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در بحثھـایـی  :  کارگر کمونیست 
ـنـدگـان   ـرا تـوسـط  نـمـای که اخـی
دولت، کـارفـرمـایـان و تشـکـالت  
ــی کــارگــری صــورت   زرد دولــت
ـتـه شـده اسـت کــه   گـرفـتـه، گـف
افزایش دستمـزد کـارگـر مـوجـب  
ــشــود  ــورم مــی ــن نــرخ ت ــاال رفــت . ب

ـتـی در   ـق موضوع چیست، آیا حقی
ــت ھــا وجــود دارد ؟   ایـن صــحــب

ـیـن   استـانـداردھـای شـمـا در تـعـی
ــزد شــامــل چــه   ــم حــداقــل دســت

 مواردی میشوند؟  
ربـط دادن  :  اصـغـر کـریـمــی 

بحث تـورم بـه دسـتـمـزد کـارگـر  
ــعــی بــرای افــزایــش   ــوان مــان ــعــن ب
ــخــشــی از جــنــگ   ــمــزد، ب ــت دس
طبقاتی و پروپاگاند طبقـه حـاکـم  
علیه طبقه کارگر است نه ھـیـچ  

ـم  .  چیز دیگر  ـی ـیـد فـرض کـن بیائ
که افزایش دستمزد مستقیـمـا بـه  
افــزایــش تــورم در یــک کشــور  
ــن   ــی در ای ــشـود، حـت ــجـر مـی مـن
صــورت نــیــز ایــن یــک ذره بــه  
کارفرما و دولت حق نمیدھد کـه  
بخاطر باالرفتن تـورم، دسـتـمـزدھـا  

مـگـر ھـیـچ  .  را افزایـش نـدھـنـد 

 یکی از جلوه ھـای ایـن جـنـون،  
در شھـر  "  نخبگان جھان " جمع شدن  

ـرای شـرکـت در   داووس سویـس ب
ـتـه  "  مجمع  جھانی اقصاد "  در ھـف

ــه قـولـی  .  گـذشـتـه بـود  شـمــار  " ب
ــادی ازکســانــی کــه  اســم و   زی
رسمی دارند، حضور در این مکان  
ـنـد   بلند و برفی را فرصتی مـیـدان
برای نشـان دادن خـود، شـنـاخـت  
ـر   ـراب دیگران، و قرار گـرفـتـن در ب

ـیـن   دوربین رسانه ھای پر قـدرت ب
ـفـوذ و   ـقـویـت ن المللی به منظور ت
ـــان در   ـــش ـــواضـــع ـــار م ـــش ـت ــ ان

ــھـــان  ـردا ."( ج ـــو فــ نشـــســـت  "  رادی
 -؛ از خاتمی تا روحانـی «داووس »

 )فریدون خاوند 
ــون،   ــن جــن ــگــر ای ــه دی ــمــون ن

ـیـخ "  ـتـی مـون . بـود "  کنفرانس امنی
ـــار و   ــه در کشــت ـــی ک ــان کس

 ای کارگران اعتصابی را مورد تھدید قرار داد محسنی اژه
 ٢  صفحه   اطالعیه حرب کمونیست کارگری ایران  

 افزایش دستمزد در گرو یک 
 مبارزه متحدانه است

 مصاحبه با اصغر کریمی

 ھمه چیز این جھان 
 جنون آساست
 یاشار سھندی 

ـبـه    بـھـمـن، شـاھـد  ١٣ روز یکشن
صحنه تـکـانـدھـنـده ای از صـف  
ھای طویل مردم به جـان آمـده از  
فقر و گرانی برای تـحـویـل سـبـد  
ــودیــم  ــی ب ــت روحـان . کـاالیــی دول

ــر گــویــا بــودنــد و ابــعــاد   تصــاوی
ـر   بیسابقه فقر و فـالکـتـی کـه ب
گرده مردم تحمیـل شـده اسـت، را  

ـر  .  به نمایش میگذاشت  جنجالی ب
سر پرداخت دو نوبت سبد کـاالیـی  

 تـحـت عـنـوان  ٩٢ تا پـایـان سـال  
ـتـی دولـت از  "  سیاستـھـای حـمـای

: کـه شـامـل "  برخی اقشار جامعه 
 کیلوگرم روغن نباتی مـایـع،  ٨.١ 
ـلـوگـرم  ٤  کیلوگرم برنـج،  ١٠   کـی

صف ھای طویل توزیع سبد 
کاالیی و مردم به جان آمده 

 از فقر و فالکت
 شھال دانشفر 

 موضوع حاد افزایش  *  در سوگ پیت سیگر
سه * حداقل دستمزد در استان انتاریو كانادا

 سال از انقالب مصر گذشت
 ناصر اصغری 

 !"سبد کاال" میلیون کارگر از دریافت ١٣حذف 
 محمد شکوھی

 اخبار کارگری
 داوود رفاھی -نسان نودینیان
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ـــی اژه ای  مـــحـــســـن
سخنگوی قوه قضائـیـه 
و دادســــتــــان کــــل 
: حکـومـت اعـالم کـرد

این دستگاه با افرادی " 
که به اسم اعـتـراضـات 
صنفی اقدامی برخالف 
نظم عمومی و امـنـیـت 
ــد  ــدھــن ــجــام ب ــی ان مــل

اژه ".  کـنـد برخورد مـی
ای به سئوال خبـرنـگـار 
ایلنا کـه امـروز از او 
ــر  ــی ــغــی ــیــل ت ــاره دل درب
رویکرد قوه قضائیه در 
مواجھه با اعـتـراضـات 
ــی کــارگــران و  ــف صــن

 کــارگــر ٢٨بــازداشــت 
 ٣معـدن چـادرمـلـو و 

ـــانـــه  ـــارگـــر کـــارخ ک
ــی ــل ــل طــی دو  پ اکــری

ھفته گذشـتـه پـرسـیـده 
ھــیــچ : " بــود، گــفــت

ای نسبت به  تغییر رویه
ــی  ــف ــراضــات صــن ــت اع
کــــارگــــران صــــورت 
نگرفته است امـا اگـر 
ــــه اســــم  ــــرادی ب اف
ــی  ــف ــراضــات صــن ــت اع
اقدامـی بـرخـالف نـظـم 
عمومی و امنیت ملی 
انجام بـدھـنـد بـا آنـھـا 

 ".شود برخورد می

 در ھفـتـه ھـای اخـیـر 
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی 
ــیــن  دســتــگــیــری فــعــال
اعتصابات کارگری را 
ــت ــرش داده اس . گســت

ــش از صــدکــارگــر  ــی ب
مـــعـــتـــرض شـــرکـــت 
کیسـون، پـنـج کـارگـر 
ســیــمــان لــوشــان، شــش 
کارگر پـلـی اکـریـل و 

 کـــارگـــر مـــعـــدن ٢٨
ــه  ــل ــم ــو از ج ــل چــادرم
کارگرانی ھستنـد کـه 
در روزھای اخیر توسط 
نــھــادھــای ســرکــوبــگــر 
جــمــھــوری اســالمــی و 
ــایــت  ــک ــا ش ــضــا ب ــع ب
کارفرما دستگیـر شـده 

ــــد ــــارگــــر ٢٧.  ان  ک
چادرملو و برخی دیگر 
از دســتــگــیــر شــدگــان 
بخاطر تداوم اعتراضات 
کــارگــران ایــن مــراکــز 

ـــــد ـــــن .  آزاد شـــــدن ای
دستگیری ھا سـیـاسـت 
اعــــالم شــــده دولــــت 

" اعـــتـــدال و تـــدبـــیـــر" 
روحانی است که اعدام 
ھا را گسـتـرش داده و 
اعالم کـرده اسـت کـه 
چپ زدائی در دسـتـور 

اما . حکومت قرار دارد

ـــه  ـــه اعـــدام ھـــا، ن ن
دستگیری ھا و نه ایـن 
تھـدیـدات کـمـکـی بـه 
بــقــای ایــن حــکــومــت 

ــد ــکــن ــمــی حــکــومــت .  ن
اسالمی بحـرانـی تـر و 
از ھر نظر ورشکسته تر 
از آن است کـه بـتـوانـد 
خود را از بـحـران ھـمـه 

 .جانبه اش نجات بدھد
  

ـــیـــســـت  ـــون حـــزب کـــم
کارگری این تھـدیـدات 
و دســتــگــیــری ھــا را 
شدیدا محکوم میـکـنـد 
و از کارگـران و مـردم 
آزادیخواه میخواھد کـه 
قـاطــعـانــه در دفـاع از 
کــارگــران و مــبــارزات 
آنھا به میدان بیاینـد و 
مبارزه برای سرنگـونـی 
حــکــومــت مــنــحــوس 
اســالمــی را گســتــرش 

ـــــــد ـــــــن ـــــــاب .  دھ حس
جنایتکارانی مانند اژه 
ــا  ــز مــردم ب ــی ای را ن
سرنگونی این حکومـت 

 .خواھند رسید
 حــزب کـــمــونـــیــســـت 

 کارگری ایران
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جنس دیگری ھسـت کـه مـرتـب  
گران نشود، مگر سـرمـایـه داری  
در تمـام طـول عـمـرش در ھـیـچ  
ـری از   کشوری موفق به جـلـوگـی
باالرفتن تورم شده است که نـوبـت  
ـرسـد ایـن   به نیروی کـار کـه مـی

ھمـه  ! استدالالت را پیش میکشند 
کاالھا بی وقفه گـران مـیـشـونـد،  
نیروی کار ھم بعنوان یک کـاال  
و طبق ھمان قانونمـنـدی جـامـعـه  
ـیـدا   سرمایه داری باید افـزایـش پ

ھـروقـت  .  کند به ھمیـن سـادگـی 
ـیـمـت   طبقه حاکم جلو باال رفتن ق
سایر کـاالھـا را گـرفـت آنـوقـت  
ـروی کـار ھـم   ـی میتوان درمـورد ن

 . وارد این بحث شد 
در سی و پنـج سـال گـذشـتـه  
ــار   ـیـمـت کـاالھـای دیـگـر بسـی ق
بیشتر از دستمزد افزایش داشتـه و  
ـرغــم   ـی قـدرت خـریـد کــارگـر، عـل
اینکه بارآوری کارش صدھـا بـار  
افزایش یافته است، ھر سال پائیـن  

ـر آمـده اسـت  ـیـن ت یـعـنـی  .  و پـائ
سرمایه داران کـاالھـای خـود را  
بیشتر از تنھا کاالئی که کارگـر  
ــرضــه   ــازار ع ــروش بــه ب ــرای ف ب

ـرایـن  .  میکند گران کرده انـد  ـنـاب ب
اگـر کسـی مـیـخـواھـد و فـکــر  
ـرل   ـت میکند میتوانـد تـورم را کـن
کند باید از جای دیـگـری شـروع  
ــر  ــمــزد کــارگ ــه از دســت ــد ن . کــن

کسی که در بحث تورم دسـتـمـزد  
کارگر را به میان میـکـشـد دارد  
صریح و عریان میگوید سـالـھـای  
گذشته ھم که دسـتـمـزد افـزایـش  
یافته به تـورم مـنـجـر شـده و بـه  
یک معنی ھمین دستمزد ناچـیـز  
کنونی ھم از سر کـارگـر زیـادی  

 . است 
اما اگر این بحث ھا مثال در  
کشورھای غربی که کـارگـر از  
ـر   ـراض ب حداقل حقوقی برای اعـت
سر دستمزد برخـوردار اسـت مـورد  
ــوری   ــھ ــم ــد، در ج ــاش ــه ب داشــت

در  .  اسالمی زیادی نچسب اسـت 
حالیکه سرمایه داران و کـل قشـر  

انگل جامعه از آیـت الـه ھـا تـا  
مقامات و وابسـتـگـان آنـھـا سـود  
وثروتشان بطور نـجـومـی افـزایـش  
ـقـه   ـیـکـه کـل طـب یافته، در حـال
ـر   کارگر را چندین بار زیر خط فق
ــیــکــه ھــمــان   رانــده انــد، در حــال
دستمزد ناچیـز را ھـم مـاھـھـا و  
ـردازنـد، آنـوقـت بـحـث   ـپ ـی سالھا نم
اینکه افزایش دستمزد مـنـجـر بـه  
ــشــود، مســخــره تــر از   تــورم مــی

 . مسخره است 
امـا در مـورد فـاکــتـورھــای  
ــن حـداقــل   ـی ـی ـرای تـع ــف ب ـل مـخـت
دستمزد، اوال تا جائی که به تـورم  
ــطــور   ــد ب ــای ــشــود ب ــوط مــی مــرب
اتوماتیک و بنظر من ھـر مـاھـه  
ــورم   حـداقـل دسـتـمـزد بـه انـدازه ت

ـم ھـر  .  افزایش پیدا کنـد  مـیـگـوی
ماه، چون آنقدر تورم در این سالھـا  
ـبـایـد   باال بوده است که کـارگـر ن
ـران ایـن زیـان   یک سال برای جـب
صبر کند و قدرت خـریـدش سـی  
چھل درصد یا بیشتر تا آخـر سـال  

 . پائین بیاید 
ثانیا، مـرجـع مـحـاسـبـه تـورم  
باید خود کارگران و تشکل ھـا و  

آمـارھـای  .  نمایندگانشـان بـاشـنـد 
ـر مـراجـع   بانک مـرکـزی و سـای
ـقـه   دولتی را حتی بخشـی از طـب

ھـر آمـاری  .  حاکم ھم قبول ندارد 
خواستند بنا به مالحظات مختلف  
ـنـد و ھـمـیـشـه ھـم   اعالم مـیـکـن
بخاطر مصـارف داخـلـی و خـارج  
ـرخ   ـر از ن نرخ تورم را بسیار کـمـت

 . واقعی تورم اعالم میکنند 
ثالثا، امروز خـواسـت افـزایـش  
دستمزد متناسب با تورم خواسـتـی  

کارگری کـه  .  گمراه کننده است 
ـر   دستمزدش یـک دھـم خـط فـق
است حتی اگر حداقل دستـمـزدش  
ھزار درصد افزایش یـابـد تـازه بـه  

در حالیکه تـورم  .  خط فقر میرسد 
چند ده درصد است و نرخـی کـه  
دولت اعالم میکـنـد سـی درصـد  

و چنانچه دستمـزدھـا سـی  .  است 
 ھـزار  ٦٣٠ درصد افزایش یابد به  

تومان میـرسـد کـه ھـفـت ھشـت  
ـر اسـت  ـق اگـر در  .  برابر زیر خط ف

طول سالھای گـذشـتـه کـارگـران  
ـنـاسـب بـا تـورم   توانسته بودند مـت
دستمزدشان را افـزایـش دھـنـد و  
قدرت خرید خـود را حـفـظ کـرده  
بودند، در چنین صورتی افـزایـش  
ــورم   ــا ت ــاســب ب ــن ــزد مــت ــم دســت
میتوانست یـک فـاکـتـور مـھـم  

 . تعیین دستمزدھا باشد 
و باالخره، بارآوری کار یعـنـی  
محصولی که کـارگـر در یـک  
روز کاری ایجاد میکند با تـوجـه  
ـبـا بـاال   به رشد تـکـنـولـوژی مـرت
ـبـال یـک   رفته است یعنی اگر ق
ساعت کار کارگـر، مـحـصـولـی  
معادل یک روز دستمزدش ایـجـاد  
ـیـه سـاعـات روز را   ـق میکرد و ب
برای کارفرما کار مـیـکـرد، االن  
نیم ساعت کار روزانه و یا حـتـی  
کمتر، محصولی معادل دسـتـمـزد  
تولید میکند و بقیه طـول روز را  
. برای سرمایه دار کـار مـیـکـنـد 

ـبـایـد   پس چرا سھم خود کارگـر ن
! از رشد بارآوری کار بیشتر شـود 

افزایش سرسام آور بـارآوری کـار  
منجر به باال رفتن استانـداردھـای  

ـلـی  .  زندگی شـده اسـت  ـی چـه دل
ـــال   ـــل ح ـــام ـر ش ــ دارد کـــارگ
ـبـاشـد   استانداردھای تازه زندگی ن
ـری از کـل ارزشـی   و سھم بیشـت
که تولید میکند را مطالبه نکنـد  
و خـواھـان یـک زنـدگـی بـھـتــر  

امـروز داشـتـن مـاشـیـن و  . نباشد 
کامپیوتر و تلفن ھـمـراه و صـدھـا  
چیـز دیـگـر ھـم جـزو ضـروریـات  

بـه کـارگـر  .  زنـدگـی شـده اسـت 
نمیتوان گـفـت درسـت اسـت کـه  
تولید کننده اصلی جامعه ھستـی  
اما باید مطابق با اسـتـانـداردھـای  
ــی  ــن . دوره رضــاشــاه زنــدگــی ک

بنابراین یـک فـاکـتـور مـھـم در  
تعیین حداقل دستمـزد بـاال رفـتـن  
استانداردھای زندگی نه فقط در  

 . ایران بلکه در دنیا است 
 

دولـت  :  کارگر کـمـونـیـسـت 
ـری   روحانی میگوید برای جلوگـی
از باال رفتن نرخ تورم، بـایـد جـلـو  
رشد نقدینـگـی را گـرفـت و بـه  

ھمین علت بھتر است که بخـشـی  
از دستمزد کارگر بشکل جـنـسـی  

ـرداخـت شـود  نـظـر  .  و غیر نقدی پ
ــمــزد   ــسـیــم دسـت ـق شـمــا درمــورد ت
ـقـدی   ـر ن ـقـدی و غـی کارگر به ن

 چیست؟ 
 

بحث تـورم را  : اصغر کریمی 
امـا  .  در سوال قبـل تـوضـیـح دادم 

ـقـدی یـک   تحمیل دستمزد غیر ن
عقبگرد کامل و تحمیل شرایطـی  
ـر بـه کـارگـر   ـنـاک ت بسیار اسـف

ـر  . است  این تاثیر مخربی نه تنھا ب
ــارزه او   ــب ــر و م دســتــمــزد کــارگ
میگذارد، بلکه نـگـاھـی کـه در  
این مساله به کارگر مـیـشـود از  
ـر   ھر فاکتـور دیـگـری مـخـرب ت

ـنـکـه ایـن  .  است  صـرفـنـظـر از ای
ــه یــک کــاله بــرداری بــا   مســال
ھدف ھای دیـگـر اسـت کـه در  
ادامه توضیح میدھـم، امـا یـک  
سوال ساده ایـن اسـت کـه مـگـر  
ــد کــه   ــن ــک ــی ــرمــا قــبــول م کــارف
محصوالت کارخانه اش را با قند  
و شکر و مایع ظرفشوئی مبـادلـه  
ـبـول   کند؟ مگر ھـیـچ تـاجـری ق
میکند که در ازای کاالئی کـه  
ـرنـج    میفروشد از خریدار مقداری ب

ـرد  ! و روغن و خرما تـحـویـل بـگـی
ــدرغــاز مــزد   ــه چــن ــت ب ــوب چــرا ن
ـرسـد مـیـخـواھـنـد   کارگر که مـی
ـقـه   ھمه معضالتی کـه خـود طـب
ـتـصـادی اش بـه   حاکم و نظام اق
جامعه تحمیل کرده اسـت را حـل  

کارگر از صبح تـا  !  و فصل کنند 
عصر در کارخانه کار میکـنـد و  
نیروی کارش را بـه سـرمـایـه دار  
ــد   ـروشــد، مــزدش را ھـم بـای ــف مـی

 . یکجا به حسابش بریزند 
ــمــزد   ــکــه کــردن دســت ــکــه ت ت
کارگـر کـه فـی الـحـال ھـم بـه  
ـلـف جـریـان دارد، بـه   اشکال مخت
معنی این است که بجای اینکـه  
ـیـمـا و در سـطــح   ــق کـارگـر مسـت
سراسر کشور بر سـر دسـتـمـزد بـا  
کارفرما یا دولت طرف شود، باید  
ــف وارد   ــھــه ھــای مــخــتــل در جــب

یکبار برای حـداقـل  .  جنگ شود 

دستمزد، یکبار برای پـاداش آخـر  
سال، یکبار ھم برای میـزان کـاال  
ـرار اسـت   و کیفیت کاالئی که ق

و ایـن  .  با این طرح به او بـدھـنـد 
تاثیر زیانباری بر مبارزه کارگر و  

ـر ایـن  . اتحاد او میگذارد  عـالوه ب
باید وقت زیادی ھم  در سـرمـا و  
گرما در صـف صـرف کـنـد تـا  
بخشی از دستمزدش را به صورت  
ـرای   ـرد یـعـنـی ب کاال تحویل بگی
ـنـور و   نقد کردن دستمزد مرتـب ای

کاالھائی ھـم  .  آنور دوندگی کند 
که بـه او اخـتـصـاص مـیـدھـنـد،  
چون کارگر است و سـرمـایـه دار  
ــن   ــدتــری ــســت، از ب ــه نــی و آیــت ال
ـرخـوردار خـواھـد بـود  ـیـت ب ـف . کی

کالھبردی ھای مختلف دیگـری  
ھم در جریان توزیع و تـحـویـل ایـن  
بسته ھا صورت میگیرد و یـک  
ـرای عـده ای از   ناندانی دیگـر ب

 . مقامات ایجاد میشود 
اما خارج از این فـاکـتـورھـا،  
آن تصویری است که طبقه حاکـم  
. از کـارگـر در جـامـعـه مـیـدھـد 

ـم یــک   ــســت ــن سـی کـارگــر در ای
ـیـشـرفـتـه کـه   کارگر صنعـتـی پ
ـرامـی دارد، جـلـوه   برای خود احـت

کارگـر و یـا ھـمـسـر و  .  نمیکند 
ـنـد   کل خانواده اش کسانی ھسـت
که زیر خط فقر نگھشـان داشـتـه  
اند، دستمزدی ده بار زیر خط فقـر  
ـر   به او میدھـنـد و حـاال عـالوه ب
کار طاقت فـرسـای کـارخـانـه و  
ـرای تـحـویـل   خانـه داری بـایـد ب
ـلـو   گرفتن دو کیلو روغن و ده کی
برنـج مـرتـب در ایـن صـف و آن  

مگر ھیچ سـرمـایـه  .  صف بایستد 
داری برای تحویل سودھـای آخـر  
ماھش در صف میایستـد؟ مـگـر  
ھیچ آیت اله و نماینده مجـلـس و  
ـر و فــرمـانـده و بـانـکـدار و   مـدی
ــه   ــق صــاحــب بــورســی یــک دقــی
ــا   ــن کــارھ ــش را صــرف ای وقــت
ـرای   میـکـنـد، مـگـر حـاضـرنـد ب
دریافت حقـوق و سـودشـان یـک  
ـنـد و چـنـد   دقیقه در صف بایسـت

 افزایش دستمزد در گرو یک مبارزه متحدانه است
 مصاحبه با اصغر کریمی

 ١  از صفحه  
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ـر   کیلو برنـج و روغـن و مـرغ زی
بغلشان بزنند؟ کارگر باید بگـویـد  
این رفتـار فـجـیـع و شـرم آور را  

ـرم  ـپـذی ـبـول  .  نمی ـر را ق ـی ایـن تـحـق
دوره برده داری و اربـاب  .  نمیکنم 

ـیـسـت  نـاسـالمـتـی  .  رعیتی که ن
ایـن  !  سرمایه داری ھمه افتخارش 

بوده که آدم ھا آزادانـه وارد بـازار  
و داد و ستد میشوند و ھـر کـس  
متناسب با پولی که دارد اجنـاس  
. مورد نیازش را در بازار مـیـخـرد 

االن میگوینـد حـتـی اجـازه خـرج  
کردن ھم دست خودت نیـسـت مـا  
تعیین میکنیم چه بخـری و چـه  

ایـن  .  این یک قھقرا است .  نخری 
خرد کردن شخصیت و غرور مـردم  
ـبـار   است که ھـزار زیـان دیـگـر ب

این رفتاری ارتجاعی بـا  .  میاورد 
کارگـر و کـل جـامـعـه اسـت و  
ـنـھـم   استانداردھای جامعه را از ای

با اینھمه موقعـی  .  عقب تر میبرد 
که این شرایط به کارگر تحـمـیـل  
ـرای   شد کارگـر مـجـبـور اسـت ب

ـیـت  . ھمین ھم بجنگد  ـف علیـه کـی
بد این سبد کاال و میزان پائین آن  

اعتراض کنـد کـه  .  اعتراض کند 
چرا این سھمیه بندی به ھـمـه آن  
اکثریتی که به فقر مـطـلـق رانـده  

 . شده اند تعلق نمیگیرد 
اما ھمانطور که اشـاره کـردم  
پشت ایـن مـاجـرا یـک تـوطـئـه  
دیگر ھم ھست و آن مـربـوط بـه  
حذف گام بـه گـام یـارانـه ھـای  

جرات نکردنـد یـارانـه  .  نقدی است 
نقدی را قطع کنند و حتی یارانـه  
ـنـد،   دو سـه دھـک را قـطـع کـن
اکنون بـا تـوزیـع سـبـد کـاال بـه  
ـر جـامـعـه   ـی ـق بخشی از اقشـار ف
ـرای حـذف   میخواھند زمینـه را ب

ـنـد  . یارانه ھای نقدی فـراھـم کـن
یعنی پشت کل این قضیـه یـک  
ــه   ــر ب ــرض گســتــاخــانــه دیــگ تــع
ـرار   ـریـت مـردم ق کارگران و اکـث

ــر مــاه  .  دارد  امــا ھــمــیــن کــه ھ
میلیون ھا نفر برای تحویل بسـتـه  
ھای کاال مجبـورنـد بـه خـیـابـان  
بیایند و در صـف ھـای طـوالنـی  
ـرای   ـری ب بایستنـد بـابـد بـه بسـت
ـبـدیـل   اعتراض وسیع ھمه مـردم ت

آن نود درصـد جـامـعـه کـه  .  شود 
اکنون به معـنـی واقـعـی کـلـمـه  
ــز   ــه اســت و از ھــمـه چـی گـرسـن
ـیـن   ساقط شده است، باید در چـن
شرایطی برای یک تعـرض ھـمـه  
جانبه علیه این وضعیت بپاخیزد و  
ــن   ــن بســاط را بــر ســر ای کـل ای

 . حکومت خراب کند 
 

آیا دست  :. کارگر کمونیست 
ــحــاد عــمــل   ــه یــک ات ــن ب ــافــت ی
ـران   کارگری توسط فعالین و رھـب
کارگری برای مقابلـه بـا ھـجـوم  
جمھوری اسـالمـی بـه مـعـیـشـت  

 کارگران، امکانپذیر است؟ 
 

روشـن اسـت  :  اصغر کریـمـی 
که ھرمیـزان اتـحـاد و نـزدیـکـی  
ـران کـارگـری و   ـیـن و رھـب فـعـال
ـلـف کـارگـری   تشکل ھای مخـت
حول این مساله، طبقه کـارگـر را  
ــرای افــزایــش   ــارزه ب ــب ــر م در ام
ـرد  ـب . دستمزد یک قدم به جلو مـی

ـنـه   اما اجازه بدھیـد درمـورد زمـی
ھـای ایـن مسـالـه تـوضـیـحـاتـی  

 . بدھم 
ـر   در ھفته ھا و ماھھـای اخـی
اعتراضات کـارگـری در مـراکـز  
ـرش   بزرگ و مھم صنعتـی گسـت

ــه اســت  ــافــت خــواســت افــزایــش  .  ی
دستمزد فعالتر از سالھای قبل بـه  
خواست ھزاران کارگر در مـراکـز  
ــل شــده اســت  ــدی ــف تــب ــل . مــخــت

کارگران پتروشیمی خـوارزمـی و  
ـرچـم دو   بسـبـاران در مـاھشـھـر پ
میلیون تـومـان دسـتـمـزد حـداقـل  
ــراشــتــه انــد و   ــمــزد را بــراف ــت دس

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا برای افزایش دسـتـمـزد  
با بلند کردن پرچم این خواست بـه  

کـارگـران  .  این حرکت پیوسته انـد 
پتروشیمی ھای فراورش و فـجـر،  
ــران   ــل و ای ــی اکــری کــارگــران پــل
خودرو، کارگران معدن چـادرمـلـو  
و برخی مراکز دیگر نیز در حـال  
ــمــزد   ــارزه بــرای افـزایــش دسـت مـب
ھستند و شواھد حاکـی از تـداوم  
ــارزات کــارگــری در مــراکــز   مــب
ـلـف   بزرگ صنعتی در نقاط مخت

در نتیجـه کـارگـران  .  کشور است 
در موقعیت مساعدتری نسبت بـه  
ـرای مـبـارزه حـول   سالھای قبل ب
ــد و   ــمــزد قــرار دارن افـزایــش دســت
کارگران پتروشیمی ھا که در دو  
ـر   ـیـگـی سه سال گذشته متحد و پ
بر خواسـت ھـای خـود از جـمـلـه  
افزایش دستمزد مبـارزه کـرده انـد  
در موقعیت بسیار خوبی برای بـه  
حرکت درآوردن کل طبقه کـارگـر  

 . میباشند 
یک نکته مھم داشتن یـک  
خــواســت مشــخــص و واحــد در  

ـنـظـر مـن  .  زمینه دستمـزد اسـت  ب
کارگران پتروشیمی ھـا بـا طـرح  
خواست دو میلیون تومـان حـداقـل  
ــن خــواســت واحــد را   ــمــزد ای دســت

درست اسـت کـه  .  روشن کرده اند 
دو میلیون تومان حـتـی بـه انـدازه  

نصف خط فقر ھم نیـسـت امـا از  
نظر تاکتیکی طرح ایـن خـواسـت  

ایـن خـواسـت  .  بسـیـار بـجـا اسـت 
توسط بخشـی از کـارگـران فـی  
الحال مطرح شـده اسـت و فشـار  
ــوان در   ــت ایـن اعــتــراضــات را مــی
ــی جــمــھــوری   ــزیــون ــوی ــامــه تــل بــرن
ـنـدگـان   اسالمی و در صحبت نمای
ـنـده   حکـومـت کـه بـه اسـم نـمـای
شوراھای اسالمی کار و کـانـون  
ـره   انجمن صنفی کـارگـران و غـی
ھم مشاھده کرد که مجبور شدند  
ـم   ـی ـیـون و ن ـل از دستمزد یک مـی

روشـن اسـت کـه  .  صحبت کننـد 
ـیـش از دو   حق کارگران بسـیـار ب
ــون تــومــان اســت امــا در   ــی ــل ــی م
شرایـطـی کـه کـارگـران تشـکـل  
ــد   ــدارن ھــای ســراســری خــود را ن
بالفاصله نمیتوانند مثـال خـواسـت  
پنج میلیون تومان دستـمـزد را در  

ـنـد  دو  .  ابـعـاد وســیـع مــطـرح کــن
میلیون تومان از نظر بسـیـاری از  
ـر   کارگران در این مقطع واقعـی ت
ـرسـد و اگـر   و مقبول تر بنظـر مـی
کارگران چند مـنـطـقـه حـول ایـن  
ـنـد ایـن بـه   خواست به میدان بیـای
ـفـع   معنی یک تحول عظیم بـه ن

بنـظـر  .  مبارزه کارگران خواھد بود 
مـن تشـکــل ھــای کــارگـری و  
نماینـدگـان کـارگـران در مـراکـز  
ـنـد ایـن   ـتـوان مختلف کارگری می
خواست را به خواست عمومی در  
ـنـد و   ـبـدیـل کـن حوزه نفوذ خود ت

 . یک مبارزه قدرتمند را دامن بزنند 
ــارگــران   ــظــر مــیــرســد ک بــن
پتروشیمی ھای ماھشھر، یـعـنـی  
ـروشـیـمـی   حدود ده ھزار کارگر پت
ھای این منـطـقـه، در مـوقـعـیـت  
ـنـد کـردن ایـن   ـل مساعدی برای ب

ـنـد  اتـحـادی کـه در  .  پرچم ھسـت
سالھای گـذشـتـه در مـیـان ایـن  
ــت،   ــوده اس ــارگــران ب ــخــش ک ب
مبارزات متحدانه ای کـه انـجـام  
داده اند، موفقیت ھـائـی کـه بـا  
اتحاد و پـافشـاری خـود بـدسـت  
ــرح ایــن خــواســت   آورده انــد و ط
ـروشـیـمـی   ـت توسط کـارگـران دو پ
خوارزمی و بسباران، آنھا را از ھر  
ـرار   ـیـدی ق ـتـی کـل نظر در موقعی
ـرچـم را   داده و اگر متحدانه این پ
به اھتزاز درآورند، مجمع عمومـی  
خود را تشکیل بدھند، بـا مـراکـز  
ـرنـد، بـه کـل   دیگـر تـمـاس بـگـی
کارگران ایران فراخـوان بـدھـنـد و  
فعـاالنـه وارد ایـن مـیـدان شـونـد  
میتوانند نقشی بسیار حـیـاتـی در  
ـفـا   مبارزه بر سر افزایش دستمزد ای

ـقـش  .  کنند  ـر ن بعالوه اینجا باید ب
مھم تشـکـل ھـای کـارگـری و  
فعالین کارگری برای دامـن زدن  
ــرح یــک   ــه و ط بــه ایــن مســال

ایـن  .  خواسـت واحـد، اشـاره کـرد 
طبعا به ھیچوجه به معنی نادیـده  
ــن تــالش کــارگــران ســایــر   گـرفــت
مراکز مھمی که جنـب و جـوش  

 . باالئی دارند نیست 
اما عالوه بر این خواست بـایـد  
توده ھای وسیع مردم بـا خـواسـت  
ــنــد طــب و   ھــای دیــگــری مــان
ـرداخـتـن   ـپ تحصیل رایـگـان و بـا ن
ـرق و   وسیع ھزینه ھای آب و  ب
ـیـمـه   گاز و یا خواست کـار یـا ب
ــدگــی   ــرای یــک زن ــکــاری ب بــی
ـنـد و صـف   انسانی به میدان بیـای
محکمی در مقابل این شـرایـط و  
ـرار اسـت بـه   ھجوم تازه ای که ق
طبقه کارگـر و مـردم مـحـروم و  

 . فقیر بیاورند ایجاد کنند 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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پشتیبانـی از کشـتـار مـردم بـی  
دفاع در چھار گوشه دنیا دسـتـی  
دارند و اسم و رسمی بھم زده انـد،  
در مونیخ گرد آمده بودنـد کـه از  

نمونـه  !  امنیت جھان صحبت کنند 
کامل این امنیت ادعایی کشتـار  
توده مردم سوریه است که جـالدان  
و حامیان جالدان مردم سـوریـه در  
ـر سـر اوکـرایـن   کنفرانس مونیخ ب
دعوا میکردند و تھدید میـکـردنـد  
ـیـز سـوریـه دیـگـر   که اوکـرایـن ن

بھمین  !  خواھد شد؛ عجب امنیتی 
خاطر است که با وجود سنـدھـای  
آشکار از دخالت مستقیم سپـاه در  
ـر امـور   سوریه، جـواد ظـریـف وزی
خارجه روحانی، با زمختی بسـیـار  
به دوربین نگاه میکند و میگویـد  
جــمــھــوری اســالمــی در ســوریــه  

ـروی نـظــامـی نـدارد  ـی ــھـرحــال  !  ن ب
" نشـسـت داووس " تمرکز بحث ما  

است که سیاستـمـداران بـورژوازی  
ـتـصـاد حـرف زدنـد و   در مورد اق
ـتـه   نشان دادند ھمه شعارھا و گـف
ھای بـورژوازی پـوچ اسـت کـه  
بازارقوانین خودش را دارد و ایـن  
قوانین کـور اسـت و راه خـود را  

دو جالد منطقـه، روحـانـی  .  میرود 
ـرانـس حضـور   ـف و ناتانیاھو در کـن
ـنـان دھـنـد در   ـی داشتند کـه اطـم
ـر پـاشـنـه   منظقه خاورمیـانـه در ب
سود سرمایه میچرخد و دولتـھـای  
ایشان یـکـسـره در خـدمـت ھـدف  
ـنـد و   مقدس سرمایـه داری ھسـت
ــجــام   ــی الزم بـاشــد ان ـت ــای ھـر جــن
خواھند داد تا سود سرمایه محقـق  

 . شود 
ـیـد سـاز در آخـریـن   حسن کـل
حرکت ثابت کرد ایشان نخبه ای  
ــگــر در فــریــب کــاری اســت  . دی

سـبـد کـاالی رایـگـان در  " توزیع  
، قـولـی بـود کـه   " میان محرومان 

ایشان در شبی که گـزارش صـد  
روزه دولتش را میداد، داد کـه تـا  
ــع   ــوزی ــت ت ــان ســال در دو نـوب پـای
. میشود و ظاھرا سر قولـش مـانـد 

اما بـا یـک فـرمـان نـاگـھـانـی  
ـیـون از  ١٢ ھشت میلیون از   ـل  مـی

ـر  " این   ـی بذل و بخـشـش دولـت تـدب
ــد  ــد  "  وامــی گــویــا  (  مــحــروم شــدن

ـیـون   ـل ـران دو مـی محـرومـان در ای
 ھزار تـومـان  ٥٠٠ نفرند و آنھا که  

دریافت میکنند جز مرفھیـن بـی  
ـرار  !)  درد ھستند  و آنھا ھم کـه ق

ـرنـد بـایـد در صـفـھـای   است بگی
طوالنی در این سـرمـای کشـنـده  
ـتـظـار   چند روز اخیر، ساعتھا به ان
ـریـن   ـر آمـیـز ت ـی بمانند و در تـحـق
شکل ممکن یـک سـبـد مـنـت  
ـنـد  . دولت اسالمی را دریافت کـن

ــــن دو روز اول،   ـی ـــ ــــم در ھ
ژورنالیستھای بـورژوازی بـه مـا  
ــا   ــد کــه م ــت کــردن ــاب مــردم ث
فرھنگ اش را نداریم و حریص و  

ـفـش کـه  !  طماع ھستیم  ـن و شیخ ب
ـریـن  " گفته میشـود   ـتـصـاددان ت اق

اسـت  "  رئیس جمـھـوری اسـالمـی 
نشان داد که در کـلـک زدن بـه  
مردم از ھیچکدام از کـاربـدسـتـان  
ــدارد  . حـکــومــت اســالمــی کــم ن

ایشان در اجالس داووس خطاب به  
دارند،  "  اسم و رسمی " کسانی که  

خودمانی گفته باشیم، دستـی در  
ـران   استثـمـار دارنـد، گـفـت بـه ای
ــت ایشــان   ــد، چــرا کــه دول ـن ــای ـی ب
ــد کــه بســاط   ــن ــک ــی تضــمــیــن م

و ما شـاھـد  .  استثمار فراھم باشد 
ـره   ـف ھستیم که یک ھئیت صـد ن

ـر  "(  کارآفرینان فرانسوی "از   ـی تـعـب
بـه  )  سیمای جـمـھـوری اسـالمـی 

ایران آمدند تا از نزدیک وضعیـت  
ــا   ــن ــنــد و ضــم ــن را مــطــالــعــه ک
آمـادگـی شـان را بـه حـکـومــت  
ـثـمـار   ـرای اسـت اسالمی سرمایه ب

ـنـد  الزم  .  کارگران ایران اعالم کـن
به ذکر است سفیر پیشین فـرانسـه  
درگفتگو با بی بـی سـی اعـالم  

امـریـکـایـی  " کارآفرینان "کرد که  
ـنـد تـا   ھم مشغول ھمین کار ھست
ـتـھـا از   از قافله عقب نیفتند، مـن
ـبـت شـده در   طریق شرکـتـھـای ث
دوبی بی سـرو صـدا در رفـت و  

 . آمد ھستند 
 ســال از عــمــر اجــالس  ٤٤ 

داووس سوئیـس مـیـگـذرد، یـک  
ــن   ــسـت مـدعـویـن ای ـی نـگـاه بـه ل
اجالس در ھمه این سـالـھـا نشـان  
میدھد که ھمـه دعـوت شـدگـان  
یک چیز مسئله شان است و آن  
ـثـمـار   راه حل پیدا کردن برای اسـت

ـر اسـت  ـیـشـت ـر و ب در ایـن  .  بیشـت
ـیـب   ـرت اجالسھایی که بورژوازی ت

ـبـوده   ـرار ن آن را میدھد ھیچگاه ق
که راه حلی بیابند که توده مـردم  
در جـھـان از گـرسـنـگـی نـجـات  

کسانی که اسم و رسـمـی  .  یابند 
دارند در برنامه اشان ھیچگاه ایـن  
ـنـد   نبوده که چنین کاری را بکـن
ـرعـکـس، در صـدد چـاره   بلکه ب

" مـخـاطـرات "جویی بودند که جلو  
تھدیدھا را تبدیل بـه  " را بگیرند و  

ــد  ــن ــر  " ؛  !" فــرصــت کــن آھــنــگ پ
... شتاب دگرگونی ھای جھـان  

ـتـصـادی،   ـر تـحـوالت اق ـی زیر تـاث
پیشرفت ھای شگفت آور عـلـمـی  
و تکنولوژیک، تغییـرات دایـمـی  
ــی کــار،   ـل ـل ــم ــن ال ـی ــسـیــم ب ـق در ت
ــازه در   عضــویــت کشــور ھــای ت
جـرگـه قـدرت ھــای نـوظــھـور و  
دیگر متغیر ھا، فرصت ھـا و در  
ھمـان حـال تـھـدیـد ھـا و حـتـی  
ــر   ــر ب ــاری س ــب ــرگ ــرات م مــخــاط
میآورند که باید آنھا را با افـکـار  
ـران در   عـمــومـی و تصــمـیــم گــی
ـلـی در   ـیـن الـمـل سطوح ملـی و ب

براستـی  ) ھمانجا ." (میان گذاشت 
پیشرفـتـھـای  " باید پرسید که چرا  

ـــمــــی و   ـل ــــت آور عـــ ـف ـــگـــ ش
بـایـد مـنـجـر بـه  "  تکـنـولـوژیـک 

مخاطرات مرگباری گردد؟ چـرا  
آھنگ پرشتاب دگرگونی جـھـان  
برای توده مردم فقـط مـخـاطـرات  
مرگبار دارد؟ آیـا جـز ایـن اسـت  
که اساس جھان کنونی بر جـنـون  
ـیـت یـک   سود و نفع شخصی اقل
ــوار اسـت و   درصـدی جـھــان اسـت

ــردم را  ٩٩ زنــدگــی    در صــد م
ــار تــھــدیــدی   ــب ــرگ ــرات م مــخــاط
میکند؟ چـون ایـن یـک درصـد  
فقط و فقط به فـکـر ضـخـامـت  
ــنــد و ایــن   ــت کــیــف پــولشــان ھس

حاضرند دنیا نابـود  "  تصمیم گیران " 
 . شود اما سود ایشان نیفتد 

دراین آخرین نشست داووس بـه  
قول گزارشگر بی بی سی، حسن  
روحانی به زبـانـی حـرف زد کـه  

و انصـافـا او  .  دیگران ھم بفھمنـد 
به زبان بورژوازی سعـی کـرد بـه  
ــد کــه   ھـمــکـارانشــان حــالـی کـن
ـران در خـطـر   سرمایه داری در ای
ـیـدا   است، اگر میخواھند نجـات پ
کنـد و طـبـعـا خـطـری مـتـوجـه  

سرمایه داری جھانی نشـود بـایـد  
به جـمـھـوری اسـالمـی کـمـک  

اما سوال ایـن اسـت مـگـر  .  کنند 
این به عـقـل بـورژوازی جـھـانـی  
نمی رسـد کـه چـه خـطـری در  
فردای سقوط جمھوری اسـالمـی  
ــد   ــھـدی ــه داری را ت نـظــام ســرمـای
ــد؛ امــا   ـن مـیـکــنـد؟ چــرا، مــیـدان
ــن   ــه ای ــت ک ــن اس ــکــل ای مش
ــاســب   ــگــوی مــن حــکــومــت  ال
ــن   ــی ای ــعــن ــوده، ی ــورژوازی نــب ب
ــرد امــا   حــکــومــت کــارش را ک
ــه یـک مشــکــل   ــون خـود ب اکـن
بزرگ تبدیل شده کـه ھـیـچ راه  
حلی ھم جز نابـودی کـامـل ایـن  

اگـر ایـن  .  حکومـت وجـود نـدارد 
حکومت قابل اصالح شدن بود تـا  

ایـن را  .  شـده بـود "  استحاله " حاال  
ــگــوی   ــوی در گــفــت ــھــل رضــا پ

 بھمن به  ١٤ دوشنبه شب به تاریخ  
که من ھم ماننـد  : "صراحت گفت 

ــم ایــران آمــاده   ــیــگــوی روحــانــی م
ــت  ــدن اس ــا ش ــوف ــک ــا  (!)  ش ام

جــمــھــوری اســالمــی حــکــومــت  
 ." نیست ) سرمایه (متعارف  

ـم   ـرخـــالف آنـــچـــه از رژیــ ــ ب
ـرفـت   اسالمی سرمایه انتـظـار مـی
که جنـبـش ھـای اجـتـمـاعـی را  
ــد، بـا وجــود ھــمــه   سـرکــوب کـن
ددمنشـی ھـای ایـن حـکـومـت،  
جنبشھای وسـیـع اجـتـمـاعـی نـه  
ـلـکـه وسـعـت   تنھا نابود نشـدنـد ب
ــچ   ـری گــرفـتـه انـد و ھـی ـیـشــت ب
ــد،   ــدارن ــدن ھــم ن ــاه آم ــوت ســرک
بخصوص جنـبـش کـارگـری کـه  
ـر مـنـافـع خـود   روز بروز آگاه تر ب

ایـن مـخـاطـره ای اسـت  .  میشود 
ـنـج سـال   که بورژوازی سـی و پ
ـرزیـده   است از کابوس آن بر خود ل

ــت  ــی و  .  اس ــان ــن روح ــذیــرفــت پ
ـرار دادن   میکروفن در اختیار او ق
ھم گره ای از کار بورژوازی بـاز  

با رییس جـمـھـوری  . "نخواھد کرد 
اقتصاد را بـه   «جھانی شدن »که  

ـرد،   عنوان یک واقعیت مـی پـذی
به تعامل با جھان باور دارد و در  
نشـسـت داووس، یــکـی از مـھــم  
ـیـسـم،   ـرال ـب ـی ترین اندیشکده ھای ل
شرکت میکند، آیا مـی تـوان بـه  

آنـچـه  (  پایان این ناھنجـاری ھـا  

که جمھوری اسالمی مسـبـب آن  
است و نمی تواند از آن خـالـصـی  
یابد تا راه بر مـتـعـارف شـدن ایـن  

امیدوار بـود؟  )  حکومت باز شود 
کسانی حتی طرح این پرسـش را  

عاجزانه از  .  ساده انگارانه میدانند 
ـرخـورد بـا   ـم در ب آنھا می خـواھـی
بازی ھای طرفه ای که روزگـار  
ـری   ـیـشـت در چنته دارد، فروتنی ب

) ھـمـانـجـا ."( از خود نشـان دھـنـد 
سقـوط  "  بازیھای روزگار " یکی از  

جمھوری اسـالمـی اسـت کـه بـا  
ــش کــارگــری   ــب ــن وجــود یــک ج
نیرومند در ایران خـطـر عـظـیـمـی  
بورژوازی را تھدید میکند و ایـن  
را ھیـچ اجـالس بـورژواھـا نـمـی  
تواند جلوش را بگیـرد ھـر چـقـدر  
ھم از نخبگان جھان و عـقـل کـل  

 . باشند 
 

 کارآفرینان جنون
یکی از نخبگان سـرمـایـه در  
ـردا   ــ ـــو ف ـــا رادی ـــگـــو ب ـت ــ ـف گــ

ـنـان خـطـر  :" ...  میگوید  کـارآفـری
می کنند منـابـع مـالـی الزم را  
برای سرمایه گذاری در صنـعـت،  
کشاورزی و خدمات فراھـم مـی  

ـنـد  ـنـی  .  کن مـنـظـور از کـارآفـری
ــزرگ   ــه ب الـزامـا ایـجـاد کـارخـان

راه انداختن یک کسب و  .  نیست 
ـروت   کار کوچـک ھـم ایـجـاد ث

کلمه کـارآفـریـن در  "  ، ."می کند 
ـرجـمـه   ـران، ت ادبیات اقتـصـادی ای
ــک   ــه ی ــت ک ــه ای اس ــم کــل
ـرال فـرانسـوی در   ـب ـی اقتصـاددان ل
قرن نوزدھم، در مورد گـروھـی از  
. بازیگران اقتصادی استفـاده کـرد 

نقش اصلی این بـازیـگـران ایـجـاد  
زمینه مناسب برای ترکیـب کـار  
"  و سرمایه برای ایجاد ثروت اسـت 

این نخبه اقتصاددان ھـمـان اسـتـاد  
ـر  " اقتصاد در پاریس، یعـنـی   دکـت

یکی دیـگـر  .  است " فریدون خاوند 
از جلـوه ھـای جـنـون ایـن جـھـان  

ـیـد  " ھمین کاریست که ایـن   اسـات
باید انجام دھـنـد و یـک  "  محترم 

ـبـافـنـد   عمر راست و دروغ را بھم ب
تا شاید یک جورھایـی سـرمـایـه  

خـطـر  . " داری را مظلوم جلوه دھند 
ــه گــذاری کـارآفــریــنـان  ،  " سـرمــای

ـرای  "  ترکـیـب کـار و سـرمـایـه ب
ـروت  ــ ؛ انصـــافـــا در  " ایـــجـــاد ث

ـر از پـاریـس تـا   ـب دانشگاھھا معت

 ١  از صفحه   ھمه چیز این جھان جنون آساست
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فیضیه قم درس رنـدی را خـوب  
 .می آموزند 

در مرام ایـن نـخـبـگـان ھـیـچ  
وقـت مــخـاطـراتــی کـه زنـدگــی  
ـرا   کارگران که جنـون سـرمـایـه آن
تھدید میکند، جایی ندارد، بلـکـه  
ـنـاب   برعکس ایـن را دیـگـر اجـت

کارآفرینـان خـطـر  . " ناپذیر میدانند 
و سرمایه شـان را مـی  "  میکنند 

ــکــس کــه کــارش را   ــد و آن آورن
تا از ترکیـب ایـن  " عرضه میکند  

ھمیشه خـدا از  "  دو ثروت پدید آید 
. این ثروت مـحـروم بـوده و ھسـت 

اما سھم کارآفرینان باید تضـمـیـن  
شده باشد اگـر کسـی چـپ بـه  
این ثروت نگاه کرد باید سرجایـش  

اگـر یـک کسـی  .  نشانـده شـود 
مثل ما کمونیستھا بگوییم یـک  
جای کار بدجوری میلنگد و ایـن  
ـیـس بـه   ـل دنیا وارونه اسـت، اول پ
سراغمان می آید و بعد با آخـریـن  
متد علم روانشناسی به ما ثـابـت  
ـــد کـــه مـــا دچـــار   ـن ــ ـن ـــکــ ـی مــ
ـم، بـخـصـوص   ـی اسکیزوفرنی ھست
ـیـمـاری بشـدت   مارکس از ایـن ب
ـیـن   رنج میبرده که تـوانسـتـه قـوان
ـقـد   اقتصادی بـورزژوازی را بـه ن

و اگر ھمه اینھا کـارسـاز  !  بکشد 
نشد محکوم به فقر و آواره گـی  
ھستیم و اگر ھیچـکـدام کـارسـاز  
ــاده حـــل   ـــاب دار آم ــد طــن نش

یک کـارآفـریـن  . مشکالت است 

ھزار جوره تشـویـق مـیـشـود و بـه  
موفق معـرفـی  "  یک مرد "عنوان  

ـرانـس   ـف میشود و ھمه جـا از کـن
ــی   ــیــت ــرانــس امــن ــف ــا کــن داووس ت
مونیخ تـا کـرویـدرھـای سـازمـان  
ملل برایش نگـران مـیـشـونـد کـه  
ـتـد  ـف . مبادا سرمایه اش به خطر بی

ـیـسـت   اگر ھمه اینھا نشان جنون ن
پس چیست؟ وقتـی یـک قـاتـل  
ـره ای   که دست به قتلھای زنـجـی
ـتـل   ـر را بـه ق ـف میزنـد و چـنـد ن
میرساند، ھمه دم و دستگـاھـھـای  
تبلیغات بورژوازی به کار میفتنـد  
ـنـد کـه طـرف دچـار   تا ثابت کن
ــونــی کــه   ــن جــنــون بــوده، امــا ج
سرمایه دارد و زندگی میلیـاردھـا  

انسان را به تباھی میکشد عـیـن  
با تمام بار مثبت ایـن  (کارآفرینی  

آیـا ایـن  .  معرفـی مـیـشـود )  واژه 
 دنیا وارونه نیست؟ 

اما اگر بورژوازی میتواند ھـر  
چـنـد وقـت یـکـبـار نـخـبـگـانــش  

را یکجا جمع کننـد، از  )  جالدان ( 
ــه   ــق ــه از طــب ــت ک ــی اس تــرس

ـرانسـھـای  .  کارگردارد  ـف ھـمـه کـن
ـرای ایـن   بین اللملـی بـورژوازی ب
ـبـایـد   است که آگـاه اسـت کـه ن
ـقـه یـکـبـار دیـگـر   بگذارد این طب
انترناسـیـونـال خـودش را سـازمـان  

ــش  .  دھـد  ـی بـورژوازی سـه سـال پ
ــش   ــود کــه جــنــب ــد ب   ٩٩ شــاھ

درصدیھا در کمترین زمان ممکـن  

ــردم در   ــی شــد و تــوده م جــھــان
ـری   ـم گـی میادین شـھـرھـا تصـمـی
ـنـھـا نـویـد یـک   میـکـردنـد و ای
ـیـسـتـی   ـرنـاسـیـونـال ـت جنبش نوین ان

ــــت  ـر اس ـــ ــــگ ــــود  .  دی ــــا وج ب
ـران   کمونیستھای کارگـری در ای

این نـه  .  این ممکن و شدنی است 
یک آرزو، بلکـه یـک واقـعـیـت  
است که با وجود حزبـی آگـاه بـه  
منافع کـارگـران تـحـقـق خـواھـد  

و دراولین قـدم سـرنـگـونـی  .  یافت 
جمھوری اسالمی با یک انقالب  
ــرگــونــی   شــاھــد آغــاز یــک دگ

 . عظیم تاریخی خواھیم بود 
***        

ـیــر  ٨٠٠ گـوشـت مــرغ،   ـن  گـرم پ
 کیلـوگـرم تـخـم  ٨.١ بندی و    بسته 

ـتـه ایـن  .  مرغ، ارائه شده اسـت  ـب ال
طرح فقط شامل کسانی میـشـود  

 ھـزار  ٥٠٠ که در آمدی کمتر از  
ایـن  دسـت پـخـت  .  تومان دارنـد 

ـم   ھـمـه دم و دسـتـگـاھـھـای رژی

ھـای    اسالمی از جمله وزارتـخـانـه 
صنعت، مـعـدن و تـجـارت، امـور  
اقتصادی و دارایی، تـعـاون، کـار  
ــمــاعــی و مــعــاونــت   ــت و رفــاه اج

ـردی    برنامه  ریزی و نـظـارت راھـب
ـر    رییس  جمھوری در برابر فضای پ

ــراضــی در   ــت ــب و جــوش اع ــن ج
محیط ھای کارگری و در میـان  

این طرح شامل بخـش  .  مردم است 
عظـیـمـی از کـارگـران و بـخـش  
ھای محروم جامعه نمیشود و در  

ــه اول اجــرای آن در   ــرحــل   ١٣ م

ـقـمـه   بھمن، مردم بسیاری بدنبال ل
ــابـان آمــدنـد  ــه خـی صــف  .  نـانـی ب

ـیـجـه ازدحـامـش   ـت ھایی که در ن
ـر کشـتـه و   ـف گفته میـشـود دو ن
. یکنفر راھی بیمارستان شده است 

صف ھایی کـه از تـرس شـورش  
مردم، نیروی حراستشان را ھـم در  

ایـن  .  کنارش مستقر کـرده بـودنـد 
ـم اسـالمـی   سیاست ارتجاعی رژی
و صحنه ھای تـکـان دھـنـده ای  
که از صف ھای طـوالنـی مـردم  
برای تحویل سید کـاالیـی دولـت  
ـیـدا کـرده اسـت،   آنچنان ابعادی پ
ـیـز از   که حـتـی اژه ای جـالد ن
ــودنــش ســخــن   ــز ب ــیــر آمــی ــحــق ت

 . میگوید 
ــن کــار   ـم اســالمـی بـا ای رژی
تالش دارد که از یکسو فضـا را  
آرامتر کند واز سـویـی دیـگـر بـه  

تدریج زیر ھمین چندرغـاز یـارانـه  
ـرداخـتـش در   ـرای پ نقدی  کـه ب

 .  مخمصه گیر کرده است، بزند 
ـنـد    از سوی دیگر اینھا میدان
ـیـن   که آخر سال است و موعد تعی
حداقل دستمزدھاست و اعتراضات  
ــن خــواســت ھــر روز   بــر ســر ای

سازمانیافته و قوی تر جـلـو مـی  
خصوصا در جلوی صف ایـن  .  آید 

ـــزی چــــون   ـرک ـراض، مـــ ــ ـت ــ اع
پتروشـیـمـی مـاھشـھـر بـا ھـزاران  

میدانند کـه بـا  .  کارگر قرار دارد 
ـنـه ھـای   رسیدن سال جدید و ھـزی
ـراض شـدت   نوروزی، فضای اعـت
ـنـکـه   ـنـکـه ای میگیرد و باالخره ای

ھـدفـمـنـد  " اجرای مرحله دوم طرح  
کردن یارانـه ھـایشـان در دسـتـور  
قرار گرفتـه اسـت و بـا افـزایـش   
ـرژی از   قیمت کاالھای حامـل ان

ـرق و   جمله ھزینه بنزین و آب و ب
غیره، به گفته خودشـان بـا یـک  
شوک تورمی دیـگـر و افـزایـش  
. بیشتر قیمت ھا روبرو خواھیم بود 

از ھمین روست که بـه ایـن طـرح  
ـرای   روی آورده اند، تا فضـا را ب
تـھـاجـمــی دیـگــر بـه زنـدگـی و  
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه  

اما نمیدانند کـه ھـر  .  آماده کنند 
گونه از ایـن طـرحـھـا و کشـیـدن  
ـرای   مردم به صف ھـای طـویـل ب
اندکی ای آذوقه  و ساعـتـھـا در  
انتظار لقمه ای نان نگـاه داشـتـن،  

ــوع   ــوض ــه م ــد ب ــوان ــت ــود مــی خ
اعتراضی دیـگـر در مـیـان مـردم  

مردم مـحـرومـی کـه  . تبدیل شود 
با ایستادن در صـف ھـای تـوزیـع  
سبد کاالیی، خواستار برخورداری  
ـلـکـه   از این سبد و نه تنھـا ایـن ب

 . ھمه حق و حقوق خود ھستند 
ــی   ــه فــقــر و گــران مــردم ب
ـر   ـراب معترضند و پاسخ مـردم در ب
این وضعیت پرداخت نکردن قـبـض  
ھا و عقب زدن تھاجمات ھـر روزه  
ــدگــی و   ــه زن رژیــم اســالمــی ب

پاسخ کـارگـران  .  معیشتشان است 
و مردم، گرد آمدن سراسـری حـول  
ــمــی   خــواســت کــارگــران پــتــروشــی
ماھشھر مبنی بر افزایش حـداقـل  
ـیـون   ـل دستمزد در گـام اول دو مـی

ـر  .  تومان است  پاسخ مردم تاکید ب
ـیـمـه   خواستھای پـایـه ای خـود ب
ــل   ــی ــیــکــاری، درمــان و تــحــص ب
ـیـمـه   رایگان برای ھمه و دیـگـر ب
ـرحـقـشـان اسـت  . ھای اجتماعی ب

ـبـدیـل صـف ھـای   پاسـخ مـردم ت
طویل سبد کاالیی رژیم اسالمـی   
ـر سـر   ـراض خـود ب به صحنه اعـت

پـاسـخ جـمـع  .  خواستھایشان اسـت 
ــن رژیــم فــقــر و   کــردن بســاط ای

 . فالکت است 
 

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید

 صف ھای طویل توزیع سبد کاالیی و 
 مردم به جان آمده از فقر و فالکت
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آدمھایی كه  زندگی و مـرگشـان   
احترام دنیایی را بر می انگـیـزنـد،  

پیت سیـگـر از ایـن  .  بسیار نادرند 
نام پیت ھمـراه  .  معدود انسانھا بود 

است با صدای اعتراض كـارگـران  
و ھمه كسانی كه حقوقشان ضایـع  

ـقـی اش  !  شده اسـت  او بـا مـوسـی
ـلـخ   واقعیات ساده و در عین حال ت
جامعه سرمایه داری را بـه مـیـان  
میلیونھا كارگـر و زحـمـتـكـش و  

 كشـور جـھـان  ٣٥ بقول خودش در  
ـراضـی در  .  برد  پیـت در ھـر اعـت

ـم سـرمـایـه   آمریكا كه بـه سـیـسـت
ھـر  .  داری می شد دیده می شـد 

ـروس   ــ ـــل ب ـث ــ ـــده ای م ـن ــ خـــوان
سپرینگستین و وودی گاتری كـه  
به زورگوئی طبقه حاكمه آمریـكـا  
ـیـت   ـنـار پ اعتـراض داشـت، در ك

او  .  سیگر كنسرت اجرا مـی كـرد 
ـبـل از مـرگـش، در   دو سه سال ق

ـبـش اشـغـال در  ٢٠١١ سال    در جن
حـتـی  .  نیویورك نیـز شـركـت كـرد 

كسانی چون بیل كلینتون و بـاراك  
ــامـت او در   ـق اوبـامــا ھــم از اســت

 !اعتراض با احترام یاد كرده اند 

ــده  ــوانــن ــگــر خ ــت ســی ای    پــی
كمونیست بـود كـه سـالـھـا عضـو  

او  .  حزب كمونیست آمـریـكـا بـود 
فعالیتھای سـیـاسـی خـود را بـا  

سازمان جـوانـان ایـن حـزب شـروع  
كرد و سـپـس بـه عضـویـت خـود  

ــد  ــاه  .  حــزب در آم در دوره ســی
مكارتیسم، پیت ھـمـراه بـا بـخـش  
وسیعی از فعالین سیاسـی دیـگـر  
ـرار   در لیست سیاه دولت آمریكـا ق
گرفت و مورد اذیت و آزار دم و  
ـیـس سـیـاسـی   ـل دستگاه سركوب پ

 سـال  ١٠ آمریكا قرار گرفت و به  
 .حبس محكوم شد 

پیت خواننده اعتراض كارگـران  
كمتر پیكت و اعتـصـابـی در  .  بود 

كشورھای انگلیسی زبان را مـی  

ـنـــگ   ـرد كـــه آھــ ـــام بــ ـــوان ن ت
ــشــه "  ــی ــگــی بــرای ھــم ــت ــس ــب " ھــم

(Solidarity Forever)   در بین
آھـنـگ  .  كارگران زمـزمـه نشـود 

ـرف چـــه كســـی را مـــی  "  طــ
 Which side are)"  گیـری؟ 

you on?)   از دیگـر آھـنـگـھـای
ـیـت   اعتراضی كارگران است كه پ

 Harlanبرای كارگران مـعـادن  
County   استان كنتـاكـی خـوانـده

او در این آھنگ، اعتـراض  .  است 
ــا شــعــر   ــران را ب در  " ســاده كــارگ

ـتـه مـی شـود   ھارالن كانتـی گـف
ـیـسـت، یـا طـرف   كسی بیـطـرف ن
اتحادیه كارگران را داری یا طرف  

بیان مـی  " آدمكشان صاحب معدن 
ــد  ــرای  .  كــن او صــدھــا آھــنــگ ب

ـراضـی   جنبشھای اجتمـاعـی اعـت
پیت بـه مـعـنـای واقـعـی  . خواند 

كلمه سرشار از آھنگھایی بود كـه  
ــعــنــوان   ھــر كــدام را مــی تــوان ب

مـن امـا  .  شاھكاری انتخاب كـرد 
چه چیزی امروز در مدرسه یـاد  " 

ــی؟   What did you)"  گـرفــت
lea r n  i n  th e  sch ool 

today?)   ــســت ــی را در صــدر ل
ـرار   بھترین آھنگھای پیت سیگر ق

چه چیـزی امـروز در  . " می دھم 
ـم؟  ـی / مدرسه یاد گرفتی، پسر نازن

یاد گرفتم كه واشـنـگـتـن ھـرگـز  
ـم كـه  / دروغ نمی گفت  یاد گـرفـت

ـرنـد  یـاد  /  سربازان به ندرت می می
ـنـھـا را  /  گرفتم كه ھمـه آزادنـد  ای

امروز از معلـمـم در مـدرسـه یـاد  
ـیـسـھـا  /  گرفتم  ـل یاد گرفتـم كـه پ

ـم  /  دوستان من ھستنـد  یـاد گـرفـت
كه عدالت را ھـیـچـوقـت پـایـانـی  

ـیـن  /  نیست  ـل ـم كـه قـات یاد گـرفـت
بخاطر جنایاتی كه مـرتـكـب شـده  

حتی اگر بعـضـی  /  اند می میرند 
ـتـی   وقتھا اشتباه ھم مرتكب جـنـای

اینھا را امروز از مـعـلـمـم  /  بشویم 
یاد گرفتم كه جـنـگ  / یاد گرفتم 

ـیـسـت  / چیـز چـنـدان بـدی ھـم ن
ــگــھــای خــوب و   ــاره آن جــن درب
ـم  / بزرگی كه داشته ایم یاد گـرفـت
ـم  و  /  در آلمان و فرانسـه جـنـگـیـدی

ــم خــواھــد   روزی شــانــس مــن ھ

و این چیزھا را امـروز در  /  رسید 
ـم  یـاد  /  مدرسه از معلمم یاد گرفـت

ــایــد   ــھــایــمــان ب ــم كــه دولــت ــت گــرف
ــد  ــاشــن ــد ب ــمــن ــت مــا  /  قــدرت دول

ـران  / ھیچوقت اشتباه نمی كند  رھب
ـنـد  ـریـن مـردان ھسـت بـه  /  ما بـھـت

ھمین خاطر ما دوباره و چند بـاره  
و این را مـن  / انتخابشان می كنیم 

امروز در مدرسه از معلمـمـان یـاد  
 ."گرفتم 

  ١٩١٩  مه  ١٩ پیت سیگر در  
  ٢٧ در نیویورك به دنیا آمد و روز  

ـــه   ــوی ــن  ٢٠١٤ ژان   ٩٤ ، در س
ـبـا،   ـیـویـورك زی سالگی در ھمان ن

ـنـون  .  دیده از جھان فـروبسـت  او اك
در كنار ما نیست، امـا یـاد او و  
شعرھا و آھنگھایش برای ھمیشـه  
با ما و در پیكتھای اعتراضی و  

 !اعتصاباتمان با ما خواھند ماند 
 ٢٠١٤  فوریه  ١ 

 (Pete Seeger)در سوگ پیت سیگر 
 !"ھمبستگی برای ھمیشه"

 
 ناصر اصغری 
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فكر نكنم كسـی فـرصـت ایـن را  
ـر و   ـی داشته باشد كه درباره ھر تغی
تحولی كه مربوط به افزایش و یـا  
كاھش دستمـزد كـارگـران در یـك  
ــب   ــاســت، مــطــل گــوشــه از دنــی

اما در بحبوحـه بـحـرانـی  .  بنویسد 
ای شـد    كه برای چند سالی بھانه 

برای ریاضت كشی و فشار آوردن  
ـر بـه كـارگـران و   ـیـشـت ھـر چـه ب

ھا و امكانات رفـاھـی    كاھش بیمه 
ــه  ٩٩  ــن ب  درصــدی ھــا، پــرداخــت

موضوع افزایش حـداقـل دسـتـمـزد  
ـتـاریـو كـانـادا   كارگران در استان ان
مھم و به چند جھت برای جنـبـش  
. كارگری ایران حائز اھمیت اسـت 

ابتدا یادآوری این نكته مھم اسـت  
كه بحث افزایش دستمـزدھـا و در  
صدر آن افزایش حـداقـل دسـتـمـزد  
یك بحث و موضوع بسیار داغ در  
ـبـش كـارگـری   ـیـن جـن بیـن فـعـال

ھمین موضوع بود كـه بـعـد  .  است 
ـرن، یـك فـعـال   از بیـش از یـك ق
ـنـد   ـل سیاسی ماركسیسـت را بـا ب
ــرم افــزایــش حــداقــل   كــردن پــالتــف

 دالر بـه شـورای  ١٥ دستمزد بـه  

ھمیـن  .  شھر سیاتل آمریكا فرستاد 
ـروزه   ــ ـــه ام مـــوضـــوع اســـت ك
شركتھای غول پیكری چون مـك  
دونالد و وال مارت در آمـریـكـا را  

 . مركز اعتراضات كارگری كرده است 
 

جنگ بر سر افزایش 
حداقل دستمزد در 

 انتاریو
ـبـت شـده مـی   آمار رسمـی ث

ـر  ٥٠٠ گوید كه بیش از   ـف  ھـزار ن
ـیـونـی اسـتـان  ١٣ از جمعیت   ـل  مـی

انتاریو حداقل دسـتـمـزد سـاعـتـی  
ـرنـد ٢٥  دالر و  ١٠  .  سنت می گی

به احتمال زیاد ھمین تعداد كارگـر  
ـر از   ھم با دستمزدی بمراتب كـمـت
ــاه   ــی ــغ مشــغــول كــار س ــل ــن مــب ای

كارگرانی كـه بـه دالیـل  .  ھستند 
مختلفی نمی خواھند و یا قانـونـا  
حق ندارند اسمشان جائـی بـعـنـوان  
ـبـت شـود، مشـغـول كـار   شاغل ث
سیاه ھستند كـه دسـتـمـزدشـان بـا  
ھزار دوز و كلك نقدا پرداخت مـی  
ـبـت نـمـی   شود كه ھـیـچ كـجـا ث

ھمین مـوضـوع ھـم امـكـان  .  شود 

ــراض و شــكــایــت   ــت ــرگــونــه اع ھ
ـنـد  . قانونی را از آنھا سلب می ك

این اما موضوع بـحـث امـروز مـا  
می خـواھـم روی ھـمـیـن  .  نیست 

تعداد كارگری كه رسـمـا حـداقـل  
 .دستمزد می گیرند تمركز كنم 

  ٤ دولت ایالتی انتاریو بعد از  
سـال راكـد نـگـه داشـتـن حـداقــل  
دستمزد، زیر فشـارھـای روزافـزون  
ــھـادھــای مـتــرقــی   تشـكــلـھــا و ن
ـیـن   كارگری و مدنـی، و ھـمـچـن
فضای اعتراضی جـامـعـه عـلـی  

 ژانـویـه  ٣٠ العمـوم، بـاالخـره روز  
ـر   الیحه ای را تصویب كرد كه بناب

 دالر  ١١ آن حداقل دستمزد را بـه  
. در ســاعــت افــزایــش مــی دھــد 

نھادھای علیه فقر و تشـكـلـھـا و  
اتحادیه ھای كارگری این رقم را  
ابدا برای زندگی كردن، بخصـوص  
در شھر بزرگ تورنتو كافی نمی  
ـبـه افـزایـش حـداقـل   دانند و مطال

ــا ســطــح   ــمــزد ت  دالر را  ١٤ دسـت
 . مطرح كرده اند 

این افزایش حـداقـل دسـتـمـزد  
روز اول ژوئـن، در حـول و حـوش  

اعالم تورم رسمی ساالنه، قانـونـی  
ایـن الیـحـه، افـزایـش  . خواھد شد 

ـرخ   دستمزد را ساالنه به افـزایـش ن
تورم گره زده است و مھمتر اینكـه  

  ٤ این مسئله را عطف به ماسبـق  
با ایـن  .  سال گذشته نیز كرده است 

مـركـز عـمـل  "وجود نھاد كارگری  
 Workers’ Action)" كارگری 

Centre)   اعالم كرده است كه این
 درصـد از خـط  ١٦ افزایش ھنوز  

 . فقر رسمی عقب است 
 

قابل توجه فعالین جنبش 
 كارگری ایران

آنچه كه در این پروسه مھـم و  
جالب تـوجـه بـوده اسـت، دخـالـت  
مستمر و فعال فعالین كـارگـری،  
ـرقـی   اجتماعـی و نـھـادھـای مـت
ــه فــقــر اســت  ــی . كــارگــری و عــل

علیرغم حمله شدید رسـانـه ھـای  
ـرخ روز خـور مـھـنـدسـی   نان به ن
افكار، نقش فعالیـن و نـھـادھـای  
ـیـن بسـیـار   سیاسی چپ در این ب
محسوس بوده و ھمین رسـانـه ھـا  
ھم نتوانسته اند نقش فعال آنھـا را  

آنچه كه می تواند از  .  انكار كنند 
تجربه تعیین حـداقـل دسـتـمـزد در  
استان انتاریو به فعالین كـارگـری  
ـر   ـیـد ب ـنـد، تـأك ـران كـمـك ك در ای
ــن و   ــیــم فــعــالــی ــق ــت مســت دخــال
ــقــل كــارگــری،   ــت نــھــادھــای مس
ـتـاریـو، در مـحـاسـبـه و   ھمانند ان
ـرخ تـورم و   نظارت بر مـحـاسـبـه ن
ــواده   ـنـه خـان مـحـاسـبـه سـبـد ھـزی
كارگری است كه در ایران ایـن دو  
ـیـق   مورد ھیچوقـت واقـعـی و دق

ـقـد  " به نوشته  ( اعالم نمی گردند   ن
نحوه تعیین دستمزد کـارگـران در  

ـران  ــی " از  "  ای ــن دوان . غــالمــحــســی
عضو جامعه حسـابـداران رسـمـی  

ـران  ـیـد " ای ـن ـروسـه  ).  ، مـراجـعـه ك پ
ـران، از   تعیین حداقل دستمزد در ای
آنـجـا كـه ھـمـه افـراد دخـیـل در  
تصویب حداقل دستمزد از عـوامـل  
ــم اســالمــی   ــره خــواران رژی ــی و ج
ــران فــاقــد   ــد، بــرای كــارگ ــن ھســت

ــبــاری اســت  ــت ــر  !  ھــرگــونــه اع اگ
جنبش كارگری زمانی می توانـد  
ــل   ــش حــداق ــزای ــأثــیــری بــر اف ت
دستمزدھا داشته باشـد كـه عـالوه  
بر به میدان آوردن تـوده كـارگـران،  
بر روی نكات ذكر شده بـكـوبـد و  

 .تمركز كند 
 ٢٠١٤  ژانویه  ٣١ 

 موضوع حاد افزایش حداقل دستمزد در استان انتاریو كانادا
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، سومین  ٢٠١٤  ژانویھ  ٢٥ 
الب   ق رد ان گ ال   ٢٠١١ س

ھیجده روز بعد،  .  مصر بود 
رژیم حسنی مبارك ساقط  
شد؛ اما دستگاه حكومتی كھ  
او سمبلش بود دست نخورده  

د  ان ھ  .  باقی م میش و این ھ
ھ   وده ك ی ب البات ق ل ان مشك
آمادگی كافی برای خلع ید از  
ھ   ی طبقاتی كھ انقالب بر عل
آنھا صورت گرفتھ است را،  

 .نداشتھ اند 
نیروھای سیاسی مرتجع  
ناظر این لحظات قھرمانانھ،  
منتظر فرصت بودند كھ  
نند  . میوه این انقالب را بچی

اما از آنجا كھ  .  چنین ھم شد 
بات نیروھای اصلی   مطال
شركت كننده در این انقالب  
بی پاسخ مانده بود، انقالب  
ادامھ یافت و اخوان المسلمین  

 .را ھم در ھم شكست 

ای   روھ ی ھ ن ھ ب جا ك ا آن ت
ردد،   ی گ رم ل ب ك ش ت م
ی شركت   روھای اصل ی ن
كننده در انقالب، كارگران و  
ھ تحت   د ك ودن ی ب ان وان ج

كھ   (Ultras)" آلتراس "عنوان  
بھ بھانھ طرفداران تیمھای  
د  . فوتبال متشكل شده بودن

د ماه   گرچھ كارگران تا چن
منتھی بھ انقالب چندان ھم  
متشكل نبودند اما اعتراضات  
ھا   رو بھ رشد كارگری بھ آن
پتانسیل متشكل شدن را می  
ل   ای اوای داد و در روزھ
انقالب سریعا متشكل شدند و  
مر   راضات خود ك ت ا اع ب

د  ن . رژیم مبارك را شكست
ھا قبل   جوانان ھم كھ از سال
ی در   ف ل ت خ ال م ك ھ اش ب
ی   ت م رك راضات ش ت اع
دن در   ل ش شك ت د، م ردن ك
محافل طرفداران تیمھای  
فوتبال را بھترین ابزار برای  
سازماندھی برای شركت در  

 . و تداوم انقالب می دیدند 
قالب   ھ سال، ان ن س در ای
مصر با فراز و فرودھای  
ت  وده اس رو ب . زیادی روب

ھایی   ھنوز تا تعیین تكلیف ن
. راھی دراز در پیش دارد 

ران   ارگ ان و ك وان ا ج ام
ھمچنان بیحقوقند و بھ ھمین  

ھ اعتراضات   دلیل ھم شعل
ار   ك ی ران شاغل و ب ارگ ك
ت  ھ ور اس ان شعل . ھمچن

ھ   ھان احزاب اصلی چپ بھ ب
زیر  "  بازگشت مبارك " علیھ  

عبای محمد مرسی و اخوان  
دند  مین خزی انقالب  .  المسل

مصر از مھمترین ابزار یك  
حزب  :  انقالب محروم بود 
جنبش  .  كمونیستی كارگری 

ن   اب ای ی ری در غ ارگ ك
حزب دچار انشعاباتی شده و  
ت   ال ك ح ون در ی ن م اك ھ
رار دارد  ی ق ع داف . ت

بورژوازی، انقالبی را كھ  
نتواند بھ پیروزی برسد چنان  
شكست خواھد داد كھ برای  
حداقل یك نسل خیال خود را  

انقالب مصر  .  راحت كند 
دا   ی رای پ ال ب ھ در تق گرچ
كردن راھی بھ جلوست، اما  
ون   ن م اك ورژوازی ھ ب

ھ   حمالت گسترده ای را ب
ھ   ھ، ب ع ام ان در آن ج زن
اسی و تشكل و   آزادی سی
. تجمعات شروع كرده است 

جنبش كارگری ھنوز یك  
نیروی مھم در صحنھ است  
وی   د راھی جل وان و می ت
د، اگر حزب   انقالب بگشای

ھ  .  خود را سازمان بدھد  ب
نظر من ھنوز فرصت این  

 !كار را دارد 
 ٢٠١٤  ژانویھ  ٢٩ 
 

کارگر 
کمونیست 
 را بخوانید

 سه سال از انقالب مصر گذشت
 

 ناصر اصغری 
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دولت چند ھفته پیش اعـالم کـرد  
که به منظورحمایت از اقشار کـم  

را در  " سـبـد کـاال  " درآمد، ارائـه  
ــه اســت  ــور خــود گــذاشــت . دســت

ـر کـه   بالفاصله با اعالم ایـن خـب
ھمزمان بود با بحث ھدفمندکـردن  
یارانه ھا، باندھای مجـلـسـی ھـم  
وارد ماجرا شده و بـخـشـا از ایـن  
اقدام دولت حمایت کـرده و اعـالم  
ــع   ــاب ــس مــن ــد کــه مــجــل کــردن

سـبـد  " اعتباری الزم برای تامـیـن  
. رانیز تامین  خـواھـد کـرد "  کاال 

در تبصره ھا و مصوبه ھایـی ھـم  
ـر طـرح   که باندھای مـجـلـسـی ب
ـبـال   ـق دولت وارد کردند، ضمن اسـت
ـنـد   از این طرح، از دولـت خـواسـت
فرصت زمانی فوری اجـرای ایـن  
امر را ھرچه زودتر به اطالع مـردم  

ـرسـانـد  در اقـدام بـعـدی وزارت  .  ب
صــنــعــت، مــعــدن و تــجــارت در  

ـبـه     ١٣ اطالعیه ای  روز یـکـشـن
ــرده کــه   بــھــمــن مــاه عــنــوان ک

ـــوارھــــای  "  ــــان خــــان ـت ــ ـرس ـــ ـرپ ــ س
بگیران تأمین اجتـمـاعـی    مستمری 

و سرپرستان خانـوارھـای كـارگـران  
ــیــن   مشــمــول قــانــون كــار و تــأم
اجتماعی که میزان دریـافـتـی و  

 ھـزار  ٥٠٠ مستمری آنھا کمتر از  

برای دریـافـت سـبـد  .  تومان باشد 
کاال  به مراکـز تـوزیـع مـراجـعـه  

بدین ترتیب دولت  اعـالم  ".  نمایند 
  ١٣ از  "  سبد کاال " کرد که توزیع  

 .بھمن ماه  آغاز خواھد شد 
ــی و وزارت   ـت ارگـانـھــای دول
کار در وھله اول اعالم کردند کـه  
ـنـھـا   با حساب و کـتـابـی کـه ای

ـیـون  ١٧ کرده اند نزدیک به   ـل  مـی
" سـبـد کـاال " نفر مشمول دریافـت  

ــوده و از مشــمــوالن درخــواســت   ب
کردند که با ارائه شماره بیـمـه، و  
کارت دریافت یـارانـه بـه مـراکـز  

مرکـز آمـار  . توزیع مراجعه نمایند 
و ارگانھای آمارگیری مرتبط بـا  
موضوع وارد ماجرا شـده و اعـالم  

در حال حاضر طـبـق  :"  کردند که  
 میلیون کارگر بیمـه  ١١.٥ آمارھا  

ــون کــار در   ــان شـده و مشــمــول ق
کشور داریم که دولت می تـوانـد  
از طریق سازمان تامین اجتمـاعـی  
به آمارھای آنان دسترسی داشـتـه  

ھمچنین این امـکـان وجـود  . باشد 
دارد که بتوان مـیـزان درآمـدھـای  

 "آنھا را نیز تخمین زد 
 

ـیـب دولـت  ظـاھـرا   ـرت بدین ت
مصصم شد که دسـت بـه اجـرای  

تا اینکه چنـد روز  .  این طرح بزند 
سـبـد  " پیش دولت شـرط دریـافـت  

 ھـزار  ٥٠٠ خط حقوقی  " را  "  کاال 
ـم  . اعالم کرد " تومان  با این تصـمـی

 میلیون کارگـر  ١٣ دولت، بیش از  
از دریافت سبد کـاالیـی مـحـروم  

ــد  ــی  .  شــدن ــی ب ــامــات دولــت مــق
در کـنـار  :"  شرمانه اعالم کـردنـد 

ــون کــارگــر از  ١٣ حــذف   ــی ــل  مــی
دریافت سبد کـاالیـی، گـذاشـتـن  

 ھـزار تـومـانـی  ٥٠٠ شرط حقوق  
ــن   ــامــی ــان ت ــگ ــازنشــســت بــرای ب
اجتماعـی بـاعـث شـده تـا فـقـط  

ــی در  ١٣  ــعــن ــن افــراد ی درصــد ای

ـر از    ھزار مستمری ٢٦٠ حدود   بگـی
ـری آنـان   ـف ـیـون ن ـل جامعـه دو مـی

".  مشمول دریافت سبد کاال شونـد 
ـیــم دولـت  بـه     ٨٧ بـا ایـن تصـم

درصد بازنشستگان از گرفتن ایـن  
 . سبد کاال محروم شدند 

در آمار و ارقام دیـگـری کـه  
ــار و وزارت کــار و   مــرکــز آم
ــن   ــھـای مســئـول اجـرای ای ارگـان
ــحــانــه   ــی ــه داده انــد، وق طــرح ارائ

خـط  " با تعیین  :"  اعتراف کرده اند 
 ھـزارتـومـانـی بـه  ٥٠٠ "  حقـوقـی 

عنوان شرط مشـمـول شـدن افـراد  
،  " سـبـد کـاال " برای دریافـت ایـن  

ـیـمـه  ٨ دستکم    میلیـون کـارگـر ب
ـیـون کـارگـر فـاقـد  ٥ شده و   ـل  می

شـنـاسـه از لــیـسـت دولـت حــذف  
 ".خواھند شد 

ــارات   ــھ ــن، اظ ــالوه بــر ای ع
ـر حـذف   ـنـی ب ـم مـب مقامات رژی

سـبـد  " میلیونھا کارگر از دریافت  
،گروھھای دیگری از اقشـار  " کاال 

ـیـسـت حـذفـی ھـا    کم درآمد به ل
ـر اسـاس طـرح  .  اضافه شده اند  ب

ــن   ـی ـر تـعــی ــی ب ـن خــط  " دولـت مــب
ــوقــی   ،  "  ھــزار تـومــانــی ٥٠٠ حـق

کودکا ن کار، کارگران مھاجر و  
کارگران کارگاھھای کـوچـک  
ــمــی   ــانـون کــار ن کـه مشــمـول ق
شوند، میلیونھا کارگـردیـگـر کـه  
عضو تامین اجتماعی نیستند بـه  
ـر از   ھمراه بیش از یک میلیون نف

" سبدکاال "  بازنشستگان از دریافت 
 .محروم  شده اند 

با در نظر گرفـتـن مـجـمـوعـه  
ــدھــای   آمـار و ارقــامــی کــه بـان
گــونــاگــون جــمــھــوری اســالمــی  
ـیـجـه   ـت ـتـوان ن اعالم کرده انـد مـی

ـیـون  ١٣ گرفت که بیش از   ـل  مـی
" سـبـدکـاال "  نفر کارگر از دریافت 
ــد  ــای  .   مــحــروم شــده ان ــدھ ــان ب

حکومتی دالیلی که برای حـذف  
سـبـد  " میلیونھا کارگر از دریافت  

اعالم کرده اند،در نـوع خـود  " کاال 
ــی شــرمــی و ضــد   وقــاحــت و ب
ـر از   کارگر این حکومت را بیـشـت
ـر کـرد ه اسـت  ـت . ھر زمانی عیان

دولت  گفته، موضوع بیمـه ھـای  
ـیـمـه ھـای   تامیـن اجـتـمـاعـی، ب
رنگارنگ تکمیلی که بانـدھـای  
حکومتی بر مردم تـحـمـیـل کـرده  
اند، در احتساب درآمد خـانـوادھـا  
ــیــل   مــنــظــور شــده و بــه ایــن دل
ـربـا احـتـسـاب ایـن دو   میلیونھا نف

ـر از   ـیـشـت   ٥٠٠ مورد، درآمـدی ب
ـیـجـه   ـت ھزار تـومـان دارنـد و در ن

نـمـی  "  سـبـد کـاال " شامل گرفتن  
ــد  ــگ  .  شــون ــگــارن ــای رن ــدھ ــان ب

دولتی، بـه ھـمـراه وزارت کـار و  
سازمان تامین اجتمـاعـی وسـیـعـا  
دست به کار شده اند تا بـا جـعـل  
آمار و ارقام و ادعاھـای کـذایـی  

ــش از   ــودن درآمــد بــی ــاالب   ١٣ ب
ـنـد   میلیون نفر کارگر، ثابـت نـمـای
ــد   ـبـای ـر ن ـف ـیـونـھـا ن ـل کـه ایـن مـی

ـنـد  ایـن  .  سبدکاالیی دریافت نمـای
ــد کــه   ــن ــدھــا ادعــا مــی کــن ــان ب
موضوع بیمه و خدمات درمـانـی،  
مشمولیت قانون کار را به عـنـوان  
یک فاکتور برای تعیین دریافت  

و یا عدم دریافت سبد کاالیی در  
ادعـا کـرده انـد  .  نظر گرفتـه انـد 

ـیـون کـارگـر  ١٠ که بیش از   ـل  می
مشمـول قـانـون کـار دارنـد ولـی  

 ھـزار  ٥٠٠ چون درآمدشان باالی  
تومان است، سبد کاالیی دریافت  

ـنـھـا  .  نخواھند کرد  دلیلـی کـه ای
ــانـون کــار " آورده انـد   " مــزایـای ق

حـاال ایـن مـزایـا  .  اعالم کرده انـد 
چیست کسـی نـمـی دانـد و نـه  

 .خبری از آن دارد 
ـر از ھـمـه    اما تکان دھنده ت
ـــام مـــورد ادعـــای   ــار و ارق آم
بـانـدھــای حـکــومـتـی، مـوضــوع  

 میلیون کـارگـر  ١١ وجود بیش از  
 ھـزار و   ٤٨٧ با دسـتـمـزدھـای   

ــاشــد ١٢٥  ــن  .   تــومــان مــی ب ای
ـیـونـھـا   ـل حداقل دستمزد فعلـی مـی

ـنـجـا ایـن  .  کارگـر مـی بـاشـد  ای
باندھا تا آنجایی که توانسته آمار  
و ارقام جعل کرده و سـعـی دارنـد  
ـنـد کـه ایـن بـخـش از   ثابت بکـن

ــه کــارگــری   ــع ــام ــا و  " ج ــزای م
دارند کـه  "  دریافتی ھای دیگری 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 "!سبد کاال" میلیون کارگر از دریافت ١٣حذف 
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با احتساب آنھا دستمـزدھـای ایـن  
 ھزار تـومـان  ٥٠٠ کارگران باالی  

ــجــه حــذف   ــی ــت مــی بــاشــد، در ن
ــره بــا اعــالم  .  مــیــشــونــد  و بــاالخ

ــع  ــوزی ــاال " ت ــد ک ــای  "  ســب ــدھ ــان ب
  ١٣ حـکـومـتـی رسـمـا بــیـش از  

میلون کـارگـر را از دریـافـت آن  
 .محروم کردند 

اما سوال این است پشـت ایـن  
ــده   طـرح ھـا چـه چــیـزی خـوابــی
است؟ اھداف دولت از ارائه چنیـن  

ــر   ــر س ــســت؟ ب ــی طــرح ھــایــی چ
ـنـھـا   دستمزدھا چه خواھد آمد؟ ای
ـنـد   سواالت اساسی و مھمی ھسـت
ـران و کـل   ـقـه کـارگـر ای که طب
ـرو   بخش کارکن جامعه بـا آن روب

بدون شک دولـت نـه  .  می باشند 
قصد بـھـبـود اوضـاع مـعـیـشـتـی  
ـر را دارد و نـه مـی   ـف میلیونھا ن
خواھد بھـبـودھـایـی در گـذران و  
ــاورد  ـی ــوجـود ب ــشـت مـردم ب . مـعـی

سـبـد  " یکی از اھداف ارائه طـرح  
؛ سر شکن کـردن مـوضـوع  " کاال 

افزایش دستمزدھـا و تـکـه تـکـه  
ـلـغ حـداقـل   کـردن  مـیـزان و مـب
ـنـده   دستمزدھا، بویژه برای سـال آی

این را باندھای وزارت  .  می باشد 
ـراف کـرده انـد  . کار ضمنی اعـت

دولت و کارفرمایان بـا ایـن طـرح  
در نظر دارنـد در بـحـث افـزایـش  
" حداقل دستمزد، به بـھـانـه ارائـه  

ـقـدی آن  " سبد کـاال  ، کـه وجـه ن

ـرسـد،  ٨٠ گویا تا    ھزار تومان مـی
ـرای   از آن به عنوان اھـرم فشـار ب
ـر بـه   تحمیل دسـتـمـزدھـای کـمـت

ـنـد  بـحـث  .  کارگران استفـاده نـمـای
ـنـده   افزایش دستمزد ھـای سـال آی
ــدھــایــش   ــان در راس حــکــومــت وب

به احتمال خیلی زیـاد  .  ادامه دارد 
یکی از شگردھای کـارفـرمـایـان  

ــرح بــحــث ارائــه   ــبــد کــاال  " ط س
خواھد بود تا بدین طریـق جـلـوی  " 

افزایش  دستمزدھا بر اساس تـورم  
ــه   ــی ــه و از آن بــر عــل ــوجــی را ت

ـنـد  ھـمـیـن  .  کارگران استفاده نـمـای
حاال باندھای خانه کـارگـریـھـا و  

ـررسـی "وزارت کار مشغول   جـمـع  " ب
در  "  سـبـد کـاال " کردن وجه نقدی  

دستمزدھای پیشنـھـادی شـان بـه  
در کـنـار ایـن  .  دولت می باشنـد 

ــن   ــامــی مــوضــوع بــیــمــه ھــای ت
اجتماعی میزان و مبلغ کسر حـق  
بیمه از حقوق کارگران می باشـد  

که کارفرمایان و باندھای دولتی  
ـقـشـه شـان   در حال تھیه طرح و ن
ـرای افـــزایـــش آن و زدن از   ــ ب
امکانات بیمه ای و درمـانـی بـه  
. بھانه ھای مختلف مـی بـاشـنـد 

اما ھدف اصلی  کـارفـرمـایـان و  
دولت بطور واقع استفـاده از حـربـه  
سبدکاالیی برای چـانـه زنـی بـا  
کارگران بر سر دسـتـمـزدھـا مـی  

کارگران باید اینجا ھوشیار  .  باشد 

و آگاه باشند که به این تله دولـت  
تا آنجایی ھم که  بـحـث  .  نیفتند 

ــاشــد،   ارائــه ســبــد کــاال مــی ب
کـارگـران و مـردم بـایـد خـواھـان   
دریافت آن برای ھمه کارگران بـا  
ھر میزان حقـوق و درآمـدی کـه  

ــد  .  دارنـد، بشـونـد  ــد کـاال بـای سـب
در ایـن دو  .  شامل حال ھمه بشود 

روز گذشته کـه از آغـاز تـوزیـع  
سبد کاالیی مـی گـذرد، مـوارد  
زیادی اعتراض بـه نـحـوه اجـرا و  

. توزیع آن در جامـعـه جـریـان دارد 
ـبـه   برای نمونه مردم  روز یـکـشـن

ــھــمــن مــاه  گــروھــی از  ١٣   ب
  ١٢ سرپرستان خانوار از صبح روز  

ــت   ــل مــعــاون ــاب ــاه مــق ــھــمــن م ب
بازرگانی داخلی وزارت صـنـعـت  
تجمع کردند تا نارضایتی خود را  
از قرارنداشتن نام خود در فھـرسـت  

کنندگان سبد کاال اعـالم    دریافت 
کارگران ضمن اعتراض به  .  کنند 

 میلوین کـارگـر  ١٣ حذف بیش از  
از دریافـت سـبـد کـاال، خـواھـان  

ــی آن شــدنـد  ــع ھــمــگـان در  .  تـوزی
کرمانشاه اعتراضاتـی در ھـمـیـن  
ـر مـرد   ـی رابطه صورت گرفت و پ

 ساله در صف دریـافـت سـبـد  ٦٠ 
ـر ازدحـام جـمـعـیـت   ـر اث کاالیی ب

در تھران و در مـنـطـقـه  .  درگذشت 
 بـھـمـن  ١٣ تھرانسر  روز یکشنبه  

ماه نیز یک نفر در صـف تـوزیـع  
ــه اســت  فضــا و جــو  .  درگــذشــت

اعتراضی باالیی در جامعه وجـود  
ـلـه و   دارد که امکان و توان مـقـاب
ـر   مـبـارزه کـارگـران و مـردم را ب
ـــھـــای   ـت ـــاســ ـی ـــن ســ ـــه ای ـی ــ ـل عــ
ضدکارگری جمھـوری اسـالمـی  

ـقـه کـارگـر  . تقوییت می کند  طب
بدون شک نظاره گر این وضعیـت  

ھـم اکـنـون  .  نبوده و نخواھـد بـود 
دھھا اعتراض بـزرگ کـارگـری  

ــان اســت  ــگــان  .  درجــری ــازنشــســت ب
ـرسـتـاران و  .  معترضند  معلمان و پ

ـر و   خالصه کل اقشار حقوق بگـی
ــه   ـق در راس ھـمـه آنـھــا کـل طـب

ــرش  .  کــارگــر  ــدون شــک گســت ب
اعتراضات کارگران، اقشار حقـوق  
ــه   ــر و کــارکــن جــامــعــه ب ــی بــگ
ـری   ــدکـــارگــ ــھـــای ض ـت ـــاســ ســی
ـر و   حکومت مبنی بر تحمیل فـق
ـر   ـراب فالکت و دستمزدھای  سـه ب
زیر خط فقر اعالم شـده در مـتـن  
چنین فضا و جو اعتـراضـی کـه  
ـرو   ـی در جـامـعـه وجـود دارد، آن ن
ــزرگ و   ــی ب ــاع ــم ــدرت اجــت ق
قدرتمندی است که میتواند  کل  
سیاستھای ضد کارگری و ضـد  
ــی   ــوری اســالم ــھ ــم مــردمــی ج
سرمایه داران و کارفرمایان را بـه  

 .عقب براند 
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 اعتراضات کارگری
مجموعه اخبار مربوط به اعتصاب کارگران مـعـدن  

 چادرملو از ھشتم تا  چھاردھم بھمن 
 
 کارگر چادرملو با اعتراض کارگران ٢٧

 آزاد شدند 
 

 کـارگـر مـعـدن چـادرمـلـو در  ٢٧ عصر امروز دوشنبه  
ـر شـده بـودنـد   اردکان یزد که در روزھای گذشتـه دسـتـگـی
بدلیل تداوم اعتصاب و تحصن دوھـزار کـارگـر ایـن مـعـدن  

 . بھرام حسنی نژاد ھمچنان در زندان است . آزاد شدند 
ـبـل   ـم ق ـی کارگران معدن چادرملو که از یک مـاه و ن
برای افزایش دستمزد و در اعتراض به اخراج بـھـرام حسـنـی  
نژاد دست به اعتصاب و تجمع زده بودنـد، بـه مـبـارزه خـود  
شدت دادند، در مقابل شورای تـامـیـن اسـتـان و اداره کـار  
اردکان و فرماندار مرتجع ایـن شـھـر ایسـتـادنـد و خـواھـان  

 کارگر بازداشتی و بازگشت ھمه آنھا بـه  ٢٨ آزادی فوری  
ـنـدی   کار و ھمینطور افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه ب

 ھمـکـار خـود و  ٢٧ مشاغل شدند و باالخره امروز با آزادی  
 . قول آزادی بھرام حسنی نژاد به سر کار بازگشتند 

ـیـسـت کـارگـری آزادی کـارگـران مـعـدن   حزب کمـون
چادرملو را تبریک میگوید و کارگران را به تـداوم اتـحـاد  
ـبـه   و مبارزه برای آزادی بھرام حسنی نژاد و پیگیری مـطـال

 . افزایش دستمزد و سایر خواست ھایشان فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  ژانویه  ٣ ،   ١٩٩٢  بھمن  ١٤ 
 

 ١٤٢ : اطالعیه شماره  
 کارگر بازداشت شده معدن چادرملو ٢٧

آزاد شدند، یک کارگر دیگر ھنوز در بند 
 است

 بـھـمـن، در  ١٤ بنا بر اخبار منتشر شـده، عصـر امـروز  
 کـارگـر بـازداشـتـی  ٢٧ نتیجه فشار اعتراضات کارگـران،  

امـا ھـنـوز بـھـرام حسـنـی نـژاد  .  معدن چادرملو آزاد شدند 
آزادی  .  یکی دیگر از کارگران دستگیر شده در زندان اسـت 

 کارگر بازداشـتـی از زنـدان را بـه ایـن کـارگـران، بـه  ٢٧ 
خانواده ھایشان  و به کارگران معدن چـادرمـلـو و ھـمـگـان  

بھرام حسنی نژاد نیز باید فـورا از زنـدان  .  تبریک میگوییم 
کـارگـران مـعـدن چـادرمـلـو  .  آزاد و به سر کارش بازگردد 

ـیـز   اعالم کرده اند که تا آزادی او و برگشتش بـه کـار و ن
ـراضـات خـود ادامـه   پاسخگویی به خواستـھـایشـان بـه اعـت

 . خواھند داد 
ـلـی بـه اطـالعـتـان   ـب ھمانطور که در اطالعیـه ھـای ق

ـریـت  .  رساندیم  بھرام حسنی  نژاد قبال نیز بنا بر شکایت مدی
 مورد مبنی بر ھم زدن نـظـم کـارگـاه  ٢٠ این معدن با ذکر  

سپس ھیات حـل اخـتـالف اداره کـار  .  از کار اخراج گردید 
ـیـد کـرد  . جمھوری اسالمی در اردکان نیز این حکم را تـای

 بـھـمـن  ١٢ پس از آن بر اساس ھمیـن شـکـایـت اور را در  
بدین ترتیب قانون کار و اداره کار و  ھـیـات  .  بازداشت کرد 

حل اختالف و غیره ھمه در خدمت کارفرما عـمـل کـرده و  
ـنـی  .   بھرام حسنی در زندان است  ـر حسـی ـی بھرام حسـنـی دب

ـفـی اسـالمـی "  ـر انـجـمـن صـن در ایـن مـعـدن اسـت و  "  دبی
ـفـی و شـوراھـای   کارفرمایان حتی تحمل انجمن ھای صـن

 . اسالمی قانون کارشان را ھم  ندارند 
کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمـزدھـا، عـدم  
ـلـغ   ـیـجـه آن مـب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که  در نت
ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه مـیـشـود، عـدم لـحـاظ  
ـیـمـه کـارگـران،    ـیـد در مـحـاسـبـه حـق ب کردن پـاداش تـول
ـراردادی   قراردادھای موقت کاری که بعضا با کـارگـران ق
ھا یک ھفته ای بسته شـده اسـت، و نـا امـنـی شـغـلـی  

این اعتراضات از آذر ماه شروع شده  و انـعـکـاس  .  آنھاست 
 . وسیعی در اخبار رسانه ھا داشته است 

ـرش   باز ھم تاکید داریم که رژیم اسالمی در برابر گسـت
ـرض را   ـری کـارگـران مـعـت اعتصابات کارگری،  دستـگـی

ــگــیــری ھــا در مــعــدن  .  شــدت داده اســت  ــر دســت عــالوه ب
 کارگر پلی اکریل اصـفـھـان  ٦ چادرملو،  در سه ھفته اخیر  

، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شھرک پرنـد تـھـران،   
 کارگر سیمان لـوشـان  ٥ دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و 

بـھـرام حسـنـی نـژاد و ھـمـه کـارگـران  .  دستگیر شـده انـد 
بـا حـمـایـت وسـیـع  .  دستگیر شده اخیر باید فورا آزاد شـونـد 

خود از مـبـارزات ایـن کـارگـران خـواسـتـار آزادی فـوری  
 . کارگران دستگیر شده از زندان شویم 

کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیـاسـی بـایـد فـورا از  
 .زندان آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 
 ٢٠١٤  فوریه  ٣ ،   ١٩٩٢  بھمن  ١٤ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com  

 ١٤١ : اطالعیه شماره  
شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به 

به این دستگیریھا وسیعا اعتراض .  رسید٢٨
 کنیم

ـم کـه    کـارگـر مـعـدن  ٢٠ قبال به اطـالعـتـان رسـانـدی
 ھـزار کـارگـر در  ٣ چادرملو در جریان تجمعات اعتراضی  

این مرکز کارگری بخاطر اخراج یکی از ھـمـکـارانشـان و  
ـر  ٩ پافشاری آنان بر دیگر خواستھای خود در    بھمن دستگـی

ـر  ٢٨ اکنون شمار دستگیر شدگان به  .  و زندانی شده اند  ـف  ن
 . رسیده است 

قضیه از این قرار است که کارفرمایان که حتی تحمـل  
خودی ھایشان و انجمن ھای صنفی و شورای اسالمـی را  

ایـن مـعـدن را   "  دبیر انجمن صنفـی " ھم ندارند بھرام حسینی  
 مورد مبنی بر به ھم زدن نظم کـارگـاه،  از  ٢٠ با برشمردن  

کار اخراج کرده و ھیات تشخیص ادار کار اردکان نیـز ایـن  
ـراض  .  حکم را تایید کـرد  در واکـنـش بـه ایـن اخـراج اعـت

از جـمـلـه  .  کارگـران در مـعـدن چـادرمـلـو شـدت گـرفـت 

کارگران دستگیـر شـده  عـلـی ھـمـت چـراغـی، مـھـدی  
نـژاد و    زاده، بھرام حسنـی   مظفری، ناصر شیخی، مسلم غنی 

ـنـی پـور و مـھـدی حسـنـی    احمد  پور جنائی، عباس حسـی
 کارگر دستگیـر شـده  ٨ تنھا در ظرف سه روز اخیر  .  ھستند 

در اعتراض به این دستگیری ھا کـارگـران مـتـحـصـن  .  اند 
 بھـمـن سـر کـار  ١٢ معدن چادرملو از صبح امروز یکشنبه  

بـه کـارگـران قـول داده شـده اسـت کـه  .  حاضر نشـده انـد 
کـارگـران  .  ھمکاران بازداشتی آنان تا عصر امروز آزاد شوند 

اعالم کرده اند که تا آزادی تمام ھمکارانشـان و پـاسـخ بـه  
ـر نـخـواھـنـد   خواستھای اعالم شده شان، دست از اعتراض ب

ابعاد گسترده اعتراضات کارگران مـعـدن چـادرمـلـو  . داشت 
 . انعکاس وسیعی در اخبار رسانه ھا داشته است 

کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمـزدھـا، عـدم  
ـلـغ   ـیـجـه آن مـب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که  در نت
ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه مـیـشـود، عـدم لـحـاظ  
ـیـمـه کـارگـران،    ـیـد در مـحـاسـبـه حـق ب کردن پـاداش تـول
ـراردادی   قراردادھای موقت کاری که بعضا با کـارگـران ق
ھا یک ھفته ای بسته شـده اسـت، و نـا امـنـی شـغـلـی  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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این اعتراضات از آذر ماه شروع شده و ھمچنـان در  .  آنھاست 
 . جریان است 

ـرض  ٢٠ باز ھم تاکید داریم که دستگیری    کارگر مـعـت
ـر ایـن  .  چادرملو یک ھشـدار اسـت  ـراب بـایـد وسـیـعـا در ب

ـرش  .  دستگیری ھا ایسـتـاد  ـر گسـت ـراب ـم اسـالمـی در ب رژی
ـرض را   ـری کـارگـران مـعـت اعتصابات کارگری،  دستـگـی

 کارگر بازداشـتـی مـعـدن  ٢٨ عالوه بر این  . شدت داده است 
 کارگر پلی اکریـل اصـفـھـان  ٦ چادرملو، در سه ھفته اخیر  

ـری،   مسعود فتاحی، صفائی، سیروس پیام منی، احمد صاب
ـر از کـارگـران   ـف عباس حقیقی و جواد لطفـی، حـدود صـدن
ـر از کـارگـران   ـف ـرنـد تـھـران،  دو ن کیسون در شـھـرک پ

.  کارگر سیمان لوشان دستگیر شـده انـد ٥ پتروشیمی فجر و 
جمھوری اسالمی از گسترش ھر روزه اعتراضات کارگـری  
و جلو آمدن کـارگـران بـا خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا و  
ـروشـیـمـی   ـت گسترش دامنه این خواست به مراکزی چـون پ

ـرض  .  ماھشھر بیمناک است  با دستگیـری کـارگـران مـعـت
با صفی متـحـد در  .  تالش دارد این اعتراضات را عقب زند 

ـم  ـی بـایـد کـارگـران مـعـدن  .  مقابل این دستگیری ھا بـایسـت
ــھــان، کــارگــران    ــل اصــف ــی اکــری ــو، کــارگــران پــل چـادرمــل
ـریـن   پتروشیمی فجر، کـارگـران کـیـسـون را مـورد وسـیـعـت
ـرار داد و خـواسـتـار آزادی فـوری کـارگـران   حمایت ھا ق

دفاع از کارگـران زنـدانـی یـک  . دستگیر شده از زندان شد 
گام مھم برای رفتن بسوی اعتصابات سراسـری کـارگـری  

 .  حمایت وسیع خود را از این کارگران اعالم کنیم . است 
 

کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیـاسـی بـایـد فـورا از  
 .زندان آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  فوریه  ٢ ،  ٩٢  بھمن  ١٣ 
 

 ١٤٠ : اطالعیه شماره  
 کارگر معدن چادرملو یک ٢٠دستگیری 

 ھشدار است
 

 بھمن در جریان اعتراضات پی در پـی کـارگـران  ٩ روز  
معدن چادرملو در اعتراض بـه اخـراج یـکـی از کـارگـران  
ــه و پـافشــاری آنـھــا بــر روی   ـرض در ایـن کـارخــان مـعــت

ـر احـمـد  .  کارگر بازداشت شدند ٢٠ خواستھایشان   بنا بر خـب
ـنـا بـه   ـل کمالی فرماندار اردکان بیشرمانه در گفتگـو بـا ای
حمایت از کارفرما  اعالم میکند که مدیر عامل مجـتـمـع  
سنگ آھن چادرملو از طریق قوه قضایی علیه تعـدادی از  

 بـھـمـن  ٩ کارگران شکایت کرده است و این کارگـران روز  
ـیـت احضـار و بـازداشـت شـده انـد  او بـا  .  توسط پلیس امـن

ـرای دسـتـمـزدشـان و در   گستاخی تمام اعتراض کارگران ب
دفاع از ھمکار اخراجی شان را تحریـک عـده ای مـعـدود  
ـر   قلمداد کرده و تازه مدعی اینست که دستمزد چند بـار زی

سپس با به بـه رخ  .  خط فقر این کارگران اضافی ھم ھست 
ـر حـمـلـه   کشیدن مراجع قانونی اعتصابات کـارگـری را زی

 . قرار داده و مورد تھدید قرار میدھد 
بدین ترتیب فرماندار، قوه قضایی، قوانین و کـل بسـاط  
رژیم اسالمی در خدمت کارفرمایان قرار داشته و این میـان  

ـنـد و     ٢٠ کارگران معترض را دستگیر و بـازداشـت مـیـکـن
 .کارگر معدن چادرملو را راھی زندان کرده اند 

 بھمن بیش از دو ھـزار  ٨ قضیه از این قرار است که روز  
کارگر پیمانی معدن چادرملو در اعتراض به حـکـم ھـیـات  
ـنـی   تشخیص اداره کار اردکان مبنی بر اخـراج بـھـرام حسـی
ـرض در ایـن کـارخـانـه و دیـگـر   یکی از کـارگـران مـعـت

جانیان اسالمی کـه از  . خواستھایشان دست از کار کشیدند 
ـرش ایـن مـبـارزات وحشـت   تجممع دو ھزار کارگر و گسـت

ـنـی  .  دست به این دستگیری ھا زده انـد .  دارند  بـھـرام حسـی
کارفرمایـان کـه حـتـی تـحـمـل  .  است " دبیر انجمن صنفی " 

خودی ھایشان و انجمن ھای صنفی و شورای اسالمـی را  
ـنـی  ٢٠ ھم ندارند به بھرام حسنی نژاد  با برشمردن    مورد مب

کارگـران  .  بر به ھم زدن نظم کارگاه،  حکم اخراج داده است 
در ھمین رابطه قبال نیز کارگـران  .  به این موضوع معترضند 
 .  دیماه تجمع داشتند ٢٩  و  ٢٨ این کارخانه در روزھای  

 کـارگـر  ٨٠٠  آذر ماه حـدود  ٦ قبل از این نیز در تاریخ  
معدن چادرملو در اعتراض به سطح نازل دستمـزدھـای خـود  
ـیـش از یـک سـاعـت   و ھمچنین اخراج بھرام حسنی نژاد ب
دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند و در واکـنـش بـه  
این اعتراض شورای تامیـن جـمـھـوری اسـالمـی در شـھـر  

 آذر تشکیل جلسه داد و بـا حضـور  ١١ اردکان روز دوشنبه  
نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمـانـکـاری آسـفـالـت  

ـرار داد  در  .  طوس، خواسته ھای کارگران را مورد بررسی ق
این جلسه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سـنـگ  
آھن چادرملو و لحاظ کردن پاداش تولید در محـاسـبـه حـق  
بیمه توسط شورای تامین اردکان لفظا پذیرفـتـه شـد؛ بـدون  
ـرار   اینکه صورتجلسه شورای تامین در اختیـار کـارگـران ق

در ادامه این اعتراضـات، دو ھـزار کـارگـر مـعـدن  .   گیرد 
ـفـت ١٥  صبح روز  ٧ چادرملواز ساعت   ھـا     آذر در تـمـام شـی

ـر خـواسـتـھـای خـود پـافشـاری   دست از کار کشیدنـد و ب
در ادامه این اتفاقات است کـه ھـم اکـنـون ھـیـات  . کردند 

تشخیص ادار کار اردکان حکم به اخراج بھرام حسـنـی داده  
ـراض بـه ایـن  ٨ است و روز    بھمن دو ھزار کـارگـر در اعـت

 . موضوع و پافشاری بر خواستھایشان به اعتراض برخاستند 
 کارگر معترض چادرملـو یـک ھشـدار  ٢٠ دستگیری  

ـم  .  باید وسیعا در برابر این دستگیری ھـا ایسـتـاد .  است  رژی
ــات کــارگــری،    ــر گســتــرش اعــتــصــاب اســالمــی در بــراب

در ھـمـیـن  .  دستگیری کارگران معترض را شدت داده است 
 کارگر پلی اکـریـل اصـفـھـان مسـعـود فـتـاحـی،  ٦ فاصله  

ـقـی   ـی صفائی، سیروس پیام منی، احمد صابری، عباس حـق
ـر از کـارگـران کـیـسـون در   ـف و جواد لـطـفـی، حـدود صـدن

  ٥ شھرک پرند تھران،  دو نفر از کارگران پتروشیمی فجـر و 
جـمـھـوری اسـالمـی  .  کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند 

از جلو آمدن کارگـران بـا خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا و  
ـروشـیـمـی   ـت گسترش دامنه این خواست به مراکزی چـون پ
ماھشھر با ھزاران کارگر و از اعتراضات ھر روزه کارگـری  

ـری کـارگـران  . بیمناک است  از ھمین رو دست به دسـتـگـی
ـم اسـالمـی  .  معترض میزند  باید این ابـزار را از دسـت رژی

باید کارگران معدن چادرملو، کارگران پلی اکریـل  .  گرفت 
اصفھان، کارگران  پتروشیمی فجر، کـارگـران کـیـسـون را  
ـرار داد و خـواسـتـار آزادی   مورد وسیعترین حـمـایـت ھـا ق

ـر شـده از زنـدان شـد  دفـاع از  .  فـوری کـارگـران دسـتـگـی
ـرای رفـتـن بســوی   کـارگـران زنـدانـی یــک گـام مـھـم ب

باید این گـام مـھـم را  .  اعتصابات سراسری کارگری است 
 .  برداشت 

کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیـاسـی بـایـد فـورا از  
 .زندان آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٤  ژآنویه  ٢٤ ،  ٩٢  بھمن  ٤ 
 

شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به 
  نفر، رسید٢٨

، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت  «حسین جنائی »
و  )  پیمانکار نیروی انسانی معدن چـادرمـلـو ( آسفالت طوس  

دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانی ایـن   «نژاد   بھرام حسنی »
ھـای    ھمچنین دو تن دیگر با نـام .  اند   معدن نیز بازداشت شده 

ـبـه   «مھدی حسنی »و   «پور   عباس حسینی » (در روز شـن
تعدادی از کارگران متحصـن  .   بازداشت شده اند )  بھمن ١٢ 

ـبـه  ( از صبح امروز   بـه سـر کـار خـود  )   بـھـمـن ١٣ یکـشـن
اند زیرا به آنھا قول داده شـده اسـت کـه ھـمـکـاران    بازگشته 

 .شوند   آزاد می ) یکشنبه (بازداشتی شان تا عصر  
 

  ھزار کارگر معدن چادرملو٢اعتصاب 
ـراضـات  کـارگـری  :  بھمن ١٠   ھـزار  ٢ دور جـدیـد اعـت

ـیـد حـکـم اخـراج   کارگر معدن چادرملو در واکنش بـه تـای
نژاد توسط ھیات تشخیص اداره کار اردکان از    آقای حسنی 
آغاز شده اسـت، ادامـه دارد و  )   بھمن ماه ٨ (روز سه شنبه  

. انـد   کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیـده 
ـبـه  (  کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته  ٢٠  چـھـارشـن
ـیـت شـھـرسـتـان  )   بھمن ماه ٩  ـیـس امـن ـل پس از مراجعه به پ

ـنـدگـان کـارگـری  .   مبارکه بازداشت شدند  تعدادی از نمای
پیمانـکـار  ( در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس  

علی ھمـت  »از جمله آقایان  )  نیروی انسانی معدن چادرملو 
ـم  »،  «ناصر شـیـخـی »،  «مھدی مظفری »،  «چراغی  مسـل

در   «پـور جـنـائـی   احـمـد »و   «نژاد   بھرام حسنی »،  «زاده   غنی 
چھار نفر دیگر از کـارگـران  .  میان بازداشتی ھا قرار دارند 

،  «پـور   بـھـزاد طـالـب »،  «رامـیـن حـیـدر جـان »ھـای    با نـام 
ـیـز امـروز در مـحـل   «احمد نصیرپور »و   «محمود دھقان » ن

 .اند   کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده 
 

 پیشینه اعتراضات چادرملو
 کـارگـر مـعـدن  ٨٠٠  آذر ماه سال جـاری،  ٦ در تاریخ  

ـراض بـه آنـچـه دسـتـمـزدھـای نـاعـادالنـه   چادرملو در اعـت
ـر نـھـاد   «نژاد   بھرام حسنی »خواندند و ھمچنین اخراج    می  دبی

ـفـی کـارگـران شـرکـت  ( کارگری این معـدن   انـجـمـن صـن
بیش از یـک سـاعـت دسـت از  ) پیمانکاری آسفالت طوس 

شـورای تـامـیـن اردکـان در  .  کار کشیده و تجمـع کـردنـد 
 آذر ماه تشکیل جلـسـه  ١١ واکنش به این اعتراض در تاریخ  

ـران شـرکـت   ـنـدگـان کـارگـران و مـدی داد و با حضور نـمـای
ـررسـی    پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته  ھای کارگران را ب

مطالبات کارگران مبنی بر پیروی شـرکـت آسـفـالـت  .  کرد 
از طـرح  )  پیمانکار نیروی انسانی معـدن چـادرمـلـو (طوس  

ـیـمـان  ( طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آھن چادرمـلـو   پ
ـیـمـه )  دھنده  شـان در    و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق ب

نھایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ ھـر چـنـد        
طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شـد  
اما از پاداش تولید کارگران کاسته شـد تـا دسـتـمـزد آنـان  

ـرر شـده  .  تغییری نیابد  ھمچنین در جلسه شورای تامین مـق
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بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسـفـالـت طـوس در  
 آذر ماه برای بررسی صـدور حـکـم بـازگشـت بـه  ١٤ تاریخ  

کارش با فرماندار اردکان مالقات کند که در ایـن جـلـسـه  
ـفـی   ـنـده صـن ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نمای
کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تـامـیـن مـوکـول  

ـراضـات کـارگـران در  .  شد  ـتـی کـه بـه ادامـه اعـت ـف مخال
 آذر  ١٧  و  ١٦ ،  ١٥ در روزھـای  .  روزھای بعد منجر شـد 

ـراض بـه  ٢ ماه،حدود    ھزار کارگر معدن چادر ملـو در اعـت
ـفـت   تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی  ھـا    نژاد در تـمـام شـی

کارگران معترض معتقد بودند حکـم  .  دست از کار کشیدند 
 قانـون کـار  ٢٧  و  ٢٥ نژاد بر خالف ماده    اخراج آقای حسنی 

مـاده  .  صادر شده است و ارتباطی با شورای تـامـیـن نـدارد 
کـارگـر  (  قانون کار صراحت دارد ھیچ یک از طرفین  ٢٥ 

. به تنھایی حق فسخ قرارداد موقـت را نـدارنـد )  و کارفرما 
 قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نـھـاد  ٢٧ ماده  

ـنـی اسـت  .  صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده اسـت  ـت گـف
ـبـار  ٢٩ نژاد تا    قرارداد آقای حسنی   اسفند سـال جـاری اعـت

ـرارداد را   ـبـه ایـن ق دارد که کارفرما به صورت یـک جـان
ھمچنین برای صدور حـکـم اخـراج آقـای  .  فسخ کرده است 

نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طـوس    حسنی 
ـیـمـانـکـاری اسـت (  ) که تنھا نھاد صنـفـی ایـن شـرکـت پ

نـھـایـت      کارگران معدن چادرملو در  .  نظرخواھی نشده است 
با وعده مسئوالن اداره کار اردکان به نماینـدگـان کـارگـران  
مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده اشـان،  
ـبـات   و ھمچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطال

 آذر ماه با توقف موقت اعتراضات مـجـددا بـه  ١٨ از تاریخ  
ـتـا    حکم اخراج آقای حسـنـی .  کار خود بازگشتند  نـژاد نـھـای

از سـوی ھـیـات  )   بھـمـن مـاه ٦ ( روز یکشنبه ھفته جاری  
تشخیص اداره کار شھرستان اردکان تایید شد که منجر بـه  

 .آغاز دور جدید اعتراضات کارگران شده است 
  

کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت 
 کار تجمع کردند

 نفر از کارگران کارخانه نسـاجـی کـاشـان  ٦٥ : بھمن ١٣ 
 تـعـاون،    برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمـان وزارت 

بخش قابل تـوجـھـی از  .  کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند 
ـیـل سـخـت  ـیـدی بـه دل ـری   کارگران این واحد تـول ھـای    گـی

توانند از بازنشـسـتـگـی تـحـت    سازمان تامین اجتماعی نمی 
ـنـد  ـفـاده کـن در حـال  .  قانون مشاغل سخت و زیـان آور اسـت

 کـارگـر در کـارخـانـه نسـاجـی کـاشـان  ٥٥٠ حاضر حدود  
اند، مطـابـق قـانـون مشـاغـل    بصورت اجرتی مشغول فعالیت 

سخت سخت و زیان آور فعالیت بیشتر کارگـران شـاغـل در  
شـود امـا از    واحدھای نساجی سخت و زیان آور تلقـی مـی 

  ٩٠  و  ٨٣ آنجا که کارگران نساجی کاشان در سـالـھـای  
انـد، سـازمـان     نوبت به بیمه بیکـاری مـعـرفـی شـده ٢ برای  

ھـا مـوافـقـت    تامین اجتماعی با درخواست بازنشستـگـی آن 
ـری   ھا و سخت   مخالفت . کند   نمی  ھـای سـازمـان تـامـیـن    گـی

اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارگـران  
ـبـود مـنـابـع  ٢ نساجی کاشان از حدود    سال پیش به بھانـه ن

ای و بـازنشـسـتـگـی    مالی کافی برای ارئه خدمات بیـمـه 
ـیـش از مـوعـد  .  آغاز شده است  درخواست بـازنشـسـتـگـی پ

کارگران نساجی درحالی معطل مانده است کـه تـا ھـمـیـن  
دو سال پیش کارگران کارخانه نساجی سیمین نـو اصـفـھـان  

مسـئـوالن سـازمـان تـامـیـن  .  از ھمین طریق بازنشسته شدند 
گویند که چنانچه وزیر تعـاون، کـار و رفـاه    اجتماعی می 

اجتماعی طی دستوری کتبی منابع مالی الزم را تـامـیـن  
ـتـی بـا   ـف و یا حداقل مشـخـص کـنـد دیـگـر ھـیـچ مـخـال
ـیـش از مـوعـد کـارگـران نسـاجـی کـاشـان   بازنشستگی پ

ـفـاده از حـق  .   نخواھند داشت  ـنـھـا خـواھـان اسـت کارگران ت
سھام اصلی کارخانه نساجـی کـاشـان  . بازنشستگی ھستند 

ـیـار  ٦٠ که حداقل   ـیـت دارد در اخـت ـقـه فـعـال   ١٠  سال ساب
ـیـمـانـکـار   شرکت دولتی اسـت و در حـال حـاضـر یـک پ
خصوصی بصورت اجرتـی و سـفـارشـی کـارخـانـه را اداره  

ـیـدی در حـال  .  کند   می  کارگران باقیمـانـده ایـن واحـد تـول
حاضر بصورت ھفتگی و علـی الـحـسـاب مـبـالـغـی را از  

در کنار شرایط سـخـت  . کنند   مدیریت کارخانه دریافت می 
ـنـه   و زیان آور محیط کار، این نحوه پرداخت پاسخگوی ھـزی

ـرای ھـمـیـن  ٥ -٤ ھای    خانواده  ـیـسـت و ب ـره کـارگـران ن ـف  ن
دھند که از حق بازنشـسـتـگـی    کارگران باقیمانده ترجیح می 

 .خود استفاده کنند 
  

تجمع تعدادی از کارگران کارخانه روغن 
 نباتی جھان مقابل استانداری زنجان

ـبـاتـی جـھـان  ٢٥ :  بھمن ١٣ و ١٢   نفر از کارگران روغـن ن
زنجان که  تازگی به بخش خصوصی واگـذار شـده اسـت،  

این کارگران به نـحـوه  .  مقابل استانداری زنجان تجمع کردند 
ـرداخـت حـقـوق و مـزایـای خـود   اداره کارخانه و ھمچنین پ

یکی از  .  توسط مالک جدید این کارخانه اعتراض داشتند 
: آمـیـز اظـھـار کـرد   کارگران معترض در این تجمع اعتراض 

متاسفانه پس از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگـذار  
شده است، وضعیت کاری کارگران از نظر حـقـوق و مـزایـا  

وی با اعتراض به عدم پرداخت بـه مـوقـع  .  تغییر کرده است 
یکی از مشـکـالت مـا در مـوقـعـیـت  :  حقوق اذعان داشت 

ـم، از    فعلی این است که ھر زمان اقدام به اعتراض می  کنی
ـم و    طریق رئیس کارخانه و روسا مورد اذیت قرار مـی  ـری گـی

ـر مـی  ـیـز بـدت ـبـل ن ایـن کـارگـر  .  شـود   شرایط کاری از ق
معترض در پایان از مسئوالن خواست، با توجه بیشتر نسـبـت  
ـنـه   به وضعـیـت ایـن کـارخـانـه، اقـدامـات الزم را در زمـی

 .رسیدگی به مشکالت کارگران انجام دھند 
 

کارگران فوالد زاگرس در اعتراض به 
تعویق ھفت ماھه در پرداخت حقوق شان 

واقع (در مقابل فرمانداری شھرستان قروه 
 .اند تجمع کرده) در استان کردستان

ــن ٩  ــم ــھ ــح  ٢٠٠ :  ب ــوالد زاگــرس از صــب  کــارگــر ف
در اعتراض به تعویق ھفت مـاھـه  )   بھمن ماه ٩ چھارشنبه  ( 

ـروه   در پرداخت حقوق شان در مقابل فرمانداری شھـرسـتـان ق
ھـای    کارفرما حق بیمه کارگران را در مـاه .  اند   تجمع کرده 

تیر، مرداد، آبان، آذر و دی بـه حسـاب تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـنـده بـه نـظـر   واریز نکرده است و ادامه این روند نـگـران کـن

کارخانه ذوب آھن اصفھان ابراز تمایـل کـرده کـه  .  رسد   می 
رسد سھـامـداران    فوالد زاگرس را احیاء کند اما به نظر می 

بـخـشـی از سـھـام  .  فوالد زاگرس تمایلی به این کار ندارند 
به سھامدارن فـوالد زاگـرس   «یاسوکند »معدن سنگ آھن  

دھند به جای راه اندازی مجـدد    ھا ترجیح می   تعلق دارد و آن 
تـعـدادی از کـارگـران  . کارخانه، مواد خام اولیه را بفروشند 

ـرضـان بـه مـالقـات   ـر مـعـت ـنـدگـی از سـای حسـن  »به نمای
ـروه رفـتـه  «رسولی  انـد تـا مشـکـالت    فرماندار شھرسـتـان ق

 .کارگران را با وی در میان بگذارند 
 

تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده 
 !  کارگر٥سیمان لوشان و بازداشت 

  ٥/١١/٩٢  نفر از کارگران سیمان لـوشـان روز  ٥٠ تعداد  
مقابل درب این کارخانـه اجـتـمـاع کـردنـد و بـا آتـش زدن  
ـیـن شـھـرسـتـان   الستیک مراتب اعتراض خود را به مسـئـول

به ھـمـیـن  .   نفر از کارگران بازداشت شدند ٥ ابراز کردند که  
ـر از کـارگـران  ٦٠  تـعـداد  ٩٢ /  ١١ /  ٦ دلیل صبح روز   ـف  ن

ـتـی  .  مقابل فرمانداری شھرستان رودبار تحصـن کـردنـد  گـف
 درصد سـھـام آن در  ٦٧ است کارفرمایان سیمان لوشان که  

ـیـمـه  ٢٣ مالکیت بنیاد مستضعفان و    درصـد مـتـعـلـق بـه ب
ـنـگ  )  خدمات درمانی ( سالمت   می باشد و زیر نظر ھـلـدی

 بـه بـھـانـه  ٣١/٤/٩٢ کاوه پارس مدیریت می شود از تاریخ  
زیان ده بودن کارخانه سوخت را قطع و کارخانه را مـتـوقـف  

ــد و تـعـداد   ـیــروی  ٧٢ و بـه حـال خــود رھـا نـمـودن ـر ن ـف  ن
ـیـکـار و   ـروی  ٨٧ پیمانکاری را از تـاریـخ فـوق ب ـی ـر ن ـف  ن

 بیکار شدند و کارفرمـایـان  ٣١/٦/٩٢ قراردادی نیز از تاریخ  
تا کنون ھیچ اقدامی جھت تامین حق و حـقـوق کـارگـران  

ـقـه  ١١  درصد کارگـران بـاالی  ٩٠ .  انجام ندادند   سـال سـاب
ـرای آنـان   ـیـمـه ای ب داشته و در این مدت ھیچ حقوق و ب
لحاظ نشده مدیر عامل فعلی کارخانه فردی به نام محـمـد  
علی مونسان بوده که در بـدو ورود بـه کـارخـانـه خـود را  
نماینده خامنه ای و مدیر بـحـران و یـکـی از فـرمـانـدھـان  
صنایع دفـاع در دوران پـس از جـنـگ مـعـرفـی کـرده و  

 .  ماموریت خود را نیز تعطیلی کارخانه عنوان نموده است 
 

 تجمع کارگران اخراجی معدن رامیان 
مقابل اداره کار و ) شرکت شمال شرق(

 رفاه 
ـر از کـارگـران  ٥٠ پس از تجمـع حـدود  :   بھمن ٨    ـف  ن

رامـیـان  )  تحتـانـی (بیکار شده معدن زغال سنگ ملچ آرام  
مقابل اداره کار و رفاه شھرستان رامیان که خواستار احـقـاق  
ـقـاد   حق و پرداخت مطالبات معوقه خود و پیگیری نحوه انـع
قرارداد و ھمچنین تعیین تکلیف مبنی بر عدم درج عـنـوان  
شغلی در لیستھای بیمه تنظیمی از سـوی شـرکـت شـمـال  
شرق و در خواست کارشناسی مـجـدد در خصـوص مـجـوز  
بازگشایی دھانه تونل جدید جھت بھره برداری و ایجاد کـار  

 . جدید جھت تنظیم آینده شغلی بودند 
 

 ! اعتراض کارگران کارخانه قند لرستان
کارگران کارخانه قند لرستان در نامـه ای بـه  :   بھمن ٨ 

معاون وزیرکار و امور اجتماعی خواسـتـار رفـع مشـکـالت  
خود از جمله نداشتن تعاونی، سرویس ایـاب وذھـاب، سـالـن  
ــن   ـیـد، نـداشـت ـرداخـت حـق اضـافـه تـول غـذاخـوری، عـدم پ

تـاکـنـون  :  در این نامـه آمـده اسـت .   اند   شده ... آمبوالنس و 
چندین بار به ادره کارشـھـرسـتـان واداره کـل اسـتـان نـامـه  
نگاری نموده ایم اما به خواستـه ھـای مـا تـوجـھـی نشـده  

طی ماه ھای گذشته نیز برخـی کـارگـران سـامـان  .   است 
کاشی بروجرد به دلیل عدم توجه مسووالن ورفع مشـکـالت  

 . ھا به اعتراض وتجمع روی آوردند   آن 
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اعتراض کارگران المرد و مھر به شرط 
 دولت برای برخورداری از سبد حمایتی

 نفره در اعتراض بـه شـرط دولـت  ٥٠٠ تجمع  :  بھمن ١٣ 
ـیـل اصـلـی  .  برای برخـورداری کـارگـران از سـبـد کـاال  دل

اعتراض کارگران تبعیض میان کارگران و کارکـنـان دولـت  
دولت در اطالعیه شماره یک توزیع سـبـد کـاال، بـا  .  است 

ـیـش از    ھـزار  ٥٠٠ حذف کارگران و بازنشستگـانـی کـه ب
تومان دریافتی دارند، آنان را از دریافت سبد کـاال مـحـروم  
ـرای   کرده و این در حالیست که در اطالعیه ھیچ شرطـی ب

 .کارمندان دولت گذاشته نشده است 
 

 : گزارش ویژه 
سبد کاالھا در ھفتھ گذشتھ فضای سیاسی،  توزیع  

رسانھ ھا و مجلس شورای اسالمی و دولت را  
بجان  ) دولت و مجلس (باالئیھا  . احاطھ کرده است 

دولت عقب  .  تھدید بھ استغفا کردند .  ھم افتادند 
بانک  " نشینی کرد و تمام کاسھ کوزه ھا را بر سر  

مردم در سطح میلیونی با  .  خراب کرد " اطالعاتی 
بھ مراکز توزیع    نیاز مبرم بھ این سبد کاالھا 

 میلیون  ١٣ در مرحلھ  اول  .  کاالھا ھجوم بردند 
کارگر با خانواده ھایشان از دریافت سبد کاالھا  

کارگران در بیشتر شھرھا بھ  .  خذف شدند 
بھمن یک قدم  ١٤ دولت در  .  اعتراض پرداختند 
ھمھ   مستمری  «و اعالم کرد  .  عقب نشینی کرد 

بگیران تامین اجتماعی، مشمول دریافت سبد  
خواھند شد و بالفاصلھ بھ ھمھ کارگران مشمول  

وضعیت  .  »شود   قانون کار سبد کاال تحویل می 
آغاز دوره  )   نبرد علیھ فقر (اضطراری کنونی  

.  جدید مبارزه و تالش برای تامین زندگی است 
 : مجموعھ اخباری در این ارتباط در زیر می آید 

 
 کنندگان پیامک دوپھلو و سرگردانی مراجعه

عنوان نخستین روز تخصیص سبد کـاال    درحالی دیروز به 
ـرای   ـیـن ب ـرخـی از مشـمـول انتخاب شد که ھنوز تکلیـف ب

تعداد زیادی از افـراد بـا  . دریافت کاال مشخص نشده است 
سبد کاال به شما تخصیـص داده  « دریافت این پیامک که  

شده است اما شماره کارت شما برای تحویل سبد کـاال بـه  
ـرای گـرفـتـن آنـچـه مسـتـحـق  » سامانه اعالم نشده است   ب
ھـمـیـن مسـالـه  .  اند سرگردان ماندند   دریافت آن شناخته شده 

ھـا و    ھم باعث شد این افراد پس از مـراجـعـه بـه فـروشـگـاه 
شده؛ بدون ھیچ کـاالیـی    انتظاری طوالنی در صفوف تعریف 

ھمه اینھا در شرایطـی اسـت  .  دست خالی به منزل بازگردند 
ـراض مــردم و   ــنـدشــدن صـدای اعــت ــت پــس از بــل کـه دول
ـیـن   نمایندگان آنھا روز گذشته تصمیم گرفت مجددا مشمـول
سبد کاال را بازنگری کرده و از احتمال تخصیص این اقـالم  

 .به تمام بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی خبر دھد 
 

 تجمع مقابل وزارت صنعت
ـراض را تـا    انتخاب ناقص اقشار ذی  نفع مـوجـبـات اعـت

 گـروھـی از  » فـارس « آنجا فراھـم کـرد کـه بـه گـزارش  
سرپرستان خانوار از صبح دیروز مقابل مـعـاونـت بـازرگـانـی  
داخلی وزارت صنعت تجمع کردند تا نارضایتی خـود را از  

کننـدگـان سـبـدکـاال    قرارنداشتن نام خود در فھرست دریافت 
ای کـه ھـمـسـرش کـارگـر    ساله ٤٥ فاطمه، زن  . اعالم کنند 

گوید شـوھـرش مـاھـانـه     شرکت واحد است می » کارواش « 
ـرای    ھزارتومان حقـوق مـی ٦٠٠  ـتـی ب ـرد امـا امـروز وق گـی

دریافت سبدکاال مراجعه کرده متوجه شده اسـت کـه چـون  
تواند سـبـد    ھزارتومان است نمی ٥٠٠ حقوق شوھرش بیشتر از  

گـویـد     مـی » شـرق « فاطمـه بـه گـزارشـگـر  .  دریافت کند 
ـیـد کـه چـرا ایـن   ـرسـان صدای ما را به گـوش مسـووالن ب

 گذارند؟   تبعیض را بین کارمندان و کارگران می 
 

  نفر را برگشت دادیم٢٥
ـرای  » فـیـش « وگو با یک متصدی تـوزیـع    در گفت   ب

دریافت سبد مشخص شد در چھارساعتی کـه او مسـوول  
نفر از سرپرستان خـانـواده  ٢٥  بوده است، حدود  »فیش «توزیع  

اجـتـمـاعـی بـا حـقـوق    از جمله بازنشستگان سازمان تـامـیـن 
توانستند این سـبـد را دریـافـت    ھزارتومان نمی ٥٠٠ بیشتر از  

ساعت در صـف ایسـتـاده    ساله و حدود یک ٣٧ مریم،  . کنند 
گـویـد ارزشـش را    او می .  است تا سبدکاالیی دریافت کند 

ندارد که این ھمه وقتش را تلف کنـد و ایـن مـقـدار مـواد  
اش را    غذایی فقط دو ھفته تامین خوراک زندگی خانـواده 

ـرای  .  کند   می  مرد میانسالی کـه بـا فـرزنـد خـردسـالـش ب
دریافت سبد کـاالیـی آمـده اسـت ایـن شـکـل ارایـه مـواد  

ـقـد اسـت دولـت    خوراکی را توھین به مردم می  ـت داند و مـع
ھـا بـه فـکـر ایـجـاد اشـتـغـال و    باید به جای اینطور برنامه 

 .درآمدزایی بیشتر برای مردم باشد 
 

 ھای از رده خارج دفترچه
رسانی غیرشفاف ھـم    در کنار ھمه این مشکالت، اطالع 

ای کـه    مزید بر مشکالت دیگر طرح سبد کاال شد و عـده 
ھای بانکی خود مراجعه کـرده بـودنـد ھـم بـدون    با دفترچه 

دریافت کاال بازگشتند چراکه تـخـصـیـص سـبـد فـقـط بـا  
پذیر است و آن دسـتـه از افـرادی کـه    کارت بانکی امکان 

ھایشان کارت الکترونیک ندارد؛ از فـھـرسـت    حساب یارانه 
اما آنھایی که کارت ملی و  .  خورند   دریافت کاال خط می 

ـنـد ولـو   کارت بانکی سرپرسـت خـانـوار را در دسـت داشـت
ـنـد ایـن سـبـد را   اینکه خود سرپرست خانوار نبودند تـوانسـت

جمھور درباره حـفـظ شـأن    برخالف آنچه رییس .  دریافت کنند 
ـرخـی    مردم می  ـرخـورد ب ـروز ب گفت و بر آن تاکید داشـت دی

ــود  ــار ب ــع ــن ش ــان دور از ای ــدی ــص ــه  .  مــت ــی ک ــال درح
کنندگان ساعاتی طوالنی مقابل در انبار فروشـگـاه،    مراجعه 

در دمای منفی پنج درجه زیر بارش برف ایسـتـاده بـودنـد و  
ـر  .  شدند   در نھایت با برخورد ناشایست متصدیان مواجه می  ب

ھمین اساس نحوه توزیع سبد کاال پرتذکرترین رفـتـار دولـت  
ـنـی نـوبـت دوم مـجـلـس   بود که روز گذشته در جلسـه عـل

 راھـکـاری از سـوی  » سـبـد کـاال «ھرحال؛    به .  قرائت شد 
ـره مـردم بـکـاھـد؛ ھـدف   ـر سـف دولت بود تا از فشار تـورم ب

رسد در مرحله اجرا بـا نـواقصـی    ای که به نظر می   شایسته 
ـیـت   ـف مانند شناسایی ناقص مشموالن دریافـت سـبـد و کـی

بـودن راھـکـار تـوزیـع،    شـده و نـامـنـاسـب   کاالھـای عـرضـه 
ھـا    کردن این کـاسـتـی   برطرف .  انتقادھایی در پی آورده است 

ـفـزایـد   می  ـی ـنـی ب ـی . تواند بر تاثیرگذاری راھکارھایی اینچن
ـبـایـد از   ھرچند حتی در بھترین حالت فرضی تـوزیـع ھـم ن

منتقدانی غـافـل شـد کـه بـا اھـداف سـیـاسـی در جـمـع  
 .اند   انتقادکنندگان جا خوش کرده 

 
از اعتراض نمایندگان تا استعفای مسووالن 

 سبد کاال
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بـا  
ـرای مشـکـالت مشـمـوالن سـبـد کـاال بـه   ـنـکـه ب بیـان ای

اخباری که از سـراسـر  :  نویسیم، گفت   جمھور نامه می   رییس 
رسد اخبار خوبی نیست و کارگر روسـتـایـی    ایران به ما می 

نـام کـنـد و    تواند ثبـت   که به نان شب خود محتاج است نمی 
 .مشمول سبد کاال نیست 

ـیـجـار در مـجـلـس بـا   سیدمحمد بیاتیان نماینده مـردم ب
ـرده مـردمـی بـه نـحـوه تـوزیـع    اشاره به اعتراض  ھای گسـت

دامنه اعتراضات به نـحـوه  :  سبدکاال در کشور، تصریح کرد 
توزیع سبد کاال به درون دولـت ھـم کشـیـده شـده اسـت و  

ھا از تھدید برخی وزرای مرتبط با بحث سبد کاال بـه    شنیده 
 .استعفا حکایت دارد 

ـرنـامـه و بـودجـه   سیدسعید زمانیان عضو کـمـیـسـیـون ب
میلیون کارگر فصـلـی و    در کشور حدود سه :  مجلس گفت 

بیکار داریم که با وجود وضعیت بد اقتصادی به آنھـا سـبـد  
ـرای رفـع مشـکـل   تعلق نگرفته است، بنابراین دولت بایـد ب

 .پذیر گام بردارد   این اقشار آسیب 
علیرضا محجوب رییس فراکسیون کـارگـری مـجـلـس  

ـنـکـه تـذکـر  :  تاکید کرد  ـر ای فراکسیون کارگری عـالوه ب
ـبـی    شفاھی خود را به مسووالن اعالم کرده، بـه  صـورت کـت

سبد کاال تنھا به کارگـران  .  این موضوع را یادآور شده است 
ـرد، ایـن در حـالـی اسـت کـه    دار تعـلـق مـی   شناسنامه  گـی

صـورت    ھا و روستاھا بـه   بسیاری از کارگران ما در شھرستان 
آزاد مشغول ھستند و شناسنامه خاصی ھم ندارند و اغـلـب  

دار    از وضعیت مالی بدتری نسبت به کارگـران شـنـاسـنـامـه 
به دولت پیشنھاد دادیم کـه ایـن مـیـزان سـقـف  .  برخوردارند 

تومان باشد و تمام کـارگـرانـی کـه    میلیون   برای حقوق یک 
کنند مشمول سـبـد    تومان حقوق دریافت می   میلیون   زیر یک 

کاال شوند اما متاسفانه تاکنون اقدامی صـورت نـگـرفـتـه  
 .است 

ـم   ـقـدی کمال علیپور نماینده مردم قائمشھر در مجلس از ت
ـفـحـص از نـحـوه خـریـد سـبـد کـاال بـه   ـیـق و ت طرح تـحـق

ـر عـلـت    ھیات  ـیـگـی رییسه مجلس خبر داد و با بیان اینکه پ
ـم، گـفـت   توزیع برنج  ـی ـر  :  ھای خارجی در سبد کاال ھسـت وزی

صنعت، معدن و تجارت حتما باید در این زمینه توضیـحـات  
ـیـسـت    کننـده   کاملی ارایه کند، چراکه ھیچ دلیل قانع  ای ن

ـفـاده نشـده   که به چه علت از برنج ایرانی در سبد کاال اسـت
 .است 

حسین طال نماینده مـردم تـھـران در مـجـلـس از شـیـوه  
: عجیب دولت در نحوه توزیع سبد کاال انتقاد کرد و گـفـت 

ـنـده مـجـلـس بـا حـقـوق بـاالی   چگونه است که یک نمای
گیرد، اما آن روسـتـایـی کـه    ھزارتومان، سبد کاال می ٥٠٠ 

ـیـسـت  ـیـات  .  ھیچ حقوقی ندارد، شامل این طرح ن ـم ب مسـل
ھـای    مدیرکل سازمان استاندارد تھران در مورد سالمت برنـج 

ـم در    مـا نـمـی :  شده در سبد کاال، گـفـت   ھندی عرضه  ـی دان
سبد کاال از چه نوع برنجی استفاده شده ولی بـا تـوجـه بـه  

کننده سبد کاالسـت، اشـکـالـی در ایـن    اینکه دولت عرضه 
 .زمینه وجود نخواھد داشت 
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 ناامنی محیط کار
 

  کارگردرتھران ودزفول٢سوختگی 
ـبـار و کـارگـاه مـبـل  :  بھمن ١٠  ـرده ان تھران حریق گسـت

محل حریق یـک سـاخـتـمـان  . سازی و مصدوم شدن سه تن 
ـری بـود کـه بـه کـارگـاه مـبـل  ٣٠٠ قدیمی دو طبقه    مـت

سازی و رویه کوبی مبدل شده بود و ھر دو طبقه مـمـلـو از  
ـقـه اول  .  اجناس ساخته شده و لوازم اولیه مبل سازی بود  طب

ـیـز    و حیات کامال شعله  ـقـه دوم ن ور و آتش بـه قسـمـت طـب
ـقـات   سرایت کرده بود و سه تن از کارگران نیز در داخل طـب

 .گرفتار شده بودند 
 

برق فشار قوی موجب سوختگی کارگر 
 ساختمانی در دزفول شد

  ٤٥  سـالـه در خـیـابـان  ٣٥ کـارگـری  : بھمن دزفول ١٠ 
ـقـه سـوم   متری دزفـول،حـیـن کـار در قسـمـت بـالـکـن طـب
ساختمان نیمه کاره ،بدلیل برخورد ابزار کارش با برق فشـار  

 .قوی دچار برق گرفتگی و سوختگی شد 
 

 سقوط و مرگ کارگر قالب بند
ـنـی از اھـالـی  : بھمن ٨  ـر امـی کارگر قالب بند ،جھانگی

ـقـات بـاالی   روستای خانقاه شـویشـه ھـنـگـام کـار در طـب
ساختمانی در نزدیکی ھتل شادی سنندج دچار حادثـه شـد  

و به دلیل شدت جراحات وارده جـان خـود را  .  و سقوط کرد 
 .از دست داد 

 اعضای کمیته ھماھنگی نیز مرگ این رفیق را بـه  
 .خانواده و دوستان وی تسلیت عرض می نماید 

 
 مرگ کارگرجوشکاردرحین کار

کارگر جوشکار حین جـوش زدن درب تـانـکـر  :  بھمن ٨ 
در ایـن حـادثـه کـه  .  حاوی نفت، جان خود را از دسـت داد 

ـفـجـر  ١١ ساعت    صبح امروز به وقوع پیوست تانکر نفـت مـن
 .شد و این کارگر در دم جان باخت 

 
 کارگران

 
مرا از مالقات با ھمسر و تنھا فرزند بیمارم 

 نیز محروم کرده اند
ـری  :  بھنام ابراھیم زاده  ـقـامـگـی ـت شکنجه دستجمعی یا ان

ـیـام   ـتـی از ن ـی ـروھـای امـن ـی فردی بار دیگر شمشیر انتقام ن
ـراضـات    دی در  ٩ برآمد و برای چندمین بار به خاطر اعـت

زندان اوین و انتشار بیانیه ھایی از جـانـب مـن در دفـاع از  
حقوق زندانیان و کودکان کار و کـارگـران از ھـمـه حـقـوق  

ـیـز مـحـروم شـدم  بـعـد از  .  ناچیزی که یک زندانی دارد ن
  ١٨  روز    یک و سال و نیم انتظار برای اعزام به بیمـارسـتـان 

ـرای   ـیـمـارسـتـان ب دی مسئولیـن زنـدان از اعـزام مـن بـه ب
 دردھایی که عـمـدتـا در    مداوای دردھایم جلوگیری کردند 

اما انتقام گیری بـه ھـمـیـن جـا  .  زندان به آنھا دجار شده ام 
ـیـمـارم  ! ختم نشد  آنھا مرا از مالقات با ھمسر و تنھا فرزند ب

فرزندی که در شرایط سخت روحـی و  . نیز محروم کرده اند 
شیمی درمانی نیاز به حضـور و مـحـبـت پـدرانـه دارد تـا  

اگـر مسـئـوالن  .  اندک کمکی برای تحمل دردھایش باشد 

زنـدان بـا مــن مشــکــل  
دارند گناه این کـودک  
چیست؟ آیا فرزنـد مـن  
کم از فرزنـدان عـراق و  
سوریه و افغانستان دارد  
ـر روز مـــورد   کـــه ھــ
ــت و آزار و از   خشــون
ــشــان   ـن ــدی دسـت دادن وال
ـرنـد؟ آیـا   قرار مـی گـی

ـیـسـت؟   این نقض آشکار حقـوق بشـر و کـرامـت انسـانـی ن
ـتـی از حـقـوق   ـنـد تـا وق مسئوالن زندان می خواھند بـگـوی
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

 شـکـنـجـه روحـی    ایـن شـرایـط سـخـت .  به حضور پدر دارد 
ـنـد تـا از   محسوب می شود و اگر مسئوالن فکر می کـن

 از حمایـت از حـقـوق کـودک و    مواضع بشر دوستانه خود 
ـنـد    حقوق کارگر عقب نشینی می کنم   اگر فکر مـی کـن

ـرای امـرار مـعـاش   از کنار کوکان کار و کودکانی که ب
تن نحیفشان را به خیابان می سپارند پا پس می کشم اگـر  
ـنـھـا   فرک می کنند دوستان کارگر و زحـمـت کشـم را ت
ـنـی کـه   می گذارم باید بدانند مسلما با ھزینه ھای سنگی
ـنـھـا مـی   تا کنون متحمل شده ام ھر گز نه کارگـران را ت
گذارم و نه کودکان بی گناه را و ھمچنان بر عـقـایـد خـود  

ـیـمـاری  !  پا فشاری می کنم  شرایط ھمـسـر و فـرزنـدم و ب
ـر مـی   خودم ھر روز شرایط را برای من سخت تر و سخت ت
ـرای رسـیـدن بـه حـقـوق خـود بـایـد   کند و در این شرایط ب

ـر از  .  اقدامی در پیش گیرم  ادامه وضع موجود من را ناگزی
مـن بـار  .  اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه حل خواھد کـرد 

ـیـن اعـزام   دیگر بر ضرورت مالقات با فرزند بیمارم و ھمچـن
خودم به بیمارستان تاکید می کنم و اینھا را جـزئ حـقـوق  
خدشه ناپذیر خود می دانم و ھمچنین از ھـمـه انسـانـھـای  

ـتـی مـرا  . شریف و آزادیخواه استمداد می طبلم  رنج بی عدال
مـن  .  کمتر از رنج کودک بیمارم مـن را آزاد نـمـی دھـد 

ایستادگی می کنم ولی چه کسانی باید پاسخگـوی ایـن  
ھمه بی عدالتی باشند؟ امید که ھمه زندانیان سیاسـی بـه  

ـنـد   بـی شـک حـمـایـت ھـا و    ھمه حقوق خـود دسـت یـاب
دلگرمی ھای شما از بیرون زندان تاثیربه سزائی در شـرایـط  
ـیـن   ما و تشویق ما به ادامه راھمان دارد و ھمچنین مسـئـول
ـرار   ـر فشـار ق این ھمه بی عدالتی را در افکار عمومی زی

ـنـد  .   می دھد  بھنام ابراھیـم زاده زنـدانـی سـیـاسـی اویـن ب
 ١٣٩٢  بھمن  ٧  -٣٥٠ 

 خانواده فعالین کارگری ٢اطالعیه شماره 
 دستگیرشده مھاباد

 
به دنبال درج اطالعیه شـمـاره یـک خـانـواده کـارگـران  

واحد سیده، محـمـد مـوالنـایـی و یـوسـف آب  (  دستگیرشده 
 و درخواست ایـن خـانـواده ھـا  ٢١/١٠/٩٢ به تاریخ  ) خرابات 

ـرشـدگـان کـارگـری   جھت تشکیل کمیته دفاع از دسـتـگـی
شھر مھاباد، جمع کثیری از زنان و مردان کارگر در تـاریـخ  

مجـمـع  .   اقدام به تشکیل مجمع عمومی کردند ١١/١١/٩٢ 
 در شـھـر  ١١/١١/٩٢  صبح مـورخ  ١٠ عمومی در ساعت  

مھاباد با حضور جمع کثیری از شرکت کننـدگـان کـه بـه  
اطالعیه شماره یک خانوداه دستگیر شدگان مھاباد جـواب  

ـیـس  .  مثبت داده بودند، برگزار شد  ابتدا شرکت کنندگان رئ
مجمع عمومی را با رای علنی انتخاب کردند و بعد از آن  
ھر کدام از دستگیرشدگان و خانواده ھای آنان توضیـحـاتـی  
ـتـه را بـه   در مورد کمیته دفاع و ضرورت تشکیل این کمـی

 .استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی ارائه دادند 
ـنـدگـان در مـورد   مجمع عمومی با سخنان شرکت کـن
تشکیل کمیته و ضرورت آن به کار خود ادامه داد و چـنـد  
پیشنھاد برای نام گزاری کمیته به اطالع حضار رسیـد کـه  

کمیته دفاع از فعالین کـارگـری  " در نتیجه کمیته ای بنام  
مـحـمـد مـوالنـایـی، واحـد سـیـده و یـوسـف آب  " (  مھاباد 
مـجـمـع  .  از طرف مجمع عمومی به تصویب رسیـد ) خرابات 

ـتـه را بـه   عمومی بعد از اینکـه نـام و مشـخـصـات کـمـی
تصویب رساند وارد مرحله دیگر از دستور جـلـسـه شـد کـه  
. انتخابات اعضای ھیئت اجرایی ، بازرس و سـخـنـگـو بـود 

: اعضای ھیئـت اجـرایـی .  نتیجه انتخابات به شرح زیر است 
کـورش    –  ٣ زینب ایـزد دوسـت    –  ٢ عثمان اسماعیلی  -١ 

ـم خضـر سـور    –  ٥ شادی رسولی   – ٤ بخشنده    –  ٦ رحـی
 ٩ نـظـام صـادقـی    –  ٨ یدالله صمدی   – ٧ مریم صفریانی  

 ١ اعضای علی البدل ھیئت اجـرایـی  .  محمود صالحی    –
ژیـان  :  اسـعـد مـولـود زاده بـازرس   –  ٢ ریبوار شـمـعـی    –

در ادامـه جـلـسـه کـورش بـخـشـنـده بـه عـنـوان  .  صبحانی 
سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد انتـخـاب  

 کمیته دفاع از فعالین کـارگـری  ١١/١١/٩٢ از تاریخ  . شد 
) محمد موالنایی، یوسف آب خراباد و واحـد سـیـده (  مھاباد 

کار و فعالیت خود را در راسـتـای اھـداف  "  تشکیل و رسما 
مصوب شده در مجمع عمومی شـروع و اعـالم مـوجـودیـت  

 .می کند 
 

 ١٣احضار خانم شھناز سگوند به شعبه 
 دادگاه تجدید نظراھواز                    

ـیـغ  )  ھمسر علی نجاتی (  شھناز سگوند   ـل ـب بـه اتـھـام ت
علیه نظام،  بجرم  گرفتن عکـس از ھـمـسـرشـان در حـیـن  
اینکه با دستبند و پابند بودند، تا کنون در چنـدیـن جـلـسـه  
در دادگاه ھای انقالب شوش و دزفول محاکمه و از طـرف  

اما دادستان شـوش نسـبـت بـه  .  ھردو دادگاه تبرعه شده اند 
رای دادگاه انقالب دزفول اعتراض کرده وپرونـده بـه دادگـاه  

خانم شھنـاز سـگـونـد تـا  .  تجدید نظر استان ارجاع داده است 
 محاکه شده  کـه در ادامـه  ١٣ کنون سه مرحله در شعبه  

ـبـه   این دادگاه ھا ایشان میبایستی بار دیـگـر در روز دوشـن
 . بھمن دوباره بر سر ھمین موضوع دادگاھی شوند ١٤ 
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 بازنشستگان
 

مطالبه : بازنشستگان یزد در طوماری
 درصدی حقوق بازنشستگان ٣٥افزایش 

 مطابق تورم سال آینده
بازنشستگان و مستمری بگیران تامـیـن اجـتـمـاعـی در  
شھرستان یزد در طوماری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفـاه  
ـرخ   اجتماعی خواستار افزایش حقوق سال آینده خود مطابق ن

ـر از  ٤٠٠ در طـومـاری کـه بـه امضـای  .  تورم شدنـد  ـف  ن
بـا  :  بازنشستگان رسیده، خطاب به علی ربیعـی آمـده اسـت 

ـر  ٤ توجه به عدم افزایش حقوق بازنشستـگـان در    سـال اخـی
ـقـاضـا دارد در سـال   ـنـاسـب بـا تـورم، ت  حـقـوق  ١٣٩٣ مت

ـران مـطـابـق اعـالم بـانـک   بازنشستگان و مستـمـری بـگـی
بازنشستگان در ایـن  .   درصد افزایش یابد ٣٥ مرکزی یعنی  
  ١٣٩١ ،  ١٣٩٠ ،  ١٣٨٩ ھای    اند که در سال   نامه یادآور شده 

 درصـد رشـد داشـتـه  ٢٥  و  ١٨ ،  ٩ ،  ٦  حقوق آنان  ١٣٩٢ و  
ـیـب    درحالیکه تورم در ایـن سـال  ـرت ،  ١٢/٤ ،  ١٠/٤ ھـا بـه ت

   درصد بوده است ٣١/٥  و  ٢١/٥ 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده

 
 ٨ «آجر جیل» کارگر ٢٢٠پرداخت حقوق 

 ماه به تعویق افتاده است
 مـاه  ٨ در اھواز تعطیل و تـعـویـق   «آجر جیل »کارخانه  

بـا وجـود آنـکـه  .   کارگر این کـارخـانـه ٢٢٠ حقوق بیش از  
اند، شامـل     ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده ٨ کارگران در  

کارخانه آجر جیـل  .  شوند   سبد کاالی حمایتی دولت نیز نمی 
به دلیل اختالفـات داخـلـی سـھـام داران از خـردادمـاه سـال  

ـیـکـار شـده ٢٢٠ جاری تعطیل اعالم شده و   . انـد    کارگر آن ب
بعـد  .   سال سابقه کار دارند ٢٠  تا  ١٥ کارگران این کارخانه  

ـیـمـه  ٨ از گذشت    ماه از تعطیلی کارخانه ھنوز مستمـری ب
ـر حـقـوق،  .  بیکاری این کارگران برقرار نشده اسـت  عـالوه ب

ـر در  ٨ بخشی از مشکالت کارگران مربوط به    مـاه تـاخـی
پرداخت حق بیمه از جـانـب کـارفـرمـا بـه سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی است که طبعا باعث ایـجـاد فـاصـلـه در سـوابـق  

ای کارگران شده است و در آینده بازنشستـگـی آنـان را    بیمه 
  .با مشکل مواجه خواھد کرد 

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران مسکن 
 مھر رامیان

ـر از  ٣ عدم پرداخت  :  بھمن ٨  ـف ماه حقوق بیش از یکصد ن
 .کارگران شاغل در پروژه مسکن مھر شھرستان رامیان 

پیمـانـکـاران حـتـی چـنـدرغـازحـداقـل حـقـوق راھـم بـه  
 !کارگران شھرداری اردبیل پرداخت نمی کنند؟ 

ـیـمـانـکــاران  :  بـھـمـن ١٠  ــل پ ـی عضـو شــورای شـھـر اردب
شھرداری به ویژه در حوزه رفـت و روب در حـق کـارگـران  

کنند و در حالـی کـه حـداقـل حـقـوق کـارگـر    اجحاف می 
 ھـزار تـومـان  ٤٠٠  ھزار تومان تعیین شده برای آنـھـا  ٤٩٠ 

 .کنند   پرداخت می 
 

 اخراج و بیکارسازی
 کارگربدنبال تعطیلی معدن ٦٠٠بیکاری 

 مرغی شھرستان خرم بید چاه 
ـلـی  :  بھمن ٨  فرماندار شھرستان خرم بید با اشاره به تعطـی

ـلـی ایـن  :  مرغی طی دو سال گذشته، گفت   معدن چاه  تعطی
 کارگر بطور مستقیم و یکـھـزار  ٦٠٠ معدن موجب بیکاری  

مـعـدن چـاه مـرغـی  .  نفر دیگر بطور غیرمستقیم شده اسـت 
رود که سـنـگ    ترین معادن خرم بید بشمار می   یکی از مھم 

ھا در آسیا شناخـتـه شـده و بـا نـام    آن از بھترین نوع سنگ 
 کشـور جـھـان  ١٥ سنگ ده بید شھرت جھانی دارد و در  

خرم بید به مـرکـزیـت صـفـا شـھـر در  .   بازار عرضه داشت 
 .کیلومتری شمال شیراز قرار دارد ١٨٧ 
 

اخراج کارکنان شھرداری یاسوج بابیش از 
 ! ماه عدم دریافت حقوق١١

ـروی مـازاد  ٤٠٠ ھای اخیر بیش از    در سال :   بھمن ٩  ـی  ن
وارد شھرداری شـده کـه ایـن امـر بـدون در نـظـر گـرفـتـن  

ـرخـی از ایـن افـراد  .  زیربناھای اداری آن انجام شده اسـت  ب
ـیـل مـازاد     ماه حقوقشان را نگرفتـه ١١ بیش از   انـد و بـه دل

 .بودن از کار اخراج شدند و شاکی شھرداری ھستند 
 

 گزارش 
 

 میزان عیدی امسال کارگران مشخص شد
امسال مشموالن قانون کار در پایان سال معادل دو مـاه  
پایه حقوق ماھیانه را به عنوان عـیـدی و پـاداش دریـافـت  

ـرای    می  کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصـویـب شـده ب
 تـومـان خـواھـد  ٢٥٠  ھـزار و  ٩٧٤ ، رقم آن حداقل  ٩٢ سال  
ھرسال با نـزدیـک شـدن بـه مـاھـھـای  :  فارس نوشت . بود 

پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیـدی و پـاداش  
امسـال  .  شـود   پایان سال انھا در محافل مختلف مطـرح مـی 

ـرار   ھم مانند سالھای گذشته، این روزھا که در بھمن ماه ق
داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سـال کـارگـران  

ـر  .  و ھمچنین مشموالن قانون کار مجددا  مطرح شده اسـت  ب
 مجلس شـورای اسـالمـی،  ١٣٧٠ اساس قانون مصوب سال  

ھای مشمول قانون کار مکلفند به ھـر    کارفرمایان کارگاه »
یک از کارگران خود به نسـبـت یـک سـال کـار مـعـادل  
شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازنـد و  
ـبـایـد از   مبلغ پرداختی از این بابت به ھریک از کارکنان ن

البتـه   .«معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند 
ـرداخـتـی بـه   ـلـغ پ بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مـب

انـد    کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کـرده 
باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایـام کـارکـرد در  
ـرای ھـر   سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت ب
ماه نباید از یک دوازدھم سقف تعیین شـده مـوضـوع مـاده  

بر این اساس با توجه به اینـکـه  .  واحده این قانون تجاوز کند 
حداقل دستمزد سال جاری مشموالن قانون کار و کـارگـران،  

ـرای یـک مـاه اسـت،  ١٢٥  ھزار و  ٤٨٧ معادل    تـومـان ب
  ٢٥٠  ھزار و  ٩٧٤ حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل  

ـیـون و  ١ تومان و حداکثر    تـومـان  ٣٧٥  ھـزار و  ٤٦١  میل
عضو کانون عالی انجمن صنفی کـارگـران در  .  خواھد بود 

بر اساس قانون عیـدی و  :  این بار ه به خبرنگار فارس گفت 
ـرداخـت   پاداش کارگران معادل دو مـاه پـایـه حـقـوق آنـھـا پ

شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عـالـی    می 
ھا رقـم    البته برخی از کارگاه :  وی اضافه کرد .   کار ندارد 

کنند و در طول سال ھـر مـاه آن     می ١٢ عیدی را تقسیم بر  

 .کنند   را به ھمراه حقوق ماھیانه پرداخت می 
 

 !ھای شغلی کارگران فصلی آسیب
ھای شغلی کـم؛ شـایـد ایـن    نیروی کار زیاد با فرصت 

ـرای کسـب   بھترین تعریف برای کارگران فصلی باشد که ب
ـر شـغـل بـدھـنـد  ـی مـثـال در  .  درآمد مـجـبـورنـد بـارھـا تـغـی

شـونـد    ھای گرم سال مشغول کارھای ساختمانی مـی   فصل 
ـر و  کـار    و در زمستان به عنوان نظافتچی منازل و بـارب

ـیـکـارنـد و دچـار    می  کنند و گاھی نیز به دالیل مختلف ب
ـرایـن در ایـن شـرایـط  .  مشکالت اقتصادی خواھند شد  بنـاب

رابطه کارگر و کارفرما خارج از چارچـوب قـانـون کـار و  
ھـایـی را در    گیرد و آسیب   دیگر قوانین اجتماعی شکل می 

دکتر اسدالله حبیبی، متخصص طب کـار دربـاره  .  پی دارد 
ایـن مـوضـوع  :  گوید   ھای شغلی کارگران فصلی می   آسیب 

ای ھم در کار نیـسـت    که این افراد شغل ثابت ندارند و بیمه 
ھـای جسـمـی و روانـی    را نباید نادیده بگیریم چـون آسـیـب 

از طرفی روابط کاری بین کارگـر  .  زیادی را به ھمراه دارد 
. شـود   و کارفرما معموال به ضرر کارگر فصلی تـمـام مـی 

ـرد و    چرا که ھمه چیز به صورت توافقی صـورت مـی  گـی
ھر دستمزدی که کارفرما برای انجام کار مورد نـظـر خـود  

ـرفـتـن آن اسـت  حـتـی  .  اعالم کند، کارگر مجبـور بـه پـذی
ـیـن کـارگـر و    قوانین کار به گونه  ای است که در توافـق ب

شـود و اگـر بـه ھـر    کارفرما حرفی از بیمه شدن زده نـمـی 
دلیلـی کـارگـر ھـنـگـام کـار دچـار آسـیـب شـود، ھـیـچ  

ـیـسـت  نـه مـزایـا و نـه سـاعـت  . * کارفرمایی پاسخگـو ن
ـنـی   مشخص؛ به گفته دکتر حبیبی صید ماھی، میوه چـی

ـیـزارھـا، نـظـافـت مـنـازل    در باغ  ـرنـج در شـال ھا و کشـت ب
ـره بـار دسـت  فـروشـی    کارھای ساختمانی، کار در میادین ت

نمونه کوچکی از مشـاغـلـی اسـت کـه بـه صـورت    و 
مثال فردی در تـابسـتـان بـه عـنـوان  .  شود   فصلی انجام می 

شود و در زمسـتـان بـه    کارگر ساختمانی مشغول کار می 
ـرای امـرار مـعـاش شـغـل   دلیل رکود ساخت و ساز بـایـد ب

ـتـخـاب    دیگری مثل باربری در بازار یا دسـت  فـروشـی را ان
کند که در ھر شرایطی ساعت کـار و درآمـد مشـخـصـی  
ـر فصـل یـا   ـی ندارد و به دلیل نبود ثبات شغلی بـا ھـر تـغـی
حتی تغییرات اعمال شده از سوی کارفرما با معضـلـی بـه  

ھـای زنـدگـی مـواجـه    نام بیکاری و ناتوانایی تامین ھزینه 
خطـر در کـمـیـن کـارگـران فصـلـی؛ فـرزاد  . * خواھد شد 

ای نیز معتقـد اسـت در    ابوطالبی، کارشناس بھداشت حرفه 
ـبـاع خـارجـی   ایران گروه بزرگی از کـارگـران فصـلـی را ات

ـرقـانـونـی بـودن از    تشـکـیـل مـی  ـیـل غـی دھـنـد کـه بـه دل
ـنـد   کوچک  ـیـسـت ـتـه  .  ترین مزایای شغلی ھم برخوردار ن ـب ال

ـیـا مـطـرح اسـت و   بحث کارگران فصلی در ھمه جـای دن
شغل این افراد ھم از سوی نھادھای دولتی و ھـم جـامـعـه  
ـرای ایـن افـراد در نـظـر   پذیرفته شده اما تمھیـداتـی ھـم ب

ھـایـی کـه بـه    شود تا در دوران بیکاری و زمـان   گرفته می 
ـتـصـادی مـواجـه   کار اشتغال ندارند با مخاطـرات جـدی اق
نشوند؛ موضوعی که در کشورمان بـه صـورت بـحـران در  
ـلـکـه سـالمـت روانـی   ـنـھـا سـالمـت جسـمـی ب آمده و نه ت

کـارگـران  . * کـنـد   ھایشان را تھدیـد مـی   کارگران و خانواده 
ـتـه ایـن کـارشـنـاس   ـیـان فصـلـی؛ بـه گـف ساختمانی، قربان

ـریـن    ای، کارگران ساختمانی یـکـی از مـھـم   بھداشت حرفه  ت
شـونـد کـه بـه شـدت در    کارگران فصلی مـحـسـوب مـی 
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این در حالی است کـه  .  ھای شغلی قرار دارند   معرض آسیب 
ـران در صـنـعـت   براساس آمار حداقل یک میلیون نفر در ای

کنند کـه بـا احـتـسـاب افـراد    ساختمان سازی فعالیت می 
. خانواده این تعداد به شش تا ھشت میلیون نفر خواھد رسیـد 

در عین حال نباید فراموش کنیم که کارگران سـاخـتـمـانـی  
ـر    بیشترین قربانیان حوادث شغلی را شامل مـی  شـونـد کـه ب

ـیـت خـواھـنـد شـد یـا    اثر آسیب  ـلـول ھای شغلی یا دچار مـع
ھـایشـان    دھـنـد و خـانـواده   متأسفانه جانشان را از دسـت مـی 

ـنـد  ـرم کـن ـنـجـه ن ایـن  . * مجبورند با این بحـران دسـت و پ
ھا را جدی بگیرید؛ بیشتر کارگـران فصـلـی ھـنـگـام    آسیب 

ھـای    کار در معرض خطر مواجھه با گرد و غبار و آلودگی 
محیطی قرار دارند به طوری که آسم و حتـی سـرطـان ریـه  
از جمله مشکالت تنفسی شایـع بـه ویـژه مـیـان کـارگـران  
ـره بـار و کـارگـران مـزارع   ساختمانی، کارگران مـیـادیـن ت

توان به استفاده از مـاسـک و    البته می .  شود   محسوب می 
شست و شوی مرتب بینی با آب نمک تـا حـد زیـادی از  

ھا پیشگیری کرد، اما تعـداد افـرادی کـه    بروز این بیماری 
. رسـد   کنند به یک درصد ھم نمی   این نکات را رعایت می 

ھای جسمی کارگران فصلی؛ به طور معمول، کـار    آسیب * 
کارگران فصلی سنگین و طوالنی مدت اسـت و در طـول  

ـنـد و ادامـه ایـن    روز باید بارھای سنگینی را حمل می  کن
ـیـن   روند به مرور زمان به بروز کمردردھای مزمن و ھـمـچـن

ـنـا بـه  . شود   ھا منجر می   آرتروز در آن  البته کارگرانی کـه ب
ھای طوالنی ایستـاده کـار    شرایط کاریشان مجبورند ساعت 

ـقـه  ١٠ کنند باید در ازای ھـر یـک سـاعـت کـار،   ـی  دق
ـقـه از ایـن   ـی   ١٠ بنشینند و استراحت کنند و دو تـا سـه دق

ھای سـاده گـردن، کـمـر، شـانـه و مـچ    دقیقه را به نرمش 
ـتـه   دست و پا اختصاص دھند؛ ھمچنین عالوه بر خطرات گف

ـفـسـی، آسـیـب  ـن ھـای چشـمـی    شده، مشکالت پوستی و ت
از    شدید، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگـی سـوخـتـگـی و 

ترین عوامل تھدیدکننده سالمت کارگران فصـلـی    جمله مھم 
ـیـه کـارگـران فصـلـی؛  . * آید   به حساب می  آب و ھـوا عـل

تاثیر گرما و سرمای ھوا را در سالمت کـارگـران فصـلـی  
مثال ھوای گرم و نور مستقیم خورشیـد  .  نباید نادیده بگیریم 

ـر تـعـریـق مـی  شـود و    باعث از دسـت دادن آب بـدن در اث
مشکالتی مثل گرمازدگی سـوخـتـگـی شـدیـد پـوسـتـی،  

در مـقـابـل سـرمـای  .  را بـه ھـمـراه دارد   سکته قلبی و 
تواند صدمات جدی بـه کـارگـران فصـلـی    زمستان ھم می 

وارد کند و خشکی شدید پوستی انقباض عـروق خـونـی و  
مشکالت قلبی را ھـمـراه داشـتـه بـاشـد امـا نـکـتـه مـھـم  

ــاس  ــب ــدن ل ــی ــجــاســت کــه پــوش ــن ھــای گــرم و مصــرف    ای
 تـا  ١٩ ھای گرم یا تنظیم درجه حرارت محیط بین    نوشیدنی 

گـراد جـلـوی ایـن عـوارض احـتـمـالـی را     درجه سانتـی ٢١ 
ـنـد    عوارض مھاجرت . *گیرد   می  ـیـسـت ھای فصـلـی؛ کـم ن

ـیـدا کـردن کـار   کارگرانی که با تغییر فصـل بـه امـیـد پ
ـتـه    مناسب به شھرھای دیگر مھاجرت مـی  ـب ـنـد کـه ال کـن

ـیـسـت  ـیـت آمـیـز ن ـق . نتیجه این مھاجرت ھمیشـه ھـم مـوف
ھای مھاجرت، دوری از خانواده و بسـتـگـان،    بنابراین سختی 

استرس پیدا کردن شغل با درآمد مناسب، یکنواخـتـی کـار  
ھای مفرط در کـارگـران فصـلـی و تـرس از    بروز خستگی 

ـیـسـت؛  . *آینده را نباید فراموش کرد  خبری از مـرخصـی ن
از آنجا که بیشتر کارگران فصلی فقـط در ازای روزھـای  

کنند و معموال ھم مبلغ دریافتـی    کاری حقوق دریافت می 

قابل توجه نیست، بنابراین مجبورند در روزھای تعـطـیـل ھـم  
توانند به فکر مرخصی و استراحت باشـنـد    کار کنند و نمی 

شونـد    و با این حساب از وقت گذاشتن با خانواده محروم می 
و ھمین موضوع زمینه بروز افسردگی استرس و اخـتـالفـات  

کند و سـالمـت فـرد را بـه خـطـر    خانوادگی را فراھم می 
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کارگرانی که از بلندی ھا می افتند وبی 

 صدا می میرند
کـارگـری دور مـیـدان  .  صدایی مرا به خودم می آورد 

ـرده اسـت .  نشسته است  گـریـه  .  دست ھایش را دور سـرش ب
کـارگـرھـای  .  با صدای بلند گـریـه مـی کـنـد . می کند 

. یکی برایش آب مـی آورد .  دیگر باالی سرش ایستاده اند 
. بـاران مـی بـارد .  به گزارش سفیر افالك، روز شنبـه اسـت 

مسیر خانه تا محل کـار را  .  نمی توانم با کسی حرف بزنم 
ـم خـودم را آرام نشـان بـدھـم .  پیاده می آیم  . اصال  نمی توان

ـروز عصـر بـود و  . انگار که نه انگار اتفاقی افتاده است  دی
بـا واژه ھـا خـراب شـد؛ واژه  .  جھانی روی سرم خراب شـد 
واژه ھایی که مرا به سی و دو  .  ھایی که وحشتناک بود 

ـم بـه  .  سال زندگی ھل داد  سال ھایی که می خواستم دسـت
. زمین نباشد و حاال با یک حـرف بـه زمـیـن خـورده بـودم 

با صدایی بلند دارم فکـر مـی  . حاال من توی خیابان ھستم 
بی آن که بفھمم دور میدان امام رسیده ام؛ میـعـادگـاه  .  کنم 

. صـدایـی مـرا بـه خـودم مـی آورد .  کـارگـران شـھـر مــن 
دسـت ھـایـش را دور  .  کارگری دور میدان نشـسـتـه اسـت 

با صدای بلند گریه مـی  .  گریه می کند .  سرش برده است 
یـکـی  .  کارگرھای دیگر باالی سـرش ایسـتـاده انـد .  کند 

ـیـوان  .  برایش آب می آورد  کارگری که گریه می کـنـد؛ ل
*. آو بـوئـه ژر مـار م :  مـی گـویـد .  آب را پـس مـی زنـد 

اتفاقی افـتـاده اسـت؟  :  می گویم . نزدیک کارگر می روم 
با نگاھی خشک نـگـاھـم مـی  .  او سرش را باال می آورد 

: کارگر کنار دستی اش می گـویـد .  حرف نمی زند .  کند 
این بنده ی پول ناھـار  .  باید عمل کند . دخترش مریض است 

کارگری که گـریـه مـی  .  ھم ندارد؛ چه برسد به پول عمل 
. زخمی که دلت را به ھم مـی زنـد .  کند؛ پایش زخم است 

درد نـداری؟ او  .  از پایت خون می آید ! پدر جان : می گویم 
ـم او را  .  ھم چنان حرف نمی زند  انگـار مـن بـا حـرف ھـای

ـرد .  کالفه کرده ام  ـم جـلـوی  .  گریه ام مـی گـی نـمـی تـوان
ـنـد؛ از  .  گریه ھایم خودم را بگیرم  ـی کارگر مرا کـه مـی ب

دستی به موھای ریختـه اش  . روی چمن ھا بلند می شود 
کارگر دیگری بـه  .  چی ای نی ه !  د تم : می گوید . می زند 

از صبح تا شب بایـد در  : می گوید . من نزدیک می شود 
ـم چـطـور از  .  نه پولی، نـه درآمـدی .  سرما بلرزیم  نـمـی دان

عھده ی مخارج زندگی بربیاییم؟ کارگری که گریـه مـی  
ـم  :  بابامراد می گـویـد . کرد؛ نامش بابامراد است  دیشـب زن

من از کجـا پـول  .  گفت باید پولی برا عمل دخترم جور کنم 
ھـر روز از  .  بیاورم؟ سرم را زیر پتو بردم و بلند بلنـد زار زدم 

. فایده ای نـدارد .  صبح تا شب دور میدان ھا پرسه می زنم 
بھـار و  .  االن که زمستان است و کسی کارگر نمی خواھد 

تابستان ھـم کـه خـودرویـی تـوقـف مـی کـنـد؛ ھـمـه ی  
کارگر درد و دل ھـایـش  .  کارگرھا سمت خودرو می دوند 

درد و دل ھایی که گوش مسـؤولـی آن  . را بیرون می ریزد 
ـرود .  ھا را نشنیده است  خـون  .  بابامراد می خواھد کـه راه ب

ـم .  از کفش ھایش بیرون می زند  زمـیـن خـورده  :  مـی گـوی
کارگر دیگر که اسـمـش  .  اید؟ بابامراد فقط نگاه می کند 

صاحب یکی از مغازه ھـای ایـن  :  عباس است؛ می گوید 
ـیـک   اطراف، می خواست که جلوی مـغـازه اش را مـوزای

موزاییکی از دسـت ھـایـش سـ ر مـی  .  بابامراد رفت . کند 
پـایـش را بـا دسـتـمـال مـی  .  خورد و روی پایش می افتد 

. بندند؛ اما من فکر می کنم که پـایـش شـکـسـتـه اسـت 
ھر بـار کـه کـیـسـه  .  بابامراد، پیر است :  عباس می گوید 

. سیمان و یا موزاییکی جابجا می کند؛ اذیـت مـی شـود 
ـر نـگـاه   ـراب نمی دانم چه بگویم؟ اصال مگر می شـود در ب
شکسته ی یک پیرمرد حرفی زد؟ اصال  مگر مـی شـود  
ـنـدی ھـا مـی   ـل در برابر زندگی کارگرانی کـه از روی ب

طـبـق گـزارش  »افتند و بی صدا می میرند؛ حـرفـی زد؟  
ـنـج کـارگـر در   رسمی سازمان پزشکی قـانـونـی، روزانـه پ
سراسر ایران بر اثر حوادث نـاشـی از کـار جـان خـود را از  

سازمان پزشکی قانونی کشور، از کشـتـه  .  دھند   دست می 
 نفر در جریان حوادث کـار در ھـفـت  ١٠١ شدن یک ھزار و  
 خبر داده که این آمـار در مـقـایسـه بـا  ٩١ ماه نخست سال  

ـر  .  اسـت    درصـد رشـد داشـتـه  ١٢ مدت مشابه سال قبل،   ب
اساس رتبه بندی سـازمـان پـزشـکـی قـانـونـی، سـقـوط از  

ـربـانـی، اصـابـت اجسـام سـخـت بـا  ٤٥٦ بلندی با     ٢٣٦  ق
 قربانی و سوختگی و کمـبـود  ١٧٣ گرفتگی با    قربانی، برق 

ـبـه ٣٢  و  ٦٤ اکسیژن به ترتیب با   ـربـانـی رت ھـای اول تـا     ق
ترین حوادث حین کار را به خود اخـتـصـاص    پنجم مرگ آور 

ـــد   داده  ـــن آمـــار نشـــان مـــی .  ان   ٥ دھـــد کـــه روزانـــه    ای
کارگرساختمانی، جان خود را در حوادث حین کار از دسـت  

ـیـل  ٢ از این میان، روزانـه  .  دھند   می  ـنـھـا بـه دل  کـارگـر ت
ـر اصـابـت جسـم   ـر اث سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه ب

ـلـف از جـمـلـه  ٢ سخت و    کـارگـر دیـگـر بـه دالیـل مـخـت
جـان  ...  گرفتگی، سـوخـتـگـی و کـمـبـود اکسـیـژن و   برق 
کـارگـرانـی کـه  )  ١١/٢/٩٢ خبرگزاری مھر،  (  «. بازند   می 

اغلب پیر ھستند و از کار افتاده، اما در کنار ھمه ی ایـن  
ـرف و   سوانح باز ھر روز صبح با بقـچـه ای در بـغـل، در ب
ـنـد   باران با ھزار امید دور میدان ھا و چھارراه ھا می ایسـت

آمار میلیـونـی کـارگـران  .  تا دستی آن ھا را به کار بخواند 
ساختمان را که نه بیمه ای دارند؛ نه خدمات بـھـداشـتـی و  
درمانی و نه حتا غذایی برای خـوردن را آیـا کسـی مـی  

 .آب، برایم زھر مارم است * داند؟   
 

 اخبار بین المللی
 
آمار روزافزون جان باختن  -قطر 

 کارگران در اثر نا امنیمحیط کار
آماده سازی قطر برای برگزاری بازیھـای جـام جـھـانـی  

 به مرگ شمار دیگری از کـارگـران  ٢٠٢٢ فوتبال در سال  
در حـالـی کـه مسـئـوالن  .  خارجی در این کشور منجر شد 

ـنـھـان کـردن شـمـار کشـتـگـان   دولتی در قطر سـعـی در پ
میکنند، مدارک جدید منتشر شده حـکـایـت از آن دارنـد  
ـرانسـانـی   که مخالفتھای جھانی در اعتراض به زندگی غـی
کارگران خارجی در قطر تاثیری نداشتھاند و ایـن کـارگـران  
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ـربـانـی مـیـشـونـد  شـرایـط  .  چون گذشتـه در ایـن کشـور ق
ـیـن   ـرای نـخـسـت غیرانسانی برای کارگران خارجی در قطر ب
بار در ماه سپتامبر سال گذشته میالدی موضوع رسـانـھـھـا  

ـر سـال  . شد  ـتـامـب روزنامه بریتانیایی گاردین نـوشـت از سـپ
 کارگر خارجی از کشـور  ٣٦ گذشته تاکنون طی چھارماه  
بـه گـزارش نشـریـه آلـمـانـی  .  نپال در قطر کشتـه شـدھـانـد 

ـرای   اشپیگل آنالین این کـارگـران در بـخـش سـاخـتـوسـاز ب
ـبـال در قـطـر در سـال   برگزاری بازیھای جام جـھـانـی فـوت

  ٢٠١٣ آمار رسمی کشتگان نپـالـی در سـال  .   بودند ٢٠٢٢ 
ـپـال اعـالم  .   نفر اعالم شدھاند ١٨٥ میالدی در قطر   دولـت ن

کرده که مرگ دستـکـم ھشـت کـارگـر دیـگـر در دسـت  
ـر تـعـداد کـارگـران  .  بررسی است  ـیـز ب ـر ن ـف اگر این ھشت ن

 افـزوده  ٢٠٢٢ قربانی بازیھای جام جھانی فوتبـال در سـال  
 . نفر میرسد ١٩٣ شود، این تعداد به  

ـر از   ـیـشـت شمار کارگران قربانی در قطر بـایـد بسـیـار ب
ـپـالـی در رده شـشـم   تعداد اعالم شده باشد، زیرا کارگـران ن

ـنـد  در  .  کارگران خارجیای ھستند که در قطر کـار مـیـکـن
قطر حدود دومیلیون کارگـر خـارجـی در شـرایـطـی بسـیـار  

ـنـد  احـتـمـاال بسـیـاری از  .  غیرانسانی زندگی و کار میکـن
ـیـز در ایـن کشـور کشـتـه   کارگران کشـورھـای دیـگـر ن

 .شدھاند، اما آماری در این باره در دست نیست 
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب  -شیلی 
 کارگران بنادر

ـنـا در در   به گزارش خبرگزاریھا اعتصـاب کـارگـران ب
ـیـت پـایـان   ـق شیلی که بمدت سھھفته ادامه یافت، بـا مـوف
یافت و کارگران موفق به دریـافـت دسـتـمـزد بـابـت مـدت  

 میـالدی تـا بـحـال بـه  ٢٠٠٥ زمان صرف ناھار که از سال  
ــد  ــود، شــدن بــر اســاس گــزارشــھــا  .   آنـھــا پــرداخــت نشــده ب

کارفرمایان موافقت کردند که مبلغ پرداخت نشـده از سـال  
 میالدی تا امروز یکجا به حسـاب کـارگـران واریـز  ٢٠٠٥ 
ـنـدر در  .  بکنند  این اعتصابات حدود سھھفته قبل از یک ب

ـیـز بـه   ـنـا در دیـگـر ن شمال شیلی آغاز شد و بـه تـدریـج ب
ـنـد  ـیـوسـت ـرار اسـت کـارگـران پـس از امضـا  .  اعتصاب پ ق

ـبـه     ٢٦ رسمیتوافق نامه توسـط کـارفـرمـایـان، روز یـکـشـن
 .به سر کار باز گردند )  بھمن ٦ (ژانویه  
 
 اعتراض کارگری در نیمه اول ٢٦ -مصر 
 ژانویه

ـبـه    ژانـویـه از  ٢٢ بر اساس گزارشی که روز چھـارشـن
 ((ECESRطرف مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصر 

  ٢٦ )   ژانـویـه ١٣  تـا  ١ از  ( انتشار یافت در نیمه اول ژانویه  
ـر  .  حرکت اعتراضی توسط کارگران صورت گرفتـه اسـت  ب

ـراضـی شـامـل     ٨ اساس ھمین گـزارش ایـن حـرکـات اعـت
ـر ھـمـیـن  .   تـحـصـن بـوده اسـت ٧  اعتصاب و  ٩ تظاھرات،   ب

 حرکات اعتـراضـی  ٢٤٨٤  میالدی  ٢٠١٣ اساس در طیسال  
 حـرکـت در دوره  ٢٢٤٣ به وقوع پیوسته، که از این تعـداد  

ـراض  ٢٤٣ زمامداری اسالمگرایان یعنیمحمد مرسی و    اعـت
 .در دوره حاکمیت ارتشیان در حال حاضر حاکم بر مصر بوده است 

 
تخریب خانھھای مردم فقیر  -فیلیپین 

 توسط نیروھای حکومتی
ـیـن   ـرای از ب ـیـن ب تالش نیروھای دولتی در ک زون فیلیپ

ـبـه   بـه  )   بـھـمـن ٧ (  ژانـویـه  ٢٧ بردن زاغـه ھـا روز دوشـن
تـخـریـب اقـامـتـگـاه ھـای  .  درگیری با ساکنان انـجـامـیـد 

در ک زون بخشی از طرح دولت برای تـوسـعـه و  "  غیرقانونی " 
یکی از کسانی که محل سکونتـش  .  تعریض جاده ھا است 

آنان به سوی ما گاز اشـک آور  : " را دست داده می گوید 
ـرون   ـی شلیک کردند و مجبورمان کردند از خانـه ھـایـمـان ب

یـکـی دیـگـر از ایـن  ."  بیاییم و خانه ھایمان را ویران کردند 
ما امشـب در خـیـابـان ھـا مـی  : " زاغه نشینان می گوید 

ـنـی، ایـن کـار   ـی ـیـش ب خوابیم و با آب و ھوای غیرقـابـل پ
من فـقـط نـگـران رفـاه خـانـواده ام بـه ویـژه  . سختی است 

ھمزمان در مانیل، پایتـخـت  ."  کودکان بسیار خردسالم ھستم 
دولـت مـحـلـی  .  فیلیپین نیز به تخریب زاغه ھا پرداخته شـد 

ـر از اھـالـی ایـن مـنـاطـق   ـیـش ت اعالم کـرده اسـت کـه پ
 .درخواست شده بود تا محل زندگی خود را ترک کنند 

 
ھزاران نفر بر ضد  دولت دست به  -فرانسه 

 تظاھرات زدند
علیـه  )   بھمن ٦ ( ژانویه  ٢٦ ھزاران فرانسوی روز یکشنبه 

ـیـس جـمـھـور ایـن کشـور   سیاست ھای فرانسوا اوالنـد، ری
این تـظـاھـرات  .  تظاھرات کرده و خواستار استعفای او شدند 

، دھھـا گـروه و انـجـمـن و  " روز خشم " در پاریس و با عنوان  
شھروندان ناراضی از سیاست ھای مالیاتی دولت را گردھـم  

: در میدان باستی پاریس، یک تظاھرکننده میـگـویـد .  آورد 
ـتـی  .  از اوالند و دار و دسته اش خسته شده ایم "  از بی کفـای

ـم  مـرد  ."  و ھمه این مـزخـرفـات در کشـور خسـتـه شـده ای
او ھمه جا مالیات ایجاد کرده و چپ و  : " دیگری میگوید 

ـم، ایـن  .  راست مالیات وضع می کند  ما دیگر خسته شـدی
ایـن  : " یک تظاھرکننده زن میگـویـد ."  باید خاتمه پیدا کند 

ـرای مـن قـابـل   ھمه قانون برای نابود کردن خانواده دیگـر ب
ـیـده مـی   قبول نیست، بویژه اینکه دولت صدای ما را نشـن

ـیـس فـرانسـه  ."  گیرد و این مرا بیشتر عصبانی می کند  ـل پ
تعداد تظاھرکنندگان را بین ھفده ھزار تا صد و بیست ھـزار  

ـنـده  ٢٥٠ بر اساس گزارشھا پلیس  .  نفر اعالم کرد   تظاھر کن
بر اساس تازه ترین نظرسنـجـی ھـا،  .  را باز داشت کرده است 

ـیـشـیـن  ٥٩ آقای اوالند    ساله در قیاس با روسای جمھوری پ
 .فرانسه در دھه ھای اخیر از کمترین محبوبیت برخوردار است 

 
 تن ٥٣٠٠شرکت ایرباس حدود  -فرانسه 

 را اخراج میکند
به گزارش یورونیوز،شرکت ھواپیماسازی ایرباس، اعـالم  

ـیـل  ٥٢٩١ کرد که نزدیک به    پست در این شـرکـت بـه دل
ـتـھـای دفـاعـی و فضـایـی ایـن   نوسازی و بازسازی فعالی

مسـئـوالن ایـن شـرکـت در مـاه  .  شرکت حذف خواھند شد 
 پسـت  ٥٨٠٠ دسامبر نیز اعالم کرده بود که نـزدیـک بـه  

موقت و دائم را از گردونه کاری حـذف خـواھـنـد کـرد تـا  
ـتـھـای دفـاعـی فضـایـی   بودجه آن را صرف گسترش فعالی

 تن از کـارمـنـدان از  ١٥٠٠ از این تعداد،  . این شرکت کنند 
ـربـاس   کار بیکار شده جذب شرکتھای وابسته و شریـک ای

ـیـمـا در  . خواھند شد  ایرباس بزرگترین شرکت سـاخـت ھـواپ
اروپا و به ھمراه بوئینگ رقیـب امـریـکـایـی اش در زمـره  

 .مھمترین شرکتھای ساخت ھواپیما در جھان قرار دارد 
 نرخ بیسابقه بیکاری در این کشور -فرانسه 

آمار رسمی وزارت کار فرانسه نشان می دھد که سـال  

گذشته میالدی ، میزان بیـکـاری در ایـن کشـور رونـدی  
ـنـدگـان کـار کـه در سـال  .  صعودی داشته است  شمار جوی

 به بنگاھھای کاریابی وابسته به دولـت در فـرانسـه  ٢٠١٣ 
مراجعه کرده اند، چھار میلیون و نھصد ھزار نفر بـوده اسـت  
ـر کـامـال   ـف که در این میان، سه میلیون و سـیـصـد ھـزار ن
ـر کـارھـای   ـف بیکار بوده اند و بیش از یک و نیم میلیـون ن

این در حالی است کـه آمـار  .  موقتی و پاره وقت داشته اند 
ـیـسـت  ٢٠١٢ بیکاران فرانسه در سال   ، سه میلیون و صد و ب
 .و پنج ھزار تن بوده است 

 
ـیـکـاری در   ـرخ ب با استناد به اعداد می تـوان گـفـت ن

این میزان بیـکـاری  .   درصدی داشته است ٣ فرانسه افزایش  
در فرانسه بی سابقه است و رکوردی جدید محـسـوب مـی  

تعداد افرادی که کارھای موقتی و پـاره وقـت ھـم  .  شود 
داشته اند ھفت درصد افزایش یافته است که این میـزان در  
ـریـن خـواسـتـه   کشوری که آینده و اطمینان کاری از مھمـت
ـرای دولـت فـرانسـوا اوالنـد   ھای مـردم اسـت، تـھـدیـدی ب
محسوب می شـود کـه خـود در حـال حـاضـر بـا بـحـران  

 .محبوبیت روبروست 
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