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ـیـاردی در   ـل خبر دزدی ھـای مـی
ـم   سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی رژی
ـنـی مـطـلـق   اسالمی و بـی تـامـی
ــم   کــارگــران، یــک مــوضــوع مــھ
. اعتراض در میان کـارگـران اسـت 

کارگران میگویند صاحبان اصلـی  
دارایی ھای تامین اجـتـمـاعـی و  
ـم و   ـی اموال سرقت شده آن مـاھسـت
ـیـار رفـاه و   این پولھا باید در اخـت
ـیـه کـارگـران   ـیـازھـای اول تامین ن

در ھمین رابطه و طـی  .  قرار گیرد 

ھمین مدت تـجـمـعـاتـی از سـوی  
ــی از کــارگــران در   ــای ــع ھ ــم ج
اعتراض به این موضوع در مـقـابـل  
تامین اجتماعی رژیم اسالمی برپا  
ـراضـی در   شده و طومارھـای اعـت

ــان اســت  ــری ــه  .  ج   ١٥٠٠ از جــمــل
ـلـف   ـقـاط مـخـت کارگر شاکی از ن
ـران   کشور و از مراکزی  چـون ای
خودرو، شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی  
ــایــر،   ــان ت ــھــران و حــومــه، کــی ت
ــزی،   ــع فــل ــای ــجــات صــن کــارخــان

پتروشیمی ھای منطقه مـاھشـھـر،  
نساجی کردستان، فـوالد زاگـرس،  
شاھو، پرریس و از میان کـارگـران  
ـره    بیمارستانی و سـاخـتـمـانـی وغـی
در اعتـراض بـه غـارت و چـپـاول  
صندوق سازمان تامین اجـتـمـاعـی  
طوماری داده انـد کـه در آن بـه  
عنوان بخشی از مالکـان سـازمـان  
تامین اجتماعی، اعـالم شـکـایـت  

در این طومار کـارگـران  . کرده اند 

ــران ایــران در   ــه آزاد كــارگ ــحــادی ات
یكـی از آخـریـن اطـالعـیـه ھـای  
ـر داده اسـت كـه   ـری خـود خـب خـب

 تـن از كـارگـران شـاغـل و  ١٥٠٠ 
  ٥ بازنشسته، با امضای نامـه ای  

ــن اتـحــادیـه را   تـن از اعضـای ای
ـنـدگــان خـود جـھــت   ــوان نـمــای ـن بـع
ــاول   ــه غــارت و چــپ اعــتــراض ب
صندوق تأمین اجتماعی مـعـرفـی  

ھمین امر باعث شـد كـه  . كرده اند 

و  "  امضـاء " تعدادی باز به مـقـولـه  
 .طومارنویسی اعتراض كنند 

ــه   ــوشــت ــن ن قصــد مــن در ای
. پرداختن به اطالعیه مزبور نیـسـت 

ــه مــوضــوع   ــكــه مـی خــواھــم ب ـل ب
ـیـن   دیگری كه بحث و جدلـی را ب
موافقین و مخالفین طومارنـویسـی  

موضـوع از ایـن  .  دامن زده، بپردازم 
ـیـش   قرار است كه یكی دو سـال پ

 دارایی ھای سرقت شده تامین اجتماعی 
 متعلق به کارگران است

 شھال دانشفر 

 ١ 
ـیـد؛ اجـرای   "  ھمانطور که می دان

برنامه حمایت اجتماعی کـارگـران  
با تالش و پیگیرھای آنان در سـال  

 تصویب  و صندوق حمـایـت  ١٣١٥ 
در سال  .  از کارگران ایجاد گردید  

ــانـون کــار؛  ١٣٢٥   بـا تصــویـب ق
بنگاه رفاه اجتماعی با مشـارکـت   

. ده ھزار کارگر تشکیـل گـردیـد  
ـتـی و مـردم   این صندوق؛ غیر دول
نھاد بـوده و مـنـابـع مـالـی آن از  

٪ کل حقوق و مزایـای  ٣٣ پرداخت  
دریافتی ماھیانه کارگران در عمر  

 سـالـه سـازمـان، تـأمـیـن شـده  ٧٠ 
ـریـن و  .  است  ایـن سـازمـان بـزرگـت

ـیـمـه ای   قدرتمند تریـن سـازمـان ب
با توجه به جـوان  ...   کشور بوده   

 و  ٦٠ شـدن جـمـعـیـت طـی دھـه  
افزایش مـیـزان اشـتـغـال، صـنـدوق  

و  .  می بایست تقویت می گـردیـد 
از طرف دیـگـر بـا کـاھـش ارزش  
پول ملی و افزایش قیمـت دارائـی  
ھا؛ امروزه سازمان می بایسـت در  
وضعیتی بمراتب بھتر بوده و سـطـح  
حمایت بیـمـه ای اش افـزایـش و  
ـر   ھیچ مستمری بیگیری حقوق زی
ـیـکـه   خط فقر نداشته باشد در حـال

٪ مسـتـمـری  ٨٠ ھم اکنون حـدود  
ـر یـک سـوم   ـراب بگیران حقـوقـی ب

ایـن  ."  خط فقر دریافت می کنند  

جـمـعـی از  "  مصوبه " گوشه ای از  
ــیــن   ــام ــازنشــســتــه گــان بــیــمــه ت ب

 آذر بـه  ١٨ اجتماعی است که در  
ــده اســت  ــن  .  تصــویــب رســی در ای

ـلـی اشـاره شـده  "  مصوبه "  به مسـائ
ــه   ــدوق را در آســتـان کـه ایـن صـن
ـرار داده کـه تـمـامـا   ورشکستی ق
نتیجه نگاه غارتـگـرانـه حـکـومـت  
اسالمی به این صندوق بـوده اسـت  

جھت تـوقـف  : " و کارگران پرسیدند 
ــن   ــأمــی ــان ت ــازم ــون س ــد کــن رون

  ٧ و در  "  اجتماعی چه باید کرد ؟ 
بند چه باید کـرد خـود را مـطـرح  
ــح نــمــودنــد اداره   ــری کــردنــد و تص
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ـتـى روى    ھـيـچ نـوع مـحـدودي
آزادى اعتصاب نبايد وجـود داشـتـه  

حق دست از کار کشيـدن در  .  باشد 
ھر لــحظه که کارگران، ھر تعـدادى  
ـفـس   شان، اراده بکنند مـثـل حـق ن

اگـر ايـن حـق را از  .  کشيدن است 
کارگر بگيرند بھمان درجه جـامـعـه  
. را به دوره برده دارى برگـردانـده انـد 

ـتـوانـد دسـت از کـار   کارگر بايد ب
ـنـکـه   ـيـل اي ــ بکشد و بـگـويـد بـدـل
ـنـم کـار را   اشکالــى در کار مى بي

ـنـى زدن  . متوقف ميکنم  اين به مع
ـفـى کـار   زير اصل قرارداد کار يا ن
ـنـى کـه   ـفـى کـل مـوازي کردن و ن
ـنـى اسـت   ـت ـب ـيد جامعه بر آن م توـل

در ايـن   کـارگـر مـيـگـويـد .  نيسـت 
ـيـکـنـم چـون   مقطع معيـن  کـار نـم

ـنـم  ـي ـب ـي آزادى  .  اشکالــى در کـار م
ـتـوانـد   ـي اعتصاب يعنى ھيچکس نم
کارگرى را کـه کـار را مـتـوقـف  

کـه کـار   مجبـور کـنـد  کرده است 
اگــر حـق اعـتـصــاب وجــود  .  کـنـد 

نداشته باشد يعنى اينکـه اگـر مـن  
کارگر دست از کار بـکـشـم ايشـان  
ـزيـکـى   ـي ميتواند بيايد و مرا بطور ف

کســى  .  مـجـبـور کـنـد کـار کــنـم 
نميتواند آزادى اعتصاب را خط بزنـد  
ــزه را   ـي ــن کــار ســرن ـا اي و ھــمـراه ب

چون اگر من دست از کـار  .  نياورد 
ـا   بکشم تو باالخره چکار ميکنـى ت
ـابـرايـن   ـن مرا به کار ناگزير کنى؟ ب
من فکر ميکـنـم آزادى اعـتـصـاب  

ـيـدارد  و  .  ھيچ قيد و شرطى بـر نـم
دقيقا به درجه اى که ايـن آزادى را  
ـنـد، کـارگـر را از   محـدود مـيـکـن
ــت يــک انســان آزاد در   ــعــي مــوق
جامعه، يعنى ھمان صورت از نـظـر  
حقوقى آزادى که جامـعـه سـرمـايـه  
دارى به فرد داده است، خارج کـرده  
اند و به موجودى تبديـل کـرده انـد  

ــدارد  ــار خــودش را ن ــي   . کــه اخــت
ـــه اى کـه در مـورد   منتھا مسـاـل
ــود دارد آن   ــصــاب وج آزادى اعــت
وضعيتى است که اعـتـصـاب بـراى  

ـاورد  بـراى  .  خود کارگر بـوجـود مـي
ــال در کشــورى مــمــکــن اســت   ـث م
بگويند که فقط در مورد اعتصاب  

رسمى حقوق ايام اعتصاب پـرداخـت  
ميشود و در اعتصاب غيـر رسـمـى  

ـيـشـود  ھـرکـس  .  حقوق پـرداخـت نـم
ميتواند دسـت از کـار بـکـشـد، و  
ـبته اگر اعتصابـش غـيـر رسـمـى   اـل

ـيـگـيـرد  در کشـور  .  باشد حقوق نـم
ــد   ــن ــگــوي ــي ــال م ــث ــگــرى بــراى م دي
ــر   ــصــاب آزاد اســت مشــروط ب اعــت
اينکه موضوع اعتصاب بـه ھـمـان  
کارگاه و ھمان بخـش از کـارگـران  

ـيـد  . مربوط باشد  ـتـوان ـي يعنى شما نم
در دفاع از مبارزات کارگران بخـش  
ـا در دفـاع از   ديگر در جامعه و ي

ــمــاعــى  يــک  ــه   امــر اجــت دســت ب
ـيـد  ـزن ـنـگـامـى  .  اعتصاب ب ـقـط ھ ف

ـيـد کـه در   مجاز به اعتصاب ھست
ـاشـد و   کارخانه خودتان خبرى شده ب
يا بر سر دستمزد خودتان بالئى آمده  

اين مـحـدوديـت نـوع دوم از  .  باشد 
جنس محدود کردن آزادى اعتصـاب  

ــى اســت  ــ ـــ امــا ايــنـکــه  .  بـطـور کـل
موازين پرداخت حقوق در اعتـصـاب  
ـنـھـا   رسمى و غير رسمى چيسـت اي
ميتواند در چھارچوب اصـل آزادى  
ـاشـد و خـود   اعتصاب مورد بحث ب
جنبش کارگرى ميتواند اين موازين  

اين حق مسلـــم ھـر  .  را تعيين بکند 
ــحــظــه   ـــ ــارگــرى اســت کــه ھــرـل ک
ـــى زمـيـن   ـيـل ميخواھد ابزار را به دـل

امـا  .  بگذارد و دست از کار بکـشـد 
ـا   ممکن است اکثـريـت کـارگـران ب

ممـکـن اسـت  . اينکار موافق نباشند 
ـا ايـن   سازمان مستقـل کـارگـرى ب

ـاشـد  ـب ـنـھـا يـک  .  کار مـوافـق ن اي
ـــى   ـبـه مـاـل ـن تفاوتھائى بويـژه در ج

دسـتـمـزد  .  اعتصابات ايجاد ميکنـد 
ايـن را  .  حين اعتصاب چه ميشـود 

ميتوان در چھارچوب آزادى کـامـل  
بـحـث  .  اعتصاب ھنوز بـحـث کـرد 

اعتصاب رسمى و غـيـر رسـمـى در  
ــن فــرض را دارد کــه   خــودش اي
ـا   ـيـت و ي مرجعى براى اعـالم رسـم
. عدم رسميت اعتصـاب وجـود دارد 

ـتـوانـد جـز يـک   ـي و اين مرجـع نـم
مرجع کارگرى و منتخب کـارگـران  

ــھــادى  .  بــاشــد  ــد ســازمــان و ن ــاي ب
کارگرى باشد و توسط کارگران بـه  

مـمـکـن  .  رسميت شناخته شده باشد 
ــه شـود کــه تــا آزادى   ــت اسـت گــف
تشکل نباشد اعتصاب رسـمـى ھـم  
ـيـف   ــ ــ بنابراين معنى نـدارد و تـکـل
ـامشـخـص   مسالــه آزادى اعتصاب ن

من فکر ميکنم حـتـى در  .  ميشود 
بدترين حالــت ھم کارگران ميتواننـد  
مجمع عمومى واحدى را که دسـت  
ــوان   ــن ــع ــصــاب زده اســت ب ــت ــه اع ب
ــت   ــد رســمــي ــوان ـت مـرجــعــى کــه مــي
اعتصاب را اعالم بکنـد و بـر ايـن  
ـام   مبنا خـواھـان حـقـوق کـامـل اي

خالصـه  .  اعتصاب بشود قرار بدھند 
کــالم حــق اعــتــصــاب يــک حــق  
ـقـض آن   مسلـــم انسـانـى اسـت و ن
برمال کننده و افشاء کننده بردگى  
طبقاتى اى اسـت کـه در جـامـعـه  

در ايـن  .  سرمايه دارى بـرقـرار اسـت 
ـازه در مـورد   چھارچوب ميشـود ت
اعتصاب رسمى و غـيـر رسـمـى و  
موازين مالــى اعـتـصـاب صـحـبـت  

اين را ھم بگـويـم کـه فـکـر  .  کرد 
نميکنم کشورى باشد که آزادى بـى  
قيد و شرط اعتصاب در آن بـرقـرار  

ھر کشور سـرمـايـه دارى بـه  .  باشد 
نحوى از انحاء آزادى اعـتـصـاب را  

ــراى  .  مــحــدود کــرده اســت  امــا ب
ـتـى وجـود   کارفرما چنين مـحـدودي

اگر کسى دارد ادعا ميکنـد  .  ندارد 
که جامعه اش مبتنى بر مـواجـھـه  
ـيـد اسـت،   ــ آزاد صاحبان وسائل تـوـل
ـــک   ـنـى مـاـل يکى سرمايه دار يـع
ـيد و منابع فنى و فيزيکى   ابزار توـل
ـبـع زنـده   ـن کار و ديگرى صاحـب م
ـيـروى کـار، آنـوقـت   ـنـى ن ـيد يع توـل
سلــب آزادى اعـتـصـاب مـثـل ايـن  
ميماند که کارفرمـا حـق نـداشـتـه  
. باشد سرمايه اش را جابجـا بـکـنـد 

آزادى اعتصاب بـراى کـارگـر غـيـر  
قابل چشم پوشى است و کـارگـرى  
ـاشـد   که به ھمين بند رضايت داده ب
ـاشـد و   که آزادى اعتصاب نداشته ب
ـاشـد ديـگـر   يا اين آزادى مـحـدود ب
ـنـدھـاى بـردگـى و   ـيـد و ب ـاقـى ق ب

   .بندگى را دارد قبول ميکند 

 آزادى اعتــصـاب
 آزادى اعتصاب رسمى و غیر رسمى 

 منصور حکمت 
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خواستار محاکمه ھـمـه اشـخـاص  
حقیقی و حقوقی دست انـدر کـار  

نکتـه  .  این دزدی و چپاول شده اند 
ــل تـوجــه ایــنـکــه ایـن     ١٥٠٠ قـاب

ــدگــان   ــن کــارگــر ھــمــاھــنــگ کــن
 ھــزار امضـا بــر ســر  ٤٠ طـومــار  

ـرویـن   خواست افزایش دستمزدھـا، پ
محمدی، جعفر عـظـیـمـی، شـیـث  
امــانــی، شــاپــور احســانــی راد و  
ـنـاه را بـه عـنـوان   شریف سـاعـد پ
ـری   ـیـگـی ـرای پ نمایندگـان خـود ب

ـنـد  در  .  اعتراضاتشـان اعـالم داشـت
ادامـه ھـمــیـن حـرکــت اسـت کــه  
ھماھنگ کنندگـان ایـن حـرکـت  
اعتراضی  برای پیگیری شکایـت  
خود اقدام به گرفتن وکیل کرده و  

ـر  ٢٤ برای اینکار در    دیماه به دفـت
ــه و از او   ــان رفــت ــھـرامــی ــیـل ب خـل
درخواست قبول و پیگیری حقوقـی  

از سـوی  .  این اعتراض را کـردنـد 
 کارگر پارس جنـوبـی  ١٠٠٠ دیگر  

در اقدامی مشابه و دادن طـومـار  
ــا   ـراضــی خـواســتـار بــرخـورد ب اعـت
. متخلفان تامین اجتماعی شده انـد 

ــن صـورت اســت کــه کــارزار   بـدی
کارگران بر سر اعتراض بـه دزدی  
ــم   ــمــاعــی رژی ــت ــن اج ــی ھــای تــام
ـنـی خـود از   اسالمی و بـی تـامـی
ـریـن حـقـوقشـان در جـریـان   اولیه ت

ــعــا بــه ایــن کــاررزار  .  اســت  ــی وس
 .بپیوندیم 

 
تامین اجتماعی جمھوری 

 اسالمی
تامین اجتماعی، یعنی درمـان  
ـیـکـاری   ـیـمـه ب رایگـان، یـعـنـی ب
مکفی برای ھمه کارگران بیـکـار  
و آماده به کار، یـعـنـی تـحـصـیـل  
ــمــام   رایـگــان بــرای ھــمــگـان در ت
ـر   سطوح تحصیلی، یعنی زندگی پ
ــرای ھــمــه   ــی ب از رفــاه و انســان
کسانیکه بـه سـن بـازنشـسـتـگـی  
میرسند و یعنی برخـورداری مـردم  
ــانـداردھــای امـروز جـوامــع   از اسـت
ــرخــورداری از یــکــی   ــری و ب بش

ـبـال  . زندگی پر از رفاه  دولت در ق
تامین رفاه جامعه و ھمه نیازھـای  
اولیه مردم در سطح استانـداردھـای  

 .امروز بشری، مسئول است 
ــمــاعــی   ــت  قــانــون تــامــیــن اج
ــزی جــز   جـمـھــوری اسـالمــی چـی

ــی و فـالکــت   ـن قـانـون بـی تـامــی
ـیـسـت  ـر قـانـون  .  کارگـران ن ـنـا ب ب

حکومت اسالمی ھر ماھه پـولـی  
از مزد کارگران به جـیـب تـامـیـن  

اما در قبـال ایـن  .  اجتماعی میرود 
به این  .  پول، خدماتی ارائه نمیشود 

معنی کـه مـاھـانـه کـارگـران و  
ــان   ــن ــا  ٧ کــارک ــقــوق ی  درصــد ح

دستمزد خود را به عنوان حق بیـمـه  
ــمــاعــی   ــن اجــت ــی ــام ــه ســازمــان ت ب

ـنـد  کـارفـرمـایـان  .  پرداخت می کن
ـبـال کـاری کـه کـارگـر   نیز در ق

ــد   ــکـن ــت  ٢٠ مـی   ٣  درصــد و دول
ـرداخــت   درصـد بـه ایـن صـنـدوق پ

ــنــد   مــی  ــن ــر آمــار رژیــم  .  ک ــا ب ــن ب
 میلیون کارگر تحـت  ١٢ اسالمی،  

پوشش این سازمان ھستند کـه بـا  
ــی   ــواده ھـایشــان جــمـعــیــت   ٣٧ خـان

ـرد  ـر مـیـگـی پـول  .  میلیونی را در ب
  ١٢ ماھانه ای که از جـیـب ایـن  

میلیون کارگـر ھـر مـاھـھـا واریـز  
میشود، و طی سالـھـا و آنـھـم بـا  
سرمـایـه گـذاری ھـای بـزرگـش،  
ــی عــظــیــم و   ــه ثــروت ــون ب اکــن
ــدیــل شــده اســت  ــب ــیــاردی ت ــل . مــی

ماحصل ھمه ایـن سـرمـایـه ھـای  
ــه شــده، امــروز  ســازمــان   ــدوخــت ان
تامین اجتماعـی را بـه یـکـی از  
بزرگترین کنسرن ھـای مـالـی بـا  
صدھا ھزار میلیاردتومان سـرمـایـه  

 . تبدیل کرده است 
این سرمایه ھا تمامـا مـتـعـلـق  
به کارگـران اسـت و بـایـد صـرف  

 . نیازھای اولیه و رفاه آنان شود 
ــمــاعــی   ــت ــن اج ســازمــان تــامــی
ـر تـعـریـف   جمھوری اسالمی  بنا ب
ـرار اسـت بـه کـارگـران و   ظاھرا ق
مشمولین خود خدمات بیمه ای و  
ــرار اســت   ــه دھــد، ق ــی ارائ درمــان
ـرار   بازنشستگان را تحت پـوشـش ق
دھد، قرار است بیـکـاران را تـحـت  

ـیـکـاری اش "پوشش   ـرار  "  بیمـه ب ق
دھد، قرار است غـرامـت دسـتـمـزد  
ایام بیماری و از کار افتـادگـی و  
ــگــر   کـمــک ھــزیــنـه ازدواج و دی

امـا  .  نیازھای اولیه را جواب دھـد 
ـری   از ارائه این خدمات ھـیـچ خـب

بطور مثـال خـدمـاتـی کـه  .  نیست 

تحت عنوان خدمـات درمـانـی بـه  
کارگران ارائه مـیـشـود، سـطـح آن  
ـفـاده   آنچنان پایین است و برای است
از آن صف ھای طـوالنـی ھسـت،  
که بسیاری از کارگران ناگریز بـه  
ـنـه شـخـصـی خـود   درمان بـا ھـزی
ھستند و بخش بـزرگـی از درآمـد  
. آنان صرف درمان و دارو مـیـشـود 

ـــاری از   ـی ـــکـــه بســ ـن ــ ـــزه ای بـــوی
بیمارستانھای وابسـتـه بـه تـامـیـن  
اجتـمـاعـی بـه بـخـش خصـوصـی  
سپرده شده است و ایـن خـود وضـع  
را وخیم تر کرده و یـک مـوضـوع  

بـه ایـن  .  اعتراض کـارگـران اسـت 
ــھــا کــارگــر و   ــیــون ــل ــب مــی ــرتــی ت
ــمــه   ـی ــه عـمــال از حــق ب بـازنشــسـت
ــد، و   ــن ــرخــوردار نــیــســت درمــانــی ب
آنھائی ھم که دارای دفترچـه ای  
بنام بیمه درمانی ھستند، دفترچـه  
ـیـمـارسـتـانـھـای   ھایشـان، نـه در ب
ــانـھــا و   ــه در بــیـمــارسـت ــی، ن ـت دول
ــای خصــوصــی و   ــھ ــاھ ــگ ــان درم

 . داروخانه ھا، دارای اعتبار نیست 
ــگــان   ــازنشــســت ــگــر ب ــه دی نـمــون

بنا بر آمارھای جـمـھـوری  .  ھستند 
 درصـد  ٤٠ اسالمی جمعیتی حدود  

از بازنشستگان كه اساسا كـارگـران  
كارگـاھـھـای كـوچـك، خـانـگـی،  
كشاورزی، ساختمانی و طبعا زنـان  
مسنی ھستند که تمام طول عـمـر  
ــه كــار   ــی خــود را در خــان جــوان

ــقــوق    كــرده  ــیــچــگــونــه ح انــد، از ھ
ـنـد   بازنشستگی  . ای برخوردار نیسـت

در نتیجه این بـخـش از کـارگـران  
بازنشسته پس از سالھا کار کردن،  
ناگزیر وابسـتـه بـه فـرزنـدان خـود  
ھستند و در فقر و تحقیر ھـر روزه  

ـنـد  آن بـخـش از  .  روزگار میگـذران
بازنشستگانی ھم که تحت پوشش  
ـم اسـالمـی   تامین اجـتـمـاعـی رژی
ھستند، با مستمری ای چنـد بـار  
زیر خط فقر در محرومیت کـامـل  
ــن   ــد و پــرداخـت ھــمـی ـرن ـب بسـر مــی
ـیـز چـنـد مـاه   مستمری انـدک ن
چند ماه به تـعـویـق مـی افـتـد و  
ــن و   ــا جــاده بســت ــد ب ــای کــارگــر ب

ــگـیــرد  ــن  .  اعـتــراض حــقـش را ب ای
ــت بـاعــث شـده اسـت کــه   وضـعـی

ـبـال   بازنشستگان و سالمندان بـه دن
ـقـاء   ـرای ب سالھا کار و مشـقـت، ب
خود چشم به کمکھای نزدیکان و  

 . این و آن بدوزند 
ـیـز مـیـزانـش   ـیـکـاری ن بیمه ب

 ھزار تومان حـداقـل  ٤٨٧ حتی زیر  
ـر از خـط   دستمزد چند بار پایین ت
ـیـز بـا ھـزار   فقر است، و این پول ن
اما و اگر و برای مـدتـی کـوتـاه،   
ـرد   فقط به کارگرانی تعلق مـیـگـی

در ایـن  . که از کار بیکار شده اند 
ـیـمـه   ـرداخـت ب زمینه نیز تـعـویـق پ
بیکاری و سردواندن کـارگـران بـاز  
ــوعـــات   ــوض ــه م ـل ــمــ ــود از ج خ

 . اعتراضات کارگری است 
در مقابل ھمه این بی تامینـی  
ھا و اعتراضات کـارگـری، حـرف  
ــنــســت کــه   ــان اســالمــی ای ــی جــان
صندوق تامین اجـتـمـاعـی خـالـی  

خالی است چون ھمه پولـش  .  است 
را بـاال کشـیـده انـد و ایـن را در  
ـرمـال   اقالم میلیاردی دزدی ھای ب

 . شده شان به روشنی میتوان دید 
 

سازمان تامین اجتماعی 
 !بزرگترن کنسرن مالی

ــول   ــا پ ــان دراز ب طــی ســالــی
کارگران، سازمان تامین اجتماعی  

ـنـگـاھـھـای کـالن  " به یـکـی از   ب
ــتــصــادی  ــدیــل شــده اســت "  اق ــب . ت

ــن    شـرکــت ســرمــایـه  گــذاری تـأمــی
یک شـرکـت  )  شستا (  اجتماعی  

گذاری متعلق بـه سـازمـان    سرمایه 
ـران اسـت کـه   تأمین اجتمـاعـی ای
بعنوان یک مجموعه تـخـصـصـی  

گــذاری در ســال    در امـر ســرمـایـه 
ــالــب یــک شــرکــت  ١٣٦٥   در ق

ـیـه     ٢ سھامی خاص با سرمایه اول
.  میلیارد تومان شروع به کار کـرد 

ـره   این شرکت طی سالـھـا بـا ذخـی
ھای مالی کارگران در زمنیه ھـا  
ــی،   ــازرگــان ــد، ب ــولــی ــف ت ــل مــخــت
خدماتی سرمایه گـذاری کـرده و  
ــگــر از   ــکــی دی ــه ی ــون ب ھــم اکــن
ـیـائـی حـکـومـتـی   مؤسسات مـاف

از جـمـلـه ایـن  .  تبدیـل شـده اسـت 
ـیـش از   سازمان در حـال حـاضـر ب

ـر پـوشـش خـود  ١٤٠   بیمارستان زی

ــه   ــای ــای ســرم دارد، در طــرح ھ
گذاری در دھـھـا دانشـگـاه عـلـوم  
پزشکی سھام دارد، مالکیت بیـش  

ــه  ٣٠٠ از   ــس ــؤس  شــرکــت و م
اقتصادی، مالی و بـازرگـانـی را  

ـــار دارد  ـی ــ ـت ــ ـــب   .   در اخ صـــاح
ویالھای فـرانسـوی سـازی اسـت  

 میلیون تومـان خـرج  ٤٠٠ که تنھا  
ــمــان آن شــده اســت  ــل   ٥١ در  .  مــب

درصــد ســھــام بــانــک صــادرات،  
بانک رفاه، مـس سـرچشـمـه، راه  

ھــای    آھـن و بسـیـاری از شـرکـت   
گـذاری مسـکـن و    دیگر سـرمـایـه 

ــه    شـرکـت  ھـای داروسـازی سـرمـای
 درصــد  ٤ گـذاری کـرده اسـت و  

سود درآمدھای حاصل از آن  بـه  
 تـا  ٣٠٠ حساب اعضای شستا و  

.  نفری از آنـھـا رفـتـه اسـت ٤٠٠ 
ـیـد و  ٤٠ بعالوه    درصـد بـازار تـول

ـیـد  ٤٠ توزیع دارو،    درصد بازار تـول
ـر،  ٣٠ سیـمـان،   ـی ـیـد ق  درصـد تـول

ـر،  ١٧   درصـد  ٥٠ درصد تولیـد تـای
ـفـت، و   ـقـل ن  درصـد  ٧٠ حمل و ن

بازار پترو شیمی در انـحـصـار ایـن  
 .  سازمان است 

ــمــاعــی   ــت ــن اج ســازمــان تــامــی
ــت اداره   ــظـر دول ـر ن ــیـمــا زی ــق مسـت
میشود و ھر دولتی کـه سـر کـار  
ــن   ــب ای ــش در جــی ــد دســت مـی آی
سازمان است و میلیاردھا پول بـاال  
ـنـدنـد  ـب .  میکشد و بار خـود را مـی

ــامــیــن   ــھــای ت ــروت ــن رو ث از ھــمــی
اجتماعی ھـمـواره یـک مـوضـوع  
مھم جـدال در درون حـکـومـت و  

 .دارو دسته ھای آن بوده است 
 

دزدی ھای میلیاردی در 
تامین اجتماعی و بی 

 تامینی مطلق جامعه
ـرونـده دزدی   آذر ماه گذشتـه پ
ھای میلیاردی سعـیـد مـرتضـوی  
ـر   متھم ردیف اول کھریزک و مـدی
عامل سـابـق تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
جمھوری اسالمی در کنار بابـک  
ـیـاردری   ـل زنجانی سرمـایـه دار مـی
که کارش واسطه گری در دزدی  

 دارایی ھای سرقت شده تامین اجتماعی 
 متعلق به کارگران است

  ١  از صفحه  
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ھا و بخوربخورھا سـران حـکـومـت  
ــد  ــن  .  اسـت، رســانـه ای گـردی بـدی

ـر سـر   ترتیب در دل نـزاعـھـایشـان ب
ـروت ھـای تـامـیـن اجـتـمـاعــی،   ث
ــون   ــی ــس ــی مــجــلــس اســالمــی کــم
ـرضـا   ـی تحقیقی تشکیل داد و عـل
محجوب نماینده مجلسشان ریاست  
ـر عـھـده گـرفـت  . این کمیته را ب

ـیـق و   بخش نخسـت گـزارش تـحـق
 آذر  ١١ تفحص این کمیسیـون در  

ماه امسال پرده از بخـشـی از ایـن  
ـر مـال   دزدی ھا و چپاول ھـا را ب

 .  کرد 
ـرونـده    در گزارشات مربوط به پ
ــمــاعــی   ــن اجـت دزدی ھــای تـامــی

ـرارداد   ــارد  ٤ صـحـبـت از ق ـی ـل  مــی
یورویی سازمان تامین اجـتـمـاعـی  
با شرکت ھولدینک سوینت قشـم  
ــابـک زنـجـانـی و   ـریـت ب بـه مـدی

 شرکت متعـلـق بـه  ١٣٨ واگذاری  
. سازمان  تامین اجـتـمـاعـی اسـت 

این قرارداد، مـراکـز و مـوسـسـات  
ــی   ــمــای مــالــی ای چــون ھــواپــی
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی، فـــوالد  
خوزستان، فوالد مبارکه اصـفـھـان،  
بانک صادرات، ھتل ھـای ھـمـا،  
پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریـز،  
ـتـکـش، چـوب و   ـف شرکت ملـی ن
ـلـف   کاغذ ایران، شرکت ھای مخت

مـلـت، مـیـھـن، دانـا،  ( بیـمـه ای  
ـیـی جـمـھـوری   ـران ـی پارسیان، کشـت
ـلـف از   اسالمی، بانک ھای مخت
جمله پاسـارگـاد، ثـات، پـارسـیـان،  

ـرد  در  .  دی و غیره را در بر مـیـگـی
ـیـن از جـریـانـی   این پرونده ھـمـچـن
تحت عنوان زمین شـھـرک غـرب  

که متعلـق بـه  "   پروژه ایران زمین " 
ــه کــه از   ــوده ســخــن رفــت ــاه ب ســپ
ــابــک   ــو در تــوی ب مـعــامــالت ت
ـرده   زنجانی و دزدی ھای پشـت پ

 . آنھا خبر میدھد 
بخـش دیـگـری از گـزارشـات  
ـرداخـت   ـرونـده بـه پ مربوط به این پ

ـیـارد و  ٢٠  ـل ـیـون و  ٩١٢  می ـل  مـی
 ھزار ریـال کـارت ھـدیـه در  ٨٦٦ 
ـیـارد و  ١٧  و  ٩١ سال   ـل   ٧٠٢  مـی

  ٥ میلیون ریـال کـارت ھـدیـه در  
از  .   اشـاره دارد ٩٢ ماھه اول سال  

ـلـغ   ـرداخـت مـب جمله بحث بر سـر پ
یک میلیارد و سیصـد و سـی و  
پنج میلیون ریال کـارت ھـدیـه بـه  

.  نفر از نمایندگان مجلس است ٣٧ 
ــمــی مــعــاون اول   ــن رحــی ــی ھـمــچــن
ـرسـت   احمدی نژآد، عـبـاسـی سـرپ
وزارت کار جمھـوری اسـالمـی و  
ــخ االســالمــی مــعــاون زمــان   ــی ش
ریاست جمھوری احمـدی نـژاد در  
ــیــن   ــران تــام ــی ــگ لــیــســت ھــدیــه ب

 .اجتماعی قرار دارند 
بخش دیـگـری از ایـن دزدی  
ــرداخــت   ــه پ ھــای کــالن اشــاره ب

  ٤٥٠  میلیونی و  ١٢٠ ھای    پاداش 
 سكـه  ٧٠ میلیون تومانی و ھزار و  

ـران عـامـل   تمام بھار آزادی به مدی
به این مـبـالـغ  .  و ارشد شستا دارد 

باید پولھـای کـالنـی کـه صـرف  
ــی   ــافــت ھــا و خــوش گــذران ضـی

 . ھایشان کرده اند را گنجاند 
بعالوه حقوق ھای ده میلیون و  

ـیـونـی بـه ھـفـت ھـزار از  ١٤   میل
ــن   ــران ای نــورچشــمــی ھــا و مــدی
سازمان قلم دیگری از ایـن دزدی  

ـنـجـاسـت کـه در  .  ھاست  جالب ای
ابتدا اعـالم شـد کـه اسـنـاد ایـن  

امـا  .  دزدی ھا، مفقود شـده اسـت 
بعد در زیر زمین ھـای سـاخـتـمـان  
دوم این سازمان پیدا شدند و بنا به  

 ھزار صفحـه  ٢٠ گزارشات دولتی،  
 .بود 

خالصه اینکه لیست دزدی ھا  
و بچاپ بـچـاپ ھـا در تـامـیـن  
اجتماعی جمھوری اسالمی طویل  

اما ھمین ارقام گـوشـه ای  .  است 
از حقیقت را مقابل چشـم جـامـعـه  

کارگران به ایـن دزدی  .  میگذارد 
ھا و به بی تامینـی مـطـلـق خـود  

ـرضــنـد  کـارگــران ثــروت در  .  مـعــت
ــمــاعــی جــمــھــوری   ــن اجــت تــامــی
اسالمی را متعلق به خود میداننـد  
و امروز به عنـوان شـاکـی پـا بـه  

 . میدان مبارزه گذاشته اند 
واقعیت اینـسـت کـه در طـول  
ـم اسـالمـی   سالھا حـاکـمـیـت رژی
سازمان تامین اجتماعی به حـیـات  
خلوت شماری از دزدان حـرفـه ای  
ــوری   ــھ ــم ــای ج ــه ھ و دارودســت

ھـمـه  .  اسالمی تبدیـل شـده اسـت 
ــت از حــزب   ــاحــھــای حــاکــمــی جـن
اسالمی کار و خانه کارگریـھـا و  
تا سران سپاه پاسداران در اخـتـالس  

و سازمان تامین اجتماعـی  " شستا " 
با تغییر ھـر  .  دست داشته و دارند  

دولت نیز دار و دسته جـدیـدی بـه  
ثروتھای این سازمان چنگ مـی  
اندازند و ثروت ھـای افسـانـه ای  
تامین اجتماعـی، یـک مـوضـوع  
مـھــم نـزاعــھــای درون حــکــومــت  

 . است 
تمام ثروتھای سازمـان تـامـیـن  
اجتماعی متعـلـق بـه کـارگـران و  
حقوق بگیران زحـمـتـکـش جـامـعـه  

ـیـه دزدی ھـا و سـوء  .   است  کـل
ــوســط   ــی ت ــال ــای م ــاده ھ ــف اســت
مقامات تامـیـن اجـتـمـاعـی بـایـد  
فورا پس گرفته شده، دزدان حاکـم  
بر این سازمان فورا محاکمه شوند  
و ھمه این پولھا صرف خدمات بـه  

 . کارگران و کل جامعه بشود 
با میلیاردھا دارایی به سـرقـت  
رفته تامیـن اجـتـمـاعـی مـیـشـود  
ـنـه ھـای   بخـش بسـیـاری از ھـزی
تامین اجتماعی کـارگـران و کـل  

دزدی ھـای  .  جامعه را فراھم کرد 
تامین اجتمـاعـی در کـنـار ارقـام  
میلیاردی دزدی ھای تک تـک  
ــالم   ســران رژیــم کــه ھــر روز اق
جدیدی از آن بر مال میشـود، کـه  
با آن میشود طب را رایگان کـرد،  
ـیـکـار   ـروی ب ـی میتوان خیل عظیم ن
ـرار داد،   جامعه را تحت پـوشـش ق
میتوان تحصیل را در تمام سـطـوح  
ـتـوان بـه رفـاه   رایگان کـرد و مـی

 . جامع پاسخ فوری داد 
 میلیون نفـری کـه  ٣٧ جمعیت  

ھم اکنون تـحـت پـوشـش تـامـیـن  
ــد،   ــاعــی رژیــم قــرار دارن ــم اجــت
ـروی   ـی کارگران و خانواده ھایشان ن
ـنـد بـا   ـتـوان عظیمی ھستند که می
ـر ایـن   ـراب جنبـشـی سـراسـری در ب
دزدی ھا قد علم کنند و خواستـار  
بازگشت اموال سرقت شده تـامـیـن  
اجتماعی به صندوق و ھزینه شـدن  
برای نیازھای فوری کـارگـران و  

 . کل جامعه شوند 

 ھمانطور که در ابتدای بـحـث  
اشاره کردم، ھـم اکـنـون جـنـب و  
ــان   جــوشــی اعــتــراضــی در مــی
ــای   کــارگــران بــر ســر دزدی ھ
میلیاردی تامین اجتماعـی و بـی  
ـر پـا شـده   تامینی مطلق جامعـه ب

ــــت  ـر از  ١٥٠٠ .  اس ـــ ــــارگ  ک
ـلـف بـه عـنـوان   کارخانجات مـخـت
مدعیان و صاحبـان امـوال سـرقـت  
شده تامین اجـتـمـاعـی بـه مـیـدان  
ــشــی دارد شــکــل   ــب آمــده و جــن
ــن   ــه ای ــعـا ب ـرد، بـایـد وسـی مـیـگــی

بـا تـجـمـعـات  .  اعتراضات پیوسـت 
ــراضــی خــود و بــا امضــای   ــت اع
طــومــار و بــا تشــکــیــل مــجــمــع  
عمومی در کارخانجات و مـتـحـد  
ــن   ـراض بــر سـر ای شـدن حـول اعـت
موضوع جنبشی سـراسـری بـه راه  

 . بیندازیم 
ـبـایـد اجـازه داد   در عین حال ن
که جریاناتی چون خانه کارگـر و  
ــالمــی و غــیــره،   ــای اس شــوراھ
اعتراض ما کارگران را دسـتـمـایـه  
ای برای سھم خواھی ھـای خـود  
و نزاعھای درون حـکـومـتـی شـان  

اینھا ھمه تشـکـلـھـای  .  قرار دھند 
دست ساز حکومـتـی انـد کـه در  
طول سالھا حاکمیت رژیم اسالمی  

از جـمـلـه  .   امتحانشان را داده انـد 
ـفـی   کانون عالی انجمن ھای صـن
و کانون عالی شوراھای اسالمـی  
خود از حامیـان سـرسـخـت سـعـیـد  
ــتــکــار و پســت   ــای ــن ــرتضــوی ج م
مدیریت او در تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
بودند و برای نگاھداشـتـن وی در  
این پست طومار دادند و تـالـشـھـا  

 . کردند 
خالصه کالم اینکه با مـبـارزه  
ـر   ـراب ای متـحـد و سـراسـری در ب
دزدی ھای میلیاردی در تـامـیـن  
ـم و بـه   ـی ـم کـن اجتماعی، قـد عـل
عنوان صاحبان اموال سـرقـت شـده  
این سـازمـان خـواسـتـھـای فـوری  

خواھان علنـی  . خود را اعالم کنیم 
شدن ھمه اسناد دزدی ھا و  سـوء  
استفاده ھا از جـمـلـه رشـوه ھـائـی  
که به نمایندگان مجلس و رسـانـه  
ــار   ــت ھــا داده شــده بشــویــم، خــواس

بازگشت ھمه دزدی ھـا و رشـوه  
ھا بـه صـنـدوق سـازمـان تـامـیـن  
ـرار گـرفـتـن آن در   اجتماعی و ق
خدمت رفاه مردم بشویم، خـواسـتـار  
ــد   اخـراج و مــحـاکـمـه فـوری بـان
مرتضوی، رحیمی، احمدی نژاد و  
ــامــاتــی کــه در طــول   ــق ــر م ســای
ـلـف در دزدی   دورھای ھای مخـت
ھای این سازمان دست داشته انـد،  
بشویم، خواستار قطع فوری حـقـوق  

ـیـونـی  ١٤ ھای ده میلیون و   ـل  مـی
ـر از نـورچشـمـی  ٧ که به    ھزار نف

ـم،   ھایشان پرداخت مـیـشـود، بشـوی
ـیـمـه خصـوصـی   خواستار انحالل ب
ـم کـه   تکمیلی دی شویم، بخـواھـی
ـیـمـارسـتـانـھـا بـه تـمـام   در کلیه ب
ــمــه   ــان دفــتــرچـه ھــای بــی صـاحــب
ــا   درمــانــی، خــدمــات درمــانــی ب

اعـالم  .  کیفیت مناسب ارائه شـود 
کنیم که کلیه کارگران و حـقـوق  
ـیـمـه   بگیران جامعه باید مشـمـول ب
درمانی و خـدمـات بـا اسـتـانـدارد  

ـم کـه  .  مناسب شونـد  ـی اعـالم کـن
ــائــی کــه از پــرداخــت   کــارفــرمــای
سھمیه بیـمـه کـارگـران خـودداری  
کرده اند، بـالفـاصـلـه مـکـلـف بـه  
پرداخت سھمیه خود شونـد و بـایـد  
کلیه کارگران و اعضای خـانـواده  
ـقـه کـار حـق   آنھا با ھر میزان سـاب
ـرچـه ھـای   استفاده کامل از دفـت
ـیـکـاری را داشـتـه   بیمه و بیمـه ب

ـنـھـا اعـالم  .  باشند  عالوه بر ھمه ای
کنیم که طب رایـگـان، تـحـصـیـل  
ـم   رایگان و بیمه بیکاری حق مسـل
ما کارگران و کل جامعه اسـت و  
این خواستھـا را بـعـنـوان خـواسـت  
ھای فـوری و مـھـم جـامـعـه بـه  
پرچـم مـبـارزه خـود و کـل مـردم  

 .تبدیل کنیم 
جمھوری اسالمـی، حـکـومـت  

ــالکــت اســت  ــاد  .  فــقــر و ف فس
در دل  .  سراپای آنرا گـرفـتـه اسـت 

نزاعھای درون حـکـومـت ھـر روز  
ارقام جدیدی از دزدی ھایشـان رو  

ــیــشــود  ــچ  .  م ــی ایــن حــکــومــت ھ
باید با تمام قـوا  .  مشروعیتی ندارد 

برخیزیم و کل این بساط جنایـت و  
 .سرکوب و چپاول را جارو کنیم 

 کارگر کمونیست را بخوانید
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 ھزار كارگر از مـراكـز  ٤٠ بیش از  
ـران طـی   مختلف كـارگـری در ای
نامه ای، به سطح پائین دستمزدھا  

مـن ھـمـان  .  اعتراض كـرده بـودنـد 
زمان در چند نوشته و مصاحبه از  
این اقـدام كـارگـران دفـاع كـرده و  
نقش چنین طومارھایـی در دامـن  
زدن به اعتراضات بیشتر كـارگـری  

امروز بار دیگر بـه  .  را توضیح دادم 
ـردازم چـرا كـه   این مسئلـه مـی پ
ـم كـه   ـن می خواھم خاطـر نشـان ك
ـبـش   طومارنویسی یك سنت در جـن

 . كارگری است 
برخورد گرایشات مختلف درون  
جنـبـش كـارگـری در واكـنـش بـه  
ـری   ــ ـی ـراضـــات و بـــكـــارگــ ــ ـت اعــ
طومارنویسی و ھمچنیـن جـایـگـاه  
ـفـاوت   ـراض مـت این شـیـوه از اعـت

گرایش سندیكالیستـی مـی  . است 
خواھد تمام اعتـراض كـارگـری را  
ـراضـات مـحـدود   به اینـگـونـه اعـت

حتی اگر كارگران آمـادگـی  .  كند 
خود را برای اعتراضات میلیتـانـت  
تری، مثل راھبندان، اعـتـصـاب و  
غیره ھم اعالم كرده باشند، گرایـش  
ــكــی را   ــن ی ــی ای ــســت ــكــالــی ــدی ســن

ـنـد  امـا  .  انتخاب و توصیه مـی ك
گرایش چپ و سوسیالیـسـتـی بـه  
ـرای   ـیـك ب ـت طومار بعنوان یـك تـاك
ـرداشـتـن گـامـھـای   آمادگی در ب

وقتـی از  .  مھمتری نگاه می كند 
ـم، از   ـی توده كارگران حرف مـی زن
جمع وسـیـعـی از كـارگـران حـرف  
می زنیم كه روزانه بر سر كار مـی  

 و یـا ھـر تـعـداد  ٩ ،  ٨ ،  ٧ روند تا  
ساعت كار كنند و در آخـر روز و  

یا ماه ھم دستمزد خود را دریـافـت  
این توده كارگران لـزومـا بـه  .  كنند 

این فكر نمی كنند كه ھـر روز بـا  
ــادوھــایــش گــالویــز   كــارفــرمــا و پ

اگر دسـتـمـزدش بـه مـوقـع  .  شوند 
پرداخت نشـد و یـا احسـاس كـرد  
ــن   ــائــیـن اســت، اولــی ــمــزدش پ دسـت
ـنـد نـامـه مـی   كاری كـه مـی ك
نویسد كه لـطـفـا دسـتـمـزدم را بـه  
ــن   ـیـد و یـا ای ـن ـرداخـت ك مـوقـع پ
ـرداخـت   ـنـون پ دستمزدی كه ھـم اك
ـم را   می كنید، دیگر كفاف زندگـی

ــی اگــر شــورا و  .  نـمــی دھــد  حــت
سندیكـای خـودش را ھـم داشـتـه  
ـرو   ـیـن مشـكـلـی روب باشد و با چن
ـتـدا   شود، ھمان تشكل كارگـری اب
نامه می نویسد كه لطفا دسـتـمـزد  

ــد  ـردازی ـپ اعـتـصــاب  .  كـارگـران را ب
كـارگـر و حـتـی  !  اختیاری نیسـت 

ھای قدرتمند كارگـری ھـم،    تشكل 
ـنـد كـه   ـن ابتدا سبك سنگین می ك
چگونه شروع كنند و چگونه تـوده  
ـری از كـارگـران را   ھر چه وسیعـت

كسی كـه بـه  .  می توان بسیج كرد 
ـراض دارد،   این اقدام كارگـران اعـت
البد راه حل بھتـری را ارائـه مـی  

و یا انتظار مـی رود كـه راه  ! دھد 
 .حل بھتری را ارائه بدھد 

ــش كــارگــری ایــران   در جــنــب
ــكــی از   ــویســی خــود ی ــارن طــوم
بزرگترین اعتراضات كـارگـری را  

ـراض بـه    اشـاره !  كلید زد  ام بـه اعـت
ــانــون كــار   ــویــس اولــیــن ق ــش ن پــی

در بـاب  " جمھـوری اسـالمـی كـه  
در  .  نوشته شـده بـود، اسـت "  اجاره 

ــمــع انــقــالب،   ــع و ق ــوحــه قــل ــحــب ب
جمھوری اسـالمـی مـی خـواسـت  
ـقـالب   ھیچگونـه نشـانـه ای از ان

نماند و ھمان موقع ھم پیش نویـس  
ـرد "  در باب اجاره "  . را به مجـلـس ب

 بـود یـا  ٦١ دقیقا یادم نیست سال  
، كه این پیش نویس به مجلـس  ٦٢ 

ارائه شد و فعالین كارگری ھم بـا  
تنظیم طوماری به این پیش نویـس  
كه در آن حـتـی نـام كـارگـر ھـم  
نیامده بود، اعتراض کرده و بـخـش  
وسیعی از كـارگـران را حـول ایـن  

ای    در نـوشـتـه .  مسئله بسیج كردند 
 تـحـت عـنـوان  ٢٠١٢ كه در اكتبر  

دشمنان كارگران كه لبـاس دوسـت  " 
، به این موضـوع اشـاره  " پوشیده اند 

ـراضـاتـی   ـیـن اعـت كرده بودم كه چن
موضوع اعتراض را به خانـه ھـای  

كل جـامـعـه را  .  كارگری می برد 
ـم   متوجه یـك مـوضـوع و یـك سـت

در اعتراض به  .  مضاعف می كند 
ھـم،  "  در بـاب اجـاره " پیش نـویـس  

طوماری كه تھیه شده بود سـریـعـا  
موضوع بحث محافل كارگری در  
. بسیاری از محیطھای كاری شـد 

بحث مجامع عمومی كارگری در  
ـر   كارخانجات كلیدی شـد بـحـث ب

كارگـران بـا اسـم و  !  سر قانون كار 
ـنـكـه ظـاھـرا كـاری   رسم، بـدون ای
ــد، كــل   ــن ــرده بــاش ــانــونــی ك ــرق غــی
ـر كـارش   جمھوری اسالمـی و وزی

را،  "  در باب اجاره " توكلی، نویسنده  
ــی و پــس   ــب نشــیــن ــه عــق وادار ب

اگـر  .  گرفتن این پیش نویس كردند 
ـنـد مـی شـد و   ـل كسی آن زمان ب
ادعای اینكـه طـومـارنـویسـی بـد  
است را مـی كـرد، حـتـمـا بـاعـث  

 !خنده بقیه می شد 
ــروز بــخــشــی كــه   ــھــا ام ــت مــن
ــا خــودشــان را چــپ و   ــوم عــم
ـیـسـت ھـم مـعـرفـی مـی   سوسیـال

كنند، با ادعای بیشتری مـخـالـف  
ــت اعــتــراض كــارگــری   ــن ســن ای

این دوستان متأسفانه نمـی  . ھستند 
توانند نشان بدھند كه كجا ردی از  
ــش   ــا در اعــتــراضــات جــنــب ــھ آن

اگـر  .  كارگری می شود پیدا كـرد 
 ھـزار  ٤٠ ھماھنگ كنندگان نامه  

ــراكــز   امضــا در كــارگــاھــھــا و م
كوچكتر طـومـار بـه امضـا مـی  
ـر مـثـل   رسانند، در مـراكـز بـزرگـت
ـروشـیـمـی ھـا ھـم   ـت ـر و پ كیان تای
اعتصاب و اعتراض سازمـان مـی  
ــش   ــد، حضــورشــان در جــنــب دھــن
کارگری را نشان مـیـدھـنـد، امـا  
مدعیان فوق الذکر در کجای این  
ــاده انــد؟ مــی   ــت ــراضــات ایس ــت اع
خواھم بگویم كه با در نظر گرفـتـن  
موقعیت كارگران در ھر شرایـطـی،  
باید تاكتیـك مـنـاسـب آن مـكـان،  

 . موقعیت و زمان را اتخاذ كرد 
ــر   ــویســی در ایــران زی طــومــارن
سیطره جمھوری اسـالمـی، حـتـی  
اگر از طرف سندیكالیستھایی كـه  
ـراف و   خود بـه ایـن گـرایـش اعـت
ـیـح   ـب ـق ـبـایـد ت افتخار ھم بكننـد، ن

ـراضـی  . بشود  این یـك سـنـت اعـت
حدود و ثغور ھیـچ  .  كارگری است 

اعتراضی در ایران را سندیكالیـسـم  
ـیـن نـمـی   و قوانین حكومتـی تـعـی

از نظر قوانین رژیم اسـالمـی  .  كند 
. اعتراض و اعتـصـاب حـرام اسـت 

ابتكار ھرگونه اعتراضی، حتی از  
جانب قانونگرایان ھـم مـی تـوانـد  
ــه یــك   ــل شــدن ب ــدی ــل تــب ــانســی پــت
ــد ضــد   ــمــن ــار قــدرت اعـتــراض بســی

نـمـونـه اش  .  دولتی را داشته باشد 
اما تا جـائـی كـه  !  ھم كم نبوده اند 

ـراضـی    ھـزار  ٤٠ " به طـومـار اعـت

بر می گـردد، مـوضـوع از  "  امضا 
ـفـاوت و   ھمان اول ھـم كـامـال مـت

ـنـدگـان  .  روشن بود  ـن ھماھـنـگ ك
ـفـی   ـل این طومـار در مـوارد مـخـت
ـیـش   اعالم كردند كه این طـومـار پ
ـری اسـت  . درآمد اعتراضات بیشـت

اعالم كردند كه به نوشـتـن طـومـار  
 . بسنده نخواھند كرد 

با این توضیحات، تا جائی كه  
فعالین كارگری درگیر ایـن بـحـث  

بر مـی  !"  طومار آری یا نه "و جدل  
ـیـسـتـی   گردد، گـرایـش سـنـدیـكـال
مشكلی با این موضوع نـداشـت و  
ـلـه   خود جاھایی ھم بـه ایـن مسـئ
ــرد و در مــدیــای خــود   كــمــك ك
. پوشش خبری خوبی ھم به آن داد 

در بین فعالینی كه خود را عضـو  
گرایش سوسیالیستی طبقه كـارگـر  
ـنـد، بـخـشـی بـا   ـن معرفی مـی ك
ـیـن   ـپ ـراصـولـی بـا كـم مخالفت غـی
ـراض   مربوطه عمال بر سـر راه اعـت

نه تنھا  .  كارگران مانع ایجاد كردند 
ـفـت كـردنـد،   با طومارنویسی مخـال
ــان دادن   ــازم ــود در س ــه خ ــك بــل
ــراضــی شــركــت   ــه اعــت ھــیــچــگــون

انتظار می رود كه ھمیـن  !  نداشتند 
فعالین كارگری از ایـن مـوضـوع  

ـتـظـار مـی  .  درس گرفته باشنـد  ان
رود كه قبل از اینكه به رفیق بـغـل  
دستی خود و به اختالفـات گـاھـا  
ـرسـیـاسـی و   نه چنـدان مـھـم، غـی
ریشه ای خود با دیـگـر مـحـافـل  
ـنـد، بـه وضـعـیـت   كارگری فكر ك
معیشتـی كـارگـران و بـه تشـتـت  

 . جنبش كارگری فكر كند 
 ٢٠١٤  ژانویه  ١٨ 

 "!اختالفات در جنبش كارگری ایران"نگاھی دیگر به 
 طومارنویسی 

 

 ١  از صفحه  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری را بخوانيد
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سازمان تامین اجتماعـی بـایـد بـه  
عھده خود کارگران باشد، و نھایتـا  

ـنـھـا در  "  کارگران تاکید کردند   ت
ـم   ـر سـاخـتـار تصـمـی ـی صورت تـغـی
ــیــری و مشــارکــت و حضــور   گ
صاحبان اصـلـی سـازمـان تـأمـیـن  
اجتماعی و اصالح سیاسـت ھـای  
غلط گذشته می توان سازمـان را  

ـــجـــات داد   ــوســـازی و ن در  .  ن
اینصورت شاھد بـھـبـود وضـعـیـت  

ـر تـحــت  ٠٠٠/٠٠٠/٤٠ حـدود   ـف  ن
ـیـمـه   پوشش این سازمان حمایتی ب

ـم بـود   ایـن  "  ای و درمانی خواھـی
کـه قـدمـی بسـیـار  (  اولین قـدم  
از سـوی کـارگـران  )  مھمی است 

است که بعد از روشن شدن غـارت  
گسترده سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

ـتـه  .  توسط مرتضوی مطرح شد  الب
ــان   ــحــث در مــی ــن ب ــشــه ای ھــمــی
ــوده کــه ایــن   کــارگــران مــطــرح ب
سازمان متعلق به کارگران است و  
باید توسط آنھا کنترل و اداره شـود  
ــوان یــک   امـا ھــیـچــگـاه بـه عـن
درخواست رسمی مطـرح نـگـردیـده  

در ادامه این حـرکـت شـاھـد  .  بود 
ــگــر از   ــیــم کــه بــخــشــی دی ھســت
ـنـد  .  کارگران، قدم بزرگتری برداشت

 کــارگــر شــاغــل و  ١٥٠٠ حــدود  
بازنشسته عضـو سـازمـان تـامـیـن  
ــمــاعــی، از جــمــلـه کــارگــران   اجـت
ـــد   ـرکـــت واح ـــخـــودرو، شــ ـران ــ ای
اتوبوسرانی تھران و حـومـه، کـیـان  
تایر، کارخانجات صـنـایـع فـلـزی،  
پتروشیمی ھای منطقه مـاھشـھـر،  
کارگران نساجی کردستان، فـوالد  
زاگرس، شاھو، پرریـس، کـارگـران  
بیمارستانی، کارگران ساخـتـمـانـی  

ھماھنگ کنندگـان طـومـار  ...  و 
چھل ھزار نفری کـارگـران را بـه  
ـنـده ھـای خـود جـھـت   عنوان نمای
ــاول   ــه غــارت و چــپ اعــتــراض ب
ــرفــی   صــنــدوق ایــن ســازمــان مــع

ــد  ــن کــامــل حــکــم  ."   کــردن مــت
کارگران در اینجا آورده میشود ھر  
چند کوتاه است و تمام اھمیـت آن  
ھـم بـه کـوتـاھـی آن اسـت چـون  
قاطعانه نشان میدھد که کارگـران  
ـری   برای حفظ اموالشان و جـلـوگـی
از غارت آن بپاخواسته انـد و بـایـد  
از این اقـدام کـارگـران در وسـیـع  
: ترین شکل ممکن حـمـایـت کـرد 

ـرھــای  "  ـتـشــار خــب ــوجـه بـه ان بـا ت
مربوط به حیف و مـیـل و غـارت  
ــیــاردھــا تــومــان از ســرمــایــه   ــل مــی
صندوق سازمان تامین اجتـمـاعـی،  
بدینوسیله ما کـارگـران شـاغـل و  
ـر بـه   ـنـده زی بازنشستـه امضـا کـن
عنوان بـخـشـی از مـالـکـیـن ایـن  
ـم   ـر عـظـی سازمان با معرفـی جـعـف
ــور   ــن مــحــمــدی، شــاپ زاده، پــروی
احسانی راد، شیث امانی، شـریـف  
ـنـاه و جـمـیـل مـحـمـدی   ساعـد پ

ـنـدگـان طـومـار  (  ھمـاھـنـگ کـن
ـری کـارگـران  ـف بـه  )  چھل ھـزار ن

عنوان نماینده ھای خـود، بـه آنـان  
ــن   ــا ضــم ــدھــیــم ت ــار مــی ــی اخــت
بکارگیری ھمه اقدامات مقتضـی  
برای اعتراض به این غارتـگـریـھـا،  
ـیـه ھـمـه   ـر عـل با انتخاب وکیـل ب
ـقـی و حـقـوقـی و   ـی اشـخـاص حـق
سازمانھا و نھادھای دولتی و غیر  
دولتـی چـه آنـانـکـه در سـازمـان  
تامین اجتماعی مسئولیتی داشتـه  
و چه آنانکه مسئولیتی  نـداشـتـه  
اند و  به ھر نـحـو و شـکـلـی در   
غارت و یا سوء استفـاده از امـوال  
ما در این سازمان مشارکت نمـوده  
ــه طــرح دعــوی در   ــت ب ــد نســب ان

ـنـد  ." دادگاھھای صالحه اقدام نمای
و در راستای این حکم، نمایندگـان  
فوق الـذکـر مـوفـق شـدنـد یـک  
ــه ھــمــکـاری دعــوت   ــل را ب وکـی

خلیـل  ( کنند و مقرر گردیده وکیل  
ـرار  )  بھرامیان   ـیـن اقـدام، ق در اول

ــه   ــی ــل ــرای ک ــیــب قضــائــی ب ــق تــع
ـقـی و   ـی سازمانھا و اشـخـاص حـق
حقـوقـی کـه در غـارت سـازمـان  

 .دست داشتند، اقامه دعوی نماید 
این اقدام مھم است چون حالت  
ــدارد، چــون   ــمــاس ن ــت تضــرع و ال
کارگران بـه خـودشـان بـه عـنـوان  
ـلـکـه   مستضعف نگاه نمی کنند ب

ـنـد  ایـن  .  خود را صاحب حق مـیـدان
ھستند کـه بـایـد  )دولتیان (دیگران  

ـیـش  .  جوابگویی کارگران باشـنـد  ب
ــوال  ٧٠ از   ــه ام ــت ک  ســال اس

کارگران نزد دولتیان بـوده اسـت و  
اینان ھیچگاه جوابگو نبـودنـد کـه  
این اموال را چگونه اداره کردند و  

با پـول کـارگـران یـکـی  . میکنند 
ازعظیم ترین بنگاھھای اقتصـادی  

ــه اســت امــا   ــرفــت ایــران شــکــل گ
ھنگامی که کارگر میخواھـد از  
ـریـن   خدماتی بھره مند شود، کـمـت
خدمات ممـکـن کـه بشـود ارائـه  
داد، ھمان را در دستور کـار خـود  

در غـارتـگـریـھـای  .  قرار میدھـنـد 
اخیر که از سوی مرتضوی قـاتـل  
ـیـف ایـن   شکل گرفته، ماھیت کث
جـرثـومـه ھـای تــبـاھـی بـخـوبــی  
آشکار گشـتـه و خـود حـکـومـت  
ــت   ــت ــان دچــار ضــعــف و تش ــن چ
ــده   ــور گــردی ــده کــه مــجــب گــردی
دزدیھای قاتل ذوب شده در والیـت  
را نیز لو دھـد تـا شـایـد جـامـعـه  

اگر بـه دولـت و  .  کمی آرام گردد 
قوه قضائیه ایـن حـکـومـت بـاشـد  
ـرسـد  . ھیچگاه پرونده به جایی نـمـی

ــان حــق   ــا اگــر خــود صــاحــب ام
پا به میـدان بـگـذارنـد  )  کارگران ( 

ــان   ــگــاه ایــن ــد، آن ــه ان کـه گـذاشــت
ــد دســت و پــای   ــن مــجــبــور ھســت

ترس ایشان  .  خودشان را جمع کنند 
از کارگر متـحـد قـابـل تـوصـیـف  

ـقـدرھـا نـمـی  .  نیست  از بمب اتم آن
ترسند که از کارگر متحـد، چـون  
ـنـاھـگـاه   ـم پ قبل از ساخت بمب ات
مخصوص آن را برای خود ساخـتـه  
اند، اما آنگاه که قـدرت کـارگـر  
به شکل  متحدانه بروز یابد ھـیـچ  
پناھگاھی وجود ندارد که آنھـا را  

 . نجات دھد 
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ـتـه  (  یکی از مـدافـعـیـن   ـب ال
نظم سرمایـه داری  !)  روزنامه نگار 

ـیـل   " روزگـارنـامـنـاسـب " که بـه دل
" تبعـیـد خـود خـواسـتـه " مجبور به  

شده، ترس سرمایه از کـارگـران را  
دولـت  : " اینگونه تعـریـف مـیـکـنـد 

ــوانـد بــرای   ـت ــی نــیـز اگـر ن روحـان
اختالف طبقاتی در حـال افـزایـش،  

آور، و    فقر و بیکاری و تورم سرسام 
  ٧٠ گریبان  ...  درد و رنجی که ـ  

ـری   ـی درصد جامعه را گرفتـه، تـدب
ـیـانـدیشـد و رویـکـردی   بنیـادیـن ب

ـر فـراھـم    عدالت  ـنـی ب محور و مبت
ــه    آوردن فــرصــت  ھــای بــرابــر داشــت

باشد، و اگر تنھا به تاخـتـن چـرخ  
ـتـی و رشـد   ـف ـتـصـاد ن دستگـاه اق

خصوصی بیانـدیشـد، بـا    بخش شبه 

ھای اجتمـاعـی    ھا و بحران   اعتراض 
ـنـه   مشـکـل  ـرھـزی ای مـواجــه    زا و پ

این، برای دولتـی کـه  .  خواھد شد 
ـیـز در اولـویـت   توسعه سیاسی را ن
ــوچــکــی   ــطــر ک ــداده، خ قــرار ن

ــســت  ـی ــان ." ( ن  -مـرتضــی کــاظــمــی
و  )  دولت روحانی و رفاه اجتماعـی 

ـم اسـت کـه   ـقـدر عـظـی این خطر آن
ایشان را به ھذیان گویی کشانـده؛  
ـم   ـی ایشان اصرار دارد مـا بـاور کـن
که تامین اجتماعی در غـرب بـه  
این دلیل بود که سرمایه داری در  
ــوده و تضــادھــای   ــجــا عــاقــل ب آن
طبقاتی را دیده و ھمچنین کاھش  
ـر ایـن از   ـنـاب ـیـد و سـود را؛ ب تـول
روزگار بیسمارک به این طرف رو  
! به تامین اجـتـمـاعـی آورده اسـت 

ــالیــن   کــاظــمــیــان در ســایــت روزآن
داران و حاکـمـان    سرمایه :" مینویسد 

دریافتند که جامعه صـنـعـتـی در  
ــدون   ــد ب ــواھ ــخ ــه ب ــی ک صــورت

ھای اجتماعی تداوم یـابـد،    ناآرامی 
نیازمـنـد چـارچـوبـی از خـدمـات  

آنان احساس کردند  .  عمومی است 
که اگر نیروی کـار آنـان تـأمـیـن  
نداشته و نسبت به زنـدگـی امـروز  
و فردای خود دلـگـرم و مـطـمـئـن  
ـروزی   ـی ـیـد و پ نباشند، افزایش تول
ــابــت و کســب ســود   در بــازار رق

ھا ممکـن نـخـواھـد    تر برای آن   بیش 
ـر سـر ھـمـیـن  ." بود  ھمه داسـتـان ب

ــدی اســت  ــی ــد واژه کــل .  " چــن
ـروزی در بـازار   ـی افزایش تولید و پ

ـیـش  ـر   رقابت و کسـب سـود ب و  "  ت
اینھا با وجود طبقه کارگـری کـه  
ـربـانـی ایـن شـرایـط   نمی خواھد ق
ـقـدر بـا   ـن ـنـدگـانـش ای باشد و نـمـای
ـیـه   ـر عـل شھامت شدند که رسما ب

این حکومت اعـالم  "  تصمیم سازان " 
ـرای   ـــد، کـــار را بــ ـردن ـرم کــ جــ
نمایندگان سـرمـایـه داری سـخـت  

ـرد  ـیـــن  .  خـــواھـــد کــ ـرای ھـــمــ بــ
ـر شـدت   ایدئولوگھای بورژوازی ب
ـیـسـم   حمله خود به چپ و سوسیـال

خواننده را توجه میدھـم  (  افزده اند  
ــادداشــت اخــیــر کــاظــم   ــه دو ی ب

ـتـه  )  نیکخواه در انترناسـیـونـال   ـب ال
ـنـھــا   ـبـاه نشـود، کســی بـه ای اشـت
دستور نداده که اینگونه بنویسـنـد،  
البته این کار حکومتھای مستبـد  

ـبـاشـد، در   ـر مـی ـت ـی مـردم  " و تـوتـال
ـرقصـنـد  " ساالری  ، ایشـان نـزده مـی

چرا که به اساس نظام ستمـگـرانـه  

ـرای   سرمایه داری بـاور دارنـد  ب
ــخ را زیــر رو   ھـمــیـن  تـمــام تـاری
میکنند و شخم میزننـد تـا شـایـد  
ــد   ــانــن ــی م ــک ــی ی ــای ــک ج ی

را  )  بر فرض صـحـت (  بیسمارک  
بیابند کـه اشـاره ای بـه تـامـیـن  

البته حـواس  .  اجتماعی کرده است 
ـنـد   شان ھست که اصال اشاره نکـن
ـتـل و عـام   که بیـسـمـارک در ق

ـیـن حـکـومـت    -کمـون پـاریـس  اول
نقش داشته بلـکـه   -کارگری جھان 

ـیـسـمـارک   به روایت این آقایـان، ب
ــمــاعــی اســت، پــس   ــت ــح اج ــل مص
ـتـل و   ـنـد ق خوبیت ندارد که بگـوی
ـر نـگـاه   عام کـارگـران پـاریـس زی
. بیسمارک صورت گـرفـتـه اسـت 

بھرحال این آقـایـان بـا تـمـام وجـود  
را حس میکننـد  "  طغیان فقرا "خود  

ـرت   و ترس از این طغیان  را در پ
وپال گویی مرتضی کاظمیـان ھـم  

آنجـا کـه او از قـول  .  میتوان دید 
ــارو "  ــوم  "  لسـتــر ت ــامـی کـه مـعــل ن

نیست کـی ھسـت وچـکـاره بـوده  
ـر    ثروتمـنـدان زیـرک : "... میگوید  ت

از آن بـودنـد کـه مـارکـس تصـور  
ــد کــه    مــی  ــن ــافــت کــرد؛ آنــان دری
شان به ایـن    ی بقای درازمدت   ادامه 

ـقـالبـی   بستگی دارد که شرایـط ان
را از بین ببرنـد و ھـمـیـن کـار را  

منظورشاید ھمان به خـون  .(  کردند 
کشــیــدن کــمــون پــاریــس بــاشــد،  

در آلمان، یکی از اشـراف  )  بھرحال 
کار به نام بیسـمـارک در    محافظه 

 پرداخت مسـتـمـری بـه  ١٨٨٠ دھه  
سالمندان و نظام بھداشت و درمـان  

(!!) عمومی را ابداع و اختراع کرد 
ــد یــک دوک   ــل فــرزن چــرچــی

ـیـن  ١٩١١ انگلیسی در سال    نخسـت
. بیمه بیکاری را بـه راه انـداخـت 

زاده،    جمھوری اشـراف   روزولت، رییس 
نظام تأمین اجتماعـی را طـراحـی  

داری را بـعـد از    کرد که سرمـایـه 
سقوط آن در آمـریـکـا نـجـات داد  

ـنـد  (   ـتـه کسـان دیـگـرمـیـگـوی الب
روزولت با راه سازی بحران بـزرگ  

) ؟ !  را پشت سـر گـذاشـت ٣٠ دھه  
ـرار    اگر سرمایه  داری مورد تھدید ق

ــچ یــک از   ــی ــود، ھ ــرفــتــه ب نــگ
ھای تأمینی و رفاھی شکل    پدیده 

و چنین است که بـه  ."  نگرفته بود 
ــش "   ــت بــنــف ــدھــد  "  دول ھشــدار مــی

ـیـسـت   خطری که کوچـک ھـم ن
شما بخوانید نظـام  (  دولت روحانی  

 ١  از صفحه   ! خطری که کوچک نیست
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ــه  ــای ــد  )  اســالمــی ســرم ــھــدی را ت
ـقـدر  .  میـکـنـد  چـرا کـه ایشـان آن

ـنـد کـه مـتـوجـه شـده   عاقل ھسـت
باشند که کارگران کـه بـا وجـود  
ھمه گونه سرکوب و تـھـدیـد امـا  

ـنـد  ." قاطعانه پا به میـدان گـذاشـت
ــصــه،   ـق ــان کــه  ( ال آقـای کــاظــمـی

گویی راوی قصه شاھـزاده خـوش  
ــدھـــد  ـی ــه مــ ــت ادام ــب اس ) قــل

ھـای رفـاھـی و    گیری نظـام   شکل 
ھای تـأمـیـن اجـتـمـاعـی در    طرح 

ـراعـی    غرب، پدیده  ھایی آنی و اخت
ــوده   ــز طــرح  (  نــب ــه ج ــه ب ــت الــب

؛ بلکـه خـود حـاصـل  !) بیسمارک 
ـیـچـیـده اجـتـمـاعـی،   فرایندھای پ
. اقتصادی و سـیـاسـی بـوده اسـت 

ـنـه  ... ، ھرگاه طرحی نـو در زمـی
تأمین اجتماعی یا رفاه اجتمـاعـی  
ارائه شده، واکنش و پـاسـخـی بـه  

ھای اقتصادی، اجتماعـی    ضرورت 
ــاســی بــوده اســت  ــی ــه،  . .." و س ــل ب

ــا وجــود ھــمــه   ــه داری ب ــرمــای س
ددمنشی ھایش ھمـیـشـه مـجـبـور  
بوده پـاسـخـی بـه ضـرورت ھـای  
اقتصادی و اجتماعی و سـیـاسـی  
ـنـی کـنـد چـون   بدھد و عقب نشی

خـود  "  گـورکـن " ھمیشه از سـوی  
این ھراسی  .  مورد تھدید بوده است 

است که تا نـظـام سـرمـایـه داری  
برپاست بورژوازی باید ھمـیـشـه از  

 .وحشت آن بر خود بلرزد 
 ٣  

نامه ای از مـحـمـد جـراحـی  
فعال کارگری که اسیر حکـومـت  
ـتـشـر شـده   در زندان تبریز است، من
که در آن خطاب به سـازمـانـھـا و  
اتحادیـه ھـای کـارگـری سـراسـر  

مـن کـارگـر  : " دنیا اعالم میکـنـد 
ـری   ـیـگـی ـتـه پ ـی نقاش وعضـو کـم
ــری   ــجــاد تشــکــل ھــای کــارگ ای
اینک سومین سال زنـدان خـود را  

مـن بـه اتـھـام  .  پشت سر میگذارم 
ھای واھی وغیر واقـعـی زنـدانـی  

جرممان تنھا وتنھـا دفـاع  . ... شدم 
ــاعــی خــود و   ــم ــوق اجــت از حــق
. ھمکاران ودیگر زحمتکشان اسـت 

ما برای یک دنیای بھتر مـبـارزه  
دنیایی که شایسـتـه مـا  .  میکنیم 

ــھــاســت  در ادامــه مــحــمــد  ."  انسـان
جراحی اشاره میکند که دارنـد بـا  
شکـنـجـه ھـای روحـی و روانـی  
موجبات مرگش را فراھم میکننـد  
ـران   و او خطاب به ھمکارانش در ای

مـن بـه ھـمـه  :". و جھان میگوید  
کارگران ودیگر مردمان آزادیـخـواه  
ـم کـه   وبرابری طلب اعالم مـیـکـن
ـنـد کـه   این مسئولیـن زنـدان ھسـت
موجبات مرگ مرا فـراھـم کـرده  

ـنـکـه ایـن فـعـال  ."  اند  با وجـود ای
کارگری، این انسـان آزادیـخـواه و  
برابری طلب در چنگال دژخـیـمـان  
سرمایه است، امـا  از آرزوھـایـش  
ــارزه   ــد کــه بــرای آن مــب ــگــوی مــی
میـکـنـد و ھـمـیـن ھـراس در دل  

ـرار  .  مزدوران سرمایه مـی انـدازد  ق
ـران خـامـوش و   بود کـارگـر در ای
ارزان باشد، قرار بود جیک ھـیـچ  
ـرار اســت   ــایـد؛ ق ـی کـارگـری در ن

ایـن را بـه صـنـدوق  "  دولت بنفش " 
ــی   ــول و بـانــک جــھـان ــی پ جـھـان
تضمین دھد که خطری سرمایه را  
تھدید نمی کند تا آنھا بدون ھیـچ  
ریسکی در ایران سرمایـه گـذاری  
ـرای   کنند، یعنی بساط استثمـار ب
آنھا ھم تضمـیـن شـده بـاشـد، امـا  
ــاد مــحــمــد جــراحــی خــواب   ــری ف

ـتـه کـرده اسـت  و  .  سرمایه را آشـف
فریاد محمـد جـراحـی بـی پـاسـخ  

ــد  ــمــی مــان ــده و ن ــمــان ــب  .  ن جــال
اینجاست که بـا وجـود نصـایـح و  
ــد   ــی مــانــن ــھــای کســان ــدالل اســت
ـران بـه   کاظمیان اما سرمایه در ای
ــن   ــامــی ــداع و اخــتــراع ت فــکــر اب
ـیـات   اجتماعی یا استفاده از تـجـرب
بیسمارک و چرچیل فرزند یـک  
دوک انگلیسی نـمـی افـتـد کـه  
بگفته ایشان خود را از خطر برھاند  
ـر غـارت   ـنـا را ب بلکه برعـکـس ب
بیشتر، و در راستای آن شـکـنـجـه،  

ایـن  .  اعدام بیشتر گـذاشـتـه اسـت 
دیگر ویژگی خاص این حکـومـت  
است کـه بـارھـا نشـان داده اسـت  
ـیـسـت  ـیـسـت کـه ن . اصالح پذیر ن

ــارزات کــارگــران   ــاومــت و مــب مـق
ستودنی است ایـن را مـیـشـود در  
. پشت میله ھـای زنـدان ھـم دیـد 

محمد جـراحـی در زنـدان سـاکـت  
نیست چون میداند که ھمکارانـش  
ـروز   در بیرون آرام ننشستند و روز ب
بیشتر طلبکـارانـه حـق خـود را از  
زندگی میخواھنـد و ایـن روحـیـه  
ـروز   ای اسـت کـه خـطـر را روز ب
ــزرگ   ــه داری ب ــای بــرای ســرم

 . وبزرگ تر میکند 
***       

 

 فعالین کارگری و دروغگویی ایلنا
 ناصر اصغری 

تھدید روزافزون فعالین کارگران تـوسـط مـدیـران و " ایلنا اخیرا گزارشاتی مبنی بر 
كه خالصه ای از "  اخبار روز" سایت خبری .  منتشر كرده است" حراست کارخانه ھا

خبرگزاری ایلنا گزارشی منتشر کـرده : " این گزارشات را منتشر كرده، نوشته است
است که به موجب آن مدیران و حراست کارخانه ھا، کارگرانی را که برای احقـاق 
حقوق خود فعالیت می کنند، تحت فشار قرار داده، آن ھا را مـجـبـور بـه نـوشـتـن 

خـبـرگـزاری کـار ایـران الـبـتـه .  تکذیبیه کرده و تھدید به اخراج از کار می کنند
برای جلـوگـیـری از ایـن رونـد  «نھادھای امنیتی»ابراز امیدواری کرده است که 

در چند مورد مشخص كه ایلنا از تھدید این به اصطالح فعـالـیـن !"  وارد عمل شوند
كارگری گزارش داده است، جز رضـا رخشـان، بـقـیـه تـھـدیـد شـدگـان از اعضـای 

 .در این مورد ذكر چند نكته ضروری است. شوراھای اسالمی كار ھستند
دعواھای بین باندھای مختلف جـمـھـوری اسـالمـی، كـه مـدیـریـت و حـراسـت )  ١

كارخانه از یك باند ھستند و شوراھای اسالمی كار ھم از بانـد دیـگـر، بـه قـدمـت 
در این دعواھا، حتی اگر ظاھرا چنین بـه نـظـر بـرسـد كـه .  حكومت اسالمی است

عوامل شوراھای اسالمی كار از یك حق ضایـع شـده كـارگـران دفـاع مـی كـنـنـد، 
تنھا وسیله ای بوده برای حـل و فصـل و تسـویـه "  دفاع از حقوق كارگران"مسئله 

 .حسابھای باندی بین این جماعت كارگركش
نه تنھا صدھا فعال كارگری در طول سالیان حكومت جمھوری اسالمی تھـدیـد )  ٢

حـرفـی از ایـن "  خانه كارگر" شده و از كار اخراج شدند و ایلنا و دیگر جیره خواران 
موضوع بر زبان نیاوردند، بلكه ھم اكنون دھھا فعال كارگری مـثـل رضـا شـھـابـی، 
شاھرخ زمانی، بھنام ابراھـیـم زاده، رسـول بـداقـی، مـحـمـد جـراحـی و غـیـره زیـر 
شدیدترین فشارھا در زندانھای جمھوری اسالمی ھستند و ایلنا الم تا كـام از ایـن 

مگر سندیكای واحد به چه منظوری تشكیل می شـد .  فشارھا چیزی نمی گوید
متبوع ایلنا تا تخریب كـامـل آن دسـت از سـركـوب آن "  فعالین كارگری" كه ھمین 

برنداشتند؟ مگر سندیكای كارگران نیشكر ھفت تپه به چه منظوری تشكـیـل شـده 
ایلنا آن را منحله اعالم كردنـد و دسـت بـه ایـجـاد "  فعالین كارگری"بود كه ھمین 

 النه جاسوسی و سركوب شورای اسالمی كار زدند؟
ایلنا واضح است كه پشتش به بانـدھـای خـاصـی از حـكـومـت گـرم اسـت كـه )  ٣

! وارد عـمـل شـونـد"  نھادھای امنیتی برای جلوگیـری از ایـن رونـد" امیدوار است 
وقتی ھم كه حسن صادقی جلوی دیگر چاقوكشان شـورای اسـالمـی بـرای بـریـدن 

در "  نـھـادھـای امـنـیـتـی"زبان اسانلو به شركت واحد حمله می بردند، پشت سرشان 
بدون نیروی سركوب در این جامعه، ایـلـنـا و رقـبـایـش در بـانـدھـای .  حركت بودند

 .دیگر حكومت اسالمی، یك روز ھم دوام نخواھد آورد
 ٢٠١٤ ژانویه ١٩

 کارگر کمونیست را بخوانید
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در جریان آتش سوزی روز یکشنبـه  
ـیـد  ٢٩   دی ماه در یک واحد تـول

پوشاک در تھران، دو زن کـارگـر  
به دلیل عـدم واکـنـش بـه مـوقـع  
آتش نشانی و نیروھای امـدادی و  

نبود تجـھـیـزات ویـژه نـجـات جـان  
برخی از شاھدان عینـی و  .  باختند 

ـبـاخـتـه   ھمکاران دو زن کارگر جـان
در تائید کـوتـاھـی آتـش نشـانـی  

ـنـد  ـنـی  :  میگوی ـریـن فـروت   ٤٤ شـی
 سـالـه بـه  ٦٠ نظری    ساله و آذر حق 

ـقـاضـای   سمت پنجـره دویـدنـد و ت
ـیـسـان  .  کمک کردند  ابتدا یک ن

به محل حادثه رسـیـد کـه ھـیـچ  
ـم   ـتـی خـان امکاناتـی نـداشـت، وق

ـقـدر    حق  نظری از پنجره آویزان شد آن
ــمــان یــک   ــاد زدیــم کــه بــرای فــری
ـم   ـری ـپ تشک یا پتو بـگـذارنـد تـا ب

نشانی ھیچ    ولی خودروی اول آتش 
 .امکاناتی نداشت 

بر اساس گزارشات، جرثیقـل و  
ماشین ھای آب پاش با تاخیر بـه  

تا این تجھیـزات راه  .  محل رسیدند 
ـری   می افـتـد، زمـان زیـادی سـپ

کارگران در میـان شـعـلـه  .  میشود 

بـعـدا  . ھای آتش فریاد می کشند 
ـقـل کـار   ـی معلوم میشود کـه جـرث
ـپـاش   نمی کند و شلنگ ھـای آب

در  .  آتش نشانی سوراخ می بـاشـد 
حالیکه ھـر لـحـظـه خـطـر مـرگ  

کارگران را تھدید می کند، آتـش  
نشـانـی واکـنـشــی نشـان نـداده و  
حتی به درخواسـت کـارگـران کـه  
تشک بادی مـیـخـواھـنـد تـا بـه  
پائین بپرند، جواب داده میشود کـه  

ــا  ١٠  ـقـه طــول مـی کشـد ت ـی  دق
ـنـد  ـر بـاد بـکـن در  .  تشک ھا را پ

ـتــیـجــه عــدم آمــادگـی و ســھــل   ن
ــریــن   ــی ــی، ش ــگــاری آتــش نشــان ان

نـظـری     ساله و آذر حـق ٤٤ فروتنی  
ـرای نـجـاتشـان  ٦٠  ـقـالب  ساله در ت

ازطبقه پنجم ساختمان پرت شـده و  
 .جان می بازند 

جالل ملکی سخنـگـوی آتـش  
نشانی تھـران بـا تـوجـیـھـات ویـژه  
مقامات حکومتی در صددکتمـان  
اشکاالت تجھیـزات آتـش نشـانـی  
برآمده و  بی شرمانـه ادعـا کـرده  

ــی  :"  اسـت  ــاورنـکـردن در اتــفـاقـی ب
نردبان این خودرو در صحنـه دچـار  

شوک الکترونیکی شـد و عـمـل  
که ایـن خـودرو    نکرد و ادعای این 

ـقـص   پیش از اعزام به مـأمـوریـت ن
طـور کـل واقـعـیـت    فنی داشته بـه 

وی در باره علت مـرگ دو  ".ندارد 
ــه   ـت ــه گـف ــی شـرمـان کـارگـر زن ب

این دو علیرغم  ھشدارھا و  :" است 
درخواست آتش نشانان خـود را بـه  
پایین پرتاب کردند و جان خـود را  

 "از دست دادند  

در واکنش بـه ایـن ادعـاھـای  
ــامــات آتــش نشــانــی تــھــران،   ــق م

ھای دو زن  کارگـرکـه در    خانواده 
 خـیـابـان  ١١٧ سوزی ساختمان    آتش 

ــد،از   ــه ان ــاخــت ــان ب ــوری ج ــھ جــم
نشــانــی و صــاحــب کــارگــاه    آتــش 

تولیدی شکایت کـرده و خـواھـان  
پیگیری موضـوع سـھـل انـگـاری  
که منجربه مرگ کارگـران شـده  

ــن  .  اسـت،شـده انـد  ــازمـانـدگــان ای ب
حادثه به ھمراه برخـی شـاھـدان در  

ــل  ــھ ــل از س ــح ــاری   م ــگ ــای    ان ھ
ـنـد و اعـالم    آتش  ـت نشانی سخن گف

آماده گـی کـرده انـد در جـلـسـه  
دادگاه رسیدگی به ایـن مـوضـوع  
حضور یافته و حـاضـرنـد شـھـادت  

 .بدھند 
بنابر اظھارات ھمکاران این دو  
کارگر و شاھدان حاضر در صحنـه  
واقعه، آتش نشانی کوتاھی کـرده  

و به موقع با تجھیزات مناسب در  
محل حـاضـر نشـده کـه ایـن امـر  

 .باعث مرگ دوکارگر میشود 
 مسئول این جنایت جـمـھـوری  
ـــه داران و   ـــای ـرم ــ اســـالمـــی س
ـــد  ـن ـــاشــ ـــان مـــی ب ـرمـــای . کـــارفــ

کارفرمایان که کارگران را بـدون  
ـری   امکـانـات ایـمـنـی و جـلـوگـی
ازحوادث در بدترین شرایط وادار بـه  
کار می کنند، در کنارجمـھـوری  

اسالمی عامالن این جنـایـت مـی  
مسئوالن آتش نشانی تھـران  . باشند 

با این سھل انگاری و بی توجھـی  
و فراھم نکردن امـکـانـات نـجـات،  
که موجب مرگ دو انسـان شـده  

خـانـواده  .  اند، باید بازخواست شوند 
ھا و بازماندگان این عـزیـزان بـایـد  
ـیـه ایـن   ـر عـل صدای اعتراضشان ب
ـر کـرده و خـواھـان   جنایت را رسات

 .رسیدگی به این موضوع بشوند 
***        

 
جمھوری اسالمی  * 

ھزاران کارگرشاغل در 
صنعت نفت و گاز را از 
خدمات درمانی محروم 

 کرد
ـر   خبری تکان دھند ه که کمـت

بر اساس اخبـار و  .  جلب توجه کرد 
گزارشات رسانه ھای حکـومـتـی،  

ــدمـــات   ـــس خ ـــدی رئــی ــشــی ــم ج
ــی بــھــداشــت و درمــان   ــان ــب ــی پشــت
صنعت نفت و گـاز اسـتـان فـارس  

مـاه     دی ٢٣ ای که در   در بخشنامه 
ــــای   ــــه روس ــــاری ب ــــال ج س

ھای موجود در مـنـاطـق    درمانگاه 
ــی   ــات ــی ،  «داالن »،  «آغــار »عــمــل

ـــان »،  «الوان » ـی ـــارســ ،  «گـــاز پ
ــــاک » ـن ـــ ــــاب ــــار »،  «ت ـث ـــ ،  «ای
 « فراشمـنـد ١ S»و   «آباد   سعادت »

صادر کرده، از آنان خواسـتـه اسـت  
ـرارداد   ـیـمـانـی و ق که کارگـران پ
ـرنـد و آنـان را بـه   ـپـذی موقـت را ن

ھای تـامـیـن اجـتـمـاعـی    درمانگاه 
ـرون از واحـــدھـــای مـــحـــل   ــ ـی ــ ب

 .شان ارجاع دھند   اشتغال 
این خبر رسانه ھای حکومتی  
و برخورد مقامات وزارت بھـداشـت  
رژیم در باره قـطـع ارائـه خـدمـات  
ــتــی و  درمــانــی ھــزاران   ــھــداش ب
ـیـمـانـی شـاغـل   کارگر موقت و پ
. درمناطق نفتی جنوب می بـاشـد 

بخشنامه مقام حـکـومـتـی رسـمـا  
ــن کــارگــران   ــه ای اعــالم کــرده ب
خدمات درمانـی ارائـه داده نـمـی  

ــامــات  .  شــود  ــق ــدی بــه م ــی جــمــش
زیردستش توصـیـه کـرده کـه ایـن  
کـارگـران را بـه درمـانـگـاھـھــای  
تامین اجتماعی خارج محیط کـار  

ایـن  .  این کارگران حـوالـه بـدھـنـد 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 !مسئول این جنایت جمھوری اسالمی است
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ـبـعـیـض   سیاست ضد کارگری و ت
درمانی و بھداشتی کارفرمایان و  
مقامات جمھوری اسالمی در حـق  
کارگران موقت و پیمـانـی بشـدت  

ـم  .  محکوم می باشد  با این تصـمـی
حکومت و کـارفـرمـایـان، ھـزاران  
کارگر که در ایـن مـنـاطـق کـار  
ـنـکـه   می کنند و حتی قبل از ای
ــه   ـرداخـت ــوق شـان پ چـنـدرغــار حـق
ـیـمـه ھـای درمـانـی   بشود، سھم ب
شان ماھـانـه از حـقـوق شـان کـم  
ــرســی و   ــت ــشــود، امــکــان دس ــی م
ــرخــورداری از دوا و درمــان را   ب

 .نخواھند داشت 
کارفرمایـان و شـرکـت ھـای  
پیمانکاری ھمسو با سـیـاسـتـھـای  
رژیم ھم، پشت این بخشنامه  ضـد  
کارگـری مـقـام وزارت بـھـداشـت  
رفته و در صدد توجیه بی شرمانـه  

با ایـن بـخـشـنـامـه   . آن بر آمده اند 
حکومت ھزاران کارگری کـه در  
محیط ھای  بشدت آلوده کـار بـا  
بدترین شرایط ایـمـنـی بـه انـواع و  
اقسام بیماریھا مبتال شـده انـد، از  

دسترسی به دوا و درمـان مـحـروم  
مناطقی که صـنـایـع  .  خواھند شد 

نفت و گاز درآنجاھا قرار دارند، از  
ـریـن مـنـاطـق کشـور مـی   آلوده ت

ــد  ــاشــن جــمــھــوری اســالمــی و  .   ب
کارفرمایان در چنین شرایطی ایـن  
بخشنامه ضد کارگری را صـادر  

این یک جنایت در حـق  .  کرده اند 
ھزاران کارگر و خـانـواده ھـایشـان  

 .می باشد 
ــن   ــامـی امـا درمــانـگـاھــھـای ت
اجتماعی مورد اشاره مقـام وزارت  
بھداشت که وی ھزاران کارگـر را  
ــه داده، در چــه   ــوال ــا ح ــھ ــه آن ب
وضعیتی ھستند؟ درمانگـاھـھـای  
این سازمان نه فقط دفترچه ھـای  
بیمه شدگا ن را قبول ندارند، بلکـه  
ـنـد بـا بـانـدھـای دیـگـر   با زد و ب
ــانــھــای   ــت ــتــی و بــیــمــارس حــکــوم
ـنـھـا   ـیـمـاران را بـه ای خصوصی، ب
ـنـه ھـای سـرسـام   حواله داده و ھزی
ـری را   ـراب آور دوا و درمان چندین ب
ـنـد  . برکارگران تـحـمـیـل مـی کـن

ــن   ــی ــردآمــده در تــام بــانــدھــای گ

اجتماعی  و دست انـدرکـاران ایـن  
ــســه کــردن   ــا مـحــل ســرکـی مـافــی

دزدان گرد آمده  .  بیماران می باشد 
ــمــاعــی، دالالن   ــن اجــت ــامــی در ت
مافیای بخش بھـداشـت و درمـان  
دزدان تامین اجتماعی ھستند کـه  
خون کـارگـران را درشـیـشـه مـی  

ـنـد  تـامـیـن اجـتـمـاعـی خـود  .  کـن
ـلـه تـحـمـیـل   بخشی ازصورت مسئ
ـر   بی تامینی و بی امـکـانـاتـی ب
ــاشــد  ــری مــی ب . جــامــعــه کــارگ

کارگران موقت و پیمانـی شـاغـل  
ـرار اسـت   در صنایع نفت و گـاز ق
بدست این مـافـیـای دزدان وزارت  
ــرده   ــھــداشــت و درمــان رژیــم ســپ ب

ــد  ــن  .  شــون ــامــی ــت ت ــن وضــعــی ای
 .اجتماعی در سراسر کشور است 

در این مورد مشخـص تـامـیـن  
ـبـانـی بـا   اجتماعـی رسـمـا  در ت
ــھـــای   ــان و شــرکــت ــای ــارفــرم ک
ــاطــق جــنــوب   ــکــاری درمــن ــمــان پــی
ــی را مــی   کشـورفــقـط کــارگـران
ــرمــا،   ــیــد کــارف ــرنــد کــه تــائ پــذی
ــوالن   مـقـامـات اداره کـار و مسـئ

تامین اجتماعی استان  را داشـتـه  
بر اساس این بخشنامه ایـن  . باشند 

ـفـاده از   کارگران حتی امکان اسـت
خدمات درمـانـی انـدک تـامـیـن  
. اجتماعی را نیز نخـواھـنـد داشـت 

این بخشنامه در تبانی با باندھای  
ــی دروزارت بــھــداشــت،   ــت حــکــوم
ــن   ــامـی کـارفـرمــایـان و سـازمــان ت
ــرای   ــان فــارس ب ــمــاعــی اســت اجــت
ــران و زدن   ــردن کــارگ ــروم ک مــح
خدمات درمانـی صـورت گـرفـتـه  

ــن  .  اسـت  ــدھـا در ای ھـمـه ایـن بـان
مناطق برعلیه کارگران یکی شـده  

 . اند 
ــن   ــا ای ــه  ب ــابــل امـا بــرای مـق
ـم چـه   سیاست ضد کارگـری رژی
ـیـسـت   باید کرد؟ در این شـکـی ن
ـر ایـن   ـراب که کارگـران بـایـد در ب
سیاست کثیف باندھای حکومتـی  

ـنـد  ـراض نـمـای کـارگـران  .  باید اعـت
ـقـه کـه در ایـن   شاغل و بـا سـاب
ـبـایـد در   مناطق کار می کنند، ن
برابر این تعرضات کـارفـرمـایـان و  

ـنـد  ـن بـایـد بـه  .  دولت ساکت بنـشـی

تبعیض رسمی و علنـی بـانـدھـای  
حکومتی که چیزی جز تـحـمـیـل  
شرایط مشقت بار کار بدون ھـیـچ  
امکان دوا و درمان برعلیـه ھـزاران  
ــحــد و   ــت ــر مــی بــاشــد، م کــارگ
ـراض و   یـکـپـارچـه دسـت بـه اعـت

حـمـلـه و تـعـرض بـه  .   مبارزه زد 
ـیـمـانـی   ھزاران کارگر مـوقـت و پ
مقدمه تعرضات بعدی برجـمـعـیـت   
دھھا ھزار نفری کارگـران شـاغـل  
ــد  ــاش ــاطــق مــی ب ــن مــن . در ای

ــات دوا و   بــرخــورداری از امــکــان
درمان و بھداشت  حق بی چـون و  
. چرای ھمه کارگران مـی بـاشـد 

اعتراض متحد و با خـواسـت پـس  
گرفتن این مصوبه ضد کـارگـری  
ـرخـورداری ھـمـه کـارگـران از   و ب
خدمات درمانی و بـھـداشـت ، آن  
خواستھایی می باشد که بایـد در  
ـم   تجمعات اعتراضی به این تصـمـی
. ضدکارگری در دستـور گـذاشـت 

ــم و   ــایــد کــاری کــرد کــه رژی ب
کارفرمایان این بخشنامـه شـان را  

 .پس بگیرند 

 ١٣٥ : اطالعیه شماره  
ـتـشـر شـده روز   ـر اخـبـار مـن بنـا ب

 دی ماه خانواده بـھـنـام  ٢٣ دوشنبه  
ابراھیم زاده برای مـالقـات بـا وی  
به اوین مراجعه کردند، اما به آنھـا  

ـیـن  .  اجازه مالقات داده نشد  ھمچـن
 دی مـاه  ١٨ قرار بود که بھنام در  

جھت مداوا به بیرون از زندان انتقال  
اما جانیان اسالمی از اعـزام  . یابد 

ـیـمـارسـتـان و مـرخصــی   وی بـه ب
دسـت  .  درمانی مـمـانـعـت کـردنـد 

اندركاران قضاييه و زندان تحت ایـن  
ـم زاده در   ـراھـي عنوان که بھـنـام اب
ـیـان سـیـاسـی در    اعتراضات زنـدان
ـقـش داشـتـه   نھم ديماه در زندان ، ن
ـرار   است، او را چنین تحت فشار ق

ـم  .  داده اند  ـراھـی بنا بر اخبار بھنام اب
ـر   زاده ھم اكنون تحت نظر شـدیـد ت
ـرار   ـتـي در زنـدان ق ـي مأموران امـن

 . دارد 

ـم   گفتنی است که بھنام ابراھـی
ــه شــده   ــاخــت زاده از رھــبــران شــن
کارگری در حالی در زندان به سـر  
ـتـال   میبرد که فرزندش  به دلیل اب
به بیمـاری سـرطـان تـحـت درمـان  

بھنام ابراھیم زاده باید کـنـار  .  است 
از سـوی دیـگــر  .  فـرزنـدش بـاشـد 

بھنام از درد گوش و لثـه و دنـدان  
ـیـکـه بـه   رنج میبرد و حـتـی زمـان
ــدش در   ــاری فــرزن ــم ــاطــر بــی خ
ــود، فــرصــت درمــان   ــرخصــی ب م

بـھـنـام  .  بیماریھایش را پیـدا نـکـرد 
ـم زاده  و ھـمــه کــارگــران   ـراھــی اب
ـیـان سـیـاسـی بـایـد   زندانی و زندان

 .فورا از زندان آزاد شوند 
 

کمپین برای آزادی 
 کارگران زندانی

 
  ٢٠١٤  ژانویه  ٢٠ ،  ٩٢  دی  ٣٠ 
 

به بھنام ابراھیم زاده اجازه 
 مالقات داده نشد

 بھنام باید کنار فرزند بیمارش باشد

 ١٣٦ : اطالعیه شماره  
 

ـتـشـر شـده،   ـر ھـای مـن بنا بر خـب
ــیــن   ــرابــاد از فــعــال ــوســف آب خ ی
کارگری در شـھـر مـھـابـاد و از  

ـرای   اعضای کمیته ھماھـنـگـی ب
ــھــای   ــجــاد تشــکــل کــمــک بــه ای
کارگری بـه جـرم مـبـارزاتـش در  
دفاع از حقوق کارگران و عضویت  
در این کمیته به  دو سـال حـكـم  

بـه او  .  زندان مـحـکـوم شـده اسـت 
اعالم شده است که طی چند روز  

 .آینده به زندان مراجعه کند 
ــتـشــر شــده    ــا بــر اخــبـار مـن ـن ب
اسماعيل فتاحي فعال کارگري بـه  

. قيد وثيقه از زندان تبریز آزاد شـد 
آزادي ايـن فـعـال کـارگـري را بـه  

 .خانواده او تبريک ميگويیم 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
ــه  ٢٠ ،  ٩٢   دی  ٣٠  ــوی  ژان
 ٢٠١٤  

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

Bahram.Soroush@gm
ail.com 

h t t p : / / fr e e-t h e m -
now.blogspot.com 

 

یوسف آب خراباد فعال کارگری در مھاباد به 
 دو سال زندان محکوم شد

اسماعیل فتاحی فعال کارگری در تبریز از 
 زندان آزاد شد

  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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حداقل دستمزد کـارگـران در سـال   
تشـکـلـھـای  " ، موضوع جدل  ١٩٩٣ 
ــاق  .  شــده اســت "  خــودی  ــن اتــف ای

ـیـن حـداقـل   جدیدی در سرآغاز تعی
این مناظره  کـه  .  دستمزدھا است 

با شرکت نمایندگـان کـارفـرمـا و  
تعـدادی از عـنـاصـر تشـکـلـھـای  
ــظــام بــرگــزار شــد،   خـودی درون ن
درسھا و پیامـھـایـی دارد کـه بـه  
نظر من فعالین کارگری باید آنھـا  
را بشناسند و با آمادگی بیشتر بـه  
ـبـه خـود   فشار اعتراضی ھمه جـان
بیفرایند و گره اصلی و بسیار مھـم  
اتـحــاد کــارگــری بــرای افــزایــش  
ـرار   دستمزدھا را در دستـور خـود ق

 .     دھند 
گزارش ھا اعالم کرده اند کـه  
ــیــاب دولــت   ــره، در غ ــاظ ــن ــن م ای
برگزار شـده اسـت و بـه تـوافـقـی  

.  نرسیده انـد ٩٣ درباره دستمزد سال  
ـرنـامـه،   درصـد  ٩٠ درنظرسـنـجـی ب

ـنـد  ـت .  مردم طرف کارگران را گـرف

در این مناظره ناصر چمنی عضـو  
ـفـی   ھیئت مدیره کانون انجمن صـن
ــاد   ـر اسـت ــن راغــف کـارگـران، حسـی
اقتصاد دانشگـاه، حسـن صـادقـی  
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامـعـه  
ــان   ــی ــیــد عــدالــت ــری، جــمــش کــارگ
ـنـدگـان   شھریاری عضو ھیات نمـای
ــن   ــی ایــران و حســی ــازرگــان اتـاق ب
ـره   فروتن مـھـر عضـو ھـیـات مـدی
کانون عالی کـارفـرمـایـان جضـور  

ــد  ــن ــارک و  .  داسـت ــق نـا مــب ســواب
ھمکاری این ھا با نظام جمھـوری  
ــت   ــاس ــاذ ســی ــخ ــی در ات اســالم
سـرکــوب و بـه اســارت در آوردن  
ـرای   ـر ب ـق ـر خـط ف کارگران در زی

 . فعالین کارگری کامال روشن است 
حمایت ھر چـنـد نـه صـد در  
ــن مــنـاظـره بـا افـرایــش   صـدی ای

ــود  ــعــی ب ــی ــزدھــا طــب ــم در  .  دســت
ـیـش از دو   شرایطی که خط فقر ب
نیم میلیـون تـومـان اسـت، کسـی  
ــا   ـتـوانـد از راکـد مـانـدن و ی ـی نـم

ـتـی   افرایش پایین دستمزد  صـحـب
ــد  ــت  ١٣٩١ ســال  .   کــن    ســای

خط فقر را یک و نیم   «تابناک »
خواننده ای بـه  .  میلیون اعالم کرد 

ــر و   ــق ــن شــکــل رابــطــه خــط ف ای
زندکی و معیشتش و عـمـق خـط  
ـیـان مـیـکـنـد  ـنـگـونـه ب : فقر را ای

استاد عزیز شما چـطـور ی خـط  " 
فقر را یک تا یک و نیم میلیـون  

ما دو نفر بیشتـر  ..  اعالم میکنی  
نیستیم بچه ھم نداریم به خدا خـرج  

  ٨٠٠ اضافه نمیکنیم من مـاھـی  
ـرم    تـومـن  ٣٠٠ تومن حقوق میگی

ــانـک    تـومــان شــارژ  ٤٠ قسـط ب
 تـومـن پـول  ٧٠ آپارتمـان مـاھـی  

ـبـوض  ٥٠ بنزین حدود    تومن پول ق
 تومن کرایه مـاشـیـن و  ٥٠ ماھی  

. بقیه ھم خرج خوراک مـی شـود 
ــداریــم   ــداز ن ــس ان ــک قــرون پ ی
مریضی و مسافرت مـھـمـونـی و  
ـنـی نشـده ھـم   ھزار مسئله پیش بی
که به جـای خـود اونـوقـت شـمـا  
چطور میگین یه خـانـواده بـا سـه  

ـر   ـنـد بـا حـاکـث   ١.٥ فرزند میتـوان
ـنـد  . میلیون در تـھـران زنـگـی کـن

خط فقر در تھران بـه شـرط خـانـه  
ـرای   داشتن و البتـه قسـط نـدادن ب

ـره  ٤ یک خانواد   ـف ـره ٥ نـه (  ن ـف )  ن
ــیــون اســت ٣  الــی  ٢.٥  ــل ــی ... م
ــا   «اعــتـمـاد »گـفـت وگـوی  (    ب

ـر، اسـتـاد دانشـگـاه و   حسین راغف
ـیـجـه  )  كارشناس اقتـصـادی  ـت در ن

ــی   خـط فــقــر و فـالکــت و ویــران
ـیـون از   ـل زندگی بیش از پنچاه مـی
خانواده ھای کـارگـری پـدیـده نـا  

 . آشنا و جدیدی نیست 
ــه قــابــل تــوجــه در ایــن   ــت ــک ن

مردم بنفع کـارگـران  :  یکم :  مناظره 
ایـن شـکـل از   .  وارد رای شده انـد 

ـرل و   ـت مناظره ھا با ھر درجـه کـن
ـرمـال و   فضـا سـازی در جــھـت ن
عادی کـردن سـیـاسـت دولـت در  
جامـعـه سـازمـان داده شـود، رای  
مردم بطرف کـارگـران انـعـکـاسـی  
است از درجه باالیی از نارضایتـی  
ـر   ـتـصـادی و فـق علیـه شـرایـط اق

ـردامـنـه  ـر  :  دوم .  وسیع و پ ـف ـنـج ن پ
حاضر در مناظره، حداقل دسـتـمـزد  

ـیـش از  ٩٣ برای سال    را مبلغـی ب
یک و نیم میلیون تومان پیشنھـاد  

 . کردند 
ــش درآمــد   ــاظــره پــی ــن مــن ای
ـردن    افـــکـــارســـازی و آمـــاده کــ
جامعه برای آرام کـردن یـکـی از  
مھمترین رویا رویـی ھـایـی اسـت  
که کارگران و مزدبگیران جـامـعـه  
برای افـزایـش دسـتـمـزدھـا و حـق  
ــا آن درگــیــر   ــشــت و رفــاه ب مـعــی

ـلـه  .  ھستند  تامین معیشت و مـقـاب
ـریـن عـرصـه   با فقر یکی از مھمـت
ـیـش از   ھای اعتراض و مـبـارزه ب
پنچاه میلیون از مردم در جـامـعـه  

ــیــن افــزایــش حــداقــل  .  اســت  ــی تــع
دستمزدھا عرصه جدی و سـازمـان  

دسـتـمـزد  .   یافته این عرصه اسـت 
ـبـه   بیش از دو میلیون تومان مـطـال

 . اصلی و محوری طبقه کارگر است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 در حاشیه مناظره ای
 و بی قیمت" چیپ"
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 اعتراضات کارگری
 

تحصن کارگران پلی اکریل در اعتراض به 
 "٢اکریلیک "تعطیلی 
کارگران ناراضی بعد از تحصن در مقابل دفتـر  :  چکیده 

ـیـاف  ٢ مدیر عامل به بخش اکریلیک    رفته و تابلـوھـای ال
ـیـن آوردنـد و پـس از   زاینده روز را از سر در این بـخـش پـای

ـر عـامـل    وقفه  ـر مـدی ای کوتاه، بار دیـگـر در مـقـابـل دفـت
 .کارخانه تحصن کردند که این تحصن ھمچنان ادامه دارد 

ـراض بـه   جمعی از کارگران پلی اکریل اصفھان در اعـت
ادامه سیاست کوچک سازی کارخانه که بـا وجـود نـامـه   
فرمانداری شھرستان مبارکه مبنی بر تـوقـف ایـن رونـد در  

 .حال انجام است، بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند 
ـنـا   ـل ـر بـه ای یکی از نمایندگان کارگران با اعالم این خب

  ٧  کارگر پلی اکـریـل اصـفـھـان سـاعـت  ٤٠٠ حدود  : گفت 
در مقابل مسجد کارخانـه تـجـمـع  )   در ماه ٣٠ ( صبح امروز  

کرده و بعد از راھپیمایی در محوطه کارخانه بـه سـاخـتـمـان  
 .اداری رفته و در مقابل دفتر مدیرعامل تحصن کردند 

وی با اشاره به نامه  فرمانداری شھرسـتـان مـبـارکـه در  
 دی ماه مبنی بر توقف سیاست کـوچـک سـازی  ١ تاریخ  

سیـاسـت کـوچـک  :  در کارخانه پلی اکریل اصفھان، افزود 
سازی با گذشـت یـک مـاه از ابـالغ ایـن مصـوبـه ھـنـوز  
ـراض   متوقف نشده است و کارگران نیز به ھمین دلیل به اعـت

 .اند   مجدد دست زده 
بـه شـرکـت   «٢ اکریلیک  »وی با اشاره به انتقال بخش  

ـرار دارد و   «الیاف زاینده رود » که در مراحل پایانی خـود ق
ـلـی اکـریـل   بر اساس سیاست کوچک سـازی کـارخـانـه پ

کارگران ناراضی بـعـد از  : شود، بیان کرد   اصفھان انجام می 
ـیـک   ـل   ٢ تحصن در مقابل دفتر مدیر عامل به بخـش اکـری

رفته و تابلوھای الیاف زاینده روز را از سـر در ایـن بـخـش  
ای کوتاه، بـار دیـگـر در مـقـابـل    پایین آوردند و پس از وقفه 

دفتر مدیر عامل کارخانه تحصن کردنـد کـه ایـن تـحـصـن  
 .ھمچنان ادامه دارد 

ـر اسـاس سـیـاسـت کـوچـک سـازی،   گفتنـی اسـت ب
ـلـی اکـریـل اصـفـھـان بـه    بخش  ـلـف کـارخـانـه پ ھای مـخـت

ھـای کـوچـک تـری در حـال واگـذاری اسـت بـه    شرکت 
ـروگـاه  «نیک آزمـون »طوری که آزمایشگاه به شرکت   ـی ، ن

ـر بـه  «انرژی گستران »به   ـلـی اسـت ـر ھشـت  »، پ ـلـی اسـت پ
ـنـده رود » بـه  ٢ ، اکریلیک  «بھشت  ـیـاف زای ، اسـکـلـه  «ال

و خـدمـات بـه شـرکـت   «شرکت خدمات بندری »سازی به  
 .کند   انتقال پیدا می  «پھن گستر »

ـیـد در بـخـش   این نماینده کارگری با اشاره به توقف تول
به دلیل آنچـه از سـوی  )   بھمن ماه ١ (  از فردا  ٢ اکریلیک  

ـیـش  :  شود، گفت   کارفرما کمبود مواد اولیه خوانده می  به ب

 گفته شـده کـه از فـردا  ٢  کارگر بخش اکریلیک  ١٨٠ از  
بر سر کارشان حاضر نشوند چرا که به دلیل کـمـبـود مـواد  
اولیه، ادامه تولید امکان پذیر نیست اما وضعیت حقوق ایـن  

 .کارگران ھنوز روشن نشده است 
مدیرعامل به حراست کارخـانـه دسـتـور داده  :  وی افزود 

 را پلمپ کنند تا کارگـران از فـردا  ٢ که بخش اکریلیک  
ـیـده شـده اسـت   نتوانند وارد این بخش شوند در حالی که شن

در بندر  ماھشـھـر وجـود  )  اکریلو نیتریل ( مواد اولیه شرکت  
 .دارد 

حتی اگر این موضوع صحت نداشـتـه بـاشـد  :  وی افزود 
ـفـاق مـی    با رفع بخشی از تحریم  ھا کـه امـروز یـا فـردا ات

ـیـه بـه کشـور   ـیـش روی ورود مـواد اول افتد، مشکـالت پ
 .شود و نباید مشکل خاصی باشد   تسھیل می 

کـارگـران  :  این نماینده کارگری در پایان اظـھـار داشـت 
ـیـک   ـل  بـه مـنـظـور خـلـوت  ٢ معتقدند تعطیلی بخش اکـری

ـرض، و در ادامـه  اجـرای   سازی کارخانه از کارگران مـعـت
سیاست کوچک سازی در غیاب کارگـران انـجـام خـواھـد  

 .شد 
 

اخراج سازی گسترده کارگران در شرکت 
ایران تایر و احتمال بروز اعتراضات حاد 

 کارگری در آن
 

ـران  ـریـت  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای ـبـال تـالش مـدی بـدن
ـر  ـر سـابـق ( کارخانه ایران تـای ـرال تـای ـرای اخـراج  )  جـن   ٣٠٠ ب

ـراض  ١٠٥٠ کارگر از    کارگر شاغل در آن، احتمال بروز اعـت
ـر   ــومـت ـل  جــاده  ٥ کـارگـری در ایـن کـارخـانـه کــه در کـی

 .مخصوص قرار دارد باال گرفته است 
ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
این اخراج سازی گسترده در کارخانه ایران تایر به بھانه عـدم  

ـرد )  بایاس ( سود دھی در قسمت تایر نخی   . صـورت مـیـگـی
ـر   ـران تـای ـر اظـھـار کـارگـران ای این در حالی است که بنا ب

 میلیـارد  ٤/٥ بدنبال ادعای مدیریت کارخانه مبنی بر تحمل  
تومان زیان در شـش مـاھـه اول امسـال، در طـول سـه مـاه  
گذشته کارخانه به سود دھی بسیار مطلـوبـی رسـیـده اسـت  

 کارگـر  ٣٠٠ اما با این حال  طی ھفته ھای گذشته لیست  
این لیست مشمول کـارگـران  .  مشمول اخراج تنظیم شده است 

از قسمتھای مختلف کارخانه از تولید تا قسمتـھـای اداری   
ـنـی  ... و   است  و امروز مدیریت کارخانه از طریق تماس تلف
 نفر از کارگران، از آنان خواسته اسـت تـا از فـردا در  ٨٠ با  

این کارگران ھمگـی از ده تـا  .  محل کارشان حاضر نشوند 
 . سال سابقه کار دارند ١٥ 

یکی از کارخانجات مھـم  )  جنرال تایر (کارخانه ایران تایر 
 تـاسـیـس  ١٣٤٠ الستیک سازی در ایران است که در سال  

ـیـاد مسـتـضـعـفـان واگـذار   ـن شده است و بعد از انقالب بـه ب
 .گردیده و ھم اکنون نیز تحت تملک این نھاد قرار دارد 

 ١٩٢ سی ام دی ماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

بگیران کانون  جمع زیادی از مستمری
بازنشستگان گیالن پیش از ظھر امروز در 
مقابل این کانون تجمع کردند و خواستار 

 .رسیدگی به وضعیت خود شدند
ـرنـگـار فـارس در    و   یکی از معترضان در گفت  گو با خـب

بیش از ھفت ماه فاکتورھای بیمارستانـی  :  رشت اظھار کرد 
 .ما پرداخت نشده است 

ـرار بـود ایـن  :  وی افزود  ـران ق ـیـمـه ای ـرارداد بـا ب طبق ق
ـیـمـه   فاکتورھا در مدت دو ماه پرداخت شود اما با قرارداد ب

 .دی این موضوع انجام نشد 
ـیـمـه  :  این شھروند گفت  زمانی که برای دریافـت حـق ب

ـیـمـه عـمـر خـود بـه کـانـون بـازنشـسـتـگـان و   تکمیلی و ب
ـنـد    مستمری  ـت بگیران استان در رشت مراجعه کردیم به ما گف

ـنـه  ـیـز ھـزی ھـای    قرارداد با بیمه دی لغو شده و بیمه آرمـان ن
ـیـه  ـلـغ مـعـوقـه    دی را نپذیرفت و قرار است بیمه آت سـازان مـب

بیمه تکمیلی و بیمه عمر را پرداخت کـنـد، در حـالـی کـه  
ـرداخـت    بیمه آتیه  سازان بیمه عمر ندارد و پولی از این بـابـت پ

 .کند   نمی 
ھایی که پدر مـرحـوم    وی با اشاره به اینکه در تمام سال 

ـم،    ما بیمه عمر شده بود، احساس می  ـم رودسـت خـوردی ـی کن
کرد از آنـجـا کـه    ای که فوت می   ھر بازنشسته : اظھار کرد 

ـیـمـه مـوظـف بـود     ٢ طرف قرارداد با بیمـه دی بـود ایـن ب
میلیون تومان پرداخت کند و با لغو این قرارداد، بیمـه آرمـان  

داد که با این بیمه نیز قرارداد انـجـام     میلیون تومان می ١.٥ 
ـلـغـی    نشد و بیمه آتیه  سازان نیز بیمه عمر ندارد و در واقع مـب

 .شود   از بیمه عمر نصیب بازماندگان افراد متوفی نمی 
ـیـمـه  :  این شھـرونـد در ادامـه تصـریـح کـرد  وضـعـیـت ب

ـیـسـت و حـدود   ـیـز اصـال  مشـخـص ن ـلـی ن  مـاه  ١٠ تکمی
ـیـمـه   قراردادھایی صورت گرفـتـه کـه تـا بـه امـروز حـق ب

 .تکمیلی ما پرداخت نشده است 
وی با بیان اینکه بازنشستگان کانـون مـذکـور در حـال  

دانیم تا چـه    نمی :  سرگردانی و بالتکلیفی ھستند، یادآور شد 
ھنگام باید منتظر بمانیم که حق بیمه تکمیلی و بیمه عـمـر  

ھـا بـا    ما پرداخت شود در حـالـی کـه بسـیـاری از خـانـواده 
 .مشکالت اقتصادی مواجه ھستند 

 
 تجمع پرستاران ماھشھری 

ـر  : دی ٢٦  پرستاران ماھشھـری ھـمـزمـان بـا بـازدیـد وزی
بھداشت از بیمارستان حاجیه نرگس معرفی  در اعتراض بـه  

 سال اخیر در این بیمارستـان تـجـمـع  ٢ عدم دریافت حقوق در  
 .و اعتراضی کردند  

 
  کارگر پلی اکریل اصفھان تھدید شدند٢٠

ـلـی اکـریـل اصـفـھـان بـا دریـافـت  ٢٠ بیش از    کارگر پ
ھایی جداگانه از سوی مدیران کارخانه، به دلیـل آنـچـه    نامه 

خوانـده شـده،   «تجمعات غیرقانونی و دادن شعار »شرکت در  
اند در چند روز گذشته، مدیران کارخانـه    تھدید به اخراج شده 

، یـکـی از  «کیومـرث رحـیـمـی »حاضر نبودند قرارداد کار  
ـراضـی   چھار کارگر بازداشت شده در دور دوم تجمعـات اعـت
ـنـد کـه   کارگران و چند کارگر معترض دیگر را تمدید کـن
با مقاومت و اعتراض دسته جمعی سایر کارگران از تصمیـم  

ـلـی اکـریـل اصـفـھـان در  .  خود منصرف شـدنـد  کـارگـران پ
ـرارداد   ـران کـارخـانـه از تـمـدیـد ق اعتراض به خودداری مـدی

(ھای یکشنبه و دوشنبه ھفته جـاری    ھمکاران شان در روز 
در بازه زمانی تغییر شیفت در دو نـوبـت  )   دی ماه ٢٣  و  ٢٢ 

ـرارداد  .  صبح و عصر در محوطه کارخـانـه تـجـمـع کـردنـد  ق
جدید کارگرانی که تمدید قرارداد نشده بودند، یـک مـاھـه  

ـیـان گـذشـتـه    منعقد شده در حالی که قرارداد آن  ھا طی سال

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارگران قند اھواز در مسیر عبور رئیس 
 جمھور تجمع کردند

ـیـه  ٦٠ :  دی ٢٤  ـنـد و تصـف  نفر از کارگران کـارخـانـه ق
ـیـز در   شکر اھواز ھمزمان با سفر رئیس جمـھـور بـه اھـواز ن

کارگـران  .  مسیر عبور او از فرودگاه به مصلی تجمع کردند 
کـارگـران  .   نفره را شـکـل داده بـودنـد ٥٠ دیروز نیز تجمعی  

کارخانه قند و تصفیه شکر اھواز که طی دو سال گـذشـتـه  
ـلـی و مشـخـص   تجمعات متعددی را در اعتراض به تـعـطـی

ـرپـا کـرده  دی  مـاه  ٢٤ انـد،    نبودن شرایط ادامـه کـارشـان ب
ھمزمان با سفر رئیس جمھور به اھواز نیز در مسیر عـبـور او  
ـیـشـنـه مشـکـالت   از فرودگاه به مصـلـی تـجـمـع کـردنـد پ

ـئـت دولـت سـابـق در  : کارگران قند و تصفیه شکر اھواز  ھـی
ـرای حـل   دور دوم سفرھـای اسـتـانـی خـود بـه خـوزسـتـان ب
ـیـه شـکـر اھـواز   ـنـد و تصـف مشکالت کارگران کارخانـه ق

ـتـوانسـت    مصوبه  ای را تصویب کرد که این مصوبه نه تنھا ن
ـلـکـه بـعـد از   مشکالت کارخانه و کارگران را رفع کـنـد ب

ای باز نشدنی به مشکالت کـارگـران افـزوده    تصویب آن گره 
 .شد 

 
 تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی رازی

زمـان    ھزار نفر از کارگران پیمانی پتروشیمـی رازی، ھـم 
با سفر رئیس جمھور به خوزستان، برای چھارمیـن بـار طـی  

ـبـه  .  دو ھفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی تجمع کردند  مطـال
کارگران رفع تبعیض حقوق کارمندان رسـمـی بـا کـارگـران  

ـر از کـارگـر ایـن  .  پیمانی  است  ـف بعد از تجمع حدود ھزار ن
ھای چھارشنبه و پنجشنبه ھفتـه گـذشـتـه و    مجتمع در روز 

، ھـنـوز ھـیـچ یـک از  )  دی مـاه ٢٢ (تجمع روز یکشنبه  
.  انـد   مسئوالن پتروشیمی پاسخگوی مطالبات کارگران نشـده 

ـراضـات  )  دی ٢٣ دوشنبه  (  ـتـه از اعـت بعد از گذشت دو ھـف
ـروشـیـمـی   ـت صنفی کارگران پتروشیمی، کارفرمای اصلی پ

ـنـدگـان کـارفـرمـایـی جـلـسـه  ـر نـمـای ای    رازی به ھمراه سـای
ایـن جـلـسـه  .  مشترک با نمایندگان کارگری برگزار کردند 

 . نتیجه ای نداشت 
 

خواستار  «پارس جنوبی»ھزار کارگر 
 برخورد با متخلفان تامین اجتماعی شدند

جمعی از کارگران بیمه شـده شـاغـل مـنـطـقـه  :  دی ٢٩ 
ـفـان   پارس جنوبی خواستار برخورد دستگاه قضایی با مـتـخـل

بـه  .  احتمالی پرونده تخلفات مالی در تامین اجتماعی شدنـد 
ـیـمـه شـدگـان   گزارش خبرنگار ایلنا، این گروه ھزار نفره از ب

ھـا    سازمان تامین اجتماعی که در زمره مھندسان، تکنـسـیـن 
ای خطاب بـه صـادق    و کارگران صنعتی قرار دارند در نامه 

الریجانی، رئیس قوه قضاییه، بـا اشـاره بـه گـزارش ھـیـات  
طبق گـزارش مـجـلـس در  :  اند   تحقیق و تفحص مجلس آورده 

ـیـمـه  گـر    دوره یکساله تصدی سعید مرتضوی در سـازمـان ب
 ھـزارو  ٧٥٧  میلیون و  ٣٧ کارگران، از اموال و حقوق قانونی  

ـرداشـت ٥٩٥  ـر قـانـونـی صـورت     فرد بیمه شـده، ب ھـای غـی
مـا کـارگـران امضـا  :  در این نامه آمده اسـت .  گرفته است 

کننده به عنوان گروھی از بیـمـه شـدگـان سـازمـان تـامـیـن  
ھای غیرقـانـونـی    اجتماعی خواھان مجازات مسببین برداشت 

 .صورت گرفته از ذخایر تامین اجتماعی ھستیم 
امضا کنندگان این طومار سرگشاده که تـا کـنـون بـه  
امضای ھزار کارگر منطقه پارس جنوبی رسـیـده اسـت، در  
ـیـق و   ادامه با یادآوری اینکه به استناد گزارش ھیئـت تـحـق

  ٩٢ تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مـرداد مـاه سـال  
ـران و مـعـاونـان ایـن  ٥٠ مدیرعامل وقت برای   ـر از مـدی ـف  ن

ـیـون پـاداش در نـظـر  ٢٤٣  میلیارد و  ٦ سازمان حدود   ـل  مـی
 میلیـون تـومـان  ٤٠٠ گرفته که تنھا پاداش یکی از مدیران  

در حالی که سازمان تامین اجتـمـاعـی  :  اند   بوده است، افزوده 
ـتـی   ـریـت دول یک موسسه عمومی غیر دولتی اسـت، مـدی

ــیــت   ــرکــت از مــجــمــوعــه ســازمــان  ١٧٨ وقــت مــالــک  ش
را کـه ارزش  )  شـسـتـا ( گذاری تامیـن اجـتـمـاعـی    سرمایه 

شـود را     ھزار میلیارد تومان برآورد مـی ٥٠ واقعی آن بالغ بر  
     ھزار میلیارد تومان به بابک زنجانـی فـروخـتـه ١٧ به مبلغ  

اند، واگـذاری انـجـام    این کارگران در ادامه یادآور شده .  است 
ـر  ١٣٢٥ شده در حالی است که در سال   ـنـا ب  دولـت وقـت ب

درخواست سراسری کارگران ایران نخستین بـار بـا تشـکـیـل  
سازمان تامین اجتماعی مـوافـقـت کـرد و از آن زمـان تـا  

 سال است که منابع اصلی ایـن سـازمـان بصـورت  ٦٦ کنون  
ـیـون  ٣٧ النسلی از محل حق بیمه ماھیانه خـانـواده    بین  ـل  مـی

کـارگـران  .  شـود   نفری کارگران و بیمه شدگان، تامـیـن مـی 
ـیـسـت   ـنـکـه مـعـلـوم ن ـیـان ای امضا کنندگان این طومار بـاب
مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعـی بـا چـه تـوجـیـه و  

ھای نابجا از منابع، اموال خصـوصـی    منطقی ضمن برداشت 
و غیر دولتی این سازمان را بـه بـخـش خصـوصـی واگـذار  

ـرداشـت شـده و امـوال     است، یادآور شده   کرده  اند که منابـع ب
ـیـمـه  ای    واگذار شده به تامین ھزینـه خـدمـات درمـانـی و ب

ایـن کـارگـران در  .  انـد   سازمان تامین اجتماعی تعلق داشـتـه 
خاتمه نامه خود با یادآوری اینکه ایـن بـخـش از اقـدامـات  
انجام گرفته مدیریت دولتی وقت سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

ای ھـمـچـون خـیـانـت در    تواند مصداق اعمال مجـرمـانـه   می 
ـیـس قـوه   ـقـی شـود، از رئ ـل ـر ت امانت، تصرف در اموال غـی

 .اند تا متخلفان احتمالی برخورد کنند   قضاییه خواسته 
 

 سقز؛ اعتراض کارگران به اخراج
تن از کارگران اخراجی سد داریان در سقز در اسـتـان  ٢٢٠ 

 دی ماه در اعتـراض بـه اخـراج  ٢٥ کردستان روز چھارشنبه  
 . خود از کار در مقابل اداره کار رژیم تجمع کردند 

 
 شیراز اعتراض کارگران

ـیـش از  :   دی ٢٥  تـن از کـارکـنـان و کـارگـران  ٣٠٠ ب
ـراز، در خـیـابـان  )  مخابرات راه دور ( تی آی  . شرکت آی  شی

ـرات  .  بریجستون تجمع کردند  آنھا به واگذاری شرکـت مـخـاب
 .اعتراض کردند 

 
 سمنان اعتراض به مطالبات عقب افتاده

شماری از نمایندگان شرکتھا و کارخانـه ھـای  : دی ٢٨ 
ـم در ایـن   شھرک صنعتی سمنان در مقابـل اداره کـار رژی

ـبـات عـقـب افـتـاده خـود   شھر تجمع کردند و خواھان مـطـال
 .شدند 
 

 ناامنی محیط کار 
 

 کارگر زن کشته شدند٢تھران 
سوزی در یـک    به دنبال وقوع یک حادثه آتش :  دی ٢٩ 

واحد تولیدی پوشاک واقع در خیابان جمـھـوری تـھـران، دو  
ـقـه کشـتـه و   ـنـج طـب کارگر زن بر اثر سقوط از ساختمـان پ

ـم  .  یک کارگر زن نیز مصدوم شد  ـی این دو کارگـر زن از ب
ـرون    ھای آتش خود را از پنـجـره   شعله  ـی ھـای سـاخـتـمـان بـه ب

 .پرتاب کردند 
 

 کاگر در چاه مدفون شدند٣تھران 
ـیـن و  :   دی ٢٧  ـت بر اثر ریزش آوار چاھی در میدان آرژان

بلوار افریقا تھران، سه کارگر کشته و کـارگـر دیـگـری بـا  
حادثـه زمـانـی رخ  .   جراحات شدید به بیمارستان منتقل شد 

داد که سه کـارگـر سـاخـتـمـانـی کـه در مـجـاورت یـک  
ـر   ساختمان بلند مرتبه درحال ساخت، مشغول حفر چاه بودند ب
اثر ترکیدن چاه فاضالب ساختمـان مـجـاور و جـاری شـدن  

 متری در مـیـان  ٢٠ فاضالب آن به درون چاه جدید در عمق  
کارگر چھارم که در بـاالی  .  آب و فاضالب مدفون شدند 

کـنـد    چاه ناظر این حادثه بوداقدام به نجات ھمکـارانـش مـی 
کارگر چھارم نیـز  .    شود   نھایت وی نیز گرفتار می         که در  

ـرای   که برای نجات ھمکارانش بشدت مـجـروح شـده بـود ب
 ..ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد 

 
 گرفتگی  کارگر بر اثر برق٢مرگ وسوختگی

 سـالـه، حـیـن کـار در یـک  ٢٧ یک کارگر  :  دی ٢٥ 
ـر،   کارخانه در اطراف شھر سیس از توابع شـھـرسـتـان شـبـسـت

ــرد   دچــار بــرق  ــپ ــگــی شــد و جــان س ــت بــه تشــخــیــص  .  گــرف
 فـاز  ٣ گرفتگی با برق    ھا این کارگر به علت برق   تکنیسین 

ـم     سـالـه ٢٢ در دم جان باخته بـود و ھـمـکـار   اش، بـا عـالئ
گـونـه    سوختگی به بیمارستان منتقل شد کارگران، از ھـیـچ 

لوازم حفاظت فردی از قبیل کاله ایمنی، کمربند نـجـات یـا  
 .کنند   استفاده نمی ... کش و   دست 
 

کارگر ٨١بر اثر استنشاق منو اکسید کربن  
 در دو استان مسموم شدند

 نفر از کارگران یک کارگاه پسته پاک کـنـی در  ٦٩ 
ـنـشـاق     کارگر سردخانه ١٢ کرمان و   ای در بیرجند بر اثر اسـت

 .گاز منو اکسید کربن مسموم شدند 
 کارگر کارگـاه پسـتـه  ٦٩  حادثه کرمان به مصدومیت  

ـتـگـو بـا  .  پاک کنی انجامید  مدیر اورژانس کرمان در گـف
خبرگزاری دولت، علت بروز این حادثه را تھـویـه نـامـنـاسـب  
سالن این کارگاه عنوان و اعالم کرد دودی که از بـخـاری  

کـرد    شد، بوسیله فن به داخل نفوذ مـی   این کارگاه خارج می 
 .و منجر به مسمومیت کارگران این کارگاه شده بود 

 حادثه بیرجند 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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ـرجـنـد رخ داد،   ـی  کـارگـر  ١٢ در حـادثـه دوم کـه در ب
ای در بیرجند نیز بر اثر استنشاق گاز مـنـو اکسـیـد    سردخانه 

ـریـت حـوادث و  .  کربن مسموم شدند  ـرسـت مـرکـز مـدی سـرپ
ـرجـنـد گـفـت  ـی : فوریتھای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ب

ـر    این کارگران دیروز در سردخانه  ـلـومـت  جـاده  ١٥ ای در کـی
مشھد بر اثر استشمام گاز منو اکسیدکربن نـاشـی    -بیرجند  

از دود ماشین لیفتراک و ھمچنین دود زغال و چـوب کـه  
 .برای گرمایش استفاده شده بود دچار مسمومیت شدند 

 
  کارگر٢کشته شدن 

در کمربندی چالوس  تریلی حامل بتـن آمـاده  :  دی ٢٦  
ـتـن   که در حال عبور از این کمربندی بود واژگـون شـد و ب
ھای آماده بر سر دو کـارگـری کـه درایـن مـکـان حضـور  
داشتند ،می ریزد و ھر دو به طرز دلـخـراشـی کشـتـه مـی  

 .شوند 
 

جان باختن کارگرحین کاربادستگاه پرس در 
 مشھد                 

ـبـدیـل  ٤٨ کارگر  : دی ٢٦   ساله  در کارگاه صـنـعـتـی ت
قطعات خودرو حین کار با دستگاه پرس ، دچار حـادثـه شـد  

 .وجانش راازدست داد 
 

 مرگ کارگر جوشکار  
در ورزقان کارگر جوشکار به دلیل سـوخـتـگـی  : دی ٢٦ 

ـرق گـرفـتـگـی در دم جـان بـاخـت  ایـن  .   شدید حاصل از ب
 .سومین حادثه برق گرفتگی در طی دو روز اخیر است 

 
گچ و :ھشداری درباره کارگران ساختمانی

 ھا تر از اسید برای چشم سیمان سوزاننده
ایسنا،کارشنـاس و مـدرس امـداد و نـجـات  :   دی ٢٩  

ـیـان ایـن   جمعیت ھالل  کـه بـازھـا و    احمر استان کرمانشاه با ب
توانند سبب سوختگـی شـیـمـیـایـی چشـم    اسیدھا ھر دو می 

ـنـد سـیـمـان، گـچ، مـواد   شوند، قدرت تخریب بازھایی مـان
ـیـاک را بسـیـار    کننده، بازکننده   پاک  ی فاضـالب و آمـون

 .تر و بیشتر از اسیدھا دانست   خطرناک 
 

 مرگ کارگر جوان
بـه عـلـت  )  تبعه افـغـانسـتـان (  ساله ٢٣ کارگر  :  دی ٢٨  

سقوط باالبر حمل مصالح از طبقه پنجم، و برخورد شـدیـد بـا  
وی که در طبقه اول ایستاده بود زیر باالبر گـرفـتـار شـده و  

این حادثه کاره  درخیـابـان  .  و جانباخت .  قادر به حرکت نبود 
 . قیطریه، خیابان روشنایی خیابان بھرام شمالی، رخ داد 

 
شلیک نیروھای نظامی در سردشت مرگ 

 یک کولبر را درپی داشت
ـرزنـد حـاج  :  دی ٢٨  ـقـی ق یک کولبر به نام واحد تـوفـی

ـم   ـی ـق ـیـک مسـت عبدالله  ساکن شھرستان سردشت بر اثر شـل
ـران جـان خـود را از   نیروھای نظامی حکومت اسـالمـی ای

ـیـسـت و    جسد این کولبر عصر روز پنج .   دست داد  ـبـه، ب شـن
 ساعت از سوی اھالی منـطـقـه آالن  ٢٤ ماه بعد از    ششم دی 

واحد توفیقی، شش ماه قبل زندگـی  . " سردشت پیدا شده بود 
مشترک را تشکیل داده بود و برای تأمین مایحتاج روزمـره  

ـری در مـنـاطـق مـرزی روی آورده بـود  ـب ". زندگی به کول

ـروھـای   ـی ـقـی مـورد تـھـدیـد ن خانواده و بستگان واحد تـوفـی
انـد کـه مـبـادا مـرگ فـرزنـدشـان    نظامی ایران قرار گرفته 

ـنـد   رسانه  . ای گردد و باید از ایـن اقـدام جـدا خـودداری کـن
ھمچنین عصر روز چھارشنبه یک کولبر دیگر به نـام نـادر  

ـبـت " حسین سـاکـن روسـتـای    فرزند رحمان مام  ـی از تـوابـع  "  ت
سردشت بر اثر تیراندازی نیروھای نظامی به شدت زخمـی و  

 .در یکی از مراکز درمانی سردشت به حالت کما رفته بود 
 

 کارگران
 

شوی تلویزیونی مضحك شبكه : داود رضوی 
 یك سیما

شوی تلویزیونی مضحك شبـكـه  
یك سـیـمـا در مـورد اضـافـه شـدن  

 بـا  ٩٣ دستـمـزد كـارگـران در سـال  
دعوت از سركرده و سـازمـان دھـنـده  
حمله به سندیكای كارگـران شـركـت  

حســن صــادقــی یــكــی از  .  واحــد  
ـنـدگـان و مـدافـعـان بـه   ـن شركـت ك

اصطالح حقوق كارگران در این شوی تلویزیونی بود، كـه روز  
ـرده  .   دی ماه از شبكه یك سیـمـا پـخـش شـد ٢٧ جمعه  نـامـب

ـتـی در   ـی یكی از كسانی است كه با ھماھنگی عوامل امـن
ـبـھــشـت  ١٩  ــج كــردن اعضــای  ٨٤ اردی ــا بسـی درروز روشــن ب

چماقدار شوراھای اسالمی كار و عوامل خـانـه كـارگـر بـه  
محل سندیكای كارگران شركت واحد حمله ور شـدنـد و نـه  
تنھا به ضرب و شتم اعضای سندیكائی در محل پرداختنـد،  
بلكه اموال سندیكا را كه با پول كارگران تھیـه شـده بـود بـه  

این نمایش تلویزیونی از نـظـر مـن بـطـور كـل  .  غارت بردند  
مشكل دار بوده و پایه و اساسی در حمـایـت از كـارگـران و  
زحمت كشان نداشته و حتی ھدف بیان مشكالت كارگران را  
ـنـكـه حسـن صـادقـی در چـه   نداشته به چند دلیل ، اول ای

ـنـد  ٩٣ جایگاھی است كه در مورد دستمزد    اظھار نظرمی ك
ایا خود صادقی كه سالھا در خانه كارگر فعالیـت داشـتـه و  
سا لھارئیس كانون عالی شـورای اسـالمـی بـوده ودر تـمـام  
مدت كه منابع كارگران را در اختیار داشته واز حـق امضـاء  
در وزارت كار برخودار بوده و ادعای نمایندگـی كـارگـران و  
ارتباط با بدنه را داشته، چطور در طول آن سـالـھـا ھـمـیـشـه  
ـنـد   بحث دستمزدھا را فـقـط بـه ھـمـان چـنـد روز اخـر اسـف
گذاشته و بعد از امضای دستمزد زیر خط فقربرای كارگـران  
ـفـاءكـرده   ـت ، فقط به چند اعتراض در روزنامه ھای دولتی اك
ـردن سـنـدیـكـای كـارگـران   ، اما در حالی كه برای از بیـن ب
ـتـی شـان   شركت واحد از تمام نیرو و توان خود و عوامل امنی

دوم اینكه اگـر واقـعـا مـنـاظـره در مـورد  .  استفاده كرده اند  
دستمزد كارگران است چرا نمایندگان واقعی كارگـران در ان  
شركت نداشته و سوم اینكه چرا نماینده دولت حضور نـداشـتـه  
كه باید بیشترین پاسخ را به جامعه كارگری بـدھـد وچـھـارم  
ـر در مـورد كـمـی و كـاسـتـی   ـیـشـت اینـكـه ایـن مـنـاظـره ب
ـر   ـیـشـت كارفرمایان بودتا كارگران، لذا نماینـده كـارفـرمـایـان ب
ـرنـامـه اقـای   گالیه داشتند و پنجـم سـوالـی كـه مـجـری ب

واقعا منظورشان از مـطـرح كـردن  .  حیدری مطرح كرده بودند 
این سوال چه بوده ؟این چه سوالی است كه ھـم سـوال مـی  
ـرخ تـورم اضـافـه   ـر اسـاس ن كنید ایا می خواھید دستمزد ب

شود؟ و ھم اینكه می گوید اگر حقوق اضافه شـود بـاعـث  
تورم و گرانی و بیكاری می شود؟ اخر كدام كارگـر كـه در  
این مملكت زندگی می كند و از مشكالت اسفبار بیكـاری  
ـر اسـت مـی تـوانـد   و گرانی و تورم افسار گسیخته بـا خـب
ـلـی ان بـه ضـرر جـواب   بگوید با این سوال كه ھم نه و ھم ب

از نظـر مـن  . دھنده است بگوید مخالف و یا موافق است ؟  
این نمایشی تلویزیونی نه تنھا مناظـره مـحـسـوب نـمـیـشـود  
ـبـات كـارگـران   بلكه توھینی اشكار و دھن كجـی بـه مـطـال
ـلـكـه   است و نه تنھا مشكلی از كارگران حل نخواھـد كـرد ب
می خواھد سوپاپ تخلیه ای باشد تا فشار كمر شكنی كه  
ـلـكـه از   كارگران در جامعه متحمل میشوند را كمتر كند تا ب
ـرخ   ـیـن ن ـرای تـعـی این طریق بتوانند از اعتراضات كارگری ب

ـیـش از   ـنـد  ٤٠ دستمزد بر اساس تـورم ب .  درصـدی كـم ك
متاسفانه نبود نمایندگان واقعی كـارگـری بـاعـث شـده كـه  
تمام منابع كارگران كه با دسـت رنـج زحـمـت كشـان بـوجـود  

شود و  ....  امده مورد غارت و چپاول امثال مرتضوی ھا و  
حتی از محاكمه افراد رانت خوار و چپاول گری كه مـنـافـع  
كارگران را به یغما برده اند كوتاھی می كننـد و در عـوض  
برخورد با دزدان خورده پا و بدبختی كه قربانی ھای جـامـعـه  
ـنـد و شـعـار   ـن محسوب می شوند را در بوق و كرنـا مـی ك

سر می دھند، تا نمایندگـان پـوشـالـی  ....مبارزه با فساد و  
و غیر واقعی در جامعه ھستند مشكل جامعه كارگری حـل  
نخواھد شد و تنھا راه برون رفت جـامـعـه كـارگـری از ایـن  
وضعییت اسفبار ، ایـجـاد نـھـاد ھـای مـدنـی وحـق ایـجـاد  
تشكیل تشكل ھـا ی واقـعـی كـارگـری در جـامـعـه مـی  

 داوود رضوی فعال سندیكائی . باشد  
 

 کارگر با معرفی ھماھنگ کنندگان ١٥٠٠
طومار اعتراضی به عنوان نماینده، طرح 

اعتراض و شکایت مستقل کارگری بر علیه 
غارت و چپاول اندوخته ھای کارگران 

ایران در سازمان تامین اجتماعی را کلید 
 زدند

 کارگر شاغل و بازنشستـه عضـو سـازمـان  ١٥٠٠ حدود  
تامین اجتماعی، ھماھنگ کنندگان طـومـار چـھـل ھـزار  
ـرویـن مـحـمـدی، شـاپـور   نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پ
ـنـاه و جـمـیـل   احسانی راد، شیث امـانـی، شـریـف سـاعـد پ
ـراض بـه   محمدی را به عنوان نماینده ھای خود جـھـت اعـت

ایـن  .  غارت و چپاول صندوق این سـازمـان مـعـرفـی کـردنـد 
اقدام مستقل کـارگـری در حـالـی از سـوی کـارگـران در  

ـروز     ٢٤ مناطق مختلف کشور ادامه دارد که بعد از ظھر دی
دی ماه، ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بـا  
حضور در دفتر دکتر خلیل بھرامیان اولین اقدام عملـی خـود  
را جھت طرح اعتراض و شکایت  نسبت به غارت و چـپـاول  
دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی آغاز کـردنـد و  
دکتر خلیل بھرامیان  با پذیرش وکالت کارگرانی کـه ثـمـره  
عمرشان به سخیفانه ترین شکلی در این سازمـان بـه غـارت  

ـنـد  ـت ـر ایـن  .  رفته است مسئولیتی انسانی را بر دوش گـرف ب
اساس و  طبق خواست قانونی و حقوقی کـارگـران شـاکـی  
ـیـب   ـق مقرر گردیده است دکتر خلیل بھرامیـان نسـبـت بـه تـع
قضائی کلیه سازمانھا و اشخاص حقیقـی و حـقـوقـی چـه  
آنانکه در دوره مسئولیت سعید مـرتضـوی و یـا دوره ھـای  
قبل از آن  در این سازمان مسئولیتی داشته و یا نداشته انـد  
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اما در حیف و میل اموال کارگران ایران در سازمان تـامـیـن  
اجتماعی به ھر شکل و نحوی نقشی ایفا کرده انـد اقـامـه  

ـنـده تـوسـط  .  دعوی نماید  متن کامل مـعـرفـی نـامـه نـمـای
ـلـف کشـور از جـمـلـه  ١٥٠٠   کارگر شاکی از نقـاط مـخـت

کارگران ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
ـروشـیـمـی ھـای   ـت ، کیان تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پ
منطقه ماھشھر، کارگران نساجی کردستان، فوالد زاگـرس،  
شاھو، پرریس، کارگران بیمارستانی، کارگـران سـاخـتـمـانـی  

در اعتراض به غارت و چپاول صندوق سازمـان تـامـیـن  ... و 
ـنـا بـه   اجتماعی جھت طرح دعوی در مـراجـع قضـائـی عـی

با توجه به انتشار خبرھـای مـربـوط بـه  :  شرح زیر می باشد 
حیف و میل و غارت میلیاردھا تومان از سـرمـایـه صـنـدوق  
سازمان تامین اجتماعی، بدینوسیله ما کـارگـران شـاغـل و  
بازنشسته امضا کننده زیر به عنوان بخشی از مالکـیـن ایـن  
سازمان با معرفی جعفر عظیم زاده، پروین محمـدی، شـاپـور  
ـنـاه و جـمـیـل   احسانی راد، شیث امـانـی، شـریـف سـاعـد پ

ـری  ( محمدی   ـف ھماھنگ کنندگان طـومـار چـھـل ھـزار ن
ـیـار  )  کارگران  ـنـده ھـای خـود، بـه آنـان اخـت به عنوان نـمـای

ـرای   ـتـضـی ب میدھیم تا ضمن بکارگیری ھمه اقدامات مـق
ـیـه ھـمـه   اعتراض به این غارتگریھا، با انتخاب وکیل بر عـل
ـتـی و   اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانھا و نھادھای دول
غیر دولتـی چـه آنـانـکـه در سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
مسئولیتی داشته و چه آنانکه مسئولیتـی  نـداشـتـه انـد و   
ـفـاده از امـوال   به ھر نحو و شکلی در  غارت و یا سوء است
ما در این سازمان مشارکت نموده اند نسبت به طرح دعـوی  

اتحادیـه آزاد کـارگـران  .  در دادگاھھای صالحه اقدام نمایند 
 ١٣٩٢  دی ماه  ٢٥  –ایران  
 

به تمام کارگران، سازمانھا ! محمد جراحی
 و اتحادیه ھای کارگری سراسر دنیا

 ھمکاران، کارگران ایران و جھان 
ــاش وعضــو   مــن کــارگــر نــق
ـری ایـجـاد تشـکـل   ـیـگـی کمیته پ
ـنـک سـومـیـن   ھای کـارگـری ای
ــدان خــود را پشــت ســر   ســال زن

من به اتھام ھای واھـی  .  میگذارم 
واقـعـیـت  .  وغیر واقعی زندانی شدم 

ـیـت خـود را   این است که من فعال
جھت تامین رفاه طبقه کارگر ودیگر تھیدستان وزحمتکشـان  
ـم و   را حق ابتدایی خود می دانم وبرای آن افـتـخـار مـیـکـن

زنـدان جـای  . یک لحظه نیز از این تالش کوتاه نخواھم آمد 
زیرا کـه نـه دسـتـمـان بـه چـپـاول و  .  من وامثال من نیست 

غارت واختالص ھای میلیاردی و افسانـه ای آلـوده اسـت،  
ـرانـه ھـای   ـر وی نه موجب ریختن خون انسانھا شده ایم ونـه ب

ـم  جـرمـمـان  .  مردم زحمتکش وکارگران کاخ ھایی افراشته ای
تنھا وتنھا دفاع از حقوق اجتماعی خود و ھمـکـاران ودیـگـر  

ـر مـبـارزه  .  زحمتکشـان اسـت  ـیـای بـھـت ـرای یـک دن مـا ب
مـن امـروز در  .  دنیایی که شایسته ما انسانھاست .  میکنیم 

ـبـان بـه ھـرنـوع   زندان تبریز، میان تھدیدھا واذیـت وآزار زنـدان
من بیش از یک مـاه اسـت کـه  .  وشکلی دست به گریبانم 

ـر خسـتـگـی وبـی  .  از بیخوابی رنج میبرم  ـر اث چـنـان کـه ب
ھرچه درخـواسـت  .   ساعت از حال میروم ٢ خوابی مفرط تنھا  

ـنـد  . بھداری و درمانگاه می کنم کوچکترین توجھی نمیکن

مسئولین زندان آشکارا شاھد این شکنجه روحی وروانی مـن  
من به ھـمـه کـارگـران ودیـگـر مـردمـان آزادیـخـواه  .  ھستند 

ـنـد   وبرابری طلب اعالم میکنم که این مسئولین زنـدان ھسـت
مـحـمـد جـراحـی  .  که موجبات مرگ مرا فراھم کـرده انـد 

کارگر زندانی  و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھـای  
 کارگری 

به بھنام ابراھیم زاده اجازه مالقات داده 
 بھنام باید کنار فرزند بیمارش باشد. نشد

ـتـشـر   بنا بر اخـبـار مـن
 دی  ٢٣ شده روز دوشنبـه  

ـم   ـراھـی ماه خانواده بھنـام اب
زاده برای مالقات بـا وی  
به اوین مـراجـعـه کـردنـد،  
اما به آنھا اجازه مـالقـات  

ـرار  . داده نشد  ـیـن ق ھمـچـن
 دی  ١٨ بود که بھنام در  

ـرون   ـی ماه جھت مداوا بـه ب
امـا  .  از زندان انتقـال یـابـد 

ـیـمـارسـتـان و مـرخصـی   جانیان اسالمی از اعـزام وی بـه ب
ـیـه و زنـدان  .  درمانی ممانعت کردند  دست انـدركـاران قضـای

ـیـان   تحت این عنوان که بھنام ابراھیم زاده در اعتراضات زندان
ـقـش داشـتـه اسـت، او را   سیاسی در نھم دیماه در زندان ، ن

ـم  . چنین تحت فشار قرار داده اند  ـراھـی بنا بر اخبـار بـھـنـام اب
زاده ھم اكنون تحت نظر شدید تر مأموران امنیتـی در زنـدان  

ـران  .  قرار دارد  ـم زاده از رھـب ـراھـی گفتنی است که بـھـنـام اب
ـرد کـه   ـب شناخته شده کارگری در حالی در زندان به سر مـی
. فرزندش به دلیل ابتال به بیماری سرطان تحت درمـان اسـت 

از سـوی دیـگـر  .  بھنام ابراھیم زاده باید کنار فرزندش بـاشـد 
ـرد و حـتـی   ـب ـثـه و دنـدان رنـج مـی بھنام از درد گـوش و ل
زمانیکه به خاطر بیماری فرزندش در مرخصی بود، فرصـت  

ـم زاده و ھـمـه  .  درمان بیماریھایش را پیدا نکرد  ـراھـی بھنام اب
کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا از زنـدان آزاد  

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی . شوند 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

در آستانه «بن رو» كارگر شركت٨٠٠ 
 بیكاری
ـیـف نشـدن شـمـاره  ٢٥  ـیـن تـكـل دی ایلنا،در صورت تـعـی

ـلـی   «بن رو »گزاری خودروھای تولیدی شركت   ساوه، تـعـطـی
 کارگر شاغل در آن حتمـی خـواھـد  ٨٠٠ شرکت و بیکاری  

ــا اخــذ  .  بــود  ــن رو ســاوه كــه ب شــركــت خــودرو ســازی ب
را آغاز نموده اكنـون  ١٥١ استانداردھای الزم تولید وانت سایپا  

ـیـس   ـل با ممـانـعـت شـمـاره گـزاری ایـن خـودرو از سـوی پ
در حال حاضر حـدود  .  راھنمایی و رانندگی مواجه شده است 

 دستگاه خودرو در شركت بن رو تولید و آماده تـحـویـل  ١٠٠٠ 
ـرغـم كسـب اسـتـانـداردھـای الزم   ـی به مشتری میباشد و عـل

اگـر  .  پلیس از شماره گزاری این خودرو جلوگیری مـیـكـنـد 
ـیـد   مشكل شماره گزاری این خودرو حل نشـود خـطـوط تـول

 كـارگـر شـاغـل در ایـن كـارخـانـه  ٨٠٠ متوقف میگردد و  
 .تولیدی در آستانه سال نو از كار خود بیكار خواھند شد 

 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

خراسان جنوبی؛  کارگران کارخانه 
شش  «صفائیه گلشن»فرآوری سولفات سدیم 

 . اند ماه حقوق و دستمزد دریافت نکرده
ـر از  ٣٥  ماھه در پرداخـت حـقـوق،  ٦ عالوه بر تأخیر   ـف  ن

ـیـکـار   «صفائیه گلشن »کارگران   طـی دو سـال گـذشـتـه ب
  ٢٠ تعداد کارگران باقی مانده در این کـارخـانـه را  . اند   شده 

ـروی  .  نفر  ھستند  ـی این کارخانه که ھم اکنون بـا حـداقـل ن
 .دھد، در آستانه تعطیلی قرار دارد   کار به تولید ادامه می 

 
 ماه از حقوق کارگران پروژه ٤ تا ٢تعویق 

 پل میانگذر 
ـروژه  :  دی ٢٥  جمعی از کارگران شاغل و بیـکـار شـده پ

دریاچه ارومیه که زیر نظر شرکت صـنـایـع   «پل میان گذر »
ـرایـن   ـت ـیـت دارنـد بـا حضـور در دف دریایی ایران صدرا فعـال
ـنـده شـغـلـی خـود   خبرگزاری در ارومیه به مشخص نبودن آی

ـبـات مـعـوقـه  شـان    اعتراض کردند و خواستار دریـافـت مـطـال
ـران صـدرا  ٨٢ از سال  .  شدند   که شرکت صنایع دریـایـی ای

گـذر ارومـیـه آغـاز کـرد،    فعالیت خود را در پروژه پل مـیـان 
 کارگر مشغول بـه کـار شـدنـد امـا تـا امـروز تـعـداد  ٤٠٠ 

 کـارگـر بـا سـوابـق  ١٠ .    نفر کاھش یافت ٢٠ کارگران به  
 سال ابتدای آبان ماه بیکار شـدنـد کـه ھـنـوز  ١٠  تا  ٧ کار  

ـیـمـانـکـار شـرکـت    نتوانسته  اند مطالبات معوقـه خـودرا از پ
کـارگـران دو مـاه  .  صنایع دریایی ایران صدرا دریافت کنند 

بعالوه سـنـوات پـایـان خـدمـت، حـق  )  شھریور و مھر (حقوق  
ـر مـزایـای قـانـونـی خـود را از   مرخصی، حق اوالد، وسـای

 کارگری که در اجرای پروژه پـل  ٢٠ .   پیمانکار طلب دارند 
 مـاه اسـت  ٤ اند بیش از    میانگذار دریاچه ارومیه باقی مانده 

بھانه شـرکـت دریـایـی  .   شان به تاخیر افتاده است   که حقوق 
صدرا در پرداخت نشدن معوقات مالی ایـن تـعـداد کـارگـر،  

ـرداخـت صـورت وضـعـیـت  ھـای    کمبود منابع مالی و عدم پ
. شـود   مالی شرکت از جانب طرف قرار داد خود عـنـوان مـی 

با وجود آنکه از ھیئت تشخیص اداره کار رأی بـه مصـادره  
 شده اما کـارفـرمـا بـا اتـمـام بـخـش    اموال پیمانکار گرفته 

ـقـال داده   ـت اصلی پروژه، تجھیزات خود را به مکانی دیگر ان
ـبـات  .  است  ـرداخـت مـطـال تا کنون این شرکت حـاضـر بـه پ

معوقه کارگران نشده و در این زمینه سایر مسئوالن استانـی  
 .نیز پاسخگو نیستند 

 
تاخیرچندماھه پرداخت حقوق کارگران 

 شھرداری بجنورد
امور فضای سبز و جـمـع آوری زبـالـه ھـا بـه  :  دی ٢٦ 

بخش خصوصی واگذار شده است و به ھمین سـبـب تـامـیـن  
ـروی  (  این اعتبار که جزو اعتبارات پیمانکاری اسـت  ـی نـه ن

در اولویت قرار نداشت البته پیمانکار مـکـلـف بـود  )  انسانی 
ـرداخـت کـنـد امـا   حقوق نیروھای خود را در ابتدای کـار پ

 ..پیمانکار نیز با کمبود نقدینگی روبه رو شده است 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران نورد لوله 
 صفا و پروفیل ساوه

ـران  ـیـش از دو ھـزار کـارگـر  :  اتحادیه آزاد کارگران ای ب
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ـروفـیـل سـاوه مـاھـھـاسـت   کارخانه ھای نورد لوله صفا و پ
ـر گـزارشـھـای  .  دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند  بنـا ب

ـران،  کـارگـران کـارخـانـه   رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
پروفیل ساوه از مرداد ماه به این سو و کـارگـران نـورد لـولـه  
صفا دو ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و بیمـه ھـای  
آنان نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشـده اسـت  
ـبـار   و به ھمین دلیل سازمان تامین اجتماعی از تـمـدیـد اعـت
. دفترچه ھای درمانی این کـارگـران  خـودداری مـیـکـنـد 

ـیـش از دو ھـزار   ـر ب تحمیل چنین شرایـط مشـقـت بـاری ب
کارگر این کارخانه ھا در حالی است که کـارفـرمـا بـطـور  
ـر اجـرای   ـیـگـی مرتب کارگرانی را که در این دو کارخانه پ
ـلـف   قانون مشاغل سخت و زیان آور ھستنـد بـه انـحـا مـخـت

از جمله ایـن فشـارھـا عـدم ارجـاع  .  تحت فشار قرار میدھد 
اضافه کاری به این دسته از کارگران و محروم کـردن آنـان  
از کار شیفتی می باشد تا با پایین آوردن میـزان دریـافـتـی  

اتحـادیـه  .  ماھیانه این کارگران، آنان را تحت فشار قرار دھد 
 ١٣٩٢  دی ماه  ٢٢  –آزاد کارگران ایران  

 
ماه حقوق ومزایای کارگران ٤عدم پرداخت 

 شرکت لوله گستراسفراین
 در قـالـب رد  ٨٨ شرکت لوله گستر در سـال :    دی ٢٨ 

دیون با مصوبه ھیئت دولت نھم بـه سـازمـان بـازنشـسـتـگـی  
کشوری واگذار شد اما این سازمان از پذیرفتن این شـرکـت  
ـر کـه از مـجـمـوعـه   استنکاف کرد لذا شرکت لـولـه گسـت
شرکت ھای زیر نظر سازمان گسترش و نـوسـازی صـنـایـع  
ـتـی الزم را روی سـر ایـن   بود و این سازمان ھم چتر حـمـای

سـازمـان  .   شرکت داشت ، این مصوبه دولت بالتکلیف ماند 
ـیـار سـازمـان   بازنشستگی نیز شرکت لوله گستر را در اخـت

 سـال  ٤ خصوصی سازی گذاشت و این شرکت در طول این  
این مشـکـالت  .  با مشکالت شدیدی دست و پنجه نرم کرد 

ـر شـد بـه  ٩٢  آغاز شد و در سـال  ٩١ از اواخر سال   شـدیـد ت
ـر حـقـوق و  ٤ گونه ای که شرکت نتـوانسـت در    مـاه اخـی

 . مزایای پرسنلش را پرداخت کند 
 

 داستان رنج و زندگی کارگران
! عـلـوی :  تیغ سرما بر چھره کارگران سر گذر نـویسـنـده 

قصه، قصه پر درد مردانی است که سوز زمھریر را بـه جـان  
ـقـمـه نـانـی   می خرند و بار محنت بر دوش می کشند تـا ل
ـرنـد  ـب ـتـظـر ب ـره ھـای خـالـی و چشـم ھـای مـن . برای سـف

فرزندانشان ھر شب با رویای شیرین داشـتـن یـک زنـدگـی  
ساده و به دور از ھر گونه رنجی به خواب می روند امـا بـا  

ـلـخ رقـم مـی    سپیده صبح، رویای شیرین  ـتـی ت شان با واقـعـی
ـرایشـان مـبـدل مـی سـازد  . خورد و آن را به فرضی محال ب

ھا، سوگنامه ای شـده اسـت کـه    حکایت تکراری پدران آن 
ھر از گاھی سالگردی برایش گـرفـتـه مـی شـود و از آن  
ـم، بـه راحـتـی از   ـی جایی که ما انسان ھا فراموشکار ھسـت
ـم از یـاد مـان   یادمان می رود، یا این که ترجیح مـی دھـی

آن ھایی که وجدان درد نمی گیرند، با بی تفـاوتـی از  .  برود 
گذرند و عده ای دیگر شـرمسـار از ایـن کـه    کنارشان می 

نمی توانند برایشان کاری انجام دھند، ناخـواسـتـه چشـم بـه  
ـنـد،   ـن ـی ـب جایی دیگر می دوزند تا نگاه ھای پر دردشان را ن
. اما کارگران گذری، دیگر به این وضعیت عادت کرده انـد 

صبح خیلی زود از خانه بیرون می زنند، سـر چـھـارراه مـی  

ایستند و اغلب بی آن که کاری نصیب شـان شـود، نـاچـار  
ھستند، در میانه روز به خانه برگردند و دوبـاره زانـوی غـم  

ـبـال  . بغل بگیرند  آن ھا به این محکوم ھستند که ھمیشـه دن
ـر   کار و صاحبکار بدوند اما ھر چه بیشتر می دونـد، کـمـت

ـتـمـاس و  .  کار می یابند  یکی از کارگران سـر گـذر بـا ال
دستمزدی بسیار پایین حاضر می شود برای فردی کـه بـه  
دنبال کارگر می گردد، کار کند امـا صـاحـبـکـار عـنـوان  
ـردن او بـه   می کند که کارگر جوان تری یافته است و از ب

او ھر چه مـی گـویـد کـرایـه  .  سر کار خودداری می کند 
خانه اش عقب افتاده است و اگر امروز ھم دست خـالـی بـه  
خانه برگردد، روی نگاه کردن به فـرزنـدانـش را نـدارد، امـا  
صاحب کار بی اعتنا به التماس ھای مرد مـیـانسـال سـوار  

او مـی رود و  .  خودروی گران قیمتش می شود و می رود 
ـنـھـا مـی گـذارد  ـیـا غـم ت مـرد  .  مرد کارگر را با یک دن
ـرد و    کارگر با دستانی پینه بسته، سرش را محکـم مـی  گـی

ـری  .  روی زمین می نشیند  دیگر دوستانش نیز وضعیت بـھـت
ـرخـی از آن ھـا بسـیـار سـالـخـورده و  .  نسبت به او ندارنـد  ب

ـرا بـه قـول   ـنـد زی رنجورند و به جبر روزگـار بـایـد کـار کـن
ـری و نـداری نـمـی   ـی خودشان سیر کردن شکم زن و بچه، پ

یکی از کارگران از کیسه ای که در دست گـرفـتـه  .  فھمد 
است، چند تـکـه نـان در مـی آورد و پـس از تـعـارف بـه  
: دوستانش، آن را می خورد و با ناراحتی عنـوان مـی کـنـد 

ـیـز   ـرای خـریـدن نـان ن باورتان می شود چند روز است که ب
پولی ندارم و آن را از خانواده ام قرض گـرفـتـه ام؟ وی کـه  

از زمسـتـان ھـا  :  تمایلی به ذکر نامش نـدارد، مـی گـویـد 
متنفرم چون فصلی است که برای مـا کـارگـران سـر گـذر  
کاری نیست و ھمیشه باید دسـتـمـان جـلـوی دیـگـران دراز  

ـرخـی از کـارفـرمـایـان  :  وی ادامه می دھـد .  باشد  چـون ب
ـلـغـی کـه دلشـان    می  دانند ما به کار احتیاج داریم ھـر مـب

بخواھد به ما پیشنھاد می دھند و پـس از ایـن کـه یـک  
روز برایشان کار می کنیم، روز بعد کارگـری بـا دسـتـمـزد  

ـم  ـیـکـار مـی شـوی وی  .  پایین تر پیدا می کنند و دوبـاره ب
ـری  : عنوان می کند  ـیـکـاری سـپ روزھای بسیاری را بـا ب

کرده ام و در سرمای زمسـتـان سـاعـت ھـا کـنـار خـیـابـان  
. ام   ایستاده ام، اما در نھایت دست خالی بـه خـانـه بـازگشـتـه 

ـیـمـاری رنـج   وی که مبتال به دیسک کمر است و از این ب
ـم  :  می برد، اظھار می دارد  با این وضعیت، کاری که بتـوان

انجام دھم، پیدا نمی شود و نمی توانم مخـارج روزمـره ام را  
ـم  وی خـاطـر  .  تأمین و برای مداوایم ھزینه ای پرداخـت کـن

بارھا صاحب خانه برای دریافـت اجـاره اش  :  نشان می کند 
به در منزل مان آمده است امـا از شـرمسـاری بـه ھـمـسـرم  

یک کارگر دیـگـر ھـم  . گفته ام که بگوید در منزل نیستم 
خانواده ام از این وضعیـت خسـتـه  :  با ناراحتی بیان می کند 

ـرگـردم   شده اند زیرا ھمیشه منتظرند با دستی پر بـه خـانـه ب
ـم    اما آن  ھا نمی دانند که چه قدر آرزو دارم کاری پیـدا کـن

وی که نام کـوچـک خـود  .  تا از شرمندگی آن ھا دربیایم 
ـر خـرج  :  عنوان می کند، ادامه می دھد  «حسن »را  عالوه ب

ـیـش   خانواده خودم، خرج فرزندان برادرم را کـه چـنـد سـال پ
دھم اما اکنـون چـنـد روزی مـی گـذرد    فوت کرد نیز می 

که حتی نصف روز ھم سر کار نبوده ام تا درآمـدی داشـتـه  
ساعت ھا بـا کـارگـران دیـگـر  :  وی اضافه می کند . باشم 

ـم و دسـت آخـر شـایـد در   ـی ـن در سر گذر منتظـر مـی نشـی
ـنـد و   ـیـای ساعات پایانی روز چند صاحبکار به سراغ مـان ب

کارگری دیـگـر کـه حـدود  .  چند نفری را به سر کار ببرند 
متأسفانه با سـرد شـدن ھـوا کـار  :   سال دارد، می گوید ٦٠ 

ساختمان سازی تعطیل مـی شـود و مـا از داشـتـن درآمـد  
وی با چشمانی پر از التماس و ناراحـتـی  .  ناامید می شویم 

فقط خدا می داند که شب ھای بلند زمسـتـان  :  می افزاید 
وی اظـھـار مـی  .  را با دستانی خالی چگونه می گذرانیم 

ھر از گـاھـی صـحـبـت ھـایـی دربـاره سـامـان دھـی  :  دارد 
کارگران و درجه بندی آن ھا می شود اما کـمـی بـعـد بـه  
دست فراموشی سپرده می شود و در واقع ھیـچ نـھـادی از  

گاھـی اوقـات  :  وی اضافه می کند . ما حمایت نمی کند 
شنیده می شود که کارگران سر گذر نیـز بـایـد در کـالس  
ـرخـی   ـنـد از ب ھای آموزشی و مھارت شرکت کنند تا بتوان
مزایا بھره مند شوند، در حالی که مشکل ما بـا ایـن طـور  
ـرای   ـبـود کـارب ـرا مشـکـل، ن چیزھا برطـرف نـمـی شـود زی

ھـایـش    او کـه از شـدت سـرمـا دسـت .  کارگران گذر اسـت 
کرخت شده است، به سمت آتش کوچـکـی کـه دوسـتـانـش  

مـدتـی  :  گـویـد   روشن کرده اند، می رود و با ناراحـتـی مـی 
است که ھمسرم بیمار شده است و طبق نظـر پـزشـک بـایـد  
تحت عمل جراحی قرار گیرد اما با این وضـعـیـت کـه نـان  
ـنـه   ـم ھـزی خوردن را به سختی در می آورم چگونه می تـوان

در ایـن مـیـان، یـکـی دیـگـر از  .  درمان ھـمـسـرم را بـدھـم 
: کارگران که سن و سالی از او گذشته اسـت، مـی گـویـد 

ـیـز بـه   سال ھاست که مشغول این کار ھستـم و ھـر سـال ن
امید روزھای بھتر و حمایت مسـئـوالن، بـا تـوکـل بـه خـدا  

 ! کارکرده ام، اما ھر سال دریغ از پارسال 
 

 گزارش 
 
 نفر از ٥٠٠مشکالت یک ھزار و : کرج

 کارگران بیکار
ـیـکـار شـدنـد ٧٩ کارگران از سال   .   با تعطیلی کارخانه ب

ـیـن   بیمه این کارگران پس از بیکارشدن پرداخت نشده ھمـچـن
سابقه کار این کارگران پس از تعطیلی کارخانه در تـامـیـن  
اجتماعی لحاظ نشد کـه ایـن امـر مشـکـالت مـعـیـشـتـی  

 .  بسیاری را برای آنان ایجاد کرد 
 
میلیون نفر  نه بیمه دارند، نه ھزینه ھای ٢٠

 درمان
ھزینه ھای درمان بیماریھای سخت و صعب الـعـالج در  
کشور، روز به روز سنگین تر مـی شـود و ایـن در حـالـی  
ـنـجـم کـه یـک سـال از   است که قرار بود تا پایان برنامه پ
ـنـه ھـای   عمر آن باقی مانده است، سھم مردم از پرداخت ھزی

 درصد برسد، در حالی که ایـن سـھـم ھـم  ٣٠ سالمت به زیر  
 درصد رسیده است و آمار ھا نشان مـی  ٧٠ اکنون به باالی  

ـیـمـه دارنـد و نـه پـولـی  ٢٠ دھد دستکم    میلیون ایرانی نه ب
حوزه بھداشت و درمان کشور دچار چالشھـا و  .  برای درمان 

ـتـوان در   مشکالت زیادی است که شاید پاشنه آشیل آن را ب
ـنـه ھـای درمـان عـنـوان   باال بودن سھم مردم از پرداخت ھـزی

به طوریکه برخی کارشناسان و دست اندرکـاران حـوزه  .  کرد 
 درصد عـنـوان  ٧٠  تا  ٦٠ سالمت، سھم پرداختی مردم را بین  

ـر از ایـن اعـداد و ارقـام   می کنند و برخی دیگر نیز، فـرات
رفته و سھم واقعی مردم از پرداخت ھزینه ھای سـالمـت را  
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ـنـکـه  .    درصد می دانند ٨٠ بیش از   ـم اسـت، ای آنچـه مسـل
ـر   سھم مردم در سالھای اخیر به شـدت بـاال رفـتـه و ایـن ب

ـر     ٣٠ خالف برنامه پنجم بوده که می بایست این سھم به زی
ـرداخـت  .  درصد برسد  ـتـی در پ لذا، این جابجایی و بی عـدال

ھزینه ھای سالمت را می توان ناشی از کم کـاری دولـت  
بـه  .  در پرداخت ھزینه ھای بھداشت و درمـان عـنـوان کـرد 

ـریـت و مـنـابـع   گفته دکتر ایرج حریرچی معاون توسعه مـدی
ـرداخـتـی مـردم از  ٨ وزارت بھداشت، در    سال گذشته سھـم پ

ـرعـکـس   ـیـافـتـه کـه ب ھزینه ھای سالمت نه تنھا کاھش ن
ـنـجـم،  .  افزایش ھم یافته است  ـرنـامـه پ بطوریکه در ابتدای ب

ـنـه ھـای سـالمـت در حـدود     ٥٣ سھم مردم از پرداخت ھـزی
 درصـد  ٦٠ درصد بود که ھم اکنـون ایـن سـھـم بـه بـاالی  

ھمچنین، ھزینه ھای کمرشـکـن سـالمـت کـه  . رسیده است 
ـر یـک  ٣ قرار بود بر اساس برنامه پنـجـم از    درصـد بـه زی

 درصـد  ١٣  تا  ٧ درصد برسد، دھم اکنون فقط در تھران بین  
ـنـدپـی،  .  است  ـروان مـحـسـنـی ب ـر انـوشـی در ھمین حال دکـت

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، عنوان داشته که در حـدود  
 میلیون نفر از جمعیت کشـورمـان تـحـت پـوشـش  ١٣  تا  ١٠ 

در حالی که افرادی نیز در جامـعـه،  .  ھیچ بیمه ای نیستند 
ـقـد اسـت کـه بـا  .   نوع بیمه برخوردارند ٣  یا  ٢ از   ـت وی مـع

ـنـجـم امـروز  ١٠  سال و  ٢ وجود گذشت    ماه از قانون برنامه پ
شاھدیم که ھیچ یک از اجزای این ماده جنبه اجرایی پیـدا  

ـر  . نکرده است  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت بـا تـاکـیـد ب
 درصد از جـمـعـیـت کـل کشـور از  ١٦.٦ اینکه ھم اکنون  

ـر آنـھـا،   ـیـشـت خدمات بیمه ای محرومند، عنوان داشته که ب
ـنـد کـه از دریـافـت   افراد زاغه نشین و حاشیه نشـیـن ھسـت

فرید کـرمـی،  .   محرومند ٢  و  ١ خدمات درمانی در سطوح  
رئیس انجمن پاتولوژی با عنوان این مطلب کـه ھـم اکـنـون  

ـنـد،  ٨٠   درصد ھزینه آزمایشگاھھا را مردم پرداخت می کـن
ـرار دادن   ـرای تـحـت پـوشـش ق از نقش کم رنگ بیمه ھا ب

ـنـده  :  خدمات آزمایشگاھی انتقاد کـرد و گـفـت  در سـال آی
ـر  .   درصـد مـی رسـد ٨٥ سھم پرداختی مردم به باالی   دکـت

ایرج حریرچی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بھداشـت  
طبق مطالعات انجام شده و اعالم سـازمـان بـھـداشـت  :  گفت 

جھانی ھم اکنون ھزینه ھای پرداختی درمان از جیـب مـردم  
ـر  ٧٠  تا  ٦٥ به    درصد رسیده اسـت کـه بـا اقـدامـاتـی نـظـی

ـتـی بـایـد رونـد   ـری ـر اقـدامـات مـدی پشتیبانی بیمه ھا و سای
افزایشی آن را متوقف و سپس به سمت شیب دادن دان آن بـه  

ـنـکـه طـبـق  .  ارقام کمتر حرکـت کـرد  وی بـا اشـاره بـه ای
 درصـد  ٦ برآوردھای آماری و اعالم سازمان بھداشت جھانی  

از تولید ناخالص ملی در ایران به بخش سالمت تـعـلـق دارد،  
رقم مطلوب اختصاص درآمد ناخالص ملی به حوزه سـالمـت  

طبق استـانـداردھـای  :   درصد اعالم کرد و گفت ٨  تا  ٧.٥ را  
 درصد ھزینـه ھـای درمـان را  ٣٠ جھانی مردم باید حداکثر  

ـم   ـی از جیب بپردازند و اگر بخواھیم ایـن رونـد را اصـالح کـن
دولت و بیمه ھا باید سھم پرداختی شان به حوزه سـالمـت را  

بررسیھا و گزارشھای آماری نشان مـی دھـد  .  افزایش دھند 
که ھم اکنون اکثریت افراد جامعه با یک بیـمـاری سـخـت  
و صعب العالج، دچار ھزینه ھای فاجعه بـار سـالمـت مـی  

بطوری که مجبور می شوند تمام سرمایه و زنـدگـی  .  شوند 
ـنـه ھـای   خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشه ای از ھـزی

ـتـی  .  سنگین درمان را تامین کنند  آنچه مسلم است، جـمـعـی
ـیـن  ١٠  تا  ٧ در حدود    میلیون نفر در کشـورمـان دچـار چـن

ـم آن    درصـد  ١٦.٦ وضعیت اسفباری ھستند و اگر بخـواھـی
افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرات می تـوان گـفـت  

ـنـد و نـه پـولـی  ٢٠ که حداقل    میلیون ایرانی، نه بیمه ھست
 )بخشھایی از یک گزارش از ایسنا . (برای درمان دارند 
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 کارگر اخراجی به کار ٥٠٠بیش از  -عمان 

 بازگشتند
ـفـت  ٥٤٥ به گزارش تایمز افعمان    کارگر یک شرکت ن

که به دلیل دست زدن به اعتصاب غذا از کـار اخـراج شـده  
بودند، موفق شدند به سر کار بازگردند و خـواسـت خـود را  

  ٢ ایـن کـارگـران بـمـدت  .  نیز به کارفرمایان تحمیل بکننـد 
ـیـت غـذا بـه نسـبـت   ـف ھفته در اعتراض به پاییـن بـودن کـی
کیفیت غذا ی کارمندان عالیرتبه، از دریـافـت وعـده غـذا  

به ھمین دلیل شرکت اعـالم کـرد کـه  .  ی خود سرباز زدند 
کسانیکه در اعتصـاب غـذا شـرکـت دارنـد، حـق ورود بـه  

بدنبال جلسه ایکه با حضـور  .  کارخانه ندارند و اخراج ھستند 
ـفـت   نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت کار و وزارت ن
تشکیل شد، آنھا تصمیم گرفتند که کارگـران اخـراجـی بـه  
ـیـت غـذا بـھـبـود یـابـد و بـا غـذا ی   کار بازگردند و کیف

در این جلسه کـارفـرمـایـان  .  کارمندان عالیرتبه یکسان شود 
موظف شدند که دست از اذیت و آذر کـارگـرانـی کـه در  
اعتصاب شرکت کرده اند بردارند، ھمچنین قرار شد که ھـر  
چند مدت یکبار ھیئتی از وزارت کار به شرکت سـر بـزنـد  
و مطمئن شود که شرکت بـه وعـدھـھـای داده شـده عـمـل  

البته ناگفته نماند که کارگران نیز مـوظـف شـدنـد  .  میکند 
که تحت ھیچ شرایطی دست به تحصن و اعتصاب نزننـد و  
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 پناھجو ٢٠٠غرق شدن بیش از  -سودان 
 در آبھای نیل

ـنـاھـجـویـانـی   در سودان جنوبی، بیش از دویست تـن از پ
ـر   ـر اث ـنـد، ب که از جنگ داخلی در این کشور می گریـخـت

ـتـه  .  واژگونی کشتی شان در رود نیل، غـرق شـدنـد  بـه گـف
ـبـه    ١٢ سخنگوی ارتش سودان جنوبی، این حادثه روز یـکـشـن

و در نزدیکی شھر ماالکال، مرکز ایـالـت  (   دی ٢٢ ( ژانویه  
  ٣٠٠  تـا  ٢٠٠ این کشتی بیـن  .   نیل ع لیا، روی داده است 

در ایـن  .  سرنشین داشته که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند 

ـر در سـودان   حال، مذاکرات بین نمایندگان طرف ھای درگـی
ـتـه  .  جنوبی، در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی ادامه دارد  به گف

سازمان ملل متـحـد از آغـاز نـاآرامـی ھـا در ایـن کشـور  
ـیـز   ـر ن ـف تاکنون بیش از یکھزار نفر کشته و چھارصد ھزار ن

 .آواره شده اند 
 

معترضان مقر حزب حاکم اسالمی  -تونس 
 النھضه را به آتش کشیدند

معترضان به بیکاری در تونس یکی از مقرھای جنـبـش  
در شمال این کشور را به آتش   «بنزرت »در استان   «النھضه »

به گزارش الحیات، ھمزمان با ادامه اعتراضھا بـه  .  کشیدند 
ـتـی در شـھـرھـای   ـی ـروھـای امـن ـی بیکاری و درگیری بـا ن

در اسـتـان   «منزل جمـیـل »مختلف تونس، معترضان در شھر  
مقر النھضه را به آتش کشـیـده و وسـایـل آن را بـه  ,  بنزرت 

برخی رسانھھای محلی اعالم کردند که شـھـر  .  غارت بردند 
ـریـھـای شـدیـد مـیـان   منزل جمیل شب گذشته شاھـد درگـی

ـر اسـاس ایـن گـزارش،  .  معترضان و نیروھای امنیتی بـود  ب
ـرضـان از گـاز   ـرق کـردن مـعـت ـف نیروھای امنیتی برای مـت

ـیـز شـاھـد  .  اشکآور استفاده کردند  دیـگـر مـنـاطـق تـونـس ن
ـتـی   ـی ـروھـای امـن ـی درگیری خشونت بار میان معترضان و ن

در حـاشـیـه   «التضـامـن »شدیدترین درگیری در منطقه  .  بود 
معترضان در این منطقه برای دومیـن  .  پایتخت تونس رخ داد 

روز متوالی در خیابانھا اقدام به آتش زدن الستیک کـرده و  
ـر شـدنـد  ـتـی درگـی ـی ـرضـان در شـھـر  .  با نیروھای امن مـعـت

 کیلومتری پایتخت نیز بـا آتـش زدن  ١٥٠ واقع در   «سوسه »
ـروھـای   ـی الستیک چندین خیابان را بستند و به شـدت بـا ن

ـتـی  .  امنیتی درگیر شدند  ـی ـروھـای امـن ـی ـیـز ن در این شھر ن
. برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کـردنـد 

ـلـف   بنا بر این گزارش، از یک ھفته پیش شـھـرھـای مـخـت
تونس شاھد تظاھرات معترضانی است که خواستـار رفـاه و  

ـتـی و  .  جویای کار ھستند  در این تظاھرات، ساختمانھـا دول
ـر تـونـس را ھـدایـت   ـتـالف حـاکـم ب مقرھای النھضه که ائ

 میکند، به آتش كشیده شد 
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 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
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