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مدتھاست که خبرھا حاکی از در  
. پیش بودن سونامی بیکاری اسـت 

آمار زیر حـاکـی از وضـع داغـان  
اقتصاد جامعه و ابعاد فاجـعـه بـار  

 .بیکاری در جامعه است 
ـیـز امسـال    - در سه ماھـه پـای

 میلیون و چھارصد ھـزار  ١ بیش از  
ـیـکـار شـده انـد  ـر  .  از کار ب ـنـا ب ب
 ھـزار  ٧٠٠ گزارشھا از این تـعـداد  

ـفــر در بـخــش کشــاورزی،     ٤٠٠ ن
  ٣٠٠ ھزار نفر در بخش صنعیت و  

ھزار نفر در بـخـش خـدمـات بـوده  
  ٨٠٠ ھمچنین از این تعـداد  .  است 

ـر زن  ٧٠٠ ھزار نفر مرد و   ـف  ھـزار ن
 . بوده اند 
ـران در    - ــ ـــار ای ـرکـــز آم ــ م

ــایــیــز    مــیــزان  ٩٢ گــزارشــی در پ
ــران شــاغــل را حــدود     ٢١ کــارگ

ـر گـزارش  ٢٠٠ میلیون و   ـف  ھـزار ن
میکند که بنا بر معیـارھـای ایـن  
ـتـه   مرکز افرادی که در طـول ھـف

ـنـد،    دست  کم یک ساعت کار کـن
بـه ایـن  . شوند   شاغل محسوب می 

ــادی از ایــن   تــرتــیــب بــخــشــی زی
ـنـد   شاغلین کارگران بیکاران ھسـت

 .که در آمار رژیم جایی ندارند 

عادل آذر رئیس مرکـز آمـار    -
 گـزارش  ٩٢ ایران نیز در آذر مـاه  

 بالـغ  ٩١  تا  ٨٤ میکند که از سال  
ـر بـه سـن کـار  ٧ بر   ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـنـھـا    ه   رسید  اند که از ایـن تـعـداد ت
 . اند    ھزار نفر شاغل شده ٥٦٠ 
ــعــی وزیــر کــار  - ــی ربــی عــل

  ٤ جمھوری اسالمـی روز جـمـعـه  
بھـمـن نسـبـت بـه افـرایـش شـمـار  

 میلیون نفر در آینـده  ١٠ بیکاران به  
ـیـا  .   نزدیک ھشـدار داد  طـیـب ن

  ٨ وزیر اقتصاد روحانی نیز قبال از  

آقائی به نام محمد صنعتی كه بـه  
ـپـزشـك و   ـران روان گفته ایلنـا در ای
ـــت، در   ـــاه اس ـــگ ـــاد دانش ـت ــ اس
ـتـی   گفتگوئی بـا ایـن رسـانـه دول

ــمــاعــی " دربـاره   ــاســی اجــت " روانشــن
ـــه اســـت  ـت ــ ـف ـــاســـی    روان : " گــ ـن شــ

ھـای ضـروری    اجتماعی از رشـتـه 
ــر   ــرفــت ھ ــیــش بــرای تــوســعــه و پ

ــاســی    کشــوری اســت و روان  شــن
اجتماعی و روانپزشکی اجتمـاعـی  
ھر دو برای جـامـعـه مـا ضـرورت  
ــون شــاھــد بــروز   دارد، زیــرا اکــن

ــب  ــی ــار    آس ــمــاعــی بســی ھــای اجــت
ای مانند خشـونـت، ضـرب    گسترده 

ــون    و جــرح،   ــان ــواع ق طــالق و ان
ـم کـه    گریزی  ـی ھا در جامعـه ھسـت

تـوانـد در    ریشه تمـامـی آنـھـا مـی 
شناسی اجتماعی مشـخـص و    روان 

تواند علـت    این رشته می .  حل شود 
ھا در جامعـه    گستردگی این آسیب 
ـرای آن    مطالعه کند و چـاره  ای ب

ــابــد  ــی ــد ."  ب : در ادامــه مــی گــوی
ـرای حـل  "  یکی از موانع موجود ب

ـران عـدم   مشکالت اجتماعی در ای
وجود نھادی است که بـه صـورت  

ھـای    یکپارچه و کـالن بـه آسـیـب 
باید سـازمـان یـا  . اجتماعی بپردازد 

نھادی زیر نظر ریاست جـمـھـوری،  
ھا و یـا    یا در یکی از وزارت خانه 

ھا وجود داشته بـاشـد کـه    دانشگاه 
ھای اجـتـمـاعـی را بـه    فقط آسیب 

ــارچــه و بــا   ــپ ــک صــورت کــالن، ی
ــزی، رصــد و بــررســی   ــامــه ری بــرن

ـیـز    روان .  کند  شناسی اجتـمـاعـی ن
تواند به عنوان یکی از عـلـوم    می 

ھای  حكومت اسالمی و راه حل
 معضالت اجتماعی

 ناصر اصغری 

 آمار سخن میگوید
 اتحادی سراسری علیه بیکاری

 شھال دانشفر 

ھیئتی از صندوق بین المللـی پـول  
ـران آمـد تـا   در پنجم بـھـمـن بـه ای
ــصــادی ایــران را   ــت اقــت وضــعــی

به بیان صحیح تر آمـدنـد  .  بسنجند 
ـتـوانـد   ببینند که دولت روحانی مـی
خواسته بورژوازی را تامین کند و  
ـیـت سـرمـایـه و سـودآوری را   امـن

ـیـت در  .  تامین کند یا خیر  این ھئ
ـران را تـرک کـرد و  ١٩   بھمن ای
 بھمن گزارش خود را منتشـر  ٢٣ در 

ــاســان  .  کــرد  ــه کــارشــن ــت ــه گــف ب
ـئـت   اقتصادی در گزارش ایـن ھـی

به آینده اقتـصـاد  "  بسیار محتاطانه " 

. ایران اظھار امیدواری شـده اسـت 
ـنـد   مھم ترین توصیه این ھئیت مـان
ـنـد   ھمانھایی که اھل اقتصاد ھست
ـیـا   و در پاریس و جاھای دیـگـر دن
درس اقتصاد خوانده اند ایـن اسـت  

بـایـد  "  محیط کسـب و کـار " که  
سـرمـایـه گـذار و  " بھبود یابـد تـا  

ــی  ــن داخــل کـمــی دلــش  "  کـارآفــری
به گفته ھمین ھا کـه  .  ق رص شود 

گویا در خشت خام، بسیار چیـزھـا  
ـیـسـت دولـت در   را میبینند الزم ن
ــد  ــت کــن ــال ــصــاد دخ . کــار اقــت

کارآفرین داخلی اگـر دسـتـش بـاز  

باشد و امیـدوار بـاشـد کـه یـک  
تــومــانــش، دو تــومــان مــیــشــود،  
ــن   خـودش مــیــرود دسـت کــارآفــری
خارجی را میگیرد و به ایران مـی  

از  " ...  آورد اما به شـرطـی کـه  
گذار و کـارآفـریـن داخـلـی    سرمایه 

در ایــن شــرایــط  .  حــمــایــت شــود 
ــی خــودش ھــم   ــن داخــل کــارآفــری

تواند حتی بدون دخالت دولـت،    می 
ــارکـــت   ــب مش ـل ـــه جــ ـــت ب نســب

گذار خارجـی اقـدام کـنـد؛    سرمایه 
دولت ھم حمـایـت کـنـد کـه چـه  

جمشید اسدی یک اسـتـاد  "(  بھتر 
 !) دیگر اقتصاد در پاریس 

ـتـی از   ـئ آخرین بـاری کـه ھـی
ـران   صندوق بین اللملـی پـول بـه ای
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چیزی که روشن است اینسـت کـه  
ـانـون کـاری حـرف آخـر را   ھیچ ق
راجع به مناسبات کـار و سـرمـایـه  
نمیزند، بلــکه چـھـارچـوبـی بـدسـت  
میدھد که در آن نیروھـای درگـیـر  
ـید بتوانند روی مـقـدارھـا و   در توـل
ـنـد، اجـرای ایـن   موازین توافق کـن
. توافقات را تضمین کننـد و غـیـره 

اینجاست که من فکر میکنم قبـل  
ـنـدگـی شـدن   ـای از اینکه مسالــه نم
کارگران در ایـن ارگـانـھـائـی کـه  
رژیـم تـعـریـف کـرده اسـت مـطـرح  
باشد، نفس اینکه چه مرجعی بایـد  
ـیف فاکتورھایی مثل دستـمـزد   تکـل
و ساعت کار و غیره را تعیین کند  

من میخواھم  .  ھنوز باید بحث بشود 
ـنـجـا اشـاره   به چند عرصه مـھـم ای

تعیین دستمزد و ساعات کـار  .  کنم 
ـیـد   ــ و شاخصھا و موازین روزمره تول

ـیـن  .  و غیره  ـی چه کسی اینھا را تع
ـازرسـی،   میکند؟ حـل اخـتـالف، ب
ــی   ـــ ـــ ـل ـامــه داخ ــن ن کـار زنــان، آئــی
ــائــل مــھــم دیــگــری   ــاه مس کــارگ

ـیم و از نظر  .  ھستند  از نظر عقل سـل
کسی که ریگی به کفشش نیست  
ـــکـه   ــ ـل و حتی نه بعنوان کـارگـر ب
بعنوان کسی کـه دارد تـالقـی دو  
ـیـد، یـعـنـی سـرمـایـه و   عامل توـل
کار، را قضاوت میکند منطقا چـه  
کسی باید اینھا را تعیین کند؟ در  
ـیـم   مورد دستمزد ما داریـم مـیـگـوئ
ـــی اسـت کـه   که این دستمزد پـوـل
. کارگر در ازاء کـارش مـیـگـیـرد 

معلــوم است که کارگر باید تعییـن  

ــمــت   ــه چــه قــی ــد کــارش را ب کـن
در جامعه سرمایـه داری  .  میفروشد 

. در مورد ھر کاالیی اینطـور اسـت 
کسی نمیتواند به مغازه ای برود و  
بگوید من ایـن جـنـس را بـه ایـن  

ـبـرد  ـیـمـت خـریـدم و بـرداردب امــا  .  ق
ظاھرا در مـورد کـاالئـی بـه اسـم  

خـود  !  نیروی کار عکس این اسـت 
خریدار دارد قیمت را تعیین میکـنـد  
. و فروشنده ھم مجبور است بفروشـد 

در مورد دستـمـزد نـه شـورایـعـالـی  
ــه چــیــزی  . کــار الزم اســت و ن

ــدگــان کــارگــران و تشــکــل   نـمــایــن
ــال حــداقــل   ــایــد ھــرس ــارگــری ب ک

ـنـد  جــواب  .  دسـتـمـزد را اعـالم کــن
میدھند کـه آخـر در ایـن صـورت  
ـفـع کـارگـران مـقـدار را   اینھا بـه ن

ــنـد  ــکــن ــن مــی ــی ــره  .  تـعــی ایــنـھــا ســف
ـنـد  . کارگران را رنگیـن تـر مـیـکـن

منھم میگویم برعکسش ھـم شـمـا  
ـیـد   ـفـع کـارفـرمـا رای مـیـدھ به ن

ــگــر  ــه نــفــع  .  دی ــھــا کــه ب خــوب آن
ــدھــنـد مــزد را   کـارگــران رای مــی

در مورد حل اخـتـالف  .  تعیین کنند 
اختالفی میان کارگـر و  .  ھمینطور 

کارفرما بروز میکند، چـه کسـی  
واضح است کـه  .  باید حکمیت کند 

ـنـدگـی   ـای ھر دو طرف دعوااینجا نم
ـنـد و   ـزن ـی میشوند و حـرفشـان را م

اما چه کسی  .  وکیل دارند و غیره 
باید حکمیت کند؟ ھیات مـنـصـفـه  
کیست؟ قانونی آورده که این را از  
کارفرما و دولــت و به زعم خـودش  

ـنـی بـه  .  از کارگر تشکیل داده  یـع

ـافـه   شورای اسالمی گفته چون قی
ھای شما کمی درب و داغـان تـر  
است شما ادای کارگر را دربیاوریـد  
ـیـد   ـن ـنـشـی ـــن ب و بیائید در این سـاـل

اینھا ھم کـارگـرھـای  . پاپیون نزنید 
مـن مـیـگـویـم  .  این مجمع ھستنـد 

حتی اگر این شورای اسالمـی ھـا  
ـفـع   ـیلــی مجبور بشوند بـه ن ھم بدـل
ـار حـرف   ـنـد ھـرب کارگر رای بـدھ

ـیـش مـیـرود  پـس  .  کارفرما آنجـا پ
. حکمیت را به کـارفـرمـا داده ایـد 

ـا کـارفـرمـا دعـوایـم شـده و   من ب
ــرای   ـاال مـیـگـیـرد ب ـتـی کـار ب وق
ــیــش یــک   ــرویــم پ ــی ــیــت م حــکــم

ـفـع  !  کارفرمای دیگر  خوب این به ن
ــدھــد  ــی ــا رای م ــارفــرم ــھــم  .  ک ــن م

میگویم مرجعی باید باشد که بنفع  
ـیـد  .  کارگر رای بدھد  اگر مـیـگـوئ

ـاالخـره انصـاف   آخر ھیات موجـود ب
دارد، منھم مـیـگـویـم کـارگـر ھـم  

ـنـسـت  . انصاف دارد  اگر بحث سر ای
ـات حـل اخـتـالف   که آخر ایـن ھـی
ـــی و   ــ ـل ـح م درایـت دارد و مصـاـل
قوانین و ھر درد دیگری را مد نظر  
دارد، منھم میگویم کارگر ھم بلـــد  
. است ھمه اینھا را مد نظر بـگـیـرد 

ـیلــی تو این مرجعیت را داده   بھر دـل
ـیـل   ــ ای به کارفرما منھم بھمان دـل
میگویم مـرجـع تشـخـیـص و حـل  
اختالف باید یک پیکره کـارگـری  

ــده  .  بــاشــد  ــن ــای ــا نــم ــاال اگــر دوت ح
کارفرما ھم در آن باشد من جنگ  
راه نمیاندازم، اما ترکیب این مـرجـع  

 .باید اساسا کارگری باشد 
 

 نمایندگی کارگران و مراجع تعیین تکلیف
  در قانون کار

 منصور حکمت
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ـیـون  ٥ و نیم میلیون بیکار که   ـل  می
آن  نیروی بیکار جوان است سـخـن  
گفت و آنرا بحران بیکاری جـوانـان  

در این آمار طبعا زنان خانه  .  خواند 
ـنـد،   داری که آماده اشـتـغـال ھسـت
ـرارداد   کارگران فصلی، کارگران ق
ـیـکـار مـد   موقت و غیره بعـنـوان ب

 . نظر نیستند 
. اینھا فقط آمار و رقم نیستنـد 

پشت این آمار و ارقام، زنـدگـی و  
معیشت مردمی را می بینیم کـه  
در بی تامینی مطلق زیر چـنـگـان  
. فقر و فـالکـت دارد لـه مـیـشـود 

آمارھا از ابعاد فاجعه بار بیکـاری  

 .در ایران سخن میگوید 
ــه در   ــت ک ـــس ــالــی ــن درح ای
جمھوری اسالمی کارگران بیـکـار  

 .از بیمه بیکاری برخوردار نیستند 
ـیـکـاری  "  ـیـمـه ب جـمـھـوری  "  ب

ــاز   ــی بــرای ب ــی، طــرح ــالم اس
گذاشـتـن دسـت کـارفـرمـایـان در  

 . بیکارسازی گسترده تر کارگران است 
ــکــاری "  ــمــه بــی جــمــھــوری  "  بــی

اسالمی زمانش محدود و میزانـش  
ـر اسـاس آن  .  بسیار ناچیـز اسـت  ب
ـقـه  ٦ افرادی که حداقل    مـاه سـاب

پرداخت حق بیمه را داشته باشند و  
ـر ارادی "  از کـار اخـراج شـده  "  غی

اند، بر حسب  اینکه متاھـل و یـا  
 مـاه  ٥٠  ماه تا  ٦ مجرد ھستند، از  

ــنــد   ــوان ــت ــیــکــاری " مــی ــرری ب ــق " م

ـیـز  .  دریافت کنند    ٥٥ میـزان آن ن
ـیـمـه   درصد متوسط حقوق روزانه ب
شده است که برای افـراد مـتـاھـل  
ـر از افـراد   ـف به ازای ھـر یـک ن

 درصـد حـداقـل  ١٠ تحت تـکـفـل  
بـدیـن  .  دسـتـمـزد اضـافـه مـیـشـود 

 درصد حداقـل دسـتـمـزد  ٥٥ ترتیب  
 ھزار تومان چند بار زیر خـط  ٤٨٧ 

فقر ھمین امروز،  به روشنی نشـان  
میدھد که حـتـی ھـمـان افـرادی   

ھم که با ھزار شـرط و شـروط از  
جمھوری اسـالمـی  "  بیمه بیکاری " 

ــر و   ــق ــد، در ف ــن ــاده مــیــکــن ــف اســت
 . فالکت مطلق قرار دارند 

ــکــاری "  ــمــه بــی جــمــھــوری  "  بــی
اسالمی نه تنھا ھمه کارگـران زن  
ـلـکـه حـتـی ھـمـه   و مرد بیکار، ب
کارگران از کار اخراج شده را ھـم  

از جمله ھـمـانـطـور  . شامل نمیشود 
ـیـز   که اشاره کردم در سه مـاه پـای
ـیـون کـارگـر از   ـل بیش از یک می
کار بیکار شده اند و محمد حسـن  
زدا معـاون فـنـی درآمـد سـازمـان  
ــمــاعــی جــمــھــوری   ــن اجــت ــامــی ت

ـتـاری در     ٢٤ اسالمی، طـی گـف
 ھزار افـراد  ٢٢٠ ، از تعداد  ٩٢ آبان  

ـیـمـه تـامـیـن   بیکار تحت پوشش ب

معنـی ایـن  . اجتماعی خبر میدھد 
آمارھا بی تامینی مطلق بیـکـاران  
و جمعیت میلیونی عظیمـی اسـت  
که در ایـن چـنـد سـالـه از کـار  

 . بیکار شده اند 
اینھا ھمه حقایـق تـکـانـدھـنـده  
ای از وضعیت زندگی کارگران و  
کل جامعه است کـه حـکـایـت از  
ـران   ابعاد فاجعه بار بیکـاری در ای

 .دارد 

ـیـکـاری در   البته آمار دقیـق ب
رازی  .  ایران  را کسـی نـمـیـدانـد 

. مگو  برای رژیم اسـالمـی اسـت 
ـر کـار   برای نمونه علی ربیعی وزی
جمھوری اسالمی خواستـار کـنـار  

شـده و  "  توھمات آمـاری " گذاشتن  
ھـرگـونـه آمـارسـازی  " گـویـد،    می 

چون وحشـت دارد و  "  ممنوع است 
ـنـه   میداند که اعالم آن برایشان ھزی

 . دارد 
ابعاد میلیونی و تـکـان دھـنـده  
ـنـی ایـن   آمار بیکاری، بـی تـامـی
جمعیت عظیم انسانـی و مصـائـب   
ــه   ــمـاعــی آن ھــمــه و ھــمـه ب اجـت
ــرده   ــنــه ھــای گســت ــی زمــی روشــن
مبارزه در این عرصـه مـھـم را بـه  

 . نمایش میگذارد 

ـیـکـار کـه بـخـش   میلیونـھـا ب
عظیم آن جوانان ھستند خود یـک  
ـیـه   ارتش بزرگ برای مـبـارزه عـل
بیکاری و مطالبه بیمه بیکاری و  
ـرای ھـمـه   یک زندگی انسانـی ب

ـنـد  قـدم اول  .  کارگران بیکار ھسـت
در این مـبـارزه مـتـحـد شـدن ایـن  
ــروی گســتــرده حــول خــواســت   ــی ن
سراسری بیمه بیکاری برای ھـمـه  
کارگران آماده به کـار زن و مـرد  

بعـالوه اگـر مـیـزان حـداقـل  .  است 
ـرای حـداقـل   دستمزدھا، پایه ای ب
ـیـکـار   ـیـکـاری کـارگـران ب بیمه ب
است، جنبش برای افزایـش فـوری  
دستمزدھا که امروز دارد خـود را  
با خواست حداقل دو میلیون تومـان  
در گام اول بیان میکـنـد، خـواسـت  
ـیـکـار   فوری این میلیونھا نیروی ب

ـیـن  .  نیز ھست و باید باشد  ھـمـچـن
درمان رایگان، و تحصیـل رایـگـان  
برای ھمگان ، دو خـواسـت پـایـه  
ایست که حق ھمه جامعه و بـویـژه  

ـرای  .  کارگران بیکار است  زمینه ب
ـیـش   سازمان دادن چنین جنبشـی ب

 . از ھر وقت فراھم است 
ـیـه   بسیج جوانان در محالت عل
بیکاری، فراخوان جوانان به تجـمـع  

در مقابل مجلس و وزارت کـار و  
ـیـکـاری و بـا   ادارات کار علیـه ب
ـیـکـاری،   ـیـمـه ب شعار یا کار یـا ب
ایجاد کانونھایی علیه بیکاری در  
ـبـدیـل وزارت کـار و   ھر شھر و ت
ادارات کـار بـه مـحـل تـجـمـعـات  
ــای   ــاده از مـدی ـف ـراضــی، اســت اعـت
ــای   ــھ ــواســت ــاعــی حــول خ ــم اجــت
سراسری خـود در ایـن عـرصـه از  
طریق ایجاد گروھھـای مـبـارزاتـی  
ــوکــی و   ــس ب ــحــات فــی در صــف
ـنـه   یارگیری و فـراھـم کـردن زمـی
ــرای   ــراخــوانــھــایــی ب دعــوت بــه ف
ــراضــی،   ــت بــرپــایــی تــجــمــعــات اع
ـرده و سـراسـری   اعتـراضـات گسـت
علیه بیکار سازیھا، تجمع ھمزمـان  
ــا   ـفـی کـه ب ـل کـارخـانـجـات مـخـت
ـنـد،   معضل بیکارسازیھا روبرو ھست
با یکدیگر در ھـر شـھـر و اتـحـاد  
ـیـه   ـیـکـار عـل کارگران شاغـل و ب
بیکاری و بیکارسازیھـا، ایسـتـادن  
ــا   ــکــارســازی ھــا ب ــل بــی ــاب در مــق
خواست بـازگشـت بـه کـار ھـمـه  
کارگران اخراجی و متـوقـف شـدن  
آن، نقش و دخالت فعـال مـراکـز و  
مجتمع ھای بزرگ کارگـری در  
ــــارزه،    ـب ـرصــــه از مـــ ایــــن عـــ
ـرای سـازمـانـدھـی   راھکارھایـی ب
ـیـه   اعتراضی متحد و سراسری عـل
ــھــاســت  ــکــارســازی ــکــاری و بــی ـی . ب

ـم   ـی ـق مبارزه ای کـه چـالـش مسـت
صف اعتراض  .  رژیم اسالمی است 

خود را درچنین ابـعـادی سـازمـان  
 .دھیم 

سازمایبابی چنین مـبـارزه ای  
ــی ســراســری بســتــر   ــح ــط در س
ــی بــرای شــکــل گــیــری   ــاســب مــن
اعتصابات سـراسـری کـارگـری و  
. اعتراضی اجتماعی و وسیع اسـت 

ـیـکـاری و   ـیـه ب اتحاد سراسری عل
بیکارسازیھا، یک عرصه مھم بـه  
چــالــش کشــیــدن رژیــم اســالمــی  

در تمام شھرھا و در سطحی  .  است 
سراسری به تـدارک سـازمـانـدادن  

 . چنین مبارزه ای برویم 
 

 آمار سخن میگوید
 اتحادی سراسری علیه بیکاری

  ١   از صفحه  
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ـفـاده   موثر، در این نھـاد مـورد اسـت
قرار بگیرد و آنچه مربوط بـه روان  
جامعه و رفتـار اجـتـمـاعـی مـردم  
است را بررسی و در حل بسـیـاری  
ـــــد   ـن ــــ از مشـــــکـــــالت مـــــان

اعتیاد و    ھای جنسی،    بندوباری   بی 
ـرش فســـادھـــای   ـتــ ـتـــی گســ حــ

 ."اقتصادی بسیار موثر باشد 
بیشتر به نظر می رسد كه ایـن  
ــچــاپ   ــد از ب ــواھ فــرد مــی خ
بچاپھایی كه در آن مملكت به راه  

ریـاســت  " افـتـاده اسـت، از طــریـق  
جمھوری، یا یـكـی از وزارتـخـانـه  

چـرا كـه  .  به نان و نوائی برسد " ھا 
حقیقتا تا بحال نشنیده و ندیده بـودم  
كه یك آدم مطلع دانشگاھی فـكـر  
ــار شــده   ــب ــن ــد مــعــضــالت تــل كــن
اجتماعی با یك فـرمـان و آن ھـم  
زیر نظر ریاست جمھوری اسـالمـی  

 ! روبراه بشوند 
اما اگر یك آدم شریفی  در آن  
جامعه كه عصـای دسـت ریـاسـت  
جمھـوری اسـالمـی و وزارتـخـانـه  
ھای آن نیست، و واقعا فكـر مـی  
كند كه معـضـالت جـامـعـه را بـه  
شیوه محمد صـنـعـتـی مـی شـود  
حل كـرد، آنـگـاه الزم اسـت چـنـد  

 . نکته در این رابطه گفته شود 
 

 خشونت
ـیـا   خشونت حاصل خشن بـه دن
آمدن فرد و یا آنچنانكه بعضی از  
فالسفـه عصـر روشـنـگـری مـثـل  
ــد كــه   ــقـد بـودن ـت ــو مــع مـانــتـســكـی
اخالقیات و رفتار انسانھـا حـاصـل  
شرایط آب و ھـوای ھـر كشـوری  

این تئـوری پـوچ را  .  است، نیست 
در ھمان عصر روشنگری، فالسفـه  
ــه   ــوم ب ــد ھــی ــوی ــل دی ــگــری مــث دی

ــدنــد  ــی ــت، كــه  .  چــالــش كش خشــون
شامل ضـرب و جـرح، زن آزاری،  
ــھــای   ســرقــت و مشــخــصــا ســرقــت
ـره ھـم مـی شـود،   مسلحانه و غـی
قبل از ھر چیزی ریشه در شـرایـط  

ای دارد كـه فـردی كـه    اقتصادی 
ــت از وی ســر زده در آن   خشــون
ــا در آن   ــد و ی ــن ــدگــی مــی ك زن

ـنـجـا  . ( پرورش یافته اسـت  مـن ای

مسائلی را چون جنگ و ناامنـی  
ـریـن    محیط كار كه خود از خشـن  ت

مصائب جامعه ھستند فعال نادیـده  
ــرم  ــی ــردی كــه بــرای  .)  مــی گ ف

گذران زندگی باید ھـر روزه بـدون  
ـبـال كـار بـگـردد و یـا   نتیـجـه، دن
ــا   ــواده اش ب زنـدگــی خــود و خــان
درآمدش از كار و یا بیمه بیـكـاری  
ـ اجتماعی نگذرد، دست بـه ھـزار  
كار می زند كه ھمگی در حـیـطـه  

ـنـد  دسـت بـه دزدی  .  خشونت ھست
ـنـد .  می زند  . تن فـروشـی مـی ك

مواد مخدر خـریـد و فـروش مـی  
با باندھای مختلف قاچاق و  .  كند 

سر ایـن  .  غیره ھمكاری خواھد كرد 
ـبـش را   و آن كاله می گذارد و جـی

ـرای گـذران  .  می برد  كسی كـه ب
ـتـه   ـف زندگی مجبـور اسـت دو شـی
كار كند، اعصابش خـرد بـه خـانـه  
ـر سـر ھـمـسـر و   برمی گـردد و ب
ـیـداد راه مــی   فـرزنـدانــش داد و ب

 .  اندازد و شاید كتكشان ھم بزند 
خشونت در ھر جامعه ای، بـا  
ھر درجه رفاه بیشتر، كـاھـش مـی  

ــد  ــه  .  یـاب ــق ــاوردھــایـی كـه طـب دسـت
 مـیـالدی  ٦٠  و  ٥٠ كارگر در دھه  

ــه   ــارزاتــش ب ــا مــب ــه ب قـرن گــذشــت
بورژوازی تحمیل كرده بود و سـطـح  
نسبتا باالئی از رفاه را كه شـامـل  
ــمــه ھــای   ــاال، بــی ــمــزدھــای ب دســت
اجتماعی نسبتا خوب و غیره بـود،  
جوامع غربی را تـا حـدودی امـن  

ـیـت  "  دولـت رفـاه . " كرده بود  و امـن
ـــب   ــل از آن، لــق ــی حـــاص نســب

امـا  .  نظامھای ھـمـیـن دوره اسـت 
اكنون با بحرانی كه ارزش افـزائـی  
سرمایـه را بـا مـخـاطـرات جـدی  
روبرو كرده است و خود باعش شـده  
كه دسـتـمـزدھـا را تـا جـائـی كـه  
امكان دارد پایین آورده و خـدمـات  
و بیمه ھای اجتماعـی را كـاھـش  
داده، این جوامع بشدت ناامن شـده  
و خشونتھایی كه سالھا بود بسـیـار  
ـلـه شـان   كمیاب شده بودند، سر و ك
. پیدا شده و سر به فلك كشیده انـد 

ــن خصــوص چــنــدی پــیــش   در ای
مطالعه دقیق و جالبی در سوئـد و  
ــالت   ــح ــات م ــال اعــتــراض ــدنــب ب
فقیرنشین در شھر استكھلم منتـشـر  

 .شده بود 

خشونت زدائی از ھـر جـامـعـه  
ای در وھله اول ربط مستقیمی بـه  
. اعتراض كارگر در آن جامعه دارد 

اگر دستمزد كـارگـران حـداقـل تـا  
ـیـابـد،   ـقـا ب سطح تورم در كشور ارت
اگر بیمه ھای اجتماعـی مـكـفـی  
داشته باشیـم، چـه كسـی حـاضـر  
است دست بـه دزدی بـزنـد؟ چـه  
ــر كــردن شــكــم   ــرای ســی كســی ب
كودكانش دست به قتلی مـی زنـد  
ـر خـریـد و   و یـا خـودش را درگـی
ـتـكـار مـواد   فروش باندھـای جـنـای

ـنـد  ؟ اگـر دسـتـمـزد  ! مخدر می ك
كارگران را سر موقع بپردازند، چـه  
ـر   ـرای سـی تعداد از رانندگانی كه ب

  ٨ كردن شكم فرزنـدانشـان بـعـد از  
ــار، از مســافــركشــی   ســاعــت ك
منـصـرف خـواھـنـد شـد كـه خـود  
باعث كاھش تعداد قابـل تـوجـھـی  
از خشونت در آن جـامـعـه خـواھـد  

 ؟  !شد 
ـر ھـم اشـاره   ھمچنـانـكـه بـاالت
ـیـن رفـتـن درجـه   كردم، بـاال و پـای
خشونت در ھـر جـامـعـه ای ربـط  
مستقیمی دارد بـه درجـه رفـاه در  

با ھیچ درجه تشـكـیـل  .  آن جامعه 
ـر ریـاسـت   نھاد و آنھم با اجازه دفـت
جمھوری اسالمی و بـعـنـوان نـھـاد  
جانبی از یك وزارتخـانـه، خشـونـت  

 .از جامعه زدوده نخواھد شد 
 

بی بندوباری "طالق و 
 "ھای جنسی

ـنـدوبـاری  " ریشه طالق و   بـی ب
را ھم، كه در دسـتـه  "  ھای جنسی 

ھای محمـد صـنـعـتـی جـزو    بندی 
ــحــســاب   ــمــاعـی ب ــھــای اجــت ــب آسـی

توان در جائی جستجو    اند، نمی   آمده 
كرد كه با تشـكـیـل یـك نـھـاد در  
چھارچوب دفتر و دستـك ریـاسـت  
جمھـوری اسـالمـی و وزارتـخـانـه  

طـالق، مـنـطـقـا  .  ھایش حـل كـرد 
ـیـونـدی   نقطه پایان مدنی بر یـك پ
است كه ادامه آن غیرممـكـن شـده  

اما در جـامـعـه ای كـه زن  .  است 
حق انتخاب آزادانه ندارد؛ و بعـد از  
جدائی ھمین زنـی كـه بـا دسـتـور  
ـتـصـادی بـه   خانواده و زیر فشار اق
عقد ھمسرش در آمده و با جـدائـی  
ــام   و آنـچــه كــه در ایــران طــالق ن

گرفته است، ھم كودكانـش از وی  
ــم كــمــك   دریــغ مــی شــونــد و ھ
اقتصادی و گذران زندگی اش بـه  

زنی كـه  .  مخاطره جدی می افتد 
برای از دست ندادن كودكانش و یـا  
گرسنه رھا نشدن در خیـابـانـھـا بـه  
ــه   ــاوز ھــر روزه شــوھــری ك ــج ت
ھیچگونه عالقه ای بـه او نـدارد،  
و بنابراین درخـواسـت طـالق نـمـی  
كند، در چشم كسانی مثل محـمـد  
ـیـسـت  ! صنعتی با معضلی روبرو ن

معضل اجتـمـاعـی زمـانـی شـروع  
می شود كه او درخـواسـت طـالق  

 ! بكند 
این واقعی است كه زنی كه بـا  
ــدگــی   طــالق و بــرای گــذران زن
مجبور می شود بـه تـن فـروشـی  
در یــك فضـای خــطــرنـاك و بــی  
سرپناه روی بیاورد، به ناامـنـی در  

امــا  .  آن جـامـعـه دامــن زده اسـت 
ریشه را كجا بایـد جسـتـجـو كـرد؟  

در ایران نه تنھا از نـان  "  مطلقه " زن  
ـنـد   ـلـكـه در ب خوردن می افـتـد، ب
خلقیات عقبمانده و سنتی خـانـواده  
ـرای   ھم است كه زندگی كردن را ب
وی به معنای واقعی كلمه به یـك  

 .جھنم تبدیل می كند 
مضحكتر از ھمه مواردی كـه  
در لیست محمـد صـنـعـتـی آمـده،  

. اسـت " بی بندوباری ھای جنسی " 
یك عالمه پاسدار و پاسـبـان راھـی  
خیابانھا و كوه و دشـت و سـواحـل  
كرده اند كه از رابطـه آزادانـه افـراد  
ـنـد و در ھـمـه   ـن بالغ جلوگیری ك
زوایای زندگـی خصـوصـی افـراد  
ـنـد، و بـعـد ھـم مـی   ـن فضولی ك
خواھند نھادھایی تشكـیـل بـدھـنـد  
ـرای حـتـی   كه راه ھای بیشتری ب

 ! محدودتر كردن این روابط بیابند 
در كشورھایی كه از فرھـنـگ  

 پیش عبور كـرده و  ١٤٠٠ اسالمی  
ــد، بــرای  ٢١ وارد قــرن    شــده ان

ــدوبــاری ھــای  "  ــن ــی ب مــعــضــل ب
راه حـل بسـیـار سـاده و  "  جـنـســی 

عـدم دخـالـت  :  آسانی پیدا كرده اند 
و فضولی در زنـدگـی خصـوصـی  
ـتـخـاب   افراد بالغی كه خود توان ان

اگـر  !  روابط و دوستان خود را دارند 
محمد صنعتی می توانـد نـھـادی  
را ایجاد كند كه به رژیم اسـالمـی  

ـیـش   بگوید گورتان را گم كنید و ب
از این در زندگی دیـگـران دخـالـت  
نكنید، یك معضل اصلی جـامـعـه  

ایشــان مــی  !  را جـواب داده اســت 
ـرای   تواند با فرستادن شاگردانـش ب
تحقیق و ھمه پرسی در این مـورد،  
به خیابانھای تھران خـود مـطـمـئـن  

 . شود 
 

 اعتیاد
اعتیاد در ایران به یك اپیدمـی  

یـك جـائـی در  .  تبدیل شـده اسـت 
ـران خــوانـدم كـه     ٧ مـطـبـوعــات ای

ـر   درصد مردم ایران به نوعی درگـی
ـر  ١٠٠ از ھر  ! اعتیاد ھستند  ـف   ٧  ن

عـوامـل اصـلـی تـوزیـع مـواد  ! نفر 
ــدھــای   ــان مــخــدر در ایــران ھــم ب
سازمان یافته دولتی، از بسـیـج و  
سپاه پاسداران تا نـھـادھـای دیـگـر  

دولت حسـن  . رژیم اسالمی ھستند 
روحانی ھم از موقع سر كـار آمـدن  

 نفر را عمـدتـا در  ٤ تا بحال روزانه  
رابطه با خرده فروشی توزیـع مـواد  

 . مخدر اعدام كرده است 
اما باید قبل از ھر چیز پرسیـد  
كه چرا این ھمه آدم در این كشـور  
درگیر اعتیادند؟ علم روانشـنـاسـی  
مـی گــویـد كــه اســتـعـمــال مــواد  
ـرای تـجـربـه لـذت   مخدر در واقع ب

ـرسـیـد كـه  .  بردن است  می شـود پ
ـرای لـذت   چرا در این كشور باید ب
بردن و تجـربـه لـذت بـه اسـتـعـمـال  
ـران   مواد مخدر روی آورد و آمار ای
ـیـا   از ھمه جای دیـگـر در ایـن دن
پیشی گرفته است؟ انسان افسـرده  
برای گریز از افسـردگـی و لـذت  
بردن حتی مقطعی ھم از زنـدگـی،  
به مواد مخـدر روی مـی آورد و  
ـیـاد مـی   نھایتا درگیر معضل اعـت

ـران،  ٧ اما  .  شود   درصد جـامـعـه ای
ــار درســت روانشــنــاســی   ــی بــا مــع

ـنـد  ـیـسـت ـنـھـا كسـانـی  .  افسرده ن ای
ھستند كه راه بر لذت بردن آنـھـا از  
خوشی ھای زندگی و جوانی سـد  

چه كس و نـھـادی راه  . شده است 
را بر رقص و شـادی و پـایـكـوبـی  

 ھای معضالت اجتماعی حكومت اسالمی و راه حل
 ١   از صفحه  
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در آن جامعه سد كرده اسـت؟ چـه  
كس و نھادی یك عـالـمـه مـأمـور  
ـر زنـدگـی جـوانـان   نھی از منكر ب
سوار كرده است؟ چه كسی شـادی  
را شالق می زند؟ دوسـت داشـتـن  
را حرام كـرده اسـت؟ ھـمـه دشـمـن  
ــت را مــی   ــن وضــعــی واقــعــی ای

جـمـھـوری اسـالمـی بـا  :  شناسنـد 
تمام رؤسای جمھورش و وزارتخانـه  

نمی شود با ایجاد نـھـادی  . ھایش 
در گوشه ای از یك وزارتخانه ای  
كه خود بانی این وضـعـیـت اسـت،  

ـیـاد را گـرفـت  چـاقـو  !  جلوی اعت
 .دسته خود را نمی تواند ببرد 

 
 فسادھای اقتصادی

معلوم نیسـت كـه در كشـوری  
ـر سـیـطـره حـكـومـت   ـران زی مثل ای
اسالمی چگونه با تشكیـل یـكـی  
دو نھاد بشـود جـلـوی فسـادھـای  
اقتصادی را گرفت؟ اگر محققـی  
ـنـد   به لیست عباس پالیزبان نگاه ك

كه چه كسانی در صـدر فـاسـدیـن  
اقتصادی در این كشور قرار دارنـد  
و تازه به افشاگریـھـای بـانـدھـای  
دیگر رژیم از ھمدیگر فعال كـاری  
نداشته باشد، متوجه می شویم كه  
ـیـش   پیشنھاد محمد صنعتـی بـا پ

ـری از فسـادھـای  " كشیدن   جلوگـی
ـر سـایـه وزارتـخـانـه  "  اقتـصـادی  زی

ھای رژیم اسالمـی، یـك شـوخـی  
از خـامـنـه  .  بی مزه بیشتر نیـسـت 

ای و رفسنجانی و مصباح یـزدی  
گرفته، تـا خـاوری و مشـائـی و  
مرتضوی و تا پاسبان سـر كـوچـه،  
تا خرخره در فساد و رشوه خـواری  

فسادھای اقتصـادی  .  غرق ھستند 
ــر كشــوری اســاســا حــاصــل   در ھ
بنیانھای سیاسـی نـظـام سـیـاسـی  
حاكم بر آن كشور ھستند و نه تنھـا  
با یكی دو نـھـاد حـتـی قـوی و  
حمایـت شـده از طـرف دولـت ھـم  
ریشه كن نمی شوند، بلكه حتی با  
نیت واقعی اصالحات ھم در كوتـاه  

 . مدت ریشه كن نمی شوند 
ــا آنــجــا كــه بــه جــمــھــوری   ت
ـیـس   اسالمی برمی گـردد، ھـر رئ
جمھور اسالمی كه سـر كـار آمـد،  
تعداد وسیعی عمله و اكـره خـودش  
را در وزارتخـانـه ھـا و نـھـادھـای  
ــاســی ـ   ــی ــصــادی و س ــت ــم اق مــھ

ایـن عـمـلـه و  .  سركوبگر جای داد 
ـرای راس و   اكره ھا ھـم اسـاسـا ب
ــای   ــادھ ــان فس ــم ــس كــردن ھ ری
ــجــاھــا انــتــصــاب و   اقــتــصــادی آن

كسی كه ادعـا  .  مستقر می شدند 
می كند با امتیاز مالـی گـرفـتـن  
از وزارتخانه ای می تواند این نوع  
فسادھای اقتصادی را ریشـه كـن  
كند، یا در نـظـر دارد دیـگـران را  
دست بیاندازد، یا خـود چـیـزی از  
كاركرد جامعـه و روابـط سـیـاسـی  

 . حاكم بر آن نمی داند 
 

 قانون گریزی
ھـم مـعـضـل  "  قانـون گـریـزی " 

اجتماعی دیگری است كه محـمـد  
ــار   ـن صـنـعـتـی مـی خـواھـد در ك
ــخــانــه ھــا و نــھــاد ریــاســت   وزارت
جمھـوری اسـالمـی بـه آن جـواب  

ـنـد  ایشـان اگـر در  !  داده و حلش ك
نظر دارد نھاد سركوب دیـگـری در  
ــج و   ــاه و ارتــش و بســی ــار سـپ ـن ك
ساواما و نـاجـا و اویـن و گشـت  
ـره و غـیــره سـازمــان   انصـار و غـی

ھـمـه آنـھـا  .  بدھد، ھمین را بگوید 
ھم برای سـركـوب قـانـون گـریـزان  

تمام معضالت ایـن  .  سرھم شده اند 
جامعه بخاطر ھمین قوانینی اسـت  
ـر مـردم كـارگـر و   كه زندگی را ب
ـبـاه كـرده انـد  . زحمتكش سیـاه و ت

اگر كسی دست به خشونتـی مـی  
ـیـن اسـت  . زند، بخاطر ھمـیـن قـوان

ــن اســت كــه دســت   ــوانــی ــن ق ھــمــی
ـرداخـت نشـدن بـه   كارفرما را در پ
موقع حقوق و دستمزد كارگران بـاز  

ــه اســت  ــوانــیــن  .  گــذاشــت ھــمــیــن ق
ھستند كه به كارگـر اجـازه ایـجـاد  

ـیـن  .  تشكل نمی دھند  ھمـیـن قـوان
ھستند كه زن را نصف مرد تعریـف  
كرده اند و ھرگونه حق و حـقـوقـی  

ــن  .  را از او سـلـب كــرده انـد  ھـمـی
قوانین ھستند كه جوانـان را در آن  
جامعه از ھـرگـونـه جـوانـی كـردن  

 . محروم كرده اند 
اگر كسی به فـكـر راه حـلـی  
ــه مــعــضــالت   ــان دادن ب ــای ـرای پ ب
عدیده جامعه ایران است، اول از ھر  
چیزی باید از جمھـوری اسـالمـی  
ـرات   ـی ـنـد و در فـكـر تـغـی عبور ك
ــا   ــت ــھــای ــادی و ن ــی ــن اســاســی و ب

ــاشـد  ـم ب ــی ایـن رژی ــگـون راه  .  سـرن
ـنـاه    حل  ھایی كه بـا وجـود و در پ

سـركــوب و در چـھــارچـوب خــود  
قوانین جـمـھـوری اسـالمـی ارائـه  
ـنـد، خـود   می شوند، راه حل نیـسـت

 .جزوی از صورت مسئله ھستند 
 ٢٠١٤  فوریه  ١٧ 

 در باره نشریه ژورنال
ژورنال نشریه ای است كه حرف و عمل حكومت اسالمی را بی جواب نمی گذارد و مھم تـریـن .  ژورنال روازانه منتشر می شود

مسائل روز را نقد می كند و به میلیون ھا مردمی كه خواھان یك زندگی بھتر، توام با خوشبختی و كرامت انسانی اند فـرصـت 
ژورنـال یـك نشـریـه تـحـلـیـلـی و .  میدھد، در یك سنگر جدید دیگر علیه حكومت اسالمی مبارزه متشكل و سازمان یافته كنند

انسانھائی كه ھـمـه .  این نشریه تریبون انسانیت است.  میدھد” تك موضوعی“به مسائل روز جواب ھای كوتاه و . تفسیری نیست
اما این مردم علیرغم ھمه مصائب و ھمه سیـاھـی .  ھست و نیست شان را یك حكومت سرمایه داری اسالمی به تاراج برده است

مردم ایران حق دارند كه روی دیگر زندگی را ببیـنـنـد، .  ای كه چپاولگران اسالمی بر زندگی آنھا آوار كرده اند، تسلیم نشده اند
امـا .  مردم حق دارند كه حكومت مذھبی و غارتگر نخـواھـنـد.  حق دارند شاد باشند، حق دارند از رفاه حداكثری برخوردار باشند

بـی شـك .  پیروزی مردم بدون وجود یك حزب انقالبی كه دشمنان را بشناسد و از جلوی مبارزه مردم كنار بزند بسیار دشوار است
اما پیروز مردم برای ساختن یك جامعه آزاد و . شكست جمھوری اسالمی حتی بدون یك حزب انقالبی و سوسیالیستی ممكن است

ژونال ھم یك ابزار دیگر در خدمت امر رھائی مردم ایران برای خالصی از  دسـت ایـن . برابر، بدون چنین حزبی غیر ممكن است
 *با ژورنال ھمكاری كنید. ھیوالی اسالمی است

 /http://journalruzaneh.wordpress.com: وبسایت
 journal.ruzaneh@gmail.com: ایمیل تماس

 https://www.facebook.com/journal.ruzaneh: فیسبوک
 https://twitter.com/JournalRuzaneh: تویتر
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آمد، دو سال پیش بود که بـعـد از  
چند ماه که از اجرایی شدن طـرح  
ــه ھــا   ــن حــذف یـاران فـاجـعــه آفـری
ـتـشـر کـرد   میگذشت گزارشی مـن
ـتـصـادی بـا   ـیـد اق که حتی  اسـات
ــبــر دانشــگــاھــی   ــعــت مــدارک م
انگشت به دھـان مـانـدن کـه ایـن  

امـروز  .  گزارش از کجا آمده اسـت 
ایشان امیداورند کـه شـایـد روزی  

ـلـی پـول  ـیـن الـمـل ـرای  "  صندوق ب ب
  ١٣٩٠ آمـیـز سـال    گزارش ستایـش 

توضیـح دھـد چـه مـالکـی  "  خود 
ــوده   ــرای آن گــزارش در کــار ب ب

اساتید فوق الـذکـر تـاکـیـد  .  است 
میکنند که بـه احـتـمـال زیـاد آن  
سال دولت احمدی نژاد آمار پشـت  
و رو به صـنـدوق ارائـه داده اسـت  
ـتـه ایشـان در   برای ھمیـن بـه گـف

در آن گـزارش کـه  "  کمال تعجـب 
ـتـشـر کـرد بـه شـکـل   صندوق مـن

ـنـانـه   حیرت  ای را    انگیزی آمار بدبی
ـران   ـتـصـاد ای که پیشتر در مورد اق
منتشر کرده بود، مورد تجدید نظـر  

مقامات ایران را  »قرار داد و حتی  
ـیـت زودھـنـگـام در   ـق به دلیل مـوف
اجرای برنامه بلند پروازانـه اصـالح  

ـرار داد   یارانه   «ھا مورد تحسیـن ق
تا آنجای که مـا  ). فریدون خاوند ( 

ـئـت   درخاطرمان مانده است ھـم ھـی
ـلـی پـول و ھـم   ـیـن الـمـل صندوق ب
دولـت احــمـدی نـژاد اشــاره کــرده  

ـر  " بودند کـه در پـایـان یـک   سـف
ھدایایـی  " ھئیت با  "   کاری پر ثمر 

ـران را تـرک کـردنـد  "  ارزشمنـد  ای
برای اینکه ریا نشود به رشوه نـام  ( 

قاعدتـا  !)   داده اند " ھدیه "اسالمی  
باید اعضای ھمچین ھیئت ھـایـی  

امـا،  ... چشم و دل شان سیر بـاشـد 
 ! لعنت خدا بر دل سیاه شیطان 

ـیـن   بھرحال، سال بعد صنـدوق ب
المللی پول در مورد ایران سـکـوت  
کرد و ھـیـچ گـزارشـی نـداد امـا  
امسال بعد از دوسال درست عکـس  

ـتـه بـود  ٩٠ آنچیزی که سال    گـف
ھـای بـزرگ و    ضـربـه : " میگـویـد 

ضعف مدیریت کالن اقتصادی در  
ــاثــیــرھــای   ــه ت ــد ســال گــذشــت چــن

ـتـصـادی    عمده  ای بر ثبات کالن اق
ــه  "   اســت   و رشــد کشـور داشــتـه  ب

ــو فــردا   ــه ســایــت رادی ــن  " نـوشــت ای
گـویـد کـه    گزارش در ادامـه مـی 

ــه  ــوع ــم ــج ــای    ای از شــوک   م ھ
اقتصادی به ھـمـراه اجـرایـی شـدن  

ھا، تامیـن    فاز اول ھدفمندی یارانه 
ــرنــامــه  ــاســب ب ــن ــام ھــای    مــالــی ن

ـر شـدن   بلندپروازانه اجتماعی و بـدت
فضای روابط خارجـی بـا تشـدیـد  

ـیـه    تحریم  ھای مالی و تجـاری عـل
ـران   کشور باعث تضعیف اقتصاد ای

گـویـد    این گـزارش مـی . شده است 
ـر   ـیـکـاری و تـورم بـاالیـی ب که ب
کشــور حــاکــم اســت و عــالیــم  

ـیـز مشـاھـده    تضعیف بـانـک  ھـا ن
ھـا بـاعـث    شود که این شوک   می 

اقتصاد شـده   «تضعیف ساختاری »
ـرای  ."  است  " صندوق سه توصیه ب

ایجاد ثبات و پیشرفت در اقتـصـاد  
کرده است که دو تـوصـیـه  "  ایران  

ـیـن آوردن   بر کنترل نقدینگی و پـای
ــد دارد و   ــی ــودجــه تــاک ــری ب کس
توصیه سوم که مھمتر میباشد بـه  

ــتـه فــریـدون خــاونـد   ــه  " گـف ســلـســل
ـرخ    اقداماتی است که می  تواننـد ن

ـرنـد و فـرصـت  ھـای    رشد را باال بب
تازه شغلی به وجود بیاورند که در  

ـریـن اقـدام بـھـبـود    این میان مـھـم  ت
 ."محیط کسب و کار است 

 
قبل از ھر چـیـز بـایـد یـکـبـار  
ـم  کـه بـایـد   ـی دیگر تـاکـیـد کـن

ــن   ــان ای ــن ــگــان عــالــم  " ســخ ــرزان ف
را رمز گشـایـی کـرد تـا  "  اقتصاد 

ـرده مـتـوجـه   منظور ایشان را بی پ
ما که نمیدانیم، امـا ایشـان  .  شویم 

ـرمـی یـا حـداقـل   احتماال یـک ت

یک واحد درسی گذرانده بـاشـنـد  
مسـائـل را بـا  "  پیـچـانـدن " که فن  

در  .  بازی با واژگان آموخته باشند 
ـم   ـیـدی مورد آخوندھا که بسیـار شـن
که ایشـان دوره ھـایـی را از سـر  
میگذرانند تـا بـه زبـان آخـونـدی،  
یعنی ھمـان رنـدی و ریـا کـاری   

ـرای  .  مسلط شوند  منظور اینکـه ب
روشن شدن قضایا ھمیشه بایـد اول  
ــکــار   ــد ب ــن اسـاتــی واژگـان کــه ای

ـریـن فـارسـی " میبرند به زبـان   " شـی
ـفـھـمـنـد   ترجمه کرد که ھـمـگـان ب

باید مـتـوجـه  .  ایشان چه میگویند 

ــود در پــس واژگــان و جــمــالت    ب
ــد   ـن مـرتـب و خـوش تــرکـیـب مـان

ایجاد ثبات و پیشرفت در اقتصـاد  " 
بھبود محیط کسـب و  " و یا  "  ایران 
ــاکــی  "  کــار  ــن چــه خشــونــت ھــول

حقیقت این است که  .  خوابیده است 
چنین واحد درسی وجود ندارد امـا  
علمی که قرار است خشونتی کـه  
تمام تارو پود جامـعـه را مـیـسـازد  
را، توجیه کنـد در بـطـن خـود بـه  
دانش آموختگانش یاد میدھد کـه  
ـرنـد کـه ھـم   چگونه زبانی بکار ب
مقصود را گفته باشند و ھم ھـمـه  

 . چیز را پنھان کرده باشند 
ــن   ــدوق بــی ــن ــاســان ص کــارشــن
المللی پول و ھم اقتصاددانانی کـه  

ــاســیــم   ــشــن ــد  (  مــا مــی ھــر چــن
ـلـی   ـیـن الـمـل کارشناسان صندوق ب
پول و نھادھای مشابه آن نیز درس  
ـنـد   خوانده ھمان دانشگاھھای ھسـت
ــان   ــان فــارســی زب ــصــاددان کــه اقــت

مدارک خود را از آنـجـا گـرفـتـه  
بسیار تمایل دارند که بـه مـا  )  اند 

بباورانند که این حکومت میتـوانـد  
ـتـصـاد  " باعث   رشد وشکوفـایـی اق
وجـود  "  اراده الزم " شود، اگـر  "  ایران 

ـنـد  .  داشته باشد  ایشان اشاره میکـن
ـر "  بـایـد بـه  "  قوانین دسـت و پـاگـی

ــــا دســــت    ــــاری رود و ی ـن ــ ک
ارگانھایی مانند سپاه و بـانـدھـای  
ـتـصـاد   دیگر حـکـومـت از سـر اق

البته آن قوانینی کـه  .  کوتاه گردد 
علیـه کـارگـران و تضـمـیـن سـود  
ـراض   سرمایه است اصال مورد اعـت
ایشان نیست بلکـه از آن حـمـایـت  
ـنـد   ـنـد، مـان ھمه جانبه ھم مـیـکـن
قانون حذف یارانه ھا کـه تـوصـیـه  
ـیـن   مستقیم ھمین نھـاد صـنـدوق ب
ــچـه مــورد   ــی پـول بـوده؛ آن ــمـل ـل ال
اعتراض ایشـان اسـت مـتـوجـه آن  
باندھای مافیایی حکـومـت اسـت  
که به خود سرمایه داران ھـم رحـم  
ـنـد و سـھـم خـود را از   نمـی کـن
استثمار طلب میکنند و یـا حـتـی  
ـنـی کـه مـتـضـمـن   ـی علیرغم قـوان
ــر   ــه اســت، اکــث ســودآوری ســرمــای
ــار   ــت در ک ــکــوم ــای ح ــدھ ــان ب

ــقــل "  ــت ــان مس ــن ــری ــنــگ  "  کــارآف س
بوده مواردی کـه  .  اندازی میکنند 

حتی باندھایی از حکومت  دسـت  
به آدم ربایـی فـالن کـارخـانـه دار  
زدند و بدین ترتیب او را حسـابـی  
تلکه کرده اند و حتی در مـواردی  
به قتل رسانـده انـد ویـا از کشـور  

نـمـونـه دیـگـر از  .  فراری داده اند 
ــای حــاکــم کــه در   ــان مـافــی جـری
پروسه متعارف نظام سرمایـه داری  
ــد، مــاجـرایــی   خـلـل وارد مــیـسـازن
مانند بابک زنجانی است کـه در  
یک ھمـدسـتـی آشـکـار بـا خـود  

ــت   ــژاد ( دول ــمــدی ن ــاول  )  اح چــپ
عظیمی را سازمان داده انـد و یـا  

ــی  اکــبــر  (  اخــیــرا مشــاور روحــان
فسـاد  " وعده افشای یک  )  ترکان 

را داده  "  ده ھزار میلیاردی در قشم 
است و یا چپاول بـزرگ صـنـدوق  
بیمـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی تـوسـط  
قاضی مرتضوی و نـمـونـه ھـای  

ـیـن  " اشـاره بـه  .  بسیـار دیـگـر  قـوان
در واقـع اسـم رمـز  "  دست و پاگیر 

ــانــدھــای   ــھــای ب ــت ــی ــن فــعــال ــی ھــم
ــایــی حــکــومــت اســت کــه   مــافــی
سرشان یا  به وزارت اطـالعـات و  
یا به بیت رھبری و سـپـاه و خـود  

ــت  ــت وصــل اس ــات  .  دول اعــتــراف
ــه   ــت ــھــای گــذش ــزدار در ســال ــی ــال پ
بخوبی گویایی روش اداره اقتصـاد  
در ایـن حـکـومـت اسـت کـه جـز  
غارت ھیچ راھی دیگـر را نـمـی  

 .شناسند 
ــن  "  اراده الزم " اگــر آن   در ای

حکومت پیدا نمـیـشـود نـه از سـر  
ـری "  ـی ایشـان یـا نـداشـتـن  "  بی تـدب
، بلکه بدین خاطر است کـه  " کلید " 

این حـکـومـت اسـاسـا خـودش را  
ـرای ھـمـیـن   موقت حس میکند؛ ب
ھر باندی از این حکومت دسـتـش  
ـرسـد در چـپـاول آن   به ھر جـا مـی
ـنـد   درنگ نمی کند چـون مـیـدان

ـرده اسـت "  ـرنـد دیـگـری ب ". اگر نب
باندھایی از این حکومت حـوصـلـه  

ـرسـاخـت ھـا " این را ندارند کـه   " زی
بـھـره  "فراھم شود و چند سال دیگر  

ـنـد ھـجـوم  "  اش  را ببرند بلکـه مـان
ملخ ھا که به یک مزرعـه،  در  
یک چشم بھم زدن دست شـان بـه  
ــابــود   ــرســد، آن را ن ــزی ب ــی ھــر چ

نابودی محیط زیست در  . میکنند 
ایران امر تصادفی نیست و اینـکـه  
ایشان به اتکا بـه تـوکـل بـه خـدا  
ـبـوده،   ـنـد ن خواستنـد کـاری بـکـن
ـروت در سـریـع   بلکه رسـیـدن بـه ث
ترین شـکـل مـمـکـن آمـال ایشـان  
است که منجر به فـجـایـع زیسـت  

نـابـودی  . " محیطی گـردیـده اسـت 
ـران  صـرفـا بـخـاطـر ایـن  "  صنعت ای

نبوده که آخونـدی کـه در حـجـره  
ھای تاریک پرورش یافته چیزی  
از امور تولیدی و صـنـعـت نـمـی  

کـردن  "  تبدیل به احسـن " داند بلکه  
. امـوال بــرای ایشــان ھــدف اســت 

ــودی کشــاورزی ، دامــداری   نــاب
ـبـوده کـه عـقـل   صرفا برای ایـن ن
معاش ایشان تا نوک بینـی شـان  
است بلکه بدین خـاطـر اسـت کـه  
رسـیـدن بـه پـول فـراوان را قـدرت  
میدانند که بوسیله آن میتوانند ھـر  
نیروی خودسر و مطیع امـر والیـت  

ـم  . " را به خدمت خود در آورنـد  ـی ت
ھر چقـدر  " اقتصادی دولت روحانی 

ـیـا دیـده و   ھم تحصیل کـرده و دن
باشد نھایتا مجبـور  "  علمی اندیش " 

ـنـد کـه   ـری فـراھـم کـن است بسـت
ـر   باندی دیگر از ایـن حـکـومـت ب

در  .  بسـاط چـپـاول مســلـط بـاشـد 
نظراساتید علم اقتصاد و نھادھایـی  
ـلـمـلـی پـول،   ـیـن ال مانند صندوق ب

 ١  از صفحه   تالش بی فرجام
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دولتی که حاکم است مشـروعـیـت   
دارد و به زعم ایشـان سـعـی دارد  

ایشـان ذھـن  (  جامعه را اداره کند  
خود را آشفته نمی کنند کـه ایـن  
دولت مشروع به ضرب شکنـجـه و  
اعدام خودش را سر پا نگه داشـتـه  

. بنابر این باید کمکش کـرد ) است 
برای ھمین مدام به ھمه دولتـھـای  
حاکم تـوصـیـه کـردنـد کـه جـلـو  
باندھای خودسر را بـخـصـوص در  

ـنـد  .  اقتصاد بگیرد  ارگانھایـی مـان
وزارت اطالعات و سپاه را دعـوت  
ـیـت گـردش   کردند که فـقـط امـن

ـنـان "سرمایه   را تضـمـیـن  "  کـارآفـری
ــه غــول   ــکــه خــود ب ــه ایــن ــد ن کـن
ـفـس   اقتصادی تبدیـل شـود کـه ن

 . رقبا را با نیروی نظامی اش ببرد 
" بھبود محیط کسـب و کـار " 

اسم رمز تضمین استثمار کـارگـران  
منتھا چون استثمار کـلـمـه  ( است  

ـتـه   ـب ای خشن است و ایشان صد ال
ضد خشونت ھستند این اسـت کـه  

بھره کشیـدن  !)  آنرا تلطیف کرده اند 
ــی   ــن داخــل ــه  کــارآفــری ــت را الــب

اگر بھتـر  )  سرمایه دار ملی سابق ( 
ـبـاشـد،   ـلـد ن از جماعت فـرنـگـی ب
کمتر از آنھا در بـاره چـگـونـگـی  
ــن پــروســه   ــدھــی کــردن ای ســازمــان
تجربه ندارد، البتـه اگـر بـانـدھـای  
غارتگر رژیم از ایـن خـوان یـغـمـا  
سھم خواھی نکنند و بگذارند کـه  

ـنـد "  و  "  کارآفرینان کارشان را بـکـن
دولـت ھـم  " نه تنھا این بلکـه اگـر  

ـر  آنـگـاه  !"  حمایـت کـنـد چـه بـھـت
ـیـان از تسـمـه   ـت میشـود سـھـم دول
کشیدن از گـرده کـارگـر را ھـم،  

" حسـاب و کـتـاب " و بـا  "  قانونی " 
 . پرداخت کرد 

 سال حاکمیت بانـد ھـای  ٣٥  
غارتگر ثابت کرده اسـت کـه ایـن  
حکومـت نـمـی تـوانـد خـودش را  
ـیـن نـظـام سـرمـایـه   منطبق با قـوان
ـنـکـه   داری معـاصـر کـنـد، نـه ای
نخواھد بلکه تالـشـھـای بسـیـاری  

اندیشـه  " کرده و عقل ھمه صاحبان  
را بـه خـدمـت  "  برجسته اقتصـادی 

گرفته است اما ھیچگاه نتوانستـه  
به یک دولت مـتـعـارف سـرمـایـه  

چرا که اسـاسـا  .  داری تبدیل شود 
ــگــری   ــه دی ــف ایـن حــکــومــت وظــی
داشته که در آن ھم نـامـوفـق بـوده  

 ســال درنــده  ٣٥ بــا وجــود  .  اســت 
خویی و جنایت، روزی نیست کـه  
ـرو   با یک اعتصاب کارگـری روب

اکنون یک صف قدرتمند  .  نباشند 
و مقاوم از فعالین کارگری وجـود  
ــره در   ــد کــه بــا اســم و چــھ دارن

این فعالیـن  . جامعه معروف ھستند 
ـبـش کـارگـری   با اتکـای بـه جـن

ـبـط بـا  "  تشکلھا و نـھـادھـای مـرت
جنبـش کـارگـری را بـه عـکـس  
ــت در   ــکــرد دول ــه روی ــل ب ــم ــع ال
ـراضـات کـارگـری و   سرکوب اعت
ـیـه  "  اظھارات سخنگوی قوه قضـائ

حکومت که کارگـران را تـھـدیـد  
ـنـد  ـراضـات  .  کرد، فرا میـخـوان اعـت

ـقـی   ـل ـتـی ت کارگری ھم ضد امنی
میشود، البته این مسئلـه تـازه ای  
ـیـن   ـنـد فـعـال ـیـسـت نیسـت،  کـم ن
کارگری که ھم اکنون به ھـمـیـن  

ـریـن شـرایـط در  "  اتھامات "  در بـدت
با این وجود بـعـد از  .  زندان ھستند 

این ھمـه سـال، ایـن حـکـومـت از  
ــده   ــت چــپ زدگــی و ای حـاکــمـی
ـیـسـتـی در جـامـعـه   ھای سوسیـال

 . ھراس خود را اعالم میکند 
ـرو   این حکومت با مردمـی روب
ـریـن   ـرصـد کـوچـکـت است کـه مـت
ــد کـه کــارش را   ــن فـرصــت ھسـت

آخـریـن نـمـونـه آن،  (  یکسره کنند  
اعتراضـات مـردم از اصـفـھـان تـا  

ــه   ــه  " دزفــول ب ــن ب ــوھــی ــه ت ــھــان ب
این چیزی اسـت  )  است " بختیاری 

که اقتصاددانان اصال آنرا برسمـیـت  
نمی شناسند، اما خـود حـکـومـت  
با تـمـام وجـود خـطـرشـان را حـس  
ــر روز   ــرای ھــمــیــن ھ ــد ب ــن مــیــک

ـتـی  "  ـی سازمانھای اطالعاتی و امن
سازمان میدھـد تـا شـایـد  " موازی 

ــه قــول ســتــون نــویــس روزنــامــه   ب
طـغـیـان  " جمھوری اسالمی مـانـع  

ــدواری  .  شــود "  فــقــرا  ــار امــی اظــھ
محتاطانه صندوق بین اللملی پـول  
به واقع از بدبینی عمیق بـورژوازی  
ـرد کـه مـیـدانـد ایـن   منشا میگـی
" حکومت قادر نیست آنچه الزمه  

اسـت  "  بھبود فضای کسب و کـار 
تا فضـای کشـور  . " را تامین کند 
ـرانـی بـاز و    برای سرمـایـه  گـذار ای

توان انتظار داشـت    فراھم نشده، نمی 
گذار خارجـی بـه طـور    که سرمایه 

گسترده به ایران بیـایـد و اگـر ھـم  
ــصــادی   ــویــایــی اقــت آمــد، بــرای پ

) جـمـشـیـد اسـدی " (  کشور بیاید 
ــوانســت   ــت ایـن حــکــومــت اگـر مــی
فضای مورد نظر را فـراھـم کـنـد،  

حکومتـی  .   سال فرصت داشت ٣٥ 
ـیـانـگـذارش   که ھمیشه که بقول بن

" از یک انفجار در میان کارگران " 
ـر شـدت   ترسـیـده اسـت، ھـر روز ب
سرکوب خود افزوده است امـا ایـن  

 .ھم چاره ساز نبوده 
 برای مردم اما تنھا یـک راه  
برای رسیدن به ھمـه خـوشـبـخـتـی  
وجود دارد و آن سـرنـگـونـی کـردن  

ایـن  .  این حکومت با انقالب اسـت 
کابوسی است که کـل بـورژوازی  
ـتـصـادیـش در   ـیـد اق با ھـمـه اسـات
ھراس از آن با جمھـوری اسـالمـی  

 .   شریک است 

ا  ن ل کی  : " ای زش ر کل پ دی م
قانونی آذربایجان شرقی از  

ر  ٥٨ مرگ   ر اث ارگر ب  ک
حوادث ناشی از کار طی  

 ماه نخست سال جاری  ١٠ 
 ."خبر داد 

این آمار جمھوری اسالمی  

از یك استان از چندین استان  
. است كھ غیرواقعی ھم است 

آمار واقعی بسیار بیشتر از  
اما مسئلھ این است  .  این است 

كھ چرا كار كردن در این  

جامعھ برابر شده است با  
ت   رداخ دم پ رگ، ع م

دستمزد، دستمزد چندین بار  
اری،   ك ی ورم، ب ر از ت ت م ك

؟ این چھ  ... ناامنی شغلی و  
ھ   جامعھ ای است كھ كارگر ب
امید كار و خالقیت از خانھ  

می زند بیرون و بازگشتش  
واده   د  " بھ آغوش خان ھ امی ب

 !شده است؟ " خدا 
دو ھفتھ پیش كارگری از یك  
بلندی در كانادا، در حین كار  
بھ پائین سقوط كرد و جان  

برای چند روز سرتیر  . باخت 

اخبار تمامی خبرگزاریھای  
جامعھ چنان  .  این كشور بود 

شوكھ شد كھ وزارت كار  
كبار   د ی خود را مجبور دی
دیگر قوانین ایمنی محیط كار  
ای   ھ ل ك ت تش ال ا دخ را ب

 .كارگری بررسی كند 

تفاوت مھم در مورد ایران با  
كانادا این است كھ عدم اجازه  
بھ ایجاد تشكل كارگری برای  
تالش در امن كردن محیط  
كار ھم در ایران زیر سایھ  

ف   ردی م ی، ھ الم م اس رژی
است با اعدامھای ھر روزه  
ای كھ در این جامعھ جاری  

تالش برای سرنگونی  .  است 
جمھوری اسالمی، جامعھ را  
از ھر جھتی بطرف امن  
شدن خواھد برد كھ كاھش  

سوانح محیط كار یكی از  
 .*آنھاست 

 -٦ مندرج در ژورنال شماره  
  ١٣   -٩٢  بھمن  ١٤ پنجشنبھ  
 ٢٠١٤ فوریھ  

 

 ایران، قتلگاه كارگران
 ناصر اصغری 

 

 کارگر کمونیست را بخوانید
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این ھفتـه دولـت اعـالم کـرد کـه  
طرح مرحله دوم ھدفمنـدی یـارانـه  
ھا در مجلس تصـویـب شـده و از  
ـنـده بـه اجـرا   اول فـروردیـن سـال آی

در خبرھـا ی  .  گذاشته خواھد شد 
رسانه ھای حکـومـتـی آمـده بـود  
ــوراجــرای   ــظ ــه مــن ــت ب ــه دول ک

طـرح ھـدفـمـنـد  "  کارشناسی شده " 
ــا،  ــه ھ ــاران ـروه  ١٢ "  کــردن ی  گــ

ـر  " تخصصی  تشکیل داده کـه اکـث
ــت، وزرا ،   ــدرکــاران دول دســت ان

بانکھا و ارگانھای مھم جمـھـوری  
 .اسالمی در آنھا عضویت دارند 

ـتـی ھـا ایـن   ـتـه دول  طبق گف
بـا انـجـام  "  گروھھای تـخـصـصـی " 

ـیـق   کارھای کارشناسی شده و دق
ـتـصـاد،   در عـرصـه ھـای مـھـم اق
ـرژی،   تولید، مالی، خـدمـات ، ان
معادن، خانوارھا  وسـالمـت، طـرح  
ـرای زدن اسـتـارت   ھای اجرایـی ب
ـنـده   مرحله دوم ھدفمندی از سال آی

ـتـی  . را تھیه کرده اند  در ضمن دول
ھا تاکید کرده اند که مرحلـه دوم  
اجرای ھدفمـنـدی  بـا کـارھـای  
" انجام شده و تدارکات دیـده شـده، 

نـاشـی از  "  التھابـات و تـالطـمـات 
ھدفمندی را در نظر گرفتـه و در  
" صدد آن است که ھـمـه چـیـز بـه 

آغاز و بـه اجـرا گـذاشـتـه  "  خوبی 
ـرامـون  .  شود  ـی ـر دیـگـری پ در خـب

زمان و وقت آغاز اجـرای مـرحـلـه  
دوم ھـدفـمـنـدی، ھـمـه بـانـدھـای  
ـتـه انـد کـه   درگیر دراین ماجراگـف

و بــرای  "  مــحـرمـانـه اسـت " فـعـال  
ــای   ــش ھ ــوگــیــری از واکــن جــل

ـر ایـن  "  محتمل "  ـراب جـامـعـه  در ب

طرح، تا لـحـظـه آخـر زمـان آغـاز  
. طرح اطالع رسانی نـخـواھـد شـد 

ـر بـانـدھـای   ـیـق ت ـنـدی دق فرمولب
ـیـس   حکومتی را میرکـاظـمـی رئ
ـم   باند کمیسیون انرژی مجلس رژی

کسـی  : " اینطوری بیان کرده اسـت 
ــد از زمــان اجــرای فــاز دوم   ــای ـب ن

 ."ھدفمندی مطلع باشد 
ـروه  ١٢ " و امـــا  ایـــن    گــ

ـرح ھـــای   ـــخـــصـــصـــی بـــا طــ ت
کـدام بـانـدھـا و  "  کارشناسی شده 

ـنـد و   ـم ھسـت دار و دسته ھای رژی
ـنـد؟ ایـن   قراراست چه کاری بکـن

ـتـصـاد  : گروھھا عبارتند از  گـروه اق

ـم بـازار، گـروه   ـنـظـی کالن، گـروه ت
ـروه   ـروه خـــانـــوار، گــ ـرژی، گــ ــ ان
ـقـل، گـروه   سالمت، گروه حمل و ن
محیـط زیسـت ،گـروه صـنـعـت و  
ــت و امــور   مــعــدن، گــروه امــنــی
انتظامی، گروه تـدویـن مـحـتـوا و  
ـبـانـه، گـروه   فراخوان انصراف داوطل

ـیـغـات     اطالع  ـل رسانی ارتباطات و تب
 !وگروه کشاورزی 

در این گروھھا تمامـی وزرای  
دولت، روسای بانک ھا مرکـزی،  
ـتـظـامـی و   ـتـی، ان ارگانھای امنی
ـــاه،   ـپ ــج و سـ ــی، بســی ــات ــالع اط

ــز و   ـراک ـــی از مــ ــان ــدگ ـن ــ ــای ــم ن
دستگاھھای باالی سر این باندھا،  
شورای نگھبان، مجمع تشـخـیـص،  

.. شورای امنیت ملی، مـجـلـس و 
ـر ایـن در  .  عضویت دارنـد  عـالوه ب

کـه  " ستاد ھدفمندی یـارانـه ھـا  " 
ـیـت   زیر نظر دولـت روحـانـی فـعـال
ـم   می کند،ھمه این بـانـدھـای رژی

 .اینجا جمع شده اند 
ـرح   ـــه جـــدیـــد در طــ ـت ـــکــ  ن
ـر   ھدفمندکردن یارانـه ھـا عـالوه ب
حضور نیروھای سـپـاه و بسـیـج و  
ــن   ــوب در ای ــای ســرک ــھ ــان ارگ
گروھھا،  تشکیل یک گروه ویـژه  

ــیــت و امــور  " بــه نــام   ــن ــروه ام گ
مـی بـاشـد کـه درنـوع  "  انتظامی 

ــایسـه بـا دوره اول   خـودش در مــق
اجرای ایـن طـرح در زمـان دولـت  
ــن شـکــل و   ــژاد، در ای احـمــدی ن

در واقـع  .  ابعـاد، تـازه مـی بـاشـد 
ــت و آمــاده بــاش   ــی مــوضــوع امــن
ــا   ــه ب ــابــل ــت بــرای مــق ــکــوم ح
اعتراضات و شورش ھای شـھـری  
ــک   ــان اجــرای طــرح؛ ی در زم
ـم   ـرای رژی فاکتور بسـیـار مـھـم ب
می باشد که برایش گـروه کـاری  

وظیفـه اصـلـی ایـن  ." گذاشته است 
ـبـط بـا    گروه تدوین برنامه  ھای مرت

ــظــامــی و   ــی، انــت ــیــت امــور امــن
ــرایــط   ــا ش ــرتــبــط ب اجــتــمــاعــی م
اجتماعی اجرای قـانـون ھـدفـمـنـد  

اعضای ایـن گـروه  .  ھا   کردن یارانه 
ـیـس ( وزیر کشور    -١  ـر  ٢ )  رئ ــ وزی

ـری  ٣ اطالعات   ـر دادگسـت ـ  ٤ ـ وزی
ـروھـای   ـی ـبـانـی ن وزیر دفاع و پشتی

ـر شـورای عـالـی  ٥ مسلح   ـی  ــ دب
 ـ  ٦ امنیت ملـی یـا مـعـاون وی  

فرمانده نیروی انتظامی جمـھـوری  
ـیـس سـازمـان  ٧ اسالمی ایران   ــ رئ

صدا و سیمای جمھوری اسـالمـی  
ـ  ٩  ـ دادستـان کـل کشـور  ٨ ایران  

 .فرمانده نیروی مقاومت بسیج 
برگردیم به مھمترین نکته ایـن  
ــه ھــا   طــرح و وظــایــف دارو دســت
ــم کــه در قــالــب   ــانــدھــای رژی وب

ـــخـــصـــصـــی و  "  ـروھـــھـــای ت گــ
ـر سـتـاد  "  کارشناسی شده  ـر چـت زی

. ھدفمندی یارانه ھا گردآمـده انـد 
ــه و کــار ایــن   ــف ــی ــن وظ ــری مــھــمــت
ـرای   ـقـشـه ب گروھھا ارائه طرح و ن

ــــن درآمــــد   ـی ـــامـــ  ھــــزار  ٥٩ ت
ـرای دولـت از   ـیـاردتـومـانـی ب ـل مـی
محل اجرای طرح ھدفـمـنـد کـردن  

ھـر طـوری  .  یارانه  ھا می بـاشـد 
شده و با ھر طرح و نقشه ای کـه  
ـنـھـا   بشود از جیب مردم درآورد، ای

  ھـزار  ٥٩ .  دست به کار شده انـد 
ــومــان ســقــف فــعــلــی   ــارد ت ــی ــل مــی
درآمدھای دولت از محل ھدفمـنـد  
. کردن یارانه ھا اعـالم شـده اسـت 

کـار  " این گروھھا دسـت انـدر کـار 

ـریـن  "  کارشنـاسـی شـده  در مـھـمـت
ـتـصـادی و مـالـی   عرصه ھای اق

" جـدول " رژیم بوده و مشغول تھیه   
افزایش درآمدھای دولت از مـحـل  
زدن یارانه ھای بخش ھـای مـھـم  

گـرانـی  "  جـدول " اقتصـاد و تـھـیـه  
ھای سرسام آور و افزایش قیمـتـھـا  
ـتـصـادی    درھمه  عـرصـه ھـای اق

 .وخدمات اجتماعی می باشند 
ـیـمـت  " فرمولبنـدی   افـزایـش ق

ــالح   ــای انــرژی واص ــل ھ ــام ح
در اجرای طـرح ھـدفـمـنـد  "  قیمتھا 

ــارانـه ھــا، اسـم رمـز زدن   کـردن ی
یارانه ھا در ھمه بـخـش ھـا مـی  

در این میان موضوع قیـمـت  .  باشد 
ـرژی، کــاالھــا و   حـامــل ھــای ان
ــاج   ــت ــج اقــالم مــورد مصــرف مــای
عمومی در کنار بخش سالمـت و  
ــن و   ــل، اســاســی تــری حــمــل و نــق
مھمترین بخش ھا می باشند کـه  
زیر ضرب حمالت دولـت روحـانـی  

بر اسـاس حسـاب  .  قرار گرفته اند 
ـرژی   و کتاب ھای دولت قیمت ان

 درصدی و در  ١٠٠  تا  ٣٣ افزایش  
. جاھایی بیشتر از این خواھـد بـود 

ـر   در این بخـش بـطـور مشـخـص ت
ـرق   بنزین، گازوئیل، گـاز، آب و ب
مصرف خانگی، از ھمـیـن اکـنـون  

صـحـبـت  .  قیمتشان باال رفته اسـت 
از حذف بنزین یارانه ای و افزایـش  

  ١٠٠٠ قیمت بنزین لیتـری بـاالی  
ــل  ــی ــومــان، گــازوئ   ٤٨٠  تــا  ٤٠٠ ت

ـرای سـوخـت   تومان، گـاز مـایـع ب
ــمــت     ٣٥ خــودروھــا افــزایــش قــی

مجـلـسـی  .  می باشد .. درصدی و 
ھا  قیمت گاز، آب و برق مصـرف  

ـیـن    تـا  ٣٣ خانگی بـا افـزایـش ب
 درصـدی را تصـویـب کـرده  ١٠٠ 
ــد  ــای  .  ان ــدھ ــان ــال ب ــن ح در عــی

مجلسی دست دولت را در افزایـش  
بازھم بیشتر قیمت ھا باز گذاشـتـه  

توجیھات مجلس در این باره  .  است 
ـنـد  .  جالب است  اینھا ادعا می کن

ـری از  مصـرف بـی  " برای جـلـوگـی
ــت  " رویــه و صــرفــه جــویــی  ، دول

ـرده تـا   میتواند قیمت ھا را بـاال ب
الـگـوی مصـرف  " بدین ترتیب مـردم 

 برمعیشت" ھدفمند کردن یارانه ھا"اثرات 
 ! و زندگی کارگران و مردم

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 .را تغییر بدھند " انرژی شان 
با حذف یارانه ھای دولـت بـه  
کاالھایی کـه در ردیـف مصـرف  
ـرار دارنـد و انـحـصـار   عمـومـی ق
وارداتش در دست دولت می باشـد،  

 تـا بـاالی  ٣٤ شاھد گرانی ھای  
ـم بـود ٧٠  در ایـن  .   درصـد خـواھـی

ـنـھـا تـا آنـجـا   بخش بی شرمانه ای
انـجـام داده  "  کار کارشناسی شـده " 

ـیـات وارد شـده و   اند که در جـزئ
قیمت روزانه و ھفتگی و مـاھـانـه  

ـم کـاالی مـورد  ١٢٠ بیش از   ـل  ق
ـرف عـــمـــوم را حســـاب و   مصــ
درآمدھای حاصل از گرانی ھـای  
مورد نظرشان را ھم حسـاب کـرده  

ـم  " در این بـخـش  . اند  ـنـظـی گـروه ت
شـبـانـه روز دارد کـار مـی  " بازار 
باندھای دولتی و ارگانھـا و  . کند 

مافیای عظیم مالی کل نظـام در  
ظاھر از سیستم دولت و ارگانھـای  
حکومتی خارج شـده و در قـالـب  
ــر   ــی ــرکــت ھــای خصــوصــی غ ش
دولتی در عرصه واردات و تـوزیـع  

الزم بـه  .  این کاالھا فعال شده انـد 
توضیح است استارت ایـن کـار در  
دوره احـمـدی نـژاد زده شـد و در  
. دوره روحانی  به اوج خـود رسـیـد 

ـرژی،  کـاالھـای مـورد   بعد از ان
ــن بــخــش   ــی مصــرف عــمــوم  دوم
پردرآمد برای بانـدھـای حـکـومـت  

ـنـده،  .  می باشد  اینھا ھم وارد کـن
ـیـن   ھم توزیع کننده کاالھا و تـعـی
ــی   ـنـد روزانـه و حـتـی سـاعـت کـن

 . قیمت ھا می باشند 
در بخش سالمت، بـھـداشـت و  
درمان و دارو ایـن طـرح سـیـاسـت  

را در  "  اصالح سـاخـتـار سـالمـت " 
مـعـنـای ایـن  .  پیش گرفتـه اسـت 

سیاست در یک کالم خصـوصـی  
کردن طـب و بـھـداشـت و درمـان  

اینھا درکنار دزدیـھـای  .  می باشد 
ــه ای شــان در مــاجــرای   افســان
سازمان تامین اجتمـاعـی، رسـمـاو  
ــنـا ایـن سـازمــان را بـه حــراج   عـل

ــه بـھــانـه اصــالح  .  گـذاشـتـه انـد  ب
ساختار سازمان تامین اجتـمـاعـی،  

بیمه ھای اجتماعی؛ بـھـداشـت و  
 میلیون کـارگـر  ١٧ درمان بیش از  

ــن   ــوشــش ای ــحــت پ و کــارکــن ت
ـــه دســـت طـــب   ســـازمـــان را ب
خصوصی، بیمه ھـای شـخـصـی،  
ــھــای خصــوصــی و   ــان ــمــارســت بــی
بازارآزاد دارو وداو درمـان خـواھـنـد  

از ھمین حاال دفترچه ھـای  .  سپرد 
بیمـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی را بـی  

اعتباراعالم کرده اند و یا آنـجـایـی  
ـنـه ھـا   ھم که اعتباری دارند ھـزی

در  .  روی دوش مردم افـتـاده اسـت 
کنار زدن از بیمه ھای اجتماعـی،  
موضوع افزایش حق بیمه پرداختـی  
کارگران را باال برده، متقابال سـھـم  
پرداختی دولت و کارفرمایان را بـه  

" مشارکت در تامین اشتغـال " بھانه  
ـنـھـا  .  پائین آورده انـد  ـر ای عـالوه ب

ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــار، س وزارت ک
ـم   ـی اجتمـاعـی، وزارت بـھـداشـت ت
ھای ویژه برای سـرکـیـسـه کـردن  
ـیـمـه   کارگران و مردم درموضـوع ب
ھا سازمـان داده و چـنـدیـن طـرح  

ـلـی "  بـه بـھـانـه ارائـه  "  بیمه تـکـمـی
خدمات درمانی بیمه ای در دست  
تھیه دارند که دوبـاره کـارگـران و  
کـارکـنـان جـامـعـه را سـرکـیـسـه  

 .بکنند 
ـرات و   تا اینجا  خالصه بـه اث
ــه دوم   ـل ــات اجــرای مــرحــ ـــع تــب

ھدفمندی بویـژه افـزایـش گـرانـی  
ھـای سـرسـام آورھــمـه کـاالھـا و  
خدمات و انرژی از یک طـرف و  
ـــن درآمـــدھـــای ھـــزاران   ـی تضـــمــ
ـرای دولـت دزدان و   ــاردی ب ـی ـل مـی

ابـعـاد و دامـنـه  .  قاتالن اشاره شـد 
ــه اعــتــراف   ــن طــرح ب اجــرای ای
اقتصاددانـان حـکـومـتـی شـاخـص  

ـر از    درصـد  ٥٠ ھای فقر را بیشت

در مقایسه بـا دوره احـمـدی نـژاد  
جــمــھــوری  .  افــزایــش خــواھــد داد 

ــی در   ــت روحــان اســالمــی و دول
توجیه اجـرای ایـن طـرح مـوضـوع  

ــتــصــادی "  ــراحــی بــزرگ اق را  "  ج
ـنـد  .  پیش می کشد  ادعا می کـن

که در صدد سرو سـامـان دادن بـه  
اقتصاد زمین گیـر شـده و بـحـران  
ـــد، کـــه   ـــاشــن ــی ب زده شـــان م

ـنـد،  "  ایجاد اشتغال "میخواھند   بـکـن
که میخواھند تولید و صـنـعـت و  
. توسعه ملی را سـازمـا ن بـدھـنـد 

در کنار این ادعاھای بی شرمانـه  
ـرای   ـنـھـا ب ـر ای میگوینـد عـالوه ب
ـرای   ـقـدی ب ـلـغ یـارانـه ن تامین مب
پرداخت به مردم برای کـمـک بـه  

، ایـن طـرح را بـه  " بھبود معیشت " 
در طول بیـش از  .  اجرا می گذارند 

سه سال گذشـتـه حـکـومـت مـدام  
در  .  این توجـیـھـات را آورده اسـت 

ــانـدھــای   ــن سـه سـال خـود ب ھـمـی

ـراف   حکومتی مجبـور شـدنـد اعـت
بکنند که پرداخت یارانه نقدی نـه  
فقط کمکی به بھـبـود مـعـیـشـت  
ـرات گـرانـی   مردم نکرده، بلـکـه اث
ھا بر زندگی و معیـشـت مـردم را  

اعتـراف کـردنـد  .  بیشتر کرده است 
ـرداخـت   ـقـدی پ که ھنـوز یـارانـه ن
نشده قیمتھا بیشتر از رقم پرداختی  
. یارانه نقدی افزایش پیدا کرده اند 

ـراف   در ھمین مدت  باز ھم به اعـت
ـیـارد   باندھای حکومتی ھزاران میل
ــدھــای   ــان ــب ب تـومــان درآمــد نصــی
ـراف   حکومتـی شـده کـه بـه اعـت
خودشان با درآمد ھای نفتـی دوره  
دوم دولت احمدی نژاد برابری مـی  

ــھــات بــی شــرمــانــه  .  کــنــد  ــی تــوج
ــی در مــورد   ــت ــدھــای حــکــوم ــان ب
اجرای مرحله دوم ھدفـمـنـد کـردن  
ـرای   یارانه ھا با توجیه تامین پول ب
ـقـدی بـه مـردم،   پرداخـت یـارانـه ن
بھانه ای برای تضمین درآمـدھـای  
افسانه ای برای دولت وبـانـدھـای  

در ایـن  .  رژیم بـوده و مـی بـاشـد 
میان پرداخت چندرغازیارانه نقـدی   
ــن   ــا ای ــایســه ب ــه مــردم در مــق ب
درآمدھای دولت، رقم بسیار ناچیـز  

خودشان گفته انـد کـه  .  می باشد 
 تـا  ٣٩ در دوره گذشته کال  بیـن  

ـیـارد تـومـان یـارانـه  ٤٢  ـل  ھزار مـی
نقدی پرداختـه انـد و در ازای آن  

 ھزار میلیـارد تـومـان  ١٩٠ بیش از  
ــد  ــدســت آورده ان در دور  .  درآمــد ب

جدید اجرای ایـن طـرح ھـم دوبـاره  
درآمـدھـای کـالن و افسـانـه ای  
برای باندھای حـکـومـت تضـمـیـن  

 .شده است 
اجرای مـرحـلـه دوم ھـدفـمـنـد  
ــه ھــا ســازمــانــدھــی   ــردن یــاران ک
گسترده  تعرض و حـمـلـه  دولـت  
ــه داران اســالمــی بــرای   ــای ســرم
ـیـکـاری   ـر، گـرانـی، ب ـق تحمیـل ف

ـیـونـی  ٧٠ وراندن یک جامعه    ـل می
ـقـا   به زیر خط فقر و بخشـا خـط ب

طرح باال بردن قیـمـتـھـا  .  می باشد 
و مدیریت گرانی ھا تـوسـط خـود  
ــز   ــی ــت، زدن ازامــکــانــات نــاچ دول
موجود در بخش ھای بـھـداشـت و  
درمان، بیمه بیـکـاری، آمـوزش و  
ــگــان،   ــازنشــســت ــرورش، حــقــوق ب پ

. مـی بـاشـد ...  کارگران بیکار و 
در برابر این طـرح نـه فـقـط بـایـد  
مقاومت کرد، بلکه باید مـبـازرات  
و اعتراضات گسترده کـارگـران و  

طبقـه  .  کارکنان جامعه را قرار داد 
ـیـش ھـمـه اقشـار   کارگر در پیشاپ
ـراض و   ــد پــرچـم اعــت جـامـعــه بـای
مبارزه برای به  عـقـب رانـدن ایـن  
ــاســت ضــد مــردمــی رژیــم را   سـی

ـتـھـب اسـت .  برافرازد  . جـامـعـه مـل
حکومت ترس و وحشـت از آغـاز  
اعتراضات مـردم را رسـمـا بـه آن  
اعتراف کرده و برایـش گـروه ویـژه  

اگـر  .  سرکوب سـازمـان داده اسـت 
ــا   ــه ب ــابــل حــکــومــت بــرای  مــق
ــده،   ــاده ش اعــتــراضــات مــردم آم
کارگران و مردم نیز باید دسـت بـه  
. کار شده و وارد صـحـنـه بشـونـد 

ــه یــک   ــان جــامــعــه ایــران در آســت
ـیـن   رویارویی مھم و تعیین کننده ب
دولت سرمایه داران و طبقه کارگـر  

کـارگـران  . و اقشار محروم قراردارد 
و مردم قطعا میتوانند با اتـحـاد و  
مبارزه و تشکل تعـرضـات د ولـت  

 . سرمایه داران را به عقب برانند 
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ـرو و خـیـابـان   فاجعه مرگ در مت
جمھوری ھمچـنـان بـی جـواب، و  
مسببین اصلی در میان توجیـھـات  
مـقـامــات جـمــھـوری اســالمـی و  
رسانه ھا، بجای محاکمه و اعـالم  

مـردم شـده  "  نـاجـی " کیفرخواسـت،  
ــد  ــی در  !.  ان ــان ــت ج عــدم امــنــی

حاکمیت سیاه جمھـوری اسـالمـی  
ـیـونـی وجـود دارد  ـل . در ابـعـاد مـی

یک اقلیت نـاچـیـز و دزد بـجـان  
ـروت و دارایـی  .  مردم افتاده انـد  ث

ایـن مـمــلـکــت در روز روشــن در  
سطح میلیاردھا ھزار دالر بحـسـاب  

ـریـزنـد  ویـالھـای  .  بانکی شـان مـی
فرعونی آخوندھا و سـرمـایـه داران  
مفت خور در سـطـح جـھـانـی بـی   

پـول و دزدی و  .  نظیر شـده اسـت 
آنـچـه در  .  فساد ھمه چـیـز اسـت 

ـنـھـا ارزان شـده، جـان   حاکمیت ای
ـم عـریـض و  !.  انسانھا است  سیـسـت

طویل رسانه ھا و ادارات قضـایـی،  
ــا   ــھـا کـه ب ـن ــت ای مـجــلـس و دول
میلیونـھـا دالر اداره مـیـشـود، در  
ــه   ــیـاد کشـانـدن، ب ـق خـدمـت بـه ان
ـنـچـاه   ـیـش از پ سکوت کشاندن ب
میلیون از خانواده ھای کـارگـر و  

یـک  .   مزدبگیران جـامـعـه اسـت 
جنگ به تمام معنی طبقـاتـی در  
دو قطـب اجـتـمـاعـی جـامـعـه در  

ــریــان اســت  ــیــت حــاکــمــان  .  ج اقــل
ــر بــه نــابــودی   ــر کــم ــمــارگ ــث اســت
اکثریت مزدبگیران جـامـعـه بسـتـه  

ـیـکـاری،  .  اند  در اثر فشار فقر و ب
در کارخانه، در کارگاه و خـیـابـان  
و مترو، در جبھه ھای جنگ ایـن  
ـثـمـارشـونـدگــان   ـم اسـت خـیـل عـظـی
ھستند که در مـعـرض مـرگ و  

ــابــودی قــرار دارنــد  ــرایــط  .  ن در ش
ـقـات   کنونی چالش و جـنـگ طـب
ـر شـده   بیش از ھر دوره ای عیان ت

در چنین شرایطی است کـه  . است 
دوره بیداری سیـاسـی و اتـکـا بـه  
ــه تــر   ــت ــاتــی بــرجس ــق ــب ــارزه ط ــب م

ـقـات " نتیجه آخرین  .  میشود  ـی " تـحـق
ــاس دوزی  مــرگ کــارگــران لــب

ــــان جــــمــــھــــوری (  ــــاب ـی در  )  خـــ
ھنگـام وقـوع   «ازدحام مردم »تھران؛ 

و بـا اعـالم ایـن  .  حادثه اعالم شد 
ـقـات "  ـرونـده رسـیـدگـی بـه  "  تحقی پ

علل مرگ دو کارگر زن در ایـن  
و در  .  کارگاه عمال بسته میـشـود 

ــا مــرگ   ــاط ب ابــراھــیــم  »ارتــب
دستفرش مترو بخشھایی   «حسینی 

شـده و   «سـیـاه »از فیلم دوربین ھا  
مشکل ورحـی ـ  »دلیل مرگ را  

مردم در طول روز  .  میدانند  «روانی 
در متروھای شھـرھـای بـزرگ و  
ــھــا چــھــره   ــان ــن و خــیـاب ــادی در مــی
رنجدیده و پر از التماس دستفـرشـان  

حمله مـامـوریـن بـه  .  را می بینند 
فرار از مترویی به  .  انھا را شاھدند 

مترو دیگر و یا فرار از خـیـابـانـی  
ــاالتــر و افســوس و   ــان ب ــاب ــه خــی ب

راه حـل چـیـسـت؟  .  ھمدردی مردم 
شیوه دفاع از  دستفروشی چگـونـه  

و جامعه در قبـل دفـاع  .  باید باشد 
از کرامت و حرمت انسـانـی  ایـن  
انسانھا کـدام راه حـل مـمـکـن و  
ـتـوانـد اتـخـاذ   قابل پشتیبانی را می

با کدام راه حل و اقـدامـات  .  کند 
عملی و اعتراضی میتوان خواست  
تامین معیشت و رفاه و بھداشت و  
ــکـاری و از کــار   ـی حـقـوق دوره ب
ــل   افـتـادگـی را بـه دولـت تـحـمـی
ـراضـی   کرد؟ مکانیسم تشکل اعـت
دستفروشان در مترو و خیابانـھـا در  
گرو چیـسـت؟ مـیـزان و حـدود و  
ثغور دفاع تشکل و انـجـمـن ھـای  
مدنی از دستفرشان چه انـدازه ای  

ـیـسـم  .  است  و نقطه قدرت و مـکـان
ـیـکـاران   روابط این خیل عظیم از ب

ـنـد  !  کدامھا ھستند  سوالھایی ھست
ـم بـه آن جـواب   که امیدوارم بتوانی
داده و گرھی از مشکالت را بـاز  

ــیــم  ــق  .  کــن ــه عــم و در ادامــه ب
ـیـھـای روزانـه   مصائب و دلمشـغـول
ـم کـه از   ـروی میلیونھا خـانـواده مـی
ــه   ـروش جـانــبـاخــت زبـان پـدر دسـتــف

 .بیان میشود  «ابراھیم حسینی »
ـراھــیــم،  :  بـھــمـن ٢٦   خــانـواده اب

ـبـرگ   مردی كه در ایسـتـگـاه گـل
ـم  :  جان باخت  ـی ـم بـدان مـی خـواھـی

بـا  !  فرزندمان چگونـه جـان بـاخـت 
ـتـه از زمـان   گذشت حدود سه ھـف
حادثه یی كه در متروی گلبـرگ  
ـم   ـراھـی تھران اتفاق افتاد خـانـواده اب

ـنـد كـه فـرزنـدشـان   ھنوز نـمـی دان
سـیـاه  .  چگونه جـان بـاخـتـه اسـت 

شدن فیلمی كه از مترو به خانـواده  
ابراھیم نشـان دادنـد درسـت ھـمـان  
لحظه یی كه باید علت حـادثـه را  
ـرسـش   ـنـك پ بنمایاند سیاه شد و ای
ھای بسـیـاری در ذھـن آنـھـا بـه  

سـواالتـی كـه  .  جای گذاشته است 
ـم   ـراھـی می پرسند پس چـگـونـه اب

از  .  خود را جلـوی قـطـار انـداخـت 
ـنـگ افسـریـه كـه   كوچه ھـای ت
ـم بـه زمـیـن خـالـی و   می گـذری

زیاد سخت نبـود  .   پرتی می رسیم 
برادرش بـه  .  پیدا كردن خانه ابراھیم 

تمام خـانـواده را  .  استقبال مان آمد 
ـر كـوچـكـی   دیدیم اما نـگـاه دخـت
چشم از ما بر نمی داشـت بـا ھـر  

ـر از  «مترو »كلمه   ، برق چشمـان پ
ــشـتــر مــی شــد  ـی مــی  .  سـوالـش ب

دانست بر سر پدرش چه آمـده امـا  
نگاه پر از سوالش نشـان مـی داد  
ـم   ـراھـی ـرگشـت اب كه ھنوز منتظر ب

ــواده  .  اسـت  روز حــادثـه را بـا خــان
ـبـه،  ».  متوفی مرور می كنیـم  شـن

ــابــع  ٩٢ دی مــاه  ٢٨  ــن ــرخــی م  ب
ـران گـزارش دادنـد جـوان   خبری ای
ـرو ی   دستفروشی در ایستـگـاه مـت
گلبرگ پس از افتادن روی ریـل  
در اثر برخورد با قطار جان خـود را  

این حـادثـه در  .  از دست داده است 
ـرو   روزی رخ داد كه انتظامـات مـت
ــه   ــد روز ھشــدار ب ــس از چــن پ
ــا،   ــفــروشــان داخــل واگــن ھ دســت
عملیات برخـورد بـا آنـھـا را آغـاز  

ـیـز بـه  .  كردند  در برخی رسانه ھا ن
نقل از شاھدان عینی گزارش شـده  
كــه ایــن جــوان قصــد خــودكشــی  
نداشته و ھنگامی كه بر سـكـوی  
ایستگاه منتظر رسیدن قـطـار بـوده  
تعادل خود را از دست می دھـد و  
. به داخل ریـل سـقـوط كـرده اسـت 

احسان مقدم، مدیر روابط عمومـی  
ـروی تـھـران   شركت بھره برداری مـت

ـیـن واكـنـش رسـمـی بـه   در نخـسـت
حادثه ضمن تكذیب گزارش ھـای  
مربوط به برھم خوردن تـعـادل مـرد  
دستفروش گفت او قصد خودكشـی  
ـم ھـای ضـبـط شـده   ـل داشته و فی
ــتــگــاه   ــوســط دوربــیــن ھــای ایس ت
گلبرگ این مساله را تاییـد مـی  

پنج روز پس از مـرگ جـوان  . كند 
ـبـرگ   دستفروش در ایسـتـگـاه گـل

 «مجھول الـھـویـه »ھمچنان او را  
خواندند و این حـادثـه را یـك امـر  
ــك زن   ــد ی ــی كــردن ــق عــادی تــل
ــمــاد   ــه روزنـامــه اعـت ــفــروش ب دسـت

ـبـه كشـتـه  »:  گفت  مردی كـه شـن
شد را دورادور می شناختم، حـدود  

ـروش بـود و  ٢٧  ـف  سال داشت، دسـت
ـبـالـش   سفره می فروخت، مامور دن
كرد و زمانی كه داشت فـرار مـی  
ـر   كرد تعادلش را از دست داد و زی

دستفـروش دیـگـری   .«قطار له شد 
نیز گـفـت خـودش شـاھـد مـاجـرا  
ـیـده كـه   نبوده اما از دوستانـش شـن
ـفــروش پــس از فـرار از   مـرد دســت
دست مـامـوران روی ریـل افـتـاده  

سكوت ھمه جا را فـرا مـی  .  است 
سـارا، كــودك ســه ســال و  .  گـیــرد 

ـلـخـی مـی   ـبـخـنـد ت نیمه ابراھیم ل
ـم گـفـت  .  زند  ـراھـی دو روز  »پدر اب

بعد از اینـكـه ھـیـچ اطـالعـی از  
ـری بـا مـا  .  پسرم نداشتیم  ـت از كالن
ـم،  .  تماس گرفتند  به آنجا كـه رفـت

گفتند پسر شما فوت كرده و علـت  
فوتش ھم تصادف با موتور بوده و  

ـرویـد  آنـجـا  .  باید به اداره آگاھـی ب
كه رفتیم واقعیت ماجرا را متـوجـه  

ـم  ایـن در حــالـی بـوده كــه   .«شـدی
ـنـج   مسووالن، در اخبارھا، بعد از پ
ـرخـورد   ـرو ب روز، جوانی كه بـا مـت
كرده بود را مجھول الھـویـه خـوانـده  

از احواالت روحی پسرش و  .  بودند 
ــیــح مــی دھــد   روز حــادثــه تــوض

بیـكـاری  .  بود ١٣٦٠ پسرم متولد  »
ـرارش مـی داد  . خیلی در فشار ق

ھمسرش دو ماه پیش تركش كرد و  
سارا دخترش تمام انگیزه و آرزوی  

تمام تالشش برای ایـن  . ابراھیم بود 
بود لقمه یی كه حالل نباشد را سـر  

بـا مـا زنـدگـی  .  سفره سارا نیاورد 
مدتی از لحاظ روحـی  . می كردند 

به ھم ریختـه بـود امـا خـودش را  
ـر  .  كنترل می كرد  ـت چند بار بـه دك

روانشناس مراجـعـه كـرده بـود امـا  
مشكل حادی نداشت و بـا چـنـد  

ـفـاق  . قرص حل شد  قبل از ایـن ات
بـه مـن  . روحیه خیلی بدی نداشت 

ـرای پـول  : گفت  بابا پـول داری؟ ب
. غصه نخور و به ھركسی رو ننداز 

پسرم خیلـی بـا اخـالق و بـا خـدا  
ــود  ــی   .«ب ــو م ــم ــه ع ــی ك كس

نامیدنش از بین جمعیت با صـدای  
ابراھیم درد دل ھـایـش   »بلند گفت  

به مـن مـی گـفـت  .  پیش من بود 
كه چقدر بی پـولـی تـحـت فشـار  

گفته بود دستفـروشـی  .  قرارش داده 
ـم امـا نـمــی گــذارم   ھـم مــی كــن

پدر   .«خانواده ام محتاج مردم شوند 
ـر از   «ابراھیم حسینی » چشـمـان پ

اشكش را از ما دزدید و ادامه داد  
  ٩ .  پسرم باھوش و درسخوان بـود »

 سـال  ٩ بعد از  . سال فقه خوانده بود 
خــودكشــی  ..  حــوزه را تــرك كــرد 

می گویند دنبالش كـردنـد،  .  نكرده 
از  .  ھول شده و افتاده در ریل قطـار 

ـرسـیـد  ـپ ـیـس حـوزه ب . استادان و ری
ـیـد   ـن ـی اسمش را كه بگویید مـی ب
. كه ھمـه از پسـرم راضـی بـودنـد 

از  .  مشكالت برایش پیش آمده بود 
لحاظ روحی تحت فشار بـود امـا  

 «.نه تا این حد كه این كار را كند 
برادر ابراھیم در ادامه حـرف ھـای  

چه بالیی سر برادرم  »پدرش گفت  
ـم  . آمده  ـی چرا ما خودمان نمی تـوان

دقیقا بفھمیم كـه آن روز چـگـونـه  
اگـر خـودش را  .  برادرم فـوت شـد 

جلوی مترو انداخته و حـتـی اگـر  
ــفــروشــی ھــم مــی كــرده و   دســت
ماموران دنبالش كرده بـاشـنـد، ایـن  
ــه عــنــوان   ــی اســت كــه مــا ب حــق
ــاشـیــم  ــه ب ــایـد داشـت . خـانـواده او ب

دوربین مترو از برادرم فیلم گـرفـتـه  
است نشان مـی دھـد امـا نصـفـه  

ـقـا جـایـی كـه  .  قطع می شود  دقی
ـقـت   ـی باید مشـخـص شـود كـه حـق

عـكــس   «. مـاجـرا چـه بـوده اسـت 
ھایی كه به ما نشان دادن تمامـش  

او ابتدا در چیـذر بـه  .  در حوزه بود 
دروس مذھبی پرداخت و سپس بـه  

ــم رفــت  ــار  .  ق ــن ــم را در ك ــراھــی اب
دوستـان و اسـتـادانـش نشـان مـی  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ـرون  .  داد  ـی برادر ابراھیم در مـورد ب
آمــدن او از حــوزه ادامــه داد و  

دیگـر نـمـی خـواسـت در  »:  گفت 
برادرم بسیار مذھبی و  .  حوزه بماند 

ـرای امـرار  .  با اعتقاد بود  حـتـی ب
معاش خود با اینكه سواد و دانـش  
ـر ھـم نـمـی   ـب حوزوی داشت به من
ــعـــاش   ـرار م ــت و بــرای امــ رف
. كارگری و مسافركشی می كـرد 

پدر ابراھیم در حرف ھایش به سیـاه  
شدن آخر فیلم ضبـط شـده تـوسـط  

ــرو اشــاره كــرد  ــت ــن م از او  .  دوربــی
 »: خواستیم كه بیشتر توضیح دھـد 

اداره آگاھی گفـت كـه پسـرت بـا  
ـیـل   قطار مترو تصادف كرده و به دل
ضربه شدید به سـرش و لـه شـدن  
. قسمت ھـایـی از آن فـوت كـرده 

ـم  .  فیلم را به من نشـان داد  ـراھـی اب
روی صندلی نشسته بود بلند مـی  
ـم سـیـاه   ـل ـی شود كه برود، در آنجا ف
می شـود و دیـگـر چـیـزی دیـده  

ــمــی شــود  ــوجــه نشــدم  .  ن ــت مــن م

سارا بـا   «.باالخره چه اتفاقی افتاد 
دقت بـه حـرف ھـای پـدربـزرگـش  

حـتـمـا در ذھـن  .   گوش می كرد 
ـقـش   كوچكش سواالت بسـیـاری ن
بسته بود كه نمی توانست و شـایـد  
ـرھـا   می ترسـیـد كـه از بـزرگ ت

عموی بزرگش رو كـرد بـه  .  بپرسد 
ـرك و گـفـت   ـر  »دخـت مـا عـالوه ب

حقی كه باید داشته باشیم و بدانیـم  
ـرادرمـان آمـده،   كه چه بر سر پسر ب
ـرای سـارا مـی سـوزد  . دل مـان ب

ھمیشه نـگـاھـش بـه در اسـت از  
وقتی كه مادرش گذاشت و رفـت،  
ـر   تنھا امید و دلخـوشـی ایـن دخـت

حاالبا اینكه مـی دانـد  . پدرش بود 
پدرش فوت كرده اما باز ھم بـھـانـه  

عمو راست می   «. او را می گیرد 
حتی ما كه غریبه بودیم از  .  گفت 

چشمان سارا ھـمـه چـیـز را مـی  
آنقـدر تـعـجـب در چشـم  . فھمیدیم 

ھای او شفاف ظاھـر مـی شـد و  
غم نبود پدرش و بی كس ماندنـش  

ـبـه یـی   آزارش می داد كه ھر غری
. این را می توانست متـوجـه شـود 

حال این دختر ھمـه چـیـزش را از  
ـرای  .  دست داده است  سوالی كـه ب

ھمه ما ھمچنان مبھم مانده اسـت  
این است كه چـرا مسـووالن تـمـام  
ـر   ادعا ھایی كه گفتند و اصـرار ب
باور آن توسط مردم داشتند را بدون  
ـم رھـا   آوردن دلیل یعنی نمایش فیل

 روزنامه اعتماد . كردند 
 
 

در روزھای گذشتھ شھرھای  
واز و   ان، اھ م ی مسجد سل
م و   ھ خش ن ح ول ص دزف
اعتراض مردم بھ صدا و  
سیمای جمھوری اسالمی  
ردم   ھ م ن ب ی وھ خاطر ت ب

این  .  منتسب بھ بختیاری بود 
لایر   ھ در س ن ک ی وھ ت
م با   ارتجاعی و تبلیغاتی رژی

در  "  سرزمین کھن " عنوان  
کھ   ب مای  ٣ ش  صدا و سی

ھ   حکومت پخش شد بالفاصل
بھ عکس العمل گسترده مردم  
در برخی شھرھای استان  

. ھای جنوبی کشور منجر شد 
شره،   ت ن زارشات م ق گ طب
مردم معترض ضمن محکوم  
ا و   م ی دا و س ردن ص ک
ھ تعدادی از   مسئولین آن، ب
ھ کرده و   مراکز رژیم حمل
دند و   ھ آتش کشی ھا را ب آن
تعدادی از مزدوران نیروی  

د  . انتظامی را گوشمالی دادن
م   اعتراض مردم مقامات رژی
ت و   داخ ت ان ھ وحش را ب
کارگردان این سلایر را بھ  

 .معذرت خواھی کشاند 
 

ھ   ست ک ی ار ن ن ب ی ن اول ای
ی و   الم وری اس ھ م ج

ارگانھایش بخشی از مردم را  
مورد توھین قرار میدھند و  
ق   ح راض ب ھر بار با اعت

حزب  .  مردم مواجھ میشوند 
کمونیست کارگری توھین بھ  
مردم توسط صدا و سیمای  
دا محکوم   حکومت را شدی

حزب از ھمھ مردم  .  میکند 

شریف شھرھای استانھای  
ور   ر کش وب و سراس ن ج
وری   ھ م ھ ج د ک واھ خ ی م
اسالمی و صدا و سیمایش را  

حزب بر این  .  محکوم کنند 
نکتھ مھم تاکید میکند کھ در  
شرایطی کھ شھرھائی چون  
زرگ   ز ب راک واز از م اھ

اعتراض علیھ حکومت و  
بویژه یکی از مراکز مھم  
اعتراضات کارگری بوده و  
کارگران بسیاری از مراکز  
بزرگ این استان صرفنظر  
از انتساب آنھا بھ لر و عرب  
ھ   ره دوش ب ارس و غی و ف
دوش ھم، متحد و یکپارچھ  

راض و   ت ھ اع ت ب دس
ا   د ب ای د، ب ن یزن صاب م اعت
ھوشیاری جلو ھر نوع تفرقھ  
را بگیرند و با اینکار سد  
بزرگی در مقابل سیاست  
ھای ارتجاعی رژیم برای  
دامن زدن بھ شکاف ھای  

 .قومی و مذھبی ایجاد کنند 
 

ی   جمھوری اسالمی زندگ
ھ   ھ ای را ب ران ی ق ار ف ی بس
ن   ردم ای م م ظی ت ع ری ث اک
منطقھ تحمیل کرده است،  
بیکاری بیداد میکند، سرکوب  
و دستگیری و شکنجھ و  
اعدام مخالفین حکومت در  
این منطقھ بھ شدت جریان  
دارد و مردم این منطقھ حتی  
از آب و ھوای سالم محروم  
شده اند و بھ اشکال مختلف  
راض   ت اع اع ن اوض ھ ای ب

در چنین شرایطی  .  میکنند 
ی   ائ لایر ھ ن س ی ن ش چ خ پ
جاد   رای ای الشی است ب ت

ھ   ردم و سای ان م رقھ می تف
ھ   انداختن بر مبارزات متحدان
مردم این استان علیھ آلودگی  
ھ   ی ل وا و مشکل آب، ع ھ
گرانی و فقر و محرومیت،  
علیھ نپرداختن دستمزد و  
بیکارسازی، علیھ دستگیری  
ھ   ی و اعدام و سرکوب و عل
سایر محرومیت ھای عمیق  
اعی و   م ت صادی و اج ت اق

حزب ھمھ مردم را  .  سیاسی 
فرامیخواند کھ از اعتراض  
بحق ھمدیگر حمایت کنند و  
وب و   رک م و س ت ر س ھ
تحقیری را بھ صحنھ اتحاد و  
مبارزه متحد و قدرتمند خود  
علیھ حکومت نکبت اسالمی  

 .تبدیل کنند 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 
زنده باد اتحاد و ھمبستگی  
 مردم علیھ جمھوری اسالمی 

 
ری   حزب کمونیست کارگ

 ایران 
 

 فوریھ  ١٥ ،  ١٩٩٢  بھمن  ٢٦ 
 ٢٠١٤ 

 

توھین صدا و سیما به مردم منتسب 
 !به بختیاری را محکوم میکنیم

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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 اعتراضات کارگری
 

تحصن کارکنان استادیوم آزادی مقابل 
 وزارت ورزش

در حالی که امـروز تـعـدادی از کـارگـران مـجـمـوعـه  
شان مقـابـل وزارت ورزش و    ورزشی آزادی به دلیل مطالبات 

اند اما مدیر مجموعه ورزشی آزادی ایـن    جوانان تحصن کرده 
 !کند   موضوع را تکذیب می 

به گزارش مشرق، امروز تعدادی از کارگران مـجـمـوعـه  
ورزشی آزادی به دلیل مشکالتی که دارنـد مـقـابـل وزارت  
ورزش و جوانان تحصن کرده و خواسـتـار رفـع مشـکـالتشـان  

این در حالی است که توفیق کابلی مدیر مجموعـه  .  اند   شده 
ھـیـچ  :  ورزشی آزادی این موضوع را تکذیب کرد و گـفـت 
ـنـه وجـود نـدارد و مـن نـمـی  ـم ایـن    مشکلی در این زمی دان

ھا از کجا آمده است و مـن ھـیـچ اطـالعـی در ایـن    حرف 
 !خصوص ندارم 

ـنـکـه ایـن تـحـصـن صـحـت دارد و    وی در پاسخ به ای
ـرسـیـد کـه مـی   اگر از من مـی : مشاھده شده افزود  ـم    پ گـوی

خواھید این مـوضـوع را    مشکلی نیست اما اگر خودتان می 
 .گویم ھیچ مشکلی وجود ندارد   به من القاء کنید من می 

اگر حرف من را بـاور نـداریـد دو سـاعـت  :  کابلی افزود 
ـیـد ھـمـه   ـن ـی ـب ـیـد تـا ب دیگر به مجموعه ورزشی آزادی بیـای

 مشغول کارشان ھستند 
 

اعتراضات به عدم پرداخت چندین ماه 
 حقوق  معوقه

که در حال احداث سـد  "  سانا " بھمن  کارگران شرکت  ٢٢ 
ـرداخـت حـقـوق و    می "  داریان "  ـراض بـه عـدم پ باشند در اعـت

کارگران ایـن  .   ماه گذشته دست به اعتصاب زدند ٨ مزایای  
شرکت ضمن ابراز نارضایتـی بـه شـرایـط بـوجـود آمـده، در  
  مقابل دفتر شرکت تـجـمـع کـرده و خـواھـان رسـیـدگـی ب

از  "  سـانـا " کـارگـران شـرکـت  .  وضعیت مـالـی خـود شـدنـد 
. ماه امسال تاکنون ھیچ حـقـوقـی دریـافـت نـکـردەانـد   خرداد 

ب کـارگـران  " بی احترامی "عالوە بر  " سانا "مسئولین شرکت  
، آنان را نیز تھدید کردەاند ک اگر از اعتراض و اعـتـصـاب  
ـروھـای سـپـاه پـاوه را بـه مـوضـوع وارد   ـی منصرف نشوند، ن

 .خواھند کرد 
 

اخبار مربوط به اعتراضات 
 کارگران کارخانه تبریز کف

 
حمله نیروھای انتظامی به تجمع کارگران 

 !کارخانه تبریز کف مقابل استانداری
ـبـه  ـنـج شـن ـریـز کـف روزپ ـب دی  ١٧ کارگران کـارخـانـه ت

ـرداخـت حـدود  ـرای  ٣٠ دراعتراض به عـدم پ مـاه حـقـوقشـان ب
ـروھـای  .  چندمین بارمقابل اسـتـانـداری اجـتـمـاع کـردنـد  ـی ن

انتظامی به تجمع این کارگران معترض حمله کردند وچـنـد  
ـیـن  .  کارگرزخمی شدنـد  ـرغـم وعـده ووعـیـدھـا مسـئـول ـی عـل

ـریـز  ٣٠ طرازاول استان ، حدود  ـب ماه حقوق  کارگران کارخانه ت
تـجـمـع کـارگـران  :   درھمین رابـطـه . کف پرداخت نشده است 

شرکت تبریز کف در مقابل ساختمان استـانـداری آذربـایـجـان  
ـرداخــت  ــه عــدم پ ــوقشــان ٢٨ شـرقــی در اعـتــراض ب ! مـاه حـق

ـراض بـه عـدم  :  بھمن ١٤  کارگران شرکت تبریز کف در اعـت
 ماھه خود در مقابل ساختمان اسـتـانـداری  ٢٨ پرداخت حقوق  

ایـن کـارگـران بـا حـمـل  .  آذربایجان شرقـی تـجـمـع کـردنـد 
بـه  .  پالکاردھایی خواستار رسیدگی به مشکالت خود شدند 

جـلـسـه  " تبریز کف "منظور بررسی مشکالت تولیدی شرکت  
 آذرماه سال جاری بـا حضـور کـارفـرمـا،  ٢٠ ای در مورخه  

ـیـس   نماینده ی اداره کل تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـی، رئ
ـنـده ی   اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان مرند و  نـمـای

در  .  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شده بـود 
این جلسه با توجه به توافق  کارفرمـا و اداره کـل تـامـیـن  

 درصد حقوق بیـمـه کـارگـران  ٧ اجتماعی، نسبت به پرداخت  
کـمـیـسـیـون  " توسط کارفرما اقدام و بـا تـوجـه بـه مصـوبـه  

ـیـمـه کـارگـران  "  کارگری  ـرچـه ب استان نسبت به تمدید دفـت
ھمچنین در ایـن جـلـسـه  .  توسط تامین اجتماعی اقدام شود 

کارفرما ملزم شده بود نسبت به پرداخـت مسـتـمـر حـقـوق و  
مزایای معوقه ماھانه کـارگـران در سـر ھـر مـاه بـه طـور  

ھمچنین قرار بود پـس از شـروع بـه کـار  .  کامل اقدام کند 
یک حـقـوق  ( این واحد نسبت به پرداخت بدھی ھر چھار ماه 

ـنـده  .  به کارگران پرداخت شود ) معوقه   کارگران تجـمـع کـن
طبق توافق قرار بر این بود کـه از  :  این شرکت اظھار کردند 

 مـاه  ٢٨ ماه گذشته معادل یک مـاه حـقـوق از مـعـوقـات  
گذشته و یک ماه حقوق ماه جاری جھت امور مـعـاش بـه  
کارگران توسط کارفرما پرداخت شود که ھیچ اقدامـی در  

 .این رابطه صورت نگرفت 
  

خانه کارگر؛ برخوردقھرآمیز با کارگران 
کارخانه تبریز کف باروش کاردولت یازدھم 

 !!!تطابق ندارد؟
خانه کارگر تبریز درشـرایـطـی مـدعـی عـدم    دبیر اجرایی 

ـریـز   ـب تطابق، حمله به تجمع اعتراضی کـارگـران کـارخـانـه ت
ــازدھــم اســت  ١٧ کــف درروز  ــت ی ــاروش کــاردول ــھــمــن، ب ب

ای سـخـنـگـوی قـوه    اژه   بھمن،غالمحـسـیـن مـحـسـنـی ١٤ که 
ـنـا گـفـت  ـل : قضائیه با تھدید کارگران معترض به خبرنگـارای

اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخـالف نـظـم  
ـیـت مـلـی انـجـام بـدھـنـد بـا آن  ـرخـورد    عمومی و امـن ھـا ب

عملکرد دولـت یـازدھـم  :  اخباروگزارشات کارگری .  شود   می 
ـرض طـی   دررابطه با اعتراضات کارگری و کـارگـران مـعـت

ھفته گذشته، نشان دھنده ادامه وتشدیدسرکـوب کـارگـران  ٣ 
ـرای  .  است  ـراضـی کـارگـران ب دولت یازدھم به تجمعات اعـت

ـرحـقـشـان یـورش مـی آورد، دسـت بـه   ـبـات ب احقـاق مـطـال
ـری، بـازداشـت، مـحـاکـمـه واخـراج ازکـارکـارگـران   دستگـی

خانه کارگر برای پاک کردن این ننـگ  .  معترض می زند 
ـریـز   ـب ادعا می کند برخوردقھرآمیز با کارگـران کـارخـانـه ت

نگاھی اجـمـالـی  !  کف باروش کاردولت یازدھم تطابق ندارد؟ 
: ھفتـه گـذشـتـه ٣ به اقدامات سرکوبگرانه دولت یازدھم طی  

 کارگر پتروشیمی فجر در اعتراض بـه  ١٥٠ بیش از  : بھمن ١ 
ـری از ورود یـکـی از   ـر جـلـوگـی ـنـی ب تصمیم پیمانکار مب
. نمایندگان کارگران به کـارخـانـه دسـت از کـار کشـیـدنـد 
ـر، گـفـت  : یکی از کارگران پتروشیمی فجر با اعالم این خب

کارگران واحد تعمیرات و نگھداری پتروشیمی فـجـر صـبـح  
ـم  )   بـھـمـن مـاه ١ سه شنبه  ( امروز   ـراض بـه تصـمـی در اعـت

ـری از ورود   «رامپکو »شرکت پیمانکاری   مبنی بر جلـوگـی
. بـه کـارخـانـه دسـت از کـار کشـیـدنـد  «عباس رضایی »
حمله پلیس گاردویژه به کارگران اعتصابی شـرکـت  :  بھمن ١ 

 كارگران شـرکـت کـیـسـون  ٩٢ -١١ -١ کیسون روز سه شنبه  
ـیـس در مـحـل حـاضـر   ـل در اعتصاب به سر میبردند كـه  پ
میشود و با تھدید از كارگران  میخواھد  كه بـه اعـتـصـاب  

ـنـد تـا  .  خود پایان دھند  ـیـس اعـالم مـیـكـن ـل كارگران  بـه پ
ـنـد بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه   دستمزد خود را دریافت ننمای

ساعتی پس از آن محوطه تجمع كـارگـران تـوسـط  .  میدھند 
ـری   پلیس گارد ویژه به محاصره در میاید وشروع به دسـتـگـی

كارگران نیز در دفاع از خـود  .  كارگران اعتصابی می کنند 
ـر مـیـشـونـد  ـری تـا شـب   .  با  گارد ویژه درگـی ایـن در گـی

در پایان روزكارگران متوجه میشـونـد  .  ھمچنان ادامه مییابد 
ـر شـده انـد ١٠٠ كه در حدود   .  نفر از  ھمكـارانشـان دسـتـگـی

كارگران نیز تصمیم  میگیرند كـه مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع  
 کـارگـر  ٦ :  بـھـمـن ٢ .  اعتراض  خود را ھمچنان ادامه دھند 

ـیـت شـھـرسـتـان   ـیـس امـن ـل پلی اکریل اصفھان که تـوسـط پ
مبارکه احضار شده بودند، پـس از مـراجـعـه بـه ایـن نـھـاد  

بھـمـن  ٣ نفرازاین کارگران ٣ .(نظارتی به دادستانی منتقل شدند 
ــگــر ٣ و  ـردی ــد ١٩ نــف ــه آزادشــدن ــق ـراروثــی ــا ق ــھــمــن ب ــھــمــن ٤ )  ب : ب
. کارگربیکارشده کارخانه سیمان لـوشـان بـازداشـت شـدنـد ٥ 
نژاد نماینده کارگران مـعـدن    حکم اخراج بھرام حسنی :  بھمن ٦ 

 بھمن ماه از سـوی ھـیـات تشـخـیـص  ٦ چادرملو در تاریخ  
ـیـد شـد  ـیـش  :  بـھـمـن ٩ .  اداره کـار شـھـرسـتـان اردکـان تـای ب

ـیـت  ٢٠ از  کارگر معدن چادرملو پس از مراجعه به پلیس امـن
کـارگـردیـگـر  ٨ : بـھـمـن ١٣ .  شھرستان مبارکه بازداشت شدنـد 

ــد ٣ مــعــدن چــادرمــلــوطــی   ــازداشــت شــن ــه ب .(روزگــذشــت
بـھـمـن وآخـریـن  ١٤ کارگربازداشـتـی مـعـدن چـادرمـلـوروز ٢٧ 

سـه عضـو  : بھمن ١٤ .) بھمن آزادشدند ١٦ کارگربازداشتی روز 
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ،یوسف آبخرابات ،واحد سیده و مـحـمـد مـوالنـایـی  
پس از مراجعه به اجرای احکام  دادگاه شـھـرسـتـان مـھـابـاد  
. بازداشت و روانه ی زندان مـرکـزی ایـن شـھـرسـتـان شـدنـد 

ـبـه  :  بھمن ١٤  ـم شـھـنـاز سـگـونـد  ١٤ روز دوشـن  بـھـمـن خـان
ھمسرعلی نجاتی عضوھیئت مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران  ( 

ــه  ـپ ــت ت ـیـشــکـرھـف ــه  )  ن ــجـدیـد نـظــر  ١٣ بـه شـعـب  دادگـاه ت
انتقال افشـیـن نـدیـمـی و مـھـرداد  :  بھمن ١٧ . اھوازاحضارشد 

صبوری به دادگـاه کـامـیـاران افشـیـن نـدیـمـی و مـھـرداد  
صبوری از فعالین کارگری و از اعضا کمیته ھـمـاھـنـگـی  
برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری، بـه دادگـاه  

ـردگـان  بـه  .  انقالب شھرستان کامیاران منتقـل شـدنـد  نـامـب
ـرداخـت جـریـمـه   دلیل خروج از مرز ھر کـدام مـوظـف  بـه پ

ایـن در حـالـی  .  نقدی به مبلغ پنجاه ھزار تومـان گـردیـدنـد 
ـیـت "  جـرم " است که پرونده اول آنھا به   ھـای کـارگـری،    فـعـال

حـمـلـه  :  بـھـمـن ١٨ .  ھمچنان در مرحـلـه تـجـدیـد نـظـر اسـت 
کارگـران  ) بھمن ١٧ ( نیروھای انتظامی به تجمع روزپنج شنبه  

کـارگـران کـارخـانـه  !  کارخانه تبریز کف مقابل اسـتـانـداری 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرداخـت  ١٧ تبریز کف روزپنج شنبه  بھمن دراعتراض به عـدم پ
ماه حقوقشان برای چندمین بـارمـقـابـل اسـتـانـداری  ٣٠ حدود 

نیروھای انتظامـی بـه تـجـمـع ایـن کـارگـران  . اجتماع کردند 
ـنـھـا  .  معترض حمله کردند و چنـد کـارگـرزخـمـی شـدنـد  ای

بخشی از یرخوردھای سرکوبگرانـه جـمـھـوری اسـالمـی بـا  
اعتراضات کارگری در یکماه گذشته اسـت، بـا ایـن وجـود  

ـریـزدررابـطـه بـا    زاده دبیر اجرایی   کریم صادق  ـب خانـه کـارگـر ت
حمله به کارگران کارخانه تبریز کـف وزخـمـی شـدن چـنـد  

ـرخـورد  :   کارگر به خبرنگارفارس گفت  ـر ب گزارشاتی دال ب
نامناسب وقھرآمیز با  کارگران معترض کارخانه تبریز کـف  
ـر   رسیده که به ھیچ وجـه بـا روش کـار دولـت آقـای دکـت

 .!!! روحانی مطابقت ندارد 
 

 میلیون تومان طلبکار ١٥ھر کارگر بیش از 
 است

رئیس شورای اسالمی کار کارگران کاشی تبریز کـف  
ـیـل آنـچـه  ٣٠ از تعویق نزدیک به    ماه حقوق کارگران به دل

ـر    از سوی کارفرما کمبود منابع مالی عنوان می  شـود، خـب
 .داد 

ــو » ــح مشــکــالت   «ھـوشــنــگ داداش ل   ٢٢١ در تشــری
کارفرمای کـاشـی  :  کارگر این واحد تولیدی به ایلنا گفت 

بـه بـھـانـه افـزایـش  )  واقع در شـھـرسـتـان مـرنـد ( تبریز کف  
ـیـدی را  ٢٢١ مشکالت مالی، حقوق    کارگر این واحـد تـول

 .بیش از دو سال به تاخیر انداخته است 
ـرارداد  ١١٧  کارگر رسمی،  ٦٨ : وی ادامه داد   کارگر ق

 کـارگـر روز مـزد در  ٢  کارگر قرار داد موقت و  ٣٤ دائم،  
 .کارخانه کاشی تبریز کف مشغول به کارند 

وی  با انتقاد از پایبند نبودن کـارفـرمـا بـه تـعـھـداتـش،  
 آذر مـاه در حضـور مسـئـوالن  ٢١ کارفرما در تاریخ  : افزود 

استانداری و اداره کار به کارگران قـول داد کـه مـعـوقـات  
ھا را در یک پروسه زمانی مشخص پرداخت کند اما تـا    آن 

 .به امروز به تعھدش عمل نکرده است 
ـر   ـریـز کـف ب ـب به گفته داداش لو، ھر کارگر کـاشـی ت

 میلیون تـومـان  ٢٠  تا  ١٥ اساس سوابق کار و پایه حقوق بین  
 .از کارفرما طلب دارد 

عالوه بر دو سال حقوق مـعـوقـه، بـخـشـی از  :  وی افزود 
ـرداخـت عـیـدی و   ـر در پ معوقات کارگران مربوط به تـاخـی

 . به تاخیر افتاده است ٩٠ پاداش آنھاست که از سال  
ـیـدی  ٤٦ :  او در پایان اظھار داشت   کارگر این واحد تـول

تا پایان سال جاری مشمول بازنشستگی مشـاغـل سـخـت و  
ـرداخـت نشـدن سـھـم    زیان آور می    ٤ شونـد کـه بـه سـبـب پ

ــاعــی، امــکــان   ــم ــن اجــت ــامــی ــه ت ــا ب درصــدی کــارفــرم
 .بازنشستگیشان فراھم نیست 

 
کارگران مشمول قانون مشاغل : کارفرما

 سخت و زیان آور نمی شوند
در ھمین رابطه، مدیر عامل کارخانه کاشی تبریز کـف  
ـیـدی را   علت تأخیر در پرداخت حقوق کارگران این واحد تـول

ـیـد و    افزایش مشکالت ناشی از حذف یارانه  ھای بخش تـول
 .ھای تولید و فروش دانست   عدم توازن میان ھزینه 

با بیان اینکه معوقات مالی کـارگـران   «ھوشنگ فاخر 
بخـشـی از مـعـوقـات  :   ماه است، افزود ٢٧ تبریز کف حدود  
بـه حسـاب  )   ھـزار تـومـان ٤٠٠ در حدود  ( حقوقی کارگران  

 .ھا واریز شده است   آن 
 آذر مـاه و  ٢١ طبق توافقی که در تاریخ  : وی ادامه داد 

ـرار   ـم، ق در حضور مسئوالن استانی با کـارگـران انـجـام دادی
شده است عالوه بر پرداخت حقوق کارگران در ھـر مـاه، ھـر  

ھـا بـه    چھار ماه یک بار، یک ماه از معوقات حقـوقـی آن 
 .حساب شان واریز شود 

ـنـد    فاخر با اشاره به گفته  ـب ھای کارگران در خصوص پای
ـرداخـت مـعـوقـات،    نبودن وی به تعـھـدات قـانـونـی  اش در پ

ـلـی ھـفـت مـاھـه  : گفت  به دلیل آنکه کارگران بعد از تعطـی
ـنـد     روز دیر ٢٧ کارخانه،   تر از زمان مقرر به کارشان بـازگشـت

 .تر اقدام کنیم   ناچار شدیم برای تامین منابع مالی دیر 
این واحد تولیدی پیش از بھمن ماه بـه  : وی تصریح کرد 

دلیل قطعی گاز و برق به مدت ھـفـت مـاه تـعـطـیـل بـود و  
 .کرد    درصد ظرفیت، تولید می ٣٥ پیش از آن ھم با  

فاخر در پـایـان در خصـوص بـازنشـسـتـگـی کـارگـران  
قـانـون  :  مشمول قـانـون مشـاغـل سـخـت وزیـان آور، گـفـت 

ـرای کـارگـرانـی   بازنشستگی مشاغل سخـت و زیـان آور ب
تعریف شده است کـه در مـعـرض انـواع گـازھـای مضـر و  

ـرار گـرفـتـه  انـد کـه ایـن مـوضـوع شـامـل حـال    تشعشات ق
 .شود   کارگران کاشی تبریز کف نمی 

 
 زمزمه اعتصاب درمیان کارمندان مترو

کارمندان شرکت مترو مقابل درب ساختمـان  :   بھمن ٢٧  
ـنـدگـان کـه روی  . اداری این شرکت تجمع کردند  تجمع کن

سکوھای مقابل ساختمان مترو در چـھـارراه کـالـج ایسـتـاده  
ـرق شـدنـد  ـف یـکـی از  .  بودند دقایقی بعد از شروع تجمـع مـت

تجمع کنندگان از ھمکاران خـود خـواسـت تـا ھـمـه بـا ھـم  
ھـنـوز  .  باشند و از فردا در محل کار خود حضور پیدا نکنند 

چـنـدیسـت  .  اطالع دقیقی از دلیل این تجمع در دست نیـسـت 
ـرو دچـار مشـکـالت   وضعیت حقوق و مزایای کارکنان مـت
جدی شده است تا آنجا که حتی در پرداخت حق بیمه افـراد  

 .نیز مشکالتی به وجود آمده است 
  

 : گزارش ویژه دستمزدھا
 

درصدی، پیشنھاد کارفرمایان ١٨افزایش 
 ٩٣برای دستمزد 

ـبـه شـرکـای    تسنیم، دومـیـن جـلـسـه سـه :   بھمن ٢٥  جـان
ـبـه یـا یـک ٩٣ اجتماعی در راستای تعیین مزد   ـبـه     شـن شـن

ھفته آینده در قالب کارگروه تخصصی برگزار خواھد شـد و  
ھا داغ است و به نـظـر    زنی   این در حالی است که بازار گمانه 

درصـدی  ١٨ دنبال افزایش دسـتـمـزد    رسد کارفرمایان به    می 
 قانون کار و دو مؤلفه نرخ تـورم  ٤١ با توجه به ماده  .  ھستند 

اعالمی از سوی مراجع رسمـی و سـبـد مـعـیـشـت خـانـوار  
ھـای    رفت در راستای برگزاری نشـسـت   کارگری انتظار می 

ـنـدگـان  " (ھای کارگری   تشکل "متعدد در   منـظـورشـان نـمـای
و کـارفـرمـایـی و  )  شوراھای اسالمی اسـت .  خانه کارگر  

شکایت سال گذشته کـارگـران از عـدم رعـایـت قـانـون در  
ـلـف  ٩٢ تعیین دستمزد   ـیـشـنـھـادات مـخـت  و ھمچنین ارائـه پ

پیرامون افزایش قدرت خـریـد جـامـعـه کـارگـری، افـزایـش  
ـرھـا حـاکـی از  ٩٣ دستمزد    کارگران رکورددار باشد اما خب

ـنـد کـه    این است که کارفرمایان ب  دنبال سـنـاریـویـی ھسـت

 درصـد  ١٨ دستمزد سال آینده کارگران مانند کارمندان دولت  
شـورای  " آخرین حداقل دستمزدی که توسط  . *  افزایش یابد 
 ھـزار و  ٤٨٧ تعیین و برای اجرا ابالغ شد، رقـم  "  عالی کار 

ـنـگـاه ٩٢  تومان است کـه در سـال  ١٢٥  ھـا و     از سـوی ب
ـیـدی کشـور بـه اجـرا گـذاشـتـه شـده اسـت  . واحدھای تـول

 درصـد بـازار  ٢٥ کنند تنھا    کارشناسان بازار کار برآورد می 
کار رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عـالـی کـار را در  

ـیـن   پایان ھر ماه دریافت می  ـر از    کنند و مابقی حـقـوق پـای ت
ـروز    این میزان را دریافت می  ـنـد، ھـمـیـن امـرمـوجـب  ب کـن

امـا  .   مشکالت معیشتی برای خانوار کارگری شـده اسـت 
ھا بیانگر این موضوع است که کارفرمایان در نـظـر    واکاوی 

ـنـده خـود را   دارند تا پیشنھاد افزایش حداقل دستمزد سـال آی
ـرای افـزایـش    میزان پیش   حداکثر به  درصـدی  ١٨ بینی دولت ب

، تـھـیـه و بـه  ٩٣ حقوق کارمندان در الیـحـه بـودجـه سـال  
ـیـشـنـھـاد  .  شورای عالی کار ارائه دھند  ـیـد پ در صورت تـأی

 تومانی دسـتـمـزد در  ٦٨٢  ھزار و  ٨٧ کارفرمایان با افزایش  
 ھـزار و  ٤٨٧ شورای عالی کار حداقل مزد در سال آینده از  

 . تومان خواھد رسید ٨٠٧  ھزار و  ٥٧٤  تومان به  ١٢٥ 
 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
توان امیدی به  نمی: پتروشیمی بندر امام
  کارگران داشت٩٣افزایش عادالنه مزد 

ـروشـیـمـی   ـت رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پ
ـر کـار در  :   بندر امام  با سخنانی که از سوی معاونیـن وزی

خصوص تعیین شرط سنی برای تعیین مـزد و حـذف دولـت  
تـوان امـیـدی بـه    از مذاکرات مزدی منتشر شده است، نمـی 

مـنـوچـھـر  ».   کـارگـران داشـت ٩٣ افزایـش عـادالنـه مـزد  
با اشاره به وعده رئیس جمھور پیش از انتخـابـات   «یاراحمدی 

ـرخ   مبنی بر افزایش مزد کارگران در سال جاری بر اسـاس ن
نه تنھا این وعده آقای روحانی عـمـلـی  :  تورم، به ایلنا گفت 

ـتـه  ھـای    نشد بلکه اظھار نظرھای معاونان وزیر کـار در ھـف
 تصـویـب  ٩٢  ھم به شیوه مزد  ٩٣ دھد مزد    گذشته نشان می 

وی با اشاره به اظھـار نـظـر دیـگـری از سـوی  .  خواھد شد 
حفـظ اشـتـغـال  »معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه  

ـرای دولـت مـھـم  ـر اسـت   از افزایـش مـزد ب ایـن  :  ، گـفـت «ت
ـران عـوض شـده   صحبت  انـد امـا    ھا یعنی با وجود آنکه مـدی

ـرجـاسـت   رویه  تـا زمـانـی کـه دولـت  .   دولـت گـذشـتـه پـا ب
ـری     ضد کـارگـری   کارفرمای بزرگ باشد، رویه  ـی اش تـغـی

 . کند   نمی 
  

 گزارش
 

آمار نگران کننده وزیر کار از احتمال 
 ھا تعطیلی بنگاه

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد اشـتـغـال  
:  درصد بوده است، گـفـت ٣٦ صنعتی در سال گذشته منفی  

امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ھشدار داد کـه اگـر  
ـنـگـاه  ھـای    مراقب وضعیت تولید نباشیم، تعـداد زیـادی از ب
 .اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروھا مواجه باشند 

به گزارش خبرنگار مـھـر، مـحـمـدرضـا نـعـمـت زاده در  
ـران گـفـت   مراسم رتبه بندی شرکت  مـتـاسـفـانـه  :  ھای برتر ای

 درصـد بـوده  ٣٦ رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منفی  



١٣٩٢ بھمن ٢٩  کارگر کمونيست  14 

ـقـه بـوده، ایـن در    که این رقم طی سال  ھای گذشته بی ساب
شرایطی است که امروز وزیر کار، تعاون و رفـاه اجـتـمـاعـی  
ـم، تـعـداد زیـاد از   ـبـاشـی می گوید، چنانچه مراقب تولیـد ن
بنگاه ھای اقتصادی ممکن است با بیکاری نیروھا مـواجـه  

 .باشند 
ـیـدی    بنگاه : وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود  ھای تـول

نیز خود باید مراقب وضعیت تامین مـالـی بـاشـنـد و تـوجـه  
ـیـن دسـتـی خـود   کافی به وضعیت تامین مالی زنجیره پـای

 .داشته باشند 
 

عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
  سال٧پرستاری، بعد از گذشت نزدیک به 

ـرسـتـاری از  ٢٥  بھمن مھر، عضو شورای عالـی نـظـام پ
ـرد و   ـیـمـارسـتـانـھـا نـام ب پرستاری به عنوان موتور محرکه ب

ـر  :  افزود  ـنـگـی متاسفانه جامعه پرستاری در حال حاضـر زمـی
شده و این به خاطر عدم توجه به خواسـتـه ھـا و مشـکـالت  
. این طیف تالشگر و زحمتکش در نظام سالمت کشور اسـت 

 در مـجـلـس شـورای  ٩٣ در آستانـه تصـویـب بـودجـه سـال  
اسالمی، جامعه پرستاری از رئیس جمـھـور دو سـئـوال دارد  

ـنـد  ـی ـب اجـرا نشـدن  .  که امیدوار است پاسخ آن را در عـمـل ب
ـیـن سـئـوال اسـت  .  قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اول

 سال، این قـانـون اجـرا  ٧ چرا نباید بعد از گذشت نزدیک به  
ـرای  . شود  و اجرا نشدن قانون مشاغـل سـخـت و زیـان آور ب

ـرسـتـاری تـا  .   جامعه پرستاری سئوال دوم  اسـت  جـامـعـه پ
 .کی باید زیر فشار کار سخت و زیان آور، کمر خم کند 

  
ھا را زیر   درصد تھرانی١٣ھزینه درمان 
 برد خط فقر می

ـرداخـت   معاون درمان وزارت بھداشت با اشاره به افزایش پ
ھای از جیب مردم در حوزه درمان و تشدید مشـکـالت    ھزینه 

ـر، اظـھـار کـرد  : این حوزه به دنبال مشکالت اقتصادی اخـی
ـنـه   امروز ھفـت  ھـای    درصـد مـردم در کشـور بـه عـلـت ھـزی

ـتـه ایـن    بار سالمت، به زیر خط فقر مـی   فاجعه  ـب رونـد کـه ال
ـیـن  . ......  رسـد    درصـد مـی ١٣ آمار در تھران بـه   نـخـسـت

ـنـه  ھـای درمـانـی    درخواست به حق مردم این اسـت کـه ھـزی
ـنـجـم تـوسـعـه،  .  قابل تحمل شوند  قرار بود بر اساس برنامـه پ

اما در حـال  .   درصد برسد ٣٠ پرداخت از جیب مردم به حدود  
مـعـاون  .   درصد اسـت ٧٠ حاضر پرداخت از جیب مردم حدود  

درمان وزارت بھداشت در ادامه با بیان اینـکـه خـواسـتـه دوم  
ـلـف خـدمـات   ـنـه ارائـه مـخـت ـیـت در زمـی ـف مردم بحـث کـی

رغم ارائه خدمـت در    علی :  تشخیصی و درمانی است، گفت 
ــوز  ٥٥٠٠  ـریـه، ھـن  آزمـایشـگـاه دولــتـی، خصـوصـی و خـی

ـریـان    نارضایتی  ھایی در میـان مـردم و پـزشـکـان کـه مشـت
در ایـن  .  خـورد   خدمات آزمایشگاھی ھستند، به چشـم مـی 

 .  ای شود   زمینه الزم است به اعتباربخشی توجه ویژه 
 

سازی خوزستان چه  در کارخانه لوله
 گذرد؟ می

ـر کـار    کارگران کارخانه لـولـه  سـازی خـوزسـتـان از وزی
خواستند تا با ورود به جریان مشکالت این کارخانـه جـلـوی  

 کارگر رسمی و قراردادی این کـارخـانـه  ٤٠٠ تضییع حقوق  
ــگـیــرد  ــا،  .  را ب ــه گــزارش ایســن  کــارگـر رسـمــی و  ٤٠٠ ب

ــه  ــول ــه ل ــان ــکــی از    قــراردادی کــارخ ــان ی ســازی خــوزســت

ـنـد    ھای بزرگ تامین کننده لـولـه کشـور   کارخانه   مـیـگـوی
ـرداخـت   بیش از پنج سال است که رنج تعطیلی خط تولید و پ
نشدن حقوق معوقـه و سـنـوات خـدمـتـی خـود را بـه جـان  

مشکل کارخانه از زمانی آغاز شد که کارخـانـه  .   اند   خریده 
را از بانک صنعت و معـدن بـه بـخـش خصـوصـی واگـذار  
ـریـت نـاکـارآمـد و ضـعـیـف   ـر مـدی کردند و متاسفانه در اث
کارخانه و بخش خصوصی بی تجربه، کارخانه کـم کـم رو  

حقوق کارگران ھر شش ماه یـکـبـار  .   به ورشکستگی رفت 
شد و با تنگ شدن عرصه بر کارگران، مشـکـالت    داده می 

مالی و روحی و خانوادگی بسیاری برای آنھا به وجود آمـد  
ـرای   ـم و ب ـبـودی تا جایی که قادر به تحمل شرایط مـوجـود ن
ـم در مـقـابـل   ـی آنکه مسووالن را متوجه وخامت اوضـاع کـن

بدھی باالی کارخانـه بـه تـامـیـن  .   استانداری تجمع کردیم 
اجتماعی بابت عدم پرداخت حق بیمه و سھم کارفرمـا، عـدم  

ھای معوق بانکـی    وصول قبوض آب و برق و ھمچنین بدھی 
ناشی از نپرداختن وام و تسھیالت موجب شده تا کارخانه در  

ـرد  ـرار بـگـی کـارگـران کـه از  .  مسیر ورشکستگی کامل ق
شرایط موجود ناراضی بودند به اداره کار و مراجع حـقـوقـی  
ـبـات مـعـوق   شکایت کیفری کرده و خواستار پرداخت مـطـال
چندین ماھه خود شدند که خوشبختانه ھیات تشخیـص ھـم  
رای به بازپرداخت داده ولـی تـاکـنـون کسـی پـاسـخـگـوی  

 . مشکالت کارگران نبوده است 
 

 ناامنی محیط کار
 

خودرو زیر دستگاه پرس  یک کارگر ایران
  داد  جان

ـفـت شـب شـاغـل در   کشته شدن یکی از کارگران شـی
.  به دلیل رعایت نشدن اصول ایـمـنـی  «خودرو   ایران »کارخانه  

خستگی کار ناشی از تـحـمـیـل کـار اضـافـه در روزھـای  
تعطیل جمعه در کنار نقص فنی خطوط تولید باعث شده تـا  

 . ایمنی این کارگران تھدید شود 
  

 انفجار در دو شرکت کاشی و سرامیک میبد
در پی قطع گاز شھری سه شرکت کاشی و سرامیـک  
ـر از   ـف ـفـجـار گـاز مـایـع چـھـار ن صدراسرام، یاس سرام و ان

بـه مـنـظـور  .  کارگران دچـار سـوخـتـگـی شـدیـدی شـدنـد 
قرارگیری کوره ھای تولید کاشی و سرامـیـک در حـالـت  

و جلوگیـری از خـامـوش شـدن، ایـن  )  استراحت ( استندبای  
امـا  .   درصـد سـوخـت گـاز دارنـد ٢٠  تا ١٠ کوره ھا نیاز به  

متأسفانه به علت عدم ھمکاری شرکت گـاز، ایـن واحـدھـا  
ناگھان این گازمـنـجـر  .  مجبور به استفاده از گاز مایع شدند 

 از کارگران  بـه  ٤ به انفجار مھیبی در این دو واحد شد و   
ـرضـا زارعشـاھـی دچـار سـوخـتـگـی   ـی نام وحید فالح و عـل

 .شدیدی شدند 
 

 ساله جان خود را در معدن ٢٧کارگر 
 چغارت بافق از دست داد

ـر حـادثـه ٢٧ کارگر   ای     ساله، مھدی دبستان پناه  در اث
در خارج از معدن اما مرتبط با کار معدن جـان خـود را از  

ـرمـوظـفـی  .  دست داده است  این کارگر معدن در ساعـت غـی
ـرار   ـروکـه کـه ق خود برای تخریب ساختمانی فرسـوده و مـت

ـرد، فـرا   «چـغـارت »است در طرح توسـعـه مـعـدن   ـرار گـی ق
ـرآھـن بـه   ـی خوانده شد که در ھنگام تخریب به دلیل اصابت ت

 .سرش، جان خود را از دست داد 
 

کارگر در حادثه فرو ریختن ٤مصدومیت 
 سوله شھر صنعتی رشت

  ٤ فرو ریختن سوله در شـھـر صـنـعـتـی رشـت  :  بھمن ٢٤ 
ـر  .  کارگر را زخمی و روانه بیمارستان کرد   این حادثه کـه ب

اثر برخورد جرثقیل با یکی از پایه ھای سوله در حـال نصـب  
 . کارگر زخمی و روانه بیمارستان شدند  ٤ و ریختن سوله  

 
  کارگر با گاز کلر١٠مسمومیت 

ـر در کـارخـانـه ذوب شـھـرک  :  بھمن ٢٧  نشت گاز کل
یـک عـدد  .    مصدوم بر جای گذاشـت ١٠ صنعتی سجزی  

سیلندگاز کلر پس از برش و نشت گاز موجب مسـمـومـیـت  
 تعدادی از کارگران کارخانه شده،  

 
 مرگ خاموش کارگر ساختمانی در مشھد       

ــھــمــن ٢٧  ــر  :   ب ــگــی مــوجــب مــرگ کــارگ گــازگــرفــت
 ساله  در داخـل  ٣٥ جسد  کارگر  . ساختمانی در مشھد شد 

یک اتاقک نگھبانی در یک ساختمان در دسـت تـخـریـب  
ـنـشـاق گـاز  .   در خیابان ناصر خسروی مشھد پیدا شـد  اسـت

مونوکسید کربن ناشی از سـوخـت زغـال چـوب در داخـل  
 .محوطه بسته اتاقک علت مرگ این کارگربود 

  
 روبی مرگ کارگر به علت سقوط حین برف

 سالـه بـه  از کـارگـران کـارخـانـه  ٤٢ مردی  : بھمن ٢٣ 
کوبی یکی از روستاھای اطراف شھرستان فـومـن بـوده    برنج 

روبی سقوط کـرده و جـان خـود را از دسـت    که ھنگام برف 
 .داده است 

 
کرامت عزیزی کارگر شرکت  ایرانخودرو 

 در زیر دستگاه پرس جان باخت
 بـھـمـن  ٢٥ صبح روز جمعـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـرانـخـودرو   ماه کرامت عزیزی کارگر سالن پـرس شـرکـت ای
ـر اظـھـار کـارگـران  .  حین کار جان خود را از دست داد  بنا ب

ایرانخودرو زمانی که کرامت عزیزی مشـغـول جـمـع آوری  
ـیـل اشـکـال در چشـم   ضایعات  از زیر دستگاه پرس بود بدل
ـر دسـتـگـاه   الکترونیکی  و بکار افتادن ناگھـانـی آن در زی

کـرامـت عـزیـزی  .  ماند و بر اثر این حادثه در دم جان باخـت 
ـران خـودرو داشـت و    حدود ده سال سابقه کار در شـرکـت ای

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه  .  دارای یک فرزند بود 
آزاد کارگران ایران در پی ایـن حـادثـه جـانـگـداز، کـارگـران  
سالن پرس ایرانخودرو در اعتراض بـه مـرگ ھـمـکـار خـود  
دست از کار کشیدند و بدنبال آن مدیریت کارخـانـه از ورود  

 به داخل سالن جلوگیری نمـود و از بـعـد  ٢ کارگران شیفت  
ـری از تـجـمـع و   ـروز بـا ھـدف جـھــت جـلـوگـی از ظـھـر دی
اعتراضات کارگری در این بخش، تا اطالع ثانوی کـار در  

این سالن امروز نیز تـعـطـیـل  .  این سالن  را تعطیل اعالم کرد 
ـرغـم   ـی بود و مامورین حراست کارخانه مراقب بـودنـد تـا عـل
تعطیلی سالن پرس اعتـراضـی از سـوی کـارگـران صـورت  

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابرازھمدردی عمیق بـا  .   نگیرد 
خانواده و ھمکاران کرامت عزیزی این حادثه جانگداز را بـه  
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ھمه این عزیزان تسلیت میگوید و مصرانه خواھان محاکـمـه  
تمامی کسانی است که سـالـھـاسـت بـا ھـدف سـود آوری  
ـریـن   بیشتر و عدم توجه به نکات ایمنی در یـکـی از بـزرگـت
ـران خـودرو را بـه   ـنـد ای صنایع کشور، کار در شرکتی مـان

ـبـدیـل کـرده انـد  اتـحـادیـه آزاد  .  قتلگاھی برای کارگـران ت
 ١٣٩٢  بھمن ماه  ٢٦  –کارگران ایران  

 
دو جوشکار شرکت صدرا در زیر چرخھای 

 چرتقیل معیوب کشته و زخمی شدند
ـبـه  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـنـج شـن   ٢٤ صبـح روز پ

بھمن ماه دو جوشکار شرکت صدرا در زیر چرخـھـای یـک  
ـنـا  .  جرتقیل گرفتار شدند و یکی از آنان در دم جان بـاخـت  ب

ـران، آقـایـان   بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
رضا یزدان و محمد بر فروشان دو جوشکـار شـرکـت سـاحـل  
سازان در صدرای بوشھر در حالیکه بی خبر از ھـمـه جـا و  
ماسک بر سر مشغول جوشکاری بودند بر اثر به راه افـتـادن   

. ناگھانی یک دستگاه جرتقیل در زیر چرخھای آن مـانـدنـد 
بنا بر این گزارش، بر اثر این سانحه دلخراش رضـا یـزدان در  
ـر   دم جان خود را از دست داد و ھمـکـار دیـگـرش مـحـمـد ب
ـر جـراحـات شـدیـد نـاشـی از ایـن حـادثـه بـه   ـر اث فروشان ب

بنا بر  اظھار کارگران شـرکـت صـدرا  . بیمارستان منتقل شد 
این حادثه زمانی رخ داد که راننده جرثقیل از پشـت فـرمـان  
پایین آمده و مشغول زدن جکھایش بود اما به علـت اشـکـال  
ـیـکـر   در ترمزھای جرثقیل به یک مرتبه این ماشین غـول پ
ـیـجـه   براه افتاد و تالشھای راننده برای نگه  داشتن آن بی نت

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز ھمدردی با خـانـواده  .  ماند 
رضا یزدان و تسلیت به خانواده این عزیـز و ھـمـکـارانـش در  
شرکت صدرا، مسئولیت مرگ رضا یزدان در حیـن کـار را   
مستقیما متوجه تمانی کسانی  میداند که طی سـی سـال  
ـرغـم   ـی گذشته چنان وضعیتی را پـدیـد آورده انـد  کـه عـل
تمامی پیشـرفـتـھـای تـکـنـولـوژیـک در عـرصـه ایـمـنـی،  
ـریـن شـکـلـی بـه   ـقـه ت محیطھای کار در ایران به بـی سـاب

 .قلتگاھی برای میلیونھا کارگر تبدیل شده است 
 ١٣٩٢  بھمن ماه  ٢٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

  
 کارگران

 
 -دشمنی علنی محسنی اژه ای با کارگران 

 نامه ی سه فعال کارگری زندانی 
تنـھـا  .  ٢٠١٤  فوریه  ١٢   - ١٣٩٢  بھمن  ٢٣ چھارشنبه   

چاره ما کارگران در مقابل تشدید بھـره کشـی و سـرکـوب  
جمھوری اسالمی،ھمبستگی و وحدت طبقاتی در اتـحـادیـه  

ـرش  .   و حزب سیاسی سراسری خودمان میباشد  بدنبال گسـت
ـیـت   فزاینده اعتصابات کارگری برای زنـدگـی انسـانـی،امـن
ـراض از جـمـلـه کـارگـران   شغلی،حق تشکل و تجمع و اعـت
ـبـاتـی   چادرملو کارگران قراردادی شرکت نفت آبادان،روغن ن
ـلـی اکـریـل   قو و ایران خودرو تھران،نیشکر و فـوالد اھـواز،پ

اژه ای سخنـگـو  ...   اصفھان و تراکتور سازی تبریز و غیره  
ـتـی   قوه قضائیه و دادستان کل کشـور کـه درخـدمـت مـول

نظامی است در تـرس بـه خـطـر    -میلیادرھای دزد روحانی  
ـروت ھـای   ـیـاردی ث ـل افتادن مـنـافـع غـارتـگـران ھـزار مـی

 میلیونی کارگران ایران و مـبـارزیـن آنـھـا را  ٥٠ ملی،طبقه  

ـنـد   ـب تھدید به بگیر و ب
ــوب   ــان و ســرک ــق ،خــف

کاری کـه  .  شدید کرد 
ــه،   ــت ــاگــف ــه و ن ــت گــف
ـــــج   ـی ـراســـــت بســــ ـــ ح
کارخانـجـات، سـربـازان  
گمنـام امـام زمـان بـه  
ــوان ســگــان درگــاه   عــن
ــه سـرمــایـه داری   ـق طـب

حکوت جمھوری اسالمی به عنـوان حـافـظ  .   انجام میدھند 
ـقـه،بـا   سرمایه داری و تـامـیـن ادامـه بـھـره کشـی ایـن طـب
ـراف   ـر کـه بـه اعـت تصویب دستمزدھای یک پنجم خط فـق
خود مسئوالن حکومت چھارصد و ھشتـاد ھـزار تـومـان بـه  

 میلیون سیصد و شصت و یـک ھـزار تـومـان مـی  ٢ جای  
ـیـد  .  باشد  ـراردادھـای سـف ـیـمـانـکـاری و ق ـرده وار،پ سیستم ب

ـنـجـل   امضا،برداشتن گمرکات مرزی و واردات کـاالھـای ب
توسط مافیای ثروت و قدرت و نابودی کلیه عـرصـه ھـای  
ــونــی ،خصــوصــی ســازی   ــی ــل ــکــار ســازی مــی ــد و بــی تـولــی
ـیـد و خـدمـات   ـیـه عـرصـه ھـای تـول یاخودمانی سازی کل
ـبـدیـل ایـن   ـرورش، ورزش و ت بھداشت و درمان،امـوزش و پ
عرصه ھا به کیسه پول مولتی میلیاردرھای حـکـومـتـی و  
ـریـن   ـنـی بـاالت ـیـاد و فسـاد عـل ھمچنین دزدی آشـکـار،اعـت
مسئولین حکومتی و دوستان آقـای اژه ای کـه مـوضـوع  
ـقـه   آماری ھر روزه مطبوعات خود حکومتیان میباشد،  طـب
کارگر یا ھمه مزد بگیران یعنی معلمین،پرستاران،کارمنـدان  

کـارنـامـه  .   و نظامیان ایران را به خاک سیاه نشـانـده اسـت 
یکی از ثروتمندترین کشورھای جھان با رتبه دھمـی مـعـدن  

  ٨٠ % جھان تحت حاکمیت ننگین جمـھـوری اسـالمـی بـا  
 : مردم زیر خط فقر به قرار زیر است 

ـیـسـواد، ١٠  صنایع ورشکسته،  ٧٤ %  ـیـون ب ـل   ٣٣ %  مـی
ـریـن   جمعیت بیکار جوان در شھر ھای بزرگ،یکی از فاسدت

ـیـن  ١٧٠  در میان  ١٣٣ کشورھا با رتبه    کشور دنیا و ھمچـن
ــن آمــار طــالق،تـورم،گــرانـی،بــی   ـری یـکـی دارنـدگــان بــیـشــت
مسکنی،بیکاری،اعتیاد،تن فروشی ،زندان،شکنجه و اعـدام  

در چنین شرایطی اژه ای که به عـنـوان  .   در دنیا می باشد 
ـقـھـا در پـاسـداری از   ـقـه ف یکی از مھره ھای والیت مـطـل

ـیـاردی بـه بـھـای  ٨٠ و ٧٠ بھشت   ـل ـتـی مـی  سرمایه دار مـول
گرسنگی،فالکت و کلیه فروشی پا برھنگـان، در تـرس از  
ـری و سـرنـگـون   ـراب ـرای آزادی و ب انقالب ستم دیدگان ، ب
کردن کاخ ظلم و تبعیض و نابرابری، با سـیـاسـت بـکـش تـا  

با تبدیل کـل کشـور  .  زنده بمانی، شمشیر را از رو می بندد 
از جمله کارخانجات به پادگان ھای نظامی و دستگیری و  
زندان و تحمیل حبس ھای طویل المدت و اعـدام مـبـارزیـن  
سیاسی تالش می کند که جلوی اعتصابات و اگـاھـی و  

ـنـھـا    -تشکل یابی صنفی   سیاسی کـارگـران بـه عـنـوان ت
امـا تشـکـل ھـا و  .   ابزارتحقق خواسته ھای شان را بگیـرد 

ـراض   جنبش مبارزاتی کارگران با صد ھا اعـتـصـاب و اعـت
ـم   ـقـان رژی نشان داده است در مقابل تشدید بھره کشی و خـف
ـقـا سـطـح   قھرمانانه مقاومت کرده و تالش می کنـد بـا ارت
ـبـه   آگاھی و تشکل خود به مـقـاومـت مـبـارزاتـی خـود جـن

چـرا کـه بـدون خـالـصـی از  .   یکپارچه و ھمگانی بـدھـد 
ـقـشـه و   ـرادی و بـی ن ـف مبارزات خود به خودی و پراکنده،ان
برنامه در مقابل سـرکـوب سـازمـان یـافـتـه دولـت سـرمـایـه  

ـرد و در صـورت   دارجمھوری اسالمی ره به جایی نخواھد ب
خیزش ھای ھمگانی و انقالب، به آلت دست و زائـده جـنـاح  

این حکم تـارخ اسـت  .  ھای سرمایه داری تبدیل خواھد شد 
ـرنـاسـیـونـال اول کـارگـری چـاره   ـت که به قول قـطـعـنـامـه ان
ـقـات دارا فـقـط و فـقـط   کارگران در برابر قدرت متحده طب

بـدون ھـمـبـسـتـگـی  . تشکیل حزب سیاسی خود مـی بـاشـد 
طبقاتی در حزب سیاسی، رھایی کارگـران و کـل بشـریـت  

امـا سـوال اسـاسـی ایـن اسـت کـه در  .   غیر ممکن اسـت 
ـتـوان بـه   شرایط تشدید و پراکندگی کـنـونـی چـگـونـه مـی
وحدت طبقاتی و تشکیـالت رھـایـی بـخـش دسـت یـافـت؟   

 میلیونی کارگران ایران فـقـط از طـریـق ھـمـدلـی  ٥٠ طبقه  
ـروھـای   ـی ـیـه ن ھمراھی و پیوند اگاھانه و سازمان یافتـه کـل
ـر اسـاس   ـیـشـتـازان کـارگـری ب اگاه گرانه سوسیالیستی و پ
ـراری حـاکـمـیـت   ـرق خواسته ھای پـایـه کـارگـران در حـد ب
ـــد   ـران و در ح ــ ـــارگ ـــک ک ـی ــ ـرات ــ ـــک ـــی ودم ـــورای ش
ـرچـیـده   تشکل،تجمع،اعتراض،آزادی بیان و مـطـبـوعـات و ب
شدن حراست و بسیج کارخانجات و ھمچنیـن تـدویـن قـانـون  
ـر اسـاس   ـره ب کار مترقی دمکراتیک،امنیت شغـلـی و غـی
ـریـن   ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه سراسری به عنوان مـھـمـت
تشکل طبقاتی کارگران برای سـازمـان دھـی مـبـارزاتشـان  

 . می باشد 
ـریـن   فقط در چنین صورتی است که رزمنده ترین،جسورت
و اگاه ترین مبارزین کارگری به عنوان سـتـاد فـرمـانـدھـی  

ـرای  ٥٠ ارتش   ـری خـانـواده ھـای کـارگـری ب ـف ـیـون ن ـل  مـی
ـقـاتـی خـودشـان در   سازماندھی کلیه اشکال مبارزاتـی طـب
جھت رھایی،اعتصاب سیاسی و حاکمیت مستقیم شـورایـی  
ـرانـدگـی و تشـدد نـجـات   ـنـد و از پ در یکجا گرد مـی آی

پیش به سوی ایجاد اتحادیه ھـا وحـزب سـراسـری   .   میابند 
زنده باد جنبش طوفنده کارگری  بھنام ابراھیم زاده، شـاھـرخ  

 ٢٢/١١/١٣٩٢ زمانی، محمد جراح  
 

تأکید پزشک معالج  -٦٤اطالعیه شماره 
رضا شھابی به لزوم عمل جراحی فوری 

 !کمر وی
 رضـا شـھـابـی جـھـت  ١٣٩٢  بھمـن مـاه  ٢٦ روز شنبه  

پـزشـک  .  معاینه به بیمارستان امام خمینی تھران منتقل شد 
ـیـدن  . آر . معالج رضا پس از معاینه و رؤیت آخرین ام  آی و شـن

كمر رضا باید در اسرع وقت عمـل  :  شرح حال وی گفته است 
ـبـه او را بـاز بـه  .  شود  دکتر تأکید کـرده اسـت روز دوشـن

رضـا  .  بیمارستان بیاورند تا مقدمات عمل جراحی انجام شود 
شھابی نیز با شرط داشتن ھمراه در طول دوره ی بستـری بـا  
انجام عمل جراحی موافقت كرده است؛ او تأکید کـرده اسـت  
ـیـسـت  . که در صورت نداشتن ھمراه حاضر به عمل جراحی ن

کمیته ی دفاع از رضا شھابی ضمن ابراز نگرانی شدیـد از  
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ـم ایـن کـارگـر   وضعیت وخی
ـره   زندانی و عضو ھیئت مدی
سندیکای کارگران شرکـت  
ـتـا    واحد اتوبوسرانـی، عـجـال
ــع در رونــد   ــار تســری خــواســت
ـــمـــودن   درمـــان و آمـــاده ن
ـرای   تمامی امکانات الزم ب
ــر وی   عــمــل جــراحــی کــم

ــر اســت  .  اســت  ــه ذک الزم ب
عمل جراحی تنھا اولین قـدم  

است و در صورت مھیا ننمودن شرایط مناسب پس از عـمـل  
استراحت در منزل، آسایش روانی، انجـام امـور تـخـصـصـی  ( 

 .ثمری نخواھد داشت ...) مانند فیزیوتراپی و 
 ١٣٩٢  بھمن  ٢٦  –کمیته ی دفاع از رضا شھابی  

 
 . وفا قادری آزاد شد

 ،وفـا  ١٣٩٢  بـھـمـن  ٢٧ بنابر خبر رسیده ظـھـر  امـروز  
قادری فعال کارگری واز ا عضای کمیته ھماھنگـی پـس  
ـنـدج آزاد شـد  . از تحمل دوره محکومیت خود از زنـدان سـن

شـاد بـاش بـه  .  اعضای کمیته ھماھنگی ضمن تبریک و 
دوستان و خانواده این فعال کارگری، خواھان آزادی تمـامـی  

 .کارگران و زندانیان سیاسی در بند می باشد 
 

خبر تکمیلی و عکس ھایی از آزادی وفا 
 قادری 

وفا قادری فـعـال کـارگـری و  ٢٧/١١/٩٢ امروز یکشنبه 
عضو کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای  
کارگری پس از تحمل سه ماه ونیم حبس در زندان مـرکـزی  

ـبـال گـرم تـعـداد  .  سنندج ،آزاد گـردیـد  ـق آزادی وی بـا اسـت

ـنـدج ھـمـراه   کثیری از کارگران و فعالین کارگری شھر سـن
ـر،بـه طـور  .  بود  حاضرین ابتدا با آزاد نـمـودن تـعـدادی کـبـوت

نمادین  حمایت خود را از آزادی بدون قید و شـرط تـمـامـی  
سپس با مشایعت و ھمراھی وفـا قـادری  .  انسان ھا اعالم و 

تا منزل ایشان، اقدام به برگزاری مراسمی در گرامی داشـت  
ـرافـراشـتـن  .  آزادی وی نمودند  در این مراسـم حـاضـریـن بـا ب

ـبـش کـارگـری و   پالکاردھایی در حمایـت از مـواضـع جـن
فعالین عرصه ی مـبـارزات کـارگـری، نـھـایـت سـپـاس و  

ـیـن کـارگـری   قدردانی خود را از وفا قادری و دیگـر فـعـال
 .دربند اعالم کرده و خواستار آزادی آنان در اسرع وقت شدند 

 کمیته ھماھنگی ضمن شادباش آزادی وفا قادری بـه  
ـران، خـواھـان   خانواده ی وی و ھمچنین طبقه ی کـارگـر ای
ـیـن   پایان بخشیدن به احضار و زندانی نمودن کارگـران وفـعـال
ـیـد و   کارگری و پیشروان این طبقه بـوده، و آزادی بـدون ق
شرط دیگر فعالین عرصه ھای اجتماعی را در اسـرع وقـت  

 .خواستار می باشد 
 کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای  

 کارگری 
 ٢٧/١١/٩٢ 

 
فراخوان ھمکاری در مورد مبارزه متحدانه 

 حول دستمزد
ـیـن، تشـکـل ھـای کـارگـری،   به ھمه کمیته ھا، فعـال
ـلـف   کارگران کارخانه ھا وکارگاه ھا و بـخـش ھـای مـخـت

ــه ای ھـای تـحــت ســتــم  ! کــارگـران .  کـارگــری   ـق ھــم طــب
ھمه مـا بـا گـوشـت و  !  انسان ھای شریف و آزاده !  واستثمار 

پوست خود سیاست ھا و کارکردھای سرمایه داری و وعـده  
ـرای بـھـبـود   وعیدھای سر خرمن  ھمه ساله ی آن ھـا را ب
وضع اقتصادی و اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی درک نـمـوده و  
آشکارا برای ما به اثبات رسیده است که حضـرات صـاحـب  
ـرای    سرمایه به ھیچ عنوان نمی خواھند کمترین امتیـازی ب
ـقـه کـارگـر و   سروسامان دادن به  وضعیت  فالکت بـار طـب

ـنـھـا سـود  .  بھبود نسبی زندگی آن ھا به وجود آورند  آن ھا ت
ـر   ومنفعت خود را در نظرگرفته و با ھـمـه تـوان بـه فـکـر پ
ـقـه ی   ـیـد طـب کردن جیب ھای خود، از ماحصل کار و تـول

ـبـال تشـکـل ھـای  .  کارگراند  سیاست ھای اخیر اینان در ق
ـبـال آن   کارگری و سرکوب شدید آنھا، ادامه  تـورم وبـه دن

گرانی روز افزون مایحتاج عـمـومـی  و بـه زانـو در آمـدن  
خانواده ھای  کارگری و شـکـسـتـه شـدن مـرزھـای امـیـد  
برای نسل جوان و باز گذاشتن دست سرمایه داران و حامـیـان  
ـنـظـیــم و تـدویـن قـوانــیـن ضـد کـارگـری، رواج   شـان در ت
ـبـعـیـض و بـی   قراردادھای موقت و سفید امضاء، اعـمـال ت
ـرداخـت   ـبـعـیـض در پ عدالتی در تعیین دستمزدھا از جملـه ت
ـفـاده از   دستمزد به زنان کارگر برای کار برابر با مردان، اسـت
ـیـونـی کـارگـران ارزان   ـل کار رایگان زنان خانه دار، وجود مـی

ھمچون زنان کارگر و کودکان کار، موج فزاینده و ویرانـگـر  
بیکاری، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگـران در مـوعـد  
مقرر که به سھم خود زمینه ساز مشکالت عدیده روحـی و  
ـبـاھـی   روانی برای کارگران و خانواده ھای آن ھا اسـت و ت
ـر تـحـرک  بـه   نسل جوان، از جمله افتادن این قشر پویا و پ

ــیـاد و دزدی و فــحـشـا و   ــار  . . .  دام اعـت ـراژدی بسـی ت
بـه ویـژه  .  ناگواری را  برای طبقه کارگر وجود آورده اسـت 

تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که ما کارگران نـمـی  
ـر   توانیم بدون اتحاد طبقاتی کوچک ترین خواستـه ای را ب

ـرقـه بـایـد بـه  . سرمایه داران تحمیل نمائیم  ـف دوران جدایی و ت
پایان برسد تا بتوانیم نیروی خود را حول منافع مشـتـرک و  

واقعیت اینـسـت کـه بـا وجـود  .  طبقاتی مان به کار بگیریم 
ھمه مشکالت و فشارھا، طبقه کارگر می بایست پایش را  

ـتـه دفـاع  . فراتر از این بگذارد  ما نیاز  جدی به یک  کمـی
ـم   سراسری از زندانیان کارگر و ھم طبقه ای ھای تحـت سـت
مان و ھمچنین نیاز به یک صندوق مالی سـراسـری جـھـت   
ـیـن   حمایت از خانوادھای زندانی داریم و چنین کمیته و چـن
صندوقی بسیار پیشتر از این ھا می بایستی به وجـود مـی  

ـبـاھـی و  . آمد  در صورت تفرقه و پراکندگی قطعا  شـاھـد ت
ویرانگری ھای بیش از حد وافزایش ستـمـگـری سـرمـایـه و  
ـم بـود  . حرص و آز سیری ناپذیر علیه ھستی کارگران خواھی

ـم   ھمه ما به نحوی از انحا از این جدایی ھا ضربه خـورده ای
به ھمیـن  .  و معضالت جدی و عدیده ای را متحمل شده ایم 

دلیل دست ھمه ھم طبقـه ای ھـایـمـان را فشـرده و جـھـت  
ـرای تـحـمـیـل   ـرکـمـان از جـمـلـه ب دستیابی به منافـع مشـت
دستمزدی متناسب با تورم واقعی و استانداردھای مـتـعـارف  
زندگی کارگران در جوامع امروزی، درخـواسـت ھـمـکـاری  

ـرای کـمـک بـه  .  جدی  می نماییم   کمیته ھماھـنـگـی ب
 ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
شاھرخ زمانی و رسول بداغی در سلول 

 انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند
 بھمـن کـه  ٢٦ روز شنبه  

ــه   ـی ــه تـخــل مـامـوران اقـدام ب
کتاب خانـه زنـدان و نصـب  
درب جدید و زدن قفل بـه ان  
کردند زندانیان به عمل ضـد  
ــونــی   ــان ــی و غــیــر ق انســان
ماموران اعتـراض کـردنـد و  
ماموران به دسـتـور مـردانـی  

ـیـان بـه نـام ھـای رسـول   رئئس زندان به زور دو نفر از زنـدان
بداغی و شاھرخ زمانی را به زور و کشان کشان بـه سـلـول  

بدنبال انتقال شاھرخ زمانی و رسـول  .  انفرادی منتقل کردند  
بداغی به انفرادی در زندان گوھر دشت ھر دو نفر به مـحـض  

و ھـم اکـنـون  .  انتقال به انفرادی اعالم اعتصاب غذا کردند  
 .در اعتصاب به سر می برند  

  
 تر   تر برای فشار بیش   پیش به سوی اتحاد بیش 

 تر با شعار   پیش به سوی اعتراضات گسترده 
 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 

 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 
 ٢٧/١١/١٣٩٢ 
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 اخراج و بیکارسازی 
 

اخراج تعدادی ازکارگران  ال ان جی 
 شھرستان کنگان

ـنـی پـور مـعـاون سـیـاسـی  :  بھمن ٢٧  ثالث، احمد بـحـری
فرمانداری کنگان ضمن تایید اخراج تعـدادی از کـارکـنـان  

) واقع در شـھـرسـتـان کـنـگـان (  بومی شاغل در ال ان جی  
صبح امروز تعدادی از کارگران بومی اخراج شـده از  :  گفت 

ال ان جی به فرمانداری کنگان مراجعـه کـرده و خـواسـتـار  
 .احقاق حق خود شدند 

 
سرا بیکار   کارگر را در صومعه٢٠٠برف  

 کرد
ـرخـی واحـدھـای  :  بھمن ٢١  بحران برف مـوجـب آسـیـب ب

  ٦ و  .   کارگر شده اسـت ٢٠٠ سرا و بیکاری    تولیدی صومعه 
سـرا     در شھرک صنـعـتـی صـومـعـه    و کارگاه   واحد کارخانه 

 .دچار خسارت جدی و تعطیلی شدند 
 

کمبود و گرانی الستیک خودروبدنبال 
 اخراج کارگران

با اخـراج کـارگـران در دو کـارخـانـه بـزرگ  : بھمن ٢٧ 
ھـای    الستیک سازی کشور، مدیرعامـل اتـحـادیـه شـرکـت 
ــود بــرخــی از مــدل  ــعــاونــی الســتــیــک از کــمــب ــای    ت ھ

ـر داده اسـت   ھای خودرو برای عرضه در بازار   الستیک  .  خـب
سارا با اعالم این مطلب گفته است که تشـکـل    رضا آل   محمد 

ھای انـواع    صنفی متبوعش به تازگی برای توزیع الستیک 
ـتـه  .  است   خودرو سواری با مشکالت جدی مواجه شده  به گف

ھـای سـازنـده انـواع    وی دلیل ایـن مشـکـل تـازه، کـارخـانـه 
ـیـل    ھای خودرو ھستند که باعث شده   الستیک  اند تـا بـه دل

ھـا،    ھای مصـرفـی خـودرو   یاب شدن برخی انواع الستیک   کم 
ـریـن  .  قیمـت ایـن مـحـصـول در بـازار افـزایـش یـابـد  بـزرگـت

ـران   تغییراخراج کارگران بود یکی از کـارگـران کـارخـانـه ای
ـیـل   تایر تحول عمده در شرایط تولید این کـارخـانـه را بـه دل
: تعدیل نیروی انسانی ظرف یک ماه اخیر دانست و گـفـت 

ـیـت  ٢٥٠ تعدیل   ـراتـی را در فـعـال ـی  کارگر این کارخانه تغی
روزانه این واحد تولید کننده الستیک خودرو به وجـود آورده  

 .است 
   

 ھزار فرصت شغلی ٤٠٠یک میلیون و 
 ترین بیکاری  سابقه بی -ناگھان ناپدید شد

 فصلی
ـر از  ١.٤ در سه ماھه پاییز امسال بیش از   ـف ـیـون ن ـل  مـی

در حـالـی کـه تـا  .  تعداد شاغالن کشور کاسته شده اسـت 
ـیـش از     ٢٢ پیش از پاییز امسـال تـعـداد شـاغـالن کشـور ب

 ھزار نفر توسط مرکز آمار ایران گزارش شـده  ٢٠٠ میلیون و  
ـر  ٨٠٠  میلیون و  ٢٠ بود، این میزان در پاییز امسال   ـف  ھـزار ن

ـیـون و  .  اعالم شده است  ـل  ھـزار  ٤٠٠ این کاھش یـک مـی
ھای شغلی از تابستان تا پاییز امسـال طـی    نفری در فرصت 

ـیـز سـال  .  سابقه بوده است   ھای اخیر بی   سال  چرا کـه در پـای
ـنـھـا   گذشته نسبت به فصل تابستان آن سال، تعداد شاغالن ت

ـیـز  ٩٠  و  ٨٩ ھای    در سال .   ھزار نفر کاسته شده بود ١٠٠   ن
ـر بـود ٨٠٠  ھزار و  ٢٠٠ این میزان به ترتیب   ـف طـبـق  .   ھـزار ن

 تعداد شاغـالن  ٨٩ آمارھای مرکز آمار ایران در تابستان سال  
 میلیون نفر بود که در یک فصل بـعـد، ایـن مـیـزان بـه  ٢١ 
ـیـز  .   ھزار نفر رسید ٨٠٠  میلیون و  ٢٠  در سـال بـعـد از آن ن

 ھزار نفر در تابسـتـان بـه  ٨٠٠  میلیون و  ٢٠ تعداد شاغالن از  
در سال گـذشـتـه ھـم  .   میلیون نفر در پاییز کاھش یافت ٢٠ 

ـیـز نسـبـت بـه   که کمترین تغییر در تعداد شاغالن فصل پـای
 ھـزار  ٣٠٠  میلیون و  ٢١ تابستان رخ داده بود، این میزان از   

ـر رسـیـده بـود ٢٠٠  میلیون و  ٢١ نفر در تابستان به   ـف .  ھزار ن
  ٤٠٠ سابقه جمعیت فعال کاھش یک میلیـون و    کاھش بی 

ـیـز امسـال نسـبـت بـه   ھزار نفری تعداد شاغالن در فصل پای
. تابستان ھمزمان با کاھش جمعیت فعال کشـور بـوده اسـت 

در واقع چون تعداد جمعیت فعال کاسته شـده و ایـن مـیـزان  
ـرفـعـال   شاغالن به جای گروه بیکاران، به گروه جمـعـیـت غـی
کشور اضافه شدند دیگر نرخ بیکاری کشـور ھـم افـزایـش  

در پاییز امسال تعداد جمعیت فـعـال نسـبـت بـه  . نیافته است 
 ھزار نفر کـاھـش یـافـت  ٥٠٠ تابستان امسال یک میلیون و  

ـر شـاغـل و  ٤٠٠ که از این تعداد یک میلیون و   ـف  ھـزار ن
به ھمین دلیل بـا وجـود کـاھـش  .   ھزار نفر بیکار بودند ١٠٠ 

ـرخ  ٤٠٠ یک میلیون و    ھزار نفری تعداد شـاغـالن کشـور ن
 درصـد کـاھـش نسـبـت بـه  ٠.١ بیکاری در پاییز امسال با  

در مـورد عـلـت کـاھـش  .   درصـد رسـیـد ١٠.٣ تابستان به  
ـیـس کـل بـانـک    جمعیت فعال می  ـر رئ توان به سخنان اخـی

ـری   مرکزی در ھـمـایـش جـھـت  ـتـصـادی وزارت    گـی ھـای اق
ـتـه بـود   تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی اشـاره کـرد کـه گـف

شود که آنـھـا وارد    ناامیدی در افراد در سن کار، باعث می 
ـیـز  .  بازار کار نشوند  از نگاه حسین کمالی، وزیر اسبق کار ن

به دلیل امیدوار نبودن جمعیت در سن کار به یافتـن شـغـلـی  

دھـنـد بـه جـای بـازار کـار، وارد    مناسب، آنھا ترجیـح مـی 
ھـایـی نـاپـدیـد شـدنـد؟    چه شـغـل .  دار شوند   دانشگاه یا خانه 

ھای مرکز آمار ایران از وضـعـیـت    ھای جزییات یافته   بررسی 
دھـد    اشتغال در دو فصل تابستان و پاییـز امسـال نشـان مـی 

 ھزار فرصت شغـلـی کـاسـتـه  ٤٠٠ که از آن یک میلیون و  
ـر  .  شده نیمی مربوط به بخش کشاورزی بـوده اسـت  عـالوه ب

 ھزار فرصت شغلی کـه در بـخـش کشـاورزی در  ٧٠٠ این  
 ھزار فرصت شغلی در بـخـش  ٤٠٠ پاییز امسال کاسته شده،  

 ھزار فرصت شغلی نیز در بخش خـدمـات از  ٣٠٠ صنعت و  
بنا بر آمارھای مرکز آمار ایران میزان شـاغـالن  .  اند   بین رفته 

ـر  ٣٠٠ کشور در بخش کشاورزی از چھار میلیون و   ـف  ھزار ن
ـیـز  ٦٠٠ در تابستان امسال به سه میلیون و   ـر در پـای ـف  ھزار ن

تعداد شاغالن در بخش صـنـعـت ھـم از  .  کاھش یافته است 
 ھزار نفر در تـابسـتـان امسـال بـه ھـفـت  ٥٠٠ ھفت میلیون و  

ـیـدا کـرده اسـت ١٠٠ میلیون و   در بـخـش  .   ھزار نفر  تنزل پ
 ھزار نفر بـه  ٣٠٠  میلیون و  ١٠ خدمات نیز تعداد شاغالن از  

ـتـی کـه دیـگـر  .   میلیون نفر رسیده است ١٠  جنسیت جـمـعـی
ـران    فعال نیستند اما بررسی دیگر یافته  ھای مـرکـز آمـار ای

ـری  ٥٠٠ گویای این است که از آن یک میلیون و   ـف  ھزار ن
انـد    که از جمعیت فعال در سه ماھه پاییز امسال خـارج شـده 

ـر  ٨٠٠ از این میزان،  . حجم قابل توجھی مرد ھستند  ـف  ھزار ن
بر این اساس تعداد جمـعـیـت  .  اند    ھزار نفر زن بوده ٧٠٠ مرد و  

ـیـون و  ٢٠ مردان فعال در تابستان امسال بیش از   ـل   ٤٠٠  مـی
ـیـون و  ١٩ ھزار نفر بود که در پاییز امسال این تعداد به   ـل  می

تعداد جمعیت زنان فعال نیـز در  .   ھزار نفر کاھش یافت ٦٠٠ 
ـر بـود کـه در  ٣٠٠ تابستان امسال چھار میلیون و   ـف  ھـزار ن

ـیـدا  ٦٠٠ پاییز امسال به حدود سه میلیون و    ھزار نفر تقلیل پ
 بھمن ٢١ -خبرآنالین :منبع .کرد 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتراض به افزایش ھزینه حمل و  -برزیل 

 نقل عمومی 
شـھـرونـدان  (   بھمن  ١٧ ( فوریه  ٦ تظاھرات روز پنجشنبه  

ـیـط   ـل ـیـمـت ب ریودوژانیرو در برزیل در اعتراض به افـزایـش ق
ـروھـای ضـد شـورش و   ـی اتوبوس به صحنه زد و خورد بین ن

ـر جـای گـذاشـت  در  .  معترضان تبدیل شد و چند زخـمـی ب
، عـده ای  " بلیط مجـانـی " جریان جنبش اعتراضی موسوم به  

ـروی   از معترضان خشمگین با حمله به ایستگاه مرکزی مـت
ـیـط دسـت زدنـد  ـل . این شھر به تخریب دستگاھھای کنترل ب

ـرضـان، بـه   نیروھای ضد شورش نیز برای متفرق کردن مـعـت
ــد  ــوســل شــدن ــوم مــت ــات ــکــی از  .  گــاز اشــک آور و ب ی

مساله تنھا افزایش قیمت حـمـل  : " تظاھرکنندگان می گوید 
اگر با این افزایش، خدمات بھداشتـی  . و نقل عمومی نیست 

ـم ایـن ھـمـه در تـظـاھـرات   ـی و آموزش و پرورش خوبی داشت
ـنـه ھـای جـام  .  شرکت نمی کردند  عالوه براین، مسالـه ھـزی
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ـیـسـت و بـه  . جھانی ھم مطرح است  آنچه واقـعـا ضـروری ن
ـقـل   ـرورش و حـمـل و ن جای آن ما به بھداشت، آموزش و پ

ـم  ـیـز در ژوئـن  . "  عمومی مناسب نیاز داری ـیـش از ایـن ن پ
گذشته، افزایش قیمت خدمات حمل و نقل عمومی در شھـر  
ـبـال داشـت کـه   ـراضـات را بـه دن سائوپائولو، موجی از اعت

 . توسط پلیس سرکوب شد 
 

ادامه اعتراضات و به  -بوسنی و ھرزگوین 
 آتش کشیده شدن ادارات دولتی

ـراض بـه مـیـزان بـاالی   ـری در اعـت تظـاھـرات و درگـی
بیکاری در بوسنی و تعلل مسئولین این کشور، روز جـمـعـه  

ـر  .  وارد سـومـیـن روز خـود شـد (   بھمن ١٨ ( فوریه  ٧  تصـاوی

ارسالی از توژال در شمال بـوسـنـی، بـه آتـش کشـیـده شـدن  
تـوژال و  .  یک ساختمان شورای شـھـر را نشـان مـی دھـد 

ـراضـات گـزارش شـده   سارایوو پایتخت، از مراکز اصلی اعت
ـیـه بسـتـه شـدن کـارخـانـه  .  است  در توژال شش ھزار نفر عـل

در  .  ھایشان که توسط دولت بفروش رسیده، تظاھرات کـردنـد 
ـنـدگـان بـه   سارایوو ھم پلیس برای متفـرق کـردن تـظـاھـرکـن
شلیک گلوله ھای کائوچویی و نارنجکھای صوتی اقـدام  

ـنـجـره  .  کرد  ھمچنین گزارش می رسد معترضان از یـک پ
ساختمان ریاست جمھوری در سارایوو، مواد آتش زا به داخـل  

ـنـج درصـد از جـمـعـیـت  .  آن پرتاب کردند  بیش از بیست و پ
 .فعال بوسنی بیکار است 

 
 ھزار تنرا ١٢بانک بارکلیز  -انگلستان 

 اخراج میکند
ـبـه     ١١ مدیرعامل بانک بریتانیایی بارکلیز روز سه شـن

از تعدیل نیروی کار این بانـک در سـال  (   بھمن ٢٢ (فوریه  
ـیـن ده  ,  به گفته این مقام . جاری میالدی خبر داد  بارکلیز ب

از  .  تا دوازده ھزار نفر از کارکنان خود را حذف خواھـد کـرد 
ـیـا شـغـل خـود را از   ـتـان ـری این بین حدود ھفت ھزار نفر در ب

 .دست خواھند داد 
 

ــد در ســراســر  ١٤٠  ایـن بـانــک دارای    ھــزار کــارمـن
ـیـز در سـال  . دنیاست     ٦٥٠  حـدود  ٢٠١٣ سود خالص بارکل

 .میلیون یورو اعالم شده است 

 ھزار نفر در سھھفته ٥کشته شدن  -سوریه 
 اخیر

فعاالن حقوق بشر سوریه در گـزارشـی اعـالم کـرده انـد  
ـنـدگـان دولـت و   که از زمان آغاز مذاکرات صلح میان نمـای
رھبران اپوزیسیون بر میزان درگیری ھـای داخـلـی و تـعـداد  

ایـن گـزارش  .  کشته شدگان در این کشور افزوده شده اسـت 
ـتـه گـذشـتـه  ٢٠٠ از مرگ روزانه بیش از    نفر طی سـه ھـف

 تـاکـنـون  ٢٠١٤  ژانـویـه  ٢٢ خبر داده و تاکید کرده کـه از 
 ھزار نفر در درگیری ھای داخـلـی سـوریـه کشـتـه  ٥ حدود  

شده اند که بیش از یک سوم آنھـا شـھـرونـدان عـادی بـوده  
این گزارش درحالی مطـرح مـی شـود کـه مـذاکـرات  .  اند 

ـنـدگـان دولـت سـوریـه و  ٢ موسوم به صلح ژنو    مـیـان نـمـای

ھمزمـان بـا  . رھبران مخالفان در کشور سوئیس درجریان است 
آغاز مذاکرات، اخضر ابراھیمی، نماینده سازمان ملل متـحـد  
در بحران سوریه اعالم کـرده بـود کـه مـذاکـرات مـیـان دو  
ـیـشـرفـتـی   طرف به کندی پیش می رود و تا کنون ھیـچ پ

 .حاصل نشده است 
 

اعتراضات ضد  دولتی و کشته  -ونزوئال 
 شدن سه نفر

در ادامه ناآرامیھایی که در یکـسـال گـذشـتـه، پـس از  
ریاست جمھوری نیکالس مادورو در ونزوئال در جـریـان بـوده  

ـر در  )   بـھـمـن ٢٣ (   فوریـه  ١٢ است، روز چھارشنبه  ـف سـه ن
 .کاراکاس، پایتخت، کشته شدند 

بنابر گزارشھا بیش از بیست نفر ھم زخـمـی شـدھـانـد و  
ـیـس   ـر کـرده اسـت ٢٥ پل ـر را دسـتـگـی ـف تـظـاھـرات روز  .   ن

چھارشنبه نقطه اوج تظاھرات پراکندھای بود کـه در چـنـد  
. ھفته گذشته در نقاط مختلف کشـور جـریـان داشـتـه اسـت 

تظاھرکنندگان به سیاستھای نیکالس مادورو و نـاتـوانـی او  
آنھا دولـت مـادورو  .  در کنترل تورم و جرم و جنایت معترضند 

ـلـف از   را مسئول کمبود و نایابی گسترده محصوالت مـخـت
ـنـد  . روزنامه و گوشت و برنج گرفته تا کاغذ تـوالـت مـیـدان

دانشجویان در استانھای غربی تاچیرا و مریدا در خط مـقـدم  
ـنـگ   اعتراضات قرار دارند و میگویند از ناامنی و فقر به ت

ــایــد بــه  .  آمــدھــانــد  ــاج خــود ب ــه مــایــحــت ــی ــھ ــرای ت ــردم ب م
فروشگاھھای متعدد مراجعه کنند و در صفـھـای طـوالنـی  

دولت معترضان را متھم میکند که قصد دارنـد بـا  .  بایستند 
کودتا حکومت را سرنگون کنند، کودتایی شبیـه آنـچـه ده  
ـلـی ھـوگـو   ـب سال پیش برای مدت کوتاھی رییس جمھور ق

آقای مادورو در نطقی که از رادیـو و  .  چاوز را ساقط کرد 
" موج نـو فـاشـیـسـتـھـا " تلویزیون پخش شد این اعتراضات را  

او مـردم را  .  نامید و کشته شدن این سه نفر را محکوم کرد 
به آرامش و صلح دعوت کرد اما گفت کسانـی کـه دسـت  

آقـای  .  به خشونت میزنند ھیچ مصونیتی نـخـواھـنـد داشـت 
ھـیـچ کـودتـایـی در ونـزوئـال رخ  " مادورو ھمچنین گـفـت  

نخواھد داد، از این بابت کامال مطمئن بـاشـیـد و بـگـذاریـد  
ونزوئال یکی از باالترین آمارھـای  ."  تمام دنیا ھم این را بداند 

نرخ تورم بنابر آمارھای رسـمـی در سـال  .  قتل در دنیا دارد 
 . درصد بوده است ٥٦.٢  معادل  ٢٠١٣ 
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