـان   ـل ـی قدم اول مثال دو م

ـاتـی اسـت  .  ھستیم  ـاق اینھا ھمه اتف
ــه   ــن دو ســال کـه خصــوصــا در ای

ـیـن  .  شاھدش بودیم  ـپ  ھـزار  ٤٠ کم
ـزایـش   کارگـر بـر سـر خـواسـت اف
ـنـھـاسـت  ـی .  دستمزد گفتمـانـش ھـم

ــن حــرفــھــا را کــارگــران  در   ای
ــر ســر خــواســت   ــارزات خــود ب مــب
افزایـش دسـتـمـزدھـا و تـجـمـعـات  
اعتراضی شان  در مقابل مـجـلـس  
اسالمی و وزارت کـار جـمـھـوری  

این حـرفـھـا را  . اسالمی گفته اند 
ـامـه ھـای   ـن در بیانیه ھـا و قـطـع
ـتـھــای   ـاسـب کـارگـران کـه بـه مـن
ـتـشـر شـده اسـت مـی   مختلف من

در بستر این جدال اسـت کـه  . بینیم 
ـا   کارگر دارد متشکل میشود و ب
چنگ و دندان برای بر کنار زدن  
ـارزه   موانع مقابل راه خود برای مـب
ــر ســر   ــحــد و سـراســری ب ای مــت
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا تـالش  

 . میکند 
 

یک  سـوال  : کاظم نیکخواه  
اینجا مطـرح مـیـشـود کـه آقـای  
اسانلو ھم گفتند و شما ھـم بـه آن  
ـیـکـاری و   اشاره کردید ، مسئله ب
مسئله افزایش دستمزدھا بھـم گـره  

ـیـد کـه  !  خورده است   فکر نمیـکـن
ـاھـم   این دو مبارزه باید ھماھنگ ب

 پیش برود ؟ 
ـیـد خـود  :  شھال دانسفـر  ـن ـی ـب ب

خواست افزایش دستمزد ، بـه نـظـر  
ـیـت قـوی   من کارگر را در موقـع
ـیـمـه   تری قرار میدھد که بتواند  ب
ــرد  ــی ــاری خــود را ھــم بــگ . بــیــک

خواست افزایش دسـتـمـزد بـه نـظـر  
ـلـکـه کـل   من نه تنھا کارگر را ب
ـیـت قـوی تـر   جامعه را در مـوقـع

به نظر من این یک  .   قرار میدھد 
مبارزه تعرضی و یک قدرتنمایـی  

ــرای کــارگــر اســت  ــیــن  .  ب بــا چــن
تعرضی است کـه کـارگـر حـتـی  
میتـوانـد جـلـوی تـعـرضـات رژیـم  
ـنـد  ـایسـت ـان ب . اسالمی و کارفرمای

میتواند حتی دستمزدھای پرداخـت  
میتـوانـد   .  نشده خود را ھم نقد کند 

ــد  ــزن ــب ب ــکـار ســازیـھــا را عــق ـی . ب
میـخـواھـم بـگـویـم کـه دفـاع در  
مقابل تعرضات جمھوری اسالمـی   

ـیـسـت  ـابـل  .   جواب ن ـق ـایـد در م ب
تعرضات جمھوری اسالمی تعرض  
کرد و مھمتـریـن تـعـرض کـارگـر  
امروز ھمین اسـت کـه مـیـگـویـد   
ــول   ـب ـان را ق شـورای عـالـی کــارت
نـدارم و خـودم بــایـد دسـتـمـزدم را  
ــم   ـیـن کـنـم و امـروز دارد رق ـی تـع

میگوید دستمزد من  در  !  میدھد  
ـیـون تـومـان   ـل ـی گام اول باید دو م
باشد و زندگی انسانی جق مسـلـم  

ـتـمـان  !  ماست   ـنـھـا امـروز  گـف ای
کارگران در مقابـل تـعـرضـات ھـر  
ــدگــی و   ــه زن روزه حــکــومــت ب

 .  معیشت آنھا و کل جامعه است 
 
منصور اسانلو  : ظم نیکخواه کا 

، به نظر شما در تعیین دستـمـزدھـا  
ـایـد مـد نـظـر   ، چه شاخصھائی ب
ــه   ــران روی چ ــه ، کــارگ بــاش
 شاخصھائی باید تاکید بگذارند ؟  

ـیـل  :  منصور اسانـلـو  در تـکـم

صحبتھای خانم دانشفر و در رابطـه  
با ھمین شاخص ھای تعیین میزان  
ـادم   دستمزدھا من نکتـه ای بـه ی
ـز ھسـت  ـی . آمد  که قابل لـمـس ن
ـتـر ،     ١١ شاید یکسال پیش یا کم

ماه پیش ،  در روزنامه ھمشـھـری  
ـاف ،   ـب ـی ـال خواندم که این آقـای ق
پروژه ھای مربوط به شھرداری را  
برد توی شورای شھر و بعـد آنـجـا  
اعالم کرد که آقا با ایـن وضـعـی  
ـاال   که قیمت دالر  و نـرخ تـورم ب
رفته است ، من پروژه ھای خـودم  

ـتـوانـم انـجـام بـدھـم  ـی شـمـا  .   را نـم
 درصـد ایـن  ١٣٠ بایستی بیائید ،  

ـاره   ــ ـــن را دوب ـای م ــ ـــروژه ھ پ
ـا   قیمتھایشان را آپ دیت کنیـد، ت
بتونم این پروژه ھا را تو شـھـرداری  

یعنی نرخ تورم واقـعـی  . انجام بدھم 
 درصــد  اعــالم کــرد و  ١٣٠ را  

ــذیـرفـت  ــن   .  شـورای شـھــر ھـم پ ای
ھمانروز تصویب  شـد و مصـوبـه  
اش را دادند و بودجه شورای شـھـر  
که بایستی مصوبه بکند تا پولش  

ـنـد، ایـن     ١٣٠ را به شھرداری بدھ
.  درصد را ھمانجا مصـوب کـردنـد 

 درصـد  ١٣٠ ایشان ھم خیلی راحت  
افزایش ھزینه ھارا بخاطر باالرفتـن  

این یـعـنـی خـودش  .   تورم گرفت 
یک شاخص اسـت کـه االن نـرخ  

ـازه ایـن  .   درصـد اسـت ١٣٠ تورم   ت
مربوط به پارسـال اسـت کـه تـورم  

ـال  .  بسیار پایین تر بود  از یک کان
دولتی کـه شـھـرداری تـھـران  و  
ـبـول   شورای شھر تـھـران، ایـن را ق
ـنـد  و   میکنند و تصویب مـیـکـن

نرخ تورم  .  ھزینه اش را ھم میدھند 
ـنـکـه  .   درصـد ١٣٠ میشود   دوم ای

اصال ما بگوییم کـه اسـاس کـل  
جمھوری اسالمی را قبول نداریم و  
بواسطه ظلـمـی کـه در بـرابـر مـا  
کارگران کرده اسـت، ولـی خـوب  
ـارزه   مسئله چگونگی پیشبـرد مـب

ــت  ــود  .  اس ــه خ ــوری ک ــط ــمــان ھ
ـنـد  ـارزه مـیـکـن . کارگران دارند مـب

ھمانطوری که ھمکارھای مـا در  
ـیـچـیـده ،   جاھای بسیار سخت و پ
بقول شما با چنگ و دنـدان دارنـد  
ـایسـتـی روحـیـه   مبارزه میکنند، ب
کارگران ایران و مردم ایـران را ھـم  

طـرح شـعـارھـای  .   در نظر گرفت 
ـاشـد   ما و مسائل ما باید طوری ب
ـاشـد  . که بتواند  وحـدت آفـریـن ب

ـتـوانـد ھـمـه آن بـدنـه کـارگــری   ب
ـقـر و   جامعه ما که االن تـوی ف
ــارنــد، مشــکــل   ــنــت گــرفــت مســک
مسکن دارند و اصال خود مسـکـن  

را ندارند، غـذای کـافـی نـدارنـد،  
ـایـد و   ـی حتی نان خالی گیرشان نم
ـیـکـاری کـه   ـیـونـھـا ب ـل ھمه آن می
گرفتار شده اند ھمه و ھمه بتوانند  
به میدان بیایند حـقـشـان را طـلـب  

 . کنند 
 

ـانـه  :  ه کاظم نیـکـخـوا  ـاسـف مـت
. تماس ما با آقای اسانلو قطع شـد 

ـاشـمـا   شھال دانشـفـر ، بـحـث را ب
عجالتا ادامه میدھیم ، شما فـکـر  
میکنید چه شاخصھائی در رابـطـه  
ـایـد در نـظـر   با تعیین دستمزد ھا ب

 گرفته شود ؟  
ـا مـادامـیـکـه  :  شھال دانشفر  ت

ــایــد   ــایــه  داری ھســت ، ب ســرم
شاخصھائی وجود داشته باشد کـه  
ـتـوانـد حـق و   کارگر بر اساس آن ب

ـیـن شـاخـص  .  حقوقش را بگیرد  اول
ـایـد   اینست کـه کـارگـر خـودش ب
ـیـن   ـی یک طرف معامله بر سر تـع

ـاالی  .  دستمزد باشد  نه اینکـه از ب
سرش بنشیننـد و نـرخ مـزد او را  

ـنـدگـان  .   تعیین کنند  ـای یعنـی نـم
منتخب مجامع عمومی کارگـران  
باید یه طرف مذاکره با دولت  بـر  

جـدا از  .  سر مسئله دستمزد باشنـد 
. این میزان دستمزد کارگـران اسـت 

ـتـھـا و   خوب روشنست  که پیشـرف
دستاوردھای جـھـان امـروز، نشـان  
میدھد کـه در جـوامـع سـرمـایـه  
داری میشود و باید کـارگـر رفـاه  
داشته باشد، میشود مسکن داشته  
باشد، میتواند زندگی ای انسـانـی  

یـک شـاخـص مـھـم  .  داشته باشد 
مبنا گرفتن آخرین پیشرفت ھـای  
کارگران در سطح جھـانـی بـر سـر  
میزان دستمزد و رفاه و زنـدگـیـش  

ـزار  .  باشد  ـتـی کـه اب بعالوه به نسب
ـیـدا   ـارآوری کـار رشـد پ تولید و ب
میکند و تولید انبوه مـیـشـود، بـه  
ـبـوه   ھمان نسبت باید کارگر رفاه ان

ـایـد  .  داشته باشد  به ھمان نسـبـت ب
ــشــرفــت ھــای   کـارگــر ھــم از پــی
بشری که حاصل تالشـھـای خـود  
. او و کل جامعه است سود جـویـد 

روشن  .   ھمچنین مسئله تورم است 
ـایـد اتـومـات   است که دسـتـمـزد ب

ـابـد  امـا  .  متناسب با تورم افزایش ی
ـنـکـه کـه کـارگــر   بـه شـرطـی ای
ـاشـد  . تشکـل خـودش را داشـتـه ب

ــن و   ــی ــعــی ــظــارتــی در ت ــش و ن ـق ن
تغییراتی که در نرخ تـورم بـوجـود  

نـکـتـه مـھـم  .  می آید داشته باشد 
دیگر اینست کـه جـدا از مسـالـه  
ــن   ــمــزد، کــارگــر از تــامــی دســت

ـاشـد  شـمـا  .  اجتماعی الزم برخورد ب
ـیـد کـه   ـن ـی االن نگاه کنید مـی ب
فرضا اگر میزان دستـمـزد کـارگـر  

ـاشـد  از  .  دو میلیون تومان در ماه ب
اش  %  ٧٠ این دو میلیون تومان   

ـیـکـه  .  ھزینه مسکن اسـت  در حـال
ــر   ــھــت ــرنــامــه یــک دنــیــای ب در ب
میگوییم که یـک دھـم در آمـد  
کارگر بیشتر نباید صرف مسـکـن  
ـال آن مسـئـول   بشود و دولت در قب

ــمــه درمــانــی  .  اســت  ــی ــال ب یــا مــث
رایگان و یا تحصیل رایگان اسـت،  
ــن   ــون کــارگـر از ای کـه ھــم اکـن
. نیازھای اولیه خود مـحـروم اسـت 

ــون   ــی ــل ــجــه از آن دومــی ــی ــت در ن
ـنـه   ـزی ـایـد ھ دستمزدش ، کارگـر ب
دکتر و دارو و تحصیل فـرزنـدانـش  

ـایـد کـارگـر  .   را بدھد  بنابراین ، ب
بعالوه دستمزدی که میگیریـد، از  
تامین اجتماعی مکفـی بـرخـوردار  

یـعـنـی درمـان و بـھـداشـت  .  باشد 
ــگــان بــاشــد  ــرای ھــمــگــان رای . ب

باید به ھـمـه  .  تحصیل رایگان باشد 
ـیـکـاری مـکـفـی   بیکاران بیـمـه ب
ـزان دسـتـمـزدی   پرداخت شود و مـی
ـزان آن   که اشاره کردم، حداقـل مـی

ـیـن امـروز، در   .  باشد  ـتـھـا ھـم ـن م
ـارزاتـی کـنـونـی،   توازن قوای مـب
ــل   ــد اق ــواســت ح کــارگــر بــا خ
دومیلیون تومان دستمزد جلو آمـده  

من میگویم این پرچم مـھـم   . است 
ـنـده ای اسـت  ایـن  .  و  متحد کـن

پرچمی است که ھـمـه کـارگـران،  
ــاران،   ـلـمــان، ھـمـه پـرسـت ھـمـه مـع
کارگر بیکار ، کارگر باز نشسـتـه  
. و کل جامعه باید بدست بگـیـرنـد 

ـایـد   تشکل ھا ی کارگری ھمه ب
ـار   متحدانه بر سر این خـواسـت کـن

ھمانطـور کـه  . یکدیگر قرار گیرند 
این تشکلھا بارھا متحدانه قد علـم  
کرده اند، اول مه برگزار کرده انـد،  
به مناسبتھای مختلفـی اعـتـراض  
ــرای آزادی   ــد، ب ــه ان ــداخــت راه ان
زندانیان سیاسی مبارزه کرده انـد ،  
ـز دسـت بـه   ـی بر سر این خـواسـت ن
ـیـه   ـان ـی ـنـد و ب ـزن حرکت متحدی ب
ـنـد  . ھای مشترک و واحدی بـدھ

ــارازت   ــب ــد کــه از م ــن ــن اعــالم ک
کارگران پتروشـیـمـی مـاھشـھـر و  
فراخوان اتحادیـه آزاد بـر سـر ایـن  

 ھزار کـارگـر  ٤٠ خواست و طومار  
ـنـھـا  .  حمایت میکنند  مجمـوعـه ای

ـنـد   میتواند  یـک کـارزار قـدرتـم
ـزایـش   سراسـری بـرای خـواسـت اف

مـجـمـوعـه  .  دستمزدھاشکل بـدھـد 
ــوانـد شـوراھــای   ـت ـی ایـن کــارھـا م
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اسالمی و نھادھائی مثـل کـانـون  
عــالــی شــورای اســالمــی را بــه  
ـای   ـیـش پ عنوان یک مـانـع از پ
ــد  ــار بــزن ــارزات کــارگــران کــن ـب . م

مجموعه این کارھا در عیـن حـال  
جھت و  تصویر روشنی از خواستـه  
ــر ســر خــواســت   ھـای کـارگــران ب
دستمزد میـدھـد و کـارگـر را در  
موقعیت قدرتمندتری برای پیشبرد  
ـــدھـــد  ـی ـــرار مــ ـارزه ق ــ ـب ـــن مــ . ای

ـانـطـور کـه اشـاره   خوشبختانه  ھـم
ــل   ــمــی مــث ــھ ــرکــز م کــردم، م
ـیـن االن کـانـون   پتروشیمی که ھم
ـارزه ایسـت و ایـن   ـیـن مـب داغ چن
یک سنگر مھم است کـه مـا را  
در موقعیت مناسب تـری در ایـن  

 . مبارزات قرار میدھد 
 

مـن یـک   :  کاظم نیـکـخـواه 
ــون عــالــی   ــان ــدم در ک ــی دی ــحــث ب
شوراھای اسالمـی و دارو دسـتـه  
ـیـگـی کـه   ھایشان از جمله اولیا ب

ـیـش شـرط  :  میگوید   اگـر سـه پ
عملی شود الزم نیـسـت کـارگـران  
ـزایـش دسـتـمـزد شـونـد  . خواھان اف

یعنی قدرت خـریـد کـارگـران کـم  
نشود، قـدرت خـریـد پـول ارز کـم  

ـــرود  ـاال ن ــ در  .  نشـــود و تـــورم ب
ــمــزد   ـا دسـت ــشـود ب ــصـورت مـی ـن ای

ـار آمـد  کـه ھـر سـال  .  موجود کن
کارگران محبور به چـانـه زدن بـر  
ــد  ــاشــن ــب ــمــزد ن . ســر افــزایــش دســت

منصور اسانلو نـظـر شـمـا در ایـن  
رابطه چیست؟ فکر میکنید اصال  

 دلیل طرح این بحثھا چیست؟  
ـنـھـا یـک  :  منصور اسانلـو  ای

خـالـصـه  .   جور ایز گم کردن است 
ـا  !  اش   ـی ـنـکـه آقـای عـلـی اول ای

ـا   ـزنـد  و ی ـی بیگی این حرف را م
کسانی که توی این کانون ھـای  
عالی شورا ھـا و کـانـون عـالـی  
ــن را   ــی ای ــف ــن انــجــمــن ھــای ص

 ...میگویند  
 

ارتباط مجددا  : کاظم نیکخواه 
شھال دانشفر ، شـمـا بـه  .  قطع شد 

ــد  ــی ــدھ ــن ســوال جــواب ب ــا  .  ای شــم
بحثتان در رابطه با ایـن سـه شـرط  
 شورای اسالمی و اینھا چیست ؟  

آقای اسانلو از  :  شھال دانشفر  

ـنـد   جای خوبی شروع کردند ، گفت
ـا   ـق ـی ـنـد، دق که اینھا ایز گم میکن

ـنـھـا نـھـادھـای  .  ھمینطور اسـت  ای
ـتـی   شناخته شده و دسـت سـاز دول

ـتـه  . ھستند  ـا گـف اینھا ھـر سـال ب
ھایی از ھمین دست جلو می آیند  
و بخشی از نقش شان اینست  کـه  
ـارزات   در جنبـش کـارگـری ، مـب
ـنـد  . کارگری را به انحراف بکـشـان

میکوشند تا مبارزات کارگری را  
ـانـون   به چھارجوبھای قانون کار، ق
اساسی و نمیدانم طرحھای بـودجـه  
ــد  ــاه دارن ــگ ــی  مــحــدود ن ــت . دول

االن ھـم  .  نقششان نیز ھمیـن اسـت 
مـن  .   دارند ھمین کار را میکننـد 

میخواھم بگـویـم کـه حـتـی اگـر  
ـنـد بـگـیـرنـد،   جلوی تورم را بخواھ
جلوی سقوط ارزش پول را بگیـرنـد  
ـاال   ، قدرت خرید کـارگـر ھـا را ب
ببرن ، یعنی جـمـھـوری اسـالمـی  

یعنی اگر بخواھندھمیـن  .  باید برود 
ـنـد،   ـت سه شرطـی کـه ایشـان گـف
ــد ، جــمــھــوری   ــدا کــن ـی ــق پ تـحــق

ـنـھـا  .  اسالمی باید بـرود  بـعـالوه ای
چطور تورم را میخواھند مـتـوقـف  
ـنـھـا   کنند ؟ یکی از بحث ھای ای
ـاعـث   اینست که افزایش دستمزد ب
ـازار و در   ریختن پول بیـشـتـر بـه ب

ولـی  .  نتیجـه رشـد تـورم مـیـشـود 
نمیگویند که چگونه است که در  

 خود از  ٩٣ ھمین طرح بودجه سال  
ـنـه ارتـش  ٥٠ افزایش   ـزی   درصد ھ

ــخــتــن   حــرف زده شــده اســت و ری
ـاعـث تـورم   ـازار ب چنین پولی در ب

ـنـه  . نمیشود  ـزی یا مثال قرار است ھ
ـنـد ٣٠ سپاه را   ـزایـش دھ .  درصد اف

قرار است بودجه شورای نگھبان و  
ـزایـش   نھادھای مذھبی شان را اف
دھند و چرا ورود ایـن پـولـھـا بـه  
بازار باعث تورم نمیشـود امـا اگـر  
ـاال   دستمزد افزایش یابد فورا تورم ب

خوب معلومست  کـه ھـر  .  میرود 
ـاب   بچه که کمی حسـاب و کـت
بداند و یک سرانگشتی محاسـبـه  
کند، متوجه میشود که مـوضـوع  

چنین تبلیغـاتـی  .  از چه قرار است 
ـنـه بـرای    ـی ھدفش فراھم کـرن زم
ــر بــه زنــدگــی و   ــت ــش ــی ــعــرض ب ت
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

ـتـه ھـا نشـان  .  است  خود ایـن گـف

میدھد که یک چنین نھادھـایـی  
در مقابل  کارگـران قـرار دارنـد و  
یکی از آن موانع کـه بـرشـمـردیـم  
ـایـد از جـلـوی   ھمینھا ھستند و  ب

 ! مبارزه کارگرا برداشته بشه  
 

یک  سـوال  : کاظم نیکخواه 
بخـشـی از کـارگـران  .   دیگر دارم 

دومیلیون تومان دستمزد را مـطـرح  
شـمـا ھـم در صـحـبـت  .  کرده انـد 

در ایـن مـورد  .  ھایتان اشاره کردید 
 چه فکر میکنید؟  

اوال ، بـه نـظـر  :  ال دانشفر شه 
ـا رقـم   من نفس اینکه  کارگرھا ب
ـاورد   آمده اند به جلو ، یک  دسـت

ـبـش  .  است  یک پیشروی برای جن
. کارگـری و کـل جـامـعـه اسـت 

کـارگـر  .  یک قدرت نمایی اسـت 
ـیـت را   آمده و میگویـد ایـن وضـع

ھمه حرفـھـای کـانـون  .  نمی پذیرم 
عالی شـورا ھـای اسـالمـی ، و   
ـفـی   کانون عالی انجمن ھای صـن
ـیـسـیـون   و  جناب روحـانـی و کـم
ــرم  ــذی ــپ ــی ــم ــره را ن . بــودجــه و غــی

ـابـل   ـق کارگران با اعالم رقـم در م
با ایـن کـار  . ھمه اینھا ایستاده اند 

ـنـد کـه شـورایـعـالـی    رسما میگوی
ــد  ـــدارن ـــول ن ـب ــ ـــد  .  کــار را ق دارن

میگویند که شما جـلـوی تشـکـل  
ما را میگیرید، ما متحد میشویـم  
ـیـم حـداقـل سـتـمـزد دو   و میـگـوی

به نـطـر  . میلیون تومان در گام اول 
ـار مـھـمـی در   من ایـن قـدم بسـی

 .  جنبش کارگری است 
 

چـقـدر ایـن  :   کاظم نیکخواه 
 خواست عملی است؟  

به ھـمـان درجـه  :  شھال دانشفر 
ـیـن ابـعــادی   کـه کـارگـر در چـن
متشکل میشود و متحد میـشـود،  
پیشبرد این خواسـت راه خـودش را  

ــد  ــن ــک ــی ــد چــطــور  .  بــاز م ــی ــن ــی ــب ب
ـامــات   جـمـھـوری اسـالمـی و مـق
ــران   ــل کــارگ ــاب ــول در مــق مســئ

اول ایـن  .  پتروشیمی گیر کرده انـد 
 درصـد را  ٣٢ کـارگـران خـواسـت  

ـار خـوب،   اعالم کردند، گفتند بسی
بعد کارگران کـه  . بررسی میکنیم 

ـنـد اصـال   ـت پاسخی نگرفتنـد، گـف
 درصد نیز کافی نیست و مـا  ٣٢ 

ـیـون   ـل ـی ـار دو م در قدم اول خـواسـت
ـیـم  ـاز  .  تومان حداقل دستمزد ھست ب

وقتی دولت و مقامات دسـت انـدر  
ــه کــارگــران را پــرزور   ــب کــار ســم
دیدند، گفتند خواست آنھا را مـورد  
ـنـد داد  . بحث و بررسی قـرار خـواھ

ـنـد کـه یـک   ـت ـز گـف کارگران نی
اگـر جـواب  .  ھفته فرصت میدھیم 

ــم دوبــاره دســت از کــار   ــی ــگــرفــت ن
ھمیـن اعـتـراضـات  .  خواھیم کشید 

راه عملی شدن این خـواسـت را بـه  
ـابـرایـن  .  روشنـی نشـان مـیـدھـد  ـن ب

برای عملی شدن این خـواسـت در  
ـیـم  . سطح و ابعاد سراسری جلو بیای

ولی اگر منظور شما از نظر مالـی  
. که پاسخ بسیار روشن است .  است 

 درصـدی کـه  ٥٠ از جمله ھمیـن  
ـاسـداران   میخواھند به بودجه سپاه پ
اضافه کنند ، اگـر بـه کـارگـران  
بدھند، ببینید در یـکـسـال چـقـدر  

ـابـرایـن  .  ھزینه کالنـی مـیـشـود  ـن ب
پیشبرد این خواسـت از ھـر جـھـت  

ـایـد حـول آن بـطـور  .  عملی است  ب
ــه   ــحـد شـد و آنـرا ب سـراسـری مـت
گفتمان ھـمـه کـارگـران در تـمـام  
مراکز کارگری و در کل جامـعـه  

 ... تبدیل کرد 
 

ـزایـش  :  کاظم نیکخواه  فقط اف
بودجه نیروھای انتظامی در طـرح  

 میلیارد تومـان  ٩٠٠٠ بودجه دولت  
ـا ایـن  .  است  من حسـاب کـردم ب

ـیـون   ـل ـی پول میشود  حـقـوق دو م
ــکــســال را   کــارگــر در عــرض ی

فقط با پول افزایـش  !  پرداخت کرد  
 !بودجه نیروی انتظامی 
ـا  ... :  شـھـال دانشــفـر  ـق . دقــی

ـام دزدی   ـیـن ارق ببینیـد خـود ھـم
ــن   ــی ــازمــان تــام ھــایــئ کــه در س
اجتماعـی کـرده انـد ، خـود ایـن  
ـاردی دیـگـری   ـی ـل ـی دزدی ھای م
ــام   کــه کــرده انــد و ھــر روز ارق
ـیـن   جدیدی از آن رو میشود و ھـم
امپراطوری عظیم مـالـی ای کـه  
خامنه ای دارد ، خـود پـولـھـای  
کالنی که دزدیھای ھر روزه شـان  
رو میشود، نشان مـیـدھـد کـه نـه  
تنھا برای افزایش دستمزدھا بلـکـه  
برای تامین و رفـاه کـل جـامـعـه  

اما این  .  منابع مالی کافی ھست 

ـایـد  .  یک جنگ ھر روزه اسـت  ب
برای جنگ متشکـل بـود، بـرای  
این جنگ باید متحد بود ، بـرای  
ـایـد سـراسـری عـمـل   این جنگ ب
ـبـــش   ــ ـن ـــک جــ کـــرد و ایـــن ی

بقول یکی از دوستان  .   سراسریست 
تو برنامه مستقیم روز گذشته کـه  
ــد،   ــودی شــمــا خــودتــان مــجــری ب
ـیـن راه   ـپ ـایـد کـم مـیـگـفـت کـه ب

مردم دارند از این موضـوع  .  انداخت 
ــت   ــارزه ایــنـطــور صــحـب ـب و ایـن م
میکنند که باید کمپین سـراسـری  

ــداخــت  ــه  .  راه ان ــوان مــن ب ــراخ ف
کارگران اینست کـه  ھـر جـائـی  
ـایـد   که تجمع اعتراضی ھست ، ب
خواست افزایش دستـمـزد در صـدر  

ـیـم،  .  خواستھا باشد  اگر معلم ھست
ــم ، اگــر   ــی ــار ھســت ــرســت اگــر پ
ـیـکـار   ـیـم ، اگـر ب بازنشسته ھسـت
ـیـم، ھـر   ھستیم ، اگر دانشجو ھست
ـایـد خـواسـتـه   جائی که ھستیم ، ب

این خواست را ھـمـه  .  ما این باشد 
ـیـم و   جا با اس ام اس منتشـر کـن
دو میلیون تومان حداقـل دسـتـمـزد  
در گـام اول ھـمـه جـا شـعـار مـا  

 . باشد 
 

منصور اسانلو  : کاظم نیکخواه 
ــواســت    ــورد خ ــمــا در م ــظــر ش ن
دومیلیون تومان  دستمزد  در مـاه  

 چیست؟  
ـا  :  منصور اسانلو   ـاق ـف ایـن ات

ــی   ــلـی خـوب ـی ــھـاد خ ــشـن ـی یـک پ
حــداقــل یــک خــواســتــه  !  ھســت  

ـا   ایست که  ھم واقعیست و ھـم ب
  درصـدی  ١٣٠ توجه به نرخ تورم  

که گفتم و خودشان ھم قبول دارند  
من ھم کـامـال  .  باید جواب بگیرد 

ـقـم و از آن   با این خـواسـتـه مـواف
 . حمایت میکنم 

شھـال دانشـفـر  :  کاظم نیکخواه 
و منصور اسانلو از ھـردوی شـمـا  
ـز گـرد   متشکرم کـه در ایـن مـی

ــد  ــدوارم کــه  .  شــرکــت کــردی امــی
ـیـم در مـورد مسـائـل دیـگـر   بتوان
ـا   جنبش کارگری ھم بحثـھـایـی ب

 . شما داشته باشیم 
 
 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری را بخوانيد
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است خبر بدبختی را اعالم کننـد  
از بزرگ تا کوچک شان ھـمـه  

ـرار  .  راستگو میشوند  وقتی ھم  ق
ــرج   ــی بــرای مــردم خ ــال اســت ری
کنند، یادشان می آید که خزانـه  
خالی است درسـت در بـطـن ایـن  
ماجرا گـنـد کـاری در تـامـیـن  
اجتماعی و ترکیه و قشم مـیـزنـد  
باال و مشخص میشود که خزانـه  
فقط برای مـردم خـالـی اسـت و  
گر نه برای چـپـاول، ایـن خـزانـه  
. ھمیشه پر و پیمان بوده و ھسـت 

بھرحال ھمانگونه کـه رویـه ایـن  
ـنـد ھـمـه  (  حکومت بـوده   ھـمـان

ـرار  ) دولتھای سـرمـایـه داری  ، ق
است بحران رکود تورمی به تـوده  
مردم تـحـمـیـل شـود کـه ھـیـچ  
نقشی در پدید آمـدن ایـن بـحـران  
ـنـه   نداشتند اما مانند ھمیشه ھزی
رفع  بحران را تـوده زحـمـتـکـش  

ــد  ــردازن ــایــد بــپ ــردم ب ــه قــول  .  م ب
ـریـت " خودشـان   دولـت  "  سـوء مـدی

دھم در پـدیـد آمـدن ایـن بـحـران  
نقش اساسی داشـتـه امـا شـاھـد  

ـر فـرزانـه و ولـی  " بودیم که   رھـب
جناب احمدی نـژاد  "  امر مسلمین 

ـری ایشـان   ـی را که ظاھرا بی تدب
ـنـجـا کشـانـده، بـه   کار را بـه ای
مجمع تشخیص مصـلـحـت نـظـام  

ــا از   ــاد ت ــات  " فــرســت ــجــربــی ت
 .  ایشان استفاده شود "ارزنده 

از فــردای روی کــار آمــدن  
ـیـد سـاز کـارشـنـاسـان   حسن کـل
بورژوازی یا ھمان انـدیشـه ھـای  
ـتـه بـا   ـب ـتـصـادی و ال برجسته اق
مدرک معتبر دانشـگـاھـی، بـه  
ـنـد ثـابـت   ھزار یک زبان  خواست

ـرم  .  کنند که باید صبر کـرد  گـی
این دوره ده و بیست سـالـی طـول  
بکشد ولی باید صبر کرد و عـزم  
ــرد و چــیــزی   ــی را جــزم ک مــل
. نخواست و چـیـزی ھـم نـگـفـت 

" اقتصاد دان برجسـتـه " سعید لیالز  
ـم کـه   که قبال مـا اشـاره کـردی
ایشان تنھا کسی است که رسما  
پیشنھاد کرده ریاضت اقتـصـادی  
باید اجرا شود، در یک جایی در  
مقابل این پرسش که چرا بـودجـه  
ــت   ــظــامــی در دول ــای ن نــیــروھ
ـرار   روحانی افزایش یافته مگـر ق
نبود تولید یک جورھایی تـکـان  

من اگـر  :"  بخورد، ایشان فرمودند 
ــحــث  ــخــواھــم فــارغ از ب ــای    ب ھ
ـم، مـی  ـم    سیاسی فـکـر کـن گـوی

حاضر تنھا گـوھـری    ایران در حال 
ــه آشــوبــزده   ــق ــط ــن کــه در ایــن م
ـبـات   خاورمیانه دارد، امنیـت و ث

ـبـات و  .  است  ـرای ث ھر مـقـدار ب
. ... ارزد   امنیت خرج کنیم، مـی 

ـیـد؛   شما به اطراف ما نـگـاه کـن
ـیـت   یک متر از مرزھای ما امن

ـیـت  .  ندارند  ما چون ثبات و امـن
دانیم ولـی بـه    داریم قدرش را نمی 

ـیـت   نظرم ھرچقدر خـرج ایـن امـن
کـه    شود، کم است؛ به شـرط ایـن 

اصولی، درست و با بازدارنـدگـی  
و واقـعـا  ."  المللی خـرج شـود   بین 

ـرای  !  عجب گـوھـری  ـتـه ب ـب و ال
حفظ این گوھـر ھـر چـقـدر الزم  
باشد خرج مـیـشـود و کسـی از  
ـیـسـت کـه خـزانـه   ایشان غمش ن

 .خالی است 
ــم بــرای ایــجــاد   ــه مــھ ــت نــک

فضای کسـب و کـار و رونـق  " 
ـیـت اسـت و  "  بخشیدن به آن   امـن

این امنیت را صد البته به ضـرب  
دگنک ارتش و سپاه و سـربـازان  
. گمنام امام زمان میسر مـیـشـود 

ـیـد " این را ھـم   ـرم در  "  اسـات مـحـت
ـتـصـاد در   تھران و ھـم اسـتـاد اق
پــاریــس بــرای خــروج از رکــود  

ـنـد  فـرویـدن  .  تورمـی الزم مـیـدان
چـرخ دسـتـگـاه  :"  خاوند میگویـد 

ھای تولیدی ایران ھم دوبـاره بـه  
ــاد اگـر یــک   ـت کـار خـواھــد اف
سلسله شـرایـط در داخـل کشـور  
عوض بشـود و ھـمـیـن طـور در  

در داخـل  .  فضای بین المللی آن 
باید پیام ھایی روشن و قـوی بـه  
محافل کسب و کار ایران ارسـال  
ــه شــدن   ــت ــرف ــر گ شــود بــا از س
ــه   ـن ــیـادی در زمــی ـن اصـالحـات ب
ــکــی،   ــان ــظــام ب ــل ن ھــایــی مــث
خصوصی سازی واقـعـی، حـذف  
ـراری   مقررات دست و پا گیر، برق
فضای واقعا رقابتی به خصـوص  
ـفـوذ   از راه محدود کردن دامـنـه ن
بنیاد ھا و شـرکـت ھـای شـبـه  
دولتی، ایجاد امنیت قضـایـی از  
راه بازسازی دادگستری، اصـالح  

ھمـه ایـن راه  . "  قانون کار وغیره 
حلھای یک ھدف مـھـم دارد و  
آن تضمـیـن کـارگـر خـامـوش و  

ـنـکـار اسـتـاد  .  ارزان است  برای ای

اقتصاد در پاریس تاکید میکـنـد  
واقـع  " راه حل ھای دولت روحانی  

ایشان در مقابل ایـن  .  است " بینانه 
سوال که چطور میشود ھـم تـورم  
پایین داشت و ھم رکـود نـداشـت  

بـا  .  مساله ھمین اسـت : " میگوید 
نرخ تورم بـاالی چـھـل در صـد،  
ـتـصـادی در کـار   اصوال دیگر اق

ـتـھـا ایـن ھـم درسـت  .  نیست  مـن
است که در مبارزه با تورم، نبایـد  

ـرد  در شـرایـط  .  رکود را از یـاد ب
فعلی این اشتباه است کـه دولـت  
بخواھد طی مدت یک سال نرخ  
ــد و   ــورم را تــک رقــمــی کــن ت

ـرای  .  چنین قصـدی ھـم نـدارد  ب
ـرای   ھمین ھم نرخ تـورم ھـدف، ب
ـنـج در   پایان سال اینده، بیست و پ

ایـن  .  صد در نـظـر گـرفـتـه شـده 
ـنـانـه،   ـی ..." ھدفی است واقـع ب

خبرنگار رادیوفـردا کـه خـیـالـش  
ایـن  )  خـب : "( راحت شده میگوید 

ـرای  :"  ، و میپرسد !"از تورم  ولـی ب
خروج از رکـود و تـامـیـن رشـد  

ــد کـرد؟  ــصــادی چــه بـای ـت و  "  اق
ـتـصـاد در پـاریـس از   دکترای اق
اصالحات بنیادی میـگـویـد کـه  

 .باالتر ذکر شد 
ما کارگران از روزی که بـه  

ـم  "  کسوت "  ـی کارگری در می آی
تا روز مـرگ مـان، ھـمـیـشـه و  

ــشــه  صــابــون   ــی اصــالحــات  " ھــم
به تن مان خورده و ایـن  "  بنیادی 

ھیچ معنایی ندارد جز بـدبـخـتـی  
ـر  ــه روزی افـزون ت بــرای  .  و سـی

نمونه به یکی از ایـن اصـالحـات  
بنیادین از استاد اقتصاد در تھـران  
ـم کـه   ـردازی ـپ یعنی سعید لیالز می
ـنـی   ـنـزیـن کـوپ پیشنھاد میکند ب

ـری   ـت ـی   ٣٠٠٠ شود و بنزین آزاد ل
تومان شود که این باعث کاھش  

ــشــود  ــت  .  مصــرف مــی ــد دول ــع ب
ـنـزیـن اضـافـه را سـر   میتـوانـد ب
ــه و   ــه اھــالــی تــرکــی ــرزھــا ب م
ـروشـد و ایـن اقـدام   ـف افغانستان ب

ــم ھســت  ــمــی ھ ــری بــا  !  ضــد تــح
 ھـزار  ٦٠ حساب و کتاب ایشان  

میلیارد تومـان بـدسـت مـی آیـد  
  ١٠  قسـمـت  ٤ که ایشان آنرا به  

ـم مـیـکـنـد    ھزار میلیاردی تقـسـی
ـتـه ایشـان ھـم مـیـشـود   که بگـف

بـھــداشـت را درســت کــرد ھــمــه  
حقوقھا را زیـاد کـرد و ھـم بـه  
ــی داد کــه   ــس کــوپــن مــردم جــن
تغذیه شان خوب شود و ھم یارانه  

 ھزار میلیارد ھـم  ٢٠ ھا را داد و  
برای بودجه ھای عمرانی صـرف  

البته اگر بگذارند این پـول  ( کرد؛ 
ـرسـد  بـھـانـه  !)  از مرز به مـرکـز ب

ـیـدا کـرده کـه   جدید که ایشان پ
ـنـزیـن را تـوجـیـه کـنـد،   گرانی ب

ـر  !  آلودگی ھوا است  ـتـه پ ـب که ال
واضح است باز این خود ما مـردم  
ھستیم که مسبب ایـن وضـعـیـت  

ـنـزیـن را  .  ھستیم  با وجود آنکـه ب
ـم   گران کردند ما باز بخود نیامدی
ـیـجـھـت   ـیـخـود و ب و ھمینجـور ب
ـم و مسـبـب   ـی بنزیـن مـی سـوزان

ـرایـن الزم  .  آلودگی ھوا شدیم  بناب
است مرحله دوم ھدفمندی یارانـه  
ھا اجرا شود که در ایـن صـورت  

 تـومـان  ٣٠٠٠ وقتی بنزین لیتری  
شود به گفته این اندیشه برجستـه  

ـنـزیـن  : " ....  اقتصادی  مصرف ب
حـال بـا  .  کاھش خـواھـد یـافـت 

توجه به آنکه نقدینگی جـدیـدی  
وارد جامعه نمـی شـود، فـرد بـه  
ـری   ھمان اندازه که باید پول بیشـت
ـردازد، پـول   ـپ ـنـزیـن ب برای خرید ب
ـرای خـریـد کـاالھـای   کمتری ب
دیگر خـواھـد داشـت؛ چـرا کـه  

در ایـن  .  درآمد فرد ثـابـت اسـت 
صورت قیمـت کـاالھـای دیـگـر  
ـنـزیـن افـزایـش   کاھش و قیمت ب

تراوشات انـدیشـه  ."  پیدا می کند 
برجسته اقتصادی تمام نمی شـود  
و اطمینان میدھد که این گرانـی  
بنزین باعث تشدید تورم نـخـواھـد  

ـنـھـا  .  شد  ـبـال نـه ت این را البته ق
ـیـد فـن از   ایشان بلکه ھمه اسـات
پاریس تا تھران تاکید کردند کـه  
این واقعی کردن قیمتھا است نـه  
گرانـی، امـا مـبـادا از افـزایـش  
دستمزدھا حـرف بـه مـیـان آیـد؛  
حرف زدن در مـورد آن تـورم را  
افزایش مـیـدھـد چـه رسـد کـه  

 !قیمت نیروی کار واقعی شود 
نـمـونـه دیـگـر از اصـالحــات  
ـرھـای   بنیادین مورد نظر این دکـت
ــش   ــزای ــه اف ــواســت ــصــاد، خ اقــت
ــمـزدھــا از سـوی کـارگــران   دسـت

ـیـد   است که ھـمـگـی ایـن اسـات
متفق القولند اصال نباید نرخ پایـه  

باید گذاشت  .  دستمزد تعیین شود 
کـار خـودش را  "  مکانیسم بازار " 

بکند و بـه تـوافـق کـارفـرمـا و  
بـایـد بـخـش  !  کارگر واگذار کرد 

خصوصی تقویـت شـود و ایشـان  
خود میدانند چطور تسمه ازگـرده  

قانون کار چـه  .  کارگران بکشند 
معنایی دارد در این یـک مـورد  
ـر از قـانـون   بی قانونی حتی بھـت

حذف مقررات دسـت و  "  بد است، 
یعنی ھمین؛ قانون ھمـان  "  پا گیر 

ـرم اسـت   حکم کارفـرمـای مـحـت
که خطر کـرده سـرمـایـه اش را  
ـبـایـد کـار بـه   بکار انداختـه و ن

سپاه کار خـودش  .  کارشان داشت 
ــد و ایشــان ھــم کــار   ــکــن را ب

ـراری  "  خودشان، این میشـود   ـرق ب
ـتـی  و اگـر  ".  فضای واقـعـا رقـاب

ـثـمـار تـن نـداد   کارگری به اسـت
ــره " یــعــنــی ھــمــان   ــی ــاد  "  وغ اســت

ـنـکـه   اقتصاد در پاریس، یعنی ای
پلیس امنیت بـا قـاطـعـیـت بـایـد  

ــه  .  وارد عــمــل شــود  ــت ــن الــب ای
خشونت نیست بلکه حفظ گـوھـر  

 .گرانبھا است 
 

این یک سوی ماجرا اسـت؛  
خوشبختانه جنبش کـارگـری در  
سالھای گذشته، جنبشـی آرام و  
سر بزیر نبوده و امسال نمایندگـان  
ـر   این جنـبـش حـالـت تـعـرضـی ت
ـتـصـاد   گرفته اند و ھـمـه ایـن اق
ـنـد تـا   ـب دانان را به مصاف میـطـل
ثابت کنند که افزایش دستمزدھا  
ــورم   ــطـی بـه افـزایـش ت ھـیـچ رب
ندارد، بلکه برعکس، با افـزایـش  
ــم   ــوق کــارگــر ھ ــایــد حــق ــورم ب ت

ـرویـن مـحـمــدی  .  اضـافـه شـود  پ
ـنـدگـان   یکی از ھمـاھـنـگ کـن

 ھزار امضـا  ٤٠ طومار اعتراضی  
ــد  ــگــوی ــی  : " ...  مــی ــام ــم از ت

مدعیـان تـورم زا بـودن افـزایـش  
ـران دعـــوت   ـــمـــزد کـــارگــ ـت دســ

    کنیم تا برای اثبـات صـحـت   می 
ای بـا    ادعاھای خود در مـنـاظـره 

و آنـھـا  ."   کننـد   کارگران شرکت 
البته در ایـن مـنـاظـره ھـیـچـگـاه  
شرکت نخواھند کرد چون اساسـا  
ــمــی   کــارگــر را صــاحــب حــق ن

ــد  ــاره  .  دانــن ــو پ ایشــان کــه گــل
میکنند که یـک سـرمـایـه دار  

 فالکت آفرینی حکومتیان ١   از صفحه  
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ــه کــرده اســت و حــق دارد   ھـزیــن
ــد،   ــمــت کــاال را تـعــیــیـن کــن ـی ق
کارگری که صاحب نیروی کـار  
ـرای امـرار مـعـاش   ـرا ب است و آن
ـتـا   میفروشد، مانند تـوکـلـی نـھـای
ـنـد کـه   بحثی در باب اجاره میدان
خودش پذیرفته با این شرایط کـار  
کـنـد، پـس حــق نـدارد اعـتــراض  

و چقدر کارفرمایان مـا از  .  کند 
این جمله خوششان می آیـد و در  
ــن اعــتــراض   ــری ــل کــوچــکــت ــاب مــق

ـرارداد  : " فوری میگویند  خـودت ق
ــی   را امضــا کـردی، مــیـخــواســت

ـری ! نکنی  ـتـونـی ب !" االن ھـم مـی
ـیـد ھـم چـیـزی   استدالل این اسـات
ـرا   بیشتر از این نیست، گیرم که آن
می پیچانند تـا رک و پـوسـت  

 .کنده حرف شان را نزنند 
رکود تورمـی یـا ھـر بـالیـی  
که اقتصـاد جـمـھـوری اسـالمـی  
ـرش   ـقـــصــ دچـــار آن ھســـت، مــ
کارگران نیستنـد کـه حـاال بـایـد  

ایـن کشـمـکـش  .  جور آنرا بکشند 
اساسی بین کارگران و بـورژوازی  
. و ھمه اعـوان و انصـارش اسـت 

ـم   ـنـی تصـمـی تاوان فـالکـت آفـری
. سازان را نباید کـارگـران بـدھـنـد 

اساتید اقتصاد در تھران و پـاریـس  
و واشنگتن و لندن و ھـر کـجـای  

حـالـی شـان  (  دیگر باید بفھمنند  
ـروی  ) باید کرد  ـی کارگر در ایران ن

دست و پا بسته و خاموش نیسـت  
ــریــن   ــه ت ــان ــی ــرم کــه بــا وحش گــی
ـنـد  . روشھای سرکوب مواجه ھست

ـراضـات شـان   اما با این وجود اعت
ــا وجــود   ــدارد، و ب خــامــوشــی ن
ـیـن کـارگـری ثـابـت قـدم و   فعال
ــســـت   ــونــی ــم ــزب ک ــاه، و ح آگ
کارگری میشود برای ھمیشه بـه  

 .این فالکت پایان داد 
 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

 
 
 

 از دو    در اواخر ماه گذشته یکـی 
(ھای کارگران راه آھـن    اتحادیه 

 -کره جـنـوبـی   )   ھزار عضو ٢١ 
ــت   ــیـه ســیـاســت دول ــول ، عــل سـئ
ـر خصـوصـی سـازی راه   مبنی ب
آھن این کشـور اعـالم اعـتـصـاب  

این کارگـران از ھشـتـمـیـن  .  کرد 
روز ماه دسامبر اعتصاب خـود را  

این اعتـصـاب کـه  .   کردند   عملی 
 روز ادامـه یـافـت،  ٢٢ به مـدت  

ترین اعـتـصـاب کـارگـران    طوالنی 
. کره جنوبی مـحـسـوب مـیـشـود 

ھمچنین کـارگـران راه آھـن کـره  
ـلـه بـا   جنـوبـی بـه مـنـظـور مـقـاب
ــای   ــھ ــری ــگــی ــوب و دســت ســرک

    ، فراخوان حمایت جھـانـی   احتمالی 
را اعالم کرده و بدین طریق موفـق  

ھا ھـزار امضـا و    به جمع آوری ده 
ــام  ـی ــه    ارسـال پ ھــای اعــتــراضـی ب

 دولت خانم پاک کونه با مضمون 
ــتــصــاب   ــرام بــه حــق اع  احــت

ــد  ــودن ــوده ب ــم ــن  .  کــارگــران، ن ای
ـتـی   اعـتـصـاب و فـراخـوان حـمـای
ــره، مــورد حــمــایــت   ــران ک کــارگ

ـرانسـپـور    اتحادیه جھـانـی  .   آی (  ت
ـر اتـحـادیـه )  اف .   تی  ھـا و    و سـای

ــارگــری   ــزاب ک ــان و اح ــازم س
ـرار گـرفـتـه   کشورھای مختلف ق

 بـایـد    در رابطه با این نگرانی .  بود 
اشاره و تاکید کرد کـه عـمـال و  
ـر دولـت و   در طول سـالـھـای اخـی

ھـای واھـی    پلیس کـره بـا بـھـانـه 
چندین بـار اقـدام بـه تـھـاجـم بـه  

ھـای کـارگـری و    دفاتر اتحـادیـه 
ـران آن   ـیـن و رھـب دستگیری فعـال

ـیـز و در روز    ایـن .  نموده بود  بـار ن
 دسامبر، پلیس ضـمـن تـھـاجـم  ٢٢ 

ــه کــارگــران   ــحــادی ــه دفــتــر ات ب
ـری   اعتصابی، اقـدام بـه دسـتـگـی

 اما .  از اعضای آن نمود    تن ١٣٠ 
ـرکـــوب و   ـــن ســ ـــی ای ـت  حــ

ھای گسترده نیز مـانـع    دستگیری 
ــصــاب کــارگــران   از ادامــه اعــت

ــد  ــگــردی ــا ایــن  .  ن در مــخــالــفــت ب
ـری  ـر    دستگـی ھـا و قصـد دولـت ب

تحمیل سیاست خصوصـی سـازی  

و نیز در حـمـایـت از خـواسـت و  
ـر   مبارزات کارگران راه آھن، بالغ ب

 از مردم کره در روز     ھزار تن ١٠٠ 
 دسامبر خیابانـھـای سـئـول را  ٢٨ 

 .به تصرف خود در آوردند 
ـــارزه و   ـب ــ ـــن م ـــه ای  ادام
مقاومتھای ارزشمند کارگران راه  
آھن سئول منجر به جلب حـمـایـت  

ھـای کـارگـری و    سایر اتـحـادیـه 
سـازمـان و احـزاب داخـل کـره و  
ــظــر و حــمــایــت   ــب ن ــی جــل ــت ح
نماینـدگـان مـجـلـس ایـن کشـور  

بر ھـمـیـن اسـاس و  .  گردیده است 
  ٣١  تا  ٢٨ ھای    عمال در طول روز 
ھای مشترکی از    دسامبر فراخوان 

ــه  ــحــادی ــن ات ــا صــادر    ســوی ای ھ
ــردیــده اســت  ــراخــوان .  گ ھــا    ایــن ف

ـر ادامـه مـبـارزات   ضمن تاکید ب
کارگران راه آھـن تـا وادار کـردن  
ــب   ــق ــه بــه ع دولــت پــاک کــون

ھای خصوصـی    نشینی از سیاست 
سازی، خواستـار اسـتـعـفـای وی  

حال و با تـوجـه بـه  .  نیز شده است 
ــر   ــت ــجــام شــده بــه دف حــمــالت ان
اتحادیه کارگران، افکار عمومـی  

 کره ضمن اعالم 
ـرا    انزجار از دولت فعلـی،  آن

 .یک دولت استبدادی میخوانند 
با توجه به ادامه طوالنی ایـن  
اعتصاب و گسترش اعتراضات و  

ـلـی،    ھای داخلی   حمایت   و بین المل
ھای کارگری کره    رھبران اتحادیه 

جنوبی اعالم داشـتـه انـد کـه از  
روز سی و یکم  بـه مـحـل کـار  

ـتـه  .  خود باز خـواھـنـد گشـت  ـب ال
ـیـن   ھدف کارگران از صـدور چـن
ــبــه   ــرگــزاری مصــاح ــانــیــه و ب بــی

ای، اعالم پایان اعتصـاب و    رسانه 
عمال این  .  مبارزاتشان نخواھد بود 

کارگران پس از حضور در مـحـل  
ــان   ــارش ــت اول روز  ٣ ک ــاع  س

شان را با اعـتـصـاب شـروع    کاری 
ھمچنین ایشان از دولـت  . کرده اند 

و مسئوالن راه آھن خواھان حضـور  
ـتـگـو بـا   بر میز مذاکـرات و گـف

ھــای    اتــحــادیــه .  ایشــان شــده انــد 

کارگری کره اعالم کرده اند کـه  
 در روزھای 

 و  ٢  ژانویه مرحـلـه  ١٦  و  ٩  
 خواھـنـد    شان را عملی    اعتصاب ٣ 

کــرد و در صــورت عــدم اعــالم  
نشینی دولت از سیـاسـتـھـای    عقب 

خود نیز مرحله نھایی اعتراضشان  
که ھمراه با اعـتـصـاب سـراسـری  

.  خـواھـد شـد   خواھد بود عـمـلـی 
ـر   ـراب تاریخ این اعتصاب سراسری ب
با اولین سالگرد ریاست جمـھـوری  

  ٢/٢٥ خانم پاک کـونـه در روز  
اعالم ایـن اعـتـصـاب  .  خواھد بود 

ای تـمـام قـد    برابر با  اعالم مبارزه 
در برابر دولت سرمـایـه داران کـره  

 .از سوی کارگران میباشد 
ـاریـخـچـه  ای    در انتھا اشاره به ت

ھـای     شدن ھمین سیـاسـت   از عملی 
مشابه خصوصی سـازی در ژاپـن  

ـیـدانـم   را خالی  در  .   از عـریضـه نـم
ـا دولـت  ١٩٨٧ سال    که ھمزمـان ب

ـفـور و   ناکازونه وزیر معروف و مـن
ــاشــد،   ــب ــن مــی ضـد کــارگــری ژاپ
ــازی راه آھــن ایــن   خصــوصــی س

در ایـن زمـان  .   شـد   کشور عملـی 
بالغ بر صد ھزار کارگر راھن آھـن  
. این کشور از کارشان اخراج شدنـد 

 کارگر نیز با از دسـت دادن  ٢٠٠ 
کارشان و از سر یا س و نا امـیـدی  

اتحادیـه  . اقدام به خودکشی نمودند 
راه آھن ژاپن که تا بدیـن زمـان و  

ـا داشــتـن   ــون عضــو،  ١٧ ب ـی ــل  مــی
بزرگترین اتحـادیـه کـارگـری ایـن  
ـز مـورد   ـی کشور محسوب میشد ن

    یکـی . تھاجم و اشتقاق قرار گرفت 
 از 

ھـای دولـت    ترین سیاست    عمده 
وقت و سرمایه داران گانگـسـتـر و  
ـای   سامورایی ژاپن دقیقا  در راسـت
ـیـن اتـحـادیـه   متالشی ساختن ھـم

ــن دوره،  .  بــود  ســالــھــا پــس از ای
ـاداشــت  ــه در طــی ی ـاکـازون ھـا و    ن

مصاحب ھای مـتـعـددش بـه ایـن  
ـا  اعـتـراف   ھدف دولت خود صراحت

این شکست کـارگـران  .  کرده است 
ـاپـذیـری را   راه آھن لطمات جبران ن
برای کل طبقه کـارگـر ژاپـن بـر  

ـایـد بـه ایـن  .   جای نـھـاده اسـت  ب

ـان   نکته نیز اشاره کرد کـه از مـی
  ١٠٤٧ کارگران اخـراجـی آن دوره  

 سـال اسـت  ٢٧  از ایشان بالغ بر    تن 
ـیـه   ـارزاتشـان عـل ـان مـب که ھمچـن
ـز   ـی اخراج خود و ھـمـکـارانشـان و ن

ھای ضـد تشـکـالت    علیه سیاست 
کارگری حـاکـمـان و خصـوصـی  

 سازی و تھاجم به 
 کار و معیـشـت کـارگـران و  

ـا  . مردم را ادامه میدھند  امروزه و ب
بھانه کاھـش سـودھـای سـرمـایـه  
ـتـصـادی و   داران و تعمیق بحران اق
ـیـش   به دنبال آن ھار شدن بیش از پ
صاحبان سـرمـایـه و حـاکـمـانـش،  

ھــای خصــوصـی ســازی    سـیــاسـت 
ابعادی گسترده تر و جھانی یافتـه  

ھا مفھومی بجـز    این سیاست .  است 
تبدیل کارگران جھـان بـه بـردگـان  

ــی  ــوق و کســب    مــطــیــع و ب ــق  ح
ـیـشـتـر بـرای    سود  ھای ھـر چـه ب

سرمایه داران مفتخـور و انـگـل و  
باید در برابـر  .  دزد و چپاولگر ندارد 

ھـای دول سـرمـایـه و    این سیاسـت 
ـا تـمـام قـوا    بانک جـھـانـی  شـان ب

ـا را  .  ایستاد و مقابله کرد  ـی باید دن
ـان و   ــدگــ ـازن ــه ســ کــارگـــران ک

ـیـد و    گردانندگان واقعی   چرخ تـول
ـفـع خـود   اقتصاد آن  میباشند به ن

 !تغییر دھند 
کارگران کره جنـوبـی کـه بـه  
ــر   ــھــای اخــی ــژه در طــی ســال وی
ــن   ــران ژاپ ــطــشــان بــا کــارگ رواب
ـاریـخ و   ـتـه از ایـن ت ـاف گسترش ی

ـاسـت  ـایـج و مصـائـب سـی ـت ھــای    ن
 آگـاه    خصوصی سازی  به خـوبـی 

ــد  ــن ــارزات  .  ھســت ــب ــاومــت و م مــق
ـز کـارگـران کـره   تحسـیـن بـرانـگـی

ـیـشـتـریـن حـمـایـت  ھـا از    شایسته ب
ـقـه      ھـای جـھـانـی   ای   سوی ھم طـب
ـاشـنـد  ـا  .  خود میب ایـن کـارگـران ب

مبارزات و ابتکاراتشان به تـمـامـی  
ـارزه  .  کارگران راه نشان میدھند  مـب

ھـای جـھـانـی    مستـمـر و حـمـایـت 
کارگران تنھا و بھترین و پر قـدرت  
ـیـشـت و   ترین ابزار و راه حفـظ مـع
ـیـر جـھـان   حقوق مسلم ایشان و تغی

,   ای روشـن و انسـانـی   بسوی آینده 
 !آزاد و برابر میباشد 

 !زنده باد مبارزات بر حق کارگران 
 ٢٠١٣  دسامبر  ٣١ توکیو،  

 اعتصاب کارگران راه آھن سئول و حمایت 
 صد ھزار نفره مردمی

 جمال صابری 
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ــم در   «در اعــمــاق » دو اثــر مــھ
گـورکـی  .  ادبیات کارگری اسـت 

را در سال   «در اعماق »نمایشنامه  
سـال  ١٥ او حـدود  .   نـوشـت ١٩٠٢ 

ــبــر   ــالب اکــت ــل از انــق در  »قــب
را نوشت با این ھدف که    «اعماق 

ـنـده را   قوه مشاھده و مقایسه خوان
ــاالبــبــرد  ــه  .  ب   ٧٠ در اواخــر دھ

) در آلـمـان ( میالدی گونتروالراف  
والراف  .  کتاب در اعماق را نوشت 

خود را به شکل کـارگـر مـھـاجـر  
. ترک در جنوب آلمان درمـیـاورد 

تالش والراف انعکاس درد و رنـج  
ـران  .  کارگر مھاجر بود  اما، در ای

تحت حاکمـیـت نـظـام جـمـھـوری  
ــزاران کــارگــر   ــن ھ اســالمــی ای
ـنـد کـه    ـرض ھسـت عاصی و معـت
ار اعماق جامعه فریاد  میزننـد و  
ـر و   از درد و رنج و مشقـت و فـق

پرسوناژھای در  . گرانی میگویند 
ـران ایـن خـود   اعماق در جامعه ای
خیل میلیونی ھستند که کـتـاب  

ــد  ــویســن ـن ــن  .  در اعــمــاق را مــی ای
ـنـگ   وضعیت ننگ سرمایـه و ن
یک دسته از دزدھایی است کـه  
ــام   ــھــا در ارق دزدی و ثــروت آن
میلیاردی در روزنـامـه ھـا بـزبـان  

ـفـکـر ایـن  .  آورده شده است  بـایـد ب
ـیـادی افـتـاد  ـن . وضعیت و تغییر ب

در حاشـیـه اخـبـار  »در این شماره  
فریادھای در اعـمـاق   «کارگری 

فـریـادھـای در  . جامعه را آورده ام 
اعماق جامعه به انـدازه  کـافـی  

آنـچـه وجـود  .  گویا و روان ھستند 
ندارد تشکل و تبـدیـل کـردن ایـن  
ـر و   فریادھا به خشم و اعتراض زی

در ماه ھایی کـه  .  رو کننده است 
ـم تـب   به آخر سال نزدیک میشـوی
و تاب و جنب و جـوش کـارگـران  

میلیـون تـومـان  ٢ ».  بیشتر میشود 
ــا  ــمــزدھ ــن حــداق دســت ــعــی ــا   «ت ب

مطالبات و ارقـامـی کـه تـوسـط  
کارگران مطرح شده است،  راھی  
ــت   ــرای بــرون رفــت از وضــعــی ب
فالکتبـار کـنـونـی و دروازه ای  
برای ورود به ابراز وجود قدرتـمـنـد  
ـران   اجتماعی کارگران و مـزدبـگـی

ــن شــمــاره  .  جــامــعــه اســت  در ای
تعدادی از فریادھایی کـه درد و  
رنج کارگران را منعکس میکـنـد  

 .   را میاورم 
در  .  بـا سـالم :  مھدی خرمـی 

ــالب   ـق ـتـھـای بـعـد از ان تـمـام دول

ھمیشه رابطه کارگر و کـارفـرمـا  
. به نفع کـارفـرمـایـان بـوده اسـت 

حتی قراردادھایی ھم کـه تـحـت  
عنوان قانون کار بسته مـی شـود  
ـرخـــی   ــ ـــوســـط ب ـــه ای ت ــگـــون ب
ــرمــایــان طــراحــی و دســت   کــارف
کاری می شود که از یک سـو  
حق کـارگـران در دوران اشـتـغـال  
ضایع می شود و از سوی دیـگـر  
در صورت شـکـایـت کـارگـر بـه  

ــافــت  ...  اداره کــار و   ــز دری ــی ن
معوقات و مطالبـات بـه سـخـتـی  

در اینجا تـوجـه  . ممکن می شود 
به دو نکته بسیار ضـروری اسـت  
و به نظر مـی رسـد بـدون درنـظـر  
گرفتن این دو نکته نمی توان بـه  
. بھبود اوضاع چندان امیدوار بـود 

اولین مسئله تعـریـف مـنـطـقـی و  
ـتـھـای مشـاغـل   عادالنـه از نسـب

ایـن تـعـریـف و فـرھـنـگ  .  اسـت 
سازی باید بگونه ای بـاشـد کـه  
در جامعه، ھرشغلی جایگـاه خـود  

واقعیـت ایـن اسـت  .  را داشه باشد 
که در جـامـعـه امـروزی مـا از  
برخی مشاغل بتھایی ساخته انـد  
که نمی تـوانـد در آنـھـا دخـل و  

مـثـال  .  تصرف و نظارتی انجام داد 
آیا کسـی جـرات مـی کـنـد بـه  
ــاف و روشــن دربــاره   ــف صــورت ش
علت فوت بیمارش در بیمـارسـتـان  
یا زیر عمل جراحی، پـزشـکـی را  
. به پای میز محاکمـه بـکـشـانـد 

ـرگ در   ـــت مــ ـل ـــشـــه عــ ـی ھـــمــ
ــت   ـیـمـارسـتـانـھـا مـرگ بـه عـل ب

آیا دانشجویی مـی  .  بیماری است 
تواند به دلیل کم کاری استاد یـا  
ـفـاده   استاد راھنمـا و یـا سـو اسـت
برخی از اعضایھیـات عـلـمـی از  
جایگاه خود، اعتراض خـود را بـه  
جایی منعکس کـنـد؟ در وھـلـه  
ـتـھـا   اول باید این خطوط قرمز و ب

دوھـلـه دوم بـایـد  .  شکسته شونـد 
امنیت شغلی در جـامـعـه حـاکـم  

کارگری که با صداقـت در  .  شد 

محل کار خود مشغول بکار است  
نباید ھر شب دغدغه سرکار بـودن  
فردای خود را داشته باشد و ایـن  
امکان پذیر نیست مگر از طـریـق  

ــط کــار  ــه  .  دگـرگــون شــدن رواب ب
عبارتی به جای رابطه کـارگـر و  
کارفرما اگر رابطه کاری تعریـف  
شود و به یک قانون مـنـسـجـم و  
غیرقابل خدشه تبدیل گردد تردیـد  
ـتـی و   نیس تبعـیـض و بـی عـدال

 .فرارقانونی از بین خواھد رفت 
............... 

خـدا نـگـذره از  :  كارگر بیكار 
ـر كـه   دولت مھر پرور عدالت گست

ـبـال  .   ما رو به خاك نشوند  اول دن
ـنـد   این باشید که حقوق کارگرمان
ــه   ــاه ب ــت اول م ــدان دول کــارمــن
ـبـال   حسابشان واریز شود بعد به دن
ـتـی بـه   مقدار افزایش آن باشیم وق
ـیـمـانـکـار   دلیل عدم پرداخت پول پ
از طرف سازمانھای دولتی حقـوق  
ـرداخـت نشـده   کارگر چند ماھه پ
ــوایــی بــرای   ــن ــچ گــوش ش ــی وھ

 صدای کارگر نیست 
............................. 

ــه  ٨ در  :  حسـن   ســال اخــیــر ب
ـتـصـادی   دلیل سیاستھای غلط اق

ـیـكـار  . دولت  بسیاری از كارگران ب
شدند یا تعدیل شدند یا اینكـه بـه  
خاطر افت شدید ارزش پول مـلـی  
و عدم افزایش متناسـب دسـتـمـزد  

بسـیـاری از  .  كارگران با نرخ تورم 
ـــالت   ـــك ـران دچـــار مش ــ ـــارگ ك

بـه طـور  .  معیشتی جـدی شـدنـد 
 سال گذشته دوران سختـی  ٨ كلی  

 .برای قشر كارگران بود 
.............................

...... 
ـبـایـد كـارگـران  : مسعود  چرا ن

كه قشر عظیمی در كشور ھستنـد  
یك اتحادیه كـارگـری قـانـونـی و  
ــد كــه در   ــن ــاش ــه ب ــت رســمــی داش
ــاق   ــا ات ــت ی ــات دول ــســات ھـی جـل
ـنـده ای   بازرگانی یا مجلس نـمـای

داشته باشند كه از حقوقشان دفـاع  
ــد و مشــكــالتشــان را مــطــرح   ـن ك

ــد؟  ـن صــدای كــارگــران كــی و  !  ك
ــه گــوش مســووالن   ــد ب ــای كـجــا ب

گرانی افسـار گـریـخـتـه  !  برسد؟ 
ـر از دالر   شده دیـگـر حـتـی فـرات
ـر   ـپ رفته سری بـه فـروشـگـاه ھـای

ـلـو    ھـزار  ٨٠ بزنید ماھی حلوا كی
تومان و بقیه به ھمین نسـبـت ادم  
فكر می كند به كشـور دیـگـری  

این حقوقھا درد كـه را دوا  .  رفته 
ــره   ــد خــودتــان را مســخ ــن مــی ك

ملت را به سیخ كشیده انـد  .  كردید 
ـتـھـایـی   اخر گرانی و تـورم ھـم ان

 . دارد 
............................ 

ــا  ــم ــا عضــوی  :  نــی ســالم م
ـفـت امـیـدیـه   ازکارگران شرکـت ن

ـرمـاھـو  .  ھستیـم  ـی ھـنـوز حـقـوق ت
جـواب حسـابـداری  .. بھمون ندادن  

ــه  ــن پــول تــو حســاب  :  شــرکــت ای
ولی نفـت کـارت  !!!! شرکت نیست 

ـرمــــاه شــــارژ   ــــدا ســـ ـن کــــارمـــ
ھمکارای عزیزم، دولت جدید  .. شد 

. بیشتر طرفدار کارفرمایان ھسـت 
ـتـمـون   ـف نمونش وزیر پیشـنـھـادی ن

پس زیاد دلـخـوش  . آقای زنگنست 
ــن  ــاشـی ــده کــه  .. ایشـونــم نــب شــرمــن

 . ناراحتتون کردم 
.............................

..... 
ـر در  :  حسن  در سـالـھـای اخـی

دولت عدالـت مـحـور؟ و حـامـی  
ـیـن؟ و مـھـرورز؟ اجـازه   مستضعف
ــران در روز   حــتــی حضــور كــارگ
جھانی كارگران و تجمـع قـانـونـی  

 !!به آنھا داده نشد 
.............................

. 
ــیــم؟ :  زی زی  ــا  !  صــبــر کـن ت

میدونی ما  کارگرا چـی  !  کی؟ 
میکشیم از اینھمه گرونی کـرایـه  
خونه و اقالم خوراکی؟ پـوشـاک  
ـم   ـی ـتـون ـی ھم که ھیچی، اصـال نـم

 ... بھش فکر کنیم 
...................... 

ــالم  ـــورم  .  س ــون ت ــع ســت ــم ج
 درصد است کـه ظـاھـرا  ٦٦٠ برابر 

مـا کـه تـورم  .  منبع دولتی دارد 
نداریم فقط نمیدونم سکه که سـال  

 شصت ھزار تومن بوده در ایـن  ٨٠ 
ــون   ـی ـل دوازده سـال شـده یـک مـی

 .درصد ١٧٠٠ یعنی  .تومن 

 ...!!!تورم کجا بوده  
ـیـش کـش دولـت   بقیـه اش پ

 !!!مردان  
.................... 

ـر   ـر دکـت طبق اظھـارنـظـر اخـی
ـیـس جـمـھـوری   حسن روحانی؛ رئ

 درصـد اعـالم  ٤٠ که نرخ تورم را  
کرده است، حداقل دسـتـمـزد بـایـد  

 ھـزارتـومـان  ٦٩٥ در سال جـاری  
باشد که در ایـن صـورت مـیـزان  
کسری حداقل دریافتی کارگـران  
نسبت بـه رقـم مصـوب شـده بـه  

 . ھزارتومان می رسد ٢٠٨ 
.................. 

با وجود اینکه رئیس جـمـھـور  
ـتـصـادی  ١٠٠ در گزارش    روزه اق

خود یکی از دغدغه ھا و برنامـه  
ـرخ   ھای جدی دولت را کـاھـش ن
ــــش   ــــورم و مــــھــــار افــــزای ت
افسارگسیخته قیمت ھا در بـازار  
ـرخ تـورم کشـور   اعالم کرد، اما ن
در پایان مھرمـاه سـال جـاری بـه  

 درصـد رسـیـده اسـت  ٤١ بیش از  
  ٤١ که اگر شرایط اجـرای مـاده  

قانون کـار فـراھـم شـود، حـداقـل  
مزد کارگران باید به ھمین میـزان  
به اضافه الزام تـامـیـن مـعـیـشـت  
افزایش یابد مگر اینـکـه در مـاه  
ھای آینده ھمانـگـونـه کـه دولـت  
ـرخ تـورم رونـد   اعالم کرده است، ن

 .نزولی داشته باشد 
 

در اینصورت می توان انتـظـار  
ـنـده   داشت حداقل دستمـزد سـال آی
کارگران و مشموالن قـانـون کـار  

ـــال   ـم  ٩٣ در س ــ   ٦٠٩  از رق
ـبـاشـد و در   ـر ن ھزارتـومـان کـمـت

 ھـزار و  ٤٨٧ صورتی که به رقم  
ــال،  ١٢٥  ــی امس ــان ــوم   ١٢٢  ت

 درصــد  ٢٥ ھــزارتــومــان مــعــادل  
افزوده شود؛ حداقل مزد مشمـوالن  

 ھـزارتـومـان  ٦٠٠ قانـون کـار از  
 .خواھد گذشت 

 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 در اعماق
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 اعتراضات
 

در پی تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه 
 درصد از ٢٠دماوند تھران، کارفرما 

 .مطالبات کارگران را پرداخت کرد
ـروگـاه دمـاونـد  در  ١٠٠ :  دی ٦  ـی ـر از کـارگـران ن ـف  ن

شان، بـار دیـگـر     گذشته   ای به اعتراضات   توجه   واکنش به بی 
یـکـی از  .  در مقابل درب ورودی این نیروگاه تجمع کـردنـد 

 کارگر شـاغـل در ایـن  ٥١٠ :  کارگران حاضر در این تجمع 
ـراکـنـده   نیروگاه بیش از یک سال اسـت بـابـت مـعـوقـات پ

، از جمله اضـافـه کـاری،  ٩١  تا  ٩٠ ھای    حقوقی طی سال 
بـن  .  عیدی، پاداش و بن کارگری از این نیروگاه طلبکارنـد 

کارگری، حق کنترل فرکانس و پاداش تولیـد کـارگـران از  
ـیـن کـارفـرمـا مـکـلـف  .   پرداخت نشده است ٩٠ سال   ھمچـن

ـرار   است ھر سال دو دست لباس کار در اختیـار کـارگـران ق
ـبـاس    ٩٠ ھـای کـار سـال    دھد اما کارگران ھمچـنـان بـا ل

به جز مطالبات معوقه یـاد شـده، کـارگـران  .  مشغول کارند 
نیروگاه دماوند در یک سال و نیم گذشته دستمزد ماھیـانـه  

کـارفـرمـای جـدیـد در  .  انـد   خود را با تاخیر دریـافـت کـرده 
ـیـز بـی ٩٠ خصوص پرداخت مطالبات سال   تـوجـه     کارگران ن

 آبان مـاه، مسـئـوالن سـیـاسـی  ١٨ بعد از تجمع روز  .   است 
شھرستان تھران با رضایت کارفرما وعده دادند که ھـر مـاه  
ـنـد  ایـن   بخشی از معوقات مالی کارگران را پرداخت کـن
ـم بـه تـجـمـع   وعده عملی نشد و کـارگـران مـجـددا تصـمـی

ـبـات  .  گرفتند  ـرداخـت مـطـال عالوه بر محقق نشـدن وعـده پ
ـیـن   ـیـن اسـتـانـداری، ب معوقه از سوی کارفرمـا و مسـئـول
کارگران شایعه شـده اسـت کـه کـارفـرمـا قصـد دارد در  
ـیـز قـطـع   واکنش به اعتراضات، سایر مزایای قـانـونـی را ن

 . کند 
 

کارگران نی بر  کشت و صنعت ھفت تپه 
 دوباره دست به اعتصاب زدند

کارگران نی بر شرکت کشت و صنـعـت ھـفـت  :   دی ٥ 
ـرداشـت   ـنـاع از ب ـر بـا امـت تپه، دومین بار در یک ماه اخـی

کارگران نـی  .  نیشکر تولید شکر این شرکت را قطع کردند 
بر در اعتراض به وضعیت کـاری خـود در ایـن شـرکـت و  
محقق نشدن وعده مسووالن مربوط چند روزی است کـه از  

ـرھـا آذر  .  حضور در مزارع نیشکر خودداری می کنند  نی ب
 روز از حضـور  ١٠ ماه گذشته نیز دست به اعتراض زدند و  

ـر عـامـل و   در مزارع خودداری کردنـد امـا بـا وعـده مـدی
ـنـد  . مسووالن شرکت برای حل مشکالت بـه کـار بـازگشـت

 روز در مـحـل  ١١ حاضر نشدن کارگران به مدت بیـش از  
ـراض   کار به اخراج و بیکاری آنان منجر می شود لـذا اعـت
کارگران به صورت مقطعی انجام مـی شـود و تـا تـحـقـق  

ـری از  .  خواسته ھای آنان ادامه خـواھـد یـافـت  کـار نـی ب
جمله مشاغل سخت و زیـان آور اسـت امـا شـرکـت طـبـق  
توافقی که با بیمه کرده بیمه را بـه صـورت شـش مـاه از  
سال پرداخت می کند با این حساب ھر کارگر نی بر بـایـد  
ـفـاده از   شصت سال کار کند تا مشمول بازنشستگی و اسـت

ـرداخـت سـنـوات و  . مزایای بیمه شود  افـزایـش دسـتـمـزد، پ
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جـمـلـه خـواسـتـه ھـای  

پنجاه و سومین دوره تولیـد شـکـر در  .  کارگران نی بر است 
  ٢٠ کارخانه کشت و صنعت نیشکر ھفت تپه خوزسـتـان از  

مھر امسال با آغاز برداشت محصول نیشکر از مـزارع آغـاز  
ـیـد  .  شد  کشت و صنعت ھفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تول

شکر از نیشکر در کشور است و نیم قرن از تاسیس آن مـی  
 ھـزار تـن شـکـر در  ١٠٠ ظرفیت تولید این کارخانه  . گذرد 

ـیـد، سـاالنـه     ٦٥ سال است اما به دلیل فرسودگی خـط تـول
 .ھزار تن شکر در آن تولید می شود 

   
اعتصاب کارگران شبکه آبیاری و زھکشی 

 سد چمشیر
اعتصاب کارگران شبکه آبیـاری و زھـکـشـی  :   دی ٥ 

ـرداخـت  .   مـاه حـقـوقشـان ٥ سد چمشیردر اعتراض به عـدم پ
 روز آینـده دو حـقـوق  ١٠ اند ظرف    مسئوالن کارگاه قول داده 
سد چمشیر در حوزه گـچـسـاران و  .  معوقه را پرداخت کنند 

ـیـاری و   ـر روی رودخـانـه زھـره واقـع اسـت و شـبـکـه آب ب
ـری   ـلـومـت زھکشی چمشیر در پایین دست سد و در پنج کـی
ـرار دارد، ایـن   شھر زیدون و حوالی روستای حـیـدر کـرار ق

ھا در واقع کار انتقال آب به اراضی  استان بوشھـر را    شبکه 
زار    ھـای شـوره   دھند و برای حاصلخیز شدن زمـیـن   انجام می 

 .  اند   آن مناطق طراحی شده 
 
 

تجمع ھمزمان کارگران مخابرات راه دور و 
کارگران تھرانی در مقابل مجلس شورای 

 اسالمی
صبح امـروز مـقـابـل  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران :  دی ٣ 

مجلس شورای اسالمی در میدان بھارستان شاھد دو تجـمـع  
بنا بر گزارشھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  کارگری بود 

ـر  ١٠ کارگران ایران از ساعت   ـف  صبح امروز حدود دویسـت ن
ـراض بـه عـدم واریـز   از کارگران مخابرات روستائی در اعـت
بیمه ھایشان به سازمان تامین اجتماعی در مقابل مـجـلـس  
شورای اسالمی دست به تجمع زدند و خواھان رسیدگی بـه  

ـنـده  .  خواستھای خود شدند  بنا بر اظھار کارگران تجمـع کـن
ـرات  ١٣٨٩ تا سال    و قبـل از خصـوصـی سـازی در مـخـاب

 میلیارد و ششصد میلیون تومان از حـق  ٣٣ روستائی، مبلغ  
بیمه این کارگران توسط دولت به حسـاب سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی واریز نشده است و پس از خصوصی سازی نیـز از   

ـلـغـی  ٨٩ سال    به این سو بیمه ھای این کـارگـران کـه مـب
 میلیارد تومان میشود توسـط بـخـش خصـوصـی  ٣٤ معادل  

شرکت مخابرات به حساب سازمان تامین اجتـمـاعـی واریـز  
ـرغـم   ـی نشده است و پیگیریھا و اعتراضات تاکنونی آنـان عـل
ـر نـداشـتـه   ـیـجـه ای در ب ـت وعده ھای مسئولین تا کنون ن

بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع کـارگـری کـه  .  است 
 نفر از کـارگـران تـھـرانـی در  ٥٠٠ ھمزمان با  تجمع حدود  

اعتراض به غارت و چپاول سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی بـود  

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسـالمـی بـا حضـور در  
ـبـل  : میان کارگران تجمع کننده اظھار داشت  بیمه شما تا ق

ـری و بـه حسـاب   از خصوصی سازی توسط مجلس پیـگـی
سازمان تامین اجتماعی واریز شده اما بدلیل اشتباھـی کـه  
ـلـغ را بـه   صورت گرفته سازمان تامین اجتمـاعـی ایـن مـب
عنوان بیمه ھای شما منظور نکرده است و لذا باید وکـالی  
شما با در دست داشتن سند این واریز آنرا از سازمان تـامـیـن  

ـنـد  وی در ادامـه اظـھـارات خـود  .  اجتماعی پیگیری کـن
نسبت به واریز بیمه این کارگران پس از خصـوصـی سـازی  

ـلـه را بـایـد از طـریـق شـرکـت  : نیز اظھار داشت  ایـن مسـئ
ـرات  .  مخابرات دنبال کنید  در این تـجـمـع، کـارگـران مـخـاب

ـیـن   ـرا تـحـویـل مسـئـول روستائی طوماری را نیز تنظیم و آن
  ٣٠/١١ مجلس شورای اسـالمـی دادنـد و حـدود سـاعـت  

ـرای   دقیقه با وعده مسئولیـن مـجـلـس شـورای اسـالمـی ب
در  .  رسیدگی به خواستھایشان به تجـمـع خـود پـایـان دادنـد 

 کارگران تھرانی نیز که با در دست داشـتـن  ٥٠٠ ھمین حال  
پالکاردھائی مبنی بر اعتراض به غارت و چپـاول سـازمـان  
تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورای اسالمی دست بـه  
تجمع زده بودند پس از سخنرانی حسین دھدشتی، یـکـی از  
اعضای ھیئت تحقیق و تفحص مجلس از سـازمـان تـأمـیـن  

.  بـه تـجـمـع خـود پـایـان دادنـد ١١ اجتماعی حدود ساعت  
حسین دھدشتی در این سخنرانی با اظھار ایـن نـکـتـه کـه  
مجلس شورای اسالمی به وظیفه خـود عـمـل کـرده اسـت  
تالش کرد وظیفه مجلس را در اینباره خاتمه یـافـتـه اعـالم  

الزم به یادآوری است این تجمع با شرکت سران خـانـه  .  کند 
ـر پـا شـده بـود امـا تـعـدادی از   کارگر از نقاط مختلف ب
ـراضـی   فعالین مستقل کارگری  و ھماھنگ طـومـار اعـت
ـنـد و   ـیـز در آن شـرکـت داشـت چھل ھزار نفری کارگـران ن
ھماھنگ کنندگان طومار اعتـراضـی بـطـور مـرتـب نـظـر  
ـلـی جـلـب   ـق کارگران را به اقدام اعتراضی و قضائـی مسـت
ـری از سـوی کـارگـران   میکردند که با استقبال چشـمـگـی

 . تجمع کننده مواجه شد 
 

تجمع در اعتراض ب عدم پرداخت 
 حقوقشان

" کـوھـدشـت " سـازی    کارگران شرکت ساختمان :   دی ٦  
شھر سقز، از آغاز سال جاری تاکنون ھیچ گـون حـقـوق و  

ـر آن  .  مزایایی دریافت نکردەاند  شرکت کوھدشـت ک دفـت
  ی شھـر سـقـز واقـع گـردیـده، حـدود یـک  " سیلو " در محل

میلیارد تومان ب کارگران شاغل در این شـرکـت بـدھـکـار  
ی آنـھـا     ماه گذشت از پرداخت حقوق معوقه ١٠ بودە و طی  

 تن از کارگران شرکت کوھدشت روز  ٤٠ .  امتناع کردەاست 
ـرداخـت حـقـوقشـان    چھارشنب چھارم دی  ماه، ب علت عدم پ

ـرپـا کـردنـد  . در مقابل دفتر این شرکت تجمعی اعتراضی ب
کند و ب    شرکت مذبور تحت نظر سپاه پاسداران فعالیت می 

  دھـنـد، ب تجـمـع خـود ادام اگر ب اند ککارگران گفت
ـقـالب " اتھام حمایت از   از آنـھـا شـکـایـت ب عـمـل  "  ضـدان

ـروژە    شرکت پیمانکاری کـوھـدشـت ھـم .  آورند   می  اکـنـون پ
 شھـر سـقـز را در دسـت  " ٢ فاز  "ھای سازمانی    ساخت خان

ھر موقع کارگران خواستـار دریـافـت حـقـوق خـود از  . دارد 
 ھزار تومان ب آنھـا  ٤٠  تا  ٣٠ مسئولین شرکت شدەاند، تنھا  

ـر کـارگـران   ـیـشـت پرداخت کردەاند و این در حالی است ک ب
 .این شرکت متاھل و دارای فرزند ھستند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تجمع روزانه کارگران پلی اکریل ھمچنان 
 ادامه دارد

ـراضـی کـارگـران واحـد  :  دی ٣  برقراری اجتماعات اعـت
ـراض  .  ھای کاری   جایی شیفت   تولیدی در زمان جابه  در اعـت

به بی پاسخ ماندن مطالبـات روزی دو نـوبـت در ھـنـگـان  
ـنـد  . شروع و پایان کار در محوطه کارخانه تجمـع مـی کـن

این تجمعات اعتراضی ھر روز صـبـح و عصـر و در زمـان  
ـرگـزار مـی  شـود، و بـه مـنـظـور    جابجایی شیفت کـاری ب

ھا در ھر نوبت کاری کارگران پلی اکریـل ھـر    کاھش تنش 
ـم سـاعـت در داخـل   ـی روز ھنگام ورود و خـروج بـه مـدت ن

ھای صنفی خـود را    محوطه کارخانه حاضر شده و خواسته 
ھای کارگران از جمله در خـواسـت    خواسته .  کنند   مطرح می 

توقف سیاسـت کـوچـک سـازی کـارخـانـه و جـابـجـایـی  
شـود بـه    یـادآوری مـی .  مدیریت ترتیب اثر داده نشـده اسـت 

ـر   دنبال تصمیم مدیرت کارخانه پلی اکریل اصفھان مبنـی ب
ـیـدی، کـارگـران   تفکیک بخش ھای مختلف این واحد تول
از ھشتم آبان ماه گذشته با برپایی اجتماعات اعتراضـی در  

 .داخل محوطه کارخانه نسبت به این اقدام اعتراض کردند 
کمیسیون کارگری شورای تامین شھرستان مبارکه بـا  

ـلـی   «کریم فروزان »ای به    ارسال نامه  مدیرعامـل شـرکـت پ
سـیـاسـت کـوچـک  (  SBUاکریل اصفھان تاکیـد کـرده،  

در بـخـش دیـگـری از  .  متوقف شده است )  سازی کارخانه 
ـرسـنـل، در   ـرارداد پ نامه با تاکید بر تغییر نکردن ماھـیـت ق
خصوص استفاده از مزایای مشاغل سـخـت و زیـان آور بـه  

ـنـاد    نظر قبلی کمیته  ھای بدوی و تجدید نظر اسـتـانـی اسـت
 .شده است 

کمیسیون کارگری شورای تامین شھرستان مبارکه در  
ـرر کـرده   ادامه نامه در خصوص مدت قرارداد کارگـران مـق
است از ھرگونه کاھش مدت قرار داد خـودداری و تـا حـد  

ـرارداد  در  .  ھـا اقـدام شـود   امکان، نسبت به افزایش مـدت ق
ـریـت در   ـری مـدی ـیـگـی ـر پ پایان این نامه، ضمـن تـاکـیـد ب
خصوص ارتقاء خدمات رفاھی از جمـلـه رسـتـوران شـرکـت  
پلی اکریل اصفھان، بازنگری در طرح طبقه بندی مشـاغـل  
. به بعد از تشکیل شورای اسالمی کار موکول شـده اسـت 

الزم به ذکر است بنا به گفته نماینده کارگران پلـی اکـریـل  
اصفھان، در حالی که یک ھفته از تاریخ ارسال ایـن نـامـه  

ـر تـوقـف اجـرای سـیـاسـت    گذرد، ھنوز نشانـه   می  ای دال ب
خـورد امـا    کوچک سـازی در کـارخـانـه بـه چشـم نـمـی 

ـم گـرفـتـه  ـتـه جـاری بـه    کارگران تصـمـی انـد تـا پـایـان ھـف
ـیـز، تـجـمـعـات   فرمانداری فرصت دھند و به ھمین منظور ن

 .اند   شان را متوقف کرده 
 

 گزارش اعتصاب در ایران خودرو
پس از راه افتادن بخش ھای مختلف کـارخـانـه پـس از  
رفع محدودیت ھای تجاری و تحریم ،وکارکـردن کـارگـران  
ـران خـودرو کـه   به روال گذشته، کارگران بخش جـنـوبـی ای
ـیـد در آن قسـمـت وجـود دارد از   بخش ھای مونتاژ و تـول
یکماه پیش تصمیم گرفتند نسبت به فشـار کـاری و عـدم  
ــراض   ــه اعــت ــمــزد اقــدام ب ــن کــار و دســت ــگــی بــی ھــمــاھــن

ھرچند که کارگران بخش شمالی ایران خودرو ھم از  . بکنند 
ـبـود   این امر استقبال کردند اما متاسفانه به دلیل دوری و ن

 آذرکـارگـران بـخـشـھـای  ٣٠ تماس ھای الزم در روز شنبه  
ـرار   ـیـد در آن قسـمـت ق جنوبی ایران خودرو که مونتاژو تول

دارد با نخوردن غذا و نرفتن به رستوران اعتراض خود را بـه  
ـنـکـه از طـرف  . گوش مدیران ایران خـودرو رسـانـدنـد   بـا ای

مدیران و سرپرستان به کارگران گفته می شد کـه ایـن راه  
ـیـن   اعتراض نیست ولی کارگران با این اقدام ھماھنـگ اول
ـیـد و کـمـی   اعتراض خود را نسبت به سرعت خـطـوط تـول

ـیـد بـاعـث  . دستمزد ھا اعالم کردند  سرعت زیاد خطوط تـول
فشارعصبی و پرخاشگری در کارگران می شود که نمونـه  
چند ھفته پیش در ایران خودرو و اقدام به خودکشی یـکـی  

بـه ھـرحـال  .  از کارگران ایران خودرو از نمونه ھای آن اسـت 
ـران دسـتـمـزد ھـا و   ـرای جـب ـریـت ب این اولین ھشدار به مدی

سـنـدیـکـای کـارگـران  ». کاھش سرعت خطوط مونتاژ بود 
فلزکار ومکانیک ضمن حمایت از این اعتصاب و خواستـه  
ھای کارگران امیدواراست که ھماھنگی بین بـخـش ھـای  
شمالی و جنوبی ایران خودرو به اتحاد کارگران ایران خـودرو  
منجر شده و با اعتراضات ھماھنگ به خواسته ھای خـود  

ـرسـنـد  ـیــک   «. ب سـنـدیـکــای کـارگـران فـلـزکــار و مـکـان
 ١/١٠/١٣٩٢ 

 
 نا امنی محیط کار 

 
  کارگر٤کشته و زخمی شدن

ریزش ناگھانی سقف طبقات یک ساختـمـان در  :  دی ٦ 
حال احداث در خیابان شمشیری، خیابان تفرش غربی، یـک  

کـارگـران  .   کارگر کشته و سه کارگر دیگرمجروح شـدنـد 
ـقـه ھـمـكـف یـك   ساختمانی محل استراحت خود را در طـب
ساختمان چھار طبقه در حال احداث ایجاد کرده بـودنـد کـه  

  ٤ ناگھان سقف طبقات بعلت سست بودن آنھا فرو ریخـت و  
 .کارگردر زیر آوار گرفتار شدند 

 
 مرگ کارگر خدماتی شھرداری رشت

از ابتدای مھر ماه سال جـاری تـاکـنـون چـھـار  :  دی ٦ 
رفتگر به علت تصادف در جاده ھا کشته و یا زخمـی شـده  

دی در فلکه گاز ھنگام انـجـام   ٦ اند و  یک کارگر در    
یو بیمارستـان  .  سی .  کار تصادف کرد و ھنگام ظھر در آی 

كـارگـران خـدمـات شـھـری از حـداقـل  .  پورسینا جان باخت 
ـرخـوردار    حقوق قانونی و حتی ابتدایی   ترین وسایل ایمـنـی ب

 .نیستند 
  

 کارگردرانفجار گاز٢جان باختن
ـفـجـار گـاز و آتـش  ٢ از جان بـاخـتـن :   دی ٥  کـارگـردران

 . سوزی در یک کارگاه چوب بری در بروجرد 
 

آتش سوزی درکارگاه نجاری یک کارگر را 
 به کام مرگ کشاند

ـر  :  دی ٥  آتش سوزی درکارگاه نجاری در مـنـطـقـه خـی
 .یک کارگر را به کام مرگ کشاند )  ورامین (آباد 

 
اجاق خوراک پزی کارگر را به کام مرگ 

 کشاند
بروز گاز گرفتگی در مـنـزل دو کـارگـر، در  :  دی ٤  

خیابان رباط کریم، خیابان فرھودی زارع دوکـارگـررامصـدوم  

 . وبکام مرگ کشاند 
 اخراج و بیکارسازی

 
 کارگر را ١٥٠ ماه حقوق ندادند و  ١١ 

 اخراج کردند
 نفـر  ١٥٠ کارخانه قند کامیاب  توقف تولید و بیکاری  

 تـا  ٤ پرداخت حقوق کارگـران از  .  از کارگران این کارخانه 
ـنـد  ١٥٠ از مجموع  .    ماه به تاخیر افتاده است ١١   کارگر ق

ـقـه  ٢٦ کامیاب،     ١٩  نفر کارگر رسمی ھستند که بـا سـاب
ــن کــارخــانــه   ــیــت ای ســال کــار، در صــورت ادامــه فــعــال

توانستند تا یک سال دیگر تحت قانون مشاغل سـخـت    می 
آور بـازنشـســتـه شــونـد امــا در شــرایـط فــعـلـی در    و زیـان 

 .برند   بالتکلیفی به سر می 
 

  میلیون جویای كار٧بیش از 
  ٢٠٠  میلیـون و  ١ :  روزه وزارت كار ١٠٠ گزارش  : دی ٨ 

آمار رسمی نشـان  .   سال گذشته بیکار شده اند ٣ ھزارنفر در  
دھد كه متوسط ساالنـه افـزایـش شـاغـالن كشـور طـی    می 
ایـن  .   ھزارنفر بـوده اسـت ٨١  تنھا  ١٣٩١  تا  ١٣٨٤ ھای    سال 

ـری از   ـیـش از ایـن كـه خـب در حالی است كه طـی دوره پ
ــن   ــی ــه كــرد چــن ــت و گــاز و ھــزیــن ـف ــاالی ن درآمـدھــای ب

ـر  ٦٧١ ھایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقـم    بودجه  ـف  ھـزارن
ـیـش از  ١٣٩٠  و  ١٣٨٩ ،  ١٣٨٦ ھای    طی سال .  بوده است   ب

 ھزار نفر از شمار شـاغـالن كـاسـتـه شـده  ٢٠٠ یك میلیون و  
 ھـزار  ٦٠٠  میلیون و  ٢ البته گذشته از وجود حدود  .  است 

ھـای    ، طـی سـال ) مطابق گزارش مركز آمار ( بیكار در كشور 
آتی بازار كار با ھجوم فارغ التحصیالن دانشگاھی به بـازار  

ـم بـی .  كار مواجه خواھد شد  ـقـه    در واقع با توجه بـه رق سـاب
ھـا،     میلیون افـراد مشـغـول بـه تـحـصـیـل در دانشـگـاه ٤.٥ 

" آتـی  "ترین معضل    بیكاری پنھان جوانان تحصیل كرده، مھم 
 . اقتصاد ایران است 

 
 «صنایع مھتاب»بیکاری در 
بدلیل تعطیلی مـوقـت ایـن    «صنایع مھتاب »کارگران  

ـم  .   کارخانه بیکار شدند  ـی کـارگـران طـی چـھـار مـاه و ن
ـیـدات ایـن کـارخـانـه  .  اند   گذشته حقوقی دریافت نکرده  تـول

ساخت انواع المپ در اسـتـان خـراسـان رضـوی اسـت کـه  
ـر   ـی امروزه دیگر توجیه اقتصادی ندارند و کارفرما برای تغـی

ـیـد المـپ   ای دی    ھـای کـم مصـرف و ال   ساختار و تـول
 کارگـر کـارخـانـه  ٨٤ . کارخانه را موقتا تعطیل کرده است 

 . اند    سال سابقه بیکار و بالتکلیف ١٧ صنایع مھتاب با  
 

اخراج جمعی از کارگران شرکت پیش 
 تنیده

 کـارفـرمـایـان  ١/١٠/٩٢ بنا به خبر ارسالی در تـاریـخ  
ـنـدج  ٤ شرکت پیش تنیده واقع در    کیلومتری جـاده ی سـن

 نفر از کارگـرانـش را بـه بـھـانـه ی  ١٥ به کامیاران تعداد  
ـیـدی از   واھی کمبود بودجه و نبود فروش محـصـوالت تـول

ـیـن  .  کار بیکار کرد    ٣ این کارگران دارای سوابق کـاری ب
ـرای کـمـک    کمیته .  باشند    سال می ١٥ تا   ی ھماھنگـی ب

 ھای کارگری   به ایجاد تشکل 
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تاخیر سه ماھه در پرداخت حقوق حدود 
  کارگر ٢٠٠

 استخراج سنگ گرانیـت مـعـادن شـاھـکـوه را تـعـداد  
ھای پیمانکاری بر عھده دارند که عمومـا    زیادی از شرکت 

ـرداخـت مـی  ـر پ ـنـد   حقوق کارگران را بـا تـاخـی تـعـداد  .  کـن
ھای پیمانـکـاری    کارگران شاغل در ھر کدام از این شرکت 

ـیـمـانـی مـعـدن  .    نفر ھستند ٤٠  تا  ٣٠  مجموع کـارگـران پ
 نفر ھستند که به طور مـیـانـگـیـن سـه  ٢٠٠ شاھکوه حدود  

ـرداخـت  .  اند   ماه حقوق نگرفته  عالوه بر تعویق سه ماھه در پ
ـر بـه حسـاب تـامـیـن   حقوق، بیمه این کارگران نیز با تـاخـی

مدت قرارداد پیـمـانـکـاران مـعـادن  .  شود   اجتماعی واریز می 
سنگ گرانیت شاھکوه با کارگران سه ماھه است و چـون  
ـنـد قـدرت   کارگران فاقد ھـرگـونـه تضـمـیـن شـغـلـی ھسـت

ـر حـقـوق  در ایـن مـعـدن،  .  شـان را نـدارنـد   اعتراض به تـأخـی
توجھی به بھداشت کار و نادیده گرفتن عوامل فیزیکـی    بی 

و شیمیایی ھمانند گرد و غبار، گـازھـای مـعـدن، صـدای  
خراش، روشنایی نامطلوب، درجه حـرارت نـامـطـلـوب،    گوش 

ـرات  ...  حمل و جا به جایی دستی بارھای سنـگـیـن و  ـی تـاث
 .گذارد   غیر قابل جبرانی بر سالمت کارگران معدن می 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
تاخیر سه ماھه در پرداخت حقوق کارگران 

 تعطیلی نخ پنگوئن -موکت پنگوئن
ـیـش از  :  دی ٤     ٥٠ تأخیر سه ماه در پرداخـت حـقـوق ب

ـیـدی    .«موکت پنـگـوئـن »کارگر شاغل در   دو واحـد تـول
موکـت  »ھای    تحت مسئولیت صنایع نساجی پنگوئن به نام 

ـنـگـوئـن »و   «پنگوئن  در شـھـرک صـنـعـتـی رشـت   «نخ پ
ـیـد   ـنـه تـول ـیـب در زمـی ـرت فعالیت داشتند که ھر کدام به ت

.  کـردنـد   موکت و تولید انواع کاموا و نخ فرش فعالیت مـی 
در واحـد  .   ھم اکنون تـعـطـیـل شـده  «نخ پنگوئن »کارخانه  
نیز عالوه بر سـه مـاه تـعـویـق در   «موکت پنگوئن »دیگر،  

ـیـمـه تـعـطـیـل   پرداخت حقوق کارگران، تولید نیز به حالـت ن
 .درآمده است 

 
 ١٤٠ ماھه در پرداخت حقوق ٤تأخیر 

 «فخر و ظفر»کارگر شرکت پیمانکاری 
 آبفای آبادان

ــق  :  دی ٤   کـارگـر شـرکــت  ١٤٠  مــاه حــقـوق  ٤ تـعـوی
ـفـای    مجری پروژه  «فخر و ظفر »پیمانکاری   ھای شرکت آب

ـنـه لـولـه گـذاری  .  آبادان  شرکت پیمانـکـاری کـه در زمـی
ھای شـھـر بـا شـرکـت    انشعابات آب و رفع شکستگی لوله 

آبفای آبادان ھمکاری دارد به بھانه دریافت نکـردن صـورت  
ھای مالی از سوی شرکت آبفا به کارگـران اعـالم    وضعیت 

 .کرده است که توان پرداخت به موقع حقوق را ندارد 
 

 ماه حقوق معوقه ی کارگران شرکت ٤
 جھاد نصر

 مـاه اسـت  ٤ کارگران شرکت جھاد نصر مـدت  :  دی ٥ 
ایـن کـارگـران بـعـداز  .  انـد     که حقوق خود را دریافت نـکـرده 

چندین بار مراجعه به دفتر شرکت برای پیگیری حقـوقشـان  
ـیـل عـدم    با وعده وعیدھای کارفرما روبرو می  شوند و به دل

ـتـوانسـتـه  انـد    وجود تشکل و نداشتن امنیت شغلی تاکـنـون ن
ـنـد  الزم بـه ذکـر  .  حقوق ھای معوقه خود را دریافـت نـمـای

ـر  ١١٠ است که شرکت جھاد نصر در اواخر سال گذشته   ـف  ن
از کارگرانش به صورت دسته جمـعـی و بـدون ارائـه نـامـه  

ی ھماھنگی برای کـمـک    کمیته .  رسمی اخراج کرده بود 
 ھای کارگری   به ایجاد تشکل 

 
 ماھه در پرداخت حقوق کارگران ٣تأخیر 

 سه شرکت پیمانکاری پاالیشگاه آبادان
ـیـمـه  :  دی ٧  ـرداخـت حـقـوق و ب تاخیر سـه مـاھـه در پ

ـنـدر صـادراتـی   کارگران سه شرکت پیمانکاری مستقر در ب
ـیـمـانـکـاری  .  ماھشھر  ،  «مـیـخـک قشـم »سـه شـرکـت پ

که تحت مسئولیت پاالیشگـاه   «ساخت   به »و   «عدالت کار »
ـیـت دارنـد، بـه طـور   آبادان در بندر صادراتی ماھشھر فـعـال
میانگین سه ماه است که پرداخت حقوق کارگـران خـود را  

ـیـش از    در ھر کدام از این شـرکـت .  اند   به تاخیر انداخته  ھـا ب
 «میخک قشم »شرکت  . کنند    کارگر پیمانی کار می ٣٠ 

 «سـاخـت   به »و   «عدالت کار »در زمینه خدمات نظافتی و  
ـنـدر   ـیـق در ب ـرات مـخـازن و ابـزار دق نیز در زمینـه تـعـمـی

ـیـمـه،  .   صادراتی ماھشھر  عالوه بر سه ماه تعویق حقوق و ب
پیمانکاران لباس کار و کاله ایمنی کارگران را در مـوعـد  

ـیـمـه ایـن  .  کنند   مقرر تأمین نمی  ـرداخـت حـق ب تاخیـر در پ
کننـد    کارگرانی که در شرایط سخت آب و ھوایی کار می 

ھای درمانـی    باعث شده، تامین اجتماعی در تمدید دفترچه 
ـرای مـداوای   آنان کوتاھی کرده و ھم اکنون این کارگران ب
ـنـه و   بیماریھای خود از جمله بیماریھای شغلی، دچـار ھـزی

 .شوند   مشکالت مالی فراوانی می 
  

 اند  ماه حقوق دریافت نکرده٣
 کـارگـر کـارخـانـه  ١٨٠  ماھه حقـوق  ٣ تعویق  :  دی ٥ 

کارگران از مھر ماه سـال  .   برق   آلومتک تولید کننده کابل 
اند و با توجه بـه کـاھـش    جاری ھیچ حقوقی دریافت نکرده 

ـیـش از   تولید در کارخانه طی یک سال و نیـم گـذشـتـه، ب
 در  ٩١  سال کار، سـال  ١٨  کارگر با میانگین سوابق  ١٥٠ 

دو مرحله بیکار شدندو اکنون تعداد کارگران آلومـتـک بـه  
ـنـھـا     نفر رسیده ١٨٠   کـارگـر  ٧  است کـه از ایـن تـعـداد ت

ـرارداد مـوقـت   ـقـی بـا ق قدیمی قرارداد دائمی دارنـد و مـاب
 کارگر ھـر روز صـبـح بـدون  ١٨٠ این  . مشغول کار ھستند 

آنکه کاری برای انجام دادن در کارخانه وجود داشته بـاشـد  
بـخـشـی از مشـکـالت  . شوند   در محل کار خود حاضر می 

ـیـمـه اسـت کـه   ـرداخـت ب کارگران مربوط بـه تـعـویـق در پ
کارفرما به صورت مداوم آن را به تامین اجـتـمـاعـی واریـز  

ـیـمـه   با فاصله .  نکرده است  ای کـارگـران    ای که در سوابق ب
ـرای   بوجود آمده است امکان بـازنشـسـتـگـی زود ھـنـگـام ب

ای کارخانه آلومـتـک    معوقات بیمه .  کارگران فراھم نیست 
 میلیون تومـان اسـت و بـا  ٦٠٠ به تامین اجتماعی بیش از  

ـلـغـی را   وجود اینکه کارفرما ماھانه از حقوق کارگران مـب
کسر کرده اسـت  )   درصد از حقوق ٧ ( به عنوان سھم کارگر  

اما با کوتاھی در پرداخت بیمه کارگران به سازمان تامـیـن  
 .ای کرده است   اجتماعی کارگران را دچار مشکالت بیمه 

 
 سه سال بی حقوق با انتظار نافرجام

کارکنان یک موسسه علمی کاربردی کـه در  :  دی ٥ 

شھرک صنعتی ساوه مستقر است به علت حدود سـه سـال  
عدم پرداخت حقوق ، کارکنانش را از دسـت داده و حـالـت  

در سه سـال گـذشـتـه ھـیـچ  .  تعطیل به خود گرفته است  
ـرداخـت نشـده اسـت  ـر  .  گونه حقوقی به کـارکـنـان پ ـیـشـت ب

ـیـل  ٢٠ کارکنان این مرکـز کـه حـدود   ـر بـودنـد بـه دل ـف  ن
دریافت نکردن حقوق از ادامه ھمـکـاری بـا ایـن مـوسـسـه  
ـیـت   منصرف شدند و تنھا چھار نفر در این مجـمـوعـه فـعـال

موسسه علمی و کاربردی یـدک رسـان کـاوه سـال  .  دارند 
 در شھر صنعتی ساوه فعالیت خود را آغـاز کـرد و ھـم  ٨٣ 

 . دانشجو دارد ٢٥٠ اکنون حدود  
 

تاخیردرپرداخت حقوق کارگران معادن 
 !کوھبنان واحتمال اخراج کارگران

ــمــاعــی  :  دی ٨  ــعــاون، کــار و رفــاه اجــت رئــیـس اداره ت
ھای مـعـوق بـه ویـژه در مـعـادن    حقوق :  شھرستان کوھبنان 

بخش خصوصی از جمله مشکالت کارگری اسـت کـه بـا  
ـرداخـت حـقـوق    پرداخت  ھای دیرھنگام شرکت زغال سنگ پ

ـیـش  .  گیرد   کارگران با تعویق صورت می  در بخش دولتـی ب
 ھـزار  ٢  ھزار کارگر و در بـخـش خصـوصـی حـدود  ٣ از  

ھـای مـعـوق بـه ویـژه در    حقوق . کارگرمشغول کارھستند  
معادن  بخش خصوصی از جمله مشکالت کارگـری اسـت  

ھای دیرھنگام شرکت زغـال سـنـگ حـقـوق    که با پرداخت 
 .گیرد   کارگران با تعویق صورت می 

 
 كارگران 

 
 افزایش دستمزد تورم زا نیست

ـراضـی    یکی از ھـمـاھـنـگ  ـنـدگـان طـومـار اعـت  کـن
زا بـودن افـزایـش واقـعـی    کارگران به دستمزد، مدعیان تورم 

ـرویـن مـحـمـدی بـا  .  ھا را به مناظره دعـوت کـرد   دستمزد  پ
زا بودن افـزایـش واقـعـی دسـتـمـزد    اعالم اینکه ادعای تورم 

در تـمـامـی  :  کارگران صحت و مبنای واقعی ندارد، گفت 
سالھای گذشته ایـن ادعـا بـا ھـدف راضـی نـگـھـداشـتـن  
کارگران به دریافت دستمزدھای زیر خط فقـر مـطـرح شـده  

وی بابیان اینکه از نظر اقتصادی افـزایـش دسـتـمـزد  .  است 
ــورم  ــی ت ــگــران از    زمــان ــود کــه درآمــد مــزدبــی زا خــواھــد ب

سـالـھـاسـت کـه در  :  ھا پیشی بگیـرد، گـفـت   ھای آن   ھزینه 
ھـا    ھایی دستمـزد   شورای عالی کار به واسطه چنین استدالل 

ـیـجـه    ھای واقعی زندگی عـقـب مـانـده   از ھزینه  ـت انـد و درن
ــر خــرج   ــراب ــتــی ب ــیــش و ح ــچــگــاه ب ــی ــران ھ ــران ای کــارگ

ایـن  .  اند تـا ایـجـاد تـورم کـنـد   شان مزد نگرفته   ھای   خانواده 
ـفـان واقـعـی شـدن   فعال کارگری با یادآوری اینکـه مـخـال

ـروی انسـانـی و بـحـران   دستمزد  ـی ھـای    ھا ھـمـواره تـعـیـدل ن
: انـد، افـزود   کارگری را از عوارض افزایش مزد اعالم کرده 

شـود کـه    این ادعای کاذب در حالی ھمچنان مـطـرح مـی 
نوسانات اقتصادی اخیر که یاعث بیکاری ھـزاران کـارگـر  
شد نشان داد که اخراج کارگران ھیچ ارتباطی بـا افـزایـش  

این فعال  کارگری با یادآوری اینـکـه در سـال  .  مزد ندارد 
ھـای نـادرسـتـی دسـتـمـزد    گذشته نیز به دلیل چنین استالل 

کارگران کمتر از نرخ رسـمـی تـورم افـزایـش یـافـتـه بـود،  
با توجه به اینکه مسئوالن ارشد دولتی خود از تـورم  :  افزود 
ـتـظـار کـارگـران     درصدی در جامعه خبر مـی ٤٥  دھـنـد، ان
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ـرخ تـورم  ٩٣ برای سال    افزایش واقعی دستمزد متناسب با ن
ـیـل از تـمـامـی  :  محمدی در پایان افزود .  است  به ھمین دل

مدعیان تورم زا بـودن افـزایـش دسـتـمـزد کـارگـران دعـوت  
ــات صــحـت   مـی  ــا بــرای اثــب ـیــم ت  ادعـاھــای خــود در    کــن

 دی ٣ -ایلنا :منبع .  کنند   ای با کارگران شرکت   مناظره 
 
 

اھمیت اولین اعتصاب سازماندھی شده 
 سندیكائ رانندگان و ١٣٨٤زمستان 

كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و 
 حومه بعد از سه دھه

 نگـذشـتـه بـود،  ١٣٨٤ ھنوز ساعاتی از چھارم دی ماه  
ـئـت  ٣٠/٢ ساعت    بامداد بود  كه تـعـدادی از اعضـای ھـی

ـیـن سـنـدیـكـائـی در مـنـزل یـكـی از   مدیره سندیكا و فعال
ھمكاران در جنوب شھر دور ھم جمع شده بودند، تا تداركـات  
ـنـدگـان و كـارگـران شـركـت واحـد را   اولیـن اعـتـصـاب ران

دو روز بـود كـه مـن و دوسـتـان بـاقـی  .  سازماندھی كنند  
مانده از ھیئت مدیره و اعضای فعال سنـدیـكـا  كـه ھـنـوز  
دستگیر نشده بودیم  بطور مخفی اعالمیه ھای سندیكـا را  
با تیتر اعتصاب ، در مناطق و ترمینال ھـای شـھـر تـھـران  
ـم  ایـن اعـتـصـاب سـازمـانـدھـی شـده و   پخش مـی كـردی
ـیـن   تشكیالتی از چند نظر برای ما مھم بود ،ھم اینـكـه اول
اعتراض و اعتصاب كارگری به این گستردگی بـود و ھـم  

برسمیت شناختـن    -١ به جھت خواسته ھایش كه مھمترین ان  
ـرسـمـیـت  -٢ سندیكا ھا و تشكل ھای مستقل كـارگـری    ب

ـراض   ازادی اعضـای    -٣ شناخـتـن حـق اعـتـصـاب و اعـت
 -٤ دستگیر شده سندیكا ،توسط ماموریـن وزارت اطـالعـات 

رسیدگی به شرایط بد معیشتی رانندگان و كارگران شركـت  
به ھمین دالیل برای حاكمیت ھم بسیـار مـھـم  .....  واحد و  

ـرا در   بود كه مانع از شكل گیری این اعتصاب بشـونـد، زی
سه دھه گذشته این اولین اعتصاب سـازمـانـدھـی شـده در  
تشكلی مستقل از دولت و حاكمیـت در جـامـعـه كـارگـری  
ـتـی از تـمـام   ـی محسوب می شد و عوامل اطالعاتی و امن
ـنـد و   ـت امكانات خود برای سركوب این اعتصاب بـھـره گـرف
نگران بودند كه با توجه به شرایط بد  زنـدگـی كـارگـران ،  
پیروزی رانندگان و كارگران سند یكای شـركـت واحـد مـی  
تواند تاثیر گذار در دیگر بـخـش ھـای جـامـعـه كـارگـری   

خوشبختانه چون فاصله اعالم اعتصاب و انـجـام ان  . شود  
ـنـكـه   ـبـل از ای دو روز بیشتر نبود به ھمین دلیل اعتصـاب ق
مورد سركوب كامل واقع شود، شكل گرفت ، طبق دیده ھـا  
ـرزگـی   و شنیده ھای مردم و رانندگان شركت واحد، سـیـل ب
از مردم در خیابان ھا سـرگـردان بـودنـد و ھـیـچ امـكـانـات  
جھت رفت و امد نبود و مرتب اعضای فعال و بـعـضـی از  
اعضای ھیئت مدیره سندیكا كه  تا تحقـق خـواسـتـه ھـا و  
مطالبات رانندگان و كارگران  نباید اعتصاب را پایـان مـی  
داند از سوی سردار طالئـی و دیـگـر عـوامـل اطـالعـاتـی  
ـنـد اگـر   ـت مورد تھدید  قرار می گرفتند و به انھا می گـف
ـتـی را بـه اتـش   مردم شورش كنند و بانك ھا و مـراكـز دول
ـقـدر فشـارھـا و   ـم،  ان ـی ـن بكشند  ھمه شما را اعدام می ك
تھدید ھا و سركوب ھا زیاد بود كه اعضای سندیكا تصمیـم  
گرفتند كه با جمعی از رانندگان اعتصابی به منطقه شـش  
ـنـدگـان ھـم   واقع در جنت اباد بروند و بخش دیـگـری از ران

ـر شـود بـه جـابـجـائـی   بخاطر اینكه فشارھای امنیتی كمـت
ـنـد، ھـر چـنـد كـه مـن و دیـگـر   مردم در سطح شھرپرداخـت
ـم و   ـر نشـده بـودی ـبـال دسـتـگـی اعضای ھیئت مدیره  كـه ق
سازماندھی اعتصاب را در منطقه یك و دو كه از مھمتریـن  
ـیـن راه   مناطق اتوبوسرانی بشمار می امد بعھده داشیم  در ب

بامداد روز چھارم دی ماه به قصـد رفـتـن بـه  ٣٠/٤ ساعت  
مناطق اتـوبـوسـرانـی ،تـوسـط مـامـوریـن وزارت اطـالعـات  

ـقـل  ٢٠٩ دستگیر شدیم و مستقیم به بند   ـت  زنـدان اویـن مـن
ـتـوانسـت   ـیـون ن شدیم ، اما این بازداشت نمایندگان اعـتـصـاب
جلوی اعتصاب رانندگان را بگیرد و تا عصر بخش بزرگـی  
ـیـن   از رانندگان حاضر به كار كردن نشدند و به جمع متحصـن

 مـرتـب  ٦ در جنت اباد پیوستند كه این جمعیت در مـنـطـقـه  
در حال افزایش بود و مـامـوریـن یـگـان ویـژه بـطـور كـامـل  
منطقه را در محاصره خود داشتند و منتظر دسـتـور مـافـوق  
بودند ، كه بعد ھا گفتند اگر تجمع را پایان نمـی دادیـد بـا  
سركوب شدید مواجه می شدید ، در حالی كه بـاران شـدیـد  
می بارید، رانندگان به تحـصـن خـود ادامـه مـی دادنـد و  
خواستار رسیدگی به خـواسـتـه ھـایشـان بـودنـد ، عـوامـل  
اطالعاتی كه دیند رانندگان با فشار و تـھـدیـد حـاضـر بـه  
ـبـاف بـه عـنـوان شـھـردار تـام   ـی عقب نشینی نیستند از قـال
ـبـاف را راھـی   ـی اختیار استفاده كردند و ساعت ده شـب قـال
جمع اعتصابیون كردند و قالیباف  در جمع راننـدگـان گـفـت  
كه من با اختیار تام امده ام و به مشـكـالت شـمـا شـخـصـا  
رسیدگی می كنـم و قـول ازادی ھـمـه اعضـای زنـدانـی  
سندیكای شركت واحد را داد ، از طرفی ھـم تـعـداد یـگـان  
ـم   ـراھـی ھای ضد شورش را افـزایـش دادنـد در ان زمـان اب
مددی نایب رئیس سندیكا و چند تن از اعضای سـنـدیـكـا  
كه با فشار اعتصابیون از زنـدان ازاد شـده بـودنـد بـه جـمـع  
رانندگان پیوستند  ومددی نگران درگیری بین كـارگـران و  
ضد شورش بود و می خواست كه با كمترین ھزینه كارگـران  
ـنـدگـان   به خواسته ھایشان برسند ھر چند كه تعدادی از ران
می خواستند تا اخر بایستند اما با مشورت دیگر اعضـای  
حاضر در بین رانندگان به این نتیجه رسیدند كه به تـحـصـن  
ـبـات بـه   و اعتصاب پایان دھند و مھلتی برای تحقق مـطـال
ـرار بـود یـا   قالیباف بدھند ھر چند در اطالعیه سـنـدیـكـا ق
وزیر كار و یا رئیس جمھور بایـد مـی امـد و تـوضـیـح بـه  
ـفـا كـردنـد و   ـت كارگران می داد اما رانندگان به قالیبـاف اك
تھدید كـردنـد اگـر بـه خـواسـت ھـایشـان در كـوتـاه مـدت  

بـعـد  .  رسیدگی  نشوند اعتصاب دوم شكل خواھد گـرفـت  
ـنـد     ٢٠٩ از ده روز من و دیگر اعضای زندانی سندیكا از ب

ـنـدگـان و   ـبـات ران ازاد شدیم  اما بی تـوجـھـی بـه  مـطـال
ـری  اعـتـصـاب دوم سـنـدیـكـای   كارگران باعث شكل گـی

ــھــمـن  ٨ كـارگــران در   ــن اعـتــراضــا ت  .   شــد  ١٣٨٤  ب ای
سندیكای شركت تا به امروز ھمچنان اد امه دارد و فشـار  
ھای بازدارنده عوامل امنیتی برای ایجاد تشـكـیـل تشـكـل  
ھای مستقل كارگری ادامـه دارد و امـروز تشـكـل ھـای  
دیگری ھمچون نیشكر ھفت تپه و اتـحـادیـه ازاد كـارگـران  

به جمع تشكل خواھان مستقل كارگری پیوستنـد بـه  ....  و  
امید ازادی تمامی زندانیان كارگری در بند كه بخاطـر حـق  

ـنـد  و یـاد  .  تشكل خواھی مستقل كارگری در زنـدان ھسـت
تمام  دوستان و كارگرانی كه تا به امروز مـا را یـاری داده  

داوود رضوی از فعالین سندیكائی شر كـت  .  اند گرامی باد 
 ٤/١٠/٩٢ واحد 

 ١٣٣ : اطالعیه شماره   
 

صدور حکم زندان برای افشین ندیمی و 
مھرداد صبوری دو فعال کارگری شھر 

 سنندج
 

 دی مـاه افشـیـن نـدیـمـی و مـھـرداد  ٤ روز چھارشنبه  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   صبوری، دو فعال کارگری و عضو کـمـی

 روز بـازداشـت  ٥٠ برای ایجاد تشکلھای کارگری پس از  
 سـال و  ٦ در اداره اطالعات کامیاران و سنندج به ترتیب به  

ـرای ایـن دو  .  ماه زندان محکوم شدند ٨  به احـکـام زنـدان ب
 .فعال کارگری وسیعا اعتراض کنیم 

 
به گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  

  ١ تشکلھای کارگری این دو عضو این کمیته، در شـعـبـه  
دادگاه انقالب اسالمی در شھر سنندج بـه ریـاسـت قـاضـی  

افشین نـدیـمـی  . بابایی و در غیاب وکالیشان برگزار گردید 

ـیـغ  ٥ به جرم عضویت در کمیته ھماھنگی به   ـل ـب  سـال و ت
 سال حکم زنـدان مـحـکـوم  ٦  سال و مجموعا  ١ "  علیه نظام " 

ـتـه  .  شده است  مھرداد صبوری نیز به جرم عضویت در کـمـی
 ماه و تبلیغ علیه نظام به چھار مـاه دیـگـر  ٤ ھماھنگی به  
ـیـب  .    ماه زندان محکوم گردیده است ٨ و مجموعا   بدین ترت

ـتـشـان در دادگـاه   این دو فـعـال کـارگـری بـا مـحـکـومـی
 . جمھوری اسالمی روانه  زندان مرکزی شھر سنندج شدند 

افشین ندیمی و مھرداد صـبـوری در دادگـاه اسـالمـی  
عضویت در کمیته ھماھنگی را حق مسلم خـود دانسـتـه و  

 .از آن دفاع کردند 
ـیـز تـوسـط  ٨٨ افشین ندیمی قبال نیز در تیرماه سـال    ن

اداره اطالعات کامیاران احضار شده و با ھـمـیـن اتـھـامـات  
ـرار گـرفـتـه بـود  او در آن بـازجـویـی از  .  مورد بازجویی ق

عضویت خود در کمیته ھماھنگی دفاع کرده و بـه ھـمـیـن  
علت به شدت از طرف مامورین اطالعـات مـورد ضـرب و  

 . شتم قرار گرفته بود 
با اعتراض به احکام صادر شده برای افشین نـدیـمـی و  
مھرداد صبوری به دفاع از حقوق پایه ای خـود، از جـمـلـه  

ھمـراه  .  حق تشکل برای ھمه کارگران و کل جامعه برخیزیم 
با خانواده ھای افشین ندیمی و مھرداد صبـوری خـواسـتـار  

 . آزادی فوری آنان از زندان شویم 
ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی بـایـد فـورا از  

 .زندان آزاد شوند 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٣  دسامبر  ٢٨ ،  ٩٢ دی  ٧ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
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برگزاری جلسه ی دادگاھی افشین ندیمی 
 و مھرداد صبوری

ـبـه  :  دی ٤    ٤/١٠/٩٢ طبق گزارش رسیده، روز چھارشـن
افشیـن نـدیـمـی و مـھـرداد صـبـوری دو تـن از اعضـای  

 روز اسـت را در  ٥٠ بازداشتی کمیته ھماھنگی که مدت  
بازداشت اداره ی اطالعات شھرھای کامیاران و سنندج بـه  
ـقـالب اسـالمـی   سر می برند، در شعبه ی یـکـم دادگـاه ان
شھر سنندج به ریاست قاضی بابایی به صورت فـرمـایشـی  
ـرسـی، و در غـیـاب   و بدون سپـری کـردن جـلـسـه ی بـازپ

قـاضـی  .  وکالی مدافعشان دادگاھی و محکوم گـردیـدنـد 
مربوطه با استناد به اتھامات وارده ی اداره ی اطالعـات و  
ـتـه   دفاع متھمان از حقانیت  فعالیت و عضویتشـان در کـمـی
ھماھنگی، آنان را به اتھام تبلیغ علیه نظام، با عضـویـت در  
کمیته ی ھماھنگی مجرم دانسته، و با صدور احکامی نـا  
ـنـدج نـمـود  . عادالنه آنان را روانه ی زندان مرکزی شھر سـن

ـیـن مـربـوط بـه آزادی   قاضی بابایی با نقـض صـریـح قـوان
فعالیت تشکل ھای صنفـی، افشـیـن نـدیـمـی را بـه جـرم  
ـیـه   ـیـغ عـل ـل عضویت در کمیته ھماھنگی به پنج سال، و تب
نظام به یک سال، و مجموعا  شـش سـال حـبـس تـعـزیـری  
ـتـه   محکوم؛ و مھرداد صبوری را به جرم عضویت در کـمـی
ھماھنگی به چھار ماه، و تبلیغ علیه نظـام بـه چـھـار مـاه  
دیگر، و مجموعا  ھشت ماه حبس تعزیری محـکـوم نـمـود؛  
ـبـات   که این موضوع بار دیگر، سندیت ایـن ادعـا را بـه اث
ـران عـمـدتـا    می رساند که احکام صادره در دادگاه ھای ای
ـیـن   متأثر از سالیق اشخاص  ذی نفوذ مـی بـاشـد، و قـوان
قضایی فاقد اعتبار الزم بوده و تنھا در کتاب ھا و رسـالـه  

ـنـی خـواھـنـد یـافـت  ـتـه  .   ھای فرمایشی نـمـود عـی کـمـی
ھماھنگی ضمن پشتیبانی مجدد از مواضع افشین ندیـمـی  
و مھرداد صبوری و دیگر فعالین کارگری دربند، خـواھـان  
پایان بخشیدن به ھر سـطـحـی از فشـار بـه تشـکـل ھـا و  
ـیـد   فعالین کارگری و کارگران پیشرو بوده، و آزادی بدون ق
و شرط تمامی این عزیزان را در اسرع وقت خـواسـتـار مـی  

ــجــاد  .  بـاشــد  ــه ای ــگــی بــرای کـمــک ب ــه ھــمـاھــن ــت کــمــی
 ٤/١٠/٩٢ ھای کارگری  ¬تشکل 
 

افشین ندیمی و مھرداد صبوری را آزاد 
 !کنید
  افشـیـن نـدیـمـی و  ٤/١٠/٩٢ روز چھارشنبه  :  دی ٧ 

ـیـن کـارگـری و عضـو   ـتـه  " مھرداد صبوری از فعـال کـمـی
" ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری 

ـنـدج بـه زنـدان   توسط شعبه یکم دادگاه انقالب اسالمی سـن
ـری  .  محکوم شدند  در این دادگاه فرمایشـی کـه بـدون سـپ

شدن جلسه بازپرسی و در غیاب وکالی مدافع برگزار شـد،  
ـتـه   قاضی دادگاه، افشین ندیمی را به جرم عضویت در کمی
ھماھنگی به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یـک سـال، و  
. در مجموع به شش سـال حـبـس تـعـزیـری مـحـکـوم کـرد 

ھمزمان این دادگاه، مھرداد صبوری را به جرم عضـویـت در  
کمیته ھماھنگی به چھار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چھـار  
ماه دیگر، و در مـجـمـوع بـه ھشـت مـاه حـبـس تـعـزیـری  

ـری کـردن  .  محکوم نمود  ـرای سـپ ھر دو فعال کـارگـری ب
افشـیـن  .   دوران محکومیت به زندان سنندج فرستاده شـدنـد 

ـرای   ندیمی و مھرداد صبوری کارگر ساختمانی ھستند و ب
آنھا در ھنگام بـازگشـت  .  کار به کردستان عراق رفته بودند 

 توسط نیروی ھـای  ١٣٩٢  آبان  ١٧ به خاک ایران به تاریخ  
اطالعاتی ربوده شدند که بعـد ھـا مشـخـص شـد در اداره  
ـرنـد  . اطالعات شھرستان کامیاران در باز داشت بسـر مـی ب

 روز تا تشـکـیـل دادگـاه  ٥١ این دو فعال کارگری به مدت  
نیروھای اطالعاتی علت بازداشـت  .  در بازداشت قرار داشتند 

این دو فعال کارگری را عضویت در کمیته ھماھـنـگـی و  
ھـر دو فـعـال کـارگـری  .  انجام مصاحبه اعالم کرده بودنـد 

ـتـه   ھنگام بازداشت و در دادگاه از عضویـت خـود در کـمـی
ـیـه خـود   ھماھنگی دفاع کـردنـد و آن را جـزو حـقـوق اول

ـیـز در تـابسـتـان سـال  .  دانستند  افشین ندیمی پیش از این ن
ـیـت  ١٣٨٨   توسط نیروھای سرکوب گر رژیم به دلیـل فـعـال

ھای کارگری دستگیر و سپس توسط شعبه یـک دادگـاه  
ـیـت مـلـی از طـریـق   انقالب سنندج به اتھام اقدام علیه امـن

.   ماه حبس تـعـزیـری مـحـکـوم شـده بـود ٤ نوشتن مقاله به  
عضویت در تشکالت کارگری، مصاحبه، نوشتن مـقـالـه و  
ـیـه   ـنـوع اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی عـل دیگر فعالیتـھـای مـت
مناسبات ظالمانه نظام سرمایه داری از ابتدایی ترین حـقـوق  

رژیم ضد کارگـری و  .  کارگرن و مردم محروم جامعه است 
سرکوب گر جمھوری  اسالمی با بر گزاری چنین دادگـاه  
ھای فرمایشی و به زندان فرستادن فعالین کـارگـری مـی  

این صدا  .  کوشد که صدای کارگران ایران را خاموش کند 
فعالین کارگری حتی در زنـدان  .  اما خاموش شدنی نیست 

ـیـز خـامـوش   ھا و شکنجه گاھھای جمـھـوری اسـالمـی ن
نبوده اند و شجاعانه و با تـحـمـل ھـمـه خـطـرات بـا صـدور  
ـلـف ھـمـچـنـان از   اطالعیه و بیانیه به مناسبت ھای مـخـت

ـیـن  .   حقوق و منافع  طبقه خـود دفـاع کـرده انـد  اتـحـاد ب
ـران صـدور حـکـم زنـدان   المللی در حمایت از کارگران در ای
توسط دادگاه انقالب اسالمی سنندج علیه افشین ندیمـی و  
مھرداد صبوری را به شدت محکوم می کـنـد و خـواھـان  
آزادی فوری و بدون قید شرط این فعالیـن کـارگـری مـی  

ـلـی کـارگـری،  .   باشد  ـیـن الـمـل ما از ھمه تشکل ھـای ب
احزاب و سازمان ھای مترقی و نھاد ھـای مـدافـع حـقـوق  
ـری و زنـدانـی   انسان می خواھیم که به سرکوب، دسـتـگـی

ـنـد  ـراض کـن مـا  .  کردن کارگران توسط رژیم اسالمـی اعـت
ـیـه کـارگـران   خواھان آزادی  فوری و بدون قیـد شـرط کـل

ـم  ـی ـران ھسـت ـیـن  .   زندانی و زندانیان سیاسی در ای اتـحـاد ب
 المللی در حمایت از کارگران در ایران 

 
 گزارش 

 
  کارگر معترض به دستگاه قضایی٩معرفی 

ــه :  دی ٣  ــمــان    تـعــدادی از کــارگـران کـارخــان ھـای سـی
ـری  ـیـگـی ھـای    خـواسـتـه   استھبان و فراپاکس شیراز به دلیل پ
ـراسـاس  .  انـد   صنفی اخراج و به مراجع قضایی معرفی شـده  ب

 سـیـمـان     نفر از کارگـران دو کـارخـانـه ٩ این گزارش،تعداد  
ــل   ــه دلــی ــع در شــیــراز ب ــاکــس واق ــان و فــراپ ــھــب اســت

ھای کارگری، اخراج و به مـراجـع قضـایـی    خواسته   پیگیری 
در حال حاضر پنج نفر از کارگران کارخانـه  .  اند   معرفی شده 

ھای خـود اخـراج و    سیمان استھبان به دلیل پیگیری خواسته 
ـرار   ـرد مـراجـع قضـایـی ق ـیـگـی با شکایت کارفرما تحت پ

ـراضـی  .  اند   گرفته  درکارخانه فراپـاکـس پـس ازتـجـمـع اعـت
ـریـت  ٥ کارگران، تعداد    نفر از کارگران برای مذاکره با مـدی

ھا توسط کارفرما اخـراج    نھایت ھمه آن       انتخاب شدند که در  
 .و در مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفتند 

 
اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی تاکنون 

 سری به این واحد تولیدی نزده است
ـرسـتـوی بـھـاران دیـوانـدره نـام  :  دی ٧  شرکت تولیدی پ

 کیلو متری مسیر دیواندره بـه  ٧ واقع در  )    ئاژال (تجاری  
 مـاه  ٤ سقز که مشغول به کار می باشد بعـد از گـذشـت  

ھنوز با کارگران خود قراردادی بر اساس قانـون کـار عـقـد  
نکرده و ھیچ کدام از آنھا مشمول قـانـون کـار و مـزایـای  

ـر کـارگـر  ١٦ در ایـن شـرکـت تـعـداد  .   بیمه نشده اند  ـف  ن
 مـاه ھـنـوز بـا  ٤ مشغول به کار ھستند که بعد از گذشت  

آنھا قراردادی بر اساس قانون کار بسته نشده است و ھـیـچ  
در  .  کدام از آنھا مشمول قانون کار و مزایای بیمه نشده اند 

طول این مدت ھم مدیر کارخانه گاھا با پرخاشگری و دل  
  ١٠ به خواھی آنھا را بدون مزد و حق الزحـمـه ای بـعـد از  

ایـن کـارگـران از  .  روز یا یک ماه از کار اخراج می کند 
 ساعت بـدون در  ١١  به مدت  ١٨  صبح تا ساعت  ٧ ساعت  

نظر گرفتن اضافه کار یا پاداشی و با ھزینه نھار که خـود  
بـا  .  کارگران آن را تامین می کنند مشغول به کار ھستنـد 

وجود این اتفاقات در شھر کوچکی مثل دیواندره کـه خـدا  
رحم کرده است بیش از این کارخانه ای در آن وجـود نـدارد  
اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی تاکـنـون سـری بـه ایـن  
ـیـز   واحد تولیدی نزده است و جـویـای مـحـیـط کـاری آن ن
نبوده و تازه با حضور خبرنگار ما از ایـن مـوضـوع آگـاھـی  

 .پیدا کرده است 
 

 اخبار بین المللی 
 
 محکومیت سھفعال سکوالر -مصر 

ـر  ٢٢ سه فعال سیاسی سکوالر، روز یکشنبه   ( دسـامـب
در دادگاھی در قاھره به اتھام برگـزاری تـظـاھـرات  (  دی ١ 

غیرقانونی و حمله به نیروی انتظامی به سـه سـال زنـدان و  
احـمـد مـاھـر، احـمـد  .  پرداخت جریمه نقدی محکوم شـدنـد 

دومه و محمد عادل در انقالب مصر علیه حسنی مـبـارک  
اسمه محفوظ، وبالگ نـویـس و  .   نقش برجسته ای داشتند 

: فعال سیاسی در بیرون محوطه دادگاه به خبرنگاران گـفـت 
مقامات سعی می کنند به ما بگویند که ھـیـچ آزادی  "  

ـقـالب  .  و انسانیتی وجود ندارد  آنھا می خواھند ما اصـول ان
ولی ما ھمان مبـانـی  .  را از یاد ببریم ٢٠١١  ژانویه سال  ٢٥ 

تظاھرات خیابانی فعاالن مصـری، در  . "  را ادامه می دھیم 
اعتراض به قوانین محدود کننده از طرف دولـت مـوقـت در  

بـه نـظـر مـی  .  ماه نوامبر منجر به دستگیری دھھا نفر شد 
ـروھـای اسـالمـی   ـی ـر ن رسد اختناقی که با فشار نظامیان ب

 .شروع شد اکنون به فعاالن سکوالر گسترش یافته است 
 

ھزاران نفر در استانبول دست به  -ترکیه 
 تظاھرات زدند

بدنبال تحقیقات فساد مالی که دستگیری ھا و اخـراج  
ـر روز   ـف افسران ارشد پلیس ترکیه را در پی داشت، ھـزاران ن

ـیـه فسـاد  (   دی ١ ( دسامبر  ٢٢ یکشنبه   ـبـول عـل در اسـتـان
مالی و علیه سیاستھای دولت رجب طیب اردوغان، نخسـت  
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ـیـس  .  وزیر، تظاھرات کردند  ـل در این تظاھرات بین آنـان و پ
 .استانبول درگیریھایی نیز روی داد 

 
 تجمع اعتراضی پناھندگان افغان -بلژیک 

ـروز سـه   ـنـاھـجـوی افـغـان به گزارش یورو نیوز صدھـا پ
ـبـه   ـر  ٢٤ شـن ـرپـایـی یـک تـجـمـع  )   دی ٣ (  دسـامـب بـا ب

ـیـو   اعتراضی در شھر مونس بلژیک خواسـتـار دیـدار بـا ال
ـر ایـن کشـور شـدنـد  خـواسـت ایـن  .  دی روپو، نخـسـت وزی

معترضان این است که به آن ھا ضمانت داده شـود کـه از  
آن ھا می گوینـد تـا نـخـسـت  .  بلژیک اخراج نخواھند شد 

 .وزیر را نبینند به این تجمع پایان نمی دھند 
 

اعتراض و مختل شدن مراسم  -آلمان 
 عشای رب انی در کلیسای کلن

یک فعال گروه فمـن مـراسـم عشـای ربـانـی کـه بـه  
مناسبت عید میالد مسیح در کلیسای جامع شھر کلن در  
ـراض خـود بـه   ـر اعـت ـی آلمان برگزار شده بـود را تـحـت تـاث

بنا به گزارش مرکز مطبوعـاتـی  . مقامات واتیکان قرار داد 
ـر   ـف جنبش فمن، یک فعال ایـن گـروه در حضـور ھـزاران ن
ـنـد، از مـحـراب   مردمی که در ایـن مـراسـم حضـور داشـت
کلیسا باال رفت تا اعتراض خود را به سیاست واتیـکـان در  

ـر بـدن خـود  .  مورد جرم دانستن سقط جنین اعالم کـنـد  او ب
ـبـش فـمـن کـه فـعـاالن آن  !  من خدا ھستـم :  نوشته بود  جـن

ـقـاشـی شـده را بـه نـمـاد   ـرھـنـه و ن حضور با سینه ھای ب
اعتراضی خود تبدیل کرده انـد، اعـالم داشـتـه انـد کـه از  
سالمندان واتیکان و دستیاران متعصب آنھا می خواھـنـد تـا  
به خیال پردازی ھای قرون وسـطـایـی خـود پـایـان دھـنـد و  
ـیـای مـدرن و حـقـوق بشـر   عقاید تعصب آمیز خود را با دن

 .وفق دھند 

 ١٠ادامه اعتراضات با وجود تغییر  -ترکیه 
 وزیر کابینه

پس از استعفای سه وزیر دولت اردوغان در یک روز و  
ـنـه، بسـیـاری   تصمیم وی به تغییر تعدادی از اعضای کابی
ـرای   از صاحبنـظـران ایـن اقـدام را نـاشـی از تـالش وی ب

امـا مـعـرفـی  .  بازگرداندن آرامش به کشور و دولت دانستند 
 وزیر جدید برای وزارتخانه ھای ترکیـه از سـوی رجـب  ١٠ 

طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور مانعی برای کـاھـش  
ـقـات  .  اعتراضات مردمی علیه دولت نبود  ـی ھمزمان با تـحـق

قضـایـی دربـاره فسـاد مــالـی در دولـت، اعـتــراض ھــای  
ـرضـانـی کـه طـی  .  خیابانی نیز افزایش یافـتـه اسـت  مـعـت

ماھھای اخیر بارھا علیه اردوغان و سیاستھایش در خـیـابـان  
ـر  ٢٥ ھا اعتراض کردند، چھارشنبه شب    دی ٤ (  دسـامـب

ـنـد و  (   ـبـول بـازگشـت نیز باردیگر به خیابان ھای شھر استان
 .خواستار کناره گیری نخست وزیر از قدرت شدند 

 
اعتراض به افزایش قیمتھا و  -پاکستان 

 تورم در شھر الھور
مردم پاکستان در اعتراض به افزایش قیمت ھـا و تـورم  
در الھور دومین شھر بزرگ این کشور دست به تـظـاھـرات  

ـلـف کشـور روز  .  زدند  ـیـدگـانـی از بـخـشـھـای مـخـت نـمـان
برای شرکت در تـظـاھـراتـی  ) ا دی  (  دسامبر  ٢٢ یکشنبه 

سـازمـانـدھـی  )  PTI)که حزب تحریک انصاف پاکستـان  
ـنـجـاب، تـجـمـع کـردنـد  . کرده بود، درالھور، مرکز ایالـت پ

ـیـمـتـھـا و تـورم، امـرار   تظاھرکنندگان میگویند افـزایـش ق
ـرای شـھـرونـدان سـخـت کـرده اسـت  یـکـی از  .  معاش را ب

ـرای  ٨٠ احتماال  : " معترضان میگوید    درصد مردم کشور ب
ما به نمایندگی از مـلـت  .  امرار معاش خود در تقال ھستند 

ما در مقابل ایـن افـزایـش بـی رویـه  .  خود در اینجا ھستیم 

ـیـس حـزب  . "  قیمت ایستادگی می کنیم  عـمـران خـان، رئ
ـر، مـردم را بـه  ٢٠ تحریک انصاف پاکسـتـان در    دسـامـب

اعتراض علیه آنچه که وی از آن به عنوان بیتوجھی دولـت  
ـرد، فـراخـوانـد  . در رسیدگی به مسایل داخلی کشـور نـام ب

ــت فــدرال   ــادرســت دول ــمــات ن ــت، تصــمــی عــمــران خــان گــف
عـمـران خـان  .  مشکالتی را برای مردم به وجود آورده اسـت 

ھمچنین گفت که دولت واحد پـولـی کشـور را بـی ارزش  
ـیـن  . کرده است  رھبران تحریک انصـاف پـاکسـتـان ھـمـچـن

دولت را به تالش برای بھبود استانداردھـای زنـدگـی مـردم  
ـیـن وعـده  .  فراخواند  حزب تحریک انصاف پاکستان ھـمـچـن

 .داده است تا اعتراضات بیشتری را برگزار کند 
 

 توزیع غذا در بین نیازمندان -یونان 
ـتـصـادی و   به گزارش یورو نیوز ھمـزمـان بـا بـحـران اق
افزایش فقر و بیکاری در یونان، گروھی از سـازمـان ھـا و  
انجمن ھای خصوصی با ھمکاری کلیساھا اقدام به تـوزیـع  
ـیـازمـنـد کـرده   مواد غذایی و مایحتاج اولیه در بین افـراد ن

بیش از پنج ھزار نفر در یونان ھر روز در مـکـان ھـای  .  اند 
ـیـه   توزیع غذا در صف می ایستند تا غذا و مـایـحـتـاج اول

بر اسـاس آخـریـن گـزارش  . مورد نیاز خود را دریافت کنند 
 درصـد از جـمـعـیـت  ٣٤  میلیون نفر معادل  ٤ ھای رسمی،  

ـیـسـت   یونان در زیر خط فقر زندگی می کننـد، ایـن درحـال
گـروھـی از ایـن  .   درصد است ٢٤ که این رقم در کل اروپا  

افراد که امروز در گروه نیازمندان قرار دارند، مـردم عـادی  
ھستند که در پی بحران اقتصادی طی دو سـال گـذشـتـه،  

 .شغل خود را از دست داده اند 
 
   
 

 


