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فراخوان سه فعال دربند كارگـری،  
شاھرخ زمانی، محمد جـراحـی و  
بھنام ابراھیم زاده در مورد مـبـارزه  
ـرای خـواسـت افـزایـش   سراسری ب
ـیـن   ـنـون در ب دستمزدھا كه ھـم اك
ـیـن و   كارگـران و مـحـافـل فـعـال
رھبران كارگری در جـریـان اسـت،  
ـبـش افـزایـش   ـردن جـن در به جلو ب
دستمزدھا گـام مـھـم و مـؤثـری  

جـمـھـوری اسـالمـی  .  خواھد بـود 
فعالین كـارگـری مـثـل شـاھـرخ،  
ـقـا بـه ایـن   ـی محمد و بھنام را دق
خاطر دستگیر می كند كـه دھـان  
ـبـش   ـیـن و سـخـنـگـویـان جـن فعال
ـبـع آن دھـان كـل   كارگری و به ت
ـنـدد تـا از   كارگران و جامعه را بب
ـر بـودن   ـق مسائلی چون زیر خط ف
دستمزدھا و تحمیـل یـك زنـدگـی  
غیر انسانی به یك جامعه ھشـتـاد  
ــه و   ــت ــزی گــف ــی چــی ــون ــی ــل مــی

اما ھمچـنـانـكـه  .  اعتراضی نشود 
تاكنون از زبان كسانـی چـون ایـن  
سه فعال كارگری و شیث امانی،  

رضا شـھـابـی، عـلـی نـجـاتـی و  
دھھا فعال كارگری دربند و نیـمـه  
ـر و   ـم، فـق ـیـده ای دربند دیگـر شـن
ــدن   ــاھــی كشــان ــب ــه ت نــداری و ب
زندگی كارگران را نمـی تـوان بـا  
ـیـن كـارگـری   به بند كشیدن فـعـال

ـلـزم یـك  . جواب داد  این امـر مسـت
 .اعتراض متحد و ھمبسته است 

 
باز ھم درباره اتحاد 

 عمل كارگری
ـتـظــارات   ـبـش كـارگـری ان جـن
. زیادی از فعالین كـارگـری دارد 

ـرای یـكـسـری   متحد ظاھر شدن ب
ـر سـر   اموری كه مبارزه و تالش ب
ــیــم بــر   ــق ــی و مســت ــط آن آنـھــا رب
سرنوشت كارگران و خانـواده ھـای  
ـتـظـارات   آنھا دارد، در صدر این ان

منتھا متـحـد و ھـمـبـسـتـه  . است 
ظاھر شدن فعالین كـارگـری، كـه  

ـرای   اتـحـاد  " اسم دیگـری اسـت ب
ـفـاوتـی  "  عمل كارگری  اشكال مـت

نمی تـوان  . می تواند بخود بگیرد 

ــن كــارگــری، از   از ھــمــه فــعــالــی
ـبـش   ـلـف درون جـن گرایشات مخـت
ـرخـورد   كارگری انتظار داشت كه ب
ــه مــوضــوعــات   ــلــشــان ب ــی ــل ــح و ت
ــش   ــب ــن ــش پــای ج ــی ــف پ ــل ــت مــخ

به ھـمـیـن  .  كارگری، یكسان باشد 
ـران   ـبـش كـارگـری ای دلیل در جـن
اكنون ما شاھد چـنـدیـن نـھـاد از  
فعالین كارگری ھستیم كه دربـاره  
چگونگی ایجاد تشكل كـارگـری  
ــوع   ــارزه بــرای ن و تــالش و مــب
سازماندھی كارگران، الزامـا نـظـر  

درست در  .  واحد و یکسانی ندارند 
چنین موقعیتی اسـت كـه مـا از  

حـرف مـی  " اتحاد عمل كارگری " 
اتحـاد  " حال، منظور از ھمین  .  زنیم 

ھم می تـوانـد در  " عمل كارگری 
 .مورد مسائل مختلف، متفاوت باشد 

ھای توده ای    در غیاب تشكل 
ـنـد كـارگـران را   ـتـوان كارگران كه ب
بسیج كنند و امرشان سازمانـدھـی  
ـرای و دفــاع از   تـوده كـارگــران ب

ـلـه  " این دیگر گفتن ندارد که   مسئ
یـکـی از عـرصـه ھـای  "  دستمزد 

مھم و حیاتی مبـارزات کـارگـران  
این عـرصـه ای اسـت کـه   .  است 

ـقـاتـی را در جـامـعـه   مبـارزه طـب
معاصر خصلت نما میـکـنـد و بـه  
ــی   ــت عــیــن ــارزه خصــل ــن مــب ای

در یک سو این مبـارزه  .  میبخشد 
ـرار دارد کـه   طبقاتی، طبقه ای ق
از مال دنیا یـک کـاالی بسـیـار  
ـرای کـل   ـروت ب مھم دارد کـه ث
ـرای   ـنـد امـا ب جامـعـه مـی آفـری
خودش جز تبـاھـی ثـمـر دیـگـری  
ندارد و برای اینکه خود را از شـر  
ـبـاھـی نـجـات دھـد در ھـر   این ت
دقیقه در پـی آن اسـت کـه ایـن  

از  .  کاال را مفـت از کـف نـدھـد 
ھمان لحظه ای که فرد به عنـوان  
کارگر به خدمت گرفته میـشـود،  

ـیـمـت  (  مبارزه بر سـر دسـتـمـزد   ق
ایـن  .  شـروع مـیـشـود )  نیروی کار 

طبقه به یمن اکثریت بـودنـش، بـه  
یمن اینکه چرخ جامعه بـه ھـمـت  
کار او میچرخد تا آنـجـا کـه در  
توان دارد با اتکا به ھمین پشتوانه  

تالش میکـنـد کـه ایـن کـاال را  
در سـوی  . مفت از چنگش نربایند 

ـقـه ای   دیگر مبارزه طبقاتی، طـب
ـر   قرار دارد که به عنوان حـاکـم ب
جامعه ھمه دم و دسـتـگـاھـھـای  
ــالت   ــی مشــخــصــا تشــکــی دولــت
ـتـی   ـی ـتـظـامـی و امـن نظامی و ان
ــر   ــا ھ ــســازد ت ــی خــود را آمــاده م
صدایی را سرکوب کـنـد تـا ایـن  
ـرد و   کاال را ارزان به خـدمـت گـی
کار را تا به آنجا پیش میبرد کـه  
بر خالف رویه جاری نظام سرمـایـه  
داری که صاحب کـاال حـق دارد  
ـیـمـت   با حساب سـود و زیـانـش ق
کاالی خودش را تعیین کنـد، در  
این مورد خاص، برای این کاالی  
ـرای صـاحـب ایـن کـاال   خاص، ب
ـلـکـه   ھیچ حقی قائل نمی شود ب

این نظام در مـورد  "  تصمیم سازان " 
ـیــم   ــمـت آن تصـم ـی چـنـد وچـون ق

 . میگیرند 
درست تر این است که گفته شـود  
که یک بخش مھـم از دسـتـگـاه  
ـتـی،   ـی ـروھـای امـن ـی سرکـوب و ن

 زوایایی از بحث اتحاد عمل كارگری 
 ناصر اصغری 

 تعیین حداقل دستمزد 
 حق مسلم کارگران

 یاشار سھندی  

 اخبار کارگری
 ١٠   صفحه  

 " شفق"پیرامون کشتار بیماران معتاد در اردوگاه : نکته اصلی
   محمد شکوھی  

 غارت اموال " کارگران علیه : در حاشیه اخبار کارگری
 "بیمه شدگان تامین اجتماعی

 نسان نودینیان
 خیزش نیم میلیون کارگر صنعت نساجی در کامبوج

 ترجمه از نازنین برومند

 ٧   صفحه  

 ٨  صفحه  

 ٦  صفحه  

 ٤             صفحه  

 ٣          صفحه  
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بنا بر خبرھای منتشر شده 
به علت گزارشـات عـوامـل 
وزارت اطـالعـات در زنـدان 
اوین علیـه بـھـنـام ابـراھـیـم 
  زاده و حمـیـدرضـا بـرھـانـی

دو زنــدانــی ســیــاســی بــنــد 
 دی ١٧ اوین، امـروز ٣٥٠

حمید رضا برھانی به زندان 
رجایی شھر انتقال یافـت و 
بھنام نیز تھدید بـه تـبـعـیـد 
.  به زندانی دیگر شده است

سابقه اعتراضات اخـیـر در 
 اوین از ایـن قـرار ٣٥٠بند 

 دی است که  در روز 
ـــرات  ـــاھ ـــظ ـــروز ت ـــال در س
حکومتی علیه اعتراضـات 

، قـرار مردم در سـال 
بــود تــعــدادی از عــوامــل 
مسـئـولـیـن زنـدان و وزارت 
اطالعات با شـعـار دادن و 

حــمــل پــالکــارد در حــیــاط  
بــنــد  تــظــاھــراتــی عــلــیــه 
ــان ســیــاســی و در  ــی زنــدان
حمایت از حکومت بـرگـزار 

ـــا .  کـــنـــنـــد ـــن اقـــدام ب ای
ـــاومـــت  ـــق ـــراض و م ـــت اع
زندانیان سیاسی مواجه شد 
و در نـھـایـت بـه درگـیـری 
میان زنـدانـیـان سـیـاسـی و 
عــوامــل وزارت اطــالعــات 

بـدنـبـال ایـن .  منجر گردیـد
 نفر از زندانیـان ٤درگیری 

سیاسی به اسـامـی عـمـاد 
 عـلـی   بھزاد عـربـگـل بھاور

کــاظــمــی و حســن اســدی 

 زیــدآبــادی بــه بــنــد 
ایـن .  انفرادی منتقل شدنـد

ــراض و  ــا اعــت مــوضــوع ب
ــان  ــی ــدان ــر زن ــای ــحــصــن س ت
سیاسی روبرو شـد و از آن 
ــش از  ــی ــا کــنــون ب روز ت

 تن از زندانیان بـنـد ۴
 از دریــافــت جــیــره ۵

. کنند دولتی خودداری می
در ھمین رابطه روز دوشنبه 

ــــعــــدادی از ١٦  دی ت
زندانیان سیـاسـی ایـن بـنـد 
دست به اعتصاب مـالقـات 
زده و از رفـتــن بـه سـالــن 
مــالقــات بــا بســتــگــانشــان 

در پـی ایـن .   سرباز زدنـد
اعتراضات عمـاد بـھـاور از 

 بــه بــنــد ٢٤٠انــفــرادی 
 بـازگـردانـده ٣٥٠عمومـی 

ــبــال ایــن .  شــد اکــنــون بــدن
 اویـن ٣٥٠اتفاقات در بند 

است که جـانـیـان اسـالمـی 
بھنام ابراھیم زاده را تھدیـد 
به تبعـیـد و  حـمـیـد رضـا 
برھانی را به زندان رجـایـی 

بــا .  شـھـر انـتــقـال داده انــد
ــرده بــه  ــراضــی گســت اعــت
ســرکــوبــگــری ھــای رژیــم 
اسالمی در زنـدانـھـا پـاسـخ 

ھــمــراه بــا خــانــواده .  دھــیــم
ــد  ــن ــان در ب ــی ــدان ھــای زن
خواھان مـتـوقـف شـدن ایـن 
فشــارھــا و آزادی فــوری 
ھمه زنـدانـیـان سـیـاسـی از 

 . زندان شویم
گفـتـنـی اسـت کـه بـھـنـام 
ــران  ــراھــیــم زاده از رھــب اب

شناخته شده کـارگـری در 
حالی تھدید به تـبـعـیـد بـه 
زندانی دیگر شده است که 
فرزندش  به دلیل ابتـال بـه 
ــحــت  ــاری ســرطــان ت ــم ــی ب

رژیم اسالمـی .  درمان است
ــــدان  ــــنــــام را در زن ــــھ ب
نــگــاھــداشــتــه و حــتــی بــا 
مرخصـی وی بـرای دیـدار 
با فرزند بیمارش مـخـالـفـت 
مــیــکــنــد و اکــنــون او را 
تھدید به تبعید بـه زنـدانـی 

بـھــنــام .  دیـگــر کــرده اســت
ابــراھــیــم زاده بــایــد کــنــار 

ـــد ـــاش ـــدش ب ـــرزن رژیـــم .  ف
اسـالمــی بــا نـگــاھــداشــتــن 
بھنام ابراھیم زاده در زنـدان 
فرزند و ھـمـسـر او را زیـر 
فشار و شکنجـه مسـتـقـیـم 

بــه .  خــود قــرار داده اســت
حکم رژیم اسالمی مـبـنـی 
بر تبعـیـد بـھـنـام و حـمـیـد 
. رضا وسیعا اعتراض کنیم

بھنام ابراھـیـم زاده، حـمـیـد 
رضـــا بـــرھـــانـــی و ھـــمـــه 
کارگران زندانی و زندانیان 
سیاسی باید فورا از زنـدان 

 .آزاد شوند
ـــرای آزادی  ـــن ب ـــی ـــپ کـــم
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
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حقوق حداقل ابتدائی شـان بـاشـد،  
فعالین و رھبران كـارگـری دسـت  
به اتـحـاد عـمـل كـارگـری مـی  

ـر  . زنند  اما اتحاد عمل كارگری ب
سر افزایـش حـداقـل دسـتـمـزد بـا  
ـرگـزاری   اتحاد عمل بر سر مثال ب
ـفـاوت اسـت  . اول ماه مه حتما مـت

در نگاه اول چنیـن بـه نـظـر مـی  
ـر   رسد كه ھمین فعالین كارگری ب
ـیـش   سر مسائل ابتدائی و عاجل پ
پای كارگران و جنبـش كـارگـری  

من اما فـكـر نـمـی  .  توافق دارند 
كنم كه به ھمین سادگی بـاشـد و  
بھمین دلیل باید با دیـدی بـاز بـه  

 .استقبال چنین مواردی رفت 
ـفـاوت   شكافتن دو نـمـونـه مـت
مثل افزایش حـداقـل دسـتـمـزد و  
برگزاری مراسم اول ماه مه، شاید  
. كمكی باشد به درك بھتر مطـلـب 

می دانیم كه فعالین كـارگـری از  
ھمه گرایشات و در ھمه محـافـل  
ــر ســر   ــری ب و نــھــادھــای كــارگ
مبرمیت افزایش حداقـل دسـتـمـزد  

ھمین موضوع نـطـفـه  .  توافق دارند 
ــل   ــحــاد عــم ــوع ات ــك ن ــای ی ھ

ـتـی  .  كارگری را در خـود دارد  وق
كه فعالین شـنـاخـتـه شـده ای از  
جنـبـش كـارگـری مـثـل شـاھـرخ  
زمانی، بھنام ابراھیم زاده، مـحـمـد  
جراحی و اتـحـادیـه آزاد كـارگـران  
ــرف   ــرف و از ط ایــران از یــك ط
ـرض   دیگر كارگران یكی از مـعـت
ـبـش كـارگـری   ترین بخشھای جـن
ایران در چند سال گذشته، یعـنـی  
كارگران پتروشیمی ھای ماھشھـر  

  ٢ از افزایش حداقل دسـتـمـزد بـه  
ـنـد،   میلیون تومـان حـرف مـی زن
این در واقع نبض جنبش كارگـری  
ـیـه   ـل است و انتظار می رود كـه ك
فعالین كارگری از ھر گـرایـش و  
ــیــن مــحــدوده،   ــلــی در ھــم ــف مــح
اعتراض و مطالبه كارگران را بـه  

می خواھم بگویم كـه  .  پیش ببرند 
ـیـن   خواست افزایش دستـمـزد در ب
فعالین كارگری یك فـرض اسـت  
و الزاما جلسات مختلف گذاشـتـن  
ـبـه افـزایـش   ـنـكـه مـطـال بر سـر ای
ـم یـا نـه،   ـی ـن دستمزد را مـطـرح ك

ایـن یـك فـرض  .  ضرورتـی نـدارد 
ـیـن كـارگـری   است كه ھمه فـعـال
ـــوضـــوع را در صـــدر   ـــن م ای

 !فعالیتھای خود می گذارند 
ــو بــردن و   ــد جــل ــوه و مــت شــی
مطرح كردن این مطالبـه ھـم مـی  

ــاشـد  ــفـاوت ب ــد مــت تـحــصــن  .  تـوان
ـریـت،   جلوی مجلس، جـلـوی مـدی
ـراضـی، نـامـه   نوشتن طومار اعـت
نوشتن بـه مـطـبـوعـات و رسـانـه  
ھای گروھی و غیره فقـط چـنـد  
نوع از انـواع شـیـوه ھـای مـطـرح  

منظور بـه  . كردن این مطالبه است 
ـلـه   سطح جامعه بردن و آن را مسـئ

 .كل جامعه كردن است 
منتھا در مورد مسائلی چـون  
برگزاری اول ماه مه و یـا مـثـال  
ـتـی كـردن   ـی اعتراض بر علیه امـن
فضای محیط كار، از آنـجـا كـه  
ـیـه   ـیـان مستلزم صدور اطالعیه و ب
ــحــاد عــمــل   ــركــی اســت، ات مشــت
كارگـری شـكـل دیـگـری بـخـود  

ـیـن  .  می گیـرد  از آنـجـا كـه چـن
ـقـاتـی   ـلـزم تـواف موضوعاتی مسـت
ـیـن كـارگـری را   ھست كـه فـعـال
ـنـد از یـكـسـری   مجـبـور مـی ك
ـنـد،   ـیـای مسائل بگذرند و كـوتـاه ب
گــاھــا فــعــالــیــن مــتــشــكــل در  
نھادھای كارگری بـه تـوافـق ھـم  

در سـه چـھـار سـال  .  نمی رسنـد 
ــا   ـرگـزاری و ی گـذشـتـه، شـیـوه ب
ـیـه   ـیـان توافق بر سـر صـدور یـك ب
مشترك چندان ساده و بدون دسـت  

ـرای مـثـال در سـال  .  انداز نبوده  ب
ـیـن كـارگـری  ٩٢  ، نھادھا و فـعـال

موفق نشدند به توافقھایی برسـنـد  
و شاھد بودیم كه ھر دو و یـا سـه  
نھاد و یـا گـاھـا تـك نـھـادی از  
ــری بــه   ــش كــارگ ــب ــن جــن ــی فــعــال
تنھایی بیانیه و اطالعیه خـود را  

 .به مناسبت اول ماه مه صادر كرد 
منتھا یك چیز روشن و واضح  
ـیـن، نـھـاد و   است؛ كه ھمه فـعـال
ـر ضـرورت   تشكلھای كـارگـری ب
متحد عمل كردن و متحـد ظـاھـر  
ـر سـر مـوضـوعـات فـوق،   شدن ب

پس باید برای آنـھـا  . متفق القولند 
ـتـھـا را   ـر كـرد و اولـوی ـیـشـت كار ب

 . تشخیص داد 
طرح مسائل غلط و 

نامربوط در رابطه با 
 اتحاد عمل كارگری

ـبـی در   چندی پیش بـا مـطـل

ـرخـورد كـردم كـه دربـاره   اینترنت ب
اتحاد عمل كارگری چنـد نـكـتـه  
ـم،   غلط و یا شاید بھتر باشد بگوی

ــود "  مضـر "  در  .  را مــطــرح كــرده ب
: جائی از ایـن مـطـلـب آمـده بـود 

پرسش این اسـت کـه آیـا اتـحـاد  " 
عمل در بین احـزاب چـپ و در  
ـبـش کـارگـری   بین گرایشات جـن
ـم   می تـوانـد بـه سـرنـگـونـی رژی
ــقــرار   جـمــھــوری اســالمــی و اســت

و در  "  سوسیالیسم کمک کـنـد؟ 
بـه  : " جای دیگری نیز می نویسد 

ـبـاط بـا   ھر شـکـل آنـچـه در ارت
ـبـشـی   اتحاد عمل کارگری و جـن
ـنـده اسـت،   ـیـن کـن مطـرح و تـعـی
پرھیز از در غلطیدن بـه سـیـاسـت  

 ."ھای پوپولیستی و راست است 
" اتـحـاد عـمـل " تا آنجا كه به  

احزاب چپ برمی گـردد، بـحـث  
اما وقتی كه در  . امروز ما نیست 

ــحــاد عــمــل " مــورد   ــن  "  ات در بــی
گرایشات جنبش كـارگـری حـرف  
می زنیم، مطرح كردن سرنـگـونـی  
ـرار   ـق رژیم جمھوری اسالمی و است
سوسیالیسم حرفھـای نـامـربـوطـی  

ــد  ــن ــمــی شــود گــرایشــات  .  ھسـت ن
ــی،   ــســت ــی، رفــرمــی ــســت ــونــی كــم
ـــی،   ـت ـــســ ـی ــ ـــكـــال ـــدی ـن ــ ـــوس ـــارك آن
ناسیونالیستی، شبه آنارشـیـسـتـی،  
ـبـش   پروتكشنیستی و غیره در جـن

ــارگــری را حـــول   ـرار  " ك ــ ــق اســت
ـیـسـم  اصـال  !  مـتـحـد كـرد "  سوسیال

مسخره است كه اسم متحـد كـردن  
ـرای سـرنـگــونـی رژیــم   جـامـعــه ب
ـیـسـم   اسالمی و یا استقرار سوسیال

ـیـن  " را بگذاریم   اتحاد عـمـل در ب
حـاال  "!  گرایشات جنبش كارگـری 

ـبـال   ـیـد كـه دن ـن این را مـجـسـم ك
ـیـن مـثـال   ھـیـأت  " توافق با فـعـال

" مؤسس سنـدیـكـاھـای كـارگـری 
ــوری   ــھ ــم ــی ج ــون ــگ بــرای ســرن
ـیـسـم   ـرار سـوسـیـال اسالمی و استق

ـردن  !  باشیم  باالتر گفتم كه بـكـار ب
ـیـن  " ترمینولـوژی   اتـحـاد عـمـل ب

حـول  "  گرایشات جنبش كـارگـری 
مسائلی است كه توافقاتـی قـابـل  
حصولند و یا حداقل فرض بر ایـن  
است كـه تـوافـقـات ضـمـنـی ھـم  

سـرنـگـون كـردن  .  اكنون موجـودنـد 
ـرار   ــ ـق ــ ـت ـم اســـالمـــی و اســ رژیــ

سوسیالیسم كار احزابی ھستند كه  
برای این كارھا ساخته شده انـد و  
ــكــھــا و   ــی ــاكــت جــامــعــه را حــول ت
ــج كــرده و   ــراتــژی خــود بســی اســت

 .برایش كار كرده اند 
پرھیز از در غـلـطـیـدن  " مسئله  

ـیـسـتـی و   به سیاست ھای پـوپـول
پیش كشیـدن  .  ھم ھمینطور "  راست 

چنین بحثی نشان از این است كـه  
مطرح كننده بحث درك درستی از  
موضوعاتی را كـه مـطـرح كـرده،  

ــدارد  ــن  .  ن ــی ــه چــن ــدوارم ك امــی
ــن   ـی ــن فـعــال ـی اغـتـشــاشـاتـی در ب
جنبـش كـارگـری وجـود نـداشـتـه  
باشد و نـوشـتـه فـوق صـرفـا یـك  

وقتی كـه  .  انشاء در اینترنت باشد 
از اتحاد عمل كارگری در جنبـش  
ـم، حـرف   ـی كارگری حرف مـی زن
ـرھـیـز از   زدن از راست و چپ و پ
ـنـد  . پوپولیسم، بـی مـعـنـی ھسـت

قصد ما مـتـحـد كـردن كـارگـران  
ـبـه افـزایـش دسـتـمـزد   حول مـطـال

پوپولیسم سـیـاسـتـی عـمـوم  .  است 
ــط   ــش رب ــی اســت و راســت ــق ــل خ
پوپولیسم به این مـوضـوع را مـن  

 .متوجه نمی شوم 
ـلـی   ـیـن مسـائ منتھا طرح چن
قبل از اینكه ربطی به بی ربـطـی  
نویسنده به جنبش كارگری داشتـه  
باشد، ضربه زدن بـه تـالـشـھـایـی  
ــن   ــعــالــی ــحــد كــردن ف بــرای مــت
ــی   ــارگــری حــول مــوضــوعــات ك
ـلـه اتـحـاد   ھستند كـه طـرح مسـئ
ــا   ــھ ــاره آن ــارگــری درب ــل ك عــم

ــن نــوع  .  مــوضــوعــیــت دارد  ــی ھــم
  ٩٢ برخوردھا بوده كه مـثـال سـال  

ــا راســت و چــپ كــردن ھــای   ب
اختیاری، از ظاھر شدن قـدرتـمـنـد  
جنبش كارگـری در اول مـاه مـه  

ـرخـوردھـا  .  جلوگیری كرد  ھمـیـن ب
ـبـال خـواسـت ایـجـاد   بود كه در ق
تشكل كارگری، سـنـگ انـدازی  
ـرای رقـابـت   كرد و نھاد مـوازی ب

ھمین برخـوردھـا اسـت  !  ایجاد كرد 
كه مسئله مبارزه بر سـر افـزایـش  
دستمزد را یك كار غیر انقالبـی و  
ــد و   ــوان ــی مــی خ ــســت رفــرمــی

مـی  "  رفرمیسـم چـپ و راسـت " 
ـبـش  !  كند  بھرحال ھر كسی كه جـن

ـران را در چـنـد سـال   كارگری ای

گذشته دنبال كرده باشـد، مـتـوجـه  
ــا و   ــزھ ــن ت ــی ــاری چــن ــك خــراب
ــن   ـی ــن فـعــال ـی اغـتـشــاشـاتـی در ب

 .كارگری می شود 
ـرسـد   ـپ اما كسی می تـوانـد ب
ـنـگـونـه   مگر اینگونـه تـزھـا و ای
ــه ای در   ــراد دارای چــه وزن اف
ــنــد كــه   ــت ــش كــارگــری ھس ــب جــن
بتوانند جلوی مثـال اتـحـاد عـمـل  
ــدھــی   ــر ســازمــان كــارگــری بــر س
كـارگــران بــرای افــزایـش حـداقــل  

به نـظـر  .  دستمزد مانع ایجاد كنند 
من قدرت تخریبشان بسـیـار زیـاد  

ــوال را  .  اســت  ــئ ــد س ــی اجــازه بــدھ
اینجوری مطرح كنم؛ مگـر چـنـد  
نفر آدم مزاحم الزم است كه محـلـه  
ای و یا شھری را كـامـال نـاامـن  

در جائی كه اجازه تشـكـل  !  كنند؟ 
كارگری نداریم و ھرگـونـه تـالش  
برای متشكـل شـدن بـا سـركـوب  
ـر مـی   ـف ـنـج ن روبرو مـی شـود، پ
ـنـد و   ـن ـلـی درسـت ك توانند مـحـف
ادعای نمایندگی كردن بخشی از  
. جنبش كارگری را داشته بـاشـنـد 

ـلـی مـی تـوانـد در   چنیـن مـحـف
نشستھای مقدماتی اتحاد عـمـل  
كارگری ھـرگـونـه خـرابـكـاری و  
ـیـشـرفـت   پارازیتی بپراند و مانـع پ

باز این را تكرار می  .  كارھا بشود 
كنـم كـه ھـر كسـی كـه فـعـل و  
ـبـش   ـیـن جـن ـیـن فـعـال انفـعـاالت ب
كارگری در ایران را در یـك دھـه  
گذشته دنبال كرده باشـد، مـتـوجـه  

 .این موضوع می شود 
ـنـھـا گـذشـتـه، بـار   از ھمه ای
ـیـن حـداقـل   دیگر در آستـانـه تـعـی

ـم  ـی ـیـن و  .  دستـمـزد ھسـت از فـعـال
ــظــارات   ــت ــری ان ــھــادھــای كــارگ ن

باشد كه این بـار  .  زیادی می رود 
 !متحدتر عمل كنیم 

 ٢٠١٤  ژانویه  ٤ 
کارگر کمونیست 

 را بخوانید

  ١  از صفحه   زوایایی از بحث اتحاد عمل كارگری 
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ــصــادی "  " دانــش آمــوخــتــگــان اقــت
ـــد کـــه بـــا   ـن ــ ـت ـــورژوازی ھســ ب

تـالش بسـیـار  "  مھندسی افـکـار " 
دارنـد کـه کــارگـران را مــجــاب  
کنند کـه بـایـد کـاالی خـود را  
ـیـن   ارزان بفروشند و در مـورد تـعـی
ـروی کـارشـان حـرفـی   ـی قیـمـت ن
نزنند چرا که بـه ضـرر خـودشـان  

ـرویـن  !   است  باید ھمانگونه کـه پ
ـری   مـــحـــمـــدی فـــعـــال کـــارگــ
ــه   سـرشـنـاس، ایشــان را دعـوت ب
مناظره میکند، نظرات ایـن افـراد  
را به چالش کشـیـد و نشـان داد  
ـرای مـا   ـرخـواھـی ب که ھیچ خـی
ــده ھــای ایشــان   ــران در ای کــارگ
وجود ندارد بلکه دقیقا در خـدمـت  
ــن ســود   ــه داران و تضــمــی سـرمــای
بیشتر سرمایه ھستند که ایـن بـه  
ـریـت   قیمت تباھـی روزافـزون اکـث

ــجــر  ٩٩  ــعــه مــن  درصــدی جــام
 .میشود 

ـرم بـه    من در یـادداشـتـھـای اخـی
ــن   ــکــی از ای ــد  " نـظــرات ی اســاتــی

ـم )  فریدون خاوند " (محترم  ـرداخـت . پ
البته ھیچ پدرکشتگی در مـیـان  
ــان   ــظــرات ایش ــســت، چــون ن نــی
ــام   ــظ ــت ن ــدم ــصــا در خ ــخ مش
ستمگرسرمایه داری اسـت بـه آن  

ایشان مثـال در مـورد  .  پرداخته ام 
مسئله دستـمـزد ھـر دو طـرف را  

چـون ھـر دو  " صاحب حق میداند  
ـنـد بـه   گرفتار آفت مخوفی ھست

ــورم  ــام ت ــد  (!)"  ن ــاون ــدون خ فــری
کارشناس رسمی رادیـو فـردا در  
ھفته گذشته به مسئله دستمزدھـا  
پرداخته و تـاکـیـد کـرده افـزایـش  

ـره شـر " دستمزدھـا جـز تـدوام   " دای
. افزایش تورم  سودی دیگر نـدارد 

به گفته ایشـان اگـر دسـتـمـزدھـا  
اضــافــه شــود کــارفــرمــا بــرای  
جبران، قیمت کـاالھـایـش را بـاال  

ـرد  ـب ــل  .  مـی ـق امـا قضـیـه ھـمـان ن
) کارگر ( شما  "  مشھور است که  

درست میگوید ولی حق با ایشـان  
ایشـان از قـول  !"  است )  کارفرما ( 

:" کارفرمایان تـاکـیـد مـیـکـنـد  
ــت  تـاوان نـدانــم کـاری ھـای دول

ـــژاد (  ـــایـــد  ( را  )  احـــمـــدی ن ـب ــ ن
ایشان ظـاھـرا  "  بدھند )  کارفرمایان 

ـیـطـرف ھـر دو   مانند یک داور ب
طرف را محق میداند اما افـزایـش  

دستمزدھا را موجب تورم مـیـدانـد   
ــھــدیــد   ــا کــارگــران را  ت ــھــایــت ون
میکند که ھر گـونـه پـافشـاری  
ـبـی   برای افزایش دستمزدھا عـواق
ــش   خــواھــد داشــت و دود افــزای
دستمزدھا به چشم خود کـارگـران  

در واقع باید بر ایـن  : " خواھد رفت 
نکته بسیار مھم انگشت گذاشـت  
که با وجود سه و نیم تا چـھـار و  
ـنـد   نیم میلیون نفر بیکار، کم نیست
کارگرانی کـه حـاضـر خـواھـنـد  
ــی   ــخــش زیــر زمــیــن ــود، در ب ب
اقتصاد، بدون ھیچـگـونـه پـوشـش  
ـر از نصـف   اجتمـاعـی، بـا کـم ت
ــمــزد رســمــی کــار   ــت حــداقــل دس

" دانش آموختگان اقتـصـاد ."  کنند 
ھر چه را یـاد نـگـرفـتـه بـاشـنـد  

 !رندی را خوب فرا گرفتند 
ـر بـه   فقط تـجـربـه سـه سـال اخـی
خوبی گـویـا اسـت کـه افـزایـش  
ــــش   ـــورت افــــزای ـــورم در ص ت
ـیـش   دستمزدھا، دروغ شرم آوری ب

از این گذشته نزدیک بـه  . نیست 
ده سال دستـمـزد کـارگـران ثـابـت  
ـبـا گـران   مانـد امـا کـاالھـا مـرت
ـر پـافشـاری   میشد، بعد که بر اث
کارگران مجبور شدنـد در قـانـون  
کار قید کنند که دستمزد پـایـان  
ـر اسـاس تـورم و یـک   ھر سال ب
خانواده چھار نفره تعیین مـیـشـود،  
ـیـغـات ایشـان   ـل ـب از ھمـان زمـان ت

ــد  "  شـروع شــد  ـی مـالحــظـه مــیـکــن
دستمزدھا باال رفت و قیمت دیگر  

در کـنـار  !"  کاال ھا ھم باال رفـت 
این تبلیغات یورش وسیعی را بـه  
سطح معیشت کارگران با بازخرید  
ـردن   ـیـن ب کارگران قـدیـمـی، از ب
استخدام رسمی، ایجاد شرکتھـای  
ـیـد   ـراردادھـای سـف پیمانکـاری، ق
ـر ده   امضا، حذف کارگاھھای زی
ــار،   ــون ک ــان ــول ق ــم نــفــر از ش

نھایتا  بـا حـذف یـارانـه ھـا  .... و 
یک شبه ھمه کاالھا قیمت شان  
ــد   ــن رون ـرابــر شــد و ای ــن ب ــدی چـن
گرانی ادامه داشت و در ادامه بـا  
پیش آمـدن تـحـریـمـه،ا ایـن رونـد  
شتاب بیشتری گـرفـت و اکـنـون  
ھم که تحریمھـا در یـک حـدی  
متوقف شده اسـت و صـحـبـت از  
لغو آن است، نه تنھا روند گـرانـی  

ــه رونــد   ــکــه ب ــل ــوقــف نشــده ب مــت
آنچـه  . صعودی خود ادامه میدھد 

ـتـه  ٤٠ ھم که تورم    درصـدی گـف
میشود بـازی بـا آمـار از سـوی  

در واقـع بـا ایـن  .  حکومت اسـت 
افزایش ھـای سـه سـال گـذشـتـه  
قیمتھا، و سـقـوط ارزش ریـال در  
مقـابـل دالر، دسـتـمـزد کـارگـران  
یکباره سه برابر کاھـش یـافـت و  
در عین حال کـاالھـا بـه صـورت  
معکوس گران تر شد که میشـود  
ـر حـقـوق   ـراب گفـت عـمـال شـش ب

در  .  کارگران کاھش یافتـه اسـت 
ــن حــالــت،   ــری ــھــت ــن مــدت در ب ای

ــران   ــمــزد کــارگ ــت  درصــد  ٢٥ دس
سرمـایـه داران از ایـن  .  بیشتر شد 

ـردنـد  ـفـع ب خـود  .  وضعیت بسیـار ن
ــه  " ھـمــیـن   ـرجســت ــدیشــه ھــای ب ان

ــصــادی  ــال و  "  اقــت ــوط ری از ســق
افزایش دالر استقبال میـکـردنـد و  
ـفـع   ـنـد چـون ایـن را بـه ن میـکـن

چرا که اکـنـون  !  صادرات میدانند 
ـبـال کـاالی   دالر وارد شـده در ق
ـر بـه   ـیـشـت ـر ب ـراب صادر شده سـه ب
ـرسـانـد و   سرمایـه داران سـود مـی
ـقـد   ھمگی این اقتصـاددانـان مـعـت
ـنـد کـه مـردم بـایـد   بودند و ھسـت
ـران   ـنـد تـا صـنـعـت ای تحمـل کـن

 !شکوفا گردد 
ـرجسـتـه  "  به گفته   اندیشه ھـای ب
عامل اصلی تـورم نـه  "  اقتصادی 

افزایش دستمزدھا، بلکـه کسـری  
از نظر مـن و  . " بودجه دولت است 

بسـیـاری از اقــتـصـاددانـان ایــران،  
ای کـه در کشـور    کسری بودجه 

داریم یکـی از عـوامـل مـھـم در  
پـویـا جـبـل  " ( " ایجاد تـورم اسـت 

ـرای   عاملی دانش آمـوخـتـه دکـت
ـیـا  " اقتصاد از دانشگاه لستر بریتـان

، بـه  ) درگفتگو با روزنـامـه شـرق 
ـتـصـاد   ـرم اق گفته این دکتر مـحـت

 بـا وجـود آنـکـه  ٩٣ بودجه سـال  
انقباضی است اما کسری بودجـه  
ـنـی اسـت و ایـن   ـی آن قابل پیش ب

امـا  .  خود تورم را دامن خواھد زد 
راه حل ایشان ھمانند ھـمـه دیـگـر  
اساتید، حمله به سـطـح مـعـیـشـت  
کارگـران از طـریـق گـران کـردن  
حاملھای انرژی و بسـتـن بـودجـه  
ـر اسـاس دالر بـاالی سـه ھــزار   ب

تومان است که این افزایش قیمت  
ـنـد   دالر و گران کردن کاالیی مان
ـر گـرانـی دامـن   بنزیـن، بشـدت ب
خواھد زد و ایـن یـعـنـی بـاز ھـم  

.. سقوط بیشتر دستمزد کـارگـران 
ـرای   ایشان به عـنـوان یـک دکـت
ـر   اقتصاد معتقد است ھر چه بیشت
نرخ ارز را در بودجه کمتر در نظـر  
بگیرید تورم بیشتر خواھد شد پس  
بھتر است ارز گرانتر شود تا تـورم  

ـریـن راه درآمـد  ! " کاھش یابد  بـھـت
ریالی برای دولت ایـن اسـت کـه  

ـروشـد  ـف ای    تـوصـیـه .  ارز را باالتر ب
که برای کشورھایی که نیاز بـه  
درآمد دارند این است که، مـنـابـع  
ارزی را با قیمت باالتری بفـروشـد  
که گفتم، ھـمـان پـولـی کـه در  

رسـد    بازار است به دست دولت می 
ــــجــــاد   ــــگــــی ای ـن ـــ ــــدی ـق ـــ و ن

و  )  ھــمـان گـفــتـگـو " ( کــنـد   نـمـی 
ایشان ضمن ستایش دولت احمدی  
ــارانــه ھــا را   نــژاد کــه حــذف ی
ـنـد بسـیـاری   استارت زد، بـه مـان
ـقـد   ـت دیگر از ھم مسـلـکـانـش مـع
است مرحلـه دوم ایـن طـرح بـایـد  
اجرا شود تا یـک چـیـزی از آن  

 !!!دربیاید 
ـروی   ـی ـیـت ن ـب ـث نھایت این طرح، ت
ـرای سـرمـایـه   کار بسـیـار ارزان ب
است و این جز با حمله بـه سـطـح  
ـر   معیشت کـارگـران امـکـان پـذی

ـیـسـت جـز  . نیست  و این ممکـن ن
ــه قــول ایشــان قــیــمــت   ایــنــکــه ب

اگـر در  .  گـردد "  کاالھا واقـعـی " 
مورد ھمه کاالھا بـا بـاال رفـتـن  
قیمت آن بـه زعـم ایشـان واقـعـی  
میشود، امـا در مـورد دسـتـمـزد  
ـقـدنـد کـه   ـت کارگران به شدت مع
. باید منجمد شود تا واقعی شـود 

ـفـاق   آنچه ھم کـه در واقـعـیـت ات
افتاده و رویه روتین نظام سـرمـایـه  
داری بوده این است که از یـک  
ـریـن درصـد   ـیـن کـمـت سو بـا تـعـی
افزایش دستمزد و از سوی دیـگـر  
با افزایش قیمت کاالھای دیـگـر  

ھمه کاالھای که نیاز اساسـی  (  
عمـال سـطـح  )  زندگی امروز است 

ـر   دستمزد کارگران را بسیار بیـشـت
از درصدی کـه اضـافـه کـردنـد،  

ـنـد  .  پایین می آورند  این روند مـان

ـیـسـت کـه   تعیین پایه دسـتـمـزد ن
ــار در طــول ســال صــورت   یــکــب
میپذیرد بلکه، در تمام سـال رونـد  
صعود قیمـتـھـا کـاالھـای دیـگـر  
ــه   ادامـه دارد، و گــاه یــک شــب
ـبـل مـیـشـود   ـر روز ق ـراب چندین ب
مانند آنچه در دو سـال گـذشـتـه  

ـره  .  مرتبا تکرار شده است  اگـر دای
شری ھم وجود داشتـه بـاشـد ایـن  
ـیـسـت   است که با یک افزایش ب
درصدی بر اساس دسـتـمـزد پـایـه  
ـره   کنونی، عمال کـارگـران از دای
ـرایـش   سیه روزی کـه سـرمـایـه ب
ــدا   ــده خــالــصــی پــی ــدارک دی ت
ـره ھـر روز   نخواھد کرد و ایـن دای
ـر مـیـشـود   ـرده ت گسترده و گسـت
چون اساسا سرمایه به کارگر بـه  

 .چشم انسان نگاه نمی کند 
 از نظر دانـش آمـوخـتـه گـان  
ـا،   ـی معتبرتـریـن دانشـگـاھـھـای دن
طرح افزایش دستمزدھـا سـم اسـت  
ــه افــت پــیــدا   چــون ســود ســرمــای

برای ھمین به ھر تشبثـی  .  میکند 
متوسل مـیـشـونـد کـه جـلـو آنـرا  

ـا اگـر ایشـان  .  بگیرنـد  ـت ـای امـا نـھ
ـیـروھـای  " موفق نشـونـد، نـوبـت   ن

اسـت کـه وارد مـیـدان  "  عملیاتـی 
ـیـم کـه  . شوند  و مـا شـاھـد ھسـت

مطرح کردن سطح دسـتـمـزدھـا بـر  
پایه دو میلیون از سوی کـارگـران  
ـاری از   پتروشیمـی از سـوی بسـی
فعالین کـارگـری مـورد حـمـایـت  
ـامـه ھـا   قرار گرفته است و در بـرن
ـامـه ھـای زنـده   کانال جـدیـد، بـرن
ـار مـورد   تحت ھمیـن عـنـوان بسـی
. استقبال توده کارگران قرار گرفـت 

رژیم برای ایجـاد ھـراس، یـورشـی  
ـیـن کـارگـری   ـال دیگری را به فـع

بـه  (  سرشناس آغـاز نـمـوده اسـت  
ـنـدج   بیانیه جمعی از کارگـران سـن

اینھا ھـمـه امـا از  )  مراجعه کنید 
ـاشـی   ـنـده ن ـزای ترسی فراگـیـر و ف
میشود که سه دھه است رژیـم از  
ـیـشـه وحشـت داشـتـه و آن   آن ھـم

بـعـد از  .  اسـت "  طغیان لشکر فقرا " 
ــرده   ــھــای گســت ــدن غــارت رو ش
باندھـای حـکـومـتـی کـه دیـگـر  
ـاردی کـه   ـی ـل ـی اختالس سه ھزار م
ـقـه   در تاریخ ایـن کشـور بـی سـاب
ـزی در   ـاچـی قلمداد میشد، مبلـغ ن
مقابل غارتگریھای اخـیـر کـه رو  
ـامـه   شده بـه نـظـر مـی آیـد، روزن

ـالـه   ـق   ٧ جمھوری اسالمی درسـرم
:"... دی ماه خود چنین مینویسـد 

تواند این واقعیـت را    چه كسی می 

 ١  از صفحه   تعیین حداقل دستمزد حق مسلم کارگران
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ـار افـرادی   ـن ـنـد كـه در ك انكار ك
ـابـك   ھمچون شـھـرام جـزایـری و ب
ـارتـن خـواب و   زنجانی و ھـزاران ك

ـقـر در    میلیون  ھا خانواده زیر خط ف
كشور وجود دارنـد و كسـانـی ھـم  

ھـای    ھستند كه زمستان را در خانه 
برند و عـالوه بـر    سرد به پایان می 

ـز دسـت و   ـی سرما با گرسنـگـی ن
ـنـد؟ شـرمسـاری    پنجه نرم مـی  ـن ك
ــانــواده  ــدران خ ــر    پ ــی ــق ــای ف را  ... ھ

پشـتـوانـه    توان با شعارھای بـی   نمی 
مسئوالن ایـن نـظـام  . ...  پاسخ داد 

ـاھـی از انـجـام   باید درصورت كـوت
به گفته این روزنامـه  (  این وظیفه  

کوتاھی مسئوالن در جـوابـگـوی  
ــل  !)  بـه مـردم  ـاب ـان غـیـرق از طـغــی

 ." بینی لشكر فقر بترسند   پیش 
ـیـن جـاسـت  ." تمام مسئلـه ھـم

ـقـرا  ـیـش  "  طغیان لشـکـر ف ـابـل پ ق
بینی است و پیش بینی ھـم کـرده  
اند که  دارند به ھمـدیـگـر ھشـدار  

ــد  ـن ــدھ ــان را  .  مـی ـی ــن طــغ نـمــود ای
ــه مشــخــص   ــت ــوان در خــواس ــت ــی م
ــه   کـارگـران مشـاھـده کـرد کـه ب
عنوان صاحب کـاالی پـر بـھـای  
ــرا مــفــت   خــود نــمــی خــواھــنــد آن
ــروت   ـال ث ـب ــکـه در ق ـل ـفـروشـنـد ب ب
ــار یــک   ــی شــان خــواســت آفــریــن

مـا مـردم  .  زندگی انسانی ھستنـد 
ـیـم کـه وسـیـع تـریـن   شاھـد ھسـت
غارت و چپاول در جریان است امـا  
ــصــادی   ــدان اقــت ــمــن ــدیشــن ــن ان ای
ھیچگاه اشاره نمی کنند که تمـام  
مصیبت از ھمین جا ناشی میشود  
اما تا صحبت از از یـک مـقـدار  
ـاره   افزایش دستمـزد مـیـشـود یـکـب
معلوم میشود که تولیـد در خـطـر  
می افتد، اجناس گران میـشـود و  

ــارگــران بــه   ــر  " خــود ک بــخــش زی
ـا  "  زمینی اقتصاد  ـبـرنـد ی ھجوم می

ــدی "  ــی ــول ــای ت تــعــطــیــل  "  واحــد ھ
اینھا ھمه تبلیغات گـمـراه  !  میشوند 

کننده است که خوشبختانه دیـگـر  
ــدارد  ــش کـارگــری بــا  .  اثـر ن ـب جـن

ــا   ــن کــارگــری آگــاھــش ب فــعــالــی
پافشاری بر خواسته مشـخـص دو  
میلیون تومان پایه دسـتـمـزد، حـق  

 . خود را از زندگی میخواھند 
تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد حـق  
ـارگـــران اســـت اگـــر   ـــم کــ ـل مســ
ـتـوانـد   بورژوازی نمیتواند بپردازد می
ـا خـود کـارگـران امـر   برود کنار ت
توزیع ثروت جامـعـه را بـه عـھـده  

 .بگیرند 
*** 

 

ـامـات و رسـانـه   این روزھا مـق
ھای جمھوری اسالمـی بـر مـتـن  
ـاحـی   نزاعھا و کشـاکشـھـای جـن
ــراف   خـود مـجـبـور بـه یـک اعـت
ـنـده دیـگـر از   بزرگ و رسـوا کـن

طـبـق  .  عملکرد حکومت شـده انـد 
ـاردھـا دالر از   ـی ـل ـی این اعترافات م
امکانات سازمان تامین اجتمـاعـی  
ـامـات   صرف دزدی ھای کالن مق
ـا رشـوه بـه تـعــداد   حـکـومـت و ی
ـنـدگـان مـجـلـس   ـای کثیـری از نـم
ــی و   ــامــات دولــت اسـالمــی و مــق
ـا   سرمایه داران وابسته به آنـھـا و ی
صرف حق السکوت دادن به رسانـه  
ھای مختلف اصولگـرا و اصـالح  
ـیـونـھـا کـارگـر و   طلب شده و میل
بازنشسته عضـو ایـن سـازمـان، از  
ساده تریـن خـدمـات ایـن سـازمـان  

سـازمـانـی کـه  .  محـروم شـده انـد 
ھرسال چند میلیارد دالر از جـیـب  
کارگران اخاذی میکند تا به آنـھـا  
ـانـدانـی   خدمات بدھد، بـه یـک ن

حـکـومـت  بزرگ برای الشخورھای  
 .اسالمی تبدیل شده است 

ـامـیـن   دارایی عظیم سازمـان ت
اجتماعی از دسترنج دوازده میلیـون  
کارگر و کارمند تحت پوشش ایـن  

یـعـنـی  .  سازمان تامین شـده اسـت 
ـلـق بـه   این سـازمـان تـمـامـا مـتـع
ـــوده   ـــرار ب ــت و ق ــران اس کــارگ
ـــوق   ـق ــرف حـ ـای آن ص ــدھــ درآم
ـیـکــاری،   ـیـمــه ب ـازنشـسـتـگــی، ب ب
خدمات درمانی، حمایـت در بـرابـر  

ــمـاری  ــی ھــا و بــارداری،    حـوادث، ب
ــادگــی و   ــت ــاراف ــمــری از ک ــت مس

ـازمـانـدگـان شـود  امـا  .  مستمری ب
بخش اعـظـم درآمـد ایـن سـازمـان  
ــاردی   ــی ــل ــی صــرف دزدی ھــای م
ـاج   مقامات و شـرکـای آنـھـا و ب
دادن به مقامات دولتـی و حـقـوق  
ھای کالن به چند ھـزار مـدیـر و  
ــده و   ــن ســازمــان ش ــول ای مســئ
کارگران و کارمندان عضـو آن از  
ساده ترین خدمات درمانی مـحـروم  

ـان  . شده اند  از جمله تعداد بیـمـارسـت
ـبـول   ـیـمـه ق ـتـرچـه ب ھائی که دف
میکنند بسیار کم است، نوبـت ھـا  
ــت   ــی ـف ــار طــوالنـی اســت، کــی بسـی
ـیـن اسـت، ایـن   ـائ ـار پ خدمات بسی
ـیـه   بیمارستان ھا فاقد امکانات اول
ــجــھــیــزات آزمــایشــات و   ــد ت ــن مــان

ـیـمـاران   عکسبرداری ھا ھستند و ب
را یا در نوبت ھای طوالنـی نـگـه  
ـان ھـای   ـیـمـارسـت میدارند و یا به ب
ـاس   خصوصی با ھزینه ھای باال پ
میدھند و عمال کارگر و کارمـنـد  
ـالـجـه   فقیر و زحمتکش امکان مـع
ساده ترین بیماری ھا را از دسـت  

علیرغم ھزینه ای که ھـر  .  میدھد 
مـاه از حــقـوق نــاچـیــز کــارگــران  
ـیـمـه   ـتـرچـه ھـای ب میگیرنـد، دف
ــد  ــی ارزش شــده ان . کــارگــران ب

بسیاری از کارگران مـجـبـور شـده  
اند برای استفاده از دفترچـه ھـای  
ـانـه بـخـش دیـگـری از   خود، مـاھ

ـز خـود را بـه   ـاچـی ـیـمـه  " حقوق ن ب
ـنـد کـه یـک  "  تکمیلی دی  بـدھ

ــاد خصــوصــی اســت  درمــورد  .  نــھ
ـیـکـاری   ـیـمـه ب بازنشسـتـگـی و ب
ــر اســت  ــدت ــت از ایــنـھــم ب . وضـعــی

ـا   بسیاری از کارفرماھا در تبانی ب
ارگان ھای مختلف حـکـومـت از  
جمله سازمان تامین اجتـمـاعـی از  
دادن سھم بیمه کارگران خـودداری  
میکنند و کارگران بعد از سـالـھـا  
ـیـکـاری   کار امکان گرفتن بیمه ب
ـیـدا   ـازنشـسـتـگـی پ و مستـمـری ب

ـیـب سـازمـان  .  نمیکننـد  بـدیـن تـرت
تامین اجتماعی به منبع دیـگـری  
ـامـات   از فساد و دزدی توسط مـق
ـبـدیـل شـده و گـوشـه   حکومـت ت
ـبـه   دیگری از کل فساد ھمـه جـان
حکومت اسالمـی را در مـعـرض  
دید ھمـگـان قـرار داده و ذره ای  
ـاسـی   مشروعـیـت اخـالقـی و سـی
ــی و   ــالم ــت اس ــوم ــک ــرای ح ب

 .مقاماتش باقی نگذاشته است 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
بعنوان نماینده کـارگـران و حـقـوق  

ــکـش یـعــنـی   ـت ــران زحــم   ٣٧ بـگـی
ـیـون اعضــای خـانـواده ھــای   ـل ـی م
ــن   ــه ســازمــان تــامــی ــه ب وابســت
اجتماعی، اعالم میکند که تـمـام  
ثروتھای سازمان تامین اجتـمـاعـی  
متعلق به کارگران و حقوق بگیران  
زحمتکش است و کلیه دزدی ھـا  
و سوء استفاده ھای مالی تـوسـط  
مقامات باید فورا پس گرفته شـده  
و صرف خدمات بـه اعضـای ایـن  

دزدان حاکم بـر ایـن  .  سازمان شود 
سازمان بایـد فـورا بـه مـحـاکـمـه  
کشیده شوند و پولھـا و ثـروتـھـای  

 .این سازمان در خدمت کارگران قرار گیرد 
حزب کمونیست کـارگـری از  
کارگران و بازنشستگان و اعضای  
خانواده ھایشان در سـراسـر کشـور  
میخواھد که با تمام قوا برای پس  
گرفتن حقوق حقه خـود دسـت بـه  

ـنـد  ــزن ــون  .  اعـتـراض ب ـی ـل دوازده مــی
ـانـه   نفری که به این سازمـان مـاھ

ـنـد و کـل   ـیـمـه مـیـدھ   ٣٧ حق ب
میلیون نفری که تحت پـوشـش آن  
ھستند نیروی عظیمی ھستند کـه  
ـا   میتوانند با تجمعات اعتراضی، ب
امضای تومار، با تشکیل مـجـمـع  
عمـومـی در کـارخـانـه ھـا و بـه  
اشکال مختلف دیـگـر، بـه مـیـدان  
بیایند و خواست ھای بحق خود را  
ــد  ــن ــه کــن ــب ــام قــوا مــطــال ــم . بــا ت

کارگران در روزھای اخیر دست به  
ـا   تجمع مقابل این سازمان زده و ی
شروع به جمع آوری طـومـار کـرده  
اند و خـانـه کـارگـری ھـا تـالش  
میکنند این اعتـراضـات را تـحـت  
ـیـروی   کنترل خود قرار داده و بـه ن
ـنـد  ـبـدیـل کـن . یک جناح رژیـم ت

کارگران باید ھوشیارانه و با طـرح  
کلیه مطالبات بـحـق خـود، مـانـع  
ـاده دار و دسـتـه ھـای   ـف سوء است
ــا شــوراھــای   ــارگــر و ی ــانــه ک خ

آنھا در دوره ھـای  .  اسالمی شوند 
مختلف ھمگی شریک جرم ھمین  
سعید مرتضوی دزد و جنایتکار و  
یا سایر باندھای حکومت بوده انـد  

 .و ربطی به خواست کارگران ندارند 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ـازنشـسـتـگـان و   کلیه کارگران و ب
خانواده ھایشان را فرامیخواند حـول  
ـنـد   ـای خواست ھای زیر به میدان بی
ــه   و در ســراســر کشــور دســت ب

 :اعتراض بزنند 
ـاد دزدی ھـا و    -١  ھمـه اسـن

ـلـه رشـوه   ـاده ھـا از جـم سوء استف
ھائی که به نمایندگان مجـلـس و  
رسانه ھا داده شده باید علنی شـود  

 .و به اطالع افکار عمومی برسد 
کلیه رشوه ھا ودزدی ھـا    -٢ 

ـالـغ آن بـه   ـب ـنـی م باید با ذکر عل
سازمان تامین اجتماعی برگـردانـده  

 .شود و در خدمت مردم قرار گیرد 
باند مـرتضـوی، رحـیـمـی،    -٣ 

احمدی نژاد و سایر مقاماتی کـه  
ـامـیـن   در فسـاد و دزدی ھـای ت

ـلـف   اجتماعتی در دوره ھای مـخـت
دست داشته اند بایـد فـورا از ایـن  
ــورد   ــده و م ــراج ش ســازمــان اخ

 .محاکمه قرار گیرند 
ـیـون و    -٤  ـل ـی حقوق ھای ده م

چھارده میلیون تومان که به ھفـت  
ــر از   ـف و  "  نـورچشــمـی ھـا " ھـزار ن

مدیران این سازمان پرداخت میشود  
 .فورا قطع شود 

ـایـد    -٥  ـلـی دی ب ـی بیمه تکـم
ـان   منحل شود و در کلیه بیـمـارسـت
ھا به تمام صاحبان دفترچه ھـای  
ـا   بیمه درمانی، خدمات درمـانـی ب

 .کیفیت مناسب ارائه شود 
کلیه کـارگـران و حـقـوق    -٦ 

ـایـد مشـمـول   ـتـکـش ب بگیران زحـم
ــا   ــی و خــدمــاتــی ب ــان ــمــه درم ــی ب

 .استاندارد مناسب شوند 
کــارفــرمــاھــائــی کــه از    -٧ 

ـیـمـه کـارگـران   ـیـه ب پرداخت سـھـم
ــه   ــل ــاص ــالف خــودداری کــرده انــد ب
ـیـه خـود   مکلف به پـرداخـت سـھـم
شوند و کلیه کارگران و اعضـای  
خانواده آنھا با ھر میزان سابقه کـار  
ـتـرچـه   ـاده کـامـل از دف ـف حق است
ـیـکـاری را   ـیـمـه ب ھای بیمـه و ب

 .داشته باشند 
عـالوه بـر ایـن طــب رایـگــان،  
ـیـکـاری   ـیـمـه ب تحصیل رایگان و ب
ــوان   ـن ــد بـع ـای حـق مـردم اســت و ب
خواست ھای فوری و مھم جامعه  
به پرچم مبارزه کـارگـران و مـردم  

 .تبدیل شود 
تا این حکومـت ھسـت دزدی  
ــخــوران و   ــت ــوســط مــف ــاول ت و چــپ
محرومیت مردم زحمتـکـش ادامـه  

فســاد ســراپــای  .  خــواھــد یــافــت 
ـنـھـا   حکومت را فراگرفته و نـه ت
ھیچگونه مشروعیتـی بـرای ایـن  
ـاقـی نـگـذاشـتـه اسـت،   حکومت ب
بلکه روزبروز ابعاد بحران حکـومـت  
ـیـشـتـر   و دعواھای درونی آنھا را ب
ـارزه   میکند و آنھا را در مقابل مـب
متحد ما ضعیف تر و بی دفاع تر  

ـاخـاسـت  . میکند  ـپ باید با تمام قوا ب
ــران   ــگ ــاول و بســاط دزدان و چــپ

 .اسالمی را در ھم پیچید 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

ــاه  ١٢  ــم ــه  ٢ ،  ١٣٩٢  دی ــوی  ژان
 ٢٠١٤ 

 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری درمورد دزدی ھای 
 مقامات حکومت از سازمان تامین اجتماعی
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 ، کامبوج ٢٠١٤  ژانویه  ٠٣ 
ــران   ــیــس کــامــبــوج کــارگ پــل
نساجی را به گلولـه بسـتـه اسـت  
ــار   ــواســت چــرا کــه کــارگــران خ

آنـھـا در  .   نـد   دستمزد بیشتر شده ا 
ــورو  ٦٠ حــال حــاضــر مــعــادل    ی
 .ماھیانه دریافت میکنند 
ـر از  ٣ تا به حال حد اقـل   ـف  ن

ـــد  ــده ان ــه ش ــارگــران کشــت . ک
ـتـی و فـرمـانـدھـان   مسئولیـن دول

 Phnom Penhکامبوجی در   
، پایتـخـت کـامـبـوج در مـقـابـل  

ــه  ــاحــی ای در    کـارگــران کــه در ن

ـر   ـیـشـت حومه شھر برای دستمـزد ب
ـنـد   مـا  " اعتراض میکنند میـگـوی

راه دیگری نداشتیـم، شـمـا راه را  
ـم   مسدود کردید وما مجبـور بـودی

 ".آن را باز کنیم 
ـیـس   ـل آخر شب ھنگامی که پ
ــکــرد   ــالش مــی ضــ د شــورش ت
ـرسـتـد،   ـف اعتصابیون را به خـانـه ب
صدھا مـرد جـوان و تـعـدادی از  
ـر   زنان حمله به پلیـس را شـدیـد ت

آنھا با چمـاق، سـنـگ و  . کردند 
کوکتیل مولـوتـف بـه مـامـوریـن  

ـیـس در  .  پلیس حـمـلـه کـردنـد  ـل پ
ـری تـظـاھـرات   عوض با ھـدفـگـی
ــمــا   ـی ــق ــھـا مسـت ــه آن کـنــنـدگــان ب

ـقـات بـاالی  .  شلیک کرد  در طـب
 کـارگـران    ساختمان محل زندگـی 

بـه  .  شـدنـد   ھا دیده می   جای گلوله 
ــه   ــحــادی گــزارش یــک عضــو ات
کارگران در نصفه شب قبل از آن  

 پلیس ض د شورش به مجمـع  ٢٠٠ 
 حمـلـه کـرده و    صنعتی ) پارک ( 

بـعـد از  .   نفر را زخمی کردنـد ١٠ 
این حمله پلیس کارگران دست بـه  
ساختن سد معبر در خیابـان کـرده  

ـیـس شـونـد  ـل ایـن  .  تا مانع حمله پ
ـیـس و دفـاع    درگیری  ـل ھا حمله پ

کارگران از خود ھـمـه در ویـدئـو  
 Phnom Penh Post"روزنامه  

 .دیده میشود  "

اعتصـاب کـارگـران نسـاجـی  
کامبوج دو ھفته است کـه ادامـه  

ـر  .  دارد  ـراب کارگران خـواھـان دو ب
 دالر  ١٦٠     ھا یعـنـی   شدن دستمزد 

در  .  در مـاه شـدنـد )   یـورو ١١٥ ( 
ابتد بـه آنـھـا قـول داده شـد کـه  

)  یـورو ٧٠ (  دالر  ٩٥ ھا به    دستمزد 
ـقـا خـواھـد یـافـت کـه   در ماه ارت
دولت دوباره آنرا تصحـیـح کـرده و  

ـر یـعـنـی ٥  ـیـشـت      دالر دیگر ھـم ب
ـرای  .   دالر قول داد ١٠٠  اما این ب

 . نیست   کارگران کافی 
ـر آسـیـای   ـی ـق در این کشور ف
ـیـون کـارگـر در   ـل جنوبی نیـم مـی
صـنـعـت نسـاجــی تـحـت شـرایــط  
ـنـد  . سختی مشغول به کـار ھسـت

ارزش حاصل کار ایـن کـارگـران  

ــه   ــه ب ــارد دالر  ٥ ســاالن ــی ــل  مــی
 .رسد   می 

 
این اعتصابات صـاحـب یـک  

ای بـه نـام    کنسـرن نسـاجـی کـره 
Yak Jin   را به شدت تحت فشار

ــه اســت  ــن شــرکــت  .  گــذاشــت ای
ـرای   تولیدات نساجی کامبوج را ب

ــاس مــعــروفــی    مــارک  ــب ھــای ل
ــد   ــانــن  GAP  ،Banana"  م

Republic   وWal Mart " 
ــرضــه مــی  ــن  .  کــنــد   ع ــی ھــمــچــن

ــد    شـرکــت  ـن ،  H&M"ھــای مــان

Adidas   وNike"    ـرا ــ ـــاھ ظ
قسمتی از محصوالت خود را در  

 .کامبوج به تولید میرسانند 
 

ـتـه یـکـی  ـیـن    به گف  از فـعـال
حداقل دستمزد تضمین شـده حـتـا  

ـر    برای یک زندگی   بخور و نـمـی
در عیـن حـال  .  ھم کفایت نمیکند 

کارفرمایان و صـاحـبـان نسـاجـی  
ـنـد   کامبوج ظاھرا  نگران این ھسـت
ــمــزدھــا   ــت ــا بــاال بــردن دس کــه ب

ــان آن  ــری ھــای    ھــا بــه کشــور   مشــت
ـبـان آنـھـا در سـطـح   ـی دیگر و رق

 . المللی رجوع کنند   بین 
ـیـش    که این لبته بھـانـه (  ای ب

خواھند از    نیست، کارفرمایان نمی 
ـیـونـی خـود یـک    حقوق  ھای میل

این مشکل  .  سنت ھم کمتر کنند 
 )مترجم . آنھا ھست 

 
در حال حاضـر یـک مـبـارزه  
سخت برای احقاق حقوق کارگران  
ــش اســت  ــوج در پــی . در کــامــب

ـریـن   کارگران  کامبوجی از کـمـت
ـر بـه  .  امکانات برخوردارند  این خب

ــود کـــه   ــش ـی ــزارش مــ مــرور گ
ھا یکی پس    کارگران در کارخانه 

طـبـق  .  از دیگری بیھوش میشوند 
در   Stanfordتحقیقات دانشگاه  

اوایل سـال گـذشـتـه، دسـت مـزد  
کارگران و امنیت در مـحـل کـار  
در سال قبل به شدت تقلیل یافـتـه  

ـقـات گـزارشـات  .  است  ـی این تـحـق
ـنـد    مراکز بین  ـلـی دیـگـر مـان المـل

ILO  المللی کارگـران    سازمان بین
به گـزارش  .  را زیر سوال برده است 

سطح دستمـزدھـا و  ILOسازمان   
ـر از   شرایط کار در کامبـوج بـھـت
کشورھای دیگر مانند بنگـالدش  

 .بوده است 
 

ادامه اعـتـصـابـات کـارگـران  
ـم روی حـکـومـت   ـی ـق فشار مسـت
مستبد کامبوج و رئیـس جـمـھـور  

گذاشته است کـه   Hun Senآن  
ــلــب در   ــق ــیــل ت ــه او بــه دل ــی ــل ع
ــادی   ــراضــات زی ــت ــخــابــات اع ــت ان

 .چندین ماه است در جریان است 
 

به گزارش رسانه استرالیا یـی  
ABC   ــون در ـی ــوزیســ ـر اپ ــ رھــب

 Samکامبوج، شخصی به اسم  
Rainsy   رفتار پلیس را به شـدت

او به دفاع از  .  محکوم کرده است 
ـیـن   اعتصاب کارگـران و ھـمـچـن
جنبش علیه حکومت که از مـاه  
ژویه  در جریان است صحبت کـرده  

 قبل    کمی  Sam Rainsy. است 
ـیـه بـه   ـتـخـابـات در مـاه ژوئ از ان

با کمک  .  کامبوج برگشته است 
او اپوزیسیون دولـت در کـامـبـوج  
تـوانسـت در انــتـخــابـات بـه رای  

ـیـاورد امـا حـزب    باالیـی   دسـت ب
ـتـخـابـات   دولت قبلی دوباره برنده ان

اپـوزیسـیـون  .  ھا در آمـد   از صندوق 
احتمال تقلب در انتخابـات را بـاال  

از یک طرف کـارگـران  .  داند   می 
بـا دیـدن ایـن شـرایـط و فضــای  
سیاسی موقعیت را به درسـت بـه  
ـرای   نفع خود تشخیـص دادنـد و ب

ــه   ــدن ب ــوق و رســی افــزایــش حــق
ھـا    ھـای خـود بـه خـیـابـان   خواسته 

ـــد  ـر  .  آمـــده ان ـــگــ ـرف دی از طــ
اپوزیسـیـون حـکـومـت اعـتـصـاب  
ــش   ــع جــنــب ــه نــف کــارگــران را ب

ـم مـی  دانـد و    اعتراضی علیه رژی
ــران حــمــایــت   از خــواســت کــارگ

 . کند   می 
ـراضـات ظـاھـرا    تا به حال اعت
ـنـکـه   صلح آمـیـز بـوده انـد تـا ای
. کارگران پا به خیابانھا گذاشتنـد 

 ترس حکومت و پلیس    این نشانه ( 
. دست نشانده آن از کارگران اسـت 

 )مترجم 
 

به گفته یک فعال اتـحـادیـه  
ــس در روز  ــی ــای    کــارگــران پــل ھ

گذشته دسـت بـه مـتـد جـدیـد و  
اقدامات شدیدتری علیه کارگـران  
ــھــا بــا   اعــتــصــابــی زده اســت، آن

ھای ض د شورش نه تنھـا بـا    لباس 
ـنـد   تفنگ بلکه با اسلحه سرد مان

ھای فـلـزی    چاقو، سنگ و میله 
ــد  ــه کـرده ان . بـه کــارگـران حــمـل

ـیـکـی در نـزدیـکـی   مـحـل    کلین
اعتراضات کارگران مانع پـذیـرش  
کـارگـران زخـمـی شـده بـود کـه  
ــران بــا آن   ــه کــارگ ــل ــاعــث حــم ب
ـیـک شـد تـا مـجـبـور بـه   ـن ـی کل

 Kong.  ھا بشونـد   پذیرش زخمی 
Athit   ــه کــارگــران ــحــادی از ات

    نساجی میگوید که دولت سـعـی 
ــب   ــدن کــارگـران و عــق در تــرسـان
راندن اعتراضات دارد امـا تـا بـه  

 .حال موفق نشده است 
 
 ٢٠١٤  ژانویه  ٥ 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 کارگران زیر خط فقر
 خیزش نیم میلیون کارگر صنعت نساجی 

 در کامبوج
 روزنامه  فرنکفورتر آلگه ماینه 

 ترجمه از نازنین برومند 
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ـر گـزارشـات   در ھفتـه ھـای اخـی
تکان دھنده ای از اذیت و آزار و  
سرکوب ھای وحشیانه جمـھـوری  
اسالمی در مورد بیمـاران مـعـتـاد  
در اردوگاه ترک اعتیاد اجـبـاری  

ـر اردوگـاھـھـا بـه  "   شفـق "  و سـای
ـر اسـاس  .  بیرون درز کـرده اسـت  ب

ـیـمـاران  ٥٣ این گزارشات   ـر ازب ـف  ن
" معتاد که به اجبار بـه اردوگـاه  

منتقل شـده بـودنـد، اسـھـال  "  شفق 
خونی  گـرفـتـه و درگـذشـتـه و  
ــود   ــت نــب ــه عــل ــز ب تــعــدادی نــی
ـرخـوردھـای   امکانات پزشکی و ب
وحشیانه  و شکـنـجـه و کـتـک  
کاری مسئوالن اردوگاه جان خـود  

ــد  مســئــوالن  .  را از دســت داده ان
اردوگاه بـی شـرمـانـه عـلـت ایـن  

مصرف مواد مخدر  " مرگ ھا را  
اعـالم  "  و یا نرسیدن مـواد مـخـدر 

ــد  ــه ایــن  .  کــرده ان ــش ب ــن در واک
ادعاھای حکـومـت، تـعـدادی از  
ــات اردوگــاه   ــدگـان  جـنـای بـازمـان

در مصاحبه ای با روزنامـه  " شفق " 
شرق، ضمن تکذیـب ایـن ادعـای  
ـیـل ایـن مـرگ   ماموران رژیم، دل
ــنــگــی، شــکــنــجــه،   ھــا را گــرس
سرکـوبـھـای وحشـیـانـه، کـمـبـود  
وسایل بھداشتـی و درمـان اعـالم  

ـــد  ـرده ان ـروح گـــزارش  .  کــ مشــ
روزنامـه شـرق در بـاره وضـعـیـت  
ــــجــــا   ـن ـــ ـرق را ای ـــاه شـــ اردوگ

ـــــــد  ـی ـــــ ــــــخـــــــوان h. ب t t ps : / /
rowzane.com 

ـم در   مورد دیگر جنایـات رژی
ـیـمـاران مـعـتـاد را از   برخورد به ب
: زبان مـقـام حـکـومـتـی بشـنـویـد 

ـر    محسن روشن  پژوه مدیر کل دفـت
ــاد   ــی ــت ــیــری و درمــان اع پــیــشــگ
: سازمان بـھـزیسـتـی مـی گـویـد 

ــه  "  ــذشــت ــال گ  نــفــر در  ٣٩ س
ـیـاد جـان    کمپ  ھای تـرک اعـت
وی علت اصـلـی مـرگ  .  باختند 

ــر در کــمــپ  ــی ــرک    و م ھــای ت
به دلیل مشکالت چـنـد  " اعتیاد را 

ـر در   ـی ـی روزه اولیه سم زدایی و تـغ
شرایط روزھای اولیـه فـرد دارای  

وی در ادامـه  ". اعتیاد اعالم است 
،  ٩١  و  ٩٠ ھای    سال : " گفته است 

ــاد   " ١٨٦  ــی کــمــپ تــرک اعــت
تــحــت پــوشــش ســازمــان  "  مــجــاز 

بھزیستی در کشور وجـود داشـت  
ھـا     آمـار کـمـپ ٩٢ که  در سال  

 مـورد  افـزایـش یـافـتـه  ٦٥٧ به  
 .است 

ــھــا آمــار و ارقــامــی از   ــن ای
کشتار بیماران معتاد مـی بـاشـد  
که حکومت جانیان اسالمی بـی  

مـورد  .  شرمانه اعـالم مـی کـنـد 
فقـط یـک مـورد  "  شفق "اردوگاه  

ــایــات ایــن   ــن از صــدھــا مــورد ج
چنینی می باشد که برمال شـده  

مقام حکومتی بی شرمانـه  .  است 
کـمـپ ھـای  " میگوید که تعداد  

ـیـاد ، بـخـوان  "  مجـاز  تـرک اعـت
اردوگاھھای احباری مـرگ، از  

  مورد در عـرض دوسـال بـه  ١٨٦ 
.  مورد افزایش یـافـتـه اسـت ٦٥٧ 

آنچه که این مقام حـکـومـتـی از  
اسـم  "  کمپھای مجاز " آن به عنوان  

ــا و   ــھ ــگــاھ ــازداشــت مــی بــرد، ب
اردوگاھھای اجباری در بیـابـانـھـا  
ـبـعـیـد   و مناطق دورافتاده  برای ت
و اسکان اجبـاری مـعـتـادان مـی  

ـرای  .  باشند  مورد شفق که گویا ب
نفر درست شده است در حـال  ٨٠٠ 

ـر زنـدانـی  ١٤٠٠ حاضر باالی   ـف  ن
ــیــه صــدھــا اردوگــاه   .  دارد  ــق در ب

دیگر ویژه معتادان، وضعیتی کـم  
. حـاکـم اسـت "  شفق "و بیش شبیه  

ـــاد در   ـت ــاران مـــعــ ـــم ـی ــ ــچـــه ب آن
گفتگوھایشان در بـاره وضـعـیـت  

ـــق "  اردوگـــاه  ـف ـــه انـــد،  "  شــ ـت ــ ـف گــ
ــت   ــاس ــاره ســی ــاگــری در ب افش
ــادان    ــت ــار مــع ــت ــرکــوب و وکش س
توسط جـمـھـوری اسـالمـی مـی  
باشد که در ھـمـه اردوگـاھـھـای  

 . دیگر در حال اجرا می باشد 
ــاســت ضــد   ــن ســی اســاس ای
انسانی برخورد جنایی و جـنـایـی  
ـیـاد و مصـرف   کردن موضوع اعت
. مواد مخدر در ایران مـی بـاشـد 
ــت  ــاد در ایــران جــرم اس ــی . اعــت

جمھـوری اسـالمـی و بـانـدھـای  
ـیـد ،   حکومتی خـودشـان در تـول
ـریـت بـازار چـنـد ده   توزیع و مـدی
میلیارد دالری مواد مخدر دسـت  
ـبـل آن سـودھـای   داشته  و از ق
ـنـد  .  افسانـه ای بـه جـیـب مـیـزن

ـرش   حکومت مستقیـمـا در گسـت
ــاد دســت دارد  ــی ــت ــدھــای  .  اع ــان ب

حکومتی و مافیای مواد مـخـدر  
ـم سـازمـان   در شبکه ھـای عـظـی
ــافــتــه انــد کــه ھــر کــدامشــان   ی
سرشـان بـه سـپـاه، بسـیـج، وزارت  
ـم   اطالعات و سایر ارگانھـای رژی

ـیـان  .  وصل می باشد  خود این جـان
بارھا اعالم کـرده انـد کـه مـواد  
مخدر در زندانھایشان  توزیـع وبـه  

ــیــشــود  مصــرف  .  وفــور یــافــت م
کنندگان مواد مخدر در دام ایـن  
ـر کـرده و   ــای عــظـیــم گــی مـافـی
ــاده   ـف ـیـمـا مــورد سـوء اسـت ـق مسـت
قرارگرفته و قربانیان ایـن تـجـارت  

ــد  ــاشــن ــای  .  شــوم مــی ب ــدھ ــان ب
حکومتی مافیای مواد مخـدر و  
در یک کالم کل نظام جمھـوری  
ـیـف   اسالمی  با این سیاسـت کـث

ــه   ــک ب ــزدی  درصــد  ١٠ شــان ن
جمعیت کشور را درگیر مـعـضـل  
ـیـاد کـرده انـد  . خانمان برانداز اعت

آمارھایی که حکـومـت مـیـدھـد  
گویای فاجعه بزرگ اجتـمـاعـی  
ـم آن را    می باشـد کـه خـود رژی

ـریـت مـی کـنـد  . طراحی و مـدی
میلیونھا نفر با خانواده ھایشان بـه  
دلیل اعتیاد یک عضـو خـانـواده  
. درگیر این معضـل مـی بـاشـنـد 

ـر را رسـمـا   ـف حکومت میلیونھـا ن
صدھا ھزار نفـر  .  معتاد کرده است 

را دستگیر و در اردوگـاھـھـای ا  
زنـدانـی وبـه  "  شـفـق " جباری نظیر  

مرگ تدریـجـی مـحـکـوم کـرده  
در کنارجنایات حکـومـت،  .  است 

ـیـمـاران   اخاذی از خانـواده ھـای ب
معتا دبه انواع و اقسام بـھـانـه ھـا  

خــود  .  تــوســط رژیــم ادامــه دارد 
ـبـع دیـگـر   ھمین موضوع یک من
ــم قضــایــی   ــت ــس ــی ــرای س درآمــد ب
. وباندھای حکومـتـی شـده اسـت 

چرخ صنعت مواد مـخـدر و رواج  

گسترده اعتیاد مستقیما در دسـت  
جمھوری اسـالمـی وبـا حـمـایـت  
. باندھای رنگارنگش می چـرخـد 

در پـس ایـن صـنـعـت، سـودھـای   
در  .  چند ده میلیاردی خفته اسـت 

کنار این مـوضـوع، سـیـاسـت بـه  
نابـودی کشـانـدن نسـل جـوان از  
طریق گسترش مـواد مـخـدر، در  
ــواد   ــودن گســتــرده م دســتــرس ب
مـخـدر، ھـدایـت و سـازمـانـدھــی  
شبکه ھای ویـژه تـوزیـع مصـرف  
ــدھــای   ــوســط بــان مــواد مــخــدر ت
ــت   ــاس ــک ســی ــی، ی ــکــومــت ح
ھمیشگی جمھوری اسالمی بـوده  

 . و می باشد 
ـاد و   دالیل روی آوری به اعتی
ـلـه اول   مصرف مواد مخدر در وھ
نفس وجود رژیم کثیف جـمـھـوری  
. اسالمی و سیاستھایش می باشـد 

گسترش بیکاری، خـرد شـدن زیـر  
ـنـه ھـای زنـدگـی،   ـزی بار تامین ھ
ــی   ــت ھــای ضــد انســان ســیــاس
حکومت در بـرخـورد بـه مـردم در  
ھمه جنبه ھای زندگی سیاسی و  
ــیــل   ــار تــحــم ــن ــمــاعــی، در ک اجــت
سرکوب ھای وسیع و گسترده که  
باعث  رواج ناامـیـدی و نـداشـتـن  
افق روشن برای آینده  زندگـی، از  
ـاد و روی   ـی علل  گسـتـرش اعـت
ـاده از مـواد   ـف آوری مردم بـه اسـت

جانیان اسـالمـی  .  مخدر می باشد 
ـیـل   که خود مسئول مستقیم تـحـم

بازار مصـرف  " این وضعیت ھستند،  
راکشف کرده و آن را  "  مواد مخدر 

رسما سازماندھی و ھـدایـت مـی  
ـیـونـی کـه  .  کننـد  ـل ـی ـیـت م جـمـع

درگیر اعتیاد می باشد با خـانـواده  
ھایشان قرباینان این سیاست کثیف  
تولید، گستـرش، خـریـد و فـروش  

کله گنـده  .  مواد مخدر می باشند 
ھای باندھای مافیای مـوامـخـدر  
کــه در درون خــود حــکــومــت و  
ـازار مـواد مـخـدر را   ارگانھایـش ب
ـنـد، بـرای پـوشـش   ھدایت می کن
ـاتشـان، مصـرف   ـای ـن دادن به ایـن ج
ـیـمـاران   کنندگان مواد مـخـدر و ب
ــول   ـاد را بـی شـرمـانـه مسـئ ـت مـع
گسترش اعتیاد معـرفـی کـرده و  
به این بھانه شدید تریـن سـرکـوب،  
ـات را   ـای ـن بیشترین اعـدام ھـا و ج

ـیـونـی    ـل ـی ـیـت م نسبت به این جمـع
سازمان داده و بـه اجـرا گـذاشـتـه  

ــد  ــاه  .  ان ــق  " اردوگ ــف ــا  "  ش و صــدھ
مورد دیگر شبیه ایـن اردوگـاه در  
ــن   ــری ــم آخ ــروســه ســرکــوب رژی پ
ـاد و مصـرف   ـت ایستگاه بیماران مع
ـاشـد  . کنندگان مواد مخدر مـی ب

اردوگاھھای اجباری در بیابانھـا و  
. کویر عـیـن اردوگـاھـای مـرگ 

اینجا جایی است که ھزاران نفر از  
قربانیان اعتیاد رسما و علنا توسط  
ــه مــرگ   جــمــھــوری اســالمــی ب
تدریجی محکوم شده و جـان مـی  

ـان  .  سپارنـد  ـاچـاقـچـی ـابـل ق ـق در م
ـاه   حکومتی مـواد مـخـدر، از سـپ
پاسداران، بسیج، نیروی انتـظـامـی،  
ــی رژیــم،   ــان دم و دســتــگــاه مــرزب
وزارت اطالعـات و کشـور، و در  

ـا  " راس ھمه آنـھـا   ـارزه ب ـاد مـب سـت
ـتـرل و  .. و "  مـواد مـخـدر رژیـم  کـن

ـارد   ـی ـل ـی ـازار چـنـد  ده م ھدایت ب
دالری مـواد مـخـدر را در دسـت  
گرفته و سودھای افسانه ای بـه  

 .جیب میزنند 
ـــی و   ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم  ج
ـیـل بـی   سیاستھای سرکوب وتحـم
ـان   افقی و یاس و نا امیدی در می
مردم، گسترش بیکاری و تـرس و  
وحشت از آینده ای نامعلوم، امـیـد  
نداشتن به آینده  بھتردر ایـن نـظـام  
کثیف و مشکالت عدیده سیاسـی  
و اجتماعی و اقتصادی کـه خـود  
حکـومـت ایـجـاد کـرده اسـت، از  
ـاد   جمله  دالیل روی آوری به اعتی
ـاشـد  . و مصرف مواد مخدر می ب

ـازار پـرسـود   در این میان مدیریت ب
ــانــدھــای   ــوســط ب مــواد مــخــدر ت
حکومتی، اشاعـه گسـتـرده مـواد  
مخدر توسط باندھای حکومت در  
میان جوانان، در دسترس قـرار دادن  
و دسترسی آسان به مـواد مـخـدر،  
از جمله سیاسـت ھـای حـکـومـت  
ـاد بـویـژه در   ـی برای گسترش اعـت

ـاشـد  در یـک  .  میان جوانان می ب
کالم جمـھـوری اسـالمـی عـامـل  
ـاد در ایـران مــی   ـی گسـتـرش اعــت

ــه ایــن  . بــاشــد  ــایــان دادن ب بــرای پ
وضعیت در قدم اول باید جـمـھـوری  
اسالمی به عنوان بانـی و عـامـل  
ـتـه را بـه   ـاف این جنایات سازمان ی

ـامـات  .  زیر کشید  ھمه سران و مـق
حکومتی و جانیان و مسببان ایـن  
وضعیت را باید دستگیر و بـه جـرم  
ارتکاب جنایت بر علیه بشریت بـه  

 . محاکمه کشید 
 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

پیرامون کشتار بیماران معتاد 
 "شفق "در اردوگاه 
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ـر از کـارگـران   بیش از دو ھزار نف
ــن   ــامــی ــه ت ــازنشــســت شــاغــل و ب
اجتـمـاعـی در اسـتـان قـزویـن بـا  
ــار   ــواســت ــاری خ ــوم امضــای ط
پیگیری قضایی تخلفـات مـطـرح  
ـیـق و   شده در گزارش کمیته تحـق
تفحص مجلس از سازمان تـامـیـن  

اعتراض بیش از  .  اجتماعی شدند 
دو ھزار کارگر در اسـتـان قـزویـن   

در  .  ھشدار مھمی است بـه دولـت 
ــه در   نـامــه کــارگـران سـه مسـال

یـکـم؛  .  کنار ھم قرار گرفـتـه انـد 
ــس از   ــحـص مــجـل ــق و تــف ـی تـحــق
. سازمان تامین اجـتـمـاعـی اسـت 

ـنـه و   تالش کارگران در ایـن زمـی
اعمال فشـار بـه مـجـلـس و قـوه  
مقننه  حسـاسـیـت کـارگـران در  
حفظ دارایی ھایی اسـت کـه بـه  
ـر از کـارگـران   ـف چندین میلیـون ن
تعلق دارد، که در طی ماه ھـا و  
سال ھا از سفره بی رونق آنھا کـم  
و به سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ــون   پــرداخــت شــده اســت و اکــن
کارگران بـه غـارت ایـن دارایـی  
ـراض   ھای میلیارد تـومـانـی اعـت

اما در مملکتی کـه کـل  .  دارند 
کشف  ( سیستم و دستگاه قضایی  

ـنـه  ) جرم  ـن مـجـلـس شـورای  ( ، مق
در  )  دولـت ( و مـجـریـه  )  اسالمی 

شبکه ای از دزدی و غـارتـگـر  

حرفه ای متمرکز شـده و تـوسـط  
اختاپوسی مالی ــ  نـظـامـی بـه  

ـتـصـاد  ( اسم سپاه پاسداران   کـه اق
حـفـاظـت  )  سیاسی را رقم مـیـزنـد 

میشود، توسل به مجلس، کـار و  
ــوده و   ــھ ــا حــدودی بــی امــری ت

ــرجــام اســت  ــاف دوم؛ وارد شــدن   .  ن
ــه کــارگــریــھــا و شــوراھــای   خــان
ـرل   ـت اسالمی کار به مـنـظـور کـن

خـانـه  .  اعتراضات کارگران اسـت 
کارگر و شوراھـای اسـالمـی تـا  
ــای   ــون در مــورد دزدی ھ کــن
سازمان تامین اجتماعی سـکـوت  

ـفـاوتـی  .  کرده اند  سکوت و بـی ت
ایــن ارگــانــھــای مــزدور عــادی  

اینھا بـخـشـی از سـازمـان  .  است 
ــھــای   ــدگــان غــارت و دارائــی دھـن
ــظــام جــمــھــوری   کــارگــران در ن

اینھا از حامـیـان  .  اسالمی ھستند 

سعید مرتضوی ھا، الریجانی ھـا  
ـنـد کـه   و احمدی نژادھایی ھسـت
ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــکــه س در شــب
اجتماعی مشغول غارت پـولـھـای  

خانـه  .  این سازمان بوده و میباشند 
کارگر و شوراھای اسالمی کـار  
اھرم فشار  اختالفات جـنـاحـھـای  
درونی رژیم جـمـھـوری اسـالمـی  

ھر اندازه مـیـدان دادن بـه  .  ھستند 
خانه کارگر و شوراھای اسالمـی  
ــالــشــھــای   ــکــردن ت کــار و ســد ن
ــھــای   ــت ـی ــھـا، فــعــال ــمـون ایــن نـامــی
اعتراضی کارگران را کنـد و بـا  

و مسالـه  .  موانع روبرو خواھد کرد 
ســوم و  مــھــم خــود کــارگــران  
ـــاع از   ـــد کـــه در دف ـن ــ ـت ھســ
دارائیھایشان در صنـدوق سـازمـان  
تامین اجتماعی ابراز وجـود کـرده  

 .و به میدان آمده اند 

ــن   ــامــی ــان ت ــی  ســازم دارای
ــج دوازده   ــرن ــمــاعــی از دســت اجــت
میلیون کارگر و کـارمـنـد تـحـت  
پوشش این سـازمـان تـامـیـن شـده  

این سازمان تمامـا مـتـعـلـق  . است 
ــوده   بـه کــارگـران اســت و قــرار ب
ــوق   ــای آن صــرف حــق ــدھ درآم
ـیـکـاری،   ـیـمـه ب بازنشسـتـگـی، ب
ـر   ـراب خدمات درمانی، حمایت در ب

ـیـمـاری  ھـا و بـارداری،    حوادث، ب
مســتــمــری از کــارافــتــادگــی و  
ــازمــانــدگــان شــود  ــمــری ب ــت . مس

ثروتھای سازمان تامین اجتماعـی  
ــوق   ــق بـه کـارگــران و حــق ــعـل مـت

ـران زحـمـتـکـش یـعـنـی     ٣٧ بـگـی
ـیـون اعضـای خـانـواده ھـای   ـل می
ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــه س ــه ب وابســت

ــمــاعــی اســت  اعــتــراضــات  .  اجــت
ـتـھـای خـانـواده   سراسری و حـمـای
ھای کارگران، معلمان، پرستاران،  
دانشجویان و جوانان در حـراسـت و  
خفظ دارائیھای سـازمـان تـامـیـن  
ـیـط کـنـونـی   اجتـمـاعـی در شـرب
مھمترین عرصه و رو در رویی بـا  
ــی و   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــام ج ــظ ن
ــبـل  فســاد   ـل ایسـتـادگـی در مـق
ـراضـات   مالی و دزدیـھـا بـا اعـت
خیابانی و تظاھراتھای وسـیـع در  
تھران و دیـگـر شـھـرھـا راه ھـای  

مــردم  .  کـارسـاز و عـمــلـی اسـت 

ــه فسـاد مـالــی  در   مـعـتــرض ب
ــه   ــی ــول ( تــرک ــب ــان ــت عــمــال بــا  )  اس

اعتراضات وسیع، دزدی و فسـاد  
و مـوضـوع  " اسکاندال "مالی را به  

و بـه  .  روز جامعه تبـدیـل کـردنـد 
ـلـه دولـت و قـوای ســه   ایـن وسـی
گائه در ترکیه را تحت فشار ایـن  

ـرار دادنـد  ایـن حـق  .  اعتراضات ق
طبیعی کارگران است که به ایـن  
ــان   ــا و غــارت امــوال ش ــھ دزدی

ھـر انـدازه دامـنـه  .  اعتراض کنند 
اعــتــراض در اشــکــال طــومــار و  
تجمع، اعتراضی گسترده و وسیـع  
شود، افکار عمومی و جامعه در  
ـیـونـی تـحـت پـوشـش   ـل سطـح مـی
خبری و اطالع رسانی  از فاجـعـه  
دزدی دارائیھای صندوق سـازمـان  
ـرار گـیــرد،   تـامـیـن اجـتـمـاعـی ق
مــوضــع و اعــتــراض کــارگــران  
تقویت ومـورد حـمـایـت وسـیـع و  

 .پشتیبانی قرار خواھد گرفت 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

غارت اموال " کارگران علیه 
 "بیمه شدگان تامین اجتماعی

 

 :کودکان کار ساکن منطقه خاکسفید تھران اعالم کردند
 !"به اعدام کودکان! نه "

 
، اعتراض خود را نسبت به «آزادی صفر»کودکان و اعضای داوطلب خانه ایرانی خاکسفید تھران ضمن اعالم حمایت از 

 سال مرتکب جرم شده اند اعالم کردند و خواستار حمایت ھمه مردم جامعه از این ١٨اعدام کودکانی که در سن زیر 
 .کودکان، بخصوص کودکان ساکن محله ھای غربت و معضلخیز شدند

 در حالی که کودکان تحت حمایت ١٣٩٢ دیماه ١٣این پیام روز جمعه 
 ماشین آفرود از ١٢(خاکسفید تھران، با حضور ) علم(خانه ایرانی 
به ھمراه اعضای داوطلب این مرکز به طبیعت گردی ) افراد داوطلب

منطقه سد لتیان رفته بودند، از طرف کودکان کار ایران برای ھمه 
 .انسان ھا در ھرجای دنیا ارسال شد
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ــد،   در سـومـیـن روز از سـال جـدی
ـری    رسانه  ـلـی خـب ـیـن الـمـل ھای ب

ـراض ھـزاران تـن   از    مبنی بر اعـت
ـنـا   کارگران ریسندگی در پنـون پ
ــشــر   ـت پـایــتـخــت کــامــبـوج را مــن

کارگران ریسندگی ضمن  .  کردند 
اعالم اعتصاب در این روز، اقـدام  

ـتـھـی   بـه    به بستن خیابانھـای مـن
آنـھـا  .  کارخانه و اطراف آن نمودند 
شـان بـه    خواستـار افـزایـش حـقـوق 

بر اسـاس  .   دالر در ماه شدند ١٦٠ 
این خبر اما پلیس ضد شورش در  
ــق   ــه ح ــه ب ــواســت ــن خ ازای ای
ــک   ــه شــلــی کــارگــران، اقــدام ب
مستقیم گلوله به سمت کـارگـران  
معترض کرده که این امر موجـب  

 و زخـمـی شــدن    مـرگ سـه تـن 
ـر اسـاس  .   دیگر شده اسـت   یکی  ب

ھـای حـقـوق بشـری    گزارش گروه 
 این کشـتـه    کامبوج تعداد واقعی 

ـبـاشـد    تن ٤ شدگان   ھـرچـنـد  .   مـی
ـر و   ـیـشـت ھنوز اخبار و اطالعات ب
دقیقتری دریافت نشده اما اندک  

ــشــر شــده در    عــکــس  ــت ــن ھــای م
ھای اجتماعی اینترنتی در    شبکه 

ــراضــات ایــن روز   ــت ــطــه بــا اع راب
کارگران، نشانگر خشونـت وسـیـع  

در ھـر  .  پلیس علیه کارگران است 
ـراض   حال، تردیدی نیست که اعـت
کارگران ریسـنـدگـی بـه شـرائـط  
کاری برده وار و حقوق ناچیزشـان  

ـر  "  ھون سـن " از سوی  نـخـسـت وزی
ـقـه سـه دھـه   این کشـور، بـا سـاب
حاکمییت بالمنازع، با سـرب داغ  
ـقـان   و خون و مرگ و تحکـم خـف

الزم بـه  .  پاسخ دریافت کرده است 
ذکر است کـه ایـن کـارگـران در  
ـیـز اقـدام بـه   اواخر سال گذشتـه ن

 . اعتراض نموده بودند 
ــدگــی   ــعــت ریســن اسـاســا  صـن

ـر    یکی  ـرت  از صـنـایـع عـمـده و ب
ــیــشــود  ــبــوج مــحــســوب م . کــام

جمعیت کارگران شـاغـل در ایـن  
ـر   کارخانجات ریسـنـدگـی بـالـغ ب

ـبـاشـد    ھـزار تـن ٦٥٠  عـمـده  .   مـی
ــجـــات   ــان ــارخ ــن ک ــان ای ــک ــال م

ـیـن    شرکت  ھای شـنـاخـتـه شـده ب
" المللی مانند نـایـکـی، گـاپ،  

ـیـن  .  میباشند " اام و اچ  یقینـا  چـن
شرکتھای بین المللی با توجه بـه  

 به مواد خام و کـارگـران    دسترسی 
ـــه   ـــای ـرم ــ ـــی و س ـل ـــحــ ارزان م

ھــای انــدک، ســودھــای    گـذاری 

ای را بـه جـیـب    کالن و افسـانـه 
اساسا  سـھـام و سـرمـایـه  .  میزنند 

 در کـامـبـوج    گذاریھای خارجـی 
ـنـد   متعـلـق بـه کشـورھـایـی مـان
چین، ژاپـن، فـرانسـه و آمـریـکـا  

آغاز دوران این سرمـایـه  .  میباشند 
 و  ٩٠ ھا مربوط بـه دھـه    گذاری 

پس از اعالم آتش بس و و پـایـان  
ــیــن   ــریــزی مــا ب ــنــگ و خــون ج
نیروھای متخاصم در ایـن کشـور  
ـبـاشـد  . و حضور سازمان ملـل مـی

ـم قـرن    بی  ـی  شک پس از ادامه ن
ــد مــردم   ــگ و جــدال، امــی جــن

 آرام    کامبوج دستیابی به زندگـی 
امـا گـویـا  .  و بھتری بـوده اسـت 

ــی  ــد و ب ــایــان    مــعــضــالت جــدی  پ
جدیدی گریبانگیر ایشـان شـده و  
ھمچنان سرنوشت میلیونھـا انسـان  
در این گوشه سرسبز و انباشته از  
منابع طبیعی، در دسـت مصـالـح  
ـروھــای   ـی قـدرتـھـای جـھـانـی و ن
 جنایتکار داخلی، رھا شده است   

 
 گذرا به تاریخچه  نگاھی
 کامبوج

کامبوج کشـوری اسـت کـه  
ھـای    تقریبا  تـجـربـه عـمـده کشـور 

ـرتـغـال،   ـیـل پ ـب استیـعـمـارگـر از ق
ھلند، اسپانیا و باالخره فـرانسـه را  

 قـرن گـذشـتـه از سـر  ٤ در طول  
ـریـن  .  گذرانده است  اما اتفاقا بیشت

 مردم ایـن    صدمات جانی و مالی 

کشور در طول جنگ جھانی دوم  
و با تھاجم نظامی ژاپن و پـس از  

 با حضور نظامـی آمـریـکـا در    آن 
ـنـام   ـت مرزھای بین این کشور با وی
و شعله ور شدن آتـش جـنـگ در  

ھـای    این منطقه ودر ادامه جنـگ 
ـرن بـطـول    داخلی   آن که کال نیم ق

از  .  انجامیده، صورت گرفته است 
جمله جنایتـی کـه در ایـن دوران  

ـرد بـمـبـاران  ھـای    باید از آنھا نام ب
نیروھای امریکائی و بیـش از آن  
ــط   ــوس ــه ت ــت ک ــاری اس کشــت
ـروھـای   ـی خمرھای سرخ یا ھمان ن

ـلـه  ـی ـب ای،    پولپوت ناسیونالیست و ق
ـیـش  .  صورت گرفته است   حـال ب

ھـای    از دو دھه از پـایـان جـنـگ 
ــی  ــل ــری شــده امــا    داخ ــپ  آن  س

کــمــاکــان آمــار و ارقــامــی از  
جـنـایـات صـورت گـرفـتـه در آن  
ـیـن آن و   دوران و آمریـن و عـامـل

ـم    مـــحـــاکـــمـــات  شـــان بـــه چشــ
تــنــھــا آمــاری کــه   .  خــورد   نــمــی 

کوتاه بـه ایـن جـنـایـات رخ داده  
اشاره دارد، مربوط به سـرکـوب و  
کشتار یک تا دو میلیـون انسـان  
ــھــا در بــاز   ــت ــس ــی ــت ــپ ــول بــتــوســط پ

. ھای مخوفشان میبـاشـد   داشتگاه 
غرض از اشاره بـه ایـن بـخـش از  
تاریخ خونین کامبوج آن است کـه  
نخست وزیر فعلی، ھـون سـن  بـه  
ـفـاقـا از   عنوان رئیس حزب خلق ات
سران و مسئوالن ھمان پولپتیستـھـا  

ایشان که سه دھه اسـت  . میباشد 
به ھمراه حزبش حکـومـت در ایـن  
کشور را قبضه کرده ھمچنـان بـا  

 از ھــمــان افــکــار و    ھــایــی   رگــه 
سیاستھای گذشتـه خـویـش، امـا  

بار به بھانه ممانـعـت از شـروع    این 
ـیـشــیـن و عـمـال در    جـدال  ھـای پ

راستای ایجاد ھراس و وحشت در  
ـروز   میان مـردم، تـالش دارد تـا ب
    ھرگونه اعتراض و تشـکـل یـابـی 
مردمی علیه حاکمیت خـویـش و  
خاندان سلطنتی برخاستـه از گـور  

ـنـمـایـد  پـایـان  .  تاریخ را سرکوب ب

دوران جـنـگ سـرد فـرصـتـی را  
ــال ھــو  ــث ــر    بــرای ام  ســن  و ســای

نیروھای نظـامـی و بـورژوایـی و  
ناسیونالیست و قومی این کشـور  
بھراه آورد تا با علم کردن خود بـه  
ــوان نــیــروی بــرتــر، در مــیــان   عــن

ـر    معامالت سیاسی قدرت  ھای برت
 به بـازی گـرفـتـه شـده و    جھانی 

اعالم مالکیت قدرت و تـوانـایـی  
چپاول و استثمار مردم کامبوج را  

ھمانطوری که مستحـضـر  .  بنماید 
میباشید این دوران ھمراه اسـت بـا  
بیرون کشیدن پادشاھان فسیلی و  
ــومــی و   ــاعــی ق ــج ــکــار ارت اف

ــه  ــل ــی ــب ــی   ق  از زیــر    ای و مــذھــب
. ھای متعفن و ننگین تـاریـخ   گور 

ـیـز بـا   این پروسـه در کـامـبـوج ن
ـلـی    شدت و حمایت  ھای بین الـمـل

ـروز جــنــگ ســرد،   ــھــای پــی قـدرت

بیـش از دو دھـه از  .   شد   عملی 
آن دوران سپری شده اما نه قـانـون  

ـرای ایـن    اساسی   مدون و ثابتی ب
ـیـن    کشور وجـود دارد و نـه قـوان
قضایی و نـه قـانـون کـار و نـه  

ــل  ــک ــل تش ــکــی ــازه تش ــای    اج ھ
کارگری که توان مقابله با دسـت  
اندازی و استثمـار ھـار و چـپـاول  
قدرتھا و سرمایه داران سـودجـوی  

 را داشـتـه    بین المللـی و داخـلـی 
 ایـن    در رابطه بـا مـعـرفـی .  باشد 

کشور که در ویکی پـدیـا بـا آن  
شویم چنین اطـالعـاتـی    روبرو می 

حــکــومــت  ``  :  درج شــده اســت 
ـریـت بـا   سلطنتی مشـروطـه، اکـث
اقوام خمر و مژبمرسوم، بـودیسـم و  

ــا   !  ``  % ٩٦ ھـنـدو   ـق ـی و ایـن دق
ھمان ارمـغـانـی اسـت کـه نـظـام  
ـروز سـرمــایـه داری بـازار آزاد   ـی پ
ـتـی و   ـیـه سـرمـایـه داری دول عل
کنترل شده برای مردم کامبـوج و  
ـقـاط جـھـان   ـر ن محتمل برای سـای

ـم کـه    فـکـر مـی .  بھمراه آورد  کـن
ـنـدی   ـیـن اطـالعـات سـرھـم ب چـن

ــدگــان آشــنــا    شــده  ــرای خــوان ای ب
ـران، عـراق، افـغـانسـتـان  .  بـاشـد  ای

    مذھـب رسـمـی :  ترکیه و یا غیره 
 ؟؟  !!و یا چه و چه  % ٩٨ 

ــرای کســب   ــھــا و ب  در انــت
اطالعات بیشتر در مـورد اوضـاع  
فعلی کامبوج و رشوه خواریھـا و  
زمین خواریھا و اوضاع کشـاورزان  
و چپاولھای سران حاکم از مـردم،  
ــه   ــوشــت ــه لــیــنــک و ن ــع ــال مــط

ـقـاتـی  ـی ـیـشـنـھــاد    تـحـق ـر را  پ  زی
این نوشتـه لـومـونـد ھـر  .  کنم   می 

 کھـنـه اسـت امـا بـه    چند کمی 
ــرم اوضــاع امــروز و احــتــمــال   ــظ ن
ــجــار اعــتــراضــات مــردمــی   انــف

  ترسیم کـرده    کامبوج را به خوبی 
 است   
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 اعتراضات

 
اعتراضات مجدد کارگران کارخانه قند 

 کامیاب خمینی شھر اصفھان
کارگران کارخانه قند کامیاب خمینـی شـھـر  :  دی ١٥ 

ـفـی  ١١  تا  ٤ اصفھان که بین   ـی ـبـب بـالتـکـل  ماه است به سب
ـیـد، حـقـوق نـگـرفـتـه  انـد،    کارخانه و تعطیلی مداوم خط تول

تـوجـھـی کـارفـرمـا و مسـئـوالن    دی در اعتراض به بـی ١٥ 
استانی در ابتدا در داخل کارخانه تجمع کردند و سـپـس بـه  

این واحد بیش   .سمت فرمانداری خمینی شھر حرکت کردند 
ـلـی ١٥٠ از   ـیـل تـعـطـی ھـای مـکـرر     کارگر دارد که بـه دل

ـنـد، آخـریـن    شان را در مخاطره می   کارخانه امنیت شغلی  بین
ـیـل  ٤  آذر ماه بمدت  ٢٧  تا  ٢٣ بار این کارخانه از    روز به دل

ھـا تـعـطـیـل شـد کـه بـا وسـاطـت    انباشت تدریجی بـدھـی 
مسئوالن اداره تعاون کار و رفاه اجـتـمـاعـی و فـرمـانـداری  

 .خمینی شھر مجددا کارخانه تولید خود را از سـر گـرفـت 
ـیـش از   کارخانه قند کامیاب به سازمان تامین اجتماعی ب
یک میلیارد تومان بدھکار است و این موضوع باعث شـده  

اش، با اعمال فشـار    این سازمان به بھانه پرداخت نشدن طلب 
ـرچـه  ـبـار دفـت ھـای درمـانـی آنـان    به کارگران از تمدید اعت

مسئوالن فرمانداری خمینی شھر با حضـور   .خودداری کند 
ھـای خـود    اند بـه خـانـه   در تجمع امروز، از کارگران خواسته 

ـبـات خـود را از کـارفـرمـا   بازگردند و تا زمانی که مطـال
ھـای    طـبـق وعـده  .اند به کارخانه باز نـگـردنـد   دریافت نکرده 

فرمانداری، کارفرما موظف شده است ضمن پرداخت حقوق  
ـرداخـت بـدھـی  ھـای اداره گـاز،    ایام بیکاری کارگران، با پ
 .مجددا کارگران را به کارخانه بازگرداند 

 
ھای رسمی  اگر تشکل: پروین محمدی

کارگری در خصوص اعضای متخلف شان 
اند، حتما دلیل خاصی وجود  سکوت کرده

 دارد که باید مشخص شود
ـقـاد از سـکـوت   ـت ـقـل کـارگـری بـا ان یک فعال مست

ـفـات صـورت    تشکل  ھای رسمی کارگری در خصوص تـخـل
گرفته از جانب اعضایشان در سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی،  

ـیـل بـی   معتقد است سکوت سران این تشکل  ـیـازی    ھا به دل ن
 در ایـن بـاره بـه  » پروین محـمـدی «  .به آراء کارگران است 

ھای رسمی کـارگـری در خصـوص    اگر تشکل :  ایلنا گفت 
ـیـل خـاصـی    اعضای متخلف شان سکوت کرده  اند، حتما دل

وجود دارد که باید مشـخـص شـود؛ چـرا کـه اگـر واقـعـا  
کنند تـا    پاک باشند باید خودشان را از متخلفان مبری می 

ـیـت و وجـھـه کـارگـری شـان حـفـظ شـود و رای   محبـوب
ھـا اعـتـمـاد    ھای بعدی بار دیگر بـه آن   دھندگان برای دوره 

ھا نیازی به جلـب حـمـایـت    کنند، اما چون سران این تشکل 

ـیـازی ھـم بـه حـفـظ وجـھـه    کارگران احساس نمی  کنند، ن
ــد  ــری نــدارن ــات  :  وی تصــریــح کــرد  .کــارگ ــخــاب ــت ــر ان اگ

ھای رسمی کارگری، انتخاباتی واقعی و آزاد بـود،    تشکل 
ھا برای جلب اعتماد افکار عمومی و بدنـه    سران این تشکل 

جامعه کارگری به تخلفات اعضـای خـود واکـنـش نشـان  
دھد از بـدنـامـی    ھا نشان می   دادند، اما سکوت فعلی آن   می 

ـقـل   .غارت اموال کارگران ھراسی نـدارنـد  ایـن فـعـال مسـت
ـنـکـه تـعـھـدات  :  کارگری در ادامه بیان کرد  با توجه بـه ای

سازمان تامین اجتماعی درخصوص درمان، حقوق مستمـری  
ـبـولـی  ...  بگیران و  در طول سالیان گذشته به صورت قابل ق

ـم    شویم با سـازمـانـی طـرف   انجام نگرفته است، متوجه می  ای
که علی رغم ثروت و گستردگی مالی، توان رسیدگی بـه  

نحوه ارائـه خـدمـات سـازمـان  : وی افزود  .تعھداتش را ندارد 
ـرای کـارگـران   تامین اجتماعی طی چند سـال گـذشـتـه ب

ـریـن    کامال محرز کـرده بـود کـه امـوال شـان در بـزرگ  ت
وی ادامـه   .رود   صندوق سرمایه گذاری خاورمیانه ھرز مـی 

سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران اسـت چـرا  :  داد 
 درصد از مزد کارگران به این صندوق بیمه گر واریـز  ٧ که  
ـیـز از  ٢١ حتی  . شود   می   درصد سھم حق بیمه کار فـرمـا ن

ـرداخـت مـی  ـرا کـارفـرمـا ھـنـگـام    حقوق کارگـر پ شـود زی
ـنـه  ٢١ ھا، این    محاسبه ھزینه   درصد را زیر مـجـمـوعـه ھـزی

ـرایـن کـارگـران صـاحـبـان  . آورد   نیروی کار به شمار می  بناب
 ایـن سـازمـان    اصلی تامین اجتماعی ھستنـد امـا در اداره 

ایـن   .انـد   دخالتی ندارند و صندوق را به دولـت واگـذار کـرده 
اتفاق مضحک آن است کـه  :  فعال مستقل کارگری افزود 

ـرار دارد؛  ) دولت (ترین بدھکارش    صندوق در اختیار بزرگ  ق
ـریـن بـدھـکـارم    ام را بـه بـزرگ   مثل اینکه من اختیار خانه  ت

ـم  ـرد مـن در خـانـه چـه کـار کـن  .بدھم تا او تصمیم بگـی
ـفـات    وقتی در جریان دعوای گروه :  محمدوی گفت  ھا، تـخـل

میلیاردی آقای مرتضوی در تامین اجتماعی آشکـار شـد،  
ـنـدگـان کـارگـران در      دیدیم   ھمان کسانی که به عنوان نمای

تامین اجتماعی حضور داشتند و در راس تشکالت رسـمـی  
کارگری نیز قرار دارند، دستشان به امـوال کـارگـران آلـوده  

ـقـل کـارگـری بـا اشـاره افشـاگـری   .است  این فعـال مسـت
درخصوص تخلفات سازمان تامین اجتماعی پس از چرخـش  

  ٨٤ نژاد در سـال    وقتی آقای احمدی :  ھا، تصریح کرد   دولت 
شـد کـه در    بر سر کار آمد، مرتب از لیستی صحـبـت مـی 

ـفـات مـالـی در    جیب  اش دارد و متاسفانـه افشـاگـری تـخـل
 دوره روسـای  ٣ سازمان تامین اجتماعی پس از پـایـان ھـر  

دولت گذشته تکرار شده است، اما در حال حاضر بـا تـوجـه  
ـقـه  ـرخـورد بـا    به اینکه آقای مرتضوی به دلیل ساب اش در ب

مطبوعات و ماجرای کھریزک چھـره خـوبـی در جـامـعـه  
برند اگر قرار باشد حقی بـه حـق دار    ندارد، مردم گمان می 

 .برسد اولین فردی که باید محاکمه شود مرتضـوی اسـت 
غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی فـقـط  :  وی افزود 

ــه  ٨ بـه دوره ریـاسـت مـرتضـوی بــر سـازمـان و دوره    سـال
شود و سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی    نژاد محدود نمی   احمدی 

ـفـحـص   ـیـق و ت باید از ابتدای انقالب تا به امروز مورد تحـق
ـیـق و   .قرار بگیرد  محمدی با اشاره به سرانجام نامعلوم تـحـق

، عـنـوان  ٨٩ تفحص مجلس از تامین اجـتـمـاعـی در سـال  
در گزارش ھیات تحقیق و تفحص مجلـس از تـامـیـن  :  کرد 

ـتـه اعـالم شـد ھـزار  ٨٩ اجتماعی در سال   ، بعد از یک ھف
میلیارد تومان تخلف پیدا شده است و در صورتی که یـک  

 ھـزار  ٣ تر از    ھفته دیگر به ما وقت داده شود به مبلغی باال 
ـفـحـص بـه دالیـل    میلیارد تومان می  رسیم اما آن تحقیق و ت

ـقـل کـارگـری در   .نامعلومی متوقف شد  ایـن فـعـال مسـت
مالباختگان اصلی در پرونده فسـاد مـالـی  :  ادامه بیان کرد 

ـنـد و آن  ھـا خـواھـان    در تامین اجـتـمـاعـی کـارگـران ھسـت
مجازات ھمه متخلفان، چه پیش از دوره ریاسـت مـرتضـوی  
ـر، امـیـدی   بر سازمان و چه بعد از آن ھستند و در این مسی

رود چـرا کـه ایـن    ھای رسـمـی کـارگـری نـمـی   به تشکل 
ـتـی    تشکل  ھا بدلیل ماھیت غیر کارگری شان ھمواره با دول

: وی تصـریـح کـرد  .کنند   که بر سر کار است ھمراھی می 
ـرای ھـمـه اقـدامـات خـود در    آقای مرتضوی می  گـویـد ب

تامین اجتماعی، تاییدیه ھیات امنا را دارد؛ مطمئن باشـیـد  
ھـایـش حـتـی اگـر    فردی که قاضی است برای ھمـه کـار 

ـران   ـرسـیـد چـرا بـه مـدی تخلف باشد، سند دارد، اما بـایـد پ
شود که مـبـالـغـی    سازمان تامین اجتماعی اختیار داده می 

ـنـی   را از بودجه غیر شمول بذل و بخشش کنند؟ آیـا تضـمـی
ـفـات، صـنـدوق در   وجود دارد که بعد از افشـای ایـن تـخـل
ـتـظـر افشـاگـری   دست افرادی امین قرار بگیرد یا بایـد مـن

ـقـل کـارگـری     سال بعد باشیم؟ ٨ دیگری در   این فعال مست
امیدورام اجازه داده شـود مـحـاکـمـه  :  در پایان اظھار داشت 

ـیـش   متخلفان تا نتیجه نھایی و مجازات متناسب بـا جـرم پ
 .خیلی امید داشت [...] توان    برود ھرچند نمی 

 
دومین تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی 

 قو
 نفر از کارگران کارخانه روغن نباتـی قـو  ١٠٠ : دی ١٤ 

ـراض بـه   برای دومین بار طی شـش روز گـذشـتـه در اعـت
اخراج رئیس تعـاونـی  «  و  » محقق نشدن مطالبات کارگران « 

 . در داخل این کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد » مصرف کارگران 
مدیریت کارخانه یکی از عوامل تجمع روز نـھـم دی مـاه  
کارگران کارخانه روغن نباتی قو را رئیس تعاونی مصـرف  

داند و به ھمین سـبـب    می )  آقای حسن معماریان ( کارگران  
ـرداشـتـه   روز گذشته کارت ورود و خروج آقای مـعـمـاریـان ب
ـیـدی، اخـراج   شده است که این اقدام در عرف واحدھای تـول

گـویـی بـه    مدیریت کارخانه به جـای پـاسـخ  .شود   تلقی می 
ـرخـوردھـایـی قصـد دارد بـه   ـیـن ب اعتراض کارگران با چـن
ـراضـی احـتـمـال دارد   کارگران بفھماند بعد از ھر تجمع اعـت

پیشینه اختالف مدیریـت کـارخـانـه بـا   .تعدادی اخراج شوند 
بـه چـنـد  )  آقای معماریـان (رئیس تعاونی مصرف کارگران  

گردد که کارفرما قصد تـعـطـیـل کـردن    ماه گذشته بر می 
ـفـت آقـای   فروشگاه تعاونی کارگران را داشت اما با مـخـال
ـفـاده   معماریان روبرو شد، به ھمین دلیل کارفرما با سوء است

ـفـی روز نـھـم دی  ـیـس    از تـجـمـع صـن مـاه، سـعـی دارد رئ
ھیچ یـک   .فروشگاه را عامل تجمع کارگران معرفی کند 

از مطالبات اصلی کارگران بعد از تجمع کـارگـران در روز  
نھم دی ماه محقق نشده و فقط حـقـوق آذر مـاه کـارگـران  

 روز به تاخیر افتاده بود، اکنون پرداخـت شـده  ١٥  تا  ١٠ که  
 نفر در کارخانه روغن نباتـی قـو  ٣٠٠ در حال حاضر    .است 

کاھش ناگھانی حقوق اضافـه کـاری و  . مشغول به کارند 
ـرخـی    پاداش بھره  ـیـافـتـن ب ـنـی و افـزایـش ن وری، عدم بازبی

ـرداخـت   مزایای قانونی مانند حق ناھار و ایاب و ذھاب و پ
ـر از  ١٥  تـا  ١٠ مطالبات ماھیانه کارگـران بـا    روز تـاخـی

تغییراتی است که با استقرار مدیریـت جـدیـد در ایـن واحـد  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .تولیدی روی داده و باعث اعتراض کارگران شده است 
 

 دستمزدھا
این ستون از اخبار کارگری   ((

ویژه اخبار و عکس العمـل ھـای  
مختلف در ارتباط با دسـتـمـزدھـا  

 )) میباشد 
: ھای صنفی کـارگـران سـاخـتـمـانـی   دبیر کانون انجمن 

وزارت کار برای ارائه سبد کاال به کـارگـران سـاخـتـمـانـی  
تواند به آمار سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی و فـنـی و    نمی 
ـر  .ای استناد کند   حرفه   با اشاره به وعده وزارت کار مبنی ب

بـه کـارگـران مشـمـول  « ھای ضروری    اختصاص سبد کاال 
 برای مشارکت در تامین بخـشـی از دسـتـمـزد  » قانون کار 

طبق مواد یک و دو قـانـون کـار،  :  ، به ایلنا گفت ٩٣ سال  
شـونـد چـرا کـه    کارگران ساختمانی مشمول قانون کار می 

کـارفـرمـایـی    –شان، رابطه کـارگـری    در مناسبات کاری 
تا کنون مشخص نشده اسـت کـه وزارت کـار   .حاکم است 

برای ارائه سبد کـاال بـه کـارگـران سـاخـتـمـانـی بـه آمـار  
سازمان تامین اجتماعی استنـاد خـواھـد کـرد یـا سـازمـان  

 آمـار  .کـنـد   ای که پروانه مھارت صـادر مـی   فنی و حرفه 
ـرای    سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حـرفـه  ای ب

ـنـاد  . ارائه سبد کاال بـه کـارگـران سـاخـتـمـانـی قـابـل اسـت
ترین دلیل برای استناد نکردن به آمـار ایـن دو سـازمـان    مھم 

ـتـی   دولتی آن است که ھیچ یک از ایـن دو سـازمـان دول
بسیاری از   .دھند   تمامی کارگران ساختمانی را پوشش نمی 
ھا ھـم    اند و خیلی   کارگران ساختمانی کارت مھارت نگرفته 

 اند   بیمه نشده 
 

عضو ھیات رئیسـه کـانـون شـوراھـای اسـالمـی کـار  
ـر واقـعـی  :  استان تھران  کارگران ھـنـوز بـابـت افـزایـش غـی

 از دولت طلبکار ھستند و ایـن طـلـب  ٩٢ دستمزدھای سال  
دیـوان   . لـحـاظ شـود ٩٣ باید در محاسبه دستمزدھای سـال  

عدالت اداری ھنوز به شکایتی کـه از سـوی گـروھـی از  
ھا در سال جـاری    کارگران بابت افزایش غیر واقعی دستمزد 

با این وضع کارگـران   .مطرح شده بود، رسیدگی نکرده است 
، بـابـت تـورم  ٩٢  عالوه بر تورم واقـعـی سـال  ٩٣ برای سال  

ـبـکـار  ٩١ لحاظ نشده سال    نیز از کارفرمـایـان و دولـت طـل
 قانون کار تمامی مطالبات کارگـران  ٤٢ طبق ماده   .ھستند 

ـرداخـت شـود  ـر کـاالیـی پ  سـبـد  .باید بصورت نقدی و غـی
ـقـی مـی   کاالیی به عنوان کمک  ـل شـونـد    ھای فراگیری ت

مـنـد    که دولت با پرداخت یـارانـه ھـمـه شـھـرونـدان را بـھـره 
 )منبع ایلنا (.کند   می 

 
در شـرایـط کـنـونـی  :   به ایلنا گفت » اللھی   کاظم فرج « 

تـکـه  ( پرداخت کاالیی و غیرنقدی دستمزد به معنی مثلـه  
در حال نیـز بـه   .کردن قدرت اقتصادی کارگران است ) تکه 

دلیل پرداخت شدن مبالغ ثابتی که تـحـت عـنـوان مـزایـای  
ــن صــورت   ــار و ب ــوق مسـکــن، اوالد، خــواروب ــی حــق جـانــب

گیرد، قدرت خرید کارگران ھرسال بطور کامل افـزایـش    می 

ـرداخـت بـخـشـی دیـگـری از    نمی  یابد، با این شرایط و بـا پ
دستمزد کارگران در قالب سبد کاال باید شاھد تـکـه تـکـه  

ـم  ـیـل مشـکـالت   .شدن بیشتر قدرت کـارگـران بـاشـی بـه دل
ـر   اقتصـادی بـه خصـوص پـس از نـوسـانـات دو سـال اخـی
اقتصادی، ھم اکنون دستمزد کارگران نیازمند بازنـگـری و  

ـنـکـه    فرج  .افزایش واقعی است  اللھی ھمچنین با اشاره به ای
ـیـل   بخش قابل توجھی از نیروی کار در سراسر کشور به دل

ھای کوچک و غیـر رسـمـی از شـمـول    اشتغال در کارگاه 
ـنـد و    حمایت  ھای قوانین کار و تامنی اجتماعی خارج ھست

ـلـی دریـافـت   ـر حـداق حتی در بیشتر مواقع دستمزدھـای زی
ـقـدی دسـتـمـزد  :  می کنند، گفت  ـر ن پرداخت کاالیی و غی

ـر قـدرت خـریـد ایـن گـروه از کـارگـران   باعث تقلیل بیـشـت
شود، زیرا کارفرمایان این واحدھا چندان خـود را مـلـزم    می 

ـفـی   .دانـد   به رعایت معیارھای قانونی نمی  ایـن فـعـال صـن
ـقـدی  :  کارگری گفت  ـر ن ـرداخـت غـی در چنین شرایـطـی پ

ھـای    دستمزدھا به منزله بدعتی برای کاھش بیشتر حمایـت 
ـقـی مـی  ـل ـلـھـی در   .شـود   اجتماعی از نیروی کار ت فـرج ال

ـرداخـت  ـقـه پ ـر    بخش دیگری از این گفتگو به سـاب ھـای غـی
ھای پس از انقالب تا پیش از روی کار آمـدن    نقدی در سال 
در زمـان تـوزیـع بـن  :  نژاد اشاره کرد و گـفـت   دولت احمدی 

کارگری به تدریج از کیفیت و کمیت کـاالھـای تـوزیـعـی  
کارگران باسابقه و قدیمی به خاطـر دارنـد کـه  . کاسته شد 

در سالھای نخست توزیع بن کارگری، به ھر خانوار مـعـادل  
گـرفـت امـا     کیلوگرم اقالم مصرفی مرغوب تعلق مـی ٢٠ 

درسالھای پایانی به تدریج ارزش سبد کاالی بن کـارگـری  
ـلـوگـرم اقـالم مصـرفـی  ٤ برای ھر خـانـوار بـه حـدود    کـی
ـرای   .نامرغوب کاھش یافته بود  ـنـی ب مادامی که تضـمـی

ـرداخـتـی  ـقـدی    ارزشگذاری کیفیت و کمیت پ ـر ن ھـای غـی
وجود نداشته باشد، ھرگونه پرداخت کاالیی مـی تـوانـد بـه  

ـریـت  .زیان کارگران منجر شود   در شرایطی که ھمـواره اکـث
شورای عالی کار معتقدند که افزایش دسـتـمـزدھـا بـاعـث  
ـنـھـا بـه   اخراج کارگران می شود، پرداخت غیر نقدی مزد ت

 .تثبیت این تفکر کمک خواھد کرد 
 

ـر   ـنـی ب حسین اکبری، در واکنش به پیشنھاد دولت مـب
ـر   پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران بـه صـورت غـی

ـروی  « که  ن نقدی در قالب سبد کاال، با بیان ای  ـی اسـتـخـدام ن
در  :  ، گـفـت » انسانی با خرید و فروش کاال متفـاوت اسـت 

حالی که طبق قانون کار افزایـش دسـتـمـزد بـایـد بصـورت  
ـنـه  ھـای زنـدگـی یـک    نقدی و مطابق نرخ تورم و سبد ھزی

ـم کـه    خانواده انجام بگیرد، سالھاست که مشاھده مـی  ـی کـن
ـرخ   اعضای شورای عالی کار بر مبنای تفسیری کـه از ن

ـنـد   تورم دارند دستمزد کارگران را تعیین می  بـا اشـاره  .   کن
به اینکه ھمواره بخشی از دستمزد کارگران در قالب حـقـوق  
و مزایای جانبی چون حق اوالد، حق مسکن، حـق خـوار و  

ـرداخـت مـی  مـزایـای  .  شـود   بار،حق بن بصـورت جـاگـانـه پ
ـنـد امـا   جانبی در اصل بخشی از دستمـزد کـارگـران ھسـت
ـنـی دیـگـر   چون بصورت ثابت، جـداگـانـه و تـحـت عـنـوای

شوند تا قدرت خرید کارگـران    پرداخت می شوند، باعث می 
زیان تامین اجتماعی از پرداخت غـیـر   .کمتر افزایش یابد 

 از آنجا که پرداخت غیر نقدی در محاسبـه حـق  نقدی مزد 
بیمه کارگران جایی ندارد، در نتیجه استفـاده از ایـن شـیـوه  

شود تا درآینده سازمان تامین اجـتـمـاعـی    پرداخت باعث می 

ـرداخـت   .نیز با کمبود منابع مالی مواجه شـود  ایـن شـیـوه پ
ـرش آن   مزد چنانچه متداول شود در آینده باید شـاھـد گسـت
ـروی کـار ھـمـچـون سـنـوات،   ـی در سایر مطالبات مـزدی ن

 .اضافه کاری و رواج مبادالت پایاپای در بازار کار باشیم 
چون این شیوه پرداخت جنبه مستمـر و ھـمـیـشـگـی نـدارد،  
باالخره روزی قطع خواھد شد و در چنین روزی باید منتـظـر  

سالھاست کـه   .کاھش ناگھانی قدرت خرید کارگران باشیم 
 است و بـا ایـن    دولت از افزایش واقعی مزد جلوگیری کرده 

کار به نوعی از جیـب کـارگـران بـه کـارفـرمـایـان یـارانـه  
 این استدالل که افزایش مزد باعث اخراج  .است   پرداخت کرده 

ـبـدیـل   کارگر می شود تنھا به ابزاری برای کاھش مـزد ت
دستمزدھای کنونی  .  کارگران روز مبادا ندارند  . است   شده 

افـزایـش  .  حتی پاسخگوی نیازھای ابتدایی زندگی نیـسـت 
دستمزدھا باید طوری اعمال شود که کارگران بتواننـد پـس  

در حالی که منطق اقتصادی حکم مـی کـنـد   .انداز کنند 
ـرای روز مـبـادا پـس انـداز   که انسانھا مازاد نیاز خود را ب
کنند، اکنون سالھاست که به دلیل پایین نگھـداشـتـه شـدن  

 .مبلغ مزد، بیشتر کارگران برای روزمبادا آماده نیستند 
 

ادامه اعتراضات کارگران ایران خودروبرای 
 افزایش دستمزد

 آذر در  ٣٠ با توجه به اعتصـاب غـذای کـارگـران در  
ـرای افـزاشـی دسـتـمـزد صـورت گـرفـت   ایران خودرو که ب
ـتـه اول   وھشدار سرپرستان به قطع اعـتـصـاب غـذا ، در ھـف

 اعتصاب غذای دیگر درقسمت جنوبی ایران خـودرو  ٢ دیماه  
ایـن اعـتـصـاب  . که بخش تولید و مونتاژ قرار دارد اجراشد  

ـران خـودرو بـه سـالـن غـذا     غذا موجب  آمدن مدیرعامل ای
مھندس ھـاشـم یـکـه زارع بـا حضـور در  .  صورت گرفت  

ـران   ـیـدای ـنـکـه فـروش و تـول سالن غذا خوری با تاکید بر ای
ـیـجـه   ـت ـرنـگـشـتـه اسـت و درن خودرو ھنوز به روال عـادی ب
کارگران نباید انتظار افزایش دستمزد را داشته باشند افـزود  
که اگر کسی نمی تواند با ایـن دسـتـمـزد کـارکـنـد مـی  

این ادعـا درحـالـی اسـت کـه    . تواند شرکت را ترک کند 
و  .  ادامه دارد    پیش فروش محصوالت ایران خودرو کماکان 

ـران خـودرو در سـال  ٢ با افزایـش   ـیـمـت ھـای ای ـتـه ق  نـوب
جاری،شرکت ایران خودرو سود بسیـار خـوبـی را از فـروش  

در حال حـاضـرافـزایـش دسـتـمـزد بـه    . محصوالتش می برد 
ـبـدیـل   خواست ھمگانی کارگران و کارمندان ایران خـودرو ت
شده و ھر روز بخش وسیع تری از کارگران شرکـت بـه ایـن  

 .افزایش دستمزد می پیوندند 
 

 ٢٥ ھزار کارگر مشمول افزایش ٨ الی ٧
اند و سایر کارگران  درصدی مزد پایه شده

 اند از این افزایش حقوق محروم مانده
ـروشـیـمـی   رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پت
بندر امام از تبعیض در افزایش مزد پایه  کارگـران مـنـطـقـه  

ـقـاد کـرد  ـت ـنـا    .ویژه اقتصادی پتروشیمی ماھشھر ان ـل بـه ای
ـروشـیـمـی مـنـطـقـه ویـژه    تعدادی از شرکت :  گفت  ـت ھـای پ

اقتصادی ماھشھر بدلیل تورم افسـار گسـیـخـتـه فـعـلـی و  
ـبـه کـارگـران  ٩٢ افزایش کمتر از نرخ تورم مزد   ، بـه مـطـال

 درصـد بـه  ٢٥ مبنی بر افزایش مزدشان پاسخ مثبت داده و  
 ھـزار  ٢٧ از مـجـمـوع  .   انـد   ھـا اضـافـه کـرده   مزد پایـه  آن 

کارگری که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماھشـھـر  
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 ھزار کارگـر مشـمـول افـزایـش  ٨  الی  ٧ مشغول به کارند،  
ـر کـارگـران از ایـن     درصدی مزد پایـه شـده ٢٥  انـد و سـای

   .اند   افزایش حقوق محروم مانده 
 

 نا امنی محیط کار 
 

کارگردرحادثه پتروشیمی ٢جان باختن 
 خرم آباد

ـیـل  :    دی ١٤  به دنبال آتـش سـوزی در مـخـزن گـازوئ
دی یک نفر در صحنه حـادثـه جـان  ١٤ پتروشیمی خرم آباد  

خود را از دست داد و یکی دیگر از مجروحـان ایـن حـادثـه  
ـیـمـارسـتـان   نیز که وضـعـیـت چـنـدان خـوبـی نـداشـت در ب

در حین اجرای عملیات انفجار رخ می دھـد کـه  .  جانباخت 
ـفـاع   این کارگران ضمن سوختگی از باالی مخـزن و از ارت

پتروشیمی خرم آبـاد یـکـی  .  زیادی به پایین پرت می شوند 
ـلـن در غـرب اسـت کـه در مـجـاورت   ـی از خطوط لـولـه ات

 خرم آباد و در زمینی بـه وسـعـت  ٢ شھرک صنعتی شماره  
 . ھکتار احداث شده است ١٣٠ 
 

 مرگ کارگر جوشکاربدنبال سقوط از ارتفاع
ـقـه  :   دی ١٤  سقوط ناگھانی کارگـر جـوشـکـار از طـب

چھارم، مرگ وی را در مجتمع تجاری در حال ساخت در  
 .خیابان یافت آباد، جنب بازار مبل شماره دو در پی داشت 

  
اتصال سیم ھای برق، جان یک کارگر را در 

 بخش رحیم آباد رودسر گرفت
ساله اھل و سـاکـن روسـتـای  ٤٤ نقی نوروزی  :  دی ١٠ 

ـرق در مـنـطـقـه   ـر ب ـی طیوال اشکور رحیم آباد حیـن نصـب ت
ـرق، دچـار   دوگلسرای گلدشت به علت اتصال سیـم ھـای ب

 .برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد 
 

 ساله یکی از معادن طبس در ٢٣کارگر 
 سانحه انفجار جان داد

روز حادثه این کارگر پس از بارگذاری به داخـل جـان   
پناه رفته است که ھنگام انفجار، سنـگـی بـه دیـوار تـونـل  

بـه  . برخورد و پس از بلوکه شدن بـه سـر وی اصـابـت کـرد 
ـقـال   گفته وی، این کارگر به علت شدت جراحات ھنگام انت

معدن مورد نـظـر در  .  به بیمارستان جان خود را از دست داد 
 . کیلومتری طبس قرار دارد ٧٠ 
 

آباد پیمانکار را عامل انفجار  پتروشیمی خرم
 معرفی کرد

ـرسـتـان  ١٥  دی ایلنا،روابط عمومی شرکت پتروشیـمـی ل
  ١٤ ( سوزی صـبـح روز گـذشـتـه    در خصوص انفجار و آتش 

ای را    در مخزن گازوئیل ایـن شـرکـت، اطـالعـیـه ) دی ماه 
در این اطالعیه انفجار و آتـش سـوزی مـخـزن  د . صادر کرد 

ذخیره گازوییل بویلرھای پتروشیمی لرستان به دلیل رعـایـت  
ـر  ـل ھـا    نشدن نکات ایمنی توسط شرکت پیمانکار اجرایی بـوی

شرکت پیمانکاری بدون اخـذ مـجـوزھـای    .عنوان شده است 
الزم، عملیات جوشکاری بر روی این مخزن را آغـاز کـرده  

 .است 

شھرداری شیراز مقصراصلی جان 
نفر از کارگران شھرداری ٧باختن

سایت بازیافت زباله  شیرازدرحادثه
 شناخته شد »برمشور«

دی مھر، دادستان عمومی و انقالب شیراز بـا اشـاره  ١٥ 
به مشخص شدن مقصرین حادثه سایت دفن زباله شیراز کـه  

ـراز شـد  ٧ منجر به کشته شدن   نفر از کارگران شھرداری شی
تحقیقات الزم در این خصوص انجام و پرونده تکـمـیـل  :  گفت 

وی    . شده و با کیفرخواست به دادسرا ارجاع داده شـده اسـت 
ـر  :  تصریح کرد  ـقـصـی در این میان شھرداری شیراز بیشترین ت

دادستان عمومی و انقالب شیراز با اشاره بـه    . را داشته است 
ـراز اسـت،   اینکه عدم رعایت نظـامـات جـرم شـھـرداری شـی

جبران خسارت به افراد فوت شده باید در دسـتـور  : ادامه داد 
ظھر چھارشنبه یکم خـرداد    . کار شھرداری شیراز قرار گیرد 

ـراز آتـش سـوزی   ـرمشـور شـی امسال ،در سایت دفن زبـالـه ب
اتفاق افتاد و عوامل آتش نشانی و شھرداری زمانی كه در  
حال خاموش كردن حریق بودند، ناگھان زباله ھای زیرپایشـان  
ـر از کـارگـران   ـف ـفـاق مـرگ ھـفـت ن خالی شدکه ایـن ات

   .شھرداری شیراز را درپی داشت 
 اخراج و بیکارسازی

 
 .کارگر بیکار شدند١٥٠

ـنـدگـان   ـیـد کـن کارخانه کاشی سمند که یکی از تـول
کاشی و سرامیک در استان سمنان است، به دلیل آنچـه از  
سوی کارفرما کاھش منابع مالی ذکر شده، تعطـیـل شـده  

 نفر تـا امـروز بـه اداره  ٨٠  از مجموع کارگران حدود  .است 
اند و بـاقـی کـارگـران کـه امـیـدوار بـه    کار شکایت کرده 

بازگشایی کارخانه و بازگشت بکار بـودنـد، پـس از آنـکـه  
متوجه شدند کارخانه دیگر فعالیت نخواھـد کـرد، بـه اداره  
کار مراجعه کرده و در حال طـی مـراحـل اداری شـکـایـت  

 ماه حقوق؛ بیمه، عیـدی و پـاداش  ٦ عالوه بر   .خود ھستند 
 . کارگران نیز پرداخت نشده است ٩١ سال  
 
 کارگر شرکت رانیران ٢٥٠ نفر از ٢٠٠

 بیکار شدند
ـران بـه عـلـت  : اتحادیه آزاد کارگران ایران   ـی شـرکـت ران
 نفر از کارگـران خـود را  ٢٠٠ کمبود قطعات ،ھفته گذشته  

طـبـق اخـبـار رسـیـده بـه    .  به بیمه بیکاری معرفـی نـمـود 
ـر   ـلـومـت   ٤ اتحادیه آزاد کارگران ایران این شرکت که در کی

ـیـد    –جاده قدیم ساوه   قم قرار دارد از سالیان گذشته بـه تـول
 اتـوبـوس  ٣ اتوبوس ولوو مشغول بوده است و روزانه حـداقـل  

این شرکت در پی عدم ارسال قـطـعـات  .  تولید میکرده است 
 ماه گذشته با مشـکـل  ٦  الی  ٥ و شاسی از کشور سوئداز  

 ماه گذشته بحران کمـبـود  ٢ تولید مواجه بوده است ولی در  
قطعات به مرحله ایی میرسد که مالـک ایـن شـرکـت در  

 الـی  ٢  نفر از کارگران خـود را کـه از  ٢٠٠ ھفته گذشته  
   .  سال سابقه دارند به بیمه بیکاری معرفی کرده است ١٦ 
 

کارگربدنبال تعطیلی ٦٠٠مرخصی اجباری
به دلیل کاھش فشار  کارخانه نوری تازه

 !گاز
ــوان  ١١  ــحــت عــن ــشــه ت ــور و شــی ــد بــل ــولــی دی واحــد ت

واقع در شھرک صنعـتـی شـمـس   کارخانه نوری تازه   
آباد توابع حسن آباد به دلیل کاھش فشار گـاز در مـعـرض  

 .تعطیلی قرار گرفته است  

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
عدم پرداخت حقوق بسیاری ازکارگران 

 شھرداری زاھدان
ـیـاردی شـھـرداری زاھـدان بـه  ٣٠ بدھی  :  دی ١٥  ـل  مـی

پیمانکاران و افراد حقیقی و حقوقی بسیار مشـکـل آفـریـن  
 .شده تا جائی که حقوق بسیاری از کارگران پرداخت نشده 

 
  ماھه در پرداخت حقوق٧تأخیر 
 کارگر کارخانه صنایـع  ٦٠  ماه حقوق  ٧ تعویق  : دی ١٤ 
ـیـه  »فن آوران اروند «تبدیلی   ـیـل کـمـبـود مـواد اول ، بـه دل

ـیـد  » فن آوران ارونـد « کارخانه  .  تولید  ـنـه تـول  کـه در زمـی
ـیـل آنـچـه   نـداشـتـن  « الکل از نی شکر فعالیت دارد بـه دل

کند، تولید را کـاھـش داده و    ذکر می )  نی شکر  ( » مالت 
دلیـل کـاھـش  . کند   از پرداخت حقوق کارگران خودداری می 

تولید و تعویف ھفت ماھه در پرداخت حـقـوق کـارگـران در  
ـیـه    حالی از جانب کارفرما مطرح می  شود که این مـاده اول

تولید، به دلیل مزارع کشت و صنـعـت عـظـیـمـی ھـمـچـون  
ـر «  و  » ھفت تپه «  در اسـتـان خـوزسـتـان، بـه  » کارون شـوشـت

 .وفور قابل دسترس است 
  

حقوق آذرماه بازنشستگان فوالدکرمان 
 ھنوزپرداخت نشده است

ـرداخـت  :  دی ١٢  به بازنشستـگـان فـوالدکـرمـان وعـده پ
ـنـده داده شـده اسـت  ـتـه آی ـر  ١٣ .  حقـوقشـان درھـف ـف  ھـزار ن

بازنشسته استان عضو صندوق بازنشـسـتـگـان فـوالد اسـتـان  
از معادن ذغالسنگ کرمان سـاالنـه یـک  .  کرمان ھستند 

میلیون تن ذغال استخراج می شود و ھم اکنون چـھـارھـزار  
 .و پانصد نفر به صورت مستقیم اشتغال دارند 

 
عدم پرداخت حقوق ومطالبات کارگران 

 !شرکت واحد اتوبوسرانی اصفھان
تاخیر وعدم پرداخت حـقـوق کـارگـران شـرکـت  : دی ١١ 

واحد اتوبوسرانی اصفـھـان ازطـرف شـرکـت ھـا خصـوصـی  
عدم پرداخت بیمه ھای تامین اجتماعـی،عـدم    .طرف قرارداد 

ـراردادھـا   پرداخت مزایای معـوقـه ونـا روشـنـی وضـعـیـت ق
ازدیگرمشکالت کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی اصفـھـان  

بدنبال اعتراضات کارگران شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی    . است 
ـیـس   ـربـانـی ری ـفـضـل ق ـبـاتشـان، ابـوال اصفھان وطـرح مـطـال
کمیسیون حمل و نقـل، مـحـیـط زیسـت و فـاوای شـورای  

فھرست ایـن خـواسـتـه ھـا بـه  : اسالمی شھر اصفھان گفت 
ـم  ـی ـری ھسـت ـیـگـی : وی افـزود   . دست ما رسیده و در حال پ

جلسه ای برای رسیدگی به ایـن مشـکـالت بـه زودی بـا  
حضور نماینده کارکنان و مسووالن ذیربط تشـکـیـل خـواھـد  

 .شد 
ـرسـنـل   وی تصمیم گیری درباره برخی خواسـتـه ھـای پ
این شرکت را منوط به حضور مسـووالن مـربـوطـه در ایـن  

 .کمیسیون و شنیدن پاسخ ھای آنان بیان کرد 
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معلمانی که در مھرماه سال جاری بازنشسته 
اند ھنوز پاداش پایان خدمت، حکم  شده

شان را   ماه گذشته٣بازنشستگی و مستمری 
 اند دریافت نکرده

معلمانی که در ابتدای مھر ماه سال جاری بـازنشـسـتـه  
 ماه ھنوز پـاداش پـایـان  ٤ اند بعد از گذشت نزدیک به    شده 

ھای مھر، آبان و آذر را کـه    خدمت و مستمری شان در ماه 
شـود، دریـافـت     میلیـون تـومـان مـی ٤٠ در مجموع بیش از  

 .اند   نکرده 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشـسـتـگـان فـرھـنـگـی   

 مـاه طـول کشـیـده اسـت  ٩  تـا  ٦ طی سالیان گذشته بین  
  . ماھه سال جاری خیلی جای تعجب ندارد ٤ بنابراین تاخیر  

 
پرداخت نشدن مطالبات معوقه ھشت ماھه 

 نفر از کارگران ٢٠٠ حدود ٩١نخست سال 
 شھرداری منطقه دو آبادان

ـر از کـارگـران شـھـرداری  ٢٠٠ حقوق قانونی حدود   ـف  ن
 مـاه از سـال  ٨  بعد از گذشت  ٩١ منطقه دو آبادان در سال  

اســت کــه    در آذر مــاه افــزایــش یــافــت و ایــن در حــالــی 
التفاوت افزایش دستمزد ھشت ماه نخست سال گـذشـتـه    مابه 

گـذرد، بـه کـارگـران     مـی ٩٢  ماه از سال  ١٠ تا کنون که  
ھـای    شھرداری منطقه دو آبادان حداقل  و  .پرداخت نشده است 

بھداشـت و ایـمـنـی کـار را در مـورد کـارگـران رعـایـت  
اگر کارگری در حـیـن کـار دچـار مصـدومـیـت   .کند   نمی 

ـیـه    شود، در سطح منطقه حتی یک جعبه کمـک  ھـای اول
طبق قـانـون کـار   .برای انجام مداوای مقدماتی وجود ندارد 

کارفرما موظف است ھر شش ماه یکبار بـه کـارگـر خـود  
لباس کار و کفش ایمنی تحویل دھد این در حالیـسـت کـه  
در طول چند سالی که کارگران در شھرداری مـنـطـقـه دو  
ـبـاس و کـفـش ایـمـنـی دریـافـت   آبادان مشـغـول کـارنـد ل

با وجود آنکه کارگران شھرداری تـحـت پـوشـش   .کنند   نمی 
بیمه تکمیلی سینا قرار دارند اما به دلیل آنـکـه کـارفـرمـا  
ـیـمـه گـذار   ماھانه به طور منظم حق بیمه کارگران را بـه ب

ـیـمـه    پرداخت نمی  کند، کارگران امکان استفاده از خدمات ب
 کارگر که مشـمـول بـازنشـسـتـگـی  ٤٠  .تکمیلی را ندارند 

ـنـد،   پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت زیان آور ھسـت
ـر اسـاس قـانـون کـار، سـھـم     ٤ به دلیل آنکـه کـارفـرمـا ب

درصدی خود را به بیمه تامین اجتماعی واریز نکرده اسـت،  
 . سال کار امکان بازنشسته شدن ندارند ٢٠ با وجود بیش از  

 
 كارگران 

 
به بھانه انتخابات ضد كارگری شوراھای 

 اسالمی كار در شركت واحد
ـبـار شـوراھـای فـرمـایشـی و   با گذشت دو سـال، اعـت
كارفرمایی شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه بـه پـایـان  
رسید و مجددا باید این شوراھای نمـایشـی و كـارفـرمـایـی  
ـیـسـت سـال   اقدام به برگزاری انتخابات كنند ،ھر چنـد در ب
ـم در شـركـت واحـد شـاھـد   گذشته انچه كه من و ھمكـاران
بودیم این شوراھا حتی یـك بـار اقـدام بـه دعـوت مـجـمـع  
ـیـاورنـد و حـتـی در   عمومی از كارگران و رانندگان بعمل ن
ـتـی كـه در دفـاع از   ـب طول نمایندگی شان ھیچ نقطـه مـث

حقوق رانندگان و كـارگـران مشـھـود بـاشـد وجـود نـداشـتـه  
اما میشود به ھزاران مورد سركوب و پایـمـال كـردن  .  وندارد  

ـنـدگـان اشـاره   حقوق رانندگان و كارگران تـوسـط ایـن نـمـای
بطور مثال اخراج ھزاران كارگر در طول نمایندگی ایـن  . كرد  

شوراھا فقط به جھت رضایت كـارفـرمـا و اخـراج فـلـه ای  
ــوق  ٨٤ كـارگـران در سـال    كـه جـرمـی جــزء دفـاع از حـق

ھمكارانشان در حمایت و پشتیبانی از سنـدیـكـای نـو پـای  
ھر دو سـال بـا روش ھـای  .  كارگران شركت واحد نداشتند  

ـتـخـابـات نـمـایشـی   ـرگـزاری ان گوناگون تقلب، اقـدام بـه ب
ـنـد و   ـن شوراھای اسـالمـی كـار در شـركـت واحـد مـی ك
متاسفانه عوامل وزرات كار و ادراه كار استان تھران ھـم كـه  
ـرد ،   ـبـی صـورت نـگـی ـل ـق باید ناظر این انتخابات باشد تا ت
نھایت ھمكاری و حمایت را از این شوراھا بعمل می اورنـد  
،بارھا اعضای سندیكای كارگران شركت واحد بـا شـكـایـت  
ـلـب ھـا كـرده كـه   ـق ھای مختلف اقدام به افشاگری ازاین ت
متاسفانه نه تنھا از سوی بازرسـی وزرات كـار و بـازرسـی  
اداره كار استان تھران اقدامی صورت نگرفته بلكه بـا كـمـال  
وقاحت رئیس بازرسی وقت گفته حـق بـا شـمـا اسـت امـا  
ـم   ـی . دستور این است كه ما به دادخواھی شما تـوجـه نـكـن

سوال این است كه كارگران پس چگونه باید نماینده واقـعـی  
با توجه به اینكه سندیكای كارگـران  .  خود را انتخاب كنند  
 مـجـددا سـنـدیـكـای كـارگـران و  ٨٤ شركت واحد در سـال  

رانندگان را در شركت واحد با انتخاباتی ازاد احیا كـرد، امـا  
ـتـی   ـتـی و دول ـی متاسفانه با تمام شدت توسط عـوامـل امـن
مورد سركوب قرار گرفت ھر جند ایـن سـركـوب ھـا بـاعـث  
ـبـات و خـواسـتـھـای   نشد تا اعضای سندیكا دست از مطال
ـبـانـی اعضـای خـود   ـی كارگران بر دارند و توانستند بـا پشـت
مطالبات قابل توجه و بی نظیری را برای كـارگـران بـدسـت  
اورند و تا كنون ھم به این فعالیت ھا علیرغم تمـام فشـارھـا  
ادامه دھند ،اما ھنوز از سوی كـارفـرمـا و دولـت بصـورت  
رسمی تایید نشده و ھمچنین با تھدید و عدم امنیت شغـلـی  

 پیـامـكـی  ٩٢/٧/٩ در محیط كار مواجه ھستند امروز مورخ 
ھمكاران بـه ھـزارن  (از طریق اعضای سندیكا جھت اگاھی  
شوراھای اسالمـی  (  تن از رانندگان فرستاده شد با این متن 

ـیـل گـوش   كار تا كنون اخراج صدھا كارگر و راننده را به دل
ـر ایـن   ـنـاب بفرمانی و جھت رضایت كارفرما تایید كرده انـد ب
شوراھای اسالمی كار در دفاع از حقوق كارگـران عـاجـز و  
ناتوان ھستند، با حمایت از سـنـدیـكـا ی كـارگـران شـركـت  

ـیـام بـازتـاب  ) واحد به حقوق واقعی خود خواھیم رسید   این پ
گسترده ای از سوی ھـمـكـاران داشـتـه و نشـانـگـر تـالش  
سندیكای كارگران شـركـت واحـد در رسـیـدن بـه خـواسـتـه  
واقعی كارگران جھت دست یابی به حق ازادی تشكل ھـای  

 واقعی كارگران است  داوود رضوی فعال سندیكایی  
 

 نامه حمایت شاھرخ زمانی از رضا شھابی
تو نمی دانی غریو یک عظمت وقتی در 
شکنجه یک شکست نمی نالد چه کوھی 

 ! است
ـیـن کـارگـری بـه   تقدیم به تمـامـی کـارگـران و فـعـال

 خصوص رضا شھابی 
خوب نیـسـت و     مطلع شدم که وضعیت جسمانی رضا  

ـرگشـتـش بـه     و مراقبت    احتیاج ویژه به پرستاری  دارد و ب
ـرایـن، تـمـامـی  !  او    زندان برابر است با قطع نخاع شـدن  ـنـاب ب

فعالین کـارگـری  
و تـمـامـی انسـان  
ھای آزادی خـواه  
بایـد بـه دفـاع از  
فرزندان خـود کـه  
روشنی بخش ایـن  

دنیای تاریک می باشند به پا خاسته و از حـقـوق خـود و  
 آنھا دفاع کنند 

ـران وحـدت و تشـکـیـالت   رفقا تنـھـا راه نـجـات رنـجـب
 )گـوھـردشـت ( شاھرخ زمانی زندان رجایـی شـھـر        است 

  
 

 گزارش 
 

ضایع شدن حق وحقوق کارگران شھرداری 
 !بھبھان
ـنـد کـه  :  دی ١١  درشھرداری بھبھان، کـارگـرانـی ھسـت

ـنـد،    کنند ولی حق شیفت دریافت نـمـی   شیفتی کار می  کـن
 ساعت اضافه کـاری دارنـد  ١٠٠ ھمچنین کارگران در ماه  

ـرای آنـھـا اضـافـه کـاری مـحـاسـبـه   ولی یک ریال ھم ب
ھـای    اگراضافه کاری و نوبت کـاری در فـیـش   . شود   نمی 

 ھـزار تـومـان  ٢٠٠  تـا  ٥٠ حقوقی کارگران اعمال شود از  
 .افزایش حقوق برای کارگران شھرداری خواھد شد 

  
 ماھه و قصه پر غصه ٣قراردادھای 

 کارگران قمی
ھای کوچـک و    قراردادھای موقت کار، خروج کارگاه 

ـیـن    مناطق آزاد از شـمـول حـمـایـت  ھـای قـانـون کـار، پـای
ای قوانین کار و تـامـیـن    ھا، اجرای سلیقه   نگھداشتن دستمزد 

ھـایـی یـاد کـرد    توان به عنوان چالش   را می ...  اجتماعی و 
توجھی نمایندگان وقـت    ھای گذشته به دلیل بی   که در سال 

 .ھا کارگر ایرانی ایـجـاد شـده اسـت   کارگری برای میلیون 
جواد مقـدم  .  نداشتن امنیت شغلی و ایمنی در محل کار 

یکی از جوانان تحصیلکرده قم که بـه مـدت سـه اسـت در  
بزرگتریـن  :  گوید   کند می   ھای قم کار می   یکی از کارخانه 

ـنـکـه    . مشکل من نداشتن امنیت شغلی است  وی با بیان ای
ـرارداد مـن سـه  :  از شغل خود راضی اسـت، عـنـوان کـرد  ق

دانم در پایان قرارداد باز ھم در ھـمـیـن    ماھه است و من نمی 
ـنـکـه بـا    . شغل باقی خواھم ماند یا خیر  مقدم با اشاره به ای

ـیـان کـرد ٣٠ داشتن   بـه عـلـت  :   سال سن ھنوز مجرد است ب
نداشتن امنیت شغلی حتی جرات فکر کـردن بـه ازدواج را  

حسن وفایـی یـکـی دیـگـر از کـارگـران قـمـی    . نیز ندارم 
نداشتن ایمنی در محل کار را یکی از مشکالت کارگـران  

ـنـھـا  : دانست و گفت  ـرای کـار کـارگـران ت رعایت ایمنی ب
یابد که کارگری دچار مشکلی نـاشـی    زمانی اھمیت می 

از وسایل نامناسب محل کارش شود؛ توجھات الزم قبـل از  
گیرد و حـتـمـا بـایـد کـارگـری    وقوع یک حادثه انجام نمی 

زھره مـوسـوی یـکـی    . صدمه ببیند تا در مرکز توجه باشد 
از کارگران زن شاغل در شھرک صنعتی شکوھیه قـم ھـم  

ـیـل دریـافـت  :  کند   اظھار می  بسیاری از کارگران زن بـه دل
شـونـد کـه اصـال    حقوق کمتر در مشاغلـی اسـتـخـدام مـی 

مناسبشان نیست و نیاز به نیروی مردان دارد اما متأسـفـانـه  
ـنـد   برخی کـارفـرمـایـان بـه ایـن مسـائـل تـوجـه نـمـی   .کـن
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   بخشی ازیک گزارش  -دی ١١ -فارس :منبع 
در پاسخ به ایجاد  -خلیلی -شھردار رشت

امنیت جانی ھنگام کار کارگران خدمات 
شھر از خود رفع مسئولیت کرد و گفته است 

ھرگونه حادثه ای برای شما پیش بیاید به 
 !!ما مربوط نیست و من مسئول نیستم
ـفـکـاران  " تعـدادی از کـارگـران خـدمـات شـھـری   ظـری

در اعتراض به مرگ ھمکاران خود ھنـگـام کـار  "  شھرباران 
 .به شھرداری رشت مراجـعـه کـردنـد   -پورصفر  -در خیابانھا  
ـیـت جـانـی   -خلیلی  -شھردار رشت  در پاسخ بـه ایـجـاد امـن

ـیـت   ھنگام کار کارگران خدمات شھر از خود رفـع مسـئـول
ـیـایـد   کرد و گفته است ھرگونه حادثه ای برای شما پیش ب

ـم  ـیـسـت ـیـسـت و مـن مسـئـول ن شـرکـت   -  !! به ما مربوط ن
ـیـار دارد ٠ ٥ ٢ بیش از  " ظریفکاران شھرباران "  .  کارگر در اخت

این شرکت خدمات شھری متعلق به کارپور، بھمن نعـمـتـی  
کارپور اخراجی شـھـرداری بـه جـرم دزدی    . و ملکی است 

بوده و نعمتی و ملکی از بـازنشـسـتـگـان شـھـرداری مـی  
ـیـز    - ماھه  ٦ تمامی کارگران قرارداد سفید  . باشند  از اول پای
 می باشند جالب است که در قرارداد ھـیـچ اسـمـی از  ٢ ٩ 

کارگر طرف قرارداد برده نشده دستـمـزد کـارگـران قـدیـمـی  
حدود یک میلیون تومان به شھرداری اعـالم مـی شـود و  

 ھزار تـومـان کـه شـامـل بـن  ٦٠٠ دریافتی کارگران حدود  
کارگری ، حق مسکن و خوارباراست مشخصات کـارگـران  
ـفـاق   ـیـمـه ات به بیمه ارسال نمی شود و آنچـه تـاکـنـون در ب

ـیـمـه یـک  ٥ ١ افتاده پرداخت    روز در ازای دریـافـت حـق ب
ـیـسـت کـه کـارگـران  .  ماھه اسـت  ـرارداد مشـخـص ن در ق

خدمات شھری چه نوع مھارتی دارنـد کـارگـر عـادی یـا  
 -برای ھمگی حکم کارگر عـادی  ....  کارگر راننده و یا 

ذکر شده است در نتیـجـه مشـمـول سـخـتـی    -بدون مھارت  
ـفـکـاران    -کار نمی شوند  ھـنـگـام  ...  کارگران شرکت ظری

ـیـت جـانـی و   اعتراض نسبت به شرایط بدکار و عـدم امـن
بنام محـسـن بـھـروزی    -سرپرست    -شغلی توسط سرکارگر  

ضدکارگر جریمه ھای سنگین می شوند محسـن بـھـروزی  
  .قلدری و زورگویی ارعاب وحشت کارگران را وادار به سکوت می کند با  

 اخبار بین المللی 
 

گرسنگی جان میلیونھا  -آفریقای مرکزی 
 کند نفر را تھدید می

نھاد برنامه جھانـی غـذای  سـازمـان مـلـل مـتـحـد بـه  

جھانیان ھشدار مـی دھـد کـه کـمـبـود مـواد غـذایـی در  
آفریقای مرکزی می تواند پیامدھای فاجعه باری داشـتـه  

این سازمان اعالم کـرده اسـت کـه در صـورت عـدم   . باشد 
ترمیم سامانه ھای تامین غذا در این کشـور، گـرسـنـگـی  
جان یک میلیون و دویست تن از شھرونـدان ایـن کشـور را  

ـقـای  .   در ماه ھای آینده خواھد گرفت  درگیری ھا در آفری
ـر خـانـه ھـایشـان را   ـف مرکزی باعث شده تا صدھـا ھـزار ن
ـر   ترک کنند که این امر موجب اعـمـال فشـار جـدیـدی ب
ـرای تـامـیـن   ـیـز مـردم آن ب کشوری شده که پیش از این ن

ــد  ــودن ــه خـاطــر جــنــگ،  .  غـذای خــود دچـار مشــکــل ب ب
ـنـد  سـازمـان  .  کشاورزان قادر به برداشت محصول خود نیـسـت

ملل ھم برای پخش و توزیـع مـواد غـذایـی بـا مشـکـالت  
 .عدیده ای روبروست 

 
بدنبال اعتصاب رفتگران شھر  - پرتغال 

 لیسبون را زباله فرا گرفت
به گزارش یورو نیوز لیسبون با انبوھـی از زبـالـه ھـای  
جمع نشده از سطح شھر به استقبال سال نـو مـیـالدی رفـتـه  

ـر  ٢٣ از   پرتغال  رفتگران لیسبون . است  در  )    دی ٢ (  دسـامـب
زده و   اعتصاب  اعتراض به کاھش بودجه شھرداری دست به 

ـبـوه   گمان می رود که با فرا رسیدن تعطیالت سال نو بـه ان
 .زباله ھا افزوده شود 

 
 ١قطع مستمری بیکاری بیش از  -آمریکا 

 میلیون نفر
ـقـضـای  )    دی ٧ ( دسامبر  ٢٨ از روز شنبه   ـبـال ان بـه دن

یک قانون اضطراری فدرال، حقوق بیکاری بیـش از یـک  
این قـانـون در سـال   .قطع شد   ھزار آمریکایی ٣٠٠ میلیون و  

ـر  ٢٠٠٨   ھـر  ٢٠١٣  میالدی وضع شد و تا آخر ماه دسامـب
ـفـت   سال تمدید میشد، اما امسال جمھوریخواھان با آن مخـال

  ٣٠٠ کردند و بدین ترتیب مستمری ماھانه یک میلیون و  
ـنـد ایـن   جمھوریخواھـان مـی    . ھزار بیکار، قطع گردید  گـوی

ـرای  ٢٥ قانون ساالنه    میلیارد دالر خرج دارد و پرداخـت آن ب
 .دولت گران تمام میشود 

 
دو روزنامه معتبر خواستار عفو  -آمریکا 

 ادوارد اسنودن شدند
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسـی  

ـیـمـان  .  گاردین خواستار عفو ادوارد اسنودن شده اند  اسنودن پ
کار پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا بود کـه اطـالعـات  
وسیعی از فعالیت ھای مخفـی و جـاسـوسـی آمـریـکـا را  

اسـنـودن پـس از آن کـه آمـریـکـا خـواسـتـار  .  علنی کـرد 
بازگشت و محاکمه او با اتھام جاسوسـی شـد، بـه روسـیـه  

ـنـاھـنـده شـد   سـالـه اسـت در صــورت  ٣٠ اسـنـودن کــه  .  پ
روز  .  محکومیت با مجازات حبس طوالنی روبرو خواھد شد 

ـری خـود نـوشـت   ـی پنجشنبه، نیویورک تایمز در ستون سردب
شاید اسـنـودن مـرتـکـب جـرمـی شـده بـاشـد امـا بـا دادن  
ـرنـامـه ھـای   ـرده دربـاره وسـعـت و دامـنـه ب اطالعات گست
  "نظارتی سازمان امنیت ملی امریکـا بـه مـردم آمـریـکـا  

نیویورک تـایـمـز  .   کرده است " خدمت بزرگی به کشورش 
ادامه داده است که باراک اوباما رئیس جمھوری آمـریـکـا  

ـرای پـایـان دادن بـه  "باید    از مشاوران خود بخواھد راھی ب
گاردین نیز نـوشـتـه اسـت   " .اھریمن سازی از اسنودن بیابند 

  »اقدامی ست که به شجاعت اخالقـی « افشاگری اسنودن  
ـنـدی  « نیاز دارد و آقای اوباما   ـل باید به او اجازه دھد با سـرب

ـرا  ریـکـی لـجـت، یـک مـقـام  » . به کشورش بازگردد   اخی
ـیـق دربـاره   کلیدی سازمان امنیت ملی آمـریـکـا کـه تـحـق
ـرعـھـده   چگونگی درز کردن اطالعات توسـط اسـنـودن را ب
دارد، پیشنھاد کرده بود اگر اسنودن بقیه اطالعاتـی را کـه  
ھنوز افشا نکرده به آمریکا بازپس دھد، بتواند مـورد عـفـو  

ـتـی  . قرار گیرد  ـی اما کاخ سفید و دیـگـر مـقـام ھـای امـن
امریکا ھمچنان بر تعقیب قضایی اسـنـودن پـافشـاری مـی  

 کـامـال  حـق  "نیویورک تایمز نوشته است اسنـودن  .  کنند 
ـرای  " داشت  که تنھا راه آگاه سازی را افشای اطـالعـات ب

ـرای آن کـه سـازمـان   عموم بداند و به کار در درون نـظـام ب
امنیت ملی از میزان گردآوری اطالعات بکـاھـد، اعـتـمـاد  

 نـمـونـه درخشـانـی از  "گاردین نوشته است اسنودن  .  نکند 
را بـه  " اھمیت به صدادرآوردن زنگ خطر و اصل آزادی بیان 

اسنودن سـال گـذشـتـه بـخـش وسـیـعـی از  .  نمایش گذاشت 
ـیـار روزنـامـه ھـای   اطالعات خود را برای انتـشـار در اخـت

ایـن اطـالعـات حـجـم  .  واشنگتن پست و گاردیـن گـذاشـت 
عظیمی از عملیات جاسوسی دولت آمریکـا را فـاش مـی  
کند که شامل گردآوری نوارھای ضبط شده از میلیون ھـا  
ـفـن ھـا و مـدت و   ـل گفت و گوی تلفنی ھمراه با شمـاره ت

ھرچند که محتوای گفت و گـوھـا فـاش  .  تاریخ آن ھاست 
رئیسان سازمان ھای جـاسـوسـی امـریـکـا مـی  .  نمی شود 

ـروریسـتـی   گویند این کشور برای خنثی کردن حمله ھای ت
 .جدید علیه این کشور و دیگر کشورھا به این اطالعات نیاز دارد 

 
 

 يک دنيای بھتر 
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


