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كسانی كه كشمكش بر سر حداقـل  
 را دنبـال مـی  ١٩٩٣ دستمزد سال  

كنند، حتما به یـاد دارنـد كـه در  
ـلـویـزیـونـی كـه بـه   شو مضحـك ت
منـاسـبـت بـه اصـطـالح بـحـث و  
مناظره بر سر حداقل دستمزد سـال  
ــویــزیــون جــمــھــوری   ــل ــده در ت ــن آی
ـیـب داده شـده بـود،   ـرت اسالمـی ت

 درصد از مردمی كـه  ٩١ بیش از  
در نظرسنجی این تلویزیون شـركـت  
كرده بودند، خواھان افزایش حداقـل  
دستمزد به باالی تورم رسمی شـده  

در این مناظره ھمه شـركـت  .  بودند 
كنندگان، كه جملگی وابسـتـه بـه  
دوائر سر به رژیم اسالمـی بـودنـد،  
ظاھرا قبول داشتنـد كـه دسـتـمـزد  

ـیـون تـومـان یـعـنـی  ٢ كمتر   ـل  مـی
 .ھمچنان زندگی زیر خط فقر 

می دانیم كه حداقل دسـتـمـزد  
  ٤٨٧ ،  ١٩٩٢ كــارگــران در ســال  
و خـودشـان  . ھزار تومان تعیین شد 

ـلـی  : " گفته اند كه  ـب طبق اعـالم ق

ـریـن   وزارت کار این میزان در بـھـت
ـنـه ھـای  ٢٢ شرایط تا    درصد ھزی

ماھیانه کارگران را تـامـیـن مـی  
و در ھمان مناظـره كـذائـی  ."  کند 

ـیـش از   ـتـه شـد كـه ب   ٦٥ ھم گف
درصد از كارگران در ایران حـداقـل  

 .دستمزد را دریافت می كنند 
كمیته مـزد كـارگـران اسـتـان  " 
كه كمیته ای از شـوراھـای  "  تھران 

اسالمی ضـدكـارگـری در مـیـان  
ــت، اخــیــرا طـــی   ــارگــران اس ك
محاسبه ای كـه در بـھـمـن مـاه  
ـتـه   امسال از تھران كرده است، گـف

ـنـه مـاھـیـانـه یـک  " است كه   ھزی
ـیـمـت ھـای  ٤ خانوار    نفره طبـق ق

ـیـون و  ١ بھمن ماه امسال به   ـل  مـی
."  ھزار تـومـان رسـیـده اسـت ٧٦٠ 

خواننده گـرامـی در نـظـر داشـتـه  
ھا و ھمه  " كمیته " باشد كه اینگونه  

كسانی كه روزی شان را مـدیـون  
ـنـد،   جیره جمھوری اسالمـی ھسـت
ھمیشه كفه ترازو را در ارائه آمـار  

ـفـع جـمـھــوری   و ارقـامشــان بـه ن
ـنـد  ـن بـا  .  اسالمی سنگین مـی ك

ـتـه ھـم نـمـی   این ھمه، ھمین كمی
تواند حقایق بسیار زمـخـت را تـا  
. حد غیرقابل باور وارونه جلوه دھد 

در محاسبه انجـام شـده اش مـی  
ھزینه خوراک ھر خـانـوار  : " گوید 

ـریـن  ٤   نفره در ماه در خوشبینانه ت
 تـومـان  ٨٨٤  ھـزار و  ٨٢٨ حالت  
ــه مســكـن و دوا و  ."  اسـت  ـن ھــزی

درمان و پـوشـاك و مسـافـرت و  
بسیاری از موارد ضـروری دیـگـر  
ـیـن   ـقـدری پـائ در این محاسبات ب
محاسبه شده اند، كه انگار اصـال  

ــد  ــن  .  مـلـحـوظ نشـده ان یـعـنـی ای
ـرای   محاسبـه فـقـط كـارگـر را ب

تـازه اگـر  ( زنـدگـی كـردن امـروز  
ـردازنـد  ـپ ) دستمزدش را به مـوقـع ب

 !می خواھد 
ـتـه ھـای نـوع   گفتم كـه كـمـی

" كمیته مزد شـوراھـای اسـالمـی " 

ـــف،   ـی ــ ـث ــ ـــازی ک ـــک ب  در ی
کـاربـدسـتـان حـکـومـت اسـالمـی  
میخواھند جامعه را به زعـم خـود  
ـنـد و در ایـن   به استیصال بکـشـان
شرایط بار دیگر ھجوم وسیعـی را  
به سطح مـعـیـشـت تـوده مـردم بـا  

مرحله دوم طرح ھدفمـنـدی  " شروع  
ـنـد "  یارانه ھـا  در ایـن  .  شـروع کـن

ـیـف اسـت   امر، خود دولت بـالتـکـل
چرا که ھر کدام از ایشان در ایـن  
ـنـکـه   مورد  چیزی میگوید، از ای
این طرح باید ادامه یابد یا اینـکـه  
ــه دوم کــی   ــل زمــان شــروع مــرح
خواھد بود و اینکه باالخـره یـارانـه  
نقدی کامال قطع میشود و یا بـه  
جمـعـیـت خـاصـی تـعـلـق خـواھـد  
ــا خــود مــردم اعــالم   گــرفــت و ی
ـقـدی   کنند که نیازی به  یارانه ن

روحانی خود در این رابـطـه  ! ندارند 
کسانی که بـه یـارانـه  : " میگوید 

ـر   ـقـاضـا را پ احتیاج ندارند فـرم ت
نکنند، از یارانه خداحافظی کننـد  

خواھیم تـا دولـت    و بگویند ما می 
زیسـت، بـھـداشـت و    برود محـیـط  

!" نقـل مـا را درسـت کـنـد    و   حمل 
مـردم  : " روحانی  اشـاره مـیـکـنـد 

ای درباره اجرای فـاز    نباید دغدغه 
ـر  !"  دوم این قانون داشته باشـنـد  وزی

اقتصادش میگوید اگـر کسـانـی  
اطالعات غلط بدھند جـریـمـه ھـم  

درست در بـطـن  ....  و ! خواھند شد 
ـرو ایـن   ـی ـر ن ھمین جو سازیھا، وزی

 درصـد  ٢٥ دولت اعالم کرد  برق  
ـتـه ایشـان در سـال  !  گران شد  بگف

 اینکار صورت نخواھد گرفـت  ٩٢ 
اما وقتی قـبـض فـروردیـن دسـت  
مردم برسد متوجه خواھند شد کـه  

 ! برق گران شده است ٩٢ از اسفند  
ـره خـوار   ـیـد جـی در میان اسـات
حکومت که عنوان اقتصاد دان را  
یدک میکشند، بحث باال گرفتـه  
که آیا مرحله دوم عملی شـود یـا  

سـعـیـد  .  خیر و عواقب آن چیـسـت 
ـرسـد  ـپ : لیالز از موافقین طـرح مـی

ــت  "  ــم ــش قــی ــزای ــن اف ــی ــخــالــف م
ھای انرژی باید پاسخ دھنـد    حامل 

ـران تـجـھـیـز مـنـابـع   اگر مسئله ای
ـــد،   ــولــی ــه ت ــل ــل مســئ بــرای ح

گذاری، بھداشت، آمـوزش،    سرمایه 
ـقـل و عـمـومـی و حـل   حمل و ن
مسئله محیط زیسـت اسـت، ایـن  

 آتش زیر خاکستر
 یاشار سھندی 

 كارگران باید ! تحمیل این ھمه فقر؟
 جمھوری اسالمی را بیاندازند

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگری
 ؟"اصال اعتراضات کارگری مگر سیاسی است" 

 نسان نودینیان 
  ھایی كه جمھوری اسالمی برایشان جوابی ندارد سئوال

 ناصر اصغری  
 اخبار کارگری
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ــمــام کشــورھــا   زنــان در ت
عمال در موقعـیـتـی فـرودسـت  

امـا از ایـن نـقـطـه  . قرار دارند 
نظر ایران کشوری استـثـنـائـی  

در جـمـھـوری اسـالمـی  .  است 
اوال بیشترین و فـاحـش تـریـن  
تبعیضات و بیحقـوقـی ھـا در  
ھـمــه زمــیــنــه ھــای زنــدگــی  
اجــتــمــاعــی و اقــتــصــادی و  
خــانــوادگــی و فــرھــنــگــی و  
ورزشی نسبت به زنـان اعـمـال  
ــیـا بـیـحـقـوقــی   مـیـشـود و ثـان
مفرط زنـان امـری رسـمـی و  

ــت  ــی اس ــون ــان ــا امضــا  .  ق م
کنندگان این بیـانـیـه خـواھـان  
لغو کلیه قوانین تبعیض آمـیـز  
نسبت به زنان ھستیم و مـفـاد  
زیر را بعنـوان فـوری تـریـن و  
مبرم ترین مطالبات برای رفـع  
تــبــعــیــض جــنــســیــتــی اعــالم  

 :میداریم 
 
لغو ھر نـوع جـداسـازی    -١ 

جنسیتـی در مـحـیـط کـار و  
تحصیل و ورزش و تـفـریـح و  
ــیــه عــمــومــی و   ــل ــق وســائــل ن

 .اجتماعات و اماکن عمومی 
 
لغو کلیه قوانینی کـه    -٢ 

نـظـیـر حـق  ( حقوق مدنی زنان  
مسافرت، مـعـاشـرت، شـرکـت  
در فعالیـتـھـای اجـتـمـاعـی و  

را بـه کسـب اجـازه از  )  غیـره 
شوھر، پدر، و یا سـایـر مـردان  

 .خانواده مشروط میکند 
 
لـغــو حـجــاب اجــبــاری    -٣ 

زنان و بـه رسـمـیـت شـنـاسـی  
. کــــامــــل آزادی پــــوشــــش 

 .ممنوعیت حجاب کودکان 
 
برسمیت شـنـاسـی حـق    -٤ 

زنـان بــرای شــرکــت در ھــمــه  
رشته ھای ورزشـی و حضـور  

 .در استادیومھای ورزشی 
 
رفع محدودیت زنان در    -٥ 

انتخاب رشته ھـای مـخـتـلـف  
 .تحصیلی و دانشگاھی 

 
لغو طرح محرم سـازی    -٦ 

مــدارس دخــتــرانــه و وابســتــه  
کردن مدارس بـه حـوزه ھـای  

 .علمیه 
 
ممـنـوعـیـت صـیـغـه و    -٧ 

 .تعدد زوجات 
 
آزادی کـامــل و بــدون    -٨ 

قید و شرط زنـان در انـتـخـاب  
 .ھمسر و شریک زندگی خود 

 
حق بـرابـر و بـیـقـیـد و    -٩ 

برای زن  )  طالق (شرط جدائی  
 .و مرد 
 
برابری کامـل حـقـوق   -١٠ 

و وظایـف زن و مـرد در امـر  
تکفل و سـرپـرسـتـی فـرزنـدان  

 .پس از جدایی 
 

ــون    -١١  ــغــو فــوری قــان ل
 .ازدواج پدر با دخترخوانده 

 
ــغــو فــوری    -١٢  طــرح  " ل

ــی   جــامــع جــمــعــیــت و تــعــال
کــه تــعـرضــی اســت  "  خـانــواده 

جدی به شرایط زنـدگـی زنـان  

و ھدفش پس راندن بیشتر زنان  
از ھمه عرصه ھای اجتماعـی  

 .است 
 

دستمزد برابر در ازای    -١٣ 
برابری کامـل زن  . کار مشابه 

و مرد در زمینه اقـتـصـادی و  
شمول یکسان قـوانـیـن  . اشتغال 

کار و بیمه ھای اجتماعی بـر  
زن و مــرد بــدون ھــیــچ نــوع  

پرداخت بیمه بیکاری  .  تبعیض 
مــکــفــی بــرای ھــمــه زنــان و  

 .مردان آماده بکار 
 

انحالل کلیه نیروھا و    -١٤ 
نھادھای پلیسی و سرکـوبـگـر  
نظیر گشتھای ارشاد و امر به  
معروف و نـھـی از مـنـکـر و  
دیگر نیـروھـائـی کـه وظـیـفـه  
شـــان تـــحـــمـــیـــل و اعـــمـــال  
محدودیتھا و قوانـیـن ضـد زن  

 .در جامعه است 
مطالبات فوری برای رفـع  
تبعیض جنسیتی در ایـران تـا  
کـنــون بــه امضــای بــیــش از  

ــفــر از آزادیــخــواھــان،  ١٧٠   ن
فعالین سیاسی و اجـتـمـاعـی  

شــمـا ھـم مــی  .  رسـیــده اســت 
توانید با مراجعه به سایت زیـر  
حمایت و پشتیبانی خود را از  

 .این خواسته ھا اعالم کنید 
h t t p s : / /
secure.avaaz.org/
e n / p e t i t i o n /
Urgent_Iranian_wo
mens_demands_for

_ ٨_
march_Signing_the
_petition_to_defen
d_womens_right_i

n_Iran/ 
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ـردسـتـی   ھمیشه كفه ترازو را بـا ت
ـفـع   دستكاری آمار و ارقـام، بـه ن
ـنـد  . دولت اسالمی سنگین می ك

ھمین نھاد سركوب رژیم در مـیـان  
كارگران درباره ھزینـه مسـكـن در  

ـره، در  ٤ تھران برای یك خانواده    نف
ـرش مــی   ــه اخــی ھـمــیـن مـحــاسـب

ـنـه : " گوید  ھـای مسـکـن در    ھـزی
ـقـاط تـھـران   ـیـز  ...  تمام ن   ٣١٥ ن

 تـومـان اعـالم شـده  ٧٣٣ ھزار و  
ـیـسـت در كـجـای  ."  است  معلوم ن

ــی را   تـھــران و چــگــونـه مســكـن
محاسبـه كـرده انـد كـه بشـود بـا  

 ھزار تومان در مـاه مشـكـل  ٣١٦ 
 !مسكن را حل كرد؟ 

كارگران مصوبات 
را نمی " شورایعالی كار"

 پذیرند
  ١ در محاسبه ای كه به رقـم  

 ھزار تومان رسـیـده  ٧٦٠ میلیون و  
ـتـه مـزد اسـتـان تـھـران " اند،   " كمی

عالوه بر در نظر گرفـتـن ارقـامـی  
ـرای بسـیـاری از   ـیـن ب بسیار پـائ
ھزینـه ھـای روزمـره در شـھـری  
مثل تھران، ھمچنین این را فـرض  
گرفته اسـت کـه كـارگـر پـولـی  
بابت سیگار و دخانیات خرج نمـی  

وسائل و اثاثیـه ھـای خـانـه  .  كند 
! اش را ھیچوقت نباید عوض كند 

ــخ و امــور   ــری ــه تــف ــازی ب و نــی
ـر و   ـنـمـا و تـأت فرھنگی مثل سی
ــن نـدارد، چـرا كــه   كـنـسـرت رفـت

سھمی برای ایـن مـوارد در نـظـر  
نكته مـن ایـن  .  گرفته نشده است 

ـتـه " است كه اعضـای ایـن   " كـمـی
ــه   ــد روز دیـگــر قــرار اســت ب چـن

ــوان   ــن ــران " ع ــده كــارگ ــن ــا  "  نــمــای ب
ــان و   ــای ــارفــرم ــان ك ــدگ ــایــن ــم ن

شـورایـعـالـی  " نمایندگان دولت در  
برای رسیدن به رقمی بعنـوان  "  كار 

حداقل دستمزد سال آینده، توافقـی  
شـوراھـای اسـالمـی كـار  .  بكنند 

ـیـن كـارگـران   ـم در ب پادوھای رژی
ـنـد كـه كـارشـان مشـورت و   ھست
پیشنھاد و ھمكاری با مدیریـت و  
كارفرماھاست و چـھـار چشـمـی  
ـیـن   دنبال كارگران معترض و فـعـال
ــه اداره   ــد كــه ب ــن ــت كــارگــری ھس
ــرفــی   ــراســت مــع اطــالعــات و ح

ـنـھـا را ھـیـچ كـارگـری  .  كنند  ای
ـتـخـاب   بعنوان نماینده كـارگـران ان
نكرده اسـت و درسـت بـه ھـمـیـن  
دلیل ھم ھیچ مصوبه و رقمـی را  
ـنـھـا زیـرش بـاشـد،   كه امضای ای

 . مورد قبول كارگران نیست 
ــن   ــد روی ھــمــی ــای كــارگــران ب
موضوع كه نماینده ھـای واقـعـی  
كارگران در محاسبه ھزینـه ھـای  
خـانـواده ھـای كـارگــری بــر ســر  
مشكـالت اسـاسـی جـلـوی پـای  
ــه افــزایــش   ــل ــران و از جــم كــارگ
دستمزد، تورم و تشـكـل راه نـمـی  
ــن   ــھــاســت فــعــالــی ــد و ســال ــن دھ
كارگـری را زنـدانـی كـرده و بـه  
شدت مورد اذیت و آزار قرار مـی  
دھند، ھیچگونه مـرجـع دیـگـری  

ـبـش   را بعنوان نھاد مورد تأیید جـن
ـبـول نـدارنـد  كـارگـران  .  كارگری ق

خواھان افزایش دستمزد به حـداقـل  
 میلیون تـومـان و دخـیـل كـردن  ٢ 

فعالین و نمایندگان كـارگـران كـه  
در مـجــامـع عـمــومـی خـودشــان  

 .انتخاب شده اند، می باشند 
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 ١  از صفحه   

ـنـدگـان مـجـلـس   یكی از نمای
ـرا   ـیـا اخـی اسالمی به نام فاطمه آل

ـران کـودک  " گفته بود كـه   در ای
ــم و نــھــایــتــا   ــداری کــار رســمــی ن
ـــات   ـــی کـــه در اوق کـــودکـــان
ــشــان در مــزارع بــه کــار   ــت فــراغ
مشغول می شوند، کودک کـار  

ــنــد  ــت ــن اظــھــارات از آن  ."  ھس ای
ــن   ــولــی ــف مســئ اظــھــارات ســخــی
جــمــھــوری اســالمــی اســت كــه  
ـنـد و بـعـد   ـیـچـان آخوندوار مـی پ
ـنـد كـه   ـن دروغی سـوارش مـی ك
ــر بــه آن بــاوری   خــود نــیــز دیــگ

این البته جزئی از زندگـی  .  ندارند 
خـودش مـعـلـوم  .  شان بـوده اسـت 

ـر   نیست از كدام مزرعه آمده و خـب
ندارد كه بخش وسـیـعـی از مـردم  
این كشور در خیابانھای شھرھـای  
بزرگ با ھمان به اصطالح درآمـد  

ـررسـمـی   " زنـدگـی " كودان كار غـی
 .می كنند 

در جــواب ایشــان، یــكــی از  
فعالین حقوق كودك به نام احسـان  
در ھمان جلسه ای كه فاطمه آلیـا  
سعـی مـی كـرد آن دروغ را بـه  
خورد مخاطبینش بدھد، بلند شـده  
ـیـن مـی دھـد  : و جوابـش را چـن

. ھاست که اسیر درد بـوده ام   سال " 
از کودکی تا به امروز کـه سـی  

ــه ھســتــم  ھــای درد    در ســال .  سـال
من، مسئولین و ارگان ھـا کـجـا  
ـر   بودند؟ وقتی من و امثال من زی
ـم،   شکنـجـه نـامـادری خـود بـودی
ـرای حـمـایـت از مـا چـه   شمـا ب
کردید؟ تا کی بـچـه ھـای ایـن  

مملکت باید بی پناھی بکشـنـد؟  
ـبـت   ـرار اسـت مصـی چه زمانی ق
ــایــان   ــه پ ھــای کــودکــان کــار ب

ـیـن  "  برسد؟  یكـی دیـگـر از فـعـال

ـیـان   حقوق كودك به نام مینـا زمـان
به دنبال صحبتھای احسان جـواب  
ـیـن مـی   ـنـچـن ـیـا را ای فاطمی آل

ـنـد  : " دھد  امروز در مترو می گفت
ـرو جـمـع   بچه ھـای کـار از مـت
آوری شده اند و خوشحـال بـودنـد؛  
ــن   ـنـد کــه سـرنـوشـت ای نـمـی دان
کودک را سیاه کرده انـد، چـون  
این بچه که تا دیروز در خیابان و  
قطار جلوی چشمـمـان بـود، حـاال  
ــن ھــای تــاریــک و   ــرزمــی ــه زی ب
ـرده مـی   ـیـف ب کارگاه ھـای کـث
شود و بیشتر از پیش مـورد بـھـره  

 ."کشی قرار خواھد گرفت 
جمھوری اسالمی این جامعـه  
! را به تباھی مطلق كشـیـده اسـت 

پدیده كودكان كار و دھھا مـعـضـل  

ـیـاد و   دیگر مثل روآوری بـه اعـت
تن فروشی برای سیر كردن شـكـم،  
سراپای این جـامـعـه را در خـود  

ـرده انـد  جـواب جـمـھــوری  .  فـرو ب
ــل   ــث ــواالتــی م ــئ اســالمــی بــه س
ـیـان   ـنـا زمـان سئواالت احسان و می
ـبـاھـی ھـر چـه   زندان و شالق و ت
بیشتر زندگی مردم زحمتكش ایـن  

جواب این سـئـواالت  .  جامعه است 
ـر از   ــ ـرات ـــد فــ ـــای ـــع ب را در واق
چھارچـوب جـمـھـوری اسـالمـی  

جمھوری اسالمی و یا ھر  .  جست 
ـرار بـود   حكومت دیگری، اگـر ق

به معضلی رسیدگی كنـد اول آن  
را به رسـمـیـت مـی شـنـاخـت و  
ـقـل از مـوش   سپس منابعی مسـت
دوانی و دست درازی اسالمی بـه  

ـرار  .  آن اختصاص مـی داد  امـا ق
ـنـد  رسـیـدگـی  .  نیست كه چنین ك

به وضعیت كودكـان كـار، جـدا از  
رسیـدگـی بـه وضـعـیـت خـانـواده  
ھایی كه كـودكـانشـان مـجـبـورنـد  
مدرسه و زمین بازی را رھا كـرده  
و در كارگاھھای نمور فرشبـافـی  

ـیـسـت  ـم  !  قربانی شونـد، ن ایـن رژی
ـر   ـیـشـت اما رژیم فقر و فقیر كردن ب
ـرنـامـه ای   جامعه است و ھیـچ ب
ـر كـردن   برای حتی یك قطـره بـھـت
وضعیت زار و اسفبار این جـامـعـه  

بجای رسیدگـی بـه وضـع  .  ندارد 
ــق مــذھــبــی را   ــی ــحــم كــودكــان، ت

ـیـش از  .  ارمغان آورده اسـت    ٣٥ ب
سال اسـت سـعـی كـرده وجـب بـه  
ــی و   ــای مــدن ــآوردھ وجــب دســت
مترقـی را از ایـن جـامـعـه پـس  
بگیرد و ھر آنـچـه كـه بـوئـی از  
ـرده را بـزنـد،   ـیـت ب انسانیت و مدن

 ! زندان كند و به دار بكشد 
ــوری اســالمــی و   ــھ ــم در ج
ایــدئــولــوژی اســالمــی، كــودک  
ملك مرد است و این والدیـن مـرد  
ھستند كه برایـش در كـار، رفـاه،  
ــم مــی   ــی ــرگ تصــم ازدواج و م

این وضعیت با وجـود سـر  .  گیرند 
كار بودن جمـھـوری اسـالمـی نـه  
ـرار   بھبود خواھد یافت و نه ھـم ق

تنھا راه نـجـات  .  است چنین شود 
از این وضـعـیـت، اتـحـاد خـانـواده  

ھای این كودكان و به زیر كشـیـدن  
 .این رژیم جنایت و فقر است 
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منابع را غیر از محل ھدفـمـنـدی  
ھا و در شـرایـط داخـلـی و    یارانه 
ــیــن  ــلــی مــوجــود از کــجــا    ب ــل الــم
ایشـان  "  توان استحصـال کـرد؟   می 

از زمـان روی کـار آمـدن دولـت  
ـتـصـاددانـی اسـت   روحانی تنھا اق
ـیـان   که با صداقت تمام ھمیـشـه ب
ــب مــردم   ــد از جـی کـرده کــه بـای

تـعـالـی و  " ھزینه گردد تا شـاھـد  
! بـاشـنـد "  پیشرفت تولید و کشـور 

ایشان تعارفات مرسوم اقتصـادانـان  
ـتـصـاددانـان  (  رژیم   ـیـن اق و ھمچن

را ھـم  )  اپوریسیون بورژوایی رژیم  
ـیـان کـرده کـه   کنار گذاشته و ب
مردم باید آمـاده ریـاضـت کشـی  

امـا  !  آنھم از نوع ملـی آن بـاشـنـد 
مخالفین اجرای مرحلـه دوم طـرح  

ــه ھــا از   ــاران ــات  " حــذف ی ــع تــب
" پر مـخـاطـره بـودن "و " وحشتناک 

ــرژی   ــھــای ان ــل ــران شــدن حــام گ
 .میگویند 

بـا تـوجــه بـه اعــالم افـزایــش  
ـرسـد   حقوق کارمندان، به نظـر مـی
دولت تصمیم گرفتـه کـه در حـد  

 درصـد دسـتـمـزدھـا را  ٢٠  تا  ١٨ 
ــن   ــد و مــزدوران ای ــش دھ افــزای
حکومت در تشکیالت دست سـاز  
نظام اسالمی از عواقب پرمخاطره  

ـنـد  افـزایـش  : " این تصمیم مـیـگـوی
ـیـمـه    قیمت حامل  ھای سوخت از ن

ـر   دوم فروردین و افزایش مالیات ب
ارزش افزوده، پیامدھای نامـعـلـوم  

ـنـی از جـانـب    و غیر قابل پیش  ـی ب
... کارگران در پی خواھد داشـت 

 «اسـتـخـوان »بـه   «کـارد »وقتی  
رسید ھر واکنشی ممکن خـواھـد  

ـتـه ھـای  "  بود  آنچه خوانـدیـد گـف
علی یـزدانـی نـامـی از مـزدوران  
حــکــومــت اســت کــه اعــتــراف  
میکند دیگر نمی توان کـارگـران  
ــه   ــا شــکــایـت از داروغـه ب را  ب
داروغه بردن ساکت کرد و ھشدار  

ـراض  : " میدھد   شاید این بار، اعـت
ــوان   کـارگـران از شـکـایـت در دی

" او  ."  تــر رود   عـدالـت اداری فـرا 
ــی وارده بــر   فشـارھــای مــعــیـشــت

ھای گذشته را     کارگران طی سال 
در  ".  خواند  " «آتش زیر خاکستر »

ـیـش   ـنـھـا، چـنـد وقـت پ کنـار ای
سرمقاله نویس روزنامه جـمـھـوری  
ـرخـی دزدیـھـای   اسالمی با بیان ب

ــرمــال شــده بــود از   کــالن کــه ب
ـرا "  ـق ـتـه بـود "  طغیان ف دولـت  .  گـف

روحانی در کنار بـازی کـردن بـا  
افکار عمومی جامعه میـخـواھـد  

ـتـظـار را دامـن بـزنـد  از  .  حالت ان
ـتـایـج مـذاکـرات   چشم داشتن به ن
ھسته ای و رو کـردن دزدیـھـای  
ـران نشـان   بی سابقـه در تـاریـخ ای
ـرای مـردم   بدھد که مثال دارنـد ب

ـنـد  .  کاری میکنند  روحـانـی مـان
ـر در   یک آدم از ھمه جا بـی خـب
ـیـاردی   ـل مورد دزدی سه ھزار مـی

ای    عده : " مشھور اینگونه میگوید 
کشـنـد و    در کشور سخـتـی مـی 

ای بـا    دچار مشکل ھستند و عده 
ـیـــت  ــ ـــه، پـــول ب ـل ــ ـی ـــمـــال را    حــ ال

زمـانـی کـه بـحـث  ...  برداشتند  
ـیـارد تـومـانـی  ٣ فساد   ـل  ھزار مـی

ھا از ایـن مـیـزان    مطرح بود، دھان 
ـیـارد    ٩ باز بود و اکنون   ـل ھـزار مـی

تـازه مـا مـطـمـئـن  .  تـومـان اسـت 
ـیـارد  ٩ نیستیم که این   ـل  ھـزار مـی

اش بـاشـد و مـمـکـن    تومان ھـمـه 
است چیزھای دیگری ھـم بـاشـد  

البته بسـتـه  !"  که بعدا کشف شود 
به نیـاز اسـت کـه بـعـدا چـیـزی  

فـعـال ھـمـیـن  !  کشف شود یا خیر 
ـیـاز اسـت کـه مـردم   قدر مورد ن

روحـانـی  .  راضی شوند آرام بمانند 
اگر بیشتر از آخـونـدھـای دیـگـر  
ـر   ـبـاشـد کـمـت ـبـکـار ن حاکـم فـری

ایشان دستور داده کـه بـا  .  نیست 
معـاون  .  برخورد شود "  ویژه خواران " 

اول ایشان در راستـای ایـن امـردر  
ــــخ   ــــاری ــــاه، در     دی ١٧ ت م

ای به كلیه وزارتـخـانـه و    بخشنامه 
سازمانھا نھادھای تابعه دولت، از  

ـتـه »آنھا خواست ظرف    «یـك ھـف
ــد   ویـژه  ـن ـن ! خـوارھــا را مــعـرفـی ك

ـتـه  ای را    جناب مـعـاون اول كـمـی
ــیــری ایــن مــوضــوع   ــیــگ ــرای پ ب

ایشان  در بخشـنـامـه  . تشكیل داد 
ای از ھمان ارگانھا خواسـتـه بـود  

نسبت به تھیه گزارش به صـورت  " 
دقیق و با ذکر مشخصات کـامـل  

ـتـی    اشخاص ذی  ربط، اعم از دول
و غیردولتی و مـیـزان تـخـلـف و  

ـقـه  ـنـدی    ارسال آن، با رعایـت طـب ب
ـنـد  ـم کـه  ."  اقدام کن ـیـاوری ـیـاد ب ب

را  "  مفسدیـن " احمدی نژاد اسامی  
در جیب داشت و بعد ھم مـدعـی  
ـیـه   شد که اسامی را به قوه قضای
فرستاده و ایشان ھم مدعی شدنـد  
ـرسـیـده   که چـیـزی بـدسـت مـا ن

بعدھا با رو شـدن مـاجـرای  .  است 
سه ھزار میلیاردی که اکنون بـه  

ــی شــده   ــه روحــان ــت ــف  ھــزار  ٩ گ
ـر   ـیـشـت میلیارد شده و شایـد ھـم ب
که بعدا به حول قوه الـھـی شـایـد  
کشف شود، روشن شد کـه خـود  
ــژاد در راس   ــدی ن ــم ــت اح دول

" حضرت آقـا " بوده البته  "  مفسدین " 
ـر  " ھم خواست که   ـیـشـت قضیه را ب

ــن کــش نـدھــنـد  اگـر ھــم  ".  از ای
امروز رسانه ھـای حـکـومـت در  
مورد آن کمتر میگویند و رسـانـه  
ھای مانند بی بی سی در مـورد  
آن ھیچ چیز نمی گـویـد البـد از  

بـھـرحـال  .  دستور آقا تابعیت کردند 
به قول ھمین رسانه و کارشنـاسـان  

خبره در بی بی سـی و جـاھـای  
ـری  "  اراده الزم "دیگر،   ـیـگـی برای پ

آن مـوارد وجـود نـدارد چـرا کــه  
اساسا اراده ھا وقتی به کار مـی  
آیند که نقشه چـپـاولـی در کـار  

 !باشد 
ـــی و کـــل   ـــت روحـــان  دول
حکومت اسـالمـی و ارگـانـھـای  
بین المللی بورژوازی بسیار مـایـل  
ـنـه   ھستند که ھر طـور شـده ھـزی
ـران از   ھای بحـران مـوجـود در ای

اصرار بـه  .  جیب مردم ھزینه گردد 
اجرای مرحله دوم طرح شـکـسـتـه  
خورده حذف یارانه ھا از ھمین جـا  
منشا میگیرد که ایـن را سـعـیـد  

ـتـصـاد دان   لیالز به عنوان یک اق
ـیـس   و خود روحانی به عـنـوان رئ
ــان   ــه صــراحــت آنــرا بــی ــت ب دول

ـنـد دولـت  .  میکنند  ایشان ھم مـان
احمدی نژاد با اتکا بـه دسـتـگـاه  
سرکوب حکومـت و اعـدامـھـای  
ـرده در سـراسـر   بیرحمـانـه و گسـت

کشور امیدوارند ایـن کـار را بـه  
سرانجامی برسانند اما ایشـان ھـم  

آتـش  " مانند دولت احمدی نژاد از  
ـر  ـر خـاکسـت خشـم تـوده ھــای  "  زی

ھـراسـی کـه  .  مردم ھـراس دارنـد 
دولت احمدی نـژاد را وادار کـرد  
ـردازد کـه   ـپ یارانه نقدی به مردم ب
ـتـصـادی   ھمین، طرح ریـاضـت اق
ـلـی   ـیـن الـمـل پیشنھادی صندوق ب
ـیـش مـحـکـوم بـه   پول   را از پ
شکست کرد و بـا سـقـوط ارزش  
ریال و تـحـریـمـھـا ایـن شـکـسـت  
قطعی گردید و تـوده ھـای مـردم  
را بــیــش از پــیــش نــاراضــی و  

فقر مـردم  .  عصیان زده کرده است 
ـیـش از   در این روزھای آخر سال ب
ـتـی کـه   پیش عیان شده اسـت وق
ـیـش از   بازارھای خرید شب عید ب
سالھای گذشته کساد است چون  
مردم حقوق بگیر واقعا توان خـریـد  

 .این ایام از ایشان سلب شده است 
ــه اســاســی بــرای مــا   ــکــت ن
ـم   کمونیسـتـھـای کـه مـیـخـواھـی
ــم و قــدرت   ــی کــاری صــورت دھ
ـم تـا   ـری سـیـاسـی را بـدسـت بـگـی
سامانی به این نابسامانی فزاینـده  

ـر  " بدھیم ایـن اسـت کـه   آتـش زی
ـتـوانـد بـه  " خاکستر  خشم مردم مـی
" شـورش و طـغــیـان کــور " یـک  

ـم بـه   ـی ـتـوان منجر شود و ما باید ب
قول حمید تقوایی کامیون که بـه  
سرازیری افتاده و راننده ھم نـدارد،  

 .کنترل آنرا بدست بگیریم 
     
 
 
 

 ١  از صفحه   آتش زیر خاکستر

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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 اسدالله بیات زنجانـی از مـراجـع  
نبایـد بـا  : " تقلید در قم گفته است 

ـفـی و کـارگـری   اعتراضات صـن
ـرد  ". برخورد سیاسی صـورت بـگـی

ـیـد بــرای   ــل ـق شـرح حـال مــراجـع ت
انصافـا ایـن  .   ھمگان روشن است 

. ھم کـرده انـد "  رشد "مراجع تقلید  
افتصااد مال خـر  " خمینی میگفت  

ولی در چند سال گذشـتـه  "   است 
ـیـد   افراد ریز و درشت از مراجع تقل
ــازار   در ارتــبـاط بـا اقــتـصــاد و ب
جھانی، دستمزد و کارگر صحبت  

و حتما یک اتفاق مھـم  .  میکنند 
مـراجـع   «رشـد »ھم دیگر ھـم در  

ـفـاق رشـد   تقلید موثر بوده، ایـن ات
" زنـجـانـی . " جنبش کارگری است 

ـرخـورد دولـت و   درخصوص نحوه ب
ـبـات   دستـگـاه قضـایـی بـا مـطـال

ــد  ـــگـــوی ـران مــب ــارگــ اصـــال  : " ک
ــگــر   اعــتــراضــات کــارگــری م
ـر   ـر ھــ ـــاســـی اســـت؟ مـــگــ ســی
ـقـی   ـل اعتراضی را باید سیاسـی ت
کنیم؟ برای مثال،  اگـر غـذای  
ــد اعــتــراض   ــاش ــد ب ــو ب ــج دانش

ــن کــه اعــتــراض    مــی  ــد، ای کــن
ـیـسـت  اگـر مـثـال مـن  .  سیاسی ن

ـراض را   مسئول باشـم و ایـن اعـت
ــف   ــدانــم، خــودم ضــعــی ــاســی ب سـی

این اعتراض صنفـی اسـت  .  ھستم 
" و باید پرسید چه اشکالـی دارد؟ 

میدانھای شھر تھران  !  بسیار خوب 
ــد  ــی ــکــن ــامــی ن ــظ ــه  .  را ن ــی عــل

اعتصابات کارگری لشکـرکشـی  
نکنید، محیط کار و دانشگاه ھـا  

به کارگـران از  . را امنیتی نکنید 
امروز تا آخر سال که بـا دولـت و  
ـر مـبـارزه   کارفرمـاھـا کـه درگـی
ـنـد،   برای افزایش دستمزدھـا ھسـت

ـنـد و   ـیـای اجازه دھید به تلویزیون ب
  ٩٣ در مورد دسـتـمـزدھـای سـال  

ــد  ــن ــت کــن ــژه  .  صــحــب ــه وی ــری نش
ـتـشـر   کارگران و دانشجویان را مـن

ـیـت  !  کنند  و ده ھـا کـار و فـعـال
و  .  برای ایجاد تشکل انجام دھنـد 
 . آزادی بیان را برسمیت بشناسید 

 
ـراضـات کـارگـری و   آیا اعـت

است، خـود  "  سیاسی " دانشجویی   
نیز ترفند جدیدی است که توسط  
ــه   ــت ــدھــا در دل اوضــاع آشــف آخـون
ـتـصــادی در ایــران   سـیـاســی ــ اق

در کشــور  .  مــطــرح شــده اســت 

استبداد زده و دیکتـاتـوری تـحـت  
حـاکـمـیـت جــمـھـوری اسـالمــی،  
ــحـصــن،   اعـتـصــاب، تـظــاھـرات، ت
ـر، رقـص و   موزیک، سینما و تات
شادی، پوشش زنان بـدون حـجـاب  
اسـالمــی، مــراســم اول مــاه مــه،  
مراسم روز جـھـانـی زن سـیـاسـی  

ـتـی .  ھستند  ـی !  و البته بشدت امـن
ــش   صــدھــا کــارگــر، فــعــال جــنــب
برابری زنان و کودکان، شـاعـر و  
ـم  بـه   نویسنده و دانشجـو و مـعـل
دلیل اعتصاب و تظاھرات و دفـاع  
ــان و تشـکــل   در   ـی از آزادی ب
. زندانھا جمھوری اسالمی ھستند 

و بعنوان یک واقعـیـت و تـجـربـه  
زندگی ، ادامه حیات و معیـشـت  
و کرامت و حـرمـت انسـانـی در  
ایران تحت حـاکـمـیـت جـمـھـوری  

ــم   ــاســی " اســالمــی ھ ــی ــم  "  س و ھ
 .   است " امنیتی "

ــکــه جــمــھــوری   ــرا؟  ایــن چ
ھـا  و  " بیـات زنـجـانـی " اسالمی،  

" سـیـاسـی " ھا در بـاب  "  روحانی " 
نبودن اعتراضات کارگری سـخـن  

ـیـز مـحـصـول و   میگویند، خـود ن
ــد و   ــدی ــت ج ــعــی ــوق ــجــه م ــی نــت
ـر دامـنـه و   اعتراضات وسیـع و پ
رادیکال کـارگـران و دانشـجـویـان  

 . است 
ـراض      نتیـجـه؟ و اگـر اعـت

ـفـی " کارگران و دانشجـویـان   " صـن
کارگران زندانی از جمـلـه  !  ھستند 

محمد جراحی ــ رضـا شـھـابـی ـ  
شاھرخ زمانی ـ بھنام ابراھیـم زاده  
ــارگــران و   ــن از ک ــا ت و ده ھ
دانشجویـان و زنـان فـعـال حـقـوق  

 ! برابری جنبش زنان را آزاد کند 
 ٢٠١٤ مارس  ٢ 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 اصال اعتراضات کارگری" 
 ؟" مگر سیاسی است
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 اعتراضات کارگری 

 
تجمع بازنشستگان فوالد و ذوب آھن مقابل 

 ریاست جمھوری
آھن صبح امـروز بـار دیـگـر    جمعی از بازنشستگان ذوب 

در اعتراض به عدم پرداخت معوقات خـود مـقـابـل ریـاسـت  
 .جمھوری تجمع کردند 

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطالع رسـانـی دانـا،  
ـنـد  ١١ صبح امـروز  ٨ ساعت   ـر از  ١٠٠  تـعـداد  ٩٢ اسـف ـف  ن

آھـن اصـفـھـان و    بازنشستگان شرکت ھای فـوالد و  ذوب 
 .خوزستان مقابل ریاست جمھوری تجمع کردند 

ـرداخـت   به گزارش دانا بازنشستـگـان نسـبـت بـه عـدم پ
ـراض   معوقات خود به مسئوالن صندوق بـازنشـسـتـگـی اعـت

 .دارند 
ـرداخـت   پیش از این نیز بازنشستگـان نسـبـت بـه عـدم پ
ـیـش   مطالبات خود تجمع کرده بودند اما سرانجام چند روز پ
ـرعــامـل صــنـدوق فــوالد کشــور   طـبـق قـول مســاعـد مــدی

آھـن     ھزار تومان برای ھر بازنشستـه ذوب ٦٠٠ الحساب    علی 
 .اصفھان وازیر شد 

 
اگر مسئولین جوابگو نباشند با :کارگران

خانواده ھایمان به اعتصاب ادامه خواھیم 
 داد
 نفر از کارگران مقابل شـھـرداری قـزویـن  ١٠٠ :  اسفند ٧ 

  ماھه حقوقشان ٤ در اعتراض به عدم پرداخت  

در اعتراض به عدم اجرایی شدن وعده ھـای شـھـرداری  
قزوین مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای کـارگـران پسـمـانـد  
شھرداری، کارگران در مـقـابـل شـھـرداری قـزویـن تـجـمـع  

ـیـمـانـکـار بـا کـارگـران  :  یکی از کارگران گـفـت .  کردند  پ
ـرارداد بسـت امـا زمـان احـقـاق حـقـوق    پسماند شھرداری ق

ـر و  . کارگران، به ھیچ وجه پاسخگو نیست  ـی این جمعیـت پ
ـنـد،   ـیـمـانـکـاران ھسـت جوان درگیر وعده ھای شھرداری و پ

ـم  ـم ھـر  .  جواب خانواده ھایمان را چگونه بـدھـی از ھـمـکـاران
کسی معترض بوده تعدیـل شـده اسـت و از ھـر ایسـتـگـاه  

کـارگـر دیـگـری  .   نفر تعدیل شده انـد ١٥ کارگری، حداقل  
 ایستگاه پسماند است کـه  ٧ قزوین در مجموع دارای  : افزود 

ـیـار  ٧  و  ٦ ،  ٢ سه ایستگاه آن شامل ایستگاھھای   در اخـت
 را از  ٧  و  ٢ در حـال حـاضـر ایسـتـگـاه  .  پیمانکـار اسـت 

ـرارداد بسـتـه   پیمانکار گرفتند و با  شرکت طرح تـوسـعـه ق
 ھـزار  ٥٠٠ به ما می گویند با آنھا قرارداد ببندید تـا  .  اند 

تومان به شما بدھند  در حالیکه نیروھای شامل ایـن طـرح  
ـبـاشـنـد   ھنوز حقوق دریافت نکردند؛ اگر مسئولین جوابگو ن

ـم داد  یـکـی از  .  با خانواده ھایمان به اعتصاب ادامه خواھـی
ـلـی سـازمـانـد   کارگران با بیان اینکه عسگری، مدیریت قب
ـتـه بـود از اصـفـھـان   پسماند شھرداری قـزویـن بـه مـا گـف

ـیـمـانـکـار بـه  :  پیمانکار خوبی خواھم آورد افزود  متاسفانه پ

ـرداخـتـی اعـم  .  فکر استیفای حقوق کارگران نیست  ھیچ پ
از عیدی، بیمه، سنوات، مرخصی، و حتـی حـقـوق از وی  

ـیـمـه کـارگـری و  .  ندیده ایم  بیمـه کـارگـران شـھـرداری، ب
ساختمانی است در حالیکه باید بیمه آنھا تأمین اجـتـمـاعـی  
باشد؛ یکی از کارگران تصادف کرده بیمه  ھم قبول نـمـی  
کند به دلیل اینکه ما، کارگر ساختمان ھستیم  و تنھـا در  
ـرداخـت مـی شـود  ـیـمـه پ . صورت مشکالت ساختـمـانـی ب

بسـیـاری از کـارگـران بـه  :  کارگر دیگری نیز بیان داشـت 
خاطر بی پولی دچار مشکالت عاطفی و خانوادگی و در  

از خـجـالـت  .  بعضی موارد حتی از ھمسر خود جدا شده اند 
به خانه نمی رویم؛ چرا با وجود دریافت مالیات، عوارض و  
دارایی پول کارگر پرداخت نـمـی شـود؟ کـارگـر دیـگـری  

 صبح کار می کنیـم  ٨  شب تا  ١٢ از ساعت  :  اظھار داشت 
 سـال  ١٠ و این پیمانکار در ایـن  . و ھر شب باید کار کنیم 

ـبـوده اسـت   از  .   اخیر اصال  پیگیر مشکـالت کـارگـران ن
ـراض  ٩١ سال   ، مطالبات محقق نشـده اسـت و ھـر روز اعـت

شھرداری ھـم  وعـده مـی دھـنـد کـه امشـب  .  می کنیم 
سرکار بروید، فردا حقوقتان احـقـاق مـی شـود؛ امـا بـازھـم  

 ماه اسـت  ٣  ماه حقوق نگرفتیم،   ٤ وعده ھا توخالی است؛  
که  حق بیمه واریز نشده است؛ یک سال عـیـدی،  بـن و  
حق سنوات نگرفته ایم و از سـال گـذشـتـه تسـویـه حسـاب   

اکـنـون اعـالم مـی  .   حقوق و مزایا صورت نگرفته است  
 ھزار تومان را به حسابتان واریز مـی  ٥٠٠ کنند روز شنبه ،  

ـم ٦ کنیم در حالی که   ـی گـاھـی ھـم  .   میلیون طلبکار ھسـت
 روز بعد که در واقع شب عید است و واریـز  ١٥ می گویند  

کـارگـر  .  حقوق  دیگر دردی از کـارگـران دوا نـمـی کـنـد 
اکنون اعالم می کنند که با طرح تـوسـعـه  :  دیگری گفت 

قرار داد ببندید در حالیکه نیروھای خـود ایـن طـرح ھـنـوز  
من مستأجـرم و چـنـد مـاه اسـت  .  حقوق دریافت نکرده اند 

کرایه خانه نداده ام؛ به ادارات بسیاری مراجعه نـمـودم ولـی  
اگـر  :  مأمور پسماند دیگری گـفـت .  مشکلم حل نشده است 
 روز در اتـاق خـود حضـور نـداشـتـه  ١٠ یک مدیر عامل ،  

ـری مـی شـود، امـا   باشد امور مربوط به آن سازمان پیـگـی
اگر یک شھری، رفتگری نداشته باشد آلـودگـی شـھـر را  
ـر عـامـل بـه مـوقـع   فرا می گیرد؛ پس چـرا حـقـوق مـدی
پرداخت می شود ولی در زمان پرداخت حقوق کارگر، مـی  

وقتی مـوضـوع را بـا شـھـرداری در  .   گویند بودجه نداریم 
میان می گذاریم که چرا حقوقمان پرداخت نمی شـود مـی  
گویند با پیمانکار خود مذاکره کنیـد و مـتـاسـفـانـه چـنـد  
ـریـت پسـمـانـد شـھـرداری   باری به سازمان بازیافـت و مـدی

 .مراجعه کردیم که اجازه حرف زدن به ما نداده اند 
 ھـزار  ١٠٠ مبلغ فیـش گـاز مـن :  این کارگر ادامه داد 

تومان است و متاسفانه پولی نداشتم پرداخت کنم حاال مـی  
ـنـد آیـا  ٥٠٠ خواھند با    ھزار تومان، کارگران را راضی کـن

ـم چـرا   ـی این انصاف است؟ ما پایین ترین قشر جامعـه ھسـت
 باید حقوقمان تضییع شود؟ 

 
 نفر قشرھای فرھنگی از ٩٠٠ما بیش از 
ھای کالنشھرھای تھران و کشور  تمام اداره

 طبق مصوبه دولت به ٨٧ و ٨٦از سال 
گیالن آمدیم اما ھنوز تسھیالت ما داده 

 .نشده است
تجمع کارمندان انتقالی کالنشھرھا در مـقـابـل  : اسفند ٦ 

جمع زیادی از کارمندان منتقـل شـده از  .  استانداری گیالن 
ـیـش   کالنشھرھای بزرگ مانند تھران به گیالن لحظـاتـی پ

نماینده تـجـمـع  .  در مقابل استانداری این استان تجمع کردند 
 میلیارد تـومـان از مـا  ٧  سال است که حدود  ٦ : کارمندان 

گرفته شده به این بھانه که در بندرکیاشھـر بـه مـا زمـیـن  
دھند اما سند زمین را دادند  و زمین را تـحـویـل نـدادنـد و  

 ھـزار تـومـان  ١٠٠  میلیون و  ٢ شھرداری این شھر از ھر نفر  
.  گرفته که مشخص نیست این پول صـرف چـه شـده اسـت 

ـلـف گـیـالن مـراجـعـه    ھا به اداره   در تمام این سال  ھای مـخـت
ـم   ھا جز بی   کردیم، در این اداره  .  احترامی چیز دیگری نـدیـدی

ـم تـا بـه   امروز در مقابل استـانـداری گـیـالن تـجـمـع کـردی
ـر   ـی ـقـالـی را تـحـق ـت تراژدی تلخ این استان که کارمـنـدان ان

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .دھند، پایان دھیم   کردند و پاسخ نمی 
  

تجمع کارکنان پتروشیمی اصفھان در مقابل 
 وزارت نفت

ـیـش از  :  اسفنـد ٥   ـقـه  ٥٠ ب ـر از کـارکـنـان بـا سـاب ـف  ن
ـراض بـه مـبـھـم بـودن رابـطـه   پتروشیمی اصـفـھـان در اعـت

سـازی در    استخدامی آنھا با وزارت نفت پـس از خصـوصـی 
ـرغـم آنـکـه رابـطـه  .  مقابل وزارت نفت تـجـمـع کـردنـد  ـی عـل

سازی با وزارت نفـت    استخدامی کارکنان پیش از خصوصی 
ـفـت   رابطه استخدامی مستقیم بوده است و کارکنان رسمی ن

سـازی ایـن    شـده انـد امـا پـس از خصـوصـی   محسوب می 
ـیـش از اجـرای    شرکت، به دلیل آنکه این خصوصی  سازی پ

 انجام شده است، وضعـیـت  ٤٤ ھای کلی اصل    قانون سیاست 
ـرد و    استخدامی آنھا در حال حاضر در ابـھـام بـه سـر مـی  ب

ـر عـھـده   نامشخص است و کسی مسئولیت این مساله را ب
تجمع کنندگان  متوسط سابقه کاری خـود در  .  نمی گیرد 
ھـا    گویند در طول این سال    سال اعالم کرده و می ٢٤ نفت را  

ـرداخـت   ـفـت پ حق بیمه خود را به صنـدوق بـازنشـسـتـگـی ن
اند اما در حال حاضر حتی وضعیت بازنشستگـی آنـھـا    کرده 

ـیـت   ـفـت مسـئـول نیز معلوم نیست و صندوق بازنشسـتـگـی ن
پرداخت حقوق بازنشستگی آنھا را بعد از بازنشـسـتـگـی بـه  

گویند بـه    کارکنان پتروشیمی اصفھان می .  گیرد   عھده نمی 
دلیل آنکه مالک پتروشیمی اصفھان که چند ماه پیش بـه  

 در طـول چـنـد سـال    دلیل اتھامات مالـی بـازداشـت شـده، 
ـرداخـت نـکـرده اسـت،    صـنـدوق    گذشته حق بیمه آنھا را پ

بازنشستگی نفت نیز ارائه بیشتر خدمات درمانی و رفاھـی  
ـنـد    آنھا مـی .  را نیر به این کارکنان متوقف کرده است  گـوی

خریدار پتروشیمی اصفھان نه تنھا سـھـم کـارفـرمـا از حـق  
بیمه را پرداخت نکرده است بلکه حتی سـھـم کـارکـنـان از  
حق بیمه را نیز که ماھانه از حـقـوق آنـھـا کسـر شـده، بـه  

ـقـل نـکـرده اسـت  کـارکـنـان  .  صندوق بازنشستگی نفت منت
ـروشـیـمـی اصـفـھـان بـه صـنـدوق   ـت میزان بـدھـی خـریـدار پ

ـیـش از   ـیـارد  ٢٠ بازنشستگی نفت بابت حق بیمه را ب ـل  مـی
کارکنان پتروشیمی اصفھان حـاضـر  .  کنند   تومان عنوان می 

 سـال  ٢٥ ای که    گویند حاضر ھستند حق بیمه   در تجمع می 
ـرداخـتـه  ـفـت پ انـد بـه صـنـدوق    به صنـدوق بـازنشـسـتـگـی ن

ـرطـرف   بازنشستگی کشوری منتقل شود تا مشکل آنـھـا ب
ـتـظـامـی از  .  شود  ـروی ان ـی در ادامه این تجمع یک افسر ن

ـر   قول مسئوالن وزارت نفت به تجمع کنندگان گفت که وزی
نفت به مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی دستور داده اسـت  
ـرای رسـیـدن بـه تـوافـقـی بـا   ـررسـی و ب مشکل آنھـا را ب

ـنـدگـان تـالش کـنـد   تجمع  بـا ایـن وجـود تـعـدادی از  .  کـن
کارکنان پتروشیمی اصفھان امید چنـدانـی بـه مـذاکـره بـا  
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نداشتند و بـا تـوجـه بـه  
نشست چند ھفته پیش خـود بـا مسـئـوالن شـرکـت مـلـی  

 مـطـلـوبـی از ایـن مـالقـات    پتروشیمی معتقد بودند نتیجـه 
 .حاصل نخواھد شد 

 
تجمع کارگزاران مخابرات روستایی 

 کرمانشاه مقابل استانداری
ـرات روسـتـایـی  :    اسفند ٤  دھھا تن از کارگزاران مـخـاب

. استان کرمانشاه مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کـردنـد  
ـقـه کـار  ٢٥  الی  ١٠ تجمع کنندگان ھر یک با    سـال سـاب

  ١٣٩٢  قـانـون بـودجـه  ٨٦  ردیـف  ٦٢ خواستار اجرای بنـد  
ـنـدگـان .  مجلس شورای اسالمـی شـدنـد   مـا  :  تـجـمـع کـن

ـبـوده   ـرخـوردار ن ـیـز ب تاکنون از مزایای یک کارگر ساده ن
ـرارداد  .  ایم   ـقـاد ق ما خواستار بیمه مطابق قانون کـار و انـع

مستقیم مطابق قانـون مصـوب مـجـلـس شـورای اسـالمـی  
پس از پایان تجمع مـقـابـل اسـتـانـداری کـارگـران   .  ھستیم  

بسوی ساختمان مخابرات حرکت کرده و در آنجا نیز تـجـمـع  
 .اعتراضی برگزار کرده اند  

 
ماه ٦اعتصاب و اعتراض به عدم دریافت

 حقوق
ـیـل عـدم   کارگران شرکت جھاد نصر در چالـوس بـه دل

 ماه اخیر در جلوی درب کـارخـانـه بـه  ٦ دریافت حقوق در  
ـراردن  .  نشانه اعتراض تجمع کردند  ـرض بـا ق کارگران مـعـت

خودروھای خود مقابل درب ھای شرکت راه ھـای ورودی  
یکی از کارگـران در  .  و خروجی شرکت را مسدود نمودند  

ـر کـارگـران   اعتراض قصد آتش زدن خود را داشته کـه سـای
ـیـز  .  مانع این اقـدام وی شـدنـد   اوایـل خـردادمـاه امسـال ن

کارگران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خـود تـجـمـع  
 .نموده بودند  

  
 اعتصاب تاکسیرانان  اشنویه

ــد ٤  ــن ــل  :  اسـف ــه دلــی ــویـه ب رانــنـدگــان تـاکســی در اشــن
ـراضـی زدنـد   بی  . توجھی شھرداری، دسـت بـه تـجـمـع اعـت

ـراض و    اسفندماه تاکسیداران شھر اشنویه بـه نشـانـه  ی اعـت
افزایش عوارض، کمی نرخ کرایه تاکسـی و  "نارضایتی به  

، در مـقـابـل شـھـرداری ایـن  "CNGگران بودن قیمت گاز  
: یکی از راننـدگـان تـاکسـی گـفـت .  شھر اعتصاب کردند 

عالوه بر اینکه روزانه با مشـکـل  "  جی .ان .سی "جایگاه گاز  
مواجه است، ھر روز نیز شاھد افزایش نرخ چنین گازی در  

 .ھای آن ھستیم   سطح شھر و جایگاه 
جی، بیـش از  . ان . اکنون نرخ ھر متر مکعب گاز سی   ھم 
ـنـده بـه از    باشد و احتماال طی ھفته    تومان می ٣١٠  ھای آی
مسئوالن شھرداری وعده تـحـقـق  .   تومان فراتر رود ٣٥٠ مرز  

ـراضـی پـایـان    خواسته  ھای رانندگان را دادند و تـجـمـع اعـت
یافت، اما رانندگان تاکسی نسبت به این وعـده شـھـرداری  

رانندگان تاکسی به مسئـوالن شـھـرداری  .  بین نیستند   خوش 
ھـایشـان،    اند که در صورت عدم تحقق خـواسـتـه   اشنویه گفته 

ـرده   در مقابل درب شـھـرداری، دسـت بـه اعـتـصـاب گسـت
 .خواھند زد 

 
 کارگران

 
 مارس روز جھانی زن، ٨با نزدیک شدن 

 شیث امانی و مظفر صالح نیا احضار شدند
 

روز جھـانـی زن،  )   اسفند ١٧ ( مارس  ٨ با نزدیک شدن  
ـرده ای را   اطالعات نیروی انتظامی سنندج  تـالش گسـت
ـنـدج   برای ممانعت از برگزاری مراسم این روز در شـھـر سـن
ـر   آغاز کرده و در این راستا اقدام به احضار و اعمال فشـار ب

 .اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزد کارگران ایران نموده است 
ـران،   بنا برگزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای

طی روزھای گذشته اطالعات نیروی انتظامی سنندج  بـا  
احضار مظفر صالح نیا و شیث امـانـی دو تـن از اعضـای  
ھیات مدیره اتحادیه در این شـھـر،  نسـبـت بـه ھـر گـونـه  
ـرگـزاری   اقدامی از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران برای ب

 مارس و یا شرکت و دخالت این دو عضو ھـیـات  ٨ مر اسم  
مدیره اتحادیه در مراسم این روز ھشـدار داده و آنـان را از  

 .اینکار برحذر داشته است 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن  ھـر گـونـه   

: اعمال فشاری  بر اعضای ھیات مدیره خود اعالم میـدارد 
ـری خـواھـی  ٨  ـراب  مارس ریشه در مبارزات کـارگـری و ب

ـر  زنـان   طبقه کارگر دارد و در اعتراض به ستم و تبعیض ب
شکل گرفته است و ھر ساله از سوی میلیونھـا زن و مـرد  

برگزاری آزادنه ایـن روز  .  برابری خواه گرامی داشته میشود 
بیش از یکصد سال است بـه یـک سـنـت در جـای جـای  
جھان تبدیل شده است و زنان و مردان ایران نیز حق دارنـد در  
اعتراض به تبعیض و ستم بر زنان بطـور آزادانـه ای مـراسـم  

 .این روز را بر پا دارند 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ١٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 خوشا آنان که داد را ره سپارند

آقایان حسن سعیدی و مرتضی کمـسـاری از اعضـای  
ــرکــت واحــد ،پــس از   ــدیــکــای کــارگــران ش شــاخــص ســن

ـنـد  ١٦.٣٠ دستگیری در ساعت    دقیقه سه شنبه ششـم اسـف
 جنت آباد درساعـت  ١٣٨ و یک شب بازداشت در کالنتری  

ـقـدان  ١١.٣٠  ـیـل ف  دقیقه چھارشنبه ھفتم اسفند مـاه بـه دل
آنھا جھت گفتـگـو بـا  . دالیل شکایت از بازداشت آزاد شدند  

ـتـخـابـات فـرمـایشـی   رانندگان و روشـنـگـری دربـاره ی ان
شورای اسالمی کار در نزدیکی سامانه پنـج اتـوبـوسـرانـی  
ـرخـاشـگـری   واقع در شھر زیبا حضور یافته بودند کـه بـا پ
ـر در   ـق ـتـظـامـی مسـت ـروی ان ـی عوامل حراست و مامـوران ن
ـری   ـت شرکت واحد به درون ساختمان منتقل وسپس بـه کـالن

ما ھمـچـنـان بـازداشـت ایـن دو مـدافـع حـقـوق  . برده شدند  
کارگری را محکوم کرده وخواستار پایان یـافـتـن سـیـاسـت  
ـم   ـی . بگیر و ببند و سرکوبگری فعاالن سـنـدیـکـایـی ھسـت

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
 ھفتم اسفند نود و دو  -

  
حسن سعیدی و مرتضی کمساری آزاد 

 شدند
حسن سعـیـدی و مـرتضـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

کمساری از فعالین سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد  
ـروز بـازداشـت شـده   اتوبوسرانی تھران و حومه کـه عصـر دی

 .بودند حوالی ظھر امروز آزاد شدند 
ـران   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
این دو فعال سندیکای کارگران شرکت واحد تـھـران صـبـح  
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ـلـوار آیـت  ٥ امروز پس از انتقال به دادسرای ناحیه    اباذر در ب
الله کاشانی به اتھام اخالل در انتخابات شوراھای اسـالمـی  

ـنـد  ـت ـرار گـرف در ایـن  .  شرکت واحد تھران مورد محاکمه ق
محاکمه که وکیل مدیریت شرکت واحد نیز حضـور داشـت  
ـر اخـالل ایـن دو   قاضی دادگاه بدلیل نبود ادله ای مبنی ب
کارگر در انتخابات شورای اسالمی، حکم آزادی آنـان  را  

حسن سعیدی و مرتضی کـمـسـاری دو عضـو  . صادر کرد 
سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و از فعالین خوشـنـام  

کارگری  از جمله کارگران معترض در شرکت واحد تھـران  
بوده اند که به ھمراه سایر ھمکارانشان تقلب در شمـارش آرا  
شوراھای اسالمی در انتخابات سامانه یک را پیگیـری و  

ـیـت از سـوی  .  موفق به ابطال آن شدنـد  ـق ـبـال ایـن مـوف بـدن
فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تـھـران، از بـعـد از  

  ٥ ظھر دیروز که انتخابات شـورای اسـالمـی در سـامـانـه  
آغاز شد مدیریت شرکت واحد با امنیتی کردن فضای ایـن  
سامانه و بازداشت حسن سعیدی و مـرتضـی کـمـسـاری و   
ـرل   ـت اعمال فشار بر کارگران برای حضور در انتخابات و کـن
ـتـخـابـات   دستھای آنان برای احراز شـرکـت کـارگـران در ان
تحمیلی شوراھای اسالمی، بار دیگر تمامی قدرت خود را  
ـر کـارگـران شـرکـت   برای تحمیل این نھاد ضد کارگری ب

ـران بـا  .  واحد تھران بکار  گرفت  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ابراز مسرت از آزادی حسن سعیدی و مرتضی کـمـسـاری،  
تحمیل شورای اسالمی بر کارگران شرکت واحـد تـھـران را  
ـلـه   ـنـوسـی به ھر شکل و شیوه ای قویا محکوم میکند و بدی
ـنـھـا   اعالم میدارد سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد ت
ـرغـم   ـی تشکلی است که کارگران شـرکـت واحـد تـھـران عـل
ـرا ایـجـاد   تحمل ھزینه ھای سنگین  با عزم و اراده خـود آن
کرده اند و این سندیکا به عنوان یگانـه تشـکـل کـارگـری  
. در شرکت واحد تھران  میباید فورا برسمیت شناخـتـه شـود 

 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٧  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

پیام تبریک به مناسبت آزادی افشین 
 !ندیمی

ـنـد مـاه   طبق اخبار منتشره روز یک شنبه چـھـارم اسـف
    افشین ندیمی فعال کارگری و از اعضا کمیته ھماھنگـی 

ھای کارگری بعد از تـحـمـل    برای کمک به ایجاد تشکل 
چھار ماه بازداشت در اداره اطالعات شھرستان کامـیـاران و  

ـیـون    زندان مرکزی سنندج با سپردن وثیقه یکصد و سی  ـل  می
ـم زاده ضـمـن  .  تومانی آزاد شد  ـراھـی کمیته دفاع از بھنام اب

ـیـن    تبریک به خـانـواده افشـیـن نـدیـمـی و تـمـامـی   فـعـال

 کارگـران    کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی 
 !زندانی، فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی است 

 
انتقال رضا شھابی به بیمارستان و بستری 

 !شدن وی
 رضا شھـابـی را بـه  ١٣٩٢  اسفندماه ماه  ٥ روز دوشنبه  

پزشـک مـعـالـج  . . بیمارستان منتقل کرده و بستری کردند 
ـم او اسـت تـا   رضا اکنون در حال بررسی دقیق شرایط وخـی
ـیـن   زمان عمل جراحی یا ھر اقدام مقتـضـی دیـگـر را تـعـی

کمیته ی دفاع از رضا شھابی بار دیگر اعـالم مـی  . کند 
دارد که تمامی شرایط مادی و روانـی الزم در طـول دوره  

ـتـه ی  .  ی درمان این کارگر زندانی باید مھیـا شـود  کـمـی
    ١٣٩٢  اسفند  ٦  -دفاع از رضا شھابی  

 
انتقال رضاشھابی به بیمارستان برای عمل 

 جراحی گردن و کمر
ــروز   رضــا شــھــابــی ام
پنجم اسفند مـاه بـه عـلـت  
مشکالت حاد جسمانی از  

 زندان اویـن روانـه  ٣٥٠ بند  
ـیـن   بیمارستان شد تا در اول
فرصت تحت عمل جراحـی  
ـرد   ـرار بـگـی گردن و کمر ق

 بـخـاطـر  ٨٩ شھابی از سال  
فعالیت ھای سـنـدیـکـایـی  

دستگیر شد و تا کنون چـنـدیـن بـار بـه عـلـت مشـکـالت  
جسمانی که از ناحیه گردن و کمر که در حـیـن بـازداشـت  
برایش بوجود امده به بیمارستان اعزام گردیده و یک بار ھـم  
به ھمین علت تحت عمل جراحی شش ساعته قرار گـرفـتـه  
اما بخاطر عدم مراقبت ھای بعد از جـراحـی کـه بـایـد در  
منزل ادامه میافت مجددا دچار مشکالت جدی از نـاحـیـه  
گردن و کمر قرار گرفته که پزشکان سعی خواھند کرد تـا  
ـنـد تـا از   بدون جراحی مشکل این کارگر زندانی راحل کـن
ـنـد ، امـا ایـن   ـرھـیـز کـن خطرات احتمالی جراحی بتوانند پ

 مرحله مستلزم درمان دراز مدت است 
 

اعزام رسول بداغی و شاھرخ زمانی به 
دادسرای عمومی و انقالب کرج جھت تفھیم 

 اتھامات جدید
بنابه گزارش مندرج دروبالگ کمیته حمایت ازشـاھـرخ  

 اسفنـد مـاه رسـول بـداغـی و شـاھـرخ  ٣ زمانی، روز شنبه  
زمانی به دادسرای عمومی و انقالب کرج اعـزام و تـوسـط  
بازپرس پرونده، اتھامات شورش در زندان، اخـالل در نـظـم و  

ـم شـد  ـفـھـی ایـن دو زنـدانـی  .  درگیری با مامور به ایشـان ت
 زندان رجایی شھر نیـز اتـھـامـات وارده را  ١٢ سیاسی سالن  

ـتـی   کذب دانسته  و اعالم کردند بدون حضور وکیل صـحـب

رسول بداغی و شاھرخ زمانی که نسبـت بـه  .  نخواھند کرد 
ـراض کـرده بـودنـد، روز   پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعـت

ـقـل شـدنـد و پـس  ٢٦ شنبه   ـت  بھمن ماه به سلول انفرادی من
ھـایشـان مسـوالن    بنـدی    تن از ھم ٨ ازاعتصاب غذای خود و  
ـنـد ١٢ ھـا را بـه سـالـن    زندان ناچار شدند تا آن  .  بـازگـردان

گفتنی است، مردانی رئیس زندان رجایی شـھـر از ایـن دو  
ـیـل   ـرونـده جـدیـد بـدل زندانی سیاسی شکایت کرده است و پ

 .شکایت وی مفتوح شده است 
 

 بازنشستگان 
 

 کارگر بازنشسته یزد ٧٠٠طومار اعتراضی 
 به روحانی

 کارگر بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در یـزد  ٧٠٠ 
 درصـدی  ٣٨ طی طوماری به روحانی، با اشـاره بـه تـورم  

 تامین اجتـمـاعـی کـه  ٩٦ اعالم شده در سال جاری و ماده  
بر افزایش ھمسان تورم و مستمری بازنشستگان اشـاره دارد،  
خواستار افزایش حقوق سال آینده خود بر مبنای ایـن مـیـزان  

ـران در طـومـار  .   تورم شده اند  بازنشستگان و مستمری بگی
ـران   با تصریح این موضوع که دریافتی حقوق مستمری بگـی

ـر از  ٢٧  سال گذشته، حدود  ٤ این سازمان طی    درصد کمـت
مسـتـمـری  :  تورم رسمی کشور افـزایـش یـافـتـه، آورده انـد 

خـانـواده ھـای خـود در   «شـرمـنـده »بگیران در حال حاضـر  
 درصـدی  ٣٨ آنان با اشاره به تـورم  . مخارج زندگی ھستند 

 تامین اجتـمـاعـی کـه  ٩٦ اعالم شده در سال جاری و ماده  
بر افزایش ھمسان تورم و مستمری بازنشستگان اشـاره دارد،  
خواستار افزایش حقوق سال آینده خود بر مبنای ایـن مـیـزان  

 .تورم شده اند 
 

 گزارش
 

 درصدی قیمت برق از ابتدای ٢٥افزایش 
 اسفند

 . درصدی قیمت برق خبر داد ٢٥ وزیر نیرو از افزایش  
چـیـان    اسفند ایسنا به نقل از وزارت نیرو، حمید چـیـت ٨  

ـرق گـفـت  ـراسـاس مصـوبـه دولـت،  :  درباره افزایش قیمت ب ب
 درصدی قیمت برق اعـمـال مـی شـود و چـون  ٢٥ افزایش  

ـرایـن    قبض ھای برق ھر یک ماه و نیم صادر می  شوند، بناب
 درصدی نـخـواھـد  ٢٥  افزایش  ٩٢ قیمت برق در قبوض سال  

وی با بیان اینکه افزایش قیمت از اسفندماه اعـمـال  .  داشت 
شود اما قبوضی که افزایش قیمت برق در آنھـا اعـمـال    می 

ـرکـان مـی ٩٣ ماه    شده است، فروردین  رسـد،     بـه دسـت مشـت
ـبـوض  : گفت  ـران، ق ـر ھـیـات وزی با توجـه بـه مصـوبـه اخـی

 .فروردین ماه مشترکان با اعمال افزایش قیمت صادر خواھد شد 
 
 

 ناامنی محیط کار
 

 ٤سقوط یک کارگر ساختمانی از ارتفاع 
 متری

ـفـاع   تھران کارگر ساختمانی بر اثر ریزش داربست، از ارت
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متری یک ساختمان در حـال سـاخـت سـقـوط کـرد وبـه  ٤ 
حادثه در خـیـابـان سـرگـرد  .   شدت از ناحیه پا مصدوم شد 

محمدی شھرستان ری زمـانـی رخ داده اسـت کـه یـک  
 متری ساختمـای  ٤  ساله در حین کار در ارتفاع  ٢٢ کارگر  

لـه    به دلیل شکستن تخته داربست در میان آھن آالت و مـی 
کند و پای چپ وی از ناحیـه سـاق پـا    ھا سقوط می   گرد 

 .شود   بشدت دچار شکستگی می 
 

 آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در کرج 
 جان دو کارگر را گرفت 

دو کارگاه تولیدی مبل و لـوازم چـوبـی بـه  :   اسفند ٦ 
طـعـمـه  !   متر مربع در مجاور یـکـدیـگـر ٢٨٠ متراژ تقریبی  

گیری حـادثـه    در لحظات اولیه شکل :  ھای حریق شدند   شعله 
ـیـت  )   سـالـه ٥١  و  ٤٧ مرد  (فوق دو شھروند   در حـیـن فـعـال

کاری در کارگاه مربوطه دچار سوختـگـی شـدیـد شـده و  
جـھـت  )   سالـه ٢٨ مرد (یکی از مجروحین  . جانباختند کردند 

ـقـال   ـت مداوا توسط عوامل اورژانـس بـه مـراکـز درمـانـی ان
 . یافت 

یک کارگر دیگر در معادن شن و ماسه 
 شھریار کشته شد 

 اسفند ماه زمانی رخ داد  ٦ حادثه بامداد روز  :  اسفند ٦ 
ـقـال  ٣٥ که یک کارگر   ـت ـقـالـه ان  ساله مشغول تعمیر نوار ن

ماسه بود که ناگھان بر اثر ریزش بخشی از دیـواره مـعـدن  
ـیـش از ایـن  .   در زیر انبوه ماسه دفن شد  ـنـی اسـت پ ـت گف

حادثه مشابه دیگری در آذر ماه سال جاری در یکی دیگـر  
در جـاده شـھـریـار  )  رضی آباد نویـن ( از معادن شن و ماسه  

جسـد  .  رخ داد که باعث کشته شدن یکی از کارگران شـد 
ـیـعـی کـه در حـیـن     ساله ٣٠ این کارگر   ای بنام ابراھیم شف

کار با یک دستگاه بیل مکانیکی در زیر خروارھا خـاک  
دفن شده بود بعد از عملیات یـازده روزه امـدادگـران کشـف  

 . شد 
  

کشته و زخمی شدن دو کولبر توسط 
 نظامیان مستقر در مرز با ترکیه

ـروتـی فـرزنـد مـوسـی و   پنجم اسفندماه کولبر عارف پی
از توابع ترگور ارومیه بر اثر اصـابـت  " خانقاه "ساکن روستای  

ـروتـی در حـال  .  گلوله جان خود را از دسـت داد  ـی عـارف پ
ـرار   برگشت از مرز ترکیه در کمین نیروھای نظامی ایران ق
ـروھـا جـان   ـی گرفته و در نتیجه بر اثر شلیک مستقیم ایـن ن

ھمچنین کولبر دیـگـری بـه نـام  .  خود را از دست داده است 
ـروھـای  ٢٦ وھاب حسینی   ـی  ساله فرزند والیـت، از سـوی ن

نظامی مورد تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمـی شـده  
از توابع شـھـرسـتـان  "  بروشخواران " وی ساکن روستای  .  است 

ـم   ـی ـق سلماس بوده و در مرز ایران و ترکیه مورد شلیک مست
 .نیروھای نظامی قرار گرفته است 

 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
ـبـد  ٢٥٠   مـاه اسـت کـه  ٦  کارگر کارخانه فـوالد مـی

 اند   حقوق نگرفته 
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد صالح جـوکـار  
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی در تـذکـری  
به وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضعیت کارخانـه فـوالد  

دولـت ایـن کـارخـانـه را بـه اسـم  :  میبد اشاره کرد و گفت 
سازی به فروش رسانده است اما این کـار مـنـجـر    خصوصی 

 کارگر این کارخـانـه حـدود  ٢٥٠ به تعطیلی کارخانه شد و  
ـر  .  انـد    ماه است که حـقـوقـی دریـافـت نـکـرده ٦  لـذا از وزی

خواھم که بـه درخـواسـت ایـن    صنعت و معدن و تجارت می 
 .کارگران رسیدگی کند و کارخانه را نجات دھد 

 
 ماه ٣ کارگرکارخانه آلدا دامغان ٦٠

 اند حقوق نگرفته
کارفرمای کارخانه آلدا واقع در دامـغـان کـه  : اسفند ٧ 

ـرو و دکـل  ـی ھـای    در زمینه تولید یراق آالت خطوط انتقـال ن
  ٦٠ ، حـقـوق  ٩٢ فشار قوی برق فعالیت دارد از آذر ماه سال 
در آستانـه سـال  .  کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته است 

نو، کارگران منتـظـر دریـافـت مـعـوقـات حـقـوقـی خـود و  
تعداد کـارگـران  . ھمچنین عیدی و پاداش پایان سال ھستند 

 بـه تـدریـج بـا  ٨٦  نفر بود کـه از سـال  ٢٥٠ کارخانه آلدا  
ـلـی تـعـداد   ـب ـروی کـار از سـوی کـارفـرمـای ق ـی تعدیل ن

 کـارگـر  ٦٠ دو ماه اسـت کـه  .   نفر رسید ٦٠ کارگران به  
ـیـش   کارخانه آلدا بدون قرارداد کاری مشغول به کارنـد و پ

ـقـه  ١٨ ھا با کارگرانی که حدود    از این نیز قرارداد   سال سـاب
فعالیت در این کارخـانـه را دارنـد بصـورت یـک الـی دو  

یـکـی از مشـکـالت عـمـده  .   شده اسـت   ماھه امضاء می 
کارگرانی که در شرف بازنشسـتـگـی بـا مشـاغـل سـخـت  
ـیـسـت   وزیان آور ھستند ثبت عناوین نامربـوط شـغـلـی در ل

کارفرما عمـال بـا ایـن روش خـواسـتـه  .   ای آنان است   بیمه 
است سھم چھار درصـدی اضـافـه کـارفـرمـا در مشـاغـل  
سخت و زیان آور را نپردازد و به این ترتیب کارگران مشمـول  

بازنشستگی پیش از موعد را از شـمـول ایـن قـانـون خـارج  
به عـنـوان مـثـال کـارگـری کـه در بـدو ورود بـه  . اند   شده 

ـراشـکـار    کارخانه تا زمان بازنشستگی بعنوان جوشکار یـا ت
ـیـمـه  اش ھـر چـنـد    به استخدام کارخانه در آمده، در لیست ب

سال یک عنوان غیر مرتبط شغلی که تامین اجتماعی آن  
ـبـت شـده اسـت   را به عنوان مشاغل سخت نمـی  .  شـنـاسـد ث
ای کـارگـران مـربـوط بـه    بخش دیگری از مشکالت بیـمـه 

بیمه تکمیلی آنان است که کارفرما با وجود آنکـه از سـال  
ـرداخـت بـه  ٩١   ماھانه از حقوق کارگران مبلغی را بـابـت پ

ـیـل افـزایـش    شرکت بیمه  گر کسـر کـرده اسـت امـا بـه دل
ـلـی    بدھی  ھا، کارگران امکان استفاده از خدمات بیمه تکمـی

 .را ندارند 
 

 ١٩٦ ماھه در پرداخت حقوق ٩تعویق 
اخراج تعدادی از  –کارگر ایران برک 

 کارگران درسال جدید
ـران بـرک  :   اسفند ٥  کارفرمای کارخانه پشم بـافـی ای

 کـارگـر شـاغـل در  ١٩٦ ، حقوق  ٩٢ رشت از خرداد ماه سال 
این کارخانه را نپرداخته است و فقط کارگران مبلغی را در  

الحساب در مـاھـای،     ھزار تومان به صورت علی ٥٠٠ حدود  
بخشی از مشـکـالت  .  اند   خرداد، تیر و شھریور دریافت کرده 

کارگرانی که در آستانه بازنشستگی ھستند یا از دو سـال  
اند مربوط به این است که کارفرما حیـن    قبل بازنشسته شده 

بازنشستگی از کارگران مشـمـول بـازنشـسـتـگـی تـعـھـدی  
مبنی بر اینکه تا دو سال حق دریافت و درخواست سـنـوات  

ھمچنین کـارگـران از خـدمـات  .  کند   خود را ندارد اخذ می 
ـیـمـه گـر   بیمه تکمیلی به دلیل بدھی کارخانه به شرکت ب

: مشکالت کارخانه ایران بـرک رشـت .  اند   آسیا محروم شده 
ـتـی  ١٨ این کارخانه که   سـازمـان  (  سال پیش از بـخـش دول

به بخش خصوصی واگذار شده بود، به سـبـب  )  صنایع ملی 
ـتـوانسـت   ـیـد ن افزایش مشکالت مالی عالوه بر کاھش تـول

 کارگر خود را حفـظ کـنـد و بـه تـدریـج بـا  ١٥٠٠ اشتغال  
ـر  ١٩٦ تعدیل و بازنشستـگـی، تـعـداد کـارگـران را بـه   ـف  ن

ـرنـامـه در    خصوصی . رساند  ـران بـرک »سازی بـدون ب  «ای
بیشترین ضربه را به تولید و کـارگـران ایـن کـارخـانـه وارد  
ـریـن   کرد به طوری که ھم اکنـون ایـن کـارخـانـه بـا کـمـت
ـیـت خـود ادامـه   ظرفیت تولید و حداقل نیروی کار به فعـال

در این مدت برخی کارگران ایران برک بـه مـرور  .  دھد   می 
اند و ھم اکنون کارگران باقی مانده با سـوابـق    بازنشسته شده 

کارفرمـای  .   سال نگران امنیت شغلی خود ھستند ٢٠  تا  ٣ 
ـیـد تـعـویـق حـقـوق   صنایع پشم بافی ایران برک ضمـن تـای
کارگران این کـارخـانـه، از تـعـدیـل تـعـدادی از کـارگـران  

شـرکـت  ( ش  «نـو پـو »و   «ایران برک »کارخانه پشم بافی  
پس از پایان تـعـطـیـالت نـوروزی  )  زیر مجموعه ایران برک 

ـران بـرک از سـال  :  او گفت . خبر داد  صنایع پشم بـافـی ای
ـیـش از  ٧٢  ـرو اسـت و ب   ٧٣  با بحـران ورشـکـسـتـگـی روب

ـتـه وی، مشـکـل  .  میلیارد تومان زیان انباشته دارد  بـه گـف
ـیـدی اسـت کـه در   اصلی کارخانه فروش محصـوالت تـول

. انـد    میلیاردتومان تلنبـار شـده ٢ انبارھای کارخانه به ارزش  
ـرای   او با بیان اینکه دولت ھیچگونه خدمات و تسھیالتی ب
: واحدھای بحران زده اختصاص نداده است، در خاتمه گـفـت 

ـنـه  ـرای کـاھـش ھـزی ھـای جـاری    با ادامه وضعیت فعلی ب
کارخانه ناچاریم تعـدادی از کـارگـران دو کـارخـانـه پشـم  
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 . شان تعدیل کنیم   بافی و نوپوش را با اتمام قرارداد کاری 
ماه حقوق وحق بیمـه کـارگـران کـارخـانـه  ٤ عدم پرداخت 

 !کارگر ٣ ذوب آھن اردبیل واخراج  
ـیـمـه   ٤ عدم پرداخت  :  اسفند ٥    ٢٦٥ ماه حـقـوق وحـق ب

بنا بھمین گـزارش یـکـی  .  کارگرکارخانه ذوب آھن اردبیل 
ـبـات کـارگـران   ـری مـطـال ـیـگـی ازکارگران کارخانه بدلیل پ

ـیـز  . ،اخراج شد  ـیـش ازایـن ن کـارگـردیـگـر درمـاه ھـای  ٢ پ
 .مھروآذر به ھمین دلیل اخراج شده بودند 

 
  اخراج و بیکارسازی 

 
اخراج،عیدی شرکت صادرات گازایران به 

 کارکنان
ـراردادی و رسـمـی مشـغـول در  ٥٠    تن از کارکنان ق

ـرار گـرفـتـه   شرکت صادرات گاز ایران در فھرست اخـراج ق
در حالی این تعدیل نیرو دقیقا در ایـام آخـر سـال و در  . اند 

ـرد کـه   روزھای منتھی بـه سـال جـدیـد صـورت مـی گـی
ـرای خـانـواده ھـای ایـن گـروه از   ـنـدی ب عیدی نـاخـوشـای

 .کارکنان تلقی می شود 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتصاب کارکنان امنیتی فرودگاه  -آلمان 
 فرانکفورت

کارکنان بخش بازرسی امنیتی فـرودگـاه فـرانـکـفـورت  
در اعتراض به حـقـوق  (   اسفند ٢ (  فوریه  ٢١ آلمان روز جمعه  

این اعـتـصـاب مـوجـب  .   پایین خود دست به اعتصاب زدند 
لغو بیش از شصت و پنج پرواز و تاخیر نزدیک بـه ھـزار و  
ـرواز و سـرگـردانـی صـدھـا مسـافـر شـده اسـت  .  سیـصـد پ

مدیریت فرودگاه با انتشار بیانیه ای از مسـافـران خـواسـتـه  
ـرواز خـودداری   است تا اطالع ثانوی از ورود به سالن ھای پ

 . کنند 
کارکنان امنیتی که مسئول بازرسی افـراد و چـمـدان  

 یـورو شـده  ١٦ ھا ھستند خواستار افزایش حقوق تا ساعتی  
ـیـن  .  اند   یـورو  ١٣  تـا  ١٠ در حال حاضر حقوق این افـراد ب

 .است 
 

اعتراض مخالفان محدودیت بر  -ترکیه 
 اینترنت

ـرنـت،   ـت ـن اعتراضات مخالفان قانون اعمال محدودیت بر ای
شماری از مخالفان تصویـب  .  در استانبول به خشونت گرایید 

ـرکـیـه   الیحه افزایش کنترل بر اینترنت توسط مجلس ملی ت
ـبـول  )  اسفند ٣ ( فوریه  ٢٢ شنبه شب   در میدان تقسیم اسـتـان

ـنـد بـه طـرف پـارک گـزی راه   تجمع کردند و قصد داشـت
ـرای  . پیمایی کنند که با ممانعت پلیس روبرو شدند  پلیس ب

متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و مـاشـیـن ھـای  
ـیـز بـا  .  آب پاش استفاده کرد  ـرضـان ن در مقابل برخی مـعـت

 .پرتاب سنگ و ترقه با نیروھای پلیس مقابله کردند 
قانون جنجال برانگیز تشدید نظارت بر اینترنت در ترکـیـه  
ـر   با انتقاد شدید مخالفان و بسیـاری از سـازمـان ھـای غـی

در حـالـی کـه  .  دولتی مدافع آزادی بیان روبرو شـده اسـت 
ـتـخـابـات   ـرگـزاری ان دولت رجب طیب اردوغان در آسـتـانـه ب

شھرداری ھا و ریاست جمھوری با رسوایی فساد مالی بـی  
ـیـز   سابقه ای روبرو است، تصویب این قانون جنجال برانگیز ن

 .بر چالش ھای وی افزوده است 
 

اعتصاب کارگران حمل و نقل  -کرواسی 
 شھری

اتحادیه ھای کارگری جـمـھـوری کـرواسـی، روز سـه  
ـتـصـادی  )   اسفند ٦ (  فوریه  ٢٥ شنبه   علیه سیاست ھـای اق

ـرداخـت حـقـوق   دولت و و تعـویـق چـھـار تـا شـش مـاھـه پ
از جـمـلـه  .  کارگران و کارمندان دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 

ـقـل شـھـری از ظـھـر   کارگران و کارمندان سیستم حمل و ن
روز سه شنبه در زاگرب، اعـتـصـابـی دو سـاعـتـه را آغـاز  

 .کردند 
 

مجازات حبس ابد برای  -اوگاندا 
 ھمجنسگرایان

ــدا روز   ــس جــمـھــوری اوگــان یـووری مــوســویــنـی، رئــی
قانون جنجال برانگـیـز جـدیـدی  )  اسفند ٥ ( فوریه  ٢٤ دوشنبه 

بر اسـاس  .  را علیه ھمجنسگرایان در این کشور امضاء کرد 
قانون جدید،افرادی که ھمجنسگرا بودن آنھا محـرز شـود و  
یا افرادی که اطالع خود را از وجود چنیـن رابـطـه ای بـه  
. پلیس گزارش نکنند، به حبس ابد مـحـکـوم خـواھـنـد شـد 

ـر   ـیـشـت امضای این قانون پس از آن صـورت گـرفـت کـه پ
مقامات اتحادیه اروپا و آمـریـکـا ھشـدار داده بـودنـد کـه  
ـفـی خـواھـد   ـر مـن ـی امضای آن در روابط آنھا با اوگاندا تـاث

 .گذاشت 
در قانون جدید ، مجازات ھمجنسگرایان ، به حبـس ابـد  
ـلـی   ـب تقلیل یافته این درحالیست که در پیش نویس قانـون ق

 میـالدی مـطـرح شـد، مـجـازات اعـدام  ٢٠٠٩ که در سال  
فعـاالن حـقـوق  .  برای ھمجنسگرا ھا در نظر گرفته شده بود 

ھمجنسگرایان ضمن مخالفت با قـانـون جـدیـد از اقـدامـات  
 .جدی خود علیه این تصمیم دولت خبر داده اند 

 
اعتراض کارگران به تدابیر  -یونان 

 ریاضتی دولت
ـنـد ٥ (  فـوریـه  ٢٤ روز دوشنبه   کـارگـران بـخـش  )   اسـف

دولتی در یونان ھمزمان با آغاز مذاکرات این کشور بـا وام  
ـتـصـادی   دھندگان بینالمللی برای دریافت وامھای نجات اق

معتـرضـان  . در اتن پایتخت این کشور دست به تظاھرات زدند 
ـراض کـردنـد  ـیـش از  .  علیه طرحھای ریاضتی دولـت اعـت ب

ـنـد و مـیـزان   ـیـکـار ھسـت یک چھارم کارگران در یـونـان ب
مستمریھای بازنشستگی و دستمزد کارگـران حـدود چـھـل  

 .درصد کاھش یافته است 
ھزاران نفر دست به تظاھرات ضد   -ترکیه 

 دولتی زدند
در پی افشای مکالمه تلفنی منسوب به رجـب طـیـب  
ـرده نـخـسـت   اردوغان با پسرش و احتمال فساد مـالـی گسـت

ـبـه    ٢٦ وزیر ترکیه، ھزاران تن از مردم ایـن کشـور چـھـارشـن
ـبـول و چـنـد شـھـر  )   اسفند ٧ ( فوریه   بعـدازظـھـر در اسـتـان

بزرگ، به فراخوان احزاب مخالف دست به تـظـاھـرات ضـد  
ـرار در روز  .  دولتـی زدنـد  ـنـی کـه از ق ـف ـل در مـکـالـمـه ت

ـبـاط بـا   ـرکـیـه در ارت دستگیری فرزندان چند وزیر دولـت ت
فساد مالی انـجـام شـده اسـت، ظـاھـرا آقـای اردوغـان بـه  

ـقـد   ـلـغ زیـادی پـول ن پسرش ھشدار می دھد که سریعا مـب
ـتـه مـی  .  مخفی شده را به چند خانه دیگر منتقل کند  گف

. شود که احتماال مکالمات دیگری نیز افشـا خـواھـد شـد 
ایـن پـول کـه در خـانـه  : " یکی از تظاھرکنندگان میگوید 

مـا  .  رھبر حزب حاکم بود به مردم این کشور متعـلـق اسـت 
ـم  .  علیه این رھبران تظاھرات می کنیم  دیگـر نـمـی خـواھـی

ایـن  : " معترض دیگری مـیـگـویـد ."  این دولت حکومت کند 
ایـن جـمـعـیـت  .  پول از جمھوری ترکیه به سرقت رفته اسـت 

تنھا قطره کوچکی است که ھر روز بزرگتر خـواھـد شـد و  
ـرود .  به رودخانه تبدیل می شود  ." طیب باید از این کشور ب

نخست وزیر ترکیه مکالمه تلفنی منتشر شده را جـعـلـی و  
دفتر وی نیز ایـن نـوار  .  یک اقدام خیانت بار توصیف کرد 

ـتـاژشـده و سـاخـتـگـی خـوانـد  ھـمـزمـان بـا  .  صوتی را مون
ـیـس   ـلـه گـل ری ـبـه، عـبـدال تظاھرات خیابانی روز چـھـارشـن
ـرنـت و   ـت ـن ـر ای جمھوری ترکیه قانون مربوط به کنترل بیـشـت
ـتـصـاب قضـات و   ـرای ان ھمچنین اختیارات بیشتر دولـت ب

 .دادستان ھا را تصویب کرد 
 

کارگران شرکت اکتال دست به  -عمان 
 اعتصاب زدند

کارگران شـرکـت  )   اسفند ٧ ( فوریه  ٢٦ روز چھار شنبه  
ـره   ـئـت مـدی پتروشیمی اکتال در اعتراض به اخراج رئیس ھـی
اتحادیه کارگران این شرکت دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و  
ـرگـردانـده نشـود، بـه   اعالم کردند تا زمانیکه وی به کـار ب

ـیـل  .  اعتراض خود ادامه میدھند  فـیـصـل الـمـسـاھـلـی بـدل
از کـار اخـراج  ,  حاضر نشدن در محل کار برای چـنـد روز 

ـرای اخـراج   شد ولیکارگران میگویند این دلیـل مـوجـھـی ب
ـیـده اسـت  وی  .  نیست و دلیل دیگری پشت این قضیه خـواب

بھمراه برادر بیمارش برای یک عمل جـراحـی بـه خـارج از  
ـیـن خـواسـت  .  عمان مسافرت کـرده بـود  کـارگـران ھـمـچـن

شرکت مـوافـقـت کـرده  .  افزایش دستمزد را مطرح کرده اند 
است که فیصل المساھـلـی را بـه کـار بـازگـردانـد بشـرط  
. اینکه وی در یـک قسـمـت دیـگـر مشـغـول کـار بشـود 

 .کارگران این شرط را نپذیرفته اند 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد


