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 اخبار کارگری
 ٨   صفحه  

آیا با تـوجـه    :  کارگر کمونیست 
ـران   به بی ثباتی اقتـصـادی در ای
ـر   امکان تعیین حداقل دسـتـمـزد ب
ــذیــر   ـپ ــورم امــکــان اسـاس مــیـزان ت
است؟ شما چه  مـواردی را در  

 تعیین دستمزد مھم میدانید؟ 
 

مسئله تعیین  : محمد آسنگران 
حداقل دسـتـمـزد در چـھـارچـوب  
قوانین ھر کشـوری تـابـع تـعـادل  
قوای طبقاتی مزدبگیران و دولـت  
ــرمــایــه داران در آن کشــور   و س

بطور کلی تعیین و تصویب  .  است 
. ھر قانونی تابع این معادله اسـت 

بنابر این ھم تصویب قـانـون و ھـم  
ـر و اجـرای قـانـون   ـی ـب تفسیر و تـع
متغییر است و چیز جامدی نبایـد  

ھمه این مـعـادلـه ھـا  .  فرض شود 
ـرا   ـنـد کـه آن تابع یک اصل ھست

 . تعادل قوای طبقاتی مینامند 
بنا برایـن اگـر فـرض بـاال را  
ـتـوان گـفـت   ـی قبول داشته باشیم نم
ـبـاتـی یـا بـا   که در شرایط بی ث
ثباتی اقتصاد یک کشـور و در  

ـر سـر   ـلـه جـدال ب اینجا ایران مسـئ
ـیـجـه   ـت تعیین حداقل دستمزد چه ن

آنچه باید مورد  .  ای خواھد داشت 
بحث و بررسی باشد این است کـه  
ـتـی   این تعادل قوا در چه مـوقـعـی

در واقـع سـوال درسـت ایـن  .  است 
باید باشد که آیا در تعـادل قـوای  
ـتـظـار داشـت کـه   فعلی میتوان ان
ـر اسـاس مـیـزان   حداقل دستمـزد ب

 تورم تعیین بشود؟  
ــه   ــوع ــم ــج ــه م ــه ب ــوج ــا ت ب
فاکتورھای فوق یعنی ھم بـحـران  
اقتصادی و ھـم بـحـران سـیـاسـی  
فعلی در ایران و با توجه به تعـادل  
ــت و   ــان دول قــوای مــوجــود مــی
سرمـایـه داران از یـک طـرف و  

 تصـورم    مزدبگیران در طرف دیگـر 
ـــت و   ـــن اســـت امســـال دول ای
کارفرمایـان بـا اتـکـا بـه قـدرت  
ـبـود یـک   سرکوب و با اتکا به ن
تشکل قدرتمند سراسری کارگران  
امکان اینرا خواھند داشت باز ھـم  
فقر و فـالکـت و دسـتـمـزدھـای  
ـر را بـه   ـق ـر خـط ف ـر زی ـراب چند ب

ـران آن   جامعه کارگری و مزدبگـی
 . جامعه تحمیل کنند 

ـر   بنابراین اگر کسی بخواھد ب
  ٤٥ اساس میزان تورم فعلـی کـه  

 حـداقـل    درصد اعـالم شـده اسـت 
ـیـن بشـود      دستمزد مزدبگیران تـعـی
ناچار است خواھان دو نیم میلیـون  

ــرا در  .  تــومــان در مــاه بــاشــد  زی
ـر از   شرایط فعلی دسـتـمـزد کـمـت
این مبلغ به مـعـنـی زنـدگـی در  

 . زیر خط فقر است 
شاخص اصلی تعییـن حـداقـل  
دستمزد در ھر کشوری بر اسـاس  
تامین حداقل اسـتـانـدارد زنـدگـی  
. شھروندان در آن کشور باید بـاشـد 

ــغ کــل ھــزیــنــه بــا   ــل ــب ــنــی م ــع ی
ـر از   استاندارد امروزی بایـد کـمـت

ایـن مـعـادلـه  .  مبلغ دستمزد باشـد 
نه  .  اکنون در ایران بر عکس است 

امروز بلکه بیش از سه دھه اسـت  
ـیـن شـده دسـتـمـزد   که مبلـغ تـعـی
ـر   ـراب ـران چـنـد ب متوسط مـزدبـگـی

 . کمتر از ھزینه متوسط آنھا است 

موسسه خیریه ای بین المللی بـه  "
روز بیستـم   (Oxfam)نام آکسفام  

ژانویه گزارشی منتشر كرد تـحـت  
 Working for the“عــنــوان  
few”   ــویســد كــه در آن مــی ن

ـتـصـادی  "  اقلیت صاحب قـدرت اق
در ھـمـکـاری و ھـمـاھـنـگـی بـا  
قدرت سیاسی در سطح جـھـان بـا  
ــوه   ــکــاری در شــی ـب ــب و فــری ــل ـق ت
ـــصـــادی،   ـت ـریـــت امـــور اقــ ــ مـــدی
دموکراسی را تضـعـیـف کـرده و  
شرایـطـی را بـه وجـود آورده کـه  

ـروت   ــ ـروزه ث ــ ـر از  ٨٥ ام ــ ـف ــ  ن
  ٥٠ ثروتمندترین افـراد بـا دارایـی  

درصـد از جــمـعــیـت جـھــان بــرابــر  
 صفحه ای  ٣٢ این گزارش  ."  است 

ـریـه " تمام در چھارچوب ھمان   " خـی
موعظه می كند كه این وضعـیـت  
نامناسب است و به فقرا ظلم مـی  

ـریـه  . شود  و مثل ھر مـؤسـسـه خـی
دیگری كه اسم و رسـمـی بـه ھـم  

ـری  : " می زند، مـی گـویـد  ـراب نـاب
اقتصادی با به خطر انداختن ثبات  

و امنیت اجـتـمـاعـی یـک خـطـر  
ــیــت جــھــانــی   ــن ــرای ام ــزرگ ب ب

ـری واقـعـی آن  ."  است  نتیجـه گـی
ـــن اســـت كـــه   ـی ــمــ ـــت  " ھ ـی ــ ـن امــ

) واقعا برای چه كسـی؟ " ( جھانی 
 ! بخطر افتاده است 

ــادداشـت قصـد مــن   ــن ی در ای
ـیـسـت  امـا  .  پرداختن بـه آكسـفـام ن

نكاتی را كه گزارش این مؤسـسـه  
به آنھا اشاره دارد، مـوقـعـیـت ایـن  
جھان ناامن را به خوبی تـوصـیـف  

 .می كنند 
 

 جھان ناامن
ـیـا نـاامـن شـده اسـت، امـا   دن
ــرای چــه كســی؟   چــگــونــه و ب
گزارش آكسـفـام مـی گـویـد كـه  
ــصــادی   ــت نــابــرابــری اقــت ــعــی مــوق
امنیت جھانی را بـخـطـر انـداخـتـه  

این گزارش در چـھـارچـوب  .  است 
یك مؤسسه خیریه كه صـدایـش را  
ھم با آب و تـاب بـه ھـمـه مـی  

 مصاحبه با محمد آسنگران 
 در باره حداقل دستمزد

موقعیت " فریبكاری و تقلب
 امروز دنیا را توضیح 

 !نمی دھند
 ناصر اصغری 

 گسترش اعتصابات و تشدید دستگیری
  فعالین کارگری

 :در حاشیه اخبار کارگری
 خانه کارگر  " امام حسینی "مرثیه  

 ٧     صفحه   نسان نودینیان 

 ٤            صفحه   ٥  صفحه  

 ٣           صفحه  
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 کارگر ٦دستگیری 
اعتصابی در پلی اکریل 

 کارگر  ١٠٠اصفھان و 
 شھرک سازی پرند تھران

  
 بھمن بدنبال دو ماه مـبـارزه  ٢ روز  

کارگران پلی اکریل اصـفـھـان در  
ــت   ــاس ــه ادامــه ســی اعــتــراض ب

ـر  ٦ کوچک سازی کارخانه   ـف  ن
ــه بــه   از کــارگــران ایــن کــارخــان
اسامی صفایی، مسعود فتـاحـی،  
ــنــی، احــمــدی   ــام م ــی ــروس پ ــی س
ـقـی و جـواد   ـی صابری، عباس حـق

  ١١ لطفی  احضار و به کالنتـری  
ـتــقـل گـردیـدنـد  در  .  مـبـارکـه مـن

ـری ھـا   اعتراض به ایـن دسـتـگـی
ـلـی اکـریـل در  ٦٠٠   کـارگـر  پ

محوطه کارخانه تجمع کـردنـد و  
خواستار آزادی ھمکارانشان شدنـد  

 . و بر خواستھایشان پای فشردند 
 

ــل   ــری ــه پــلــی اک در کــارخــان
 کارگر اشتغال دارنـد و از  ١٥٠٠ 

دوم آذر ماه تا کنون با تـجـمـعـات  
پی در پی خود خواستار مـتـوقـف  
ــازی   ــوچــک س شــدن طــرح ک
کارخانه که خطر بیکاری آنھا را  

 درصـد  ٢٠ در پی دارد و افزایش  
ایـن  .  سطح دستمزدھایشان شده اند 

ــیــن   ــا ھــم ــطــه ب ــران در راب کــارگ
ــخــاطــر  ٣٠ مــوضــوع روز    دی ب

ـیـک   ـل  و  ٢ تعطیلی بـخـش اکـری
ـنـده  " انتقال آن به شرکت   الیـاف زای

تجمع اعتراضی برپـا کـردنـد  "  روز 
و تابلو شرکت الیاف زاینده روز را  

کـارگـران اعـالم  .  پایین کشیـدنـد 
ـتـی ایـن رونـد   کرده اند که تا وق
ـراضـشــان   مـتـوقـف نشـود بـه اعـت

 . ادامه خواھند داد 
ـیـن روز    بـھـمـن در  ١ ھمـچـن

دومیـن روز اعـتـصـاب کـارگـران  
ـروژه ھـای   ـلـی پ شرکت بین الـمـل
عمرانی ساخـتـمـانـی و شـھـرک  
ـروژه   سازی کیسون کـه اکـنـون پ
شھرک سازی پرنـد را در دسـت  

ـراض بـه اخـراج   اجرا دارد، در اعـت
 ماه حقـوق مـعـوقـه خـود،  ٦ ھا و  
در  .    کارگر دستگیر شـدنـد ١٠٠ 

ـم   این روز نیروھـای سـرکـوب رژی
وارد صحنه شدند و کـارگـران را  
بــه بــازگشــت بــه ســر کــارشــان  

اما کارگران نپذیرفتـه  .  فراخواندند 
. و به اعتصاب خـود ادامـه دادنـد 

ــژه   ــارد وی در ادامــه نــیــروی گ
جــمــھــوری اســالمــی کــارگــران  
معترض را در محوطـه کـارخـانـه  
ــه مــحــاصــره خــود در آورد و   ب
. کارگران نیز با آنان درگیر شـدنـد 

ـر   ـف در جریان این درگیر شدن صد ن
ـر شـدنـد  در  .  از کارگران دسـتـگـی

ــرھــا   ــی ــگ ــت ــن دس ــراض بــه ای ــت اع
کارگران به مقابل مجلس رفته و  
خواستار آزادی ھمـکـاران خـود و  
پاسخـگـویـی بـه خـواسـتـھـایشـان  

شرکت کیسـون در اتـوبـان  .  شدند 
ـروژه    -تھران  ساوه واقع است و در پ

 ھـزار كـارگـر  ٦ شھرک پرند آن   
ـنـد کـه تـا   به کار اشتـغـال داشـت

 نفر آنـان اخـراج شـده  ١٢٠٠ کنون  
  ٤٨٠٠ كارگـران اخـراجـي و  .  اند 

كارگر باقي مانده در این شـرکـت   
 ماه حـقـوق طـلـب كـار  ٦ بيش از  
کارگران خواستـار آزادی  .  ھستند 

ـر شـده،   فوری کارگـران دسـتـگـی
 ماه حـقـوق مـعـوقـه و  ٦ پرداخت  

ــارگــران   ــار ک ــه ک ــازگشــت ب ب
اخراجی و توقف اخراج ھا در ایـن  

 .شرکت ھستند 
ـــســـت کـــه   ـن ـــات ایــ ـی واقـــعــ
ـرش   اعتصـابـات کـارگـری گسـت

ـرده اســـت  ـــدا کــ ـی ــ ـــن  .  پ در ای
اعتراضات کارگران با خواستھای  
ـــش   ــزای ــون اف ســراســری ای چ
دستمزد حداقل دو میلیـون تـومـان  
و  بـازگشـت امـوال سـرقـت شـده  
تامین اجتماعی بـه ایـن صـنـدوق  

ـراض  .  به میدان آمده اند  پرچم اعـت
ـیـون   ـل با خـواسـت حـداقـل دو مـی
تومان دسـتـمـزد در جـایـی چـون  
پتروشیمی ماھشھر برافراشته شـده  

بعالوه اعتراضات کارگـری  .  است 
ـــزرگ   ـراکـــز ب ـــه اش مــ ـن دامــ

ـروشـیـمـی   ـت کارگری از جـمـلـه پ
ماھشھر، ایران خودرو، ایران تایر و  
ـر گـرفـتـه   ـره را در ب غیره و غـی

ھمچنین مراکزی از جمـلـه  .  است 
ـراض و   پلی اکریل دو ماه در اعـت
ـیـن شـرایـطـی   مبارزه است، در چن
ــه   ــه ب ــمــل ــا ح رژیــم اســالمــی ب
اعتراضات کارگری و بازداشت و  
دسـتـگـیــری کـارگـران مـعـتــرض  
تالش دارد این مبارزات را عـقـب  

ـریـھـا  .  بزند  باید جلوی این دستگـی
باید کارگران پلی اکـریـل  .  ایستاد 

ـرای آزادی   ـرنـد را ب و شھـرک پ
ـر شـده شـان و   ھمکاران دسـتـگـی
. تحقق خواستھایشان ھمراھی کرد 

ورود نیروھای انتظـامـی و گـارد  
ویژه به محـوطـه کـارخـانـجـات و  
ــوع   مـحـیـط کـار کـارگـران مـمـن
ـراض خـود   است، باید صدای اعـت
ـروی سـرکـوبـگـر   ـی را علیه حمله ن
رژیم به کارگران شھـرک سـازی  

 .پرند بلند کرد 
 

ھمین امروز بھنام ابراھیم زاده،  
رضا شـھـابـی، شـاھـرخ زمـانـی،  
ـلـھـی،   محمد جراحی، پدرام نصـرال
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به ھمین دلیل است که گفتـه  
ـیـش از   میشود قدرت خرید مردم ب
پیش پایین آمده است و استـانـدارد  
زندگی شھروندان بـه نسـبـت کـل  
ـر   ـراب درآمد سـرانـه کشـور چـنـد ب

به این مـعـنـا درآمـد  .  کمتر است 
ـران بـاال اسـت   سرانه کشور در ای
اما تقسیم ثروت به دالیل مختلـف  
چنان ناعادالنه است که فـاصـلـه  
ـر قـابـل   طبقاتی را به شـکـل غـی
ـــش داده اســـت  ـــاوری افـــزای . ب

ھمچنانکه در اخبار و گـزارشـات  
ـیـت   ـنـھـا ب ـم ت ـی ـن ـی ـب منتشرشده می

در  ثروتی که خامنه ای  ( رھبری  
 .  میلیارد دالر است ٩٥ ) دست دارد 

عالوه بر این دزدیھای افسانـه  
ای در جمھوری اسالمـی رکـورد  
ـــه اســـت  ـت . فســـاد را شـــکـــســ

ـم در   ھنگامیکه متوجـه مـیـشـوی
ـرکـیـه   یک مورد مشـخـص در ت

  ٨٧ ابعاد پولشویی و فساد تا حد  
ـیـارد دالر اعـالم مـیـشـود و   ـل مـی
سرمایه یک نفر مثل زنجانی در  
ـیـارد   ـل طول چند سـال صـدھـا مـی
دالر اعالم میشود و دھھـا نـمـونـه  
فساد اعالم شده دیگر کـه مـردم  
از آن مطلع ھستند، ھر کـدام سـر  
ـنـھـا   به صدھا میلیارد مـیـزنـد، ای
ھمگی ناشی از حاکمـیـت یـک  
سیستم مافیایی است که مردم و  
ــن جــامــعــه ھــیــچ   ــایــی ــات پ ــق طــب
ــه و   ــن ھــزیــن ــی ــی ــع ــی در ت دخــالــت
. سرنوشت ثروت آن جامعـه نـدارنـد 

ھمین اقالم نشان دھنده ایـن اسـت  
ـیـت   که دو مرکز اصلی یـعـنـی ب

  ٧٠ رھبری و سپاه پاسداران حدود  
در صد کل ثروت و امکـانـات آن  
ـبـضـه   مملکت را در دست خـود ق
کرده اند و بقیه ثروت و سـرمـایـه  
آن کشور ھم در دست افراد شـبـه  
حکومتی و نزدیکان به حکـومـت  

 . است 
ـتـظـار   با این اوصاف نمیتوان ان
داشت که ایـن مـراکـز قـدرت و  
ــرکــز   ــران کــه دو م ــروت در ای ث

ــی   ــاه  ( اصــل ــت رھــبــری و ســپ بــی
ــاســداران  آنــرا در دســت خــود  )  پ

قبـضـه کـرده انـد، طـبـق ھـمـیـن  
ـنـد و   قوانین خودشان ھم عمل کن
بر اساس تورم میـزان دسـتـمـزد را  

 . تعیین کنند 

حال ممکن اسـت سـوال شـود  
پس راه حل چیست؟ از نـظـر مـن  
راه حل اصلی این است کـه کـل  
ـر داد  ـی ـی . این سیستم را بـایـد تـغ

ــم راھــی بــجــز   ــر ھ ــی ــرای تــغــی ب
ـیـسـت  ـم ن امـا  .  سرنگونی این رژی

ـنـد   ـتـوان ـی مزدبگیران آن جامعـه نـم
فقط تاکتیکشان ایـن بـاشـد کـه  
ــگــونــی رژیــم مــبــارزه   بــرای ســرن

ــد  ــن ــا آن زمــان الزم اســت  .  کــن ت
ـــالش شـــود کـــه اوال خـــود   ت
نمایندگان مستقیم کارگران و نـه  
ـتـی، در   نماینـده تشـکـلـھـای دول
ــن   ــی ـی ــع ــان کــارگــران مــرجـع ت مـی

دومـا بـا  .  حداقل دستمزد بـاشـنـد 
ایجاد تشکلھـای سـراسـری بـایـد  
ـقـه کـارگـر   تالش کنیم قدرت طب
را سازمان یافته کرده و در چنیـن  
ــه   ــا قــدرت بـاالتــری ب مـواردی ب

 . مقابله با دولت و سرمایه داران بپردازیم 
  

متھاسـت  :  کارگر کمونیست 
ـبـش   که تشکلھا و فعالین در جـن
کارگری بـا صـدور اطـالعـیـه و  
انجام مصاحبه اظھار میکنند که  
برای خالصی از فقر تحمیل شـده  
ــی   ــشــت ــود وضــعــیـت مــعــی ــھــب و ب
ــه یــک   ــد دســت ب کـارگــران بـای
. اعتصاب عمومی کـارگـری زد 

آیا با توجه به مـجـمـوعـه شـرایـط  
ـرد ایـن امـر   ـیـشـب سیاسی فعلی پ

 ممکن است؟ 
به نظرم ایـن  :  محمد آسنگران 

امر تنھا در دو حـالـت عـمـلـی و  
ـنـکـه در  .  ممکن اسـت  یـکـی ای

ــی جــامــعــه بــه   ــالب ــق ــطــی ان شــرای
و  .  اعتالی انقالبی رسـیـده بـاشـد 

دوم اینکه تشـکـلـھـای سـراسـری  
کارگران و مزدبگیران بوجود آمـده  

ـــاشـــد  ـــصـــورت  .  ب ـن ــ ـر ای ــ ـی در غــ
تاکتیک اعتصاب عـمـومـی در  
ـرای   حد تبلیغ و نشان دادن افـق ب
اقدام کارساز در قدمھای بـعـدی  

کسـی کـه فـکـر  .  میتواند باشد 
میکند در تعادل قوای فـعـلـی و  
ـیـشـا اعـتـال   در شرایط کنـونـی پ
ــای   ــھ ــدون تشــکــل ــی و ب ــالب انــق
ـران،   سراسری کارگران و مـزدبـگـی

امکان اعتصاب عمـومـی ھسـت  
نه از مکانیسم جامعـه و مـبـارزه  
تصویر دقیقی دارد و نـه مـعـنـای  

 . اتخاذ تاکتیک را فھمیده است 
اتخاذ شعار تبلیغـی و اتـخـاذ  
ــه   ــی دو مــولــف ــاکــتــیــک عــمــل ت
متفاوت ھستند و باید فھمید کـه  
منظور تبلیغ اعتـصـاب عـمـومـی  

ـنـھـا اسـت  ایـن  .  کدام یک از ای
واضح است که بـا تـعـادل قـوای  
فعلی و با تـوجـه بـه عـدم وجـود  
ــراســری امــکــان   ــھــای س تشــکــل
اجرای اعتصاب عمومی در حـد  

ـتـوان ایـن راه  .  صفر است  امـا مـی
حل را تبلیغ کرد و زمینه الزم را  
ــم نــمــود  ــراھ ــرای آن ف ــرای اج . ب

ـنـه   ـم زمـی ـت ـر گـف ھمچنانکه بـاالت
ــوجــود آمــدن   الزم ھــم شــامــل ب
اعتالی انقالبی در جامـعـه و یـا  
سازمان دادن تشکلھای سـراسـری  

 . مزدبگیران است 
  

ھفته پبش  :  کارگر کمونیست 
حضـــور روحـــانـــی در اجـــالس  
اقتصادی داووس در صـدر اخـبـار  

گفته میشود که لـغـو  .  آمده است 
ـبـات " تحریمـھـا بـه   ـثـصـادی  "  ث اق

. جمھوری اسالمی منجر میـشـود 
نظر شما در اینمورد چیسـت؟ آیـا  
با تـوجـه بـه  شـرایـط کـنـونـی،  
ـراردادھـــای جـــدیـــد    ـــاد قــ ـق ـــعــ ان
جمھوری اسالمی با شـرکـتـھـای  
نفتی، آنگونه که جریانـات مـلـی  
اسالمی ادعا میکنند بـه بـھـبـود  

 معیشت کارگران منجر میشود؟ 
در مـورد  :  محمد آسـنـگـران 

ـتـان در رابـطـه بـا   بخش اول سـوال
ثبات اقتصادی در ایران امروز در  

شـرط  .  قدم اول دو شرط الزم دارد 
ــوری   ــن اســت کــه جــمــھ اول ای
اسالمی به یک رژیم با ثبـات و  
متعارف بورژوازی در سطح مـلـی  

شـرط  .  و بین المللی تبدیـل بشـود 
ـران   دوم اینـکـه سـرمـایـه داری ای
بتواند در بـازار جـھـانـی سـرمـایـه  

ـفـه دوم  .  داری شریک بشود  مـول
ـتـدا   عملی و ممکن نیست مگر اب

 . مولفه اول عملی شده باشد 

ـا   بنابر این جمھوری اسالمی ت
ـا بـخـشـی از   وقتی که راس و ی
جنبش اسالم سیاسی باشد و خـود  
را یک رژیم ضـد آمـریـکـایـی و  
ضد غربی بداند غیر ممکن اسـت  
که بتواند به یک رژیم مـتـعـارف  

ــدیــل بشــود  ــی تــب و تــا  .  بــورژوای
ـلـی از   ـتـوانـد حـداق ھنگامـیـکـه ن
ــدارد شـھــرونـدان را   ـان زنـدگـی اسـت
ـات دسـت   ـب قانون مند کـنـد بـه ث

این امر به اراده ایـن  .  نخواھد یافت 
ـیـسـت  . یا آن جناح رژیم مـربـوط ن

این تحول با توافقات ھسته ای ھم  
ـلـه  . بوجود نمیآید  زیرا قبل از مسـئ

ھسته ای ھم جمـھـوری اسـالمـی  
ــن مشــکــل را داشــت  ــی کــل  .  ھــم

ماھیت و فلسفه وجودی جمھوری  
ـبـش اسـالم   ـایـه جـن اسالمی بـر پ
سیاسی بنا شده است و منبعـث از  

اگر بخواھد وجـه  .  این جنبش است 
ضد آمریکایی و ضد غربـی خـود  
ـار بـگـذارد در قـدم اول بــا   را کـن
ماھیت و فلسفه وجـودی خـودش  
در تناقض قـرار مـیـگـیـرد و ایـن  

حـتـی  .  امری غیر مـمـکـن اسـت 
اگر به این امـر مـحـال ھـم دسـت  
ـتـوان   ـی پیدا کند آن وقت دیـگـر نـم
ـا   ــ ــالمـــی ب ــوری اس ــمـــھ ــرا ج آن
ـاسـد   مشخصاتی که جھان مـیـشـن

 . نامید 
اینکه روحانی از سرمایه داران  
ـتـی   ـف ـا از شـرکـتـھـای ن و عـمـدت
خواسته است بروند در ایـران بـر آن  
ـافـع   خوان یغما سوار شـونـد و مـن
میلیاردی عاید خود کننـد یـکـی  
ــرا   ــه داران آن ــن ســرمــای ــمــی از ھ

ـار  )  سکسی ( پیشنھادی  یعنی بسـی
ـامـیـده بـود،   جالب و قابل تـوجـه ن
یک درخواست است و بـالفـاصـلـه  
وزیر دارایی و خزانه داری آمریـکـا  
ـتـی   ـف ھشدار داد که شرکـتـھـای ن
ـنـد زیـرا ھـم   الزم است احتیاط کـن
ـتـی اسـت و   توافق ھسته ای موق
ـان سـر   ھم تحریمھای اصلی ھمچن

 . جای خود است 
ـتـریـن حـالـت   با این حال در بـھ
اگر تمام تـحـریـمـھـای چـنـد سـال  
اخیر ھم برداشته شود اقتصاد ایـران  
به چیزی شبیه دوران رفسنـجـانـی  

مـگـر در آن  .  و خاتمی برمیگـردد 
زمان وضع زندگی و دسـتـمـزد و  
. حقوق مزدبـگـیـران چـگـونـه بـود 

ـتـظـار ایـجـاد   بنابر ایـن امـیـد و ان
ــن   ــان ای ــی ــانــب اطــراف کــردن از ج
ـان بـخـشـھـایـی از   حکومت در می
ــد   ــبــاش ــردم، اگــر ریــاکــاری ن م

ـازه حـتـی  .  حماقتی بیش نیـسـت  ت
اگر تمام موانع جناحھای مـخـالـف  
این توافقات در ایران و آمریکا ھـم  
کنار زده شـود کـه کـار آسـانـی  
نیست، باز ھم باید توجه داشـت در  
ھمین چند سال اخیر اقتصـاد ایـران  
ــارد دالر   ــی ــل ــش از دویســت مــی بــی
ــم   ــت ــس ــی ــتــضــرر شــده و کــل س م
ــا   ــو ب ــد از ن ــای ــرســاخــت ایــران ب زی
تکنولوژی الزم و امروزی مـجـھـز  
ـارد   ـی ـل ـی بشود، که این ھم صدھا م

ھر دانشجوی  .  دالر ھزینه برمیدارد 
رشته اقتصاد ھم میـدانـد کـه اوال  
ـیـن دسـت   با این رژیم و با این قوان
ــی در جــمــھــوری   ــر فــعــل و پــاگــی
ـای   ـاپ اسالمی که فساد ھـم سـرت
سیستم حاکم را در بر گرفته اسـت  
چنین تحولی امری غیر مـمـکـن  

 . است 
تنھا راه عملی و ممکن بـرای  
کارگران و ھمـه مـزدبـگـیـران ایـن  
است که با اتکا به قدرت و تـوان  
ـنـد   ـتـه خـود تـالش کـن سازمانیاف
ـنـد   جمھوری اسالمی را ناچار کـن
ـیـشـت را بـرای ھـمـه   حداقـل مـع

راه عملی و  .  شھروندان تامین کند 
ثروت کافی برای تامین معیـشـت  
ھمه شھروندان در ایران وجـود دارد،  
ـا قـدرت آنـرا بـه رژیـم   فقط باید ب

ـیـل کـرد  ـاچـار  .  تحـم اگـر رژیـم ن
بشود میتواند بخشی از دزدیـھـای  
ـاردی   ـی ـل ـی و سرمایه ھای صدھا م
بیت رھبری و سپاه و افـراد شـبـه  
ـتـخـواری و   ـا ران حکومتی کـه ب
ـیـروی نـظـامـی ثـروت آن   قدرت ن
ـتـه انـد را   جامعه را در دست گرف
ــدان   ـیـشــت شــھـرون ــن مــع بـه تــامـی

 . اختصاص بدھد 
اما یک مسئله بـایـد روشـن  
ــن رژیــم در   ــا وجــود ای ــاشــد ب ب
ـتـظـار   ـران ان حاکمیت سـیـاسـی ای
ــی   ـر و رفــاه و حـت زنـدگـی بـھــت
تامین حداقل معیشت دراز مـدت  

ایـن  .  و قانونمند غیر ممکن اسـت 
ـر   رژیم اولین و اصلی ترین مانـع ب
سر راه زندگی و مـعـیـشـت مـردم  

 .  این مانع را باید برداشت . است 
 

 مصاحبه با محمد آسنگران 
 در باره حداقل دستمزد

 ١  از صفحه   
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ـر اسـت  . رساند، نگران دنیای نابراب
ـری  " می گوید كه   ـراب حدی از نـاب

برای این جھان اصوال الزم اسـت،  
برای اینكه اگر ھمه برابر بـاشـنـد،  
انگیزه ھا برای پیشرفت كور مـی  

ــد  ــزه و  ."  شــون ــگــی ــه ان كســی ك
ـنـگـونـه   شكوفائی انگیزه ھا را ای
فھمیده است، در عالم واقـع نـمـی  
ـرای شـكـوفـا   ـری ب ـراب تواند به ناب
شدن انگیزه ھا محدودیتـی قـائـل  

ـرای  . شود  ـئـوری ب ھمین ادعا و ت

شكوفائی انگیـزه ھـا سـرچشـمـه  
كسـی مـی  .  ھمه نابرابری ھاست 

ـنـد   تواند و به درست ھـم، ادعـا ك
كه اگر برای نابرابری محدودیتـی  

ـرای   قائل شوید، من انگیزه ای ب
كسی مـی  !  سرمایه گذاری ندارم 

ــن را بــرای كــار در   ــی ــد ھــم ــوان ت
ــس و   ــوالن ــان و آمــب ــارســت ــم بــی
ــر   ــی ــرگ و م ــری از م ــی ــوگ ــل ج
بیماران و آسیب دیدگان ھم عنـوان  

مھمتر اما انـگـیـزه سـرمـایـه  !  كند 
ـیـد،   برای وارد شدن به چرخـه تـول
سود بیشتر و تولید ارزش اضـافـه  

.  درصـد اسـت ٣ در حـد حـداقـل  
كمتر از آن موقعیتش بحرانی مـی  

و در جامعه سرمایـه داری،  .  شود 
موقعیت بحرانی سرمایـه، یـعـنـی  

تالطمات عمیـق و ریشـه ای در  
 ! كل جامعه و جھان 
ـرای    درصـد مـردم  ٩٩ دنیـا ب

ناامن شده است، چـرا كـه بـخـش  

 درصد نیازمنـد  ٩٩ وسیعی از این  
ــد  ــن ــن  .  غــذای شــب ھســت ــمــی ھ

اکنون یک  : " گزارش می نویسد 
ـروتـی حـدود   درصد از مـردم بـا ث

ـیـون دالر صـاحـب  ١١٠  ـل ـری   ٤٦  ت
ــان   ــھ ــل ثــروت ج درصــد از ک

 درصـد از  ٢١ ھم اكنون  ."  ھستند 
مردم كشور نیجریه، ھمیـن درصـد  

 درصـد  ٢٠ مردم كشور اتیوپی و  
ـیـاردی ھـنـد   ـل از جمعیت یـك مـی

" روزھـای بـدون " پدیده ای به نـام  
(Foodless Days)   غذا را خلق

اینجاھا خانـواده ھـا دور  !  كرده اند 
ھم جمع می شوند و تصمیم مـی  
ـتـه،   گیرند كه مثال دو روز در ھـف
مثل چھارشنبه ھا و یكشنبه ھـا،  

ـرای  ! اصال غذائی نخورند  جھـان ب
ـتـان بـخـواھـد  ٩٩ این    درصد تا دل

 . ناامن شده است 
برای سرمایه ھم نـاامـن شـده  

 درصـد  ٩٩ است، چرا كه ھـمـیـن  
ــب   ــون در قــل ــان اكــن ــھ مــردم ج
كشورھای متعددی و از جمله در  
مھد دمكراسی ھـم، در آمـریـكـا،  
ـر در مصـر،   كانادا و کـمـی دورت
ــره   ــونــس، ك ــرانســه، ت ــانــیــا، ف اســپ
جنوبی، كامبوج و ایران و سـوریـه  
و غیره موقعیت ناامن خود را بـه  

 ! چالش كشیده اند 
ــن   ـری راه حـل آكسـفـام در بـھـت
ـــال   ـی ـــش راه حـــل ســـوســ ـت ــ حـــال

راه حـلـی كــه  .  دمـكـراسـی اسـت 
شكست خـورد و جـای خـود در  
جوابگوئی به بحران سرمایه داری  

بـه  .  را به اقتصاد نئوكالسـیـك داد 
راه حل تاچر و ریگان و فـریـدمـن  

ــنــی  " داد و ھــمــه   دلســوزان نــاام
ھم برایش ھورا كشیدند كـه  "  جھان 

جواب بحرانھای گریبانگر سیستـم  
ــد  ــدا كــرده ان ــت و  . " را پــی دس

سوسـیـال دمـكـراسـی در  "  دلبازی 
بیمـه ھـای اجـتـمـاعـی و دولـت  

  ٣ رفاه، ظاھرا سدی بود بر تولیـد  
ــه ضــروری   درصــد ارزش اضــاف

تمـام  .  برای عبور از بحران سرمایه 
ـتـمـردان جـامـعـه   اقتصاددان و دول
ـر حـتـی،   ـت ـب سرمایه داری و جـال
دولتمردان و اقتصاددانان سـوسـیـال  
ــن ایــن   ــر بــرداشــت دمــكــرات ھــم ب
ــیــت   ــن مــحــدودیــت كــه الزمــه ام
ـنـد  ـیـد گـذاشـت . سرمایه است، تـأی

ھیچ اقتصاددان و دولتمرد عاقلـی  
كه كاركرد سرمایه را مـی دانـد،  
راه حـل سـوسـیـال دمـكـراسـی را  

 !دیگر توصیه نمی كند 
 

جامعه طبقاتی و تقلب و 
 فریبكاری

ــخــش   ــام در ب گــزارش آكســف
ـلـی و مـقـدمـه خـود مــی   ـی تـحـل

ــد  ــت صــاحــب قــدرت  : " گـوی ـی اقــل
ــاری و   ــک ــم ــادی در ھ ــص اقــت
ھماھنگی با قدرت سـیـاسـی در  
ـبـکـاری   سطح جھان با تقلب و فری
در شیوه مدیریت امور اقتـصـادی،  

..." دموکراسی را تضعیف کرده  
ـلـب و  " آنجـا  ! این واقعیت ندارد  ـق ت

معنا دارد كـه كسـی  "  فریبكاری 
ـبـی انـجـام داده   ـل ـق در قراردادی ت
ـلـب   ـق باشد و در دادگـاھـی ایـن ت

ـلـب و  " آنـجـا  .  ثابت شده بـاشـد  ـق ت
معنا مـی دھـنـد كـه  "  فریبكاری 

ـیـن جـاری در   چیزی خالف قـوان
ــاشــد  حــق  .  كشــوری روی داده ب

مالكیت داشتن بر كـار و زحـمـت  
ـر   دیگران، از قوانین خـدشـه نـاپـذی
جامعه سرمایه داری و به قـدمـت  
ــه داری و   خـود جــامــعــه ســرمــای
ــای در مــورد   ــھ ــوری پــردازی تــئ

. سرمایه داری اسـت " آزاد "جامعه  
ـنـد كـه   كسی می تـوانـد ادعـا ك
ـیـن   دست درازی جـامـعـه و قـوان
ـیـت   سرمایه داری به جـان و امـن
ــلــب و   ــق ــا ت ــی ــن دن ــرونــدان ای شــھ
فریبـكـاری اسـت كـه ایـن دسـت  
ـرده؛   درازی و ظلم را زیر سـئـوال ب
و امروزه بخش قـابـل تـوجـھـی از  
انسانھای شریف و مـنـصـف ایـن  
دنیا دیگر كاسه صبـرشـان از ایـن  

با وضـعـیـت  .  موقعیت به سر آمده 
ـر   ـق ـیـا، حـتـی بـا ف فعلی ایـن دن

 درصـد  ٩٩ غیرقابل باوری كه بر  
از ماھا تحمیل شده، قانون جامعه  
ـر پـا گـذاشـتـه   سرمایـه داری زی
ـر   نشده است؛ اما عرف انسانیت زی

و اینجاسـت  .  پا گذاشته شده است 
ـــان   ـت كـــه شـــاھـــد ھشـــدار دوســ
رنگارنگ این سیستم و از جـمـلـه  
پاپ فرانسیس و مؤسسه آكسـفـام  

 .می باشیم 
 
 ٢٠١٤  ژانویه  ٢٦ 

 

 !موقعیت امروز دنیا را توضیح نمی دھند" فریبكاری و تقلب
 ١  از صفحه  

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری 

 را بخوانيد
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جمھوری اسالمی نـاتـوان 
از مقابله با سـیـر رو بـه 
رشد اعتصابات کارگری 
دســتــگــیــری فــعــالــیــن 
کـارگــری را شـدت داده 

در روزھـای اخـیـر .  است
ــات کــارگــری  ــصــاب اعــت
بـزرگـی در پـتــروشـیـمــی 
ـــجـــر در  ـــراورش و ف ف
مـــاھشـــھـــر، اعـــتـــصـــاب 
کارگران ایـران تـایـر کـه 
امروز ھفتمـیـن روز خـود 
را پشــت ســر گــذاشــت، 
اعـــتـــراضـــات پـــیـــگـــیـــر 
ــل  ــلــی اکــری کــارگــران پ
اصـــفــــھـــان، اعـــتــــراض 
کــارگــران پــروژه ھــای 
عـمـرانـی ســاخـتـمـانـی و 
شھرک سازی کـیـسـون، 
تجمع اعتراضی کارگران 
مـــادیـــران، پـــرســـتـــاران 
ماھشھر و بـازنشـسـتـگـان 
آموزش وپرورش و بـرخـی 
مراکـز دیـگـر در جـریـان 

فصل تـعـیـیـن .  بوده است
حـداقــل دســتــمـزدھــا نــیــز 
ــزدیــک اســت و یــک  ن
خـواســت مــھـم کــارگــران 
پـتـروشـیـمـی ھـا و پـلــی 
ــل افــزایــش فــوری  اکــری
دســتــمــزدھــا عــالوه بــر 
افزایش سـاالنـه دسـتـمـزد 

زمزمه اعتـراض .  میباشد
برای افزایش دستمـزد در 
ایران خودرو نـیـز شـنـیـده 

بـیـکـارسـازی و .  میشـود
نــپــرداخــتــن حــقــوق دلــیــل 

بــرخــی دیــگــر از ایــن 
. اعــتــصــابــات بــوده اســت

ـــه وعـــده ھـــای  امـــا ن
مســئــولــیــن حــکــومــت و 
مدیران بـرای رسـیـدگـی 
ــــای  ــــت ھ ــــه خــــواس ب
ــه تــھــدیــد  کــارگــران و ن
کارگران توسط نیروھـای 
سرکوب حکومـت، مـانـع 
تـــــداوم و گســـــتـــــرش 
ــات کــارگــری  ــصــاب اعــت
نشـده اسـت و جـمـھــوری 
اســــالمــــی شــــروع بــــه 
دســتــگــیــری فــعــالــیــن 
اعــتــصــابــات در مــراکــز 
مختلف کـارگـری کـرده 

 . است
ــفــر از کــارگــران  شــش ن
ــھــان  ــل اصــف ــلــی اکــری پ
مسعود فتاحی، صفائی، 
سیروس پیام منی، احمـد 
صابری، عباس حقیقی و 
ـــطـــفـــی، حـــدود  جـــواد ل
صـــدنـــفـــر از کـــارگـــران 
ــر از  ــف کــیــســون و دو ن
کارگران پتروشیمی فجـر 
از جــمــلــه کــارگــرانــی 
ھستنـد کـه در روزھـای 
. اخیر دستگـیـر شـده انـد

کــارگــران ایــن مــراکــز 
ضـمـن تـاکــیـد بـر سـایــر 
خواستھای خود، خـواھـان 
آزادی فــوری ھــمــکــاران 

 . خود شده اند
دستگیری و اذیت و آزار 
فعـالـیـن کـارگـری کـار 
ھــمــیــشــگــی رژیــم بــوده 

است، اما این سیاست در 
ھفته ھای اخیر گستـرش 
بیشـتـری یـافـتـه و اگـر 
جلوی آن گرفته نشـود و 
یا ھرمورد دستگیری بـه 
مبارزه قاطع و تـنـدی از 
جانب کارگران نینجامـد، 
ایــن رونــد حــتــی شــدت 
. بیشتری خواھـد گـرفـت

جمھوری اسـالمـی خـطـر 
برآمد جنبش کارگـری و 
اعـتـراضــات تــوده ای را 
میبیند، اعتصابات قـابـل 
ــرای  تــوجــه کــارگــری ب
افزایش دستمزد و روحـیـه 
ـــم کـــارگـــران را  مصـــم
میبیند و مقابلـه بـا آنـرا 
ــداوم حــکــومــت  ــرای ت ب
ــی  ــنــگــیــن خــود حــیــات ن

باید با تمـام قـوا . میداند
ــقــابــل ایــن ســیــاســت  م
ایستاد و آنـرا بـا تـعـرض 

 . وسیع پاسخ داد
حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
ــری  ــگــی ــت کــارگــری دس
ــن کــارگــری را  ــی ــال فــع
شدیدا محکوم میکنـد و 
خــواھـــان آزادی فـــوری 
کارگران دسـتـگـیـر شـده 
در پــتـروشــیــمـی فـجــر و 
پلی اکریل، شرکت بـیـن 
المللی کیسـون و کـلـیـه 
. کارگـران زنـدانـی اسـت

حــزب از کــارگــران ایــن 
مــراکــز و کــارگــران در 
سراسر کشـور مـیـخـواھـد 
از رھبران خود قـاطـعـانـه 

ــد و در  ــمــایــت کــنــی ح
صورت دستگیری ھرآنھـا 
بـالفــاصــلــه بــا گســتــرش 
اعــتــصــاب و اعــتــراض 
خــواھـــان آزادی فـــوری 

اگر جمھـوری .  آنھا شوید
اسالمـی بـا دسـتـگـیـری 
رھـبــران اعــتــصــاب قصــد 
مقابله بـا شـمـا را دارد، 
شما نـیـز مـتـحـدانـه تـر، 
متشکل تر و بـا نـیـروی 
ــیــشــتــری در مــقــابــل  ب
حکومت و کـارفـرمـایـان 
صف آرائی کنید و ھـمـه 
نیروی خود را به مـیـدان 

حزب کماکان بر .  بیاورید
تشکیل مجامع عمـومـی 
کـارگــران، حضــور فــعــال 
ــســران کــارگــران در  ــم ھ
تجمعات اعتراضـی و بـر 
خبررسانی ھرچه وسیعتـر 
از اعتصابات و سـیـاسـت 
 . حکومت  تاکید میکند

حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
 کارگری ایران

 ٢٦، ١٣٩٢ بــھــمــن ٦
 ٢٠١٤ژانویه 

 
گسترش اعـتـصـابـات و 
تشدید دستگیری فعالین 

 کارگری
سرکوبگران پنـج کـارگـر 
ــم  ــوشــان را ھ ــمــان ل ســی

 دستگیر کردند 
در اطــالعــیــه روز قــبــل 
ــــم کــــه  اشــــاره کــــردی
اعتصابات کـارگـری در 

ـــــزرگ و  مـــــراکـــــز ب
کـــوچـــک در ســـراســـر 
کشور در حـال گسـتـرش 
است و جمھوری اسالمی 
ناتوان از مقابله بـا سـیـر 
رو به رشـد اعـتـصـابـات، 
ــتــگــیــری  شــروع بــه دس
ـــران  ـــب ـــن و رھ ـــی ـــال ـــع ف
. اعتـراضـات کـرده اسـت

ــفــر از کــارگــران  شــش ن
پلی اکریل اصفھان، صـد 
کــارگــر کــیــســون و دو 
کارگر پتروشیـمـی فـجـر 
از جمله دستگیری ھـای 

طــبــق .  اخــیــر بــوده اســت
گزارش دیگری پنج نـفـر 
از کارگران سیمان لوشان 
رشــت نــیــز دیــروز شــشــم 
. بھمن دستگیـر شـده انـد

کارگـران ایـن مـرکـز در 
مقابل فرمانداری رودبـار 
دست به اعـتـراض زدنـد، 
السـتــیـک آتــش زدنــد و 
خــواھـــان آزادی فـــوری 
ــد . ھــمــکــاران خــود شــدن

کارگران سـیـمـان لـوشـان 
در اعتـراض بـه تـعـطـیـل 
کردن این کارخانه بـارھـا 
دســت بــه تــجــمــع زده و 
خواھـان ادامـه کـار ایـن 
کـــارخـــانـــه و پـــرداخـــت 
فوری چھار مـاه حـقـوق 

 . معوقه خود شده اند
ــایــد در  ــوا ب ــا تــمــام ق ب
ــقــابــل ایــن ســیــاســت  م
جنـایـتـکـارانـه ایسـتـاد و 
خــواھـــان آزادی فـــوری 
کلیه کارگران زندانـی و 
سایـر زنـدانـیـان سـیـاسـی 

 گسترش اعتصابات و تشدید دستگیری فعالین کارگری
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این دسـتـگـیـری ھـا .  شد
باید آمـادگـی کـارگـران 
را برای مـقـابـلـه بـا ایـن 
ــرد و  ــب ــاال ب ــاســت ب ســی
اکـنـون کـه اعـتــصـابــات 
ــــارگــــری در حــــال  ک
گسترش است، کـارگـران 
در موقعیت بھتری بـرای 
مـقــابـلــه بـا دســتـگــیــری 
. ھمکاران خود قرار دارند

ھـــرمـــورد دســـتـــگـــیـــری 
فعالین کارگری باید بـه 
گســـتـــرش اعـــتـــراض و 
اعتصاب کارگران منـجـر 

رژیم نـبـایـد جـرات .  شود
کند ھـیـچ کـارگـری را 
حتی برای یـک سـاعـت 

 . بازداشت کند
کارگران سیمـان لـوشـان، 
پتروشـیـمـی فـجـر، پـلـی 
اکــریــل، شــرکــت بــیــن 
المللی کیسـون و کـلـیـه 
کــارگــران زنــدانــی بــایــد 
فورا و بی قـیـد و شـرط 

 .  آزاد شوند
حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 

 کارگری ایران
 ٢٧، ١٣٩٢ بــھــمــن ٧

 ٢٠١٤ژانویه 
 

اعـــتـــصـــاب کـــارگـــران 
پتروشیمـی فـراورش بـا 

 موفقیت پایان یافت
اعــتـــصـــاب در مـــراکـــز 
  مختلف کارگری ادامه دارد 

طــبــق گــزارش اتــحــادیــه 
ـــران،  آزاد کـــارگـــران ای
بدنبال اعتصاب کارگـران 
پـتـروشـیـمـی فـراورش در 

مجتمع پتروشیـمـی بـنـدر 
امام در روزھـای پـنـج و 
شــش کــه بــا خــواســت 

 درصدی مزد ٢٢افزایش 
قــبــل از اعــالم حــداقــل ( 

صـورت )  مزد سـال آیـنـده
گرفت، طی نشستی کـه 
ما بین سه نفر از نماینده 
ھای کـارگـران و مـدیـر 
عامل، روسـای اداری و 
مالی این شرکت بـرگـزار 
شد، کارگران مـوفـق بـه 
دستیابی به خـواسـتـھـای 
ـــد و مـــتـــن  خـــود شـــدن
توافقنامه به طور رسمـی 
بـــه امضـــای طـــرفـــیـــن 

ــیــد ــر اســاس ایــن .  رس ب
توافقنامه دستـمـزد پـایـه 

 ٧ درصـد، ٢٠کارگـران 
درصـد در مـاه جـاری و 

 درصد از ابتدای سال ١٣
ــنــده، افــزایــش خــواھــد  آی

عـالوه بـر ایـن در .  یافت
دوماه آیـنـده در مـجـمـوع 

ــغ  ــل ــان ٢٠٠مــب ــوم ھــزارت
عالوه بر دستمزد ماھیانه 
به حساب کارگران واریـز 

قــــبــــال .  خــــواھــــد شــــد
کارگران برخی دیـگـر از 
پتروشیمی ھای ماھشھـر 
نـیـز مـوفـق بـه تـحـمـیــل 
خواست افزایش دسـتـمـزد 

 . شده بودند
  

تــجــمــات اعــتــراضـــی 
کارگران سیمان لوشان و 

  نفر از آنھا ٥بازداشت 
روز روز شــشــم بــھــمــن 
کارگران این کارخانه در 
مقابل فرمانداری رودبـار 

دست به تـحـصـن زدنـد و 
خــواھـــان آزادی فـــوری 
پنج ھمکار خـود کـه در 
تجمع روز قبل دسـتـگـیـر 
ـــد ـــد، شـــدن ـــودن . شـــده ب

کـــارگـــران ھـــمـــچـــنـــیـــن 
خواھـان بـازگشـت بـکـار 
ھمکاران اخراجی خـود و 
ــرداخــت فــوری حــقــوق  پ
ـــه خـــود  ـــعـــوق ـــای م ھ

ــد ــن ــایــان .  ھســت ــرم کــارف
 ٦٧سـیــمـان لـوشــان کــه 

درصـــد ســـھـــام آن در 
مــــالــــکــــیــــت بــــنــــیــــاد 

 درصـد ٢٣مستضعفان و 
متعلق به بـیـمـه سـالمـت 

) خـــدمـــات درمـــانــــی( 
ــظــر  مــی ــر ن ــاشــد و زی ب

ھــلــدیــنــگ کــاوه پــارس 
شـود از آخـر  مدیریت می

تیرماه امسـال بـه بـھـانـه 
زیـان ده بــودن کــارخــانــه 
سوخت را قطـع و تـولـیـد 
را متوقف کرده و حـدود 

 نفر از کـارگـران را ١٥٠
چـنـدیـن .  اخراج کرده انـد

ماه حقوق کـارگـران ایـن 
ــه نــیــز پــرداخــت  کــارخــان

 . نشده است
 

تجمع كـارگـران سـیـمـان 
 آبیک 

 بـــھـــمـــن ٧صـــبـــح روز 
کارگران کارخانه سیمـان 
آبـیــک در اعـتــراض بــه 
کــاھــش حــقــوق و ســایــر 
مطالبات خود در مـقـابـل 
ســاخــتــمــان اداری ایــن 
کارخانه دست بـه تـجـمـع 

خـواسـت کـارگـران .  زدند

اجرای فوری طرح طبقـه 
ــــدی مشــــاغــــل و  ــــن ب
بازنگری حـقـوق و سـایـر 
. مزایای کـارگـران اسـت

ــه کــاری و  حــق اضــاف
پاداش تـولـیـدی کـه تـا 
سال گذشته به کـارگـران 

شد، ھمراه بـا  پرداخت می
افــزایــش تــورم کــاھــش 

ــتــه اســت ــاف ــواســت .  ی خ
دیگر کـارگـران دریـافـت 
ــی  ــنــه ھــای درمــان ھــزی

در حـــالـــی کـــه .  اســـت
ھرماه مبلغ قابل توجھـی 
از حقوق ناچیز کـارگـران 
ــه  ــم ــی ــمــه و ب ــی صــرف ب
تکمـیـلـی مـیـشـود ولـی 

 . عمال از بیمه محرومند
 
تجمـع کـارگـران ایـران  

 پویا 
 ١٥٠صبح امـروز حـدود 

نفر از کارگران کارخـانـه 
یخچال سازی ایران پـویـا 
در اعتراض بـه مشـخـص 

 درصد از سـھـام ٣نبودن 
 ھـــزار کـــارگـــر ایـــن ٢

کـارخـانـه در مـقـابـل در 
ورودی کارخانه دست بـه 

 .تجمع زدند
کارخانه ایران پویا تولـیـد 
ـــوازم  ـــواع ل ـــده ان ـــن کـــن
خانـگـی و یـکـی از پـر 

تـــریــن واحــدھـــای  درآمــد
نمونه کشور است که بـه 
دلیل سودجـوئـی بـیـشـتـر 
صاحبان آن منحل شده و 
در جریان واگذاری آن بـه 
شرکت ایران افزار تـعـداد 
قابل توجھی از کارگـران 

ــد  ــازخــری ــیــکــار و یــا ب ب
 .اجباری شده اند

  
تجمع کارگران مـاشـیـن 
آالت صنعتی تـراکـتـور 

 سازی ایران 
 بـــھـــمـــن مـــاه ٧روز 

کــارگــران مــاشــیــن آالت 
صنعـتـی تـراکـتـورسـازی 
ایران با تجمع در مـقـابـل 
ــجــان  ــای ــداری آذرب ــان اســت
شــــرقــــی خــــواســــتــــار 
پاسخگویی به مشکـالت 

این چندمـیـن .  خود شدند
بـار اســت کـه کـارگــران 
ایــن مــرکــز دســت بــه 

  .تجمعات اعتراضی میزنند 
 

کارکنان صـنـعـت نـفـت 
خواھان دریافت عـیـدی 

 ھستند
ــانــی  در ھــفــتــه ھــای پــای

ســال، کــارکــنــان مــوقــت 
ــفــت خــواھــان  ــعــت ن صــن
پرداخت عیدی کارگـری 

معادل " مطابق قانون کار 
. انـد شـده"  دو پایـه حـقـوق

از سال گـذشـتـه عـیـدی 
این کارگران معادل فقط 
یک پایه حقوق پـرداخـت 

 . شده است
ایــنــھــا گــوشــه ای از 
اعتراضات و اعـتـصـابـات 
کارگری است که بـطـور 
ــاطــق  بــی وقــفــه در مــن

 . مختلف کشور جریان دارد
حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 

 کارگری ایران
 ٢٧، ١٣٩٢ بــھــمــن ٧

 ٢٠١٤ژانویه 
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ــه کــارگــر در   ــش " خــان بــه  "  واکــن
حادثه آتش سوزی  کارگاه تولیـد  
پوشـاک در خـیـابـان جـمـھـوری  
ـیـه ای را صـادر کـرده کـه   بیـان
ـیـه   ـیـه خـوانـی شـب بیشتر بـه مـرث

خانه کـارگـر، سـخـنـگـوی  .  است 
ــت   دولــت و وزارت کــار در دول

اگر در دولـت نـھـم  .  روحانی است 
مجمـع عـالـی شـوراھـای  " و دھم  

در مخالفت با خانه  "  اسالمی کار 
ــت   ــر درســت شــد، در دول کــارگ
یازدھم این خانه کارگر است کـه  

خـانـه  .  مجددا بمیـدان آمـده اسـت 
ـرنـامـه ھـای   کارگـر مـحـصـول ب
رفسنجـانـی در نـظـام جـمـھـوری  

ــان در  .  اسـالمــی اســت  از مــجــری
اسارت نگه داشـتـن کـارگـران در  

ـتـی " تشکلـھـای   " زرد " و یـا  "  دول
بشکل روتین در ارتباط  بـا  .  است 

اعتصابات و اعتراضات کارگری  
افکار عمومی را در جھـت دفـاع  

ــا را،   ــاھ ــارفــرم ــت و ک از دول
ـیـه بـه  .  مھندسی میکند  ـیـان در ب

اصطالح واکنشی بـه مـرگ دو  

کارگر زن ھم این وطیفه نامیـمـون  
 :"      را به این شکل اعالم کرده 

ما تردید نداریم که خـون ایـن  
تـوجـھـی    دو زن مظلوم به دلیل بـی 

آتش نشانی تھران به نگھـداری و  
ــزار و وسـایـل کــار   ـنـی اب ـی بـاز ب
ارتباط تام داشته است و اگر ایـن  

ـقـص بـودنـد،    ابزار و وسـایـل بـی  ن
ـیـز در کـنـار   امروز ایـن دو زن ن

ــن  .  ھـایشـان بـودنـد   خـانـواده  ـرای ـنـاب ب

ــیــق و   ــیــدگــی دق درخــواســت رس
ـم  ـفـان را داری دو  ".  مجازات متخـل

ـر   کارگر آتش نشانـی را دسـتـگـی

کرده انـد و مـیـخـواھـنـد بـه ایـن  
شکل دولت و شھردار تھران را از  
دایره اعتراض و نفرت مردم حـفـظ،  

این نـوع بـه  .  و در امان نگه دارند 
اصطالح واکنشھا از جانـب خـانـه  

 . کارگر تازه نیست 
ماھیت خانه کـارگـر بـعـنـوان  
ــارگــری بــرای   ــان ضــد ک ارگ

بـاز نشـدن  .  کارگران روشن اسـت 
پله آتش نشان ھا یکی از عوامـل  

و فاکتور مرگ دو کـارگـر زن  
ـلـه  .  است  اما عامل مھمتر نبود پ

ھای اضطراری در ساختـمـان، راه  

ھای فرار با امنیت تضمیـن شـده  
در مـمـلـکـتـی کـه رابـطـه  .  است 

ـرسـی ارگـانـھـا و   کنترل و حسـاب
ـر اسـاس رشـوه   ـیـدی ب مراکز تـول
ـیـونـی   ـل خواری و فسـادھـای مـی

ـر  .  تعریف میشود  در تھران کـه زی
چکمه سردار قالیباف فسـادھـای  
ـنـی و   مالی میلیاردی ھر روز عل
در ابعاد وسیعی در جـریـان اسـت،  
کنترل و تامیـن ایـمـنـی مـحـیـط  
کار حاشیه ای و وجـود خـارجـی  

 .  ندارد 
ـم   ـی شھردار تھران مسئول مستق
مرگ کارگران در کارگاه ھـا و  

ـیـدی اسـت  ـرجسـتـه  .  مراکز تـول ب
ـر  "  جرم " کردن   دو کارگـر دسـتـگـی

" شده و با بیان بیانیه خانه کـارگـر 
ــیــق و   ــیــدگــی دق درخــواســت رس

ـفـان  تـوسـط خـانـه  "  مجازات متخل
ـیـن   کارگر، تالش دولت و مسـئـول
است برای زیر ضرب خارج کـردن  

ـبـاف »شھردار تھران   ـی  «سردار قـال
در ایران تـحـت حـاکـمـیـت  .  است 

جمھوری اسـالمـی حـوادث کـار  
ـر بـعـد   دومین عامل مرگ و مـی

ــت  ــات اس در ایــران  .  از تصــادف
ـتـی و کـارفـرمـاھـا   مسئولین دول
ھمواره می کوشند عـلـت حـادثـه  
را ناشی از سھل انـگـاری و بـی  
ـنـد تـا از   توجھی کارگر جـا بـزن
سویـی از جـانـب ھـیـچ کـس و  
ھیچ مرجعـی مـوأخـذه نشـونـد و  
ـبـال   دولت و کـارفـرمـا ھـم در ق
ـــچ   ــده ھــی ـــه دی ــادث ــارگــر ح ک
ـیــتـی نـداشــتـه بـاشــنـد و   ــول مسـئ
مجبور به پرداخت ھیچ غـرامـتـی  

ـنـا در  .  نگردند  ـل خانه کارگر و ای
مھـنـدسـی و جـار زدن ایـن نـوع  

ادعاھا و مقصر دانستن کـارگـران  
 ! فراوان خیلی در تالشند 

ــد   ــولــی  در کــارگــاه ھــای ت
پوشاک کارگران ده نفره و کمتـر  

در ایـن کـارگـا  .  از ده نفر ھستند 
ـر ایـمـنـی   ـرل ب ـت ھا نظارت و کـن

ـریـن  .  محیط کار وجود ندارد  بیشت
نا امنی محیط کار در کـارگـاه  

کـارگـران  . ھای ده نفره وجود دارد 
بردگان مزدی و اجیر کارفرمـاھـا  

کارفرما و دولت و خـانـه  .  ھستند 
کارگر ھم مانع تشکل کـارگـران  

ـنـد  ـنـھـا  .  در شکل اتحادیه ھست ای
ــد کــه دســت   ــن ــی ھســت عــوامــل
ـثـمـار   کارفرما و دولت را در اسـت
ـر و اجـیــر کــردن   ھـر چــه بــیـشــت
ــا   کـارگـران در کـارگـاه ھـا را ب
ــرده و   ــی بــاز ک ــن ــم ــریــن ای ــت کــم
ــدوزی   کــارفــرمــا بــرای ســود ان
ــی   ــمــن ــان و ای ــه اش ج ــای ســرم
ــه بــازی حــوادث   ــران را ب کــارگ

 .  میگذارد 
تامین ایمنی محـیـط کـار و  
ـریـن و مـدرن   برخورداری از بـاالت
ـر اسـاس   ترین امکانات ایـمـنـی ب
استانداردھای پیشـرفـتـه امـروزی  

 . وطیفه دولت و کارفرما است 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 " امام حسینی"مرثیه 
 خانه کارگر 
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 اعتراضات کارگری
 

تجمع كارگران سیمان آبیک با قول مساعد 
 مسووالن كارخانه پایان یافت

ـیـن    مسئوالن اداری ایـن کـارخـانـه قـول داده  انـد در اول
 .فرصت به مشکالت کارگران رسیدگی کنند 

رئیس شورای اسالمی کار کارگران کارخـانـه سـیـمـان  
ـراض  آبیک از تجمع جمعی از کارگران این کارخانه در   اعـت

 .به کاھش حقوق و سایر مطالبات صنفیشان خبر داد 
در توضیح علت اعتـراض امـروز   «سید مھرزاد رسولی »

تجمـع صـبـح امـروز  :  کارگران سیمان آبیک، به ایلنا گفت 
ای کارفرمای کارخانه بـه    توجه   کارگران در اعتراض به بی 

اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و بـازنـگـری حـقـوق و  
سایر مزایای قانونی است که در مقـابـل سـاخـتـمـان اداری  

 .کارخانه برگزار شده است 
  ٤٠٠ او تعداد کارگران شاغـل در کـارخـانـه را حـدود  

ـرخـی از کـارگـران از حـداقـل  :  کارگر ذکر کرد و گفـت  ب
حقوق برخوردار بوده و میزان دریافتـی انـان کـفـاف مـعـاش  

 .دھد   زندگیشان را نمی 
ـنـدی مشـاغـل کـارگـران   او با بیان اینکه طرح طبقه ب

 اجـرایـی نشـده اسـت، در  ٨٧ کارخانه سیمان آبیک از سال  
حـق اضـافـه  :  ادامه در مورد سایر مطالبات کارگران افـزود 

کاری و پاداش تولیدی که تا سال گـذشـتـه بـه کـارگـران  
 .شد به مرور کاھش یافته است   پرداخت می 

رسولی در بخـش دیـگـری از سـخـنـان خـود در مـورد  
متاسفانه کارگـران  :  مشکالت بیمه تکمیلی کارگران گفت 

با وجود آنکه از سال گذشته اسناد پزشکی خود را به بیمـه  
ـنـه   تکمیلی ارسال کرده  ای    اند ھنوز موفق بـه دریـافـت ھـزی
ـلـغ قـابـل  . اند   درمانی خود نشده  این در حالیست كه کسر مب

ـلـی   توجھی از حقوق کارگران،برای پرداخت سھم بیمه تکمـی
 .شود   كسر می 

انـد در    مسئوالن اداری این کارخانه قول داده : وی گفت 
 .اولین فرصت به مشکالت کارگران رسیدگی کنند 

 
در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت سھام کارگران  

 صورت گرفت؛ 
کارگر ایران پویا مقابل درب ١٥٠تجمع 

 ورودی کارخانه
ـر از  ١٥٠ حـدود  )   بھمـن مـاه ٧ دوشنبه (صبح امروز   ـف  ن

ـراض   «ایران پـویـا »کارگران کارخانه یخچال سازی   در اعـت
 ھـزار کـارگـر ایـن  ٢  درصد از سـھـام  ٣ به مشخص نبودن  

کارخانه در مقابل درب ورودی این کارخانه دست به تجـمـع  
 .زدند 

جـمـعـی از کـارگـران  )   بھمن ماه ٧ دوشنبه (صبح امروز  

ـران پـویـا »کارخانـه یـخـچـال سـازی   ـراض بـه   «ای در اعـت
 ھـزار کـارگـر ایـن  ٢  درصـد از سـھـام  ٣ مشخص نبـودن  

 .کارخانه در مقابل درب ورودی این کارخانه دست به تجمع زدند 
یکی از سھام داران این کارخـانـه اسـت   «اکبر قربانی »

  ١٥٠ حـدود  :  در تشریح جزئیات تجمع امروزکارگران گـفـت 
ـر   ـنـدگـی از سـای نفر از کارگران کارخانه ایران پویا به نـمـای
ـبـودن وضـعـیـت سـھـام   کارگران در اعتراض به مشـخـص ن

 .کارگران این شرکت، معترض شدند 
ـنـد مـاه سـال   او با بیان اینکه کارخانه ایران پویا در اسف

بـا آنـکـه انـحـالل  :  گذشته منحل اعالم شـده اسـت، گـفـت 
کارخانه ایران پویا بدون تایید ھیچ نھاد مرتبطی انجام شـد،  

 درصد از سھام این کارخانه که متـعـلـق بـه  ٣ ھنوز تکلیف  
 .کارگران است مشخص نیست 

قربانی انحالل کارخانه ایران پویا را غیر قانونی خواند و  
کارخانه ایران پویا تولید کننده انـواع لـوازم خـانـگـی  : گفت 

ترین واحدھای نمونه کشور اسـت کـه بـه    یکی از پر درآمد 
 .تدبیری برخی مسئوالن منحل اعالم شده است   دالیل بی 

انحالل کارخانه ایران پویا در حالی عملـی  :  او ادامه داد 
بخش   «ایران افزار »شد که با واگذاری این واحد به شرکت  

 .زیادی از نیروی کار این کارخانه بیکار و بازخرید اجباری شدند 
به گفته وی، ایران پویا دارای دو بخش تولیدی شـامـل  

ھای آلومینیومـی اسـت    تولید لوازم خانگی و سازنده پروفیل 
 . کارگر فعال است ١٠٠ که کارخانه آلومینیوم آن ھم اکنون با  

کارگران در تجـمـع امـروز از مسـئـوالن  :  او تاکید کرد 
 درصـد از سـھـام  ٣ کارخانه خواستند اختیار تصمیم گیری  

کارخانه را به کارگران واگذار کنند وھیچ کس حـق دخـل  
 .وتصرف در اموالی که متعلق به کارگران است را ندارد 

 
 کارگر ایران تایر علیه اخراج ٦٠٠اعتراض 

یکشنبه ششم بـھـمـن مـاه کـارت ورود خـروج  :  بھمن ٦ 
 کارگر دیگر غیر فعال شده و از آنـان خـواسـتـه شـده  ١٣٠ 

ـتـه شـده بـه  /فردا سر کار خود حاضر نشوند  به كارگران گـف
ـیـمـه آنـان را بصـورت فصـلـی و   دلیل آنـکـه کـارفـرمـا ب
ـرداخـت کـرده   پیمـانـکـاری بـه اداره تـامـیـن اجـتـمـاعـی پ

ـفـاده    نمی  ـیـکـاری اسـت ـیـمـه ب توانند از خدمات مستـمـری ب
 کارگر قرار دادی و روز مزد کـارخـانـه  ٦٠٠ بیش از  . کنند 

ـر اخـراج   ـنـی ب ایران تایر در اعتراض به تصمیم کارفرما مـب
کارگران روزمزدی، برای ھفتمین روز متوالی دست از کـار  

طی ھفت روز گذشته کارگران سه شیفت شـاغـل  .  کشیدند 
در خطوط تولید کارخانه ایران تایر در اعتراض بـه نـداشـتـن  

ـر از ھـمـکـارانشـان  ٨٠ امنیت شغلی در کارخانه واخراج   ـف  ن
ـراضـات صـبـح    دست از کار کشیده  اند که ادامـه ایـن اعـت

وارد مـرحـلـه جـدیـدی شـده  )  ششم بھمن ماه (امروزیکشنبه  
ــن  ٦٠٠ بــیـش از  .  اسـت  ـرار دادی ای کــارگـر روزمـزدی وق

کارخانه خواستار تامین امنیت شغلیشان ھستند وبه ھـمـیـن  
ـراض  .  دلیل تولید در کارخانه را متوقف کـرده انـد  ایـن اعـت

کارگران در حالی صورت گرفته است که مدیران کارخانـه  
ـنـگ   »ایران تایر به دستور سھام دار اصلی کارخانـه   ھـلـدی

به بھانه کمبود منابع مالـی و   «گسترش پایا صنعت سینا  
اند تا پایان سـال در چـنـدیـن    مواد اولیه تولید تصمیم گرفته 

. مرحله تعداد زیادی از کارگران کارخـانـه را اخـراج کـنـد 
 کارگـر روز مـزدی  ٨٠ ، با اخراج  )یکم بھمن ماه (یکشنبه  

ـبـه   مرحله نخست اخراج کارگران عملـی شـد، امـروزیـکـشـن

ـر  ١٣٠ ششم بھمن ماه کارت ورود خروج    کارگر دیـگـر غـی
فعال شده و از آنان خواسته شده فردا سر کـار خـود حـاضـر  

ـر اخـراج ایـن تـعـداد کـارگـر،  .  نشونـد  ـرار اسـت عـالوه ب ق
کارفرما با اخراج تعداد زیادی از نیروی انسانـی کـارخـانـه  

ھای آینده به وضعیت مالـی خـود سـامـان    ھا وھفته   طی روز 
  ١٠ سوابق فعالیت کارگران روزمزدی بیکـار شـده از  .  دھد 

ـیـش  .  رسد    سال می ١٥ ماه تا به   در مجموع این کارخانـه ب
 کارگر مـوقـت و روز مـزدی  ٦٠٠ از ھزار کارگر دارد که 

ـرخـورداری از حـق   زیر نظر یک شرکت پیمانکاری بـدون ب
 .کنند   امنیت شغلی، فعالیت می 

 
 تجمع اعتراضی علیه اخراج: تھران
ـران بـه خـاطـر اخـراج  :  بھمـن ٦  کـارگـران شـرکـت مـادی

غیرقانونی از این شرکت در درب مجلس شورای اسـالمـی  
کارگران در پـالکـاردی، خـود را کـارگـران  . تحصن کردند 

ـر قـا    رسمی معرفی کرده و مدعی  اند کـه بـه شـکـل غـی
ـران روز  .  نونی اخراج شدند  ـبـه  ٤ کارگران شرکت مـادی  شـن

ھفته گذشته نیز مقابل مـجـلـس تـحـصـن کـردنـد، امـا بـه  
 . ؛ امروز تحصن خود را تکرار کردند   خاطرتعطیلی مجلس 

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان: تھران
بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تـھـران در  :  بھمن ٦ 

ـتـی فصـل دھـم   اعتراض به اجرا نشدن بخشی از مواد حمای
قانون خدمات کشوری در مورد افزایش حقوق و مـزایـا، در  

فـاطـمـه  .  مقابل درب شمالی ساختمان مجلس تجمع کردنـد 
یعقوبی، یکی از بـازنشـسـتـگـان حـاضـر در تـجـمـع امـروز  
ـنـا   ـل ـرورش بـه ای درمورد علت تجمع بازنشستگان آموزش وپ

درخواست بازنشستگان آموزش و پرورش اجرای مـاده  :  گفت 
 ایـن  ٨٦  قانون خدمات کشوری است که از سال  ٦٤  و  ٦٥ 

ـرورش اجـرایـی   مواد قانونی در موردبازنشستگان آموزش وپ
ـنـکـه فصـل آخـرمـاده  .  نشده است  ـیـان ای  قـانـون  ٦٤ او با ب

ـیـن حـقـوق و   ـنـای تـعـی خدمات کشوری تاکـیـد دارد مـب
ـنـه   مزایای کارمندان بازنشسته باید باتوجه به شـاخـص ھـزی
ـنـی و بـه تصـویـب   ـی زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیش ب

بازنشستـگـان  مـوزش  :  مجلس شورای اسالمی برسد، گفت 
ـنـد  ـیـسـت ـنـی ن ـث نـور تـاج  ».  وپرورش از این مـوضـوع مسـت

یکی دیگر از بازنشستگان آموزش وپرورش تـھـران   «رضایی 
ـرورش  :  تصریح کرد  افزایش حقوق بازنشسـتـگـان آمـوزش وپ

ـیـدا کـنـد ایـن   ـنـای تـورم افـزایـش پ ـر مـب باید ھر سالـه ب
درحالیست که ھر سال ما بازنشستگان مطابق تـورم حـقـوق  

ـتـه وی، افـزایـش  .  گیریم   نمی   درصـدی حـقـوق  ١٨ به گـف
کـفـاف  )  ٩٢ ( بازنشستگان اموزش وپرورش در سال جـاری  

ـیـس  .  دھـد   معاش زندگی انان را نـمـی  او در خـاتـمـه از رئ
مجلس وسایر نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخـواسـت  

 کشور به مـوضـوع افـزایـش  ٩٣ کرد در تصویب بودجه سال  
ـرورش تـوجـه   حقوق وسایر مطالبات بازنشستـگـان آمـوزش پ

 .ای داشته باشند   ویژه 
اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی 

فراوارش در مجتمع پتروشیمی بندر امام 
برای افزایش مزد و تشدید اعتراضات 

 کارگران پتروشیمی فجر
کارگران پیمانکار شـاغـل درشـرکـت فـراورش  :  بھمن ٥ 

ـر   ـنـی ب پتروشیمی بندرامام درادامه خواسته قبلـی خـود مـب

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 درصدی  دستمزد قبل از افزایـش حـداقـل مـزد  ٢٢ افزایش  
سال آینده،  دست از کار کشـیـدنـد و مـداخـلـه حـراسـت و  
جلسات مدیریت برای پایان دادن به این اعتصاب بی نتیـجـه  

ـریـت ایـن شـرکـت درجـلـسـه  .  ماند  ـرر شـد  فـردا مـدی مـق
مشترک با نمایندگان کارگران به خواست آنـان رسـیـدگـی  

این کارگران اعالم کرده اند تـا رسـیـدن بـه خـواسـت  .  کند 
 در صددی مزد تا قبـل از اعـالم  ٢٢ خود مبنی بر افزایش  

 .حداقل رسمی مزد سال آینده به اعتصاب خود ادامه دھند 
 

ادامه اعتصاب و تشدید اعتراضات کارگران 
 پتروشیمی فجر

  کارگران پیمانکار پتروشیمی فجر  بدنبـال چـنـد روز  
اعتصاب صبح امروز ھمراه با خـانـواده ھـایشـان در مـقـابـل  
ـتـصـادی مـاھشـھـر تـجـمـع   درب کارخانه در منطقه ویژه اق

 نفر از ھمکـاران بـازداشـتـی  خـود  ٢ کرده و خواھان آزادی  
ـر خـواسـت فـوق، ایـن  .  شدند  ھمچنین عالوه بر پافشاری ب

ـر افـزایـش    درصـدی دسـتـمـزد خـود پـای  ٢٢ کارگران  ب
ـیـن  ٢٢ خواست افزایش  . فشردند   درصدی مزد قبـل از تـعـی

ـبـه اصـلـی در مـیـان   ـنـده یـک مـطـال حداقل مزد سـال آی
خـانـواده  .   کارگران پتروشیمی ھای منطقه ماھشـھـر اسـت 

ـراضـی خـود   ھای کارگران نیز  اعالم کرده اند  تجمع اعـت
ـر از کـارگـران  ٢ را طی  روزھای  آینده برای ازادی    ـف  ن

معترض ھمچنان ادامه خواھند داد و در صورت عدم تحـقـق  
این خواستاشان تجمع خود را به  مقابل فرمانداری ماھشھـر  

 ١٣٩٢  بھمن ماه  ٥  -خواھند کشاند اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

کارگرمقابل استانداری اصفھان ٢٠٠٠تجمع 
 در اعتراض به بیکاری یک ماھه

کارگران بیکار اصفھانی  پـس از یـک مـاه  :  بھمن ٥ 
.  سکوت در مـقـابـل اسـتـانـداری اصـفـھـان تـجـمـع کـردنـد 

کارگر در پی تعطیلی کارخانه ھا بـه خـاطـر  ٢٠٠٠ بیکاری 
تـجـمـع  .   آلودگی ھـوای اصـفـھـان صـورت گـرفـتـه اسـت 

ـر کـارشـنـاسـی   ـیـل نـظـر غـی کنندگان معتقدند کـه بـه دل
ـیـدی  ٢٥ مسئولین استان اصفھان    عدد از شرکت ھـای تـول

منطقه ی شرق اصفھان به دلیل آلودگی ھوا تعطیل شـدنـد؛  
این در حالی است که بادھای عبوری اصفھان از غرب بـه  
شرق حرکت می کنند و ھمچنین پـس از ایـن یـک مـاه  
. تعطیلی از حجم آلـودگـی اصـفـھـان کـاسـتـه نشـده اسـت 

کارگران اصفھانی باالخره پس از یک ماه سـکـوت امـروز  
به خاطر صحبت ھای غیر کارشناسی استاندار اصـفـھـانـی  
و ھمچنین طول مدت بیکاری خود در مـقـابـل اسـتـانـداری  
ـیـن   تجمع آرامی کرده اند که تا رسیدگی از طـرف مسـئـول

 .صورت نگرفته است 
اعتراض کارگران ایران تایربه اخراج 

ھمکارانشان توسط کارفرما وارد ششمین 
 روز شد

ـرار دادی  ٤٠٠ بیـش از  :  بھمن ٥   کـارگـر روزمـزد و ق
، در ششمـیـن روز  ) پنجم بھمن ماه ( کارخانه ایران تایر شنبه  

ـر اخـراج      از شروع اعتراضات  شان به تصمیم کارفرما مبنی ب
کارگران روزمزدی، بار دیگر در محوطه کـارخـانـه تـجـمـع  

مدیران کارخانه به بھانه کـمـبـود مـنـابـع مـالـی و  .  کردند 
اند تا پایان سـال در چـنـدیـن    مواد اولیه تولید تصمیم گرفته 

مرحله تعداد زیادی از کارگران خـود را اخـراج کـنـد کـه  

 کـارگـر  ٨٠ ماه، با اخـراج  )  یکم بھمن ( صبح روز یکشنبه  
عـالوه  .  روز مزدی مرحله نخست اخراج کارگران عملی شـد 

ـیـسـت  ١٠٠  کارگر، اسامی  ٨٠ بر اخراج    کارگر دیگر بـه ل
ـنـده صـورت    اخراجی  ھا اضافه شده است که احتماال ھفته آی

ـیـش از ھـزار کـارگـر  .  گیرد   می  در مجموع این کارخانـه ب
ـر نـظـر یـک   دارد که کارگـران مـوقـت و روز مـزدی زی
شرکت پیمانکاری بدون برخورداری از حق امنیـت شـغـلـی،  

کارگران با برپـایـی چـنـد تـجـمـع تـمـام  .  کنند   فعالیت می 
ـرای مـنـصـرف کـردن کـارفـرمـا از اخـراج   تالش خود را ب

. مان انجام دادند و این تالش ھمـچـنـان ادامـه دارد   ھمکاران 
ـراض کـارگـران نـدارد و   کارفرما ھـیـچ تـوجـھـی بـه اعـت

توجه به اعتراض کارگران، قصـد دارد اخـراج ھـا ادامـه    بی 
ـر و  .  دھد  ـران تـای کارگران عامل ھمه مشکالت کارخانه ای

ـران    کارگرانش را ناشی از سنگ اندازی  ھای دو تن از مدی
ـر مـی  ـیـز    کارخانه ایران تـای ـنـد کـه در تـجـمـع امـروز ن دان

مسـئـوالن ارشـد  .  کارگران مانع ورود آنان به کارخانه شدنـد 
اند اگر اعتراض  ادامـه    کارخانه ایران تایر به کارگران گفته 

 .کنند   پیدا کند کارخانه ایران تایر را تعطیل اعالم می 
 

 ناامنی محیط کار
 

حادثه در ساختمانی در یزد كارگر دیگری 
 را به جمع معلوالن فرستاد

وقوع حادثه دیگری در یكی از ساختمان ھـای  :  بھمن ٥ 
محله امامشھر یزد، كارگر دیگری را روانه لیست مـعـلـوالن  

در ایـن حـادثـه، ھـنـگـامـی كـه  .  ناشی از حوادث كار كرد 
ـرای سـاخـتـمـان بـود،   كمپرسی مشغول خالی كردن بار آجر ب
ـرسـی   ـپ آسفالت به ناگاه شكسته و زمین نشسـت كـرد و كـم

یكی از كارگران ساختمان مـیـان سـقـف  . داخل گودال افتاد 
زیرزمیـن سـاخـتـمـان در دسـت احـداث و دیـواره اتـاق بـار  

بـه  .   كمپرسی گیر افتاده و پای وی دچار آسیب شدید شد 
گفته پزشك اورژانس، به دلیـل لـه شـدن اسـتـخـوان پـا، بـه  

 .احتمال زیاد، پای این كارگر قطع خواھد شد 
 

نگھبان در ٢ نفر وموج گرفتگی٣مصدومیت 
 انفجار انبار کارخانه اکسیژن اخوان

حادثه انفجار در کـارخـانـه اکسـیـژن اخـوان، و  :  بھمن ٥ 
ـبـار ایـن   مصدومیت سـه تـن اعضـای خـانـواده سـرایـدار ان

ـیـه بـار یـکـی از  .  کارخانه  ـفـجـار در ھـنـگـام تـخـل ایـن ان
ـبـار کـارخـانـه    ھای مخزن   کامیونت  دار حمل اکسـیـژن در ان

ـر آن بـا آتـش گـرفـتـن دو   ـر اث اخوان رخ داده اسـت کـه ب
 و  ١٨ دو زن  ( کامیونت، سه تن از اعضای خانواده سرایدار  

به شدت مصـدوم شـدنـد و  )   ساله ٥٥  ساله و یک مرد  ١٤ 
 .دو تن از نگھبانان نیز دچار موج گرفتگی شدند 

 
 کارگران

 
شکنجه : بھنام ابراھیم زاده از زندان اوین

 دستجمعی یا انتقامگیری فردی
بار دیگر شمشیر انتقام نیروھای امنیتی از نیام برآمـد و  

ـراضـات    دی در زنـدان  برای چندمین بار به خاطر اعـت
اوین و انتشار بیانیه ھایی از جانب من در دفـاع از حـقـوق  

زندانیان و کودکان کار و کارگران از ھمه حقوق نـاچـیـزی  
 .که یک زندانی دارد نیز محروم شدم 
بعد از یک و سال و نیم انتظـار  

   روز    برای اعزام به بیمارستان 
دی مسئولین زندان از اعزام من بـه  
ـم   ـرای مـداوای دردھـای بیمارستـان ب

ـری کـردنـد   دردھـایـی کـه    جلـوگـی
عمدتا در زندان به آنـھـا دجـار شـده  

ـم نشـد . ام  آنـھـا مـرا از  !  اما انتقام گیری به ھمین جـا خـت
. مالقات با ھمسر و تنھا فرزند بیمارم نیز محروم کـرده انـد 

ـیـاز   فرزندی که در شرایط سخت روحی و شیمی درمانی ن
ـرای   به حضور و محبت پدرانه دارد تـا انـدک کـمـکـی ب

اگر مسئوالن زندان بـا مـن مشـکـل  .  تحمل دردھایش باشد 
دارند گناه این کودک چـیـسـت؟ آیـا فـرزنـد مـن کـم از  
فرزندان عراق و سوریه و افغانستان دارد که ھـر روز مـورد  
ـرنـد؟   خشونت و آزار و از دست دادن والدینشان قرار می گـی

 آیا این نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی نیست؟ 
مسئوالن زندان می خواھند بگویند تا وقتـی از حـقـوق  
کودکان دیگر و زنان و کارگران دفاع می کنی حق دیـدار  

ـیـل  !  با تنھا فرزند بیمارت را نخواھی داشت  مسئولین بـه دل
انتشار مطالبم در ھنگامی که بیرون از زنـدان بـودم مـن را  
از مالقات با فرزندم محروم کردند و از ھمان ھنگام مـوفـق  
ـیـل ھـمـیـن   ـیـن بـه دل به دیدار فرزند بیمارم نشده ام و ھمچن
ـرار   مشکالت ھمسرم در وضعیت روجی بسیـار نـاگـواری ق

ـیـمـا  .  دارد  جا دارد اینجا از ھمه کسانی که برای فرزنـدم ن
زحمت کشیده اند از جمله کادر درمانی بیمارستان مـحـک  
ـم چـرا   ـم تشـکـر کـن و ھمینطور مردم مھربان و دوستان خوب
ـیـسـتـه اسـت تـا   ـیـمـا تـوان که با این کمک ھا بوده کـه ن
حدودی روزھای خطرناک درمانش را پشت سر بـگـذاردامـا  

نیما ھمچنان بـایـد  .  ھمچنان نیاز به مراقبت ھای ویژه دارد 
زیر نظر پزشک باشد و به شیمی درمانی اش ادامه دھد و  
ـیـاز   ھر انسانی می داند که یک کودک در این شرایط ن

 .به حضور پدر دارد 
 شکنجه روحی محسوب می شـود و    این شرایط سخت 

اگر مسئوالن فکر می کنند تا از مـواضـع بشـر دوسـتـانـه  
 از حمایت از حقوق کودک و حـقـوق کـارگـر عـقـب    خود 

 اگر فکر می کنند از کنار کوکان کـار    نشینی می کنم 
ـفـشـان را بـه   و کودکانی که برای امرار مـعـاش تـن نـحـی
ـنـد   خیابان می سپارند پا پس می کشم اگر فرک می کن
ـنـھـا مـی گـذارم بـایـد   دوستان کارگر و زحمت کشـم را ت
بدانند مسلما با ھزینه ھای سنگینی که تا کنون متحـمـل  
شده ام ھر گز نه کارگران را تنھا می گذارم و نه کودکـان  

 !بی گناه را و ھمچنان بر عقاید خود پا فشاری می کنم 
شرایط ھمسر و فرزندم و بیماری خودم ھـر روز شـرایـط  
را برای من سخت تر و سخت تر می کند و در این شرایـط  
ـرم  ـیـش گـی . برای رسیدن به حقوق خود بایـد اقـدامـی در پ

ادامه وضع موجود من را ناگزیر از اعتصاب غذا به عنـوان  
 .آخرین راه حل خواھد کرد 

ـیـمـارم و   من بار دیگر بر ضرورت مالقـات بـا فـرزنـد ب
ـنـھـا   ھمچنین اعزام خودم به بیمارستان تاکید می کنم و ای
ـیـن از   ـم و ھـمـچـن را جزئ حقوق خدشه ناپذیر خود می دان

ـم  ـل رنـج  .  ھمه انسانھای شریف و آزادیخواه استمداد مـی طـب
ـیـمـارم مـن را آزاد   بی عدالتی مرا کمتر از رنج کودک ب
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من ایستادگی می کنم ولی چه کسانـی بـایـد  . نمی دھد 
 پاسخگوی این ھمه بی عدالتی باشند؟ 

امید که ھمه زندانیان سیاسی به ھمه حقوق خود دسـت  
ـرون    یابند  ـی  بی شک حمایت ھا و دلگرمی ھای شمـا از ب

زندان تاثیربه سزائی در شرایط ما و تشـویـق مـا بـه ادامـه  
ـتـی را   راھمان دارد و ھمچنین مسئولین این ھمه بـی عـدال

 .در افکار عمومی زیر فشار قرار می دھد 
 بھنام ابراھیم زاده زندانی سیاسی 

 
برگزاری مراسم گرامی داشت یاد 
 جانباختگان معدن مس خاتون آباد

 جمعی از کـارگـران  ٤/١١/٩٢ صبح روز جمعه  :  بھمن ٤ 
و فعالین کارگری و اعضای کمیتـه ی ھـمـاھـنـگـی در  
دھمین سالگرد کشتار کارگران مـعـدن مـس خـاتـون آبـاد،  

ـبـاخـتـگـان  در   مراسمی را در گرامی  داشت یاد این جـان
مراسم بـا خـوانـدن سـرود  .  اطراف شھر سنندج برگزار نمودند 

آغاز شـد و بـا  )  سرود جھانی طبقه ی کارگر (انترناسیونال  
ـبـاخـتـگـان راه   اعالم یک دقیقه سکوت به یاد تمامی جـان

سـپـس  .  آزادی و برابری و خواندن قطعه شعری ادامه یـافـت 
ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد   ی کمیته  بیانیه 
ھای کارگری درخصوص مـحـکـومـیـت کشـتـار   تشکل 

ـتـه   کارگران معدن خاتون آباد توسط یکی از اعضای کـمـی
ـیـز چـنـد تـن از حـاضـریـن  .  قرائت شد  در اواخـر مـراسـم ن

ـبـاخـتـگـان و   مطالبی را درگـرامـی  داشـت یـاد ایـن جـان
و دیـگـر مسـائـل  "  دسـتـمـزد " ی   ھمچنین درمورد مسأله 

ـر امـر   پیش روی جنبش کارگری ایران و جھان و تـأکـیـد ب
ـقـه » ـراد نـمـودنـد  «ی کـارگـر  تشکل یابی واتحاد طب . ای

ـرایـی از  ١ مراسم که تقریبا    ساعت به طول انجامید بـا پـذی
کمیته ھماھنگی برا ی کـمـک بـه  .  حاضرین پایان یافت 

 ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

بیانیه ی کمیته ھماھنگی برای کمک به 
ایجاد تشکل ھای کارگری ،در گرامی 

داشت یاد جانباختگان معدن مس خاتون 
 آباد

ـلـخ و  ١٣٨٢ چھارم بھمن سال   ـیـن، ت ، یادآور روزی خـون
در ایـن روز  .  دردناک در تاریخ جنبش کارگری ایران است 

آبـاد   جمع کثیری از کارگران اخراجی معدن مـس خـاتـون 
ھایشان، برای بازگشت به کـار و ایـجـاد   به ھمراه خانواده 

امنیت شغلی، اقدام به اعتراضی گسترده و مسـدود نـمـودن  
نمودند؛ کـه در   «شھربابک »به   «آباد خاتون »ی   جاده 

ـتـظـامـی در نـھـایـت شـقـاوت   مقابل، نیروھای امنیتی و ان
ـران را   یکی از بزرگترین فجایع حاکمیت سرمایه  داری ای

پـاسـداران سـرمـایـه در اقـدامـی ضـد انسـانـی،  .  رقم زدنـد 
کارگران به ستوه آمده از درد و رنـج  نـظـم سـرمـایـه را در  
قصاوتی مثال زدنی مورد یورش وحشیانه خود قرار داده، و  
از زمین و ھوا آنان را به رگبار گلوله بسته و بـه خـاک و  

ی کشـتـار   الزم به ذکر است که فـاجـعـه .  خون کشیدند 
ـیـوسـت کـه دولـت   کارگران خاتون  آباد زمانی به وقـوع پ

ی   اصالحات با شعار دفاع از حقوق تمامی اقشار جامعـه 
ایران بر مسند قدرت تکیه زده بود؛ و با انجام ایـن کشـتـار  
عمال  این واقعیت را بر ھمگان آشکار نمود کـه حـاکـمـیـت  
سرمایه در ھر رنگ و لعابی، منافعـی جـدای از مـنـافـع  

داران را تأمین و تضمین نخواھد نمود و از ھـیـچ   سرمایه 
ـیـز روی  گـردان نـخـواھـد   جنایتی در سرکوب کارگـران ن

ی سیـاسـت  ی کارگر، در سایه  با این وجود طبقه .  بود 
داری ایران با مشقـت  ھای شوم و نکبت بار  سرمایه  

ـبـان بـوده، و مشـکـالت و   بارترین شـرایـط دسـت بـه گـری
ـرای   معضالت اھدایی آن ھر لحظه قربانگاه تازه  تری را ب

آورده اسـت؛ چـرا کـه   رنجبران و محرومـان بـه ارمـغـان  
آباد را  شرایط موجود امکان وقوع فجایعی ھمچون خاتون 

امـروز  .    تر ممکن خواھد نمود در سطحی بسیار گسترده 
آبـاد را گـرامـی مـی  در شرایطی یاد کارگران خاتون 

ـتـی بـه مـراتـب   داریم که طبقه  ـران وضـعـی ی کـارگـر ای
تـعـمـیـق  .  گـذرانـد  بارتر از گذشته را از سر مـی  مشقت 

ھـای   فقر و فالکت روز افـزون بـه بـخـشـی از واقـعـیـت 
ھـای   بیـکـار سـازی .  زندگی کارگران مبدل گشته است 

ـراردادھـای اسـارت  ـرده، ق بـار و ضـد کـارگـری و   گسـت
انجماد دستمزدھای زیر خط فقر، ھست و نیست آنـان را بـه  
. فنا برده، و مرگ تدریجی را به آنان تحمیـل نـمـوده اسـت 

ـیـابـی   صاحبان سرمایه در متن چنین اوضاعی، جھـت دسـت
حسـاب و   به انباشت پایان ناپذیر سرمایه و سـودھـای بـی 

گردان نبـوده و   ای خویش از ھیچ ترفندی روی  افسانه 
ـر   با استفاده از ھمه  ی توان خود، جھت ھـر چـه مسـدودت

نمودن فضاھای باز، به ترویج و گسترش اختناق و سرکـوب  
ـیـن   ھای حق تحرکات و فعالیت  طلبانه و انسانـی فـعـال

ـلـه، در   کارگری و کارگران پیشرو دست زده، تا بدین  وسی
غیاب عناصر آگاه و کارآمد بر سرعت ماشین چپـاول خـود  

آباد با غلطیدن در خـون خـویـش،   کارگران خاتون .  بیافزاید 
ـقـه  ھا و مطالبات خود و ھم  بخشی از خواست  ای  طب

ھایشان را جھت رھایی از منجالب سرمایه بیان نمـودنـد،   
ی اتحاد و ھمبستـگـی    که تحقق واقعی آن تنھا در سایه 

ی کارگر و اتکا به نیروی طبقاتـی خـود    سراسری طبقه 
داشت یاد و  در پایان ضمن گرامی . آنان میسر خواھد بود 

آباد و تـمـامـی   ی جانباختگان معدن مس خاتون  خاطره 
ـری انسـان  ـراب ھـا، خـواسـتـار   جانباختـگـان راه آزادی و ب

ی آمران و عامالن کشتار کـارگـران خـاتـون  محاکمه 
و خواست خود را مبنی بر پایان بخشـیـدن  .  باشیم آباد می 

ـرای   ـنـاق و زنـدان ب به ھر گـونـه فضـای سـرکـوب و اخـت
کارگران پیشرو و فعالین کارگری اعالم داشته، و خـواھـان  
به رسـمـیـت شـنـاخـتـه شـدن تـمـامـی حـقـوق سـیـاسـی و  
ـراض، تـجـمـع و   دموکراتیک ھمچون حق اعتصاب و اعـت

ھای مستقل برای کـارگـران مـی   تحصن و ایجاد تشکل 
گرامی باد یاد جانباختگـان مـعـدن مـس خـاتـون . باشیم 
ـری   -آباد  ـراب ـبـاخـتـگـان راه آزادی و ب . گرامی باد یاد جـان

ـتـه .  مستحکم باد ھمبستگی طبقاتی کـارگـران  ی   کـمـی
 -ھای کارگری  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 ٤/١١/٩٢ 
 

مرغ »شرایط ضد کارگری در کشتارگاه 
 سنندج «پر

ـر »کشتارگاه صنعـتـی   ـری  ١٥ در   «مـرغ پ ـلـومـت  کـی
در ایـن کشـتـارگـاه  .  کامیاران واقع اسـت  -جادھی سنندج  

ـفـت  .   شیفت کاری، کارگران به کار مشغولند ٢ در   در شـی
 نفر کار میکنند که ساعت کـاری  ٥٨ شب  این کشتارگاه  

 شروع شـده امـا سـاعـت اتـمـام کـار  ٢٠:٠٠ آنان از ساعت  

 نفر بـه صـورت  ٢٠  کارگر  ٥٨ از میان این  . مشخص نیست 
 نفر دیگر با قراردادھای موقت اشتـغـال دارنـد؛  ٣٨ رسمی و  

که قراردادھای آنان فاقد تاریخ اتمام بوده و کـارگـران، ھـر  
ـنـد  در  ».  سه ماه یک بار باید قرارداد جدیدی را امضا نمای

 نسـخـه  ٤ مواردی که قرارداد کار، کتبی باشد قرارداد در  
تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به ادارھی کار  مـحـل  
و یک نسخه نزد کارگر و یک نسـخـه نـزد کـارفـرمـا و  
ـیـار شـورای اسـالمـی کـار و در   نسخھی دیـگـر در اخـت
ـرار   کارگاھھای فاقد شورا در اختیار نمایندھـی کـارگـر ق

اما در  ).  ١٦ قانون کار، انتشارات کماالن، ص  ( «. میگیرد 
این کشتارگاه نمایندھی کارگر وجود ندارد و کـارفـرمـایـان  
برگھایی که متعلق به کارگران و نمایندھی آنـان اسـت را  

ـر اسـاس قـانـون کـار تـمـامـی  . نیز نزد خود نگه میـدارنـد  ب
کارگران  یک کارگاه، چه ساده و چه ماھر، مشمول بیمـه  

 نفر از کارگران قراردادی این کشـتـارگـاه  ١٥ میگردند، اما  
ـنـد  ـیـمـه ھسـت ـنـی اسـت کـه کـارگـران ایـن  .  فاقد ب ـت گـف

کشتارگاه عموما به صورت انفرادی و پراکـنـده نسـبـت بـه  
ـنـکـه در تـاریـخ   وضعیت موجود اعتراض مـیـکـردنـد تـا ای

ـفـت شـب در  ٣٠/١٠/٩٢  ــادی از کــارگـران شــی  جــمـع زی
 ماه حقوق خـود بـه مـدت یـک  ٣ اعتراض به عقب ماندن  

ـیـجـه  .  ساعت از کار کردن خودداری نمودند  ـت این اعتراض ن
بخش بوده و کارفرما صبح روز بعد حقوق کـارگـران را بـه  

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  .  حساب آنان واریز نمود 
 ١٣٩٢  بھمن  ٢ -ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
ادامه فشار کارفرمایان شرکت سقز سازی 

 به کارگران) و ن ( کردستان
بر اساس گزارش رسـیـده، کـارفـرمـایـان شـرکـت سـقـز  

، ھمچنان در ادامـھـی سـیـاسـتـھـای  ) و ن  (  سازی کردستان 
ـر   ضد  کارگری خویش، کارگران شاغـل در شـرکـت را زی
سختترین و سنگینترین شرایط ممکن قرار داده و، بیشرمـانـه  
در سایھی حمایتھای ھمه جانبھی دولت بـخـش زیـادی از  
ـر   حقوق مسلم آنان را پایمال مینمایند و،لحـظـه بـه لـحـظـه ب

ـنـد  شـایـان ذکـر  .  تھاجمات کارگر ستیزانھی خویش میافزای
ـر کـارگـران   است اخیرا  کارفرمایان شرکت با تشدید فشار ب
با سابقه، جھت ھر چه بی حقوقتـر کـردن آنـان، و ارضـای  
ـریـن   ـت سود خواھی ھر چه بیشترخویش، کارگران را در سخت
شرایط مجبور به تحمل اضافھکارھای طوالنی، آنھـم بـدون  
ـراضـی را بـا   احتساب سختی کار نموده، و ھر گـونـه اعـت

کـارفـرمـایـان، کـارگـران را مـجـبـور  .  اخراج پاسخ میدھنـد 
 ساعت را بدون کمترین امکانات و  ١٢ ساختھاند که روزانه  

آنان حتی از دادن غـذا  .  تسھیالتی به کار طاقتفرسا بپردازند 
به آنان امتناع ورزیده، و خود  کارگران را ملـزم بـه تـھـیـه و  
ـرداخـت مـاھـیـانـه   تدارک غذای مورد نیاز نـمـوده، و بـا پ
ـتـی را در ایـن   ـی شانزده ھزار تومان بابت آن ھر گونه مسئول

ـرای  .  خصوص از خود سلب نمودھاند  کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
 ٢٦/١٠/٩٢ کمک به ایجاد تشکلھای کارگری  

 
اعتصاب و درگیری کارگران :گزارشی از

 کیسون با پلیس سرکوب گر
ـروژه ھـای عـمـرانـی    شركت بین الملی كیسون كـه در پ
ـروژه   ـنـون پ ساختمانی و شھرك سازی فعالیت می كند و اك

ـرنـد  . شھرك سازی پرند را در دست اجرا دارد    ٦ در شـھـرك پ
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 ھزار واحد  آپـارتـمـان  ١٦ .  ھزار كارگر   مشغول كار بودند  
مـحـل شـھـرک در  .  در شھر فوق در دست  سـاخـت اسـت 

شرکت کیسون طـی  سـال  .  ساوه واقع است  -اتوبان  تھران  
 كارگر را از كـار اخـراج كـرده اسـت  ١٢٠٠ جاری  تا كنون  

 ماه دستممزد خـود را دریـافـت نـكـرده  ٦ كارگران اخراجی   
 ماه حـقـوق  ٦  كارگر  باقی مانده نیز  بیش از  ٤٨٠٠ .  اند  

ـبـه .  طلب كار ھستنـد    ٩٢ -١٠ -٣٠ كـارگـران  در روز دوشـن
كارگران اعتصابی جھت پاسـخ بـه  .دست به اعتصاب  زدند  
ومدیران  به حـمـایـت  از كـارفـرمـا   .دفتر مدیریت  میروند  

ـنـد  ـران را  .  كارگران را تھدید می کـن ـیـز  مـدی كـارگـران ن
گروگان  میگیرند تا نماینده كارفرما در جمـع شـان حضـور  

ـنـد .  یابد  روز سـه  .  با پایان روز كارگران مدیران را رھا میكن
ـردنـد كـه   ٩٢ -١١ -١ شنبه   ـب  كارگران در اعتصاب به سر مـی

پلیس در محل حاضـر مـیـشـود و بـا تـھـدیـد از كـارگـران   
كـارگـران  بـه  .  میخواھد  كه به اعتصاب خود پایان دھـنـد 

ـنـد بـه  .پلیس اعالم میكنند    تادستمزد خود را دریافت ننمای
ساعتی پـس از آن مـحـوطـه  .  اعتصاب خود ادامه میدھند 

تجمع كارگران توسط پلیس گارد ویژه به محاصره در میایـد  
ـنـد  ـری كـارگـران اعـتـصـابـی مـی کـن . وشروع به دستـگـی

ـیـز در دفـاع از خـود بـا  گـارد ویـژه درگـیــر   كـارگـران ن
ـیـابـد  .  میشوند   .  این در گیری تا شب  ھمچنان ادامه مـی

ـر  ١٠٠ در پایان روزكارگران متوجه میشوند كه در حدود   ـف  ن
ـم    ـیـز تصـمـی ـر شـده انـد كـارگـران ن از  ھمكارانشان دستگـی
میگیرند كه مقابل مجلس تجمع اعتراض  خود را ھمچـنـان  

-كمیته پیگیری ایجـاد تشـكـلـھـای كـارگـری .  ادامه دھند 
 ١/١١/١٣٩٢ 

 
کارگران ایران تایر دومین روز اعتصاب 
خود را با اتحاد و ھمبستگی  پشت سر 

 گذاشتند
ـر  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  کارگران معترض ایران تـای

با اتحاد و ھمبستگی کم نظیری دومین روز اعتصاب خـود  
ـران  .  را پشت سر گذاشتند  بدنبال تالش مدیریت کـارخـانـه ای
ـر بــرای اخـراج   ـر از کـارگـران روز مـزدی و  ٣٠٠ تـای  نــف

ـر از آنـان، مـوجـی از  ٨٠ قراردادی و ابالغ تلفنی آن به   ـف  ن
ھمبستگی کارگری در میان کارگران این کارخانه شـکـل  

 کارگر ایران تایر در اقدامـی مـتـحـدانـه از  ١٠٥٠ گرفت و  
صبح دیروز در اعتـراض بـه ایـن اخـراج سـازیـھـا دسـت بـه  
اعتصاب زدند و دیروز و امروز مدیریت کارخانه مـوفـق بـه  

ـر گـزارشـھـای  .  شکست اعتصاب این کارگران نشـد  ـنـا ب ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران قسمت تولیـد  
این کارخانه ھمگی روزمزدی یا قراردادی ھستند و لیسـت  

بـا ایـن  .   نفره اخراج شامل این دسته از کارگران اسـت ٣٠٠ 
حال کارگران رسمی کارخانـه کـه اغـلـب در قسـمـتـھـای  
مھندسی و کارشناسی و اداری کارخانه مشغول بکارنـد و  
دیگر کارگرانی که در لیست اخراج قرار نـگـرفـتـه انـد در  
اقدامی  پر شور دوشادوش ھمکاران اخراجی خود دسـت بـه  
ـیـل   ـریـت کـارخـانـه کـه دل اعتراض زده اند و در مقابل مدی

 کارگر را نداشتن امکان مالی برای تداوم کـار  ٣٠٠ اخراج  
این دسته از کارگران اعالم کرده است اظھار داشته انـد مـا  
ـر   حاضریم یا بمدت چند مـاه دسـتـمـزدھـایـمـان را بـه تـاخـی

 درصـد از حـقـوق مـا را  ١٠ بپردازید و یا در ھمین مـدت  
ـر  . کسر کنید تا اخراجی در کارخانه صورت نگیرد  اما مدی

کارخانه در مقابل این پیشنھـاد از سـوی کـارگـران اعـالم  
ـنـه کـاری   کرده است دستور اخراج از باالست و در این زمـی

الزم به یاد آوری است عـمـده سـھـام  .  از دست من بر نمیاید 
ـر سـابـق ( کارخانه ایران تایر  ـرال تـای ـیـاد  )  جـن ـن مـتـعـلـق بـه ب

ـیـاد کـه بـه نـام مسـتـضـعـفـان   ـن مستضعفان است و ایـن ب
میلیاردھا تومان از دارائـی جـامـعـه را در دسـت دارد در  

 کارگر گرفتـه اسـت کـه ایـن  ٣٠٠ حالی تصمیم به اخراج  
ـرار گـرفـتـه انـد  .  کارگران در آستانه ماھھای پایانی سال ق

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه ازاد کـارگـران  
ایران  در پی گذشت دو روز از مقاومت متحدانه کـارگـران  

ـر از ھـمـکـارانشـان،  ٣٠٠ ایران تایر در اعتراض به اخراج   ـف  ن
. عصر امروز مدیریت کارخانه فردا را تـعـطـیـل اعـالم کـرد 

کارگران ایران تایر نیز اعالم کرده اند در صورت عدم تـوجـه  
به خواستھایشان  از روز شنبه ھمچنان به   اعتـصـاب خـود  

دوم بـھـمـن    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  ادامه خواھند داد 
 ١٣٩٢ ماه  

 
 اخراج و بیکارسازی

 
محرومیت کارگران اخراجی ایران تایر از 

 خدمات بیمه بیکاری
کارگران اخراجی ایران تایر وقتی پیگیر مستمری بیـمـه  
بیکاری خود از اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی غرب تھـران  

شوند به آنان گفته شده به دلیل آنکه کارفرما بیمه آنـان    می 
را بصورت فصلی و پیمانکاری به اداره تامیـن اجـتـمـاعـی  

توانند از خدمات مسـتـمـری    پرداخت کرده این کارگران نمی 
مسئوالن اداره تعاون کار ورفـاه  .  بیمه بیکاری استفاده کنند 

اجتماعی غرب تھران بجای پیگیری مشـکـالت کـارگـران  
ـر بـه آنـان تـوصـیـه کـرده  ـران تـای ـرای حـل    اخراجی ای انـد ب

 .مشکالتشان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند 
 

  کارگر دیگر از شرکت پیش تنیده١٠اخراج 
ـنـدج  ٤ شرکت پیش تنیده  واقع در    کیلومتری جاده سـن

  کارگـر خـود  ١٠   تعداد  ٣٠/١٠/٩٢ به کامیاران در تاریخ  
الزم به یادآوری است کـه کـارفـرمـایـان ایـن  . را اخراج کرد 

ـیـش  ١  یعنی درست  ١/١٠/٩٢ شرکت در مورخه ی    مـاه پ
ـبـود فـروش   نیز به بھانه ھـای واھـی کـمـبـود بـودجـه و ن

 کـارگـر دیـگـر خـود  ١٥ محصوالت تولیدی اقدام به اخراج  
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  .  کردند 

 ١٣٩٢  بھمن  ١ -ھای کارگری 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

  کارگر ٦٥٠تعویق سه ماه حقوق 
ـیـد لـولـه  «لوله گستر »کارخانه   ھـای    که در زمینه تـول

ـیـل آنـچـه از سـوی   ـیـت دارد بـه دل انتقال نفت و گاز فعال
ـرای فـروش  »کارفرما   نداشتـن ضـمـانـت نـامـه بـانـکـی ب
ـیـد را کـاھـش داده و از    ذکر مـی  «محصوالت  شـود، تـول

با وجود آنـکـه  .   کند   پرداخت حقوق کارگران خودداری می 
انبارھای این کارخانه مملو از لوله برای فروش اسـت و در  
زمینه تولید نیز ھیچ مشکلی وجود ندارد، مشتریان حـاضـر  

خـریـداران کـه  .  شـونـد   به خرید محصوالت این کارخانه نمی 

ـنـد،  )  عسلویه ( اغلب از مناطق نفت خیز جنوب کشور   ھسـت
زمانی که برای عقد قرار داد بـه ایـن کـارخـانـه مـراجـعـه  

کنند برای تضمین خریدشان از کارفرما ضمانـت نـامـه    می 
خواھند اما کارفرما قادر به دریافت ایـن    معتبر بانکی می 

ـر کـه  .  نامه از بانک نیسـت   ضمانت  کـارخـانـه لـولـه گسـت
ـرش و   مدیریت آن طی دو سال گـذشـتـه از سـازمـان گسـت

 اکـنـون    نوسازی به بخش خصوصی واگذار شده اسـت، ھـم 
 .کند   در پرداخت حقوق کارگران کوتاھی می 

 
 گزارش 

 
سفرھیاتی از صندوق بین المللی پول روز 

 !شنبه به تھران
المللی پـول ارزیـابـی    بھمن ایسنا،صندوق بین ٥ به گزارش 

ساالنه اقتصاد ایران که از حدود سه سال قبل متـوقـف شـده  
ـیـام مـورای،  .  گیرد   بود را از سرمی  ـل برپایـه ایـن گـزارش،وی

ـفـه در   سخنگوی صندوق اعالم کرده است پس از ایجـاد وق
ھای اخیر، تحت توافق طرفین بازبینی ماده چـھـارم در    سال 

برای انجام نخستین مـذاکـرات تـحـت  .  گیرد   ایران انجام می 
ھای ماده چھارم، ھیاتی از صندوق بین المللی پـول    بازبینی 

اعضـای ھـیـات صـنـدوق  .  کند   روز شنبه به تھران سفر می 
بین المللی پول پس از دیدار و گـفـت و گـو بـا مـقـامـات  

ـران بـازرگـانـی و گـروه  ھـای اجـتـمـاعـی، در    دولتی، مـدی
ـتـصـادی و    بازبینی  ھای ماده چھارم به ارزیابی وضعیـت اق

پس از آن ھـیـات اعـزامـی  .  مدیریت کشور خواھند پرداخت 
ـیـشـرفـت،   صندوق گزارشی را منتـشـر خـواھـد کـرد کـه پ

ـنـی    کمبودھا و چالش  ـی ھای پیش روی اقتصاد ایران را بـازب
ـیـام مـورای  .  خواھد کرد  ـل ـقـل از وی خبرگزاری فرانسه به ن

ـبـات  :  نوشت  ھدف کلی بازبینی ماده چھارم، نحوه احیای ث
ـنـدمـدت در   ـل ـرداخـتـن بـه ضـعـف ب اقتصاد کالن و آغـاز پ
ـران خـواھـد بـود  . چارچوب سیاست و ساختار اقتـصـادی ای

ـر بـه   پیش از این ھیاتی از صندوق بین المللی پول در نوامـب
ایران سفر کرده بود تا از برنامه اقتصادی دولت جـدیـد آگـاه  

ـران و  . شود  بسیاری امیدوارند که توافق ھسته ای میـان ای
ھایی که اقتصـاد کشـور را فـلـج    کشورھای غربی، تحریم 

ھا از ھفته گذشتـه    شماری از این تحریم .  کرده اند، لغو شود 
صـنـدوق  .  تحت توافق ژنو به مدت شش ماه معلق شده انـد 

ـر    بین    ١٠ المللی پول در آخرین گزارش خود که بـعـد از سـف
بینـی کـرد کـه    روزه کارشناسانش به ایران منتشر شد، پیش 

ـیـدا   رشد منفی اقتصاد ایران پایان یافته و تورم نیز کاھش پ
ـتـصـادی  .  خواھد کرد  طبق گزارش این وام دھـنـده، رشـد اق

 درصد بـوده اسـت و  ١.٩  برابر با منفی  ٢٠١٢ ایران در سال  
ـرآورد شـده اسـت ١.٥  منفی  ٢٠١٣ این رقم در پایان سال   .  ب

  ٢٠١٤ المللی پول این است کـه در سـال    برآورد صندوق بین 
 رشـد  ٢٠١٤ روند منفی متوقف خواھد شد و در پایان سال  

 . خواھد رسید ١.٣ اقتصادی ایران به مثبت  
 

اعتراض به اخذ وجه اجباری از اولیای 
ھای  دانش آموزان تحت پوشش مشارکت

 !مردمی
آموزان از سوی مـدارس    دریافت کمک از اولیای دانش 

ـرغـم   ـی داستان تکراری است که ھمچنـان ادامـه دارد و عـل
ـرورش بـارھـا اعـالم کـرده کـمـک  ھـای    اینکه آموزش و پ
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 گـونـه اجـبـاری    مردمی باید کامال داوطلبانه و بدون ھیـچ 
باشد، اما برخی از مدیران بدلیل مشکالت مالی نـاشـی از  

ھـای مـردمـی اجـبـاری    ھا، با دریافت کمک   کمبود سرانه 
ـرق و    سعی در تامین بخشی ھزینه  ھا از جـمـلـه پـول آب، ب

ـرخـی از مـدارس،  . دارند ... گاز و   این روزھا شاھدیم که ب
ھـای مـردمـی در    ھای جدیدی را برای اخـذ کـمـک   روش 

ھای آماده بانکی بـا    اند که نمونه آن ارائه فیش   پیش گرفته 
آمـوز، نـام مـدرسـه و شـمـاره    ثبت نام و نام خانوادگی دانش 

حساب مدرسه است که اولیا باید مبلغ درج شده در فـیـش  
. را به حساب مدرسه واریز و آن را به مدرسه تحویـل دھـنـد 

مدیران مـدارس مشـکـالت مـالـی، واریـز نشـدن سـرانـه و  
کاھش میزان آن و ھمچنین کافی نبودن این سرانه را علـت  

ـنـد و    اصلی درخواست کمـک از والـدیـن عـنـوان مـی  کـن
ھای جاری مدارس بسیار افزایش یـافـتـه    معتقدند که ھزینه 

ـبـاشـد،    و چنانچه مشارکت  ـیـا ن ھای مردمی و کمک اول
ـران مـدارس عـنـوان  .  چرخد   چرخ مدارس نمی  ھر چند مـدی

ـتـی    می  ـیـاری اسـت، امـا وق کنند پرداخت وجه امری اخـت
ـم کـه    ھای دیـگـری مـی   رویم، حرف   سراغ والدین می  شـنـوی

ھـرچـنـد کـه  .  ھای مدیران اسـت   کامال متناقض با صحبت 
ـیـن   ـر اجـرای قـوان مسوالن وزارت آموزش و پرورش ھمواره ب
ـر   ـنـی ب ـفـی مـب تاکید کرده و بارھا برخورد بـا مـوارد تـخـل
ـیـا را اعـالم   دریافت کمـکـھـای مـردمـی اجـبـاری از اول

ـیـن    کرده  ـر از ایـن قـوان اند اما مشکالت مالی مدارس فـرات
است که بتوان با آیین نامه و دستورالعمل به آن خاتـمـه داد،  
ـران بـا   ـبـاشـد مـدی ـیـن اگـر مشـارکـت مـردمـی ن در این ب

ھـای    شوند، لذا افرایش ھرینه   مشکالت متعددی مواجه می 
ـیـن شـده و   مدارس در برخی موارد باعث نادیده گرفتن قوان

دھـد، ھـمـیـن امـر    مدیران را به اخذ وجه اجباری سوق مـی 
شود؛ به طوریکه ایـن امـر بـه    موجب نارضایتی والدین می 

 .سریال تکراری ھر ساله مدارس تبدیل شده است 
 بخشی ازیک گزارش  –بھمن  ١  -ایسنا :منبع 

   
 اخبار بین المللی

  
 کشیش ٤٠٠یک رسوایی دیگر،  -واتیکان 

 کودکان اخراج شده اند بدلیل آذر جنسی
ـرده از   ـیـکـان پ به گزارش دویچه وله اسناد داخـلـی وات

 کشیش برداشته اسـت کـه مـتـھـم بـه  ٤٠٠ مجازات حدود  
ـنـد   کودک  .  آزاری و سوءاستفاده جنسی از کـودکـان ھسـت

در این اسناد آمده که پاپ بندیکت شانزدھم، رھبر پیـشـیـن  
ھـا را در    کاتولیک ھای جھان، فرمان اخراج ایـن کشـیـش 

ـیـکـان شـمـار  .   اش صادر کرده بود   دوسال پایانی فعالیت  وات
کشیشان خلع لباس شده را در اختیار مسئوالن سازمان ملـل  

ـتـه    متحد که در این باره تحقیق می  ـرار داده و گـف کنند، ق
ـرگـرفـتـه شـده    می  شود این آمار از گزارش ساالنه واتیکان ب
سـی گـزارش    بـی   نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از بی .   است 

ـیـکـان، در   داده است که فدریکو لومباردی، سخنگوی وات
ابتدا شمار این افراد را تـکـذیـب کـرده بـود، امـا بـعـد در  

ـیـد کـرده و    بی   گو با خبرنگار بی   و   گفت  سی این آمار را تـای
برمبنای این گزارش در سـال  .   آنھا را صحیح دانسته است 

 کشیـش بـه خـاطـر بـدرفـتـاری یـا  ٢٦٠  در مجموع  ٢٠١١ 
. سوءاستفاده جنسی از کودکان پست خود را از دست دادنـد 

ـیـک بـه     شمار اخراجی ٢٠١٢ در سال   ھا از کلیسای کاتـول
ـر بـود ١٢٤ ھمـیـن عـلـت   ـف ـرگـزاری  .   ن ایـن تـعـداد را خـب

ـیـب در دو  .   آسوشیتدپرس نیز تایید کرده است  ـرت بـه ایـن ت
ــھــام  ٣٨٤  در مـجــمـوع  ٢٠١٢  و  ٢٠١١ سـال   ــه ات ـفــر ب  ن

ـیـک   ـیـسـای کـاتـول سوءاستفاده جنسی از کودکان از کـل
این شمار بیش از آمـار مـربـوط بـه دوسـال    .  اند   اخراج شده 

ـیـن  .    است ٢٠٠٩  و  ٢٠٠٨  در گزارش مجله اشپیگل ھمچن
ــار  ٢٠٠٩  و  ٢٠٠٨ آمــده اســت کــه در دو ســال    شــم

ـیـک    کشیش    ١٧١ "  فـقـط " ھای اخراجی از کلیسای کاتول
ـبـاط  . اند   تن بوده  این در حالی است که ھیچ آمـاری در ارت

ـیـک در سـال    با موضوع کودک  آزاری در کلیسای کاتول
 تـا  ٢٠٠٥ بندیکت شانزدھم از سال  .   در دست نیست ٢٠١٠ 
در سـال  .   پاپ و رھبر کاتولیک ھـای جـھـان بـود ٢٠١٣ 
ـیـسـای  ٢٠٠٩   خبر سوءاستفاده جنسی از کـودکـان در کـل

ـیـن    گفته مـی .   کاتولیک به شدت توسعه یافت  شـود چـن
ـیـک دارای ارزش   آماری آن ھم از طرف کلیسـای کـاتـول

ھا و تحقیقـات    واتیکان تاکنون تنھا آمار اتھام . فراوانی است 
ـتـشـر مـی  کـرد، امـا در ھـیـچ سـنـدی    در این رابطه را من

ـفـاده از    منتشر نمی  شد که چند کشیش به عـلـت سـوءاسـت
ـریـن  . اند   کودکان مقام خود را از دست داده  ـبـاس بـاالت خـلـع ل

ـیـک بـه حسـاب   جریمه برای کشیشان در کلیسای کـاتـول
 . آید   می 

 
 ھزار تن ٥شرکت اینتل بیش از  -آمریکا 

 کند را اخراج می 
ـریـن   ـتـل کـه بـزرگـت ـن به گزارش خبرگزاریھا شرکـت ای
شرکت تراشه سازی کامپیوتر در جھان بشمار میاید، اعـالم  

 ھـزار  ٥  میالدی بیش از  ٢٠١٤ کرد که قصد دارد در سال  
ایـن تـعـداد  .  از نیروی کار خود را از کـار اخـراج بـکـنـد   تن 

  ١٠٧  درصد ک ل نیروی کار این شرکت کـه بـه  ٥ بیش از  
ـیـل ایـن  .  رسد را شامل میشود   ھزار نفر می  این شـرکـت دل

ـیـن   اقدام را کاھش فروش و افـت سـود شـرکـت و ھـمـچـن
 .ھا اعالم کرده است   بمنظور صرفه جوئی در ھزینه 

 
تظاھرات ھزاران نفر در  -ھنگ کنگ 

 اعتراض به بدرفتاری با کارگران خدمتکار
ھزاران نفر در اعتراض به بدرفتاری بـا   AFPبه گزارش  

خدمتکاران دست به اعتراض و تظاھرات زدند و خشـم خـود  
ایـن  .  را نسبت به رفتار برده وار با خدمتکاران اعالم کـردنـد 

حرکت اعتـراضـی ھـنـگـامـی شـکـل گـرفـت کـه یـک  
خدمتکار زن از کشـور انـدونـزی بشـدت تـوسـط صـاحـب  
کارش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و خبر این واقـعـه بـه  

ھـزاران کـارگـر خـدمـتـکـار و  .  سرعت ھمه جا پخـش شـد 
حامیانشان که در جلوی مراکز دولتی تجمع کـرده بـودنـد،  

ـم :  دادند   شعار می  ـی ـیـسـت ـرده ن از    یـکـی .  ما کارگر ھستیم، ب
ما باید به این برده داری مدرن خاتـمـه  :  گوید   معترضین می 

موارد بدرفتاری با کارگران خانگی یا خـدمـتـکـاران  .  دھیم 
ـرانـه    در ھنگ کنگ کم نیست، ولی  بدلیل قوانین سختـگـی

ـتـاریـھـا   دولت نسبت به مھاجران، کمتر مواردی از این بـدرف
دلیل عمده آن تـرس از دسـت دادن شـغـل  .  گزارش میشود 

 ھزار کارگر خدمتـکـار  ٣٠٠ در ھنگ کنگ حدود  . است 
ـنـد کـه اغـلـب آنـھـا از کشـور  ھـای    مشغول به کـار ھسـت

 .اندونزی و فیلیپین ھستند 

 
 نفر برابر با نصف ک ل ٨٥ثروت  -جھان 

 جمعیت دنیا
ـبـه     ٢٠ بر اساس گزارش موسسه اکسفام که رو دوشـن

ــروت  )     دی ٣٠ ( ژانــویــه   ــافــت، ث ــشــار ی ــت ــر از  ٨٥ ان ــف  ن
ـیـمـی از ک ل    ثروتمندترین پولدار  ـروت ن ھای جھان برابر بـا ث

ـلـغ ک ل  .  است )  و نیم میلیارد نفر ٣   یعنی (جمعیت جھان   مـب
 بیلیون دالر تـخـمـیـن زده  ٦٥٠  تریلیون و  ١  نفر  ٨٥ ثروت این  

ـروت  .  میشود   درصـد  ١ بر اساس ھمین گزارش مبلغ ک ل ث
ـیـش     تریلیون دالر یعنی ١١٠ از جمعیت جھان معادل   چیزی ب

ایـن گـزارش  .   برابر ثروت نیمی از جمعیت جھان است ٦٦ از  
ـرار   چند روز قبل از تشکیل مجمع اقتصادی جـھـان کـه ق
ـتـشـار   ـرگـزار شـود، ان ـیـس ب است آخر ھفته در دافوس سـوئ

ایـن  :  گویـد   وینی بیانیما ریس موسسه اکسفام می .  یابد   می 
ـیـمـی از  ٢١ تکان دھنده است که در قرن    میالدی، ثروت ن

 نفر باشـد کـه ک ل آنـھـا در  ٨٥ جمعیت جھان برابر با فقط  
در ایـن گـزارش آمـده  .  یک اتوبوس دو طبقه جا میگیرنـد 

ـم نـاعـادالنـه   ـقـسـی است که مبارزه با فقر بدون مـبـارزه بـا ت
 .ثروت بیمعنا است 

 
ھزاران گارگر معدن  -آفریقای جنوبی 

 دست به اعتصاب زدند
ھزاران نفر از معدنچیان پالتینیوم در آفریقای جنوبـی بـا  
برگزاری اعتصاب، خواستار دو برابر شدن دسـتـمـزد خـود و  

مـعـدنـچـیـان  .   اند    دالر در ماه شده ١٢٠٠ رسیدن آن به حدود  
ـیـوم و   ـن ـی معدن پالتینیوم ایمپاال، معدن آنگلو امـریـکـن پـالت

ـبـه   )  بـھـمـن ٣ (   ژا نـویـه  ٢٣ معادن لونمین روز پنج شـن
ـیـت   اعتصابی باز را آغاز کردند که این اعتصاب روند فعال
ـرو کـرده   سه معدن بزرگ پالتینیوم جھان را بـا اخـتـالل روب

معدنچیان اعتصاب کننده در حـالـی کـه بـه سـوی  .  است 
ـیـوم لـونـمـیـن در   ـن ـی استادیوم واندرکوپ نزدیک معدن پـالت
ـرای   منطقه ماریکانا راھپیمایی می کردند، شـعـارھـایـی ب

این اعتـراض کـه  .   دادند   بھبود وضعیت شغلی خود سر می 
از سوی جامعه معدنچیان و اتحادیه ساخت و سـاز مـعـادن  
ـریـن اعـتـصـاب   آفریقای جنوبی سازماندھی شده بود، بزرگت

 تـاکـنـون  ٢٠١٢ در بخش پالتینیوم آفریقای جنوبی از سـال  
ـقـای  ٢٠١٢ در سال  . آید   به شمار می  ـیـس آفـری ـل  نیروھای پ

جنوبی به سوی معدنـچـیـان اعـتـصـاب کـرده در مـنـطـقـه  
 مـعـدنـچـی  ٣٤ ماریکانا تیراندازی کردند که در این حادثه  

ـقـای  .   جان خود را از دسـت دادنـد  بـخـش مـعـدن در آفـری
ـرده  ٢٠١٢ جنوبی از اوت    و پس از چندین اعـتـصـاب گسـت

ایـن  .  به خاطر دستمزد کم به معدنچـیـان، فـلـج شـده اسـت 
اعتصابات ھمچنین به شھرت آفریقای جـنـوبـی بـه عـنـوان  
مقصدی برای سرمایه گذاری خـارجـی لـطـمـه وارد کـرده  

سه شرکت اصلی پالتینیوم که در آفریقای جـنـوبـی  .   است 
فعالیت می کنند، می گویند، این اعتصـاب ھـا در سـال  

ـیـارد دالر  ١.٢  در مـجـمـوع  ٢٠١٣  و  ٢٠١٢ ھـای   ـل  مـی
  ٨٠ آفریقای جنوبی تقریبا  .   خسارت بر جای گذاشته است 

ـیـار   درصد منابع پالتینیوم شناخته شده در جھـان را در اخـت
ـیـمـا حـدود  .  دارد  ـق  ھـزار  ٥٠٠ بخش معدن این کشور مسـت

ـیـد   کارگر در اختیار دارد و این بخش تقریبا یک پنجم تـول
 .شود   ناخالص داخلی آفریقای جنوبی را شامل می 


