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اسفنـد رو بـه پـایـان اسـت و  
ھنوز بحث بر سر احتماالت بر سـر  
میزان حداقل دسـتـمـزد سـال آتـی  

ــشــود دو  .  ادامـه دارد  ــه مــی ــت گــف
ھفته قبل این تصمیم روشـن شـده  
ـم از اعـالم مـیـزان   است، اما رژی
حداقل دستمزدھا برای سـال آتـی  

خبرگزاری مـھـر از  .  وحشت دارد 
ـر   " افـزایـش " تصمیم دولت مبنی ب

 درصدی دسـتـمـزدھـا یـعـنـی  ٢٥ 
 ھـزار و  ١٢١ افزایش آن به میزان  

بـه ایـن  .   تومان خبر میـدھـد ٧٨١ 

ترتیب صحبت از حداقل دسـتـمـزد  
ـرای سـال آتـی  ٦٠٠   ھزار تومان ب
اما تا آخرین دقایق سـال دم  .  است 

بر نمی آورند چون منتـظـرنـد کـه  
ــوروز فــرارســد و در   ــالت ن تـعــطــی
ــران در   ــه ای کــه کــارگ ــل فــاص
ـر را   ـرنـد، خـب ـب تعطیالت بسـر مـی
ـر اوضـاع   انتشار دھند، تا بتوانند ب
کنترلی داشته بـاشـنـد و جـلـوی  
ـرنـد  . فوران خشم اولیه آنان را بـگـی

اما ھمه شواھد حاکی از اینـسـت  
ـر جـنـب و   که سـال آتـی سـال پ

ــش اعــتــراضــی   جــوشــی در جــنــب
ـلـکـه در   کارگری و نه تنھا این ب

 . کل جامعه باشد 
مباحث بر سر میزان 

حداقل دستمزدھا 
 چیست؟

ـیـشـرمـی   مقامات دولتی بـا ب
ـرخ   تمام و با وعده ابلھانه کاھش ن

ــه   ــورم ب ــد از  ٢٥ ت  درصــد، دارن
 ھـزار تـومـان  ١٢١ احتمال افزایش  

ــا ســخــن   ــزدھ ــم ــه ســطــح دســت ب

ــه   ــب ــن ــود، روز  ٨ ش  مــارس ب
در کنار اخبار مربـوط  .  جھانی زن 

ـر   به اوکراین که در روزھـای اخـی
در صدر اخبار رسانـه ھـا بـود، از  
ـنـد بـی بـی   جمله رسانه ھای مان
سی و صدای امـریـکـا، در شـب  
شنبه این دو رسانه نیمی از یـک  
ــری شــان را بــه روز   بــخــش خــب
جھانی زن اختصاص داده بودند تـا  

ـرداخـتـه و بـه  " ویژه "بطور   بـه آن پ
ـنـی بـه   حساب خـودشـان ادای د ی

ــد  ــاشــن ــان کــرده ب ــورد  .  زن در م
تحوالت اوکرایـن تـالش بسـیـاری  

مردم را از  )  مانندھمیشه (میشود  
ھر چه تحول ھست با ایجاد دلھـره  
ـیـل احـتـمـال شـروع جـنـگ   ـب از ق
ــه کشـور، شــکــل   ــی، تـجــزی داخـل
ــگــر،   ــگ ســرد دی گــیــری جــن
زرادخانه ھای ھسـتـه ای روسـیـه  
تحت حاکمیت پوتین، تصرف شبـه  

ـروھـای  " جزیره کریمه تـوسـط    ـی ن
و جـلـسـات  "(!)  نظامی نـاشـنـاس 

ـلـه بـا   ـرای مـقـاب اضطراری ناتـو ب
ـر مـبـادا   پوتین، و از ھـمـه مـھـمـت
ـرل   ـت یکی در یک گوشه ای کـن
خودش را از دست بدھد و گـلـولـه  
ـنـگـونـه   ای شلیک بشود واگر ای

... شــود چــه خــواھــد شــد و و 
ـتــرسـانــنـد؛ دریـک چـنــیـن جــو   ب
ھراسناکی که آفریدند، در مـورد  

ـنـد کـه  ٨  ـبـاوران  مارس خواستند ب
اگـر ھــمـچــیـن روزی ھــم ھســت  
ـنـد   اساسا بخاطر وجود زنـانـی مـان
میشل اوباما و آن سانگ سوچی  
ــوی   ــان ــان و ب ــگــلـســت ــکـه ان و مــل
درگذشته آھنین خانم تاچر و صـد  
البته خانم زھرا رھنـورد اسـت کـه  

فعل خواستـن  " گویا ایشان ھمگی  
 "! را ھجی کردند 

 وحشت رژیم از اعالم میزان حداقل 
 !!دستمزدھا برای سال آتی

 شھال دانشفر 

  مارس، مصیبت بورژوازی ٨
 یاشار سھندی 

ــرگــزاری دولــتــی فــارس   ــب خ
ـرضــا   نـوشـتـه بـود كــه مـوسـی ال
ثروتی یكی از نمایندگان مجـلـس  
اسالمی و عضو كمیسیون برنـامـه  

ـتـه اسـت   ـر اسـاس  " و بودجه گـف ب
ـر خـط  ١٥ آمار    میلیون ایرانـی زی

ـنـد  و در ادامـه مـی  ".  فقر ھسـت
ــزان حــدود  : " گــویــد  ــی   ٢٠ ایــن م

درصد از جمعیـت کـل کشـور را  
ـم قـابـل    شامـل مـی  شـود کـه رق
ـر جـداگـانـه  ."  توجھی است  در خـب

ـتـه آمـده   دیگری ھم در ھمین ھـف
گزارش بـانـک مـرکـزی  : " است 

ـیـمـت   ایران نشان می دھـد کـه ق
کـاالھــا و خــدمـات در دو ســال  

 ."گذشته تقریبا دو برابر شده است 
این آمار به ھمین صورتی ھـم  
ـنـد،   ـنـاك كه منتشر شده انـد وحشـت

ـیـل  !  اما واقعی نیستند  بـه ایـن دل
ساده كه تا بحال حتی یكـبـار ھـم  
اتفاق نیافتده است كـه جـمـھـوری  
اسالمی و ارگانھـای سـر بـه آن،  
آماری را منتشر كرده بـاشـنـد كـه  
ــھــا بــوده  ــكــاری ــت ــل از دس ــق . مســت

ھمیشه آمار را پائین تر از آنـچـه  
ـنـد را نشـان مـی   كه واقعـا ھسـت

ـرگـزاری  .  دھند  در ھمین خبـر خـب
فارس، موسی الرضا ثروتی مـی  

ـران  : " گوید  ـنـده ای ـب این مسئلـه زی
ـیـسـت  بـایـد آمـار را  "!  اسالمـی ن
به نـظـر  "  زیبنده " دستكاری كرد تا  

 . برسد 
ـنـد كـه در   خودشان می گـوی

ـیـونـی،  ٨٠ یك جامـعـه   ـل   ١٥  مـی
ـر   میلیون تن از آنھا را زیر خط فـق

ـنـھـا،  "  خط فقـر ! " نگه داشته اند  ای
خـط فــقــری نــیـســت كــه آدمــی  
ـری داشـتـه   زندگی بـخـور و نـمـی
ـرشـان یـعـنـی   باشد؛ بلكه خط فـق
كارتون خوابی، یعنی تن فـروشـی  
اجبـاری، یـعـنـی افـتـادن بـه دام  
بانـدھـای قـاچـاق مـواد مـخـدر،  
یعنی دست زدن بـه ھـزار و یـك  

 جامعه ای زیر خط فقر
 ناصر اصغری 

 در حاشیه احبار کارگری
 در باره  بیانیھ جمعی از زندانیان سیاسی 

 ٦  صفحه   نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
 ٧            صفحه  

 ٤          صفحه  

 ٥           صفحه  

 ٣            صفحه  
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اتحادیه کارگری کانادا 
خواھان آزادی فوری 

کارگران زندانی و توقف  
 اعدام ھا در ایران شد

بدنبال تالش مسـعـود ارژنـگ  
ــرای آزادی   ــن ب ــی ھــمــکــار کــمــپ
ــی در کــانــادا،   ــدان ــران زن کــارگ
اتحادیه کارگران دولتی و خدمـات  
ـادا طـی   ـا در کـان ـی ـب بریتیش کلـم
ـار آزادی   نامه ای حمایتی خـواسـت
کارگران زندانی و تـوقـف فـوری  

ترجمه ایـن  .  اعدام ھا در ایران شدند 
ـامـه را در   نامه و متن انگلیسی ن

 .ضمیمه میخوانید 
 ٢٠١٤  مارس  ٤ 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 
 ٢٠١٤  مارس  ٤ ،  ٩٢  بھمن  ٤ 
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 ترجمه فارسی : ضمیمه 

 به رئیس جمھور حسن روحانی  
آزادی برای کارگران  :  موضوع 

 زندانی 
 ٢٠١٤  فوریه  ١٨ 
 

 !آقای روحانی 
ـتـی و   ـان دول اتحادیـه کـارکـن

ـا   ــی ــمــب ــش کــل ــی ــریــت ((خـدمــات ب
BGGEU  ــر از  ٦٧ ــف  ھــزار ن

کارگران را نمایندگی مـیـکـنـد و  
یکی از متنوع ترین اتحادیه ھـای  

تعھـد  .  بریتیش کلمبیای کاناداست 
ـا   ـبـسـتـگـی جـھـانـی ب ما بـه ھـم
ـار جـھـان   کارگران در گوشه و کـن

 . چندین دھه سابقه دارد 
ــا   ــامــه را بــه شــم مــن ایــن ن
مینویسم تا نگرانی خودمان را در  
ـبـران   مورد تداوم وضعیت خطیـر رھ
کارگری در ایران ابـراز کـنـم کـه  
ـیـن   ـال بسیاری از کـارگـران و فـع
ـاسـی در   ـان سـی ـی کارگری و زندان

ما مـطـلـع شـده ایـم  .  زندان ھستتد 
ــام ابــراھــیــم زاده، رضــا   کــه بــھــن
ــدرام   شـھــابـی، شـاھــرخ زمــانـی، پ
نصراللھی، محمد جراحی، مـحـمـد  
محمدی، رسول بداغی، و علیرضـا  

ــد  ــن ــت ــبــری در زنــدان ھس ــا  .  قــن م
ھمچنین مطلع شده ایم که فعالین  
ــد   کــارگــری وفــا قــادری، خــال
ـنـی بـطـور   ـادر حسـی حسینـی و ق

غیابی به زندان محکوم شده اند و  
خطر دسـتـگـیـری آنـھـا را تـھـدیـد  

 . میکند 
ـا    - ـبـسـتـگـی خـودرا ب ما ھـم

ـیـم و   کارگران ایران اعـالم مـیـکـن
خواھان آزادی فوری و بی قیـد و  
ـان   ـی شرط ھـمـه کـارگـران و زنـدان

 سیاسی ھستیم 
ـیـب و دسـتـگـیـری    - ـق ما تـع

ـیـن   ـف ـیـن کـارگـری و مـخـال ـال فع
سیاسی توسط رژیم اسالمی ایـران  

 را محکوم میکنیم 
ما خـواھـان لـغـو مـجـازات    -

ـتـی اسـت   اعدام که قتل عمـد دول
ـار  .  میباشیم  ـی حکم اعدام علیـه زان

و لقمان مرادی و ھمه آنھا که زیـر  
ـایـد فـورا مـلـغـا   اعدام قرار دارند ب

 اعالم شود 
ـارزه کـارگـران و    - مـا از مـب

ــران بـرای آزادی، و حــق   مـردم ای
تشــکــل و اعــتــصــاب، و رفــاه و  
ــت   ــزل ــت و مــن ــری و عــدال ــراب ب

 پشتیبانی میکنیم 
ما از ھـمـه اتـحـادیـه ھـا و    -

سازمانھای مدافع حـقـوق انسـانـی  
در سراسر جھان و ھمه آنھا کـه از  
ــانــه حــقــوق   ــال کــردن وحشــی ــم پــای
انسانی در ایران به خشـم آمـده انـد  
میخواھیم کـه از ایـن خـواسـتـھـا  

 حمایت کنند 
ـتـی و   ـان دول اتحادیـه کـارکـن
ــا   ــی ــمــب ــش کــل ــی ــریــت ــدمــات ب خ

(BGGEU)   ھمبستگی خودرا با
کارگـران زنـدانـی در ایـران اعـالم  
میکند و از شمـا مـیـخـواھـد کـه  

ـیـد  از  .  ھمه آنھـا را فـورا آزاد کـن
ـار   توجه شما به این مـوضـوع بسـی

 مبرم ممنونیم 
 داریل والکر : امضا 

رئیس اتحادیه کارکنان دولتـی  
 و خدمات بریتیش کلمبیا 

 
 ١٤٩ : اطالعیه شماره  

 
نامه اعتراضی اتحادیه 

کارگران پست کانادا در 
حمایت از کارگران 

 زندانی
 

ـادا   اتحادیه کارگران پست کـان
ــه   ــراضــی ب ــت طــی نــامــه ای اع
ـیـن   ـال ـیـب فـع ـق دسـتـگـیـری و تـع
ـار آزادی   کارگری در ایران خواسـت
فوری ھمـه کـارگـران زنـدانـی از  
ـیـم زاده، رضـا   ـام ابـراھ ـن ـلـه بـھ جم
شھابی، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  

ـلـھـی، مـحـمـد   جراحی، پدرام نصرال
محمدی، عبدلرضا قنبری و لـغـو  
محکومیت ھای صادر شده بـرای  
ـلـه وفـا   فعالین کـارگـری از جـم
ــنـی و قــادر   ـادری، خــالـد حســی ق

ایـن اتـحـادیـه در بـر  .  حسینی شد 
ــرنــده   ــزار عضــو اســت ٥٢ گــی .  ھ

ترجمه نامه اتحادیه کارگران پسـت  
 . ضمیمه است 

 
کمپین برای آزادی کارگران  

 زندانی 
ــد  ١٧  ــن ــف  مــارس  ٨ ،  ٩٢  اس
 ٢٠١٤ 

 ترجمه فارسی : ضمیمه 
نامه رئیس اتحـادیـه کـارگـران  

 پست کانادا 
 ٢٠١٤  مارس  ٧ 

 !برادران و خواھران 
ــزار اعضــای  ٥٢ از طــرف    ھ

ـادا ایـن   اتحادیه کارگران پست کان
ـبـسـتـگـی   نامه را مینویسم تا ھـم
خودرا با کارگران زندانی در ایـران  

اتحادیه کارگران پسـت  .  اعالم کنم 
بـه ھـمـه آنـھـا   (CUPW)کانادا  

ـا   که آزادی خودرا فدا کرده انـد ت
ــگــران   ــت دی ــزل ــرای آزادی و مــن ب
ـفـرسـتـد  . بجنگند صمیمانه درود می

ـاسـت   ـان بـه سـی رژیم ایران ھـمـچـن
ـیـن   ـال ـیـب فـع ـق دسـتـگـیـری و تـع
ــحـادیـه ای ادامــه   کـارگـری و ات
ـایـه ای آنـھـا را   میدھد و حقوق پ

 . پایمال میکند 
ـام   ـن ما خواھان آزادی فوری بھ
ابراھیم زاده، رضا شھابـی، شـاھـرخ  
ــدرام   ــی، مــحــمــد جــراحــی، پ زمـان
ــھــی، مــحــمــد مــحــمــدی،   ــل نصــرال
عبدلرضا قنبری و ھمـه کـارگـران  

ـیـن  .  زندانی دیگر ھستیم  ما ھمچن
ـابـی وفـا   از خبر محکـومـیـت غـی
ــنـی و قــادر   ـادری، خــالـد حســی ق
حسینی به اتھامات واھـی نـگـران  
ھستیم زیـرا خـطـر دسـتـگـیـری و  

 .زندان آنھا را نیز تھدید میکند 
ما زندانی کردن این کـارگـران  
را به شدیدتریـن وجـھـی مـحـکـوم  
ــیـم و مــنـظــر آزادی آنـھــا   ــکـن مـی

 . ھستیم 
کارگران زندانی باید فـورا آزاد  

 شوند  
 با اعالم ھمبستگی  
ــن   ــی ــمــل ــس ل  DENIS)دنــی
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ـیـسـت کـه  .  میگویند  این در حـال
ـر   خودشان در کشاکش ھـایشـان ب
سر ھمین موضوع  از خط فقر دو  
میلیون و ھشـتـصـد ھـزار تـومـان  
ـتـه و حـتـی در بـحـث   سخن گـف
ھایشان از این میگویند کـه اگـر  
کارگر مسکنی از خـود نـداشـتـه  

ـر  ٥ باشد،   ـیـز زی  میلیون تـومـان ن
ــن حــال  .  خـط فــقــر اســت  در عــی
ــرح   ــردن " اجــرای ط " ھــدفــمــنــد ک

 در  ٩٣ یارانه ھایشان از آغاز سال  
دستور دولت است و بر اساس ایـن  
طرح و افزایش قیـمـت کـاالھـای  
حامل انرژی، وارد کـردن شـوک  
مصرفی دیگـری در دسـتـورشـان  

از ھـمـیـن روسـت کـه  .  قرار دارد 
وحشت کرده اند و فـتـوای جـھـاد  
اقتصادی جنـاب خـامـنـه ای در  

ـر   ـراب ــن  " دشــمـن " ب ـی ، تـدارک چـن
ــه کــارگــران و کــل   تـھــاجــمــی ب

روشـن اسـت کــه  .  جـامـعـه اسـت 
ـم   ــ ـی ـــن تصـــمــ ـــه ای ـران ب کـــارگــ
جنایتکارانه حکومت اسالمی تـن  

تا آنجایـی ھـم کـه  .  نخواھند داد 
به طـرح ھـدفـمـنـد کـردن یـارانـه  
ھایشان نیز بازمـیـگـردد، حسـابـی  
در مخمصه گیر کـرده انـد و در  

 . اجرایش مانده اند 
کارفرمایان و پیشنھاد 

 !! درصدی؟١٨افزایش 
ـیـن   در مباحث مربوط به تـعـی
حداقل دستمزدھا برای سـال آتـی،  
دولت و کـارفـرمـایـان بـه ھـذیـان  

کارفرمـایـان از  .  گویی افتاده اند 
ــش   ــزای ــح  ١٨ اف ــط  درصــدی س

جنابـان  .  دستمزدھا سخن میگویند 
کارفرما با بیشرمی تمـام از ایـن  
میگوینـد کـه اگـر دسـتـمـزد بـا  

افزایش یابد ھزینـه  " درصد باالیی " 
ـیـد بـه شـدت   قیمت تمام شده تـول
ــافــت و مــوج   افــزایــش خــواھــد ی
جدیدی از گرانی به بازار تحمـیـل  

ــشــود  ــی ــن مــحــور  .  م در واقــع ای
ـتـی   تبلیغات کل دم و دستگاه دول
و کارفرمایان در مقـابـل خـواسـت  
ــمــزدھــا از ســوی   افــزایــش دســت

در صـورتـی کـه  .  کارگران است 
به گفته معاون روابط کار وزارت  

کار جمھوری اسالمی سھـم مـزد  
کارگر در قیمت تمام شده کاالھـا  

بـعـالوه  .   درصد اسـت ٧  تا  ٥ تنھا  
ــحــث بــر ســر   ــکــه ھــمــزمــان ب ـن ای
افزایش قمیـت کـاالھـای حـامـل  
ـیـجـه آن افـزایـش   ـت انرژی و در ن
ـیـمـت ھـاسـت  . چند برابر ھـمـه ق

ـر سـر اجـرای   بدین ترتیب بحثی ب
ـتـصـادی و   طرحھای ریـاضـت اق
افزایش قیـمـت کـاالھـای دیـگـر  
نیست و ھمه شان بر خراب کـردن  
ـر سـر کـارگـر و   بار بـحـرانشـان ب

امـا در ایـن  .  جامعه متفق القولند 
میان دستمزد کـارگـر اسـت کـه  

ــد  ــاب ــد افــزایــش ی ــای ــن  .  نــب ــا ای ب
استدالالت میکوشنـد جـامـعـه را  
در برابر خواست افزایـش دسـتـمـزد  

بـا  .  از سوی کارگران قرار دھـنـد 
ــت و   ــدالالت تــالش دول ــت ــن اس ای
کارفرمایان اینست کـه در صـف  
ـرقـه   ـف مبارزه برای ایـن خـواسـت ت

بـا ایـن اسـتـدالالت  .  ایجاد کننـد 
ـرای   تالششان اینست که مبارزه ب
ــمـزدھـا را   خـواسـت افــزایـش دسـت

امـا  اعـالم خـواسـت  .  عقب زنند 
حداقل دستمزد دو میلیون تـومـان؛  
پاسخ روشنی بـه ایـن خـزعـبـالت  

 . است 
و کلک " جامعه کارگری"

 !سبد کاالیی
ــحــث بــر ســر   در گــیــرو دار ب
تعیین حداقل دسـتـمـزدھـا، چـھـره  
ـری و ریـــاکـــارانـــه    ضـــدکـــارگــ
نمایندگان تشکلھـای دسـت سـاز  

ــوان   ــحــت عــن ــی ت جــامــعــه  " دولــت
ـنـان در  .  دیدنی است "  کارگری  ای

ـر سـر دسـتـمـزد بـا   اولین نشست ب
ـقـدی و   ـقـی ن ـی ـف ـل بحث دستمزد ت
کاالیی جلو آمدند و اکنون بـحـث  
بر سر سپردن توزیع سـبـد کـاالیـی  

تـالـشـشـان  .  به کارفرمایـان اسـت 
ـراض   تفرقه انـدازی در صـف اعـت
کارگران و حوالـه دادن کـارگـران  

به عنوان بخـشـی  " سبدکاالیی "به  
از دستمزد و تحمیل دستـمـزدھـای  
چند بار زیر خط فقر به کارگـران  

ــردن  .  اســت  ــم ک ھــدفشــان  فــراھ
زمینه برای تحمیل تصمیـم دولـت  
و نھایتا تعیین دستـمـزد در حـدود  

 ھزار تـومـان  ٦٠٠ رقمی به میزان  
این بحث ھـا را بـه مـیـان  .  است 

ـر سـر   میکشند تا نقطه سازشی ب
تصمیم دولت و کارفرمایان مبنـی  
بر ادامه ھـمـان داسـتـان قـدیـمـی  
ـیـــل   ـــحـــمــ ـم اســـالمـــی و ت ــ رژی
ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی

امـا  .  فقر بر کارگران ایجاد کننـد 
ـیـز   جالب است خود کارفرمـایـان ن
به چنین پیـشـنـھـادی دلـخـوشـی  
ندارند، چون خود شاھـد مـاجـرای  
ـم   اخیر تـوزیـع سـبـد کـاالیـی رژی
اسالمی ودرست شدن صف ھـای  

 .  اعتراض بودند 
 کارگران چه میگویند؟

جنبش بر سر خواست افـزایـش  
ـر و   دستمزد امسال سازمانیافتـه ت
ـرود  . قویتر از ھر سال به جـلـو مـی

ــا   ــارزه کــارگــران ب ــن مــب در ای

ــتــی روشــن بــه جــلــو قــدم   خــواس
برداشته و با اعالم حداقل دستمـزد  
ـیـون تـومـان ،   ـل در گام اول دو می
پاسخ درخوری به گستاخی ھـای  
ــد  . دولـت و کـارفــرمــایـان داده ان

کارگران با این قدم در واقع عمـال  
کمیته مزد رژیم را کـنـار زده و  
خودشان به عنوان مـرجـع واقـعـی  
مذاکره بر سر مـزد قـدم بـه جـلـو  

ـیـشـروی  .  گذاشته اند  این یـک پ
ـران   ـبـش کـارگـری ای مھم در جـن

 . است 
نکته جالب در ھمـیـن راسـتـا،  

ـنـدگـان طـومـار     ٤٠ سخنان نـمـای
ھزار امضا بر سر خواست افـزایـش  
دستمزدھا بـا مـقـامـاتـی از وزار  

ــی اسـت  ــت روحــان ــن  .  کـار دول ای
ـبـال  ١٤ دیدار در    اسفنـدمـاه و بـدن

تجمع ھماھنگ کنندگان طومار  
اعتراضی کارگران و با ھمـراھـی  
کارگران چندین کـارخـانـه تـھـران  
در روز چھارم اسفند ماه در محـل  

در ایـن  .  وزارت کار انجام گرفـت 
ـنـده   روز جلسه ای با شرکت نـمـای
ـرویـن مـحـمـدی،   ھای کارگران پ
اشرف بنائـی، اکـرم مـحـمـدی و  
شاپور احسانی راد و آقایان ھـفـده  
تن معاون کل وزیر کـار، دالوری  
ــای   ــھ ــت تشــکــل ــعــاون ــظــری م ن
کارگری و کارفرمائی و ظریفی  

در ایـن جـلـسـه  .  آزاد برگـزار شـد 
ــران از خــواســتــھــای خــود   کــارگ

از این گفتند کـه  .  صحبت کردند 
اگر امسال نیز مثل سالھای پیش  

ــمــزد   عـمــل شــود و حــداقــل دســت
کارگران کـفـاف یـک زنـدگـی  
شرافتمندانه برای آنـان را نـدھـد،  
ــراضــات   ــت ــا طــوفــان اع ــن ــئ مــطــم
ـیـش خـواھـد بـود  . کارگری در پ

حرف آخرشان نیز این بود که اگـر  
فکری به  حال افـزایـش حـداقـل  
ــوان   ــه عــن ــا ب ــھ مــزد نشــود، آن
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
اعتراضی ساکت نخواھند نشسـت  
ـراض   و اقدام به فراخوان یک اعـت

 . بزرگ کارگری خواھند داد 
اینھا ھمه حـرف کـارگـران و  
فضای امـروز در مـحـیـط ھـای  
. کارگری و کـل جـامـعـه اسـت 

اینھا ھمه شـواھـد روشـنـی اسـت  
ـر  ٩٣ مبنی بر اینکه سال    سـال پ

ـراضـــات   ــ ـــب و جـــوش اعــت جــن
ـتـه   کارگری خواھد بود و بـه گـف
ــان اعــتــراضــات   کــارگــران طــوف

نـگـرانـی  .  کارگری در پیش است 
ـیـن   ـر سـر تـعـی ـیـز ب اصلی دولت ن
ــا و   ــزدھ ــم ــل دســت ــزان حــداق مــی

بـا صـفـی  .  اعالمش ھمیـن اسـت 
ـبـال   ـق متحد و سـراسـری بـه اسـت
ـر   مبارزات سـراسـری کـارگـری ب
سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  

 . برویم 
 

 !!وحشت رژیم از اعالم میزان حداقل دستمزدھا برای سال آتی 
 ١  از صفحه  
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صدای امریـکـا بـا اشـاره بـه  
اعتصاب کارگران زن در امـریـکـا  

 بدون یـادآوری ایـن  ١٨٥٧ در سال  
موضوع که چگونه بـا سـرکـوب  
پلیس امریکا مواجه شد، یـکـبـاره  
ــان درز   ــارزات زن صــد ســال مــب
گرفته شود و گفته شـد در سـال  

 سازمان مـلـل ایـن روز را  ١٩٧٥ 
ــالم کــرد  ــا  !  روز زن اع ــب ب خ

ھمچین تاریخی معلوم اسـت کـه  
 مـارس  ٨ برنامه ویـژه در مـورد  

از  .  چگونه برنامه ای خواھد بـود 
ـنـد مـرکـل   زنان سیاستمداری مـان
گفته شد، تا بانوی اول امـریـکـا  
ـر مسـرت   میشـل اوبـامـا، تـا خـب
ـیـارد   ـل بخش افزایش تعداد زنان می

ـر  ١٨٥ جھـان بـه   ـف مـقـایسـه  (   ن
ـیـاردی زنـان   ـل کنید بـا آمـار مـی

 تای آنـھـا سـاکـن  ٤٠ که  )  فقیر 
ـنـد   امریکا ھستند؛ بھرحال میگـوی
امریکا سـرزمـیـن فـرصـت ھـای  
ــل   ــاب طــالیــی اســت کــه در مــق

ـر  ٤٠ دویست میلیون جمعیـت،   ـف  ن
ـر  (  شـان   ـفــر ١٠٠ شـمــا بـگـی )  ن

ـرنـامـه  .   میلیاردر ھستند  در این ب
ـره الـعـیـن،   ـران شـد ق سھم زنان ای
قمر، پرویـن اعـتـصـامـی مـھـوش  
وفروغ فرخزاد و سیمین بھـبـھـانـی  

ــورد  ــن ــرا رھ بــی انصــافــی  .  و زھ
نکرده باشیم البتـه در کسـری از  
ـیـه، نـمـایـی از چـھـره اشــرف   ثـان
دھقانی نشان داده شـد کـه البـد  
بی طـرفـی شـان را ثـابـت کـرده  

ـقـت جـو  .  باشند  ـی بعد ھم خانم حـق
ویک مھمـان دیـگـر از وظـایـف  
متقابل دولت اسالمـی و نـھـادی  

ـنـد  ـت در بـی  .  ھا غیر دولتی  گـف
بی سی در مورد حجاب صحـبـت  

مجری کـه طـبـق مـنـشـور  .  شد 
ـیـطـرف بـود   مخفی بی بی سی ب

ـنـد  :  از خانم صدر پرسـیـد  مـیـگـوی
ــم اســت آیــا واقــعــا   حــجــاب مــھ
اینگونه است درحالی که مسایـل  
ـر از حـجـاب وجـود دارد و   مھمت
ـم کـه بـخـاطـر   توجه داشته بـاشـی
حجـاب حضـور زنـان در جـامـعـه  
ـم صـدر   گسترده شـده اسـت؟ خـان
که ظاھرا زن دنیا دیده ای اسـت  

ــت  چــه در زمــان شــاه چــه   :  گــف
ــان در جـامـعــه   اکـنـون حضـور زن

ـر از   ـیـشـت  درصـد  ١٣ ھیچـگـاه ب
نبوده و بـخـاطـر ھـمـیـن حـجـاب،  

. بسیاری از زنان خانه نشین شدند 
ــی بــی ســی   مــھــمــان دیــگــر ب

ـنـی   حـجـت اسـالم  ( پژوھشگر دی
اشکوری بود، ایـن دو تـن  )  سابق 

ھمین جـور مـحـض رضـای خـدا  
ـتـه   ـب کنار ھم ننشسته بودند که ال
این از سیاست بـی طـرفـانـه بـی  

جـنـاب  !  بی سی نشات میگرفـت 
اشکوری اظـھـار داشـت حـجـاب  

چـنـد  " چیز مھمی نیست بلکـه   
است که حکومت آن  "  متر پارچه 

را به یک مسئله عقیدتی تبدیـل  
وبرای اینـکـه خـیـال  .   کرده است 

ــد   ــاشــن ــه را راحــت کــرده ب ھــم
کال جمھوری اسالمـی  : " فرمودند 

ـلـه ای کـه پـاسـخ   به آخرین مسئ
." خواھد داد ھمیـن حـجـاب اسـت 

خانم صدر تاکید کرد اما زنان بـا  
مقاومت شان حـکـومـت را وادار  
کردند که مسئله اولـش بـاشـد و  

ایشان اشاره به آمـاری کـرد کـه  
ـری و   حاکی از وسعت  دسـتـگـی

ـم  .  زندانی و شکنجه زنان بـود  خـان
صدر تاکید کرد که بـخـشـی از  
زنان کامال آگاھانـه بـا پـس زدن  
روسری شان به جنگ حـکـومـت  

بعد ھم بی بی سی بـه  .  رفته اند 
افغانسـتـان اشـاره کـرد و گـفـت  
ـریـن حـامـی   حامد کرزی بـزرگـت

به گفتـه        (  زنان در افغانستان بوده  
بی بی سی کررزی گفته مـردان  
ــگـویــنـد، غـیــرت   اگـر راسـت مـی

این غیرت را مـن اضـافـه    -دارند 
ـلـه بـه امـریـکـا    -! کـردم  بـه مـقـاب

برخیزند نه اینکه به زنان خشـونـت  
و گویا با کنار رفـتـن  !)  روا دارند 

کرزی و رفتن نیروھـای خـارجـی  
ـره و تـاری   ـی از افغانستان، آینده ت

ـتـه  .  در انتظار زنان افغان اسـت  ـب ال
بی بـی سـی یـادش رفـتـه زنـان  
افغانستان در اعتراضات اخیـرشـان  
به ھمین جناب کرزی تاختند که  
در پی اجـرای قـانـونـی بـود کـه  
ــیـه زن را از طــرف   ــت عــل خشـون

 .اطرافیان مردش رسمیت می داد 
ـیـا   ـرار اسـت دن  البته وقتی ق
ــن جــلـوه داده شــود کــه بــر   ـی چـن

ـم سـازانـی "  اساس تصمیم   " تصمـی
ماننـد کـرزی، مـرکـل وبـاراک  
اوباما اداره میشود، نبایـد ھـم بـه  
مبارزات زنان در ھیـچ جـا اشـاره  

ـلـی راحـت  . شود  برای ھمـیـن خـی
ــان مــحــو   ــارزات زن صـد سـال مـب
ــن   مـیـشــود و در مــورد ایــران، ای
ــمــر نشــان داده   ــی ث ــارزات ب مــب
میشود چون جمـھـوری اسـالمـی  

ـیـسـت  ـبـایـد از  !  مسئله اش این ن ن
ـــن ھـــا و روزا   ـی ـــکــ کـــالرا زت

لوکزامبورگھا حرفی به میان آیـد  
نباید گفته شود کـه ایـن روز را  
آنھا با مبارزاتشان رسمیت دادند و  
بورژوازی را مجبـور کـردنـد کـه  

نمی خواھنـد  .  آنرا برسمیت شناسد 
اشاره کنند که در زیر مناسباتـی  
ـر آن اشـراف   که سـازمـان مـلـل ب

جسـم شـان را  " دارد، میلیونھا زن  
ــد  ــفــروشــن ــوری  "  مــی ــھ ــم و در ج

ـیـمـی از جـمـعـیـت در   اسالمی ن
بھترین حالت نصف مرد محـسـوب  

ـنـد  "  تصمیم سـازی " میشود و   مـان
خانم اشتون بخاطر تعامـل سـازنـده  
ـنـد روحـانـی،   با جنایتکارانی مـان
چند متر پارچه را دور سـر خـود  
میپیچد تا بدین گونه بـگـویـد بـه  
من ھیچ ربطی ندارد که زنان در  
. ایران تحقیر و شکنجه مـیـشـونـد 

البته ایشان زن مـوفـقـی اسـت و  
ـرار اسـت در مـورد   ـتـه ق ـب صد ال

 ! حقوق بشر ھم تذکراتی بدھد 
ــه ھــا مــواظــب   ــن رســان    ای
ھستند از وضعـیـت زنـان کـارگـر  
گفته نشود، البد چـون روز جشـن  
ـیـاردھـای   ـل است باید از زنھای می

نبـایـد از آن دو زنـی  !  گفته شود 
ــه شــود کــه از   ــت کــارگــری گــف

ـرای  ٦ ساختمان    طبقه در تـھـران ب
نجات از آتـش سـقـوط کـردنـد و  
کشته شدند و یا دھھا کارگر زن   
ـر آوار مـدفـون   بنگالدشـی در زی
شدند، چرا که میلیارد شدن زنـان  
ـیـمـت خـون   و مردان بـورژوا بـه ق
بسیاری از زنان و مـردان کـارگـر  

ـبـایـد از وسـعـت  .  تمام شده است  ن
ـتـه   پدیده کارگران زن خانگی گـف
ـتـی در   شود که بدون ھیچ حـمـای

 ھـزار  ٢٠ تـا  ١٥ مقابـل دریـافـت  
ـرای یـک روز کـاری،   تومـان ب
راھروھا و حیات ساخـتـمـان چـنـد  
طبقه را تمیز میکنند، پـدیـده ای  

ـرد  از  .  که روزبروز وسـعـت مـیـگـی
ـرو حـرفـی   دستفروشی زنان در مـت
ـلـی   ـی به میان نمی آیـد، چـون دل
. ندارد آنھا را آدم بـه حسـاب آورد 

ازکارگران زن در کـارگـاھـھـای  
ـبـایـد   تولید پوشاک حرفـی زده ن
بشود که یکی از بی حقوق تریـن  
ـران   ـقـه کـارگـر ای بخـشـھـای طـب

از کـارگـران فصـلـی زن  .  ھستند 
در مزارع وقتی ھم حرف به مـیـان  
ـنـد  کـه   می آید چنان می گوی
گویی ایشان از رنـج و مـرارت و  
ـنـد و بـا   بی حقوقی دلشـاد ھسـت
ــودی دل شــان نشــاء   بــرای خشــن

 سـاعـتـه  ٢٤ از خدمات  .  میکارند 
زنان در خانه حرفی زده نـمـیـشـود  
چون گویا  پـای عشـق مـادری  
در میان است و آیین ھـمـسـرداری  
ـیـن   که در آسمانھا برای زنان تـعـی

از پرستاران چرا کسی  .  شده است 
باید حرف بزند چـون گـویـا پـای  
عاطفه در میان است وبه فـرمـوده  
ایشان چون زنان سـمـبـل عـاطـفـه  
ھستند و اتفاقا این ثابت مـیـکـنـد  

ـفـه " ایشان   ـی ـرای  "  ضـع ـنـد، ب ھسـت
ـبـایـد   ھمین از حـق وحـقـوقشـان ن
حرف زد، اما اینکه دولـت درآمـد  
بسـیـار وسـیـعـی از ھـمـیـن کــار  
عاطفی به جیب میزنـد، مـیـشـود  
! گوشت تلخی کـردن امـثـال مـا 

ـنـد   سخت شان است یـادآوری کـن
که میلیونھا زن در کـارخـانـجـات  
ــودن، مــورد ســتــم   ــل زن ب ــدلــی ب
مضاعف قرار میگیرنـد و بـھـانـه  
ـر کـه مـرد ایشـان   ھم از این بـھـت

ــســر وبــرادر (   ــم ــدر، ھ ــار  )  پ ک
میکنند و ایشان برای سرگرمـی،  

 .ستم کارفرمایان را تحمل میکنند 
مصیبت زن بودن یـکـی و دو  
تا نیست، اما مصیبتی کـه زنـان  
. کارگر میکشند ناگفتنـی اسـت 

اما با این وجود با تالش و ھـمـت  
ــد   ــن  مــارس  ٨ ایشــان روزی مــان

ــه تـالــشــھــای   ــه ن ــافــت ــت ی رسـمــی
برای احـقـاق  .  کسانی مانند تاچر 

حق زنان خونھای بسیاری ریخـتـه  
شده که میتوان به طور نمونـه بـه  
قتل ھولناک روزالوگـزامـبـورک  
اشاره کرد که او ھم اھل سیاسـت  
ـقـه کـارگـر را   بود اما حـرف طـب
میزد و بـه ھـمـیـن خـاطـر کـارد  

از تاچر به عنوان یک  .  آجین شد 
ــان نـام بــرده   نـمــونـه مــوفـق از زن
میشود کسی که برای تضـمـیـن  

را از ھـم  "  عاطفه مـادری " سود،  
خاطر برد و کودکان بریتانیایی را  

در ایـن  .  از شیر روزانه محروم کرد 
روز سخنـانـی از تـاچـر یـادآوری  
ـنـه   شد که از امید میگفت و ھزی
ـران و   ـــدگـــی کـــارگــ آن از زن

ـرداخـت شـد  صـد  .  کودکـانشـان پ
سال دیگر ھم پای این رسـانـه ھـا  
بنشینید ھیچگاه نامی از کـالرا  

حـاال چـرا  .  زتکین نخواھید شنید 
راه دور برویم، اگر یـک کـالم از  
ایشان در مـورد مـبـارزات زنـانـی  
ـیـد   مانند مینا احدی شنیدید، بدان

چرا کـه  !  حتما روز رستاخیز است 
مینا احدی صـدای زنـان اعـمـاق  

با وجـود آنـکـه  .  جامعه شده است 
ـنـد شـھـال جـاھـد و   کسانی مـان
ــل   ـت ـقـت پـژوه بـه ق ـی فـاطـمـه حـق

پـژواک  رسیدند اما، ھنوز فریادشان  
 . دارد چرا که مینا فریاد آنھاست 

ــاقــی کــه در روز     ٨ امــا اتــف
ـاد نشـان داد   ـت مارس در سنندج اف
که صدای زنان خـامـوش نشـدنـی  
است و ثابت کرد که روزی چـون   

ـایـدار مـانـده و  ٨   مارس چگونه پ
بورژوازی نتوانسـتـه آنـرا خـامـوش  

ـتـی اسـت کـه  .  سازد  و این مصیب
 !  بورژوازی باید تحمل کند 
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 . نوع بزه كاری ھای دیگر 
ــون كســانــی  ١٥ ایــن   ــی ــل ــی  م

ھستند كه با محاسبات خـودشـان  
ـیـون تـومـان  ٢ باید حـداقـل   ـل  مـی

دستمزد بگیرند، اما دستمـزدی را  
كه نھادھایشان قانونا تصویب كرده  

ــد   ــان اســت ٤٨٧ ان ــوم .  ھــزار ت
ـنـد كـه كـودكـانشـان   كسانی ھسـت
ــن و   ــت ــی خــواب مــدرســه رف حــت

 . كودكی كردن را ھم نمی بینند 
ـنـد   این آمار و اخبار مـی گـوی

ـیـون  ١ كه اگر دو سال پیش با    میل
تومان می شـد زنـدگـی كـرد، و  
می دانیم كه دو سال پیش دستمزد  
بخش وسیعی از مـزدبـگـیـران ایـن  
جامعه یـك چـھـارم ایـن دسـتـمـزد  

 ھـزار  ٣٠٠ یعنی چیزی كمتر از  ( 
ـیـون  ٢ بود، اكنون باید  ) تومان  ـل  می

تومان دستمزد بگـیـرنـد كـه بشـود  
ـاالی آن،   ـقـر و نـه ب روی خـط ف

و می دانیم كه ھمـان  !  زندگی كرد 
ـنـوز   بخش وسیعی از مزدبگیران ھ
ـیـون تـومـان ھـم دسـتـمـزد   نیم میل

ـا  ١٥ ! نمیگیرند   میلیون نفری كه ب
ھزینه كردن یك رقـم از ثـروتـھـای  
دزدیده شده از آن جامعه و مـنـظـور  
كردن آن بـرای ایـجـاد اشـتـغـال و  
ــی چــون   ــان ــروتــھــای كس ــاه، ث رف
رفسنجانی، خـامـنـه ای، ضـراب،  
مشائی، محـصـولـی، زنـجـانـی و  
ـقـر نـمـی   خاوری دیگر زیر خـط ف

 !مانند 
 

زندگی زیر خط فقر و 
 ناامنی اجتماعی

ـران یـكـی از   جامعه امـروز ای

مـنـظـورم  .  ناامن ترین جوامع است 
نـه حـتـی نـاامـنـی  "  نـاامـنـی " از  

محیط كـار، تـحـمـیـق مـذھـبـی،  
تصادفات وسائل نقلیه و سـركـوب  
ــوده ای و   ــراضــات ت ــت ــان اع عــری
اعتراضات كارگری و غیره؛ بلكـه  

ــزه  ــی از نــظــر ب ــاامــن ھــای    كــاری   ن
مـنـظـورم دزدی،  .  اجتماعی است 

قتل، كاله برداری، جیب بری، تـن  
ـره اسـت  . فروشی و اعتیاد و غـی

ـر یـعـنـی  ١٥  ـق  میلیون زیر خـط ف
ـر گـرسـنـه ١٥  ـف یـعـنـی  .   میلیون ن
 میلیونی كه مجبـورنـد راھـی  ١٥ 

ـنـد  ـن . برای رفع گرسنگی پیـدا ك
ـیـون  ١٥ جامعه ای كه حداقل    میل

گرسنه داشته باشد نمی توانـد بـا  
گـرسـنـه  ! ھیچ معیاری امن باشد 

اش باید شكم خود و فـرزنـدش را  
سیر كند و اگـر كـار و درآمـدی  
نـداشـتـه بـاشـد، دسـت بـه دزدی  

سر كـوچـه و خـیـابـان  .  خواھد زد 
ـرد  مـجـبـور  .  جیب كسی را می ب

. می شود سر ھمه كـاله بـگـذارد 
تــن  .  مــواد مــخــدر مــی فــروشــد 

گوش این و آن  .  فروشی می كند 
ـرد  رشـوه مـی دھـد و  .  را مـی ب

خـانـواده اش از  .  رشوه می گیـرد 
بـچـه اش را بـه  .  ھم می پـاشـد 

مدرسـه و دانشـگـاه نـمـی تـوانـد  
 . بفرستد 
ـقــر  ١٥  ـر خـط ف ــیـون زی ـل  مـی
ـر  ١٥ یعنی   ـرای سـی ـر ب  میلیون نف

ــدش،   ــردن شــكــم خــود و فــرزن ك
یعنی خـود  .  اعتصاب می شكند 

ـنـد كـه   ـی ـتـی مـی ب را در موقعـی
مجبـور اسـت حـقـوق دیـگـران را  

ـر پـول بسـیـار  .  پایمال كند  ـراب در ب
ناچیز، از بسیار از مسـائـل چشـم  

ـم  !  خواھد پوشید  می خواھم بـگـوی
كه وقتی این ھمه آدم را زیر خـط  
ــد، دیــگــر   ــر نــگــه مــی دارن ــق ف
زندگی ھمان تعداد آدم نیست كـه  

ـلـكـه نـاامـنـی كـل   ناامن شـده؛ ب
ـرده اسـت  ! جامعه را در خود فرو ب

از در خانه بیرون رفتن برای خریـد  
سر كوچه، می شود ریسك كـردن  

و درسـت از آنـجـا كـه  !  جان خود 
موقعـیـت ھـمـه مـاھـا در مـیـان  
است، باید مسئله این ھمه فقر را  
ـم و بـه آن   ـی مسئله خـودمـان بـدان

 . اعتراض بكنیم 
ـبـول نـكـنـد   كسی نیست كه ق
ایران كشـوری اسـت مـاالمـال از  

ـیـعـی  ـفـت،  .  ثروت و مـنـابـع طـب ن
ـلـف،   پتروشیمی، دریا، معادن مخت
گاز، یك عالمه نیروی كـار آمـاده  

ـره  ـنـھـا  .  به كار و غی امـا ھـمـه ای
ـیـس مـی شـود و خـرج   لفت و ل
ـلـه   آدمكشی در سـوریـه، حـزب ال
ــیــن،   ــان، حــمــاس در فــلــســط ــن لــب
تروریستھا در عراق و افغانستان و  
پاكستان، تروریسـتـھـای اسـالمـی  
ـیـا در بـه   در گوشه و كنار این دن
ــا، و   ــه ھ ــخــان ــارت اصــطــالح ســف
سـانـدیـس خـوران و بسـیـجـیـان و  

ھر امـام  !  پاسداران آماده آدمكشی 
جمعه ای برای خودش بـانـدی از  

ـتـخـوران را دارد  ھـر وزیـری،  .  مف

چه سابق و چه اكنون، بـانـدھـای  
. مفتخور و انگل خودشان را دارد 

ھر رئیسی، ھر نماینده مجـلـسـی،  
ــاســداری، ھــر مــزدوری در   ھـر پ
خانه كارگر و حراست و ارتـش و  
ـتـخـوری   سپـاه، بسـیـج بسـاط مـف

ھر رئیس جـمـھـور  .  خودش را دارد 
ـرای   اسالمی ای در ھر دوره ای ب
خودش باند و جناحی را دسـت و  
ـرده و بســـاط دزدی و   پـــا كــ

ـنـھـا  .  مفتخوری خودش را دارد  ای
و دھھا مورد سیاسی، اقتصـادی،  
ـیـك واقـعـیـت   اجتماعی و دیپلـمـات

ـر را  ١٥ فقر   ـق  میلیون زیر خـط ف
ـم  . می تواند توضیح دھد  ایـن رژی

ـتـخـور و   اگر با ھمان باندھای مف
آدمكش تا به امروز تـوانسـتـه بـه  
حكومتش ادامه بدھد، باید بـا بـه  
دفاع برخواستن ما از ایـن حـداقـل  

ـر از  ١٥  ـق ـر خـط ف  میلیون نفر زی
 . تاج و تخت پائین كشیده شود 

ـــن   ـرای خـــالـــصـــی از ای بــ
ـر   ـیـشـت وضعیت، برای تلف نشدن ب

  ١٥ جــامــعــه، بــرای نــجــات آن  
ــده فــرزنــدان   ــن ــون نــفــر و آی ــی ــل مــی
خودمان، باید حركت كرد و با یـك  

اعتراض توده ای برای سرنگـونـی  
 . رژیم اسالمی وارد میدان شد 

 ٢٠١٤  مارس  ١٠ 
 

کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 

  ١  از صفحه   جامعه ای زیر خط فقر
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ـیـان  ١٨ جمعی   ـره از زنـدان ـف  ن
ــی   ــدان ــاســی و کــارگــران زن ســی
بمناسبت روز جھانی زن، اطالعیـه  

،  «اویـن »مشترکی از زنـدانـھـای  
زندان مـرکـزی  »و   «گوھردشت »

مقدمه  .  را منتشر کرده اند  «تبریز 
و بندھای مشترک فـراخـوانـی ـ  
مطالباتی  این اطالعیه  چـه از  
نظرادبیات و  چه از نظر ارائـه راه  
حل، نسـبـت بـه اطـالعـیـه ھـای  

ـراز  .  پیشین، متفاوت است  سنت اب
ــام و   ــی ــاســی و دادن پ ــی وجــود س
اطالعیه از درون زندان خطـاب بـه  
ــف   جـامـعـه، پــیـشـروی مــھـم طـی
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

وجه تـعـرضـی ایـن  .  سیاسی است 
ــاکــام   ــت، شـکــســت دادن و ن سـن
کردن سیاست ضد انسانی و ضـد  
آزادی بیان و تشـکـل جـمـھـوری  

ایـن دسـتـاورد در  .  اسالمی اسـت 
ـیـز بـه   یک دھه گذشـتـه خـود ن
سنگر دفاع از کارگران زندانـی و  
ـبـدیـل شـده،   ـیـان سـیـاسـی ت زندان

ـری و  .  است  مکانیسم پوشش خـب
ـیـز رابـطـه   رویدادھای درون زندان ن
کارگر زندانی و زندانی سـیـاسـی  
ـلـی   با جامعه و نھادھای بین الـمـل
ـر ایـن   ـم، و ب را بطور روتین تنـظـی
اساس مشغله و تفـکـر و راه حـل  
سیاسی، آنھا را مـورد قضـاوت و  
در بیشتر موارد مـورد حـمـایـت و  

 . پشتیبانی قرار گرفته است 
ــاوت   ــف ــکــات مــت نــگــاھــی ن

 : اطالعیه بمناسبت روز جھانی زن 
ـرجسـتـه در ایـن   ـرنـد ب یک ت

ــه   و  "  بسـتــر دمــکـراسـی " اطـالعـی
و فـراخـوانـی  .  اسـت "  حقوق بشـر " 

به نیروھـای  " مارس  ٨ است در روز  
دمکراسی خواه و طرفـدار حـقـوق  
ـر و جــــدایــــی دیــــن از   بشـــ

ـرای اقـدام حـول  ...... حکـومـت  ب
ـیـک   مطالبات محوری و دمکرات

ـرش دھـنـد  ". جنبش خود را گسـت
ــوچــون   ــن ب ــن روش اتــخــاذ  ( ای ای

ــاســت  ــه از  )  ســی بــرای آن دســت
کارگران زندانی که بخش عـمـده  
ــشـان بــرای   ـی از زنـدگـی مـبـارزات
تحقق و مطالبات کارگـری و در  
ـنـه داده   دفاع از تشکل بوده و ھزی
است، خوانایی ندارد و ھماھـنـگ  

ــیــســت  ــری زن و  .  ن ــراب ــبــش ب ــن ج
مـارس جـھــان شــمـول و در دل  ٨ 

ـقـالب   اوضاع سـیـاسـی و ضـد ان

ــوری   ــمــھ ــاســی ج ــداد ســی ــب اســت
ـیـشـروی ھـای   اسالمی، دارای پ
بسیار فراتر و عـمـیـق تـری اسـت  
ـیـن شـده ایـن   که از مرزھای تعـی

کارگـران  .   بیانیه فراتر رفته است 
ـیـن   امضا کننده این بیانیه از فعـال
و سخنگویان جنبش روز جـھـانـی  
زن ھستند که قطعنامه ھای ایـن  
ــی زن،   ــان ــھ ــش در روز ج جــنــب

دمـکـراسـی  " مرزھای تعیین شـده  
را ده  "   حقـوق بشـری " و  "  خواھی 

ـبـشـی   ھا قدم به عقب رانده و جـن
ــــات   ـب ـــ ــــال ــــکــــال و مــــط رادی
ـنـدگـی   ماگزیمالیـسـتـی را نـمـای

ـر  . کرده است  ـیـه زی ـیـان خالصـه، ب
ـیـق و   تالشی است با پیامی نـادق

 .       مخدوش 
روز جھانی زن را گـرامـی  

ــم  ــداری ــیــان  !  ب ــدان ــعــی از زن جــم
گـوھـردشـت و  ,  زندانھای تبریز 

 اوین 
ـتـصـادی   تشدید بحرانـھـای اق
سـیـاسـی و تـحـوالت جـھـانـی و  
منطقه ای مرتبط با آن نشان گـر  
ـر   تحوالت قطعی و بر گشت ناپـذی
در کشــور اســت، آمــادگــی الزم  
برای استقبال از ایـن تـحـوالت و  
ـر دمـکـراسـی   ھدایت آن در بسـت
خواھی و حـقـوق بشـر و عـدالـت  
خواھی رسالت کلیه تشکل ھـا ،  
ــی و   ــاع ــم ــای اجــت ــش ھ جــنــب
ــرات در   ــیــت ھــای دمــک شــخــص
ــی اســت  ــی کــنـون ــطــع زمـان . مـق

 مارس روز جھـانـی زن  ٨ بنابراین،  
فرصت مناسبی است که تمامـی  
ــراســی خــواه و   ــروھــای دمــک ــی ن
طرفدار اعـالمـیـه حـقـوق بشـر و  
جدایی دیـن از حـکـومـت صـرف  
ــن   ــالفــات، و ضــم ــظــر از اخــت ن
برسمـیـت شـنـاخـت ھـمـدیـگـر بـا  
ــرای اقــدام حــول   ھــمــاھــنــگــی ب
ـیـک   مطالبات محوری و دمکرات
ـرش بـدھـنـد  . جنبش خود را گسـت

ـرای   ـبـش ب بدیھی اسـت ایـن جـن
ـر اجـتـمـاعـی الزم بـا   ایجاد بسـت
ــد ســازی جــامــعــه   ــمــن ــوان ھـدف ت
مدنی معطوف به تأمین خـواسـت  
مشترکات اصالحـات اجـتـمـاعـی  

راه برون رفـت از وضـعـیـت  .  است 
ــه ســمــت   مــوجــود و حــرکــت ب
مطالبات ملی با تماشاگر بودن و  
انفـعـال سـازگـاری نـدارد، اتـحـاد  
ـروھـای دمـکـرات   ـی عملی ھمـه ن
ــرط   ــی ش ــل ــب م ــر مــطــال ــاظــر ب ن
ـروھـای   ـی اساسی برای تشـکـیـل ن
پیشرو و دسته جمعی متشکـل از  
ھمه کنشگران اجتماعـی بـا آراء  
و عـقـایـد گـونـاگـون و خـواسـتـه  
ـیـک   ھای مشتـرک و دمـکـرات
است، این نیروھای اجتـمـاعـی بـا  
ـر سـازمـانـھـای مـنـاسـب   تکیه ب
ــھــا   ــی در تشــکــل ــاســی ومــدن سـی
وجنبشھای گوناگـون اجـتـمـاعـی  
ــان ،   ــان ، دانشــجــوی اعــم از زن
کارگران ، فرھنگیان، حقـوقـدانـان  
ــدان و   ــی و ھــنــرمـن ـران ، اقــوام ای
روزنامه نگاران مسیر حرکت خود  
ـرایـن   را ھموار خواھند ساخت، بنـاب
روز جھانی زن فـرصـت تـاریـخـی  
دیگری اسـت کـه مـی تـوان بـا  
طرح مطالبات مشترک از جمـلـه  
ـر بـه مـتـشـکـل   خواسته ھـای زی
شــدن نــیــروھــای مــذکــور مــدد  

نه به پوشش اجـبـاری    -١ رسانید   
و دفاع از برابری حقوق زن و مـرد  
در کلیه عـرصـه ھـای فـردی ،  

ــوادگــی و اجــتــمــاعــی   در  .  خــان
ـنـکـه زنـان   وضعیت کنونی بـا ای
ــیــت کشــور را   ــمــی از جــمــع ــی ن
تشکیل می دھند، اما به لـحـاظ  
ـیـدتـی   فرھنگی ، حقـوقـی ، عـق
حاکمان به نحو مضاعف زیر ستـم  
قرار گرفته و تجدید نظر اسـاسـی  
ــزامــی اســت،   در مــوارد فــوق، ال
امحاء کلیه قوانین تبعیـض آمـیـز  
و تصویب قوانین متضمن تسـاوی  

ـنـه   حقوق زن و مرد در کلیـه زمـی
ھا، از جمله حـق طـالق ، ارث ،  
ــت   دیـه ، شـھـادت و حـق حضـان
ـیـه خـواھـد   فرزند از گامھـای اول

نـه بـه اعـدام و نـه بـه    -٢ . بود  
ـفـاده از   مجازاتھای اعـدام و اسـت

آزادی    -٣ مجازاتھای جایـگـزیـن  
ـیـان   ـیـه زنـدان بدون قید وشـرط کـل

تـأمـیـن    -٤ عقیدتی و سـیـاسـی  
ـیـه   حقوق حداقل دستمزد برای کـل
ـران اعـم از کـارگـران ،   مزدبـگـی
فرھنگیـان ، کـارکـنـان دولـت و  
سایر بخشھا بـا در نـظـر گـرفـتـن  

انـحـالل    -٥ خط فقر و درصد تورم  
مراجع غیرقـانـونـی مـثـل دادگـاه  
ـراھـــای ویـــژه   ـــالب و دادســ ـق ــ ان
روحانیت و اعاده صـالحـیـت عـام  
ــتــری و کــانــون وکــالی   دادگس
دادگستری و انحالل کـامـل قـوه  
ـری و   قضاییه و قضـات دادگسـت

 -٦ منع بازداشتـھـای خـودسـرانـه  
تاکید بر کلیه آزادیھای اسـاسـی  
ــیــده ،   ــق اعــم از آزادی بــیــان ،ع
ـیـان   تحزب ، اجتماعات و آزادی ب
و انتخاب و حق تعییـن سـرنـوشـت  

 -٧ ملل تحت ستم در امـور خـود  
ـیـش   ـت ـف نفی ھر گونه سانسور ، ت
ـتـھـای   عقیده ، شـکـنـجـه وخشـون

 حکومتی 
ـبـعـیـض    -٨  نفی ھـر گـونـه ت

ــی ،   ــان ــی ، زب ــت ــســی ــن اعــم از ج
صنفی ، قومی ،طبقاتی ، دینـی  
، عقیدتی ، اجتماعی وسـیـاسـی  
ـیـه   و دفاع از برابری واقعی در کل
عرصه ھای بـاال از جـمـلـه رفـع  
ــیــت آمــوزش عــالــی و   ــوع ــن مــم
معیشتی و کسب برای ھموطنـان  

دفاع از نـظـام آمـوزش    -٩ بھایی  
مستقل از نـھـادھـای مـذھـبـی و  

پشتیبانی از جایگاه فرھنگـیـان و  
ھنرمندان و دانشگاھیان مترقی و  
مستقل از دخالتھای حکومتی با  
ـیـانـھـای   ـن قصد توانمنـد سـازی ب
فکری و تربیتی و علمی کشـور  
ـنـاسـب بـا   در ھمه سـطـوح و مـت
ــازمــنــدیــھــای   ــی ــرفــت ایــن ن پــیــش

محاکمـه و   -١٠ گوناگون کشور  
مجازات کلیه متجاوزین به حقوق  
اساسی ملت و غـارتـگـران امـوال  
عمومی و خائنین به منافع ملـی  
ـــل در   ــق ـت ــوســـط قضـــات مســ ت
دادگاھھای صـالـحـه بـا رعـایـت  
ــق اصــول   ــاب ــن دادرســی مــط آیــی

ــی حــقـوق بشــر  ــد  ١٢ جـھــان ــن  اســف
 -  ٢ محمـد جـراحـی    -  ١   ١٣٩٢ 

اسماعیل فتـاح    -٣ آرش محمدی  
ــز   ــری ــب ــرکــزی ت  -  ٤ از زنــدان م

عـبـاس بـادفـر  -  ٥ شاھرخ زمانی  
ــان    -٦  ــی ــن ــی ــرام چ ــد    -٧ شــھ خــال

 -٩ محمد امیرخیـزی    -٨ حردانی  
مـحـمـد سـیـد    -١٠ ناصح یوسفی  

ــرزدی  ١١ زاده   ــه طــب  حشــمــت ال
ــی    -١٢   -١٣ حــمــیــدرضــا بــرھــان

ــدل   ــھــن ــح ک ــد    -١٤ صــال ــعــی س
 - میثاق یزدان نـژاد  ١٥ ماسوری  

پیروز منصـوری  از زنـدان    - ١٦ 
 گوھر دشت 

 -  ١٨ بھنام ابراھیـم زاده    -١٧ 
 عبدالفتاح سلطانی از زندان اوین 

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

در باره بیانیه جمعی از 
 زندانیان سیاسی

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد
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 اعتراضات کارگری 

 
 شکایت کارگران به اداره کار سمنان

کارفرمای کارخانه کاشی سـمـنـد کـه از  :   اسفند ١٤ 
ـیـد را در ایـن   دو ماه پیش به دلیل کمبود منابع مالی تـول

 مـاه  ٩ کارخانه متوقف کرده است، بدون پرداخت مطالبـات  
کـارگـران ایـن  .  گذشته کارگران آنان را اخـراج کـرده اسـت 

ـبـات   کارخانه در حال حاضر بیکارند و برای دریافـت مـطـال
کارفـرمـا ھـر مـاه  .  شکایتی را در اداره کار طرح کرده اند 

داد کـه مـعـوقـات حـقـوقـی آنـان را    به کارگران قـول مـی 
 ماه نه تنھا حـقـوق  ٩ پرداخت کند، اما متاسفانه با گذشت  

ـیـز از    و بیمه کارگران برقرار نشد بلکه آنان شـغـل  شـان را ن
 .دست دادند 

 
 اعتصاب کارگران جھاد نصر خوزستان 

کارگـران جـھـاد نصـر خـوزسـتـان شـھـرھـای  :  اسفند ١٣ 
مختلف دست ازکارکشیدند و به اھواز آمدند و برای احقـاق  

ایـن كـارگـران  .  آمیز زدنـد   حقوق خود دست به تجمع اعتراض 
در تجمع اعتراضی کارگران جـھـاد  .  اند    ماه حقوق نگرفته ٩ 

ـلـف خـوزسـتـان از جـمـلـه   نصر خوزستان از شھـرھـای مـخـت
ھمچنین  کـارگـرانـی  .  شادگان و سوسنگرد حضور داشتند 

از شھرھای حمیدیه، شوش و ھویزه نیزدراین تـجـمـع حضـور  
 .یافتند 

آمیز کارگران جـھـاد نصـر خـوزسـتـان در    تجمع اعتراض 
خیابان خمینی  و خیـابـان کـارون در مـقـابـل درب ورودی  

 .موسسه جھاد نصر خوزستان برگزار شد 
 

 تجمع کارگران در ساوجبالغ 
ـنـد ١٣  ـر از کـارگـران یـک شـرکـت  :   اسـف ـف ـتـاد ن ھـف

ـرداخـت حـقـوق در   ـیـل عـدم پ مھندسی در ساوجبالغ بـه دل
ـرداخـت حـقـوق   مقابل این شرکت تجمع کردند و خواسـتـار پ

 .عقب افتاده خود شدند 
 

 ویژه دستمزدھا
 

 :دبیرکل کانون عالی کارفرمایان
کارگران / تعیین مزد قانونی مقدور نیست

 بگذرانند «نحوی»امور خود را به 
ـیـل   ـران گـفـت بـدل دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ای

ای    توان مزد کارگران را به گونـه   آنکه در شرایط فعلی نمی 
شان باشـد،    ھای   افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده 

آنان مجبورند امور زندگی خود را با اضافه کاری و یا دو  
 .شغله بودن به نحوی بگذرانند 

به گزارش ایلنا، محمد عطاردیان امروز در ھمایـش سـه  
ــا حضــور  ــھــره وری کــه ب ــه مــزد و ب ھــای    تشــکــل "  جـانــب

، کارفرمایی و دولت در سالن تالش برگزار شـد،  " کارگری 
حـداقـل  :   قـانـون کـار گـفـت ٤١ با اشاره به بند دوم مـاده  

دستمزد الزم است به میـزانـی بـاشـد کـه مـعـیـشـت یـک  
خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسـب تـامـیـن  

اما آیا این در کشور مـا در زمـان کـنـونـی مـیـسـر  .  کند 
ای    زیرا ظرفیت اقتصاد به انـدازه .  است؟ که پاسخ خیر است 

ـیـن کـرد  کـارگـران زحـمـتـکـش مـا  .  نیست که بتـوان چـن
مجبورند امور زندگی خود را به اضـافـه کـاری و یـا دو  

 .شغله بودن به نحوی بگذرانند 
 

عدم كارائی وتوانایی كانون عالی 
شوراھای كار اسالمی و انجمن ھای صنفی 

در تصمیم گیری تعیین نرخ دستمزد 
 كارگران؟

در صـد و  ٥/٣٣ امسال نرخ تورم از سوی بانك مركزی  
ـتـه از نـظـر  ٥/٣٦ مركز امار ایران   ـب در صداعالم گـردیـده ،ال

ـرخ واقـعـی   ـر از ن كارشناسان اقتصادی نرخ تعیین شده كمـت
ـر كـار   تورم در جامعه می باشد، بر اساس سخنان معاون وزی
ـر   قراربود امسال حقوق كارگران از نرخ تورم تعیین شده بیـشـت
باشدتا كارگران قدرت خرید پیدا كنند ، امـا زمـزمـه ھـای  

درصـد مـی بـاشـد ،اگـر  ٢٥ درصد تا  ١٨  از  ٩٣ تعیین مزد  
ـرق را ھـم در نـظـر   بخواھیم افزایش نرخ سوخـت و اب و ب
بگیریم حتما در ماه ھای اولیه سال نو شاھد افزایش شـدیـد  

ـرخ تـورم از چـھـل  .  قیمت ھا خواھیم بود  ھمچنین سبقـت ن
ـم بـود،   درصد را درماه ھای اولیه سال اینـده شـاھـد خـواھـی
ـم   متاسفانه ھرگز افزایش نرخ تورم در سال اینده را در تصـمـی
ـرار نـداده انـد و ه ھـیـچ   گیری حقوق كارگران مد نـظـر ق
عنوان این افزایـش مـورد تـوجـه و كـارشـنـاسـی از سـوی  
نمایندگان كارگری، دولت و كارفرما قرار نگرفته؟ شـورای  

ـنـده  ٣ نماینده كارگری و  ٣ عالی كار ھمه ساله با حضور   نمای
ـبـه  ٣ كارفرمایی و   نماینده دولت ، به اصـطـالح بـه سـه جـان

گرائی در مورد تعیین نرخ دستمزدكارگران می پردازد، امـا  
ـنـدگـان كـارگـری   تاكنون ھیچ موفقییتی از سوی این نمـای
در تعیین نرخ دستمزد كارگران دیده نشده و ھمیشه دسـتـمـزد  
ـلـی زنـدگـی   كارگران فاصله زیادی با تامین معیشت حداق
ـتـی،   انان را داشته ، طبق اظھار نظر نمایندگان كارگری دول
حداقل معیشت زندگی كارگران نزدیك به دومیلیـون تـومـان  
ـر   می باشد،اما ھمه ساله شاھـد تصـویـب مـزد كـارگـران ب
ـنـدگـان بـه   ـم و نـمـای اساس چندین برابر زیر خط فقر بوده ای
اصطالح كارگری بعد از تائید این دستمزدھا در شورایعـالـی  
كار، كارگران را با فاصله ی زیاد بیـن دسـتـمـزد و تـامـیـن  
حداقل نیازھای معیشتی تنھا می گذارند ،عـوامـل دولـت  
برای رضایت كارفرما ھا و جذب سرمایه داران، به ایـن بـی  
توجھی نمایندگان كارگری در تصویب دستمزدھا ھـم قـانـع  

ـیـن نـامـه شـورای  ٨٧ نبوده اند و مجددا در سال   ـر ائ با تغیی
عالی كار با اضافه كردن دو تن دیگر به اعضای این شـورا  

تـن رسـانـده انـد،  ١١ از سوی دولت، اعضای این شورا را به  
تن جلسات شورایعالی كار به رسمیت میـرسـد  ٧ كه با حضور  

و عدم حضور نمایندگان كارگری نمی توانـد جـلـسـات ایـن  
ـری   ـم گـی شورا را از حد نصاب بیاندازد ویا نقشی در تصمـی

ھر چند كه ازنظرتشكل ھای مستقـل  . این شورا داشته باشد 

و فعالین كارگری این سه جانبه گـرائـی بـه ھـیـچ عـنـوان  
ـنـده واقـعـی   مورد قبول واقع نمی شود و این نمایندگان نمای

ـتـی و كـارفـرمـائـی  . كارگران نمی باشـنـد  امـا عـوامـل دول
ـریـن   ھمچنان در تصویب مصوب ھایی ھستند كـه كـوچـكـت
صدای مخالف ھم شنیده نشود ،جای سـوال دارد چـرا ایـن  
ـنـد و در   نمایندگان در دفاع از حقوق كارگران نـاتـوان ھسـت

ـتـه دالیـل  . دفاع از منافع كارگران خلع سالح شده اند ؟   ـب ال
موجه و مختلفی وجود دارد كه می تـوان بـه چـنـد مـورد  

ـنـدگـان  .  اشاره كرد  انچه كه شواھد نشان می دھد این نـمـای
دست پرورده خود حاكمیت می باشند و بعنوان تشكـل ھـای  
موازی از سوی حاكمیت تعیین شده تا بتواننـد از تشـكـیـل  
ـری   تشكل ھای مستقل كارگـری و سـنـدیـكـائـی جـلـوگـی
ـرا بـا   كنند، كه تـا حـدود زیـادی ھـم مـوفـق بـوده انـد زی
امكانات و اختیاراتی ،كه ھم در سركوب كارگران، و ھـم در  
ـری   تطمیع كارگران در دسترس انھا قرار گرفته با عضو گـی
ھای صوری توانسته اند از رشد فعالیـن كـارگـری و اگـاه  
ـنـد ،   ـن كردن كارگران نسبت به حق و حقوقشان جلوگیـری ك
البته این نمایندگان انطور كه مـا در شـركـت واحـد شـاھـد  
بودیم از حقوق و مزایای باالئی نسبت بـه كـارگـران دیـگـر  
برخوردار بوده اند بطوریكه در زمان بازنشستـگـی ھـم مـورد  
ـرار دارنـد كـه نـمـونـه   حمایت عوامل تعیین كننده خودشان ق

ـنـكـه اسـاسـنـامـه  .  ھای زیادی در سطح وجود دارد   دوم ای
ومشروعیت اعضایشان را باید وزارت كار تائید كنـد یـعـنـی  
ـنـد و خـارج از   ـم ك اینكه اگر نماینده ای بـخـواھـد قـد عـل
خواسته ھای دولتی بنفـع كـارگـران و در راسـتـای حـقـوق  
واقعی كارگران قدم بردارد با برخورد وزارت كـار و عـوامـل  
كانون عالی شوراھای اسالمی حذف خواھد شـد و امـكـان  
پرونده سازی ھم برایـش وجـود داردكـه در شـركـت واحـد و  

از  .  انجمن صنفی بیمارستان ھا بـطـور مشـخـص دیـده شـده 
ھمه مھمتر اینكه این نمایندگان بـه بـدنـه كـارگـری وصـل  

ـنـد  ـر كـارگـران بـوده و ھسـت ـف ایـن  . نیستند و ھمواره مورد تن
ـیـن   سیاست انھائی است كه این نمایندگان پوشـالـی را تـعـی
ـیـه دسـت نشـانـده ھـای   كرده اند كه اگر روزی خواستند عل
خودشان اعتراض كنند پشتوانه ای نداشته باشند و در واقـع  
ـلـكـه بـا تـالش و   نه تنھا اعتباری در بین كارگران ندارند ب
ـم در   ـن ھزینه كارفرما و دولت انتخاب شده اند ، فكر می ك
كل بحث تعیین نرخ دستمـزد كـارگـران ھـم نـمـایشـی اسـت  
برای مشروعیت گرفتن و دور زدن سـازمـان جـھـانـی كـارو  
افكار عمومی در كشور،دولـت روحـانـی ھـم تـا بـه امـروز  
برخالف اینكه ادعای اجرای فصل سوم قـانـون اسـاسـی را  
دارد،اما عملكرد وزارت تعاون كار و رفاه اجتمـاعـی ایشـان،  
ـتـخـابـات نـمـایشـی   خالف این را نشان می دھد ،مـا در ان
ـلـب و   ـق شوراھای ضد كارگری شركت واحد ھنوز شـاھـد ت
ـم   ـی تخلف اشكارا برای رای گیری اجباری از كارگران ھسـت
كه متاسفانه برخورد وزارت كار، دولت تدبیرو امید بـا تـوجـه  
به شكایات اعضای سندیكای شركت واحد خالف این ادعـا  
را ثابت می كند ،اصالح فصل ششـم قـانـون كـار و حـفـظ  
امنیت شغلی برای كارگران وبرسمیت شنـاخـتـن حـق ازادی  
تشكل ھای مستقل كارگری و سندیكائی می توانداعتبـار  

ـر  .  دولت روحانی را در جامعه كارگری افزایش دھـد  در غـی
اینصورت جامعه كارگری جای تاخت و تاز سرمایه دارانـی  
ـتـدایـی كـارگـران را رعـایـت   خواھد بود كه حداقل حقوق اب
نخواھند كرد ھمانطور كه امروزه بخشی از كارگران چـنـدیـن  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ماه یكبار حقوق دریافت می كنند و یا ھـمـه سـالـه ھـزاران  
كارگر در كشور برای سود جوئی بیشتر صاحبان سرمـایـه و  
عدم رعایت نكات ایمنی از سوی كارفرماھا در كارگاه ھـا  
جان می بازند و این خود گواھی است برای تـوجـه نـكـردن  
ـری از حضـور   به حق اعتراض وحـق اعـتـصـاب و جـلـوگـی
تشكل ھای مستقل كارگری و سندیكائی كـه مـی تـوانـد  
ـبـاھـی و رانـت   كشور و جامعه را بیشتر از ایـن بـه فسـاد،ت

 .خواری بكشاند 
 ١٦/١٢/٩٢ داوود رضوی فعال سندیكائی 

 
، براساس ٩٣دستمزد سال : پروین محمدی

  قانون کار تنظیم شود٤١ماده 
یک فعال جامعه کار از مسئوالن حوزه کار درخواسـت  

 را  ٩٣ کرد که دسـتـمـزد سـال  
 قـانـون کـار  ٤١ براسـاس مـاده  

ـرویـن مـحـمـدی  .  تنظیم کننـد  پ
ـنـده کـارگـران   ـر نـمـای که پیـشـت
ـران بـود،   شرکت صنایع فلزی ای
روز شنبه در گـفـت و گـو بـا  
: خبرنگار اقتصادی ایرنا، افـزود 

ــن  ٤١ مـاده   ـی ـی ــع  قـانـون کـار ت
ـرخ تـورم اعـالمـی از سـوی بـانـک   دستمزد را براسـاس ن
ـره   ـف مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چـھـار ن
تعیین کرده که متاسفـانـه ایـن مـوارد ھـمـواره در شـورای  

ـراض بـه  :  وی گفـت .  عالی کار مغفول مانده است  در اعـت
ـرای سـال   دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کـار ب

 ھـزار کـارگـر جـمـع  ٤٠  طوماری به امضای بیش از  ٩٢ 
کردیم که این موضوع ھم به مسئوالن حوزه کـار در دولـت  
دھم منعکس شد اما متاسفانه تغییری در مصوبـه شـورای  

وی که ھفته گذشته با تنـی چـنـد  .  عالی کار ایجاد نشد 
از نمایندگان کارگری دیداری با معاون روابط کـار وزارت  

در  :  تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته است، اظھـار داشـت 
ـم کـه در دولـت جـدیـد   این دیدار از وی درخـواسـت کـردی
ـرخـی   ـر سـالـھـای گـذشـتـه فـدای ب دستمزد کارگران نـظـی

مـتـاسـفـانـه  :  مـحـمـدی گـفـت .  مصلحت اندیشی ھا نشـود 
ھمواره در ھر شرایطی دولت و کارفرمایان اعتقاد دارند کـه  
کارگران باید متحمل شرایط دشـوار شـونـد مـگـر خـانـواده  
کارگری فرزندی ندارد، ھزینه تحصیل ندارد، اجاره مسکـن  
ـیـمـار   ـیـازی نـدارد، ب نمی دھد، غذا نمی خورد، به تفریـح ن
نمی شود و در نھایت مگر خانواده کارگری کرامـت نـدارد  
که دستمزد آنھا را فـدای مصـلـحـت ھـای دیـگـران مـی  

ـبـی  :  کنید؟ وی یادآور شد  مسئوالن شـریـک تـمـام مصـائ
ھستند که به دلیل فقر و نداری بر خـانـوارھـای کـارگـری  

این فعال کارگری تعیین دستـمـزد  .  کشور تحمیل می شود 
: امسال کارگران را موضوعی مھم عـنـوان کـرد و گـفـت 

چشم ھمه کارگران کشور به تصمیم شـورای عـالـی کـار  
ـیـن دسـتـمـزد حـداقـل   است که چگونه می خواھند با تـعـی

 .معیشت یک خانوار چھار نفره را در نظر بگیرند 
 
 کارگر پارس جنوبی خطاب به ٤٢٠نامه

شورای عالی کاردرباره تعیین حداقل مزد 
 وبرشمردن مشکالت شرایط کارشان

اسفندایلنا، در این نـامـه کـه بـه امضـای  ١٧ به گزارش 

ھای نفت و گاز منطقـه پـارس     کارگر شاغل در پروژه ٤٢٠ 
ـلـه   جنوبی رسیده است، حداقل حقوق کارگران بایـد بـه وسـی

ـتـصـادی و جـامـعـه   کار  ـقـل و نـه    شناسان اق شـنـاسـان مسـت
ـنـھـا تـکـرار   اقتصاددانان وابسته به نئولیبرالیسم جھانی که ت

ـررسـی    ھای صندوق بین   کننده تئوری  ـنـد، ب المللی پول ھسـت
این کارگران با تاکید بر اجرای وعده رئیس جـمـھـور  .  گردد 

ـنـد اول مـاده    در اولین نشست خبری  ـر اجـرای ب اش مبنی ب
ـرخ  ٤١   قانون کار و افزایش متناسب دستمزد کارگـران بـا ن

ـنـد دوم ایـن مـاده قـانـونـی شـده و   تورم، خواستار اجرای ب
(حداقل حقوق یک خانوار کارگری با دو فرزنـد  :  اند   آورده 

ـرسـت    باید به گونه )   نفر ٤  ای محاسبه گـردد کـه ایـن سـرپ
ـرورش،    خانواده قادر باشد ھزینه  ھای مسـکـن، آمـوزش و پ

ـره  ٤ بھداشت و درمان، تامین غذا و پوشاک این خانوار   ـف  ن
بـایـد    این حداقل پس از مشخص شدن، می .  را پرداخت نماید 

ـرخ تـورم بـاال   در صورت بحران اقتصادی شناور باشد و با ن
ای نفت و گاز پارس جنوبـی در ادامـه    کارگران پروژه .  برود 
شان به شورای عالی کار ھمچنین به توصیف شـرایـط    نامه 

ـیـن    مـقـاولـه نـامـه :  انـد   آنان آورده . اند   کارشان پرداخته  ھـای ب
ـر روزانـه    سـاعـت کـار  ٨ المللی و قانون کار ایران تاکید ب

دارند و اضافه کاری، در صورت موافقت کارگر، نبایـد از  
ـبـایـد اضـافـه   دو ساعت در روز بیشتر باشد و ھر روز ھـم ن

این در حالی است کـه کـارگـران  .  کاری وجود داشته باشد 
ــه    و ھــمــه نــیــروی کــار پــروژه   سـاعــت کــار  ١٢ ای روزان

ـروژه .  کنند   می  ـنـدی   چون شرایـط کـار پ ـب ھـای    ای و زمـان
ـیـن ایـجـاب مـی  ایـن کـارگـران بـه  .  کـنـد   ضروری آن، چن

ـقـاط جـھـان   ـر ن مقایسه شرایط کار ھـمـکـارانشـان در سـای
در ھـمـه کشـورھـای جـھـان کـارگـران  :  اند   پرداخته و آورده 

ـتـه بـه مـرخصـی    پروژه  ـتـه کـار، دو ھـف ای پس از دو ھـف
ـنـد،    روند و حقوق کامل یک ماه را دریـافـت مـی   می  کـن

  ١٢ ای در طی دو ھفته کار روزانـه    چرا که کارگران پروژه 
 درصد بابت ساعات اضـافـه کـاری  ٤٠ ساعته با احتساب  

جـمـع کـار دو  )   ساعت ھر روز اضـافـه کـاری ٤ ( در روز  
 سـاعـت کـه از  ١٩٣ شود    ای می   ھفته یک کارگر پروژه 

کـنـد و    یک ماه کار کارگری که در شھر زنـدگـی مـی 
ـر اسـت   اش بـه سـر مـی   شب را در کنار خانواده  ـیـشـت ـرد ب . ب

از ایـن رو  :  اند   کارگران با استناد به موارد باال، تاکید کرده 
دو ھفته کار، دو ھفته مـرخصـی بـا حـقـوق کـامـل یـک  

ـروژه  از سـوی  .  بـاشـد   ای مـی   ماھه حق قانونی کـارگـران پ
ـنـد،  ٢٤ ای    دیگر کاگران پروژه   ساعته در اختیار پروژه ھسـت

ھـای    بـابـت حـداقـل .  ھا زندگی عمومی دارنـد   و در خوابگاه 
بھداشتی، مسکن و غذا و بدون ھیچ امکانـات رفـاھـی و  

این شـیـوه کـار بـا تـوجـه بـه  . کنند   یا ورزشی زندگی می 
ـروژه    ٢٤  روز،  ٢٤ ای بـایـد    اینکه امروزه یـک کـارگـر پ

  ١٢ ھـای عـمـومـی بـا روزی    ساعته در پروژه و خـوابـگـاه 
ای در صـنـایـع    کار پروژه .  ساعت کار پر شتاب به سر ببرد 

ـقـت یـک اردوگـاه کـار   ـی ـران در حـق نفت و پتروشیـمـی ای
بـاشـد از سـوی    اجباری است، که شایسته جامعه ما نـمـی 

ـروشـیـمـی    دیگر کار در پروژه  ـت ـتـی ھـمـراه بـا    –ھای پ ـف ن
بـو    است که بی  ٢S Hھای گازی بسیار خطرناک،    آلودگی 

ـنـجـا   ولی مرگبار است و رقیق شـده  آن را کـه مـا، در ای
ـبـی در پـی    مرتب تنفس می  ـل کنیم صدمـات مـغـزی و ق

کارگران نفت و گاز منطقه پارس جـنـوبـی در نـامـه  .  دارد 
چون در قـانـون  : اند   ایشان نوشته   خود پیرامون مشکالت بیمه 

انـد،     قانون کار را مـنـظـور نـکـرده ١٣ کار مناطق ویژه ماده  
ـنـد و اگـر    پیمانکاران یا بیمه کارگران را پرداخت نـمـی  کـن

ھا را پرداخت کنند با حداقل حقوق ایـن کـار را    بیمه برخی 
ھم تامین اجتماعی و ھم اداره کـار از ایـن  .  دھند   انجام می 

شیوه عمل پیمانکـاران اطـالع دارنـد ولـی بـدان رسـیـدگـی  
چون تـعـدیـل سـاخـتـاری و خصـوصـی سـازی  .  کنند   نمی 

ـروی کـار اسـت  ـی ـیـه ن ـر عـل ایـن  .  معنایش قانون زدائـی ب
شود، زمانی کـه کـارگـر در    سواستفاده پیمانکار باعث می 

شود بـا حـداقـل حـقـوق    اثر حادثه دچار از کارافتادگی می 
 .ناچیزی مواجه شود 

 
 نفره طبق ٤ھزینه ماھیانه یک خانوار 

 میلیون و ١قیمت ھای بھمن ماه امسال به 
 . ھزارتومان رسیده است٧٦٠

دستمزدھا و حساب و کتاب ھای ادعایی 
 حکومت در باز ھزینه ھای زندگی کارگران

ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد سـال  :  اسفند ٩  ،  ٩٣ در آستانه تعی
کمیته مزد کارگران استان تھران اعالم کرد ھزینه ماھـیـانـه  

  ١  نفره طبق قیمت ھای بھمن ماه امسال بـه  ٤ یک خانوار  
طـبـق مـحـاسـبـات  .   ھزارتومان رسـیـده اسـت ٧٦٠ میلیون و  

 درصـد کـل  ٦٥ انجام شده، خوراک و مسکن به تنھـایـی  
ـنـه خـوراک ھـر   مبلغ یادشده را تشکیل مـی دھـد و ھـزی

 ھـزار و  ٨٢٨  نفره در ماه در خوشبینانه ترین حالت  ٤ خانوار  
ـتـه  .   تومان است ٨٨٤  به گزارش خبرنگار مھر، یکشنبه ھـف
ـنـدگـان تشـکـالت  " (  نمایندگان کارگران "آینده   منظور نمـای

ـتـه  ) دست ساز دولتی است  ، کارفرمایـان و دولـت کـه گـف
ـنـه   ـی می شود نمایندگانی از مجلس و برخی اعضـای کـاب
را نیز شـامـل مـی شـود در وزارت تـعـاون، کـار و رفـاه  
ـنـده را در   اجتماعی دومین نشست درباره دسـتـمـزد سـال آی

ـرگـزار مـی  ٩٢  روز بـه پـایـان سـال  ٢٠ فاصله کمتر از    ب
طبق نشستی که پیش تر و در ھفته ھـای گـذشـتـه  .  کنند 

ـنـدگـی از   به این منظور با مدیریت وزارت کار و بـه نـمـای
، کـارفـرمـایـان  " نمایندگان کارگران " دولت برگزار شده است،  

ـیـن مسـائـل مـربـوط بـه   و دولت به بیان دیدگاه ھا و ھمچن
ـم  ١٨ بررسی تغییرات قیـمـتـی  . کار و تولید پرداخته اند  ـل  ق

ھرچند مباحث مطرح شده در نشست اول مزد و بـھـره  . کاال 
ـیـد،   وری بیشتر به طرح مباحث کلی پیرامون وضعـیـت تـول
بھره وری نیروی کار و معیشت کارگران در ایران گـذشـت،  
اما گفته می شود در روزھای آینده قرار است تصـمـیـمـات  
مھمی درباره وضعیت حقوق و دستمزد میلیون ھـا مشـمـول  

ـتـه  .  گرفته شود ٩٣ قانون کار در سال   در عین حـال، کـمـی
مزد شوراھای اسالمی کار استـان تـھـران در آسـتـانـه ایـن  
ـرامـون وضـعـیـت   ـی نشست نتایج بررسی ھا و مـحـاسـبـات پ
ـیـن حـداقـل   معیشت خانوار کارگری، ھزینه ھـا و ھـمـچـن

ایـن  .  ھزینه امسال ھر خانوار کارگری را ارائـه کـرده اسـت 
محاسـبـات بـه نـحـوی بـوده کـه  :  کمیته اعالم کرده است 

ـر   ارقام مربوط به ھزینه خوراکـی ھـا و آشـامـیـدنـی ھـا ب
 قلم کاالی اساسی صرفا با نرخ میادین مـیـوه و  ١٨ اساس  

تره بار و ھمچنین ارقام اعالم شـده تـوسـط مـراجـع رسـمـی  
با این وضعیت و اینکه ارقام کف بـازار و  .  اعالم شده است 

ـران   فروشگاه ھای موجود در سطح شھرھا و روسـتـاھـای ای
ـرار نـگـرفـتـه اسـت،   ـنـدگـان  " مالک ایـن ارزیـابـی ق نـمـای

ـنـد ھـر خـانـوار  "  کارگران  ـره  ٤ در استان تھران می گـوی ـف  ن
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  ١ کارگری در حال حاضر با نرخ ھای بـھـمـن مـاه امسـال  
ـنـه دارد ٣٠٠  ھزار و  ٧٦٠ میلیون و   .  تومان در ھر مـاه ھـزی

اختالف معنادار حداقل مزد با خط فقر این در حـالـی اسـت  
که در شرایط فعلی درآمد بسیاری از کارگران کشـور بـه  
ـرو   ـن ـیـسـت و از ای اندازه رقم مورد نیاز ماھیانه ذکر شـده ن
ـنـه ھـای خـود بـا   خانوارھای کارگری برای تـامـیـن ھـزی

تا کمتر از  .  مسائل و دشواری ھای فراوانی مواجه ھستند 
 ھزار و  ٤٨٧ یکماه آینده حداقل دستمزد مشموالن قانون کار  

ـلـی وزارت کـار ایـن  ١٢٥  ـب  تومان است که طبق اعـالم ق
 درصد ھزینه ھای مـاھـیـانـه  ٢٢ میزان در بھترین شرایط تا  
ـر کـار  .  کارگران را تامین می کند  از سویی، مـعـاون وزی

گفته است در سال جاری کارفرمایان بـه ازاء ھـر کـارگـر  
ـیـن ارقـام و  .   ھزارتومان ھزینه کـرده انـد ٩٣٣ متوسط   در ب

آمارھای متفاوتی که از سوی مراجع مختلف عنـوان مـی  
شود، چیزی که بسـیـار روشـن و واضـح اسـت مسـائـل و  
مشکالت معیشتی خانوارھای کارگری، افت شدید قدرت  

 ھزارتومانی حـداقـل  ٤٨٧ خرید آنان و شکاف معنادار درآمد  
 . میلیون تومانی اعالم شده است ٢ بگیران با خط فقر  

ـتـه مـزد شـوراھـای   طبق جدولـی کـه از سـوی کـمـی
ـنـھـا   ـم  ٢ اسالمی کار استان تھران ارائـه شـده اسـت، ت ـل  ق

 درصد درآمد کارگـران را  ٦٥ مسکن و خوراک در ھر ماه  
به خود اختصاص می دھد و بر اساس محاسبه انجام شـده،  

ـنـه  ٤ ھر خانوار   ـرای تـامـیـن ھـزی  نفره کـارگـری در مـاه ب
ـرای تـامـیـن  ٨٨٤  ھزار و  ٨٢٨ خوراک نیاز به    تـومـان و ب

ـنـه ھـای   ھزینه مسکن با در نظر گرفـتـن مـیـانـگـیـن ھـزی
 درصـد از  ٥٠ مسکن در تمام نقاط تھران و با فرض اینکه  

 تـومـان  ٧٣٣  ھزار و  ٣١٥ کارگران صاحب خانه باشند، نیز  
! حذف ھزینه تفریح و تـحـصـیـل کـارگـران .  اعالم شده است 

ھمچنین با حذف ھزینه دخانیات از سبـد مصـرفـی خـانـوار  
ـره  ٤  تومان نیاز یک خانوار  ٤٠٠  ھزار و  ٨٧ کارگری،   ـف  ن

 ھزارتومان نیز سـھـم  ١٢٠ در ماه به منظور تھیه پوشاک و  
در کـنـار ایـن، سـھـم  .  تامین ھزینه بھداشت و درمان اسـت 

ـم نـھـایـی     ١ خرید اثاثیه نو برای منزل کارگران نیـز در رق
سـھـم  .   ھزارتومانی در نظر گرفته نشده اسـت ٧٦٠ میلیون و  

ـره کـارگـری در  ٤ حمل و نقل در سبد معیشت خـانـوار   ـف  ن
ـبـاطـات  ١٦٠ سال جاری    ھـزار و  ٤٨  ھزارتومان، سـھـم ارت

 ھزارتومان و سھـم  ١٠٩  تومان، سھم تحصیل و آموزش  ١١٥ 
 تـومـان در  ٨٦٨  ھـزار و  ٩٣ کاالھا و خدمات متفرقه نیز  

ـرای امـور  .  نظر گرفته شده است  در این بخش نیز سھمـی ب
فرھنگی و تفریح خانوار کارگری در نظر گـرفـتـه نشـده و  
ـریـح نـمـی   ـف کمیته دستمزد فرض کرده ھیچ کارگری به ت
رود و یا اساسا نیازی به تفریح برای خانوارھـای کـارگـری  

نکته حائز اھمیت در این محـاسـبـه جـدیـد ایـن  !  وجود ندارد 
  ٤  ھزارتومانی یـک خـانـوار  ٨٢٨ است که سھم خوراکی  

نفره کارگری بر اساس نرخ ھای میادیـن شـھـرداری تـھـران  
ـیـاز  .  محاسبه شده است   ھـزارتـومـانـی ھـر  ١٦٠ ھمچنین ن

ـقـل   ـنـه ھـای حـمـل و ن خانوار کارگری برای تامـیـن ھـزی
ـقـل   ماھیانه نیز با فرض استفاده کامل از وسایل حـمـل و ن

ـیـاز  .  عمومی محاسبه شده است    ١٠٩ در بخش مربوط به ن
 نفره برای تحصیـل و آمـوزش  ٤ ھزارتومانی ماھیانه خانوار  

ـر   نیز تنھا ھزینه ھای فرزندان کارگران لحاظ شده و فرض ب
 !این است که ھیچ کارگری قصد ادامه تحصیل را ندارد 

 

 کارگران
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
 ٨زنده باد :مناسبت روز جھانی زن 

 مارس، زنده باد آزادی و برابری
مارس روز جھانی زن، سرآغاز خیزی بزرگ در تاریـخ  ٨ 

ـیـه زنـان   ـر عـل ـبـعـیـض ب بشریت برای پایان دادن به ستم و ت
ـر مـتـن  .  است  ـیـش ب ـیـش از یـکـصـد سـال پ این روز در ب

مبارزات طبقه کارگر و اھداف و آرمانھای انسـانـی آن بـه  
منصه ظھور رسید و بدنبال خود جنبش زنان را بمثابه یـک  
جنبش بـزرگ اجـتـمـاعـی در طـول تـاریـخ مـعـاصـر وارد  

ـبـشـی کـه امـروزه  .  کشمکشھای اجتماعی جھان کـرد  جـن
ـقـا و خـاورمـیـانـه و سـر دیـگـر آن در   یک سر آن در آفری
ـرخـی کشـورھـا از   کشورھای بزرگ صنعتی است و در ب
ـرات   جایگاه اجتماعی تعیین کننده ای برخـوردار اسـت و اث
. بسیار مھم و تاریخ سازی در چرخشھای اجـتـمـاعـی دارد 

برابری خواھی، ھویت و خصلت نمای جنبش زنـان اسـت و  
ـیـونـدی   ـریـن سـطـح پ ـبـش در عـمـیـق ت از ھمینجا، این جـن

ـبـش کـارگـری دارد  ـم و  .  ناگسستنی و تاریخی با جـن سـت
تبعیض جنسیتی بر زنان یکی از ستون فقرات اصلی حـفـظ  
نظام بردگـی و بـھـره کشـی انسـان از انسـان اسـت و تـا  
ـم و   زمانیکه تحوالت اجتماعی قادر به رفع کامل ایـن سـت
تبعیض نشود ھیچ تحول بزرگ انسانی را نیز در امـروز و  

اینرا ما کـارگـران  .  فردای تاریخ بشریت  شاھد نخواھیم شد 
ـیـل مـا   ـم و بـه ھـمـیـن دل ـی ـف ـر آن واق ـم و ب ـی بخوبی میدان
ـری   ـراب ـرای تـحـقـق کـامـل ب پیگیرترین نیروی اجتمـاعـی ب
حقوق زنان و مردان ھستیم و ھـمـیـشـه بـدور از ھـر گـونـه  
ـرار   ـم و ق سیاست ورزی در کنار جنبش زنان قرار داشـتـه ای

ـران بـا خـفـت بـار  .  خواھیم داشت  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـر زنـان،   شمردن و محکوم کردن ھر گونه تبعیض جنسیتی ب

ـری خـواه  ٨  ـراب  مارس را به عموم زنان و مـردان شـریـف و ب
ـبـش   صمیمانه تبریک میگوید و با اعالم ھمبستگی با جـن
ـری کـامـل حـقـوق زنـان و   ـراب زنان، خواھان تحقق فـوری ب
ـتـصـادی و   مردان در کلیـه شـئـون زنـدگـی اجـتـمـاعـی اق
ـر حـق زنـان و مـردان   سیاسی فرھنگی است و با تاکـیـد ب
برابری خواه برای برگزاری مراسم این روز جـھـانـی، اعضـا  
خود و عموم کارگران در سراسر کشـور را بـه شـرکـت در  

اتحادیه آزاد کارگـران  .   مارس فرا میخواند ٨ مراسھای روز  
 ١٣٩٢  اسفند  ١٦  –ایران  
 

 گرامی باد ھشت مارس، روز جھانی زن
زن فرودست ترین   دنیاست آری چنین " 

 "است بیندیش و کاری بکن
 مـارس، زن  ٨ و در آستانه صـد و سـومـیـن سـالـگـرد  

در خانه، در کارخانـه، در مـزرعـه،  . ھمچنان فرودست است 
. در خیابان، در مدرسه، در دانشگاه و در ھـر جـای دیـگـر 

چه در کشورھای توسعه نیافته و عقب نگھداشتـه شـده و  
گاه بـه ایـن شـکـل و  .  چه در کشورھای مدرن و پیشرفته 

مـنـاسـبـات  .  گاه کمتر و گاھی ھم بیشتر .  گاه به آن شکل 
سوداگرانه، قوانین ارتجاعـی، فـرھـنـگ، عـادات، آداب و  
رسوم و سنت ھای پـوسـیـده و عـقـب مـانـده ھـمـچـنـان در  

ـره جـانـش را مـی مـکـنـد  تضـاد  .  زنجیرش می کنند وشی

طبقاتی و تبعیض و تمایز میان انسان ھا، ھـمـانـا اسـاس و  
بنیاد جوامع طبقاتی و روابط مـیـان افـراد بشـر را در ایـن  
ـیـز خـود   گونه جوامع تشکیل می دھد و فـرودسـتـی زن ن
یکی از نشانه ھای این تبعیض و تمایز است که ھمگام بـا  
شکل گیری طبقات و جوامع طبقاتی به وجـود آمـد و در  
ـیـچـیـده ای بـه خـود   نظام سرمایه داری اشکال نـویـن و پ

ـر نـظـام ھـای  .  گرفت  نظام سرمایه داری نیز ھمـچـون سـای
ـریـت  (  طبقاتی بر اساس استثمار اکثریت توسط اقلیت   اکـث

ـثـمـار در مـقـابـل   ـم و اسـت کارگران و توده ھای تـحـت سـت
زنـان، در  .  اداره مـی شـود )  اقلیتی بی کاره و استثمارگر  

واقع نیمی از این اکثریت تحت ستم و استثمار را تشـکـیـل  
می دھند که با شدت و حدت بیشتری نسـبـت بـه مـردان،  
ـرار مـی   ـم ق استثمار می شوند و  مورد بھره کشـی و سـت

ـری نـظـام سـرمـایـه  .  گیرند  ھمگام با تکوین و شـکـل گـی
داری، برای یک دوره زنان به درون خانه ھا رانده شدنـد تـا  

ـیـش  .  به طور رایگان به باز پروری نیروی کار بپردازنـد  تـا پ
از ان اگرچه زنان دارای موقعیتی فرودست بـودنـد، امـا از  
ـیـدی و   ان جا کـه واحـد خـانـواده ھـنـوز یـک نـھـاد تـول
اقتصادی قـابـل اتـکـا، بـه ویـژه در بـخـش کشـاورزی و  
روستایی به شمار می رفت، زنان ھنوز درتولید اجـتـمـاعـی  
نقش داشتند و محصوالت تولید شده تـوسـط ایـن بـخـش از  
جامعه نیز سھمی از تولید اجتماعی را بـه خـود اخصـاص  

اما به تدریج که کـارگـاھـھـا و کـارخـانـه ھـای  .  می داد 
ـبـوه و   ـیـد ان بزرگ توسعه پیدا کردند و متناسب بـا آن تـول
ـقـل   ـت کار   مزدی رواج یافت، تولید از خانه به کارخانه مـن
شد و پدیده ای به نام زن خانه دار به معنای اخـص کـلـمـه  

زنان خانه دار بدون ھیـچـگـونـه سـاعـت کـار  .  به وجود آمد 
ـیـمـه   معین، بدون دستمزد، بدون مرخصی، بدون ھیچ گونه ب

به ارائه کار تکراری و مـالل  . . .  و حقوق بازنشستگی و  
ـلـف نشـان  .  انگیز خانگی مشغول شدند  بررسی ھـای مـخـت

ـیـمـاری ھـای جسـمـی و روانـی و   ـروز ب می دھند کـه ب
افسردگی در زنان خانه دار ، به دلیـل کـار در انـزوا و بـه  
ـری رایـج اسـت  . دور از روابط اجتماعی به شکل چشم گـی

آمارھا نیزحاکی از آن است که ھـر زن خـانـه دار در سـال  
 ساعت کار ارائه می کنـد کـه عـلـی  ٤٠٠٠  تا ٣٠٠٠ بین  

العموم درآمارھای تولید ناخالص ملی نادیـده گـرفـتـه مـی  
کارھایی مثل پخت و پز، شست وشو، نگـھـداری از  . شوند 

کودکان و سالمندان و ھزار و یک کار ریز و درشت دیـگـر  
ـروی   ـی که به ھیـچ وجـه در مـحـاسـبـات ارزش گـذاری ن

ـریـن    .   " کارنیز حرفی از آن در میان نیست  زن فرو دست ت
دنیاست آری اینچنین است اگر باور نـداری  نـگـاھـی بـه  

ـتـه بـا تـوجـه بـه  ." شریک زندگیت بینداز  سرمایه داری الب
نیاز خود به نیروی کار، به ویژه در ھنگام وقوع جـنـگـھـا و  
منازعات که بعضا  کارگاه ھا و کارخانه ھـا از کـارگـران  
مرد خالی می شدند، زنان را نیز ھمچون مردان در مـراکـز  
ـفـاده از مـوقـعـیـت   کار و تولید به کـار کشـیـد و بـا اسـت
ـر از مـردان بـه ان   فرودست آن ھا دستمزدی به مراتب کمـت

ـروز بـحـرانـھـای  .  ھا پرداخت  سرمایه ھمچنین بـه ھـنـگـام ب
ـررسـمـی   اقتصادی، با به کارگیری زنان در بـخـشـھـای غـی
اقتصاد، با دستمزدھای ناچیز، بخش عظیمی از بـار بـحـران  
را به دوش کارگران زن گذاشت و توانست سطح دستـمـزدھـا  

و مطابـق آن چـه  .  را به مقدار قابل مالحظه ای تقلیل دھد 
ـر   ـتـصـاد غـی آمارھا می گویند، اشتغال زنـان در بـخـش اق
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رسمی، به ویژه در کشورھای توسعه نیافته، روز به روز در  
ـره  .  حال افزایش اند  به طور کلی زنان به عنوان نیـروی ذخـی

کار، بر اساس نیاز سرمایه، گاه بـا دسـتـمـزد ھـای بسـیـار  
اندک به کار گمارده می شونـد و گـاه، دسـتـه دسـتـه و  

ـر  .  گروه گروه اخراج و به درون خانه ھـا رانـده مـی شـونـد  ب
اساس ھمین آمارھا حتی در کشورھای پیشرفته صـنـعـتـی  
. نیز تفاوت فاحشی بین دستمزد زنـان و مـردان وجـود دارد 

آمارھای زیرکه توسط سـازمـان جـھـانـی کـار تـھـیـه شـده  
تفاوت دستـمـزد زنـان و مـردان شـاغـل را درچـنـد کشـور  

 :پیشرفته ی سرمایه داری نشان می دھند 
  ٧/٣٣  درصـد، ژاپـن ٥/٢٧ درصد، کانـادا  ٤/٢٢ آمریکا  

ـفـاوت  . درصد  ھمچنین جدول زیر نشان دھنده مـوقـعـیـت مـت
ـران اسـت کـه در سـال     ٢٠٠٩ کاری زنان و مـردان در ای

ـریـت شـاغـالن  .  محاسبه گردیده است  ـبـا اکـث ـری ـق در ایران ت
کارگاه ھای کوچک را زنان تشـکـیـل مـی دھـنـد و بـا  
توجه به خروج بخش اعظم کارگاھھا از پوشش قـانـون کـار  
ـریـت زنـان شـاغـل در   ـیـجـه گـرفـت کـه اکـث ـت می توان ن
کارگاھھا، بدون ھیچ نظارت قانونی و بیمه ای در شـرایـط  
ـر   ـیـن ت غیر بھداشتی و نا امن با دستمزدھای به مراتب پـای
از حداقل دستمزد مصوبه حتی، در این کـارگـاھـا مشـغـول  

مرگ دلـخـراش دو کـارگـرزن، طـی مـاه  .  به کار ھستند 
ـلـب   ھای اخیر، در یکی از ایـن کـارگـاھـھـا، آن ھـم در ق
پایتخت، که به ھمراه دیگر ھمکاران کارگر خود به شـکـل  
کامال  غیر بھداشتی وغیر انسانی ای در آن جـا بـه کـار  
گمارده می شدند، خود نمونه بسیار کوچکی از وضـعـیـت  
زنان شاغل در چنین کـارگـاھـھـایـی را بـه نـمـایـش مـی  

طی چندسال اخیر، شکل جدیدی از کـارصـنـعـتـی  .  گذارد 
در ایـن  .  پنھان رواج یافته که به کارخانگی معـروف اسـت 

ـلـف   شکل از کار، زنان توسط بخش ھا و رشته ھـای مـخـت
اقتصادی به طور غیررسمی و با دستمزدی اندک به کـار  

ـنـھـا از  .  گرفته می شوند  به این صورت، کارفرمایان نـه ت
کار ارزان زنان بھره می برند بلکه با صرفه جویـی در کـار  
ـرق و   ـنـه آب و ب از طریق نپرداختن ھزینه اجاره محل، و ھزی
گاز و سرویس ایاب و ذھاب و غذا و حق بیمه و مالیـات و  

ـیـن  .  غیره به سودھای کالنی دست پیدا می کننـد  ھـمـچـن
میلیون ھا زن و کودک در مناطق روستائـی و شـھـرھـای  
کوچک در دو میلیون کارگاه قـالـی بـافـی مشـغـول بـه  

بـا  .  کارند که از تمامی حقوق و مزایای اجتماعی محروند 
ــح کــه    در صــد کــارگــران شــاغــل در  ٩٠ ایــن تــوضــی

کارگاھھای قالیبافی را زنان و دختر بچه ھا تشکیل مـی  
ـنـد و  ١٦  تا  ١٢ دھند که روزانه ین    ساعت کـار مـی کـن

ـیـمـاری ھـای   ـیـمـاری ھـا از جـمـلـه ب اغلب آنان به انواع ب
ـنـد  ـتـال ھسـت ـره مـب . پوستی و مفصلی و استخـوانـی و غـی

ــدتــر از آن بــی کــاری، فــقــر،   ــمــزدھــای انــدک و ب دسـت
گرسنگی، انواع بی حقوقی و محرومیت، وجـود فـرھـنـگ  
ــھــای خــانــگــی و   ــت ــرد ســاالر، رواج خشــون ــیــن م و قــوان
ـفـاوت   خشونتھایی که به عناوین مختلف و تحت اشکال مـت
در محل کار و در دیگر اماکن خصوصی و عمومی علیـه  
زنان ا عمال می شود ھمه وھمـه دسـت بـه دسـت ھـم داده،  

آمـارھـا  .  زمینه رشد پدیده تن فروشی را فراھم ساخـتـه انـد 
حکایت از آن دارند که سن تن فروشـی بـه شـدت کـاھـش  
یافته و این پدیده شوم ابعاد بی سابقه ای به خـود گـرفـتـه  

تا آن جا که بر طبق برخی بررسی ھای غیر رسمـی،  .  است 

 بـانـد  ٨٠٠٠ ھم اکنون تنھا در کالن شھر تھران، نزدیک به  
تن فروشی وجود دارد که در مجموع این پدیده نامیـمـون را  
ـرنـد  . در این شھر  به شکل سازمان یافته ای به پیش می ب

سن تن فروشی به شدت کاھش یافـتـه و حـداقـل سـن تـن  
بخش زیادی از زنـان تـن  .   سال رسیده است  ١٣ فروشی به  

فروش مبتال به ایدز می باشند این زنـان کـه بـه مـعـنـای  
واقعی فرصت زندگی از انھا گـرفـتـه شـده، در مـنـجـالب  

ـردگـان  . "  متعفن سرمایه دست و پا می زنند  ـرده ی ب زن ب
سرمایه بـحـران زده بـخـش  "  است،آری این را باید فریاد کرد 

عظیم و گسترده ای از بار بحران را بر دوش زنـان گـذاشـتـه  
ـنـگـیـن   و با به فالکت کشاندن زنان، به حیات چرکیـن و ن

ـر  .  خود ادامه می دھد  زندگی اما چرا باید فالکت بـار وپ
ـنـھـا  .  مشقت باشد؟ زندگی یک فرصت اسـت  فـرصـتـی ت

پس چـرا بـایـد از آن گـذشـت؟ ھـر انسـانـی  .  برای یکبار 
چـه زن  .   شایسته آنست که در خور انسـان زنـدگـی کـنـد 

ـیـن  . " باشد  و چه مرد  زن فرودست ترین   دنیاست آری چـن
ـرده ی  " اما آیا ھمچنان فرودست خواھد ماند؟  .."  است  زن ب

 بردگان است 
ـیـن بـاشـد؟  نـه ..."  آری  ! اما برای ھمیشه آیا باید چن
 !را با ھم فریاد کنیم " نه "بیائیم  
ـیـن بـاشـد !  نه  ـتـه  !  نباید و ما نمی گذاریم که چن کـمـی

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری ،  
تا زمان سلط  مناسـبـات  :  با اعتقاد به این اصل اساسی که  

سرمایه داری و حاکمیت سرمایه بر ھـمـ  ارکـان جـامـعـه ،  
ـر نـخـواھـد   قوانین و فرھنگ مردساالرانه از جامعه رخـت ب
بست و لذا برابری زن و مرد بطور کـامـل و در ھـمـ  ابـعـاد  
زندگی اجتماعی و اقتصادی و سـیـاسـی و فـرھـنـگـی و  

تـأمـیـن نـخـواھـد شـد ، خـواسـت ھـا و  . . .  جنسیتی و  
 مارس ، روز جھانی زن ، به ایـن  ٨ مطالبات خود را در روز  

شرح زیر اعالم نموده و برای تحقق یک به یک مـوارد آن  
ـرخـورداری ازحـق ایـجـاد    -١ :  تالش و مبارزه خواھد کـرد  ب

ـرخـورداری از آزادی   تشکل ھای مستقل و ھـمـیـن طـور ب
 .ھای دموکراتیک و مدنی در ھمه زمینه ھا و ابعاد 

لغو قراردادھای موقت کار و سفید امضای کـار و    -٢ 
متوقف ساختن کار، تحـت تسـلـط و ظـابـطـه شـرکـتـھـای  

ـیـمـان کـاری  ـرخـورداری از حـقـوق و    -٣ .  واسطه ای و پ ب
ـیـش از   ـرای ھـر نـوع بـازنشـسـتـگـی   پ مزایای کامل،  ب

ـقـ  کـار و  ٢٠ موعد، ازجمله باز نشستگی با     ٤٢  سال سـاب
 -٤ .  سال سن و ھمچنین بازنشستگی با ده سال سابقه کـار 

ـیـن   پرداخت مقرری بیمه بیکاری به زنان خانه دار و ھـمـچـن
زنـان بـایـد در  .  برخورداری آنان از بیمه تـأمـیـن اجـتـمـاعـی 

ــا از   ــه  وی ــن کــار در خــان ــه ی حــی صـورت وقــوع حــادث
کارافتادگی، از مقررات مـربـوط بـه حـوادث کـاری و از  

برخورداری از حـق طـالق،    -٥ . کارافتادگی بھره مند شوند 
ـتـخـاب   حق عائله مندی، حق حضانـت از فـرزنـدان، حـق ان
پوشش و محل زندگی، حق انتخاب ھمسر، حـق تـحـصـیـل،  
ـنـدی   ـلـف و لـغـو سـھـمـیـه ب حق آزادان  سفر به مناطق مخـت
جنسیتی در دانشگاه ھا و دیگـر مـراکـز کـار و زنـدگـی،  
ھمچنین رفع محدودیت ھای قانونی اشتغال از طریق اجـازه  
ـبـعـیـض آمـیـز در مـورد   ھمسر یا پدر و لغو کلیه قوانیـن ت

 -٦ . . .   طالق، دیه، حضانت فرزندان، چند ھـمـسـری و  
زنان بیشترین قربانیان نا امنـی مـوجـود درجـوامـع سـرمـایـه  

ـری، بـحـران  .  داری ھستند  ـراب ـر نـاب ـر بسـت جـوامـعـی کـه ب

نـا  .  اقتصادی، فقر و نا امنی اجتماعی شکل گـرفـتـه انـد 
امنی موجود در جامعه امـکـان تـحـرک را از زنـان مـی  

جامعه امن و سالم حق ھمه انسان ھا و به ویـژه حـق  . گیرد  
ـیـت  ٧ . زنان است  ــ برخورداری جامعه و به ویژه زنـان از امـن

اجتماعی و تأسیس خانه ھای امن برای زنـان آسـیـب دیـده  
در جامعه و حمـایـت ھـای ویـژ  بـھـداشـتـی و درمـانـی و  

آزادی زندانیان سیاسـی    -٨ .  آموزشی و مشاوره ای از آنان  
و عقیدتی و لغو ھمه اشکال شکنـجـه و اعـدام، از جـمـلـه  
مجازات قرون وسطایی و نفرت انگیز سنگسـار و از مـیـان  
برداشتن ھر نوع  خشونت علیه زنـان،  در ھـمـه اشـکـال و  

. منوعیت ازدواج پدرخوانـده بـا فـرزنـد خـوانـده   -٩ . صور آن 
ی حـمـایـت از    الیـحـه " توضیح این که اخیرا تـحـت عـنـوان  

ـفـاده  "!  سرپرست و بدسرپرست   کودکان و نوجوانان بی  سـوءاسـت
ـــ  ١٠ .  جنسی از دختران مشروعیت قانونی پیدا کـرده اسـت 

ـرسـتـاری، در   پذیرش شغل پرمسئولیت و طـاقـت فـرسـای پ
ردیف شـغـل ھـای سـخـت و زیـان آور و در ایـن رابـطـه،  
برخورداری  کلیه پرستاران از بازنشستگی پیش از مـوعـد،  

ـرخـوردای فـرزنـدان  ١١ .  ھمراه با حقوق و مزایای کامل  ـــ ب ـ
کارگران زن   فوت شده از حقوق و مزایا ی مـادر، درسـت  
ھمانطور که فرزندان کارگران مرد از حقوق پدر بـھـره مـنـد  

برخورداری ھمـه زنـان، چـه شـاغـل وچـه    -١٢ . می شوند 
 .خانه دار از مھد کودک ھای مجھز و رایگان 

ـبـش ھـای آزادیـخـواھـانـه و    -١٣  حمایت از تمامی جـن
برابری طلب و جلوگیری از بازداشت، محاکـمـه، تـھـدیـد و  

 -١٤ .  تعقیب فعالین جنبـش ھـای مـدنـی و اجـتـمـاعـی  
 سال از طـریـق حـمـایـت از  ١٥ ممنوعیت کار کودکان زیر  

  ١٥ خانواده ھای آن کودکان و محدود نمودن کـارکـودکـان  
ـرکـارایـن  ١٨ تا    ساله از طریق اعمال نظارت ھای قانـونـی ب

ـم    -١٥ .  کودکان   ـقـوی به رسمیت شناختن روزجھانی زن در ت
ـرای کـمـک بـه   ھای رسمی کشور   کمیته ھماھنگی ب

 ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

 کارگر از ١٥٠٠دکتر خلیل بھرامیان شکایت 
غارت سازمان تامین اجتماعی را تحویل 

  بازپرسی کارکنان دولت داد١٥شعبه 
 کـارگـر از غـارت  ١٥٠٠ دکتر خلیل بھرامیان شکایت  

ـرسـی  ١٥ سازمان تامین اجتماعی را تحویل  شـعـبـه    بـازپ
 کارکنان دولت داد 

  ١٥٠٠ دکتر خلیل بھرامیان به وکالت از نماینـده ھـای  
جمیل محمدی، شیث امانی، شاپور احسـانـی راد،  ( کارگر  

ـیـه  )  شریف ساعد پناه، جعفرعظیم زاده و پروین محـمـدی  عـل
غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی در شـعـبـه  

ـبـه  ١٥   بازپرسی کارکنان دولت طرح دعوی کرد و سه شـن
 .ھفته گذشته الیحه شکوائیه خود را تحویل این شعبه داد 

ـران،   بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگـران ای
  ١٤٦ دکتر خلیل بھرامیان این شکایت را بر اساس گـزارش  

صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمـی  
ــرده اســت و اتــھــامــات  ــم ک ــی ــت در امــانــت،  :  تــنــظ ــان ــی خ

کالھبرداری، ارتشا، دارا شدن غیر عادالنه و اخالل در نظـام  
ـیـه   اقتصادی کشور را بر علیه خـوانـده ھـای ایـن شـکـوائ

خوانده ھای این شکایت شـامـل بـابـک  .  مطرح نموده است 
ـر از  ٣٧ زنجانی، سعید مـرتضـوی، شـیـخ االسـالمـی،   ـف  ن

ـره وقـت   ـئـت مـدی نماینده ھای مجلس شورای اسالمی، ھـی
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ـر دیـگـری اسـت کـه   ـف سازمان تامین اجتماعی  و دھھا ن
ـفـخـص  مـجـلـس   اسامی آنھا در گزارش کمیته تحقیق و ت

ـیـن در ایـن  .  شورای اسالمی قیـد شـده اسـت  وی ھـمـچـن
شکایت بنا بر خواست نماینده ھای کارگران بر علیـه ھـمـه  
کسانی که از زمان جنگ به ھر نحوی در دارائـی ھـای  
سازمان تامین اجـتـمـاعـی دسـت انـدازی کـرده انـد طـرح  
ـرسـی   دعوی کرده است و قرار است طی روزھای آینده بـازپ

 .این پرونده آغاز شود 
  ١٥٠٠ اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از شکایت  

کارگر برعلیه غارتگران سازمان تامین اجتماعی، از عـمـوم  
ـیـوسـتـن بـه ایـن   کارگران در سراسر کشور میخواھد تا با پ
شکایت و یا طرح دعوی به ھر نحو مقتضی،  به دفـاع از  
دسترنج به یغما رفته خود در سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  

 .برخیزند 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ١٩  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
خبر مرتبط با شکایت کارگران بر علیه 
غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی 

منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران 
 ایران

 کارگر با معرفی ھماھنگ کننـدگـان طـومـار  ١٥٠٠ 
ـراض و شـکـایـت   ـنـده، طـرح اعـت اعتراضی به عنوان نـمـای
مستقل کارگری بر علیه غارت و چـپـاول انـدوخـتـه ھـای  

 کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی را کلید زدند 
 کارگر شاغل و بازنشسته عضـو سـازمـان  ١٥٠٠ حدود  

تامین اجتماعی، ھماھنگ کنندگان طـومـار چـھـل ھـزار  
ـرویـن مـحـمـدی، شـاپـور   نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پ
ـنـاه و جـمـیـل   احسانی راد، شیث امانـی، شـریـف سـاعـد پ
ـراض بـه   محمدی را به عنوان نماینده ھای خود جھـت اعـت

 .غارت و چپاول صندوق این سازمان معرفی کردند 
این اقدام مستقل کارگری در حالی از سوی کـارگـران  
ـروز   در مناطق مختلف کشور ادامه دارد که بعد از ظھـر دی

ـراضـی  ٢٤  ـنـدگـان طـومـار اعـت  دی ماه، ھـمـاھـنـگ کـن
کارگران با حضور در دفتر دکتر خلیل بھرامیان اولین اقـدام  
عملی خود را جھت طرح اعتراض و شـکـایـت  نسـبـت بـه  
ـرنـج کـارگـران در سـازمـان تـامـیـن   غارت و چـپـاول دسـت
اجتماعی آغاز کردند و دکتر خلیل بھـرامـیـان  بـا پـذیـرش  
ـریـن   ـفـانـه ت وکالت کارگرانی که ثمره عـمـرشـان بـه سـخـی
ـتـی   ـی شکلی در این سازمان به غارت رفـتـه اسـت مسـئـول

بر این اساس و  طـبـق خـواسـت  .  انسانی را بر دوش گرفتند 
ـر   قانونی و حقوقی کارگران شاکی مقرر گردیده است دکـت
خلیل بھرامیان نسبت به تعقیب قضائی کلیـه سـازمـانـھـا و  
ـیـت   اشخاص حقیقی و حقوقی چه آنانکـه در دوره مسـئـول
سعید مرتضوی و یا دوره ھای قبل از آن  در ایـن سـازمـان  
مسئولیتی داشته و یا نداشتـه انـد امـا در حـیـف و مـیـل  
اموال کارگران ایران در سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی بـه ھـر  

 .شکل و نحوی نقشی ایفا کرده اند اقامه دعوی نماید 
 کـارگـر  ١٥٠٠ متن کامل معرفی نامه نماینده توسط  

ــه کــارگــران   شـاکــی از نــقـاط مـخــتــلـف کشــور از جـمــل
ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ، کـیـان  
تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پتروشیـمـی ھـای مـنـطـقـه  
ماھشھر، کارگران نساجی کردستان، فوالد زاگرس، شـاھـو،  

در  ...  پرریس، کارگران بیمارستانی، کارگران ساختمانـی و 

ــن   ـراض بـه غـارت و چـپـاول صـنـدوق سـازمـان تـامـی اعـت
ـنـا بـه   اجتماعی جھت طرح دعوی در مراجـع قضـائـی عـی

 :شرح زیر می باشد 
با توجه به انتشار خبرھای مربوط به حـیـف و مـیـل و  
غارت میلیاردھا تومان از سرمایه صندوق سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی، بدینوسیله ما کارگران شاغل و بازنشسته امضـا  
کننده زیر به عنوان بخشـی از مـالـکـیـن ایـن سـازمـان بـا  
معرفی جعفر عظیم زاده، پروین محمـدی، شـاپـور احسـانـی  
ـنـاه و جـمـیـل مـحـمـدی   راد، شیث امانی، شریف سـاعـد پ

بـه  )  ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران ( 
ـم تـا ضـمـن   عنوان نماینده ھای خود، به آنان اختیار میـدھـی
ـراض بـه ایـن   ـرای اعـت بکارگیری ھمه اقدامات مقتضی ب
ـقـی   ـی غارتگریھا، با انتخاب وکیل بر علیه ھمه اشخاص حق
ـتـی چـه   و حقوقی و سازمانھا و نھادھای دولتی و غیر دول
آنانکه در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشته و چـه  
آنانکه مسئولیتی  نداشته اند و  به ھر نحو و شـکـلـی در   
ـفـاده از امـوال مـا در ایـن سـازمـان   غارت و یا سـوء اسـت
مشارکت نموده اند نسبت به طرح دعـوی در دادگـاھـھـای  

 .صالحه اقدام نمایند 
 ١٣٠٢  دی ماه  ٢٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 

احضار وتھدید فعالین کارگری و اعضای 
کمیته ھماھنگی ھمچنان از سوی نیروھای 

 امنیتی ادامه دارد
ـــده روز   ـی بـــه گـــزارش رســ

ـبـه     اداره  ١٤/١٢/٩٢ چھـارشـن
اطالعات نیروی انتظامـی شـھـر  
ـبـی   سنندج طی احضاریه ی کـت
،غالب حسینی فـعـال کـارگـری  
واز اعضای کمیته ھـمـاھـنـگـی  
ــه آن اداره احضــار و او را   را ب
ــایـد در   ـب ــد کـه ن ــمـودن ــد ن تـھـدی

. شـرکـت کـنـد  ) روزجھانی زن  ( راھپیمایی  ھشت مارس  
ھمچنین در ھمان روز نیرو ھـای اداره اطـالعـات بـه درب  
ـتـه   منزل وفا قادری فعـال کـارگـری و از اعضـای کـمـی
ھماھنگی  رفته واورا تھدید بـه عـدم شـرکـت در مـراسـم  

ـنـد  ١٢ قابل ذکراست روز  . ھشت مارس نمودند    ١٣٩٢  اسـف
ـتـه   نیز ،فتاح سلیمانی و رحمان تنھا از دیگر اعضای کـمـی
ـرو ھـای اداره   ـی ـیـز تـوسـط ن ھماھنگی در شھر اشـنـویـه ن
ـرار   اطالعات احضار و به مدت دو ساعت مورد باز جویی ق

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  گرفتند  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کمـی
ـر   تشکلھای کارگری ھر گونه احضـار تـھـدیـد و فشـار ب
ـتـه را مـحـکـوم مـی   فعالین کارگری و اعضای این کمی

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  کند 
 ١٣٩٢  اسفند  ١٤ -ھای کارگری 

 
جمھوری اسالمی یکی از معلمان سنندج را 
شالق زد، حکم شالق یک عضو کانون صنفی 

 معلمان
ــان    از ســوی شــعــبـه   اجــرای احــکــام دادگســتــری اســت

 .ک ردستان در شھر سنندج اجرا شد 
ـبـه   ـنـد بـه  ١٥ بنا به اخبار منتشر شده روز پنجشـن  اسـف

ـیـان عضـو   ـن پیـمـان نـودی
ــره  ــات مــدی ــی  انــجــمــن    ھ

صنفی معلمان ک ردسـتـان  
در شعبه اجـرای احـکـام  

ـنـدج     ٢٠ دادگستری سـن
پیـمـان  .  ضربه شالق زدند 

ـــان از ســـوی   ـی ــ ـن ــ نـــودی
ــــی   ــــگــــاه قضــــای ـت ــ دس
ـران   حکومت اسـالمـی ای

ــه مـأمــور  " بـه   تـوھــیـن ب
ــجــام   ــن ان دولــت در حــی

ـنـدج  ١٠٥ متھم گردید و شعبه  " وظیفه  ـقـالب سـن  دادگـاه ان
ـقـی و شـالق صـادر کـرد  ـی ـل ـیـمـان  .  برای وی زنـدان تـع پ

 بھمراه مختار اسدی فعـال  ١٣٨٧  تا  ١٣٨٤ نودینیان، از سال  
ـیـان  .  فرھنگی به استان زنجان تبعید شده بـود  ـن ـیـمـان نـودی پ

ـم دیـگـر و از اعضـای  ١٠  بھمراه  ١٣٩١ تیرماه سال    مـعـل
 دادگـاه شـھـر  ٥ انجمن صنفی معلمان کردستان به شـعـبـه  

پیشتر نیز این فعالین در تـابسـتـان  .  سنندج احضار شده بودند 
ـرار گـرفـتـه  ١٣٩٠   توسط مراکز امنیتی تحت بـازجـویـی ق
ـیـمـان  . بودند  ھمچنیـن وزارت اطـالعـات مـانـع از حضـور پ

 امـتـحـانـات کـارشـنـاسـی ارشـد زبـان و    نودینیان در جلسه 
 .ادبیات شده بود 

این اولین بار نیست که نھادھا و مـامـوران سـرکـوبـگـر  
ـیـزم اسـالمـی   ـن جمھوری اسالمی اینگونه و با فرھنگ لمپ
ـیـن   با شالق زدن فعال کارگری، فعال جنبش زنـان و فـعـال
صنفی معلمان اقدام به تحقیر و توھین به حرمت و کـرامـت  

دستگاھھای رژیم اسالمـی بـارھـا  . انسانی آنان می کنند  
ـیـن عـرصـه ھـای   با رفتارھای شنیعی از این دسـت فـعـال
ـرار داده   مختلف اجتماعی را تحقیر و مورد اذیـت و آزار ق

ـم درشـھـر  .  اند  حرکت توھیـن آمـیـزمـامـوران و دادگـاه رژی
ـلـمـان در   سنندج اوج بی حرمتی حکومت اسالمـی بـه مـع

این رفتار شنیع و این لمپنیزم اسالمی بایـد از  .  جامعه است 
ـراض   سوی ھر انسان آزاده ای محـکـوم شـود و مـورد اعـت

 .قرار گیرد 
ـیـسـت کـارگـری ایـن   کمیتـه کـردسـتـان حـزب کـمـون
ـر   ـی رفتارھای کریه و بغایت ضـد انسـانـی تـوھـیـن و تـحـق

این رفتار و اعمال توھـیـن و  .  اسالمی را محکوم می کند 
ـراض شـدیـد   تحقیر سیستم اسالمی باید در ھر جا مورد اعـت

این تالشھا از سـوی دادگـاه  .  و تند مردم مبارز قرار بگیرد 
و ماموران رژیم در سنندج و شھرھای دیگر، نـاشـی از تـه  
کشیدن ترفندھـای شـکـسـت خـورده و ضـد انسـانـی ایـن  
حکومت علیه مردمی است که برای سرنگونی اش دارنـد  

 .خود را آماده می کنند 
 

 سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی 
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  مارس  ٧  ،  ٩٢  اسفند  ١٦ 
 

احضارشاھرخ زمانی به اداره اطالعات 
 وبازجویی مجدد

ــه حــمــایــت از شــاھــرخ  ١٤ بــه گــزارش  ــت ــنــدکــمــی اســف
ـبـه  ١٠ زمانی،ساعت   ـنـد مـاه  ١٤  صبح روز چھار شـن  اسـف
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شاھرخ زمانی را برای بازجویی غیرقـانـونـی بـه اداره  ١٣٩٢ 
او را بـه  .  اطالعات شعبه مستقر در زندان گوھر دشت بردند 

ـرار دادنـد   بھانه اینکه بیانیه  . ای داده ای تحت بـازجـویـی ق
ھای مامـور    بنابھمین گزارش،شاھرخ زمانی در مقابل تھمت 

ـیـه  )  شـاھـرخ ( تـو  »اداره اطالعات که ادعا کرده است   ـیـان ب
مرا بیگناه دستگیـر کـردیـد،  :  ، گفته است «صادر کرده ای 

مدام شکنجه کردید و در دادگاه غیرقانونی و بدون دلیـل و  
تحت پرونده بدون مدرک توسط یک قاضـی کـه خـودش  
اعتراف کرده ھیچ اختیاری ندارد بلکه بـه او دسـتـور داده  

 سـال  ١١ بودند و او فقط دستور را اطاعت کـرده اسـت بـه  
ـریـز   زندان محکوم کردید و باز دست از سرم بر نداشتید در تب

ـیـد و دوبـاره    مـاه  ٦ پرونده دروغین دیگری علیه من ساخـت
دیگر زندان دادید و بیش از دو سال است آزادی مـرا سـلـب  
کردید از زندانی به زندان دیگر در حالی که ھیچ حـکـمـی  
ـبـعـیـد   ـرقـانـونـی ت در این رابطه وجود نداشت به صـورت غـی
ـرقـانـونـی در ایـن زنـدان   کردید و اکنون ھم به صـورت غـی
تبعیدی ھستم و با این کارتان باعث آزار و شکنجه خانـواده  

ـم    شوید و ھرگونه که می   من ھم می  خواھید غیرقانونی ظـل
کار ھستید که از حق و حقوق خودم دفـاع    کنید و طلب   می 

نکنم و در مقابل اعمال ضدانسانی و غیرقانونی شما ماننـد  
ھای پـارازیـت ھـمـه    گوسفند سکوت کنم و شما با دستگاه 

زندانیان را دچار بیماری کنید، زندانیان را مـورد ضـرب و  
شتم قرار بدھید، سـویـای حـیـوانـی بـه خـورد مـا بـدھـیـد،  
ھواخوری که حق قانونی ھر زندانی است حذف کنیـد، مـا  

ھای مختلف کنید، بـھـداشـت    را در سالن سرد دچار بیماری 
خـانـه نـداشـتـه    نداشته باشیم، مالقات نداشته باشیـم، کـتـاب 

ـرقـانـونـی و  ... باشیم و  و بعد بیائیم از این ھمـه اعـمـال غـی
ـم؟ واقـعـا  ـی خـجـالـت  "  ضدانسانی شما قدردانی و تشکر کـن

ـر    من تا حاال ھیچ بیانیه " اوال .  دارد  ای صادر نـکـردم و زی
ھـایـی کـه    ی ایـن حـرف   ای را امضا نکردم ھمه   ھیچ بیانیه 

کــه پــرونــده    طــوری   زنــیــد چــرت و پــرت اســت، ھــمــان   مــی 
ـیـد کـه    مسخره  ـبـال بـھـانـه ھسـت ای برایم ساختید دوبـاره دن

ـیـد، ھـر چـنـد کـه   ـیـدا کـن تسکینی برای بیماری خـود پ
اطمینانی به شما وجود ندارد که حرف حقیقـت را بشـنـویـد  

ـیـه  ـیـان ای    ولی با این حال من اعالم می کنـم مـن ھـیـچ ب
صادر نکردم ولی طبق قانون از نھادھای قانونی داخـلـی و  
جھانی خواستم و باز ھم خواھم خواست که مظلومـیـت مـرا  
ـم   ـم و سـت و بقیه زندانیان را بشنوند و در مقابل این ھمه ظـل
سکوت نکنند و به ما برای کسـب حـقـوق قـانـونـی خـود  
کمک کنند، اگر شما از حرف و اعمال قـانـونـی نـاراحـت  
ـیـت و ذات   ـرب می شوید تقصیر من نیست این مشکل در ت

به ھـر صـورت  . شما است شما باید خودتان را اصالح کنید 
ھـا طـبـق    ای که نوشتم ھمـه آن   ھر حرفی که گفتم یا نامه 

ھـا را جـمـھـوری    قوانین داخلی و جھانی است که ھـمـه آن 
. ھـا را امضـا کـرده اسـت   ی آن   اسالمی پذیرفته و زیر ھمه 

ـلـکـه بـایـد   ـیـسـت ب ـر گـردن مـن ن بنابراین ھیچ تقصیری ب
گو باشد که چرا تعھـدات خـود را    جمھوری اسالمی جواب 

ـر آن  ھـا را امضـا کـرده    در مورد قوانینی که پذیرفته و زی
جـا بـه خـاطـر عـدم رعـایـت    من نباید این .  کند   رعایت نمی 

ـلـکـه خـود   قوانین توسط جمھوری اسالمی بازجویی شـوم ب
ـنـدگـان مـتـخـلـف    شما و دادگاه  ھای شما بـه عـنـوان نـمـای

اگـر  .  جمھوری اسالمی بایستی بازجویی و محاکمه شویـد 
ـر مـن داریـد   شما دلیل یا مدرکی برای اتـھـامـات وارده ب

ـنـی کـه   دادگاه صالحه که دارای ھـیـات مـنـصـفـه و عـل
خبرنگاران و مردم حق حضور داشته باشند تشکیل بدھیـد و  
مرا محاکمه کنید اگر چنین شرایطی را نپذیرید مشـخـص  

مـن تـا بـه امـروز ھـر  !  است که ریگ در کفش کـیـسـت 
ای که  برای نـھـاد ھـای حـقـوق بشـری داخـلـی یـا    نامه 

ـرای دادگـاه    ھایی از آن   جھانی نوشتم قبل از آن نمونه  ھا را ب
ام ولـی ھـیـچ کـدام را    مربوطه و نھادھای دولتـی نـوشـتـه 

ـر داریـد و   جواب ندادند و بدون شک شما از پرونده من خـب
ـرایـن و بـا تـوجـه بـه    ھای مرا  روی پرونده دیده   نامه  اید بناب
ھـای    ھا و الیحـه   نامه   ھا و شکایت   ی نامه   که شما از ھمه   این 

من خبر دارید و باز چنین تھمت نـاراویـی را بـه مـن وارد  
مـانـد، در    می کنید، دیگر چیزی برای گفتن بـاقـی نـمـی 

اش روی پرونـده مـن    ای که نمونه   نھایت باید بگویم ھر نامه 
است متعلق به من است و ھر نامه ای کـه نـمـونـه آن در  

ـرم   پرونده نیست تھمت ناروایی است که من ھر گز نمی  . پـذی
ھای خود را می گفت و    ھا شاھرخ زمانی حرف   طبق شنیده 

. پرداخـت   داد می   مامور اداره اطالعات ھم زمان به داد و بی 
ای را امضـا    شاھرخ ھیچ اتھامی را نپذیرفته و ھیچ برگـه 

شرایـط سـخـت کـاری واعـمـال سـیـاسـتـھـای  .  نکرده است 
ـیـه کـارگـران در   ـرانسـانـی عـل شـرکـت  " ضدکارگری وغـی

ـنـدج   "  ساختمانی نیماسازگسترسنندج  شرکت نیماسازگسترسن
شرکتی فعال در صنعت عمران وساختمان سازی اسـت کـه  
ـیـن   با استفاده از ضدوبندھای اداری ومالی خـود بـا مسـؤل
پروژه ھای عمرانی زندان مرکزی سنندج ،توانسته اسـت ده  
ھا کارگر زندانی را در شـرکـت خـود بـاحـداقـل دسـتـمـزد  
ـروی ارزان ایـن   ـی بکارگیرد وبا استثمـار وبـھـره کشـی از ن
ـروژه   کارگران در انواع پروژه ھای ساختـمـانـی بـخـصـوص پ

ـروت نـامشـروع  ٩٩ ھای مسکن مھر وخانه ھای   ـرث  سـالـه ب
 .خویش بیفزاید 

 
  ٩٠  کارگر اسـت کـه  ٨٠ این شرکت ھم اکنون دارای  

درصد این کارگران،زندانیانی ھستنـد کـه بـاتـحـمـل نصـف  
ـقـه ی   ـی مدت زمان حبسشان وھمچنیـن گـرو گـذاشـتـن وث
ـروژه ھـا را   چندمیلیونی در زندان شرایط کارکردن در این پ
ـیـز،   ـریـن حـقـوقشـان ن پیدا کرده وبدون دریافت  ھمـان کـمـت

دسـتـمـزد ایـن کـارگـران  .. اکنون درآن جا مشغول به کـارنـد 
ـلـغ  ١٥٠٠٠ بعنوان روزمزد از قرار روزی    تومان است که مـب

ـرد  ٧٠٠٠   تومان آن به مسؤلین پروژه ی زندان تعلق می گـی
وتنھا مابقی آن به دست کارگر می رسد یـعـنـی دسـتـمـزد  

ـیـز  ... تومان ٨٠٠٠ ساعت کار روزانه فقط  ٨  پرداخت حقـوق ن
ھرسه ماه یک بار است؛بدین سان که کارفرمـا بـعـداز ھـر  

ـرداخـت  ٣٠  روز کار کارگر به او تنھا حقـوق  ٩٠   روز را پ
می کند وھمیشه حقوق دوماه کارگران نـزد کـارفـرمـا در  

ـرم  .. گرو است  ـیـاز مـب کارگران بدلیل فقر شدید اقتصادی ون
به کار ، جدای از تحمل شرایط سخت مـذکـور،بـه امضـائ  

که شـامـل دریـافـت کـامـل  " بن نوروزی "اجباری برگه ی  
لباس وکـاله وکـفـش  "وھمچنین  " عیدی "و " حق اوالد "مبالغ  

ـیـز تـن مـیـدھـنـد  "  ایمنی کار  درھنگام دریافت دسـتـمـزد ن
؛چراکه کارفرمـایـان شـرکـت بـه مـحـض دیـدن ھـرگـونـه  

ـنـد  ـتـه  .  اعتراضی دست بـه اخـراج کـارگـران مـی زن کـمـی
 -ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 ١٣٩٢  اسفند  ١٥   

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران 
طی نشستی با معاونین وزیر کار خواھان 
 افزایش چندین برابری حداقل مزد شدند

بدنبـال تـجـمـع ھـمـاھـنـگ  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـراضـی کـارگـران کـه بـا ھـمـراھـی   کنندگان طومار اعـت
کارگران چندین کارخانه تھران در روز چھارم اسفند ماه در  
محل وزارت کار انجام گرفت مسئولین وزارت کـار وعـده  
برگزاری جلسه ای را با وزیر کـار و یـا مـعـاون کـل وی  

بنا بر گزارشـھـای  .  جھت رسیدگی به خواستھای آنان دادند 
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرو ایـن وعـده، صـبـح  
ـرویـن   ـنـده ھـای کـارگـران پ امروز جلسه ای با شرکت نمای
محمدی، اشرف بنائی، اکرم محمدی و شاپور احسانی راد  
ـر کـار، دالوری نـظـری   و آقایان ھفده تن مـعـاون کـل وزی
ـفـی آزاد   معاونت تشکلھای کارگری و کارفرمائی و ظـری

بنا بر این گزارش، در این جلسه که از سـاعـت  .  برگزار شد 
 دقیقه آغاز شد ابتدا نماینده ھای کـارگـران نسـبـت  ٣٠/١٠ 

به تعرض پلیس امنیت به تجمع کارگـران در روز سـوم آذر  
ماه در محوطه وزارت کار معترض شدند و در ادامـه  بـا  
ـری   ـف ـراضـی طـومـار چـھـل ھـزار ن تاکید بر ماھـیـت اعـت
کارگران، شرایط وخیم معیشتی میلیونھا خانواده کـارگـری   

ـم  :  را مورد بحث قرار دادند و اظھار داشتند  ما انقالب کـردی
 سـال  ٣٥ تا رفاه و آسایش داشته باشیم، نه اینـکـه بـعـد از  

ـران بـه لـحـاظ   ھمه چیز تحلیل برود و امـروزه کـارگـران ای
معیشتی در میان کشورھای جھان فاجعه بارترین وضعـیـت  
ـیـمـت   را داشته باشند بطوریکه که امروزه سـھـم مـزد در ق

 درصد رسیده است و این در حـالـی  ٥ تمام شده کاال به زیر  
ـران  ٦٩ است که این رقم در سـال    و در حـال  ١٩/٦  در ای

ـیـا   ـرال ـنـد اسـت در  .   درصـد اسـت ٦٠ حاضر در کشوری مان
ادامه این جلسه نماینده ھای کـارگـران بـا یـادآوری وعـده  
ـتـخـابـاتـی، نسـبـت بـه   ھای ریاست جمھوری در تبلیغات ان
ـری مـزد ھشـدار دادنـد و   ـراب تبعات عدم افزایش چنـدیـن ب

تردید نداشته باشید که چنـانـچـه  :  شاپور احسانی راد گفت 
امسال نیز ھمچون سالھای پیش عمل بشود و حـداقـل مـزد  
ـرای آنـان   کارگران تکافوی یک زندگی شرافتمندانه را ب
ندھد کارگران عکس العملھای بسیار تندی نشان خـواھـنـد  
داد و طوفان اعتراضات کارگری ھمه جـا را فـرا خـواھـد  

مـطـمـئـن  :  پروین محمدی نیز در ایـن رابـطـه افـزود . گرفت 
باشید چنانچه فکری به افزایش حداقل مزد نشـود مـا بـه  
ـراضـی سـاکـت   ـنـدگـان طـومـار اعـت عنوان ھماھنگ کـن
ـراض بـزرگ   نخواھیم نشست و اقدام به فراخوان یـک اعـت

ـیـن در مـورد  .  کارگری خواھیم کرد  در این جلسه، ھـمـچـن
ـر   ـی شائبه غلط افزایش تورم بدلیل افزایش حداقل مزد و تـاث
افزایش مزد بر بیکاری کارگران صحبت مـفـصـلـی شـد و  
نماینده ھای وزارت کار بر غلط بودن تز افزایش تورم بدلیـل  
افزایش حداقل مزد معترف شدند و اکرم محمدی در مـورد  
: ربط دادن افزایش مزد به بیکاری کارگران اظـھـار داشـت 

ـیـسـت، اسـتـانـداردھـا و  ٣٠ نسل حاضر نسل   ـیـش ن  سـال پ
توقعات از زندگی بشدت تغییر کرده است، این نسل  سـطـح  
استاندارد جھانی را برای زندگی شان میخواھنـد و تـن بـه  
ـیـن نـگـه   خفت معیشتی نمیدھد که شما بخـواھـیـد بـا پـای

ـیـد  در طـول ایـن  .  داشتن مزد اشتغال این نسل را تامین کـن
جلسه، معاونین وزیر کار اغلب صحبتھای نماینده کارگـران  
ـنـده   را مورد تایید قرار میدادند و در جواب به این بحث نمـای
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با شرایـط کـنـونـی، افـزایـش درصـدی  "ھای کارگران که  
ـیـسـت  " حداقل مزد دیگر پاسخ زندگی و معیشت کارگران ن

ـران ارزان  :  اظھار داشتند  ما میدانیم که  نیروی کـار در ای
ـتـصـاد   ترین کاالست و این در حـالـی اسـت کـه امـروزه اق
کشور توان پرداخت یک میلیون و ھشـتـصـد ھـزار تـومـان  

در پایان این جـلـسـه  !  ؟ . اما دست ما نیست .  دستمزد را دارد 
 ظھر ادامه داشت مقرر گردید مـا حصـل  ١٢ که تا ساعت  

مباحث نماینده ھای کارگران مستقیما به رئیس جـمـھـور و  
ـران  .  وزیر کار منعکس شود    ١٤   –اتحادیه آزاد کارگران ای

 ١٣٩٢ اسفند ماه  
 

نتیجه دادن اعتراض واعتصاب دسته جمعی 
کارگران شرکت راه سازی جھادنصر محور 

 بانه-سقز
 کارگران شرکت راه سـازی  ١٣/١٢/٩٢ امروزسه شنبه   
ـراض جـمـعـی  -جھادنصر محور سقز  بانه در دومیـن روز اعـت

ماه حقوق معوقه ،کارفـرمـایـان  ٦ واعتصابشان برای دریافت  
این شرکت را وادار به پرداخت حقوقشان کردندن درسـاعـات  
اولیه ی اعتصاب، کارفرمایان شرکت  به مـیـان کـارکـران  
معترض آمدند وسعی در آرام کردن کارگران با وعـده ھـای  
ـراض   ـقـامـت واعـت تکراری وبی اساسشان کردند که با اسـت
جدی تر وراسخ تر کارگران روبرو شـدنـد کـه سـرانـجـام در  
ادامه ی اعتراض وبرنگشتن کارگران بـه سـر کـارھـایشـان  

ـرداخـت    مـاه ازحـقـوق مـعـوقـه  ٣ ،کارفرمایان مجبور بـه پ
وھمچنین پرداخت عیدی امسال به کارگران شدند وبه آنـھـا  
قول دادند که در اسرع وقت باقـی حـقـوق مـعـوقـه وبـدھـی  
ـیـز   ھایشان را نیز به آنان پرداخت خواھند کرد که کارگران ن
پس ازدریافت حقوق مشغول به کار شده و این نکتـه را بـه  
کارفرما متذکر شدند که در صورت  عدم دریـافـت بـاقـی  

ـبـاتشـان دسـت از کـار خـواھـنـد کشـیـد  ــه  .   مـطـال ـت ـی کـم
-ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری 

 ١٣٩٢  اسفند  ١٣ 
 

شرایط سخت کاری واعمال سیاستھای 
ضدکارگری وغیرانسانی علیه کارگران در 

 "شرکت ساختمانی نیماسازگسترسنندج"
شرکت نیماسازگسترسنندج  شرکتی فعال در صـنـعـت  
عمران وساختمان سازی است که با استفاده از ضدوبنـدھـای  
ـروژه ھـای عـمـرانـی زنـدان   اداری ومالی خود با مسؤلین پ
مرکزی سنندج ،توانسته است ده ھا کارگـر زنـدانـی را در  
ـثـمـار وبـھـره   شرکت خود باحداقل دستمزد بکارگیرد وبا اسـت
ـروژه ھـای   کشی از نیروی ارزان این کـارگـران در انـواع پ
ساختمانی بخصوص پروژه ھای مسکن مھـر وخـانـه ھـای  

ایـن شـرکـت ھـم  .   ساله برثروت نامشروع خویش بیفـزایـد ٩٩ 
ــر اســت کــه  ٨٠ اکــنــون دارای    درصــد ایــن  ٩٠  کــارگ

کارگران،زندانیانی ھستند که باتحـمـل نصـف مـدت زمـان  
حبسشان وھمچنین گرو گذاشتن وثیقه ی چندمیلیونـی در  
زندان شرایط کارکردن در این پروژه ھا را پیـدا کـرده وبـدون  
ـیـز، اکـنـون درآن جـا   ـریـن حـقـوقشـان ن دریافت  ھمان کمت

دستمزد این کارگران بـعـنـوان روزمـزد از  .. مشغول به کارند 
 تـومـان آن  ٧٠٠٠  تومان است که مبلغ  ١٥٠٠٠ قرار روزی  

ـقـی آن   به مسؤلین پروژه ی زندان تعلق می گیرد وتنھا مـاب
سـاعـت کـار  ٨ به دست کارگر می رسد یـعـنـی دسـتـمـزد  

ـیـز ھـرسـه مـاه  ... تومان ٨٠٠٠ روزانه فقط   پرداخت حـقـوق ن
 روز  ٩٠ یک بار است؛بدین سان که کارفـرمـا بـعـداز ھـر  

 روز را پرداخت مـی کـنـد  ٣٠ کار کارگر به او تنھا حقوق  
وھمیشه حـقـوق دومـاه کـارگـران نـزد کـارفـرمـا در گـرو  

ـرم بـه  .. است  ـیـاز مـب کارگران بدلیل فقر شدید اقتصـادی ون
کار ، جدای از تحمل شرایـط سـخـت مـذکـور،بـه امضـائ  

که شـامـل دریـافـت کـامـل  " بن نوروزی "اجباری برگه ی  
لباس وکـاله وکـفـش  "وھمچنین  " عیدی "و " حق اوالد "مبالغ  

ـیـز تـن مـیـدھـنـد  "  ایمنی کار  درھنگام دریافت دسـتـمـزد ن
؛چراکه کارفرمـایـان شـرکـت بـه مـحـض دیـدن ھـرگـونـه  

ـنـد  ـتـه  .  اعتراضی دست بـه اخـراج کـارگـران مـی زن کـمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  ١٣٩٢  اسفند  ١٥ 
 

 گزارش
 

کارکنان رسمی پتروشیمی شازند به وزیر 
 دستور وزیر نفت سابق را لغو کنید: نفت

 نفر از کارکنان رسمی شرکـت  ١٠٠ بیش از  :  اسفند ١٤ 
ـروشـیـمـی شـازنـد   ـت بـا  )  اراک ( ملی نفت ایران شاغل در پ

، وزیر نفت، خواسـتـار  «بیژن نامدار زنگنه »ای به    ارسال نامه 
ـفـت   لغو ممنوعیت انتقال کارکنان رسمی شـرکـت مـلـی ن

ـر    ایران از شرکت  ھای واگذار شده به بخش خصوصی به سای
ـفـت شـده   شرکت  کـارکـنـان  .  انـد   ھای تحت پوشش صنعـت ن

رسمی شرکت ملی نفت ایران شاغل در پتروشیـمـی شـازنـد  
در ابتدای این نامه ضمن ابراز امیدواری نسبـت بـه اظـھـار  
نظرھای آقای زنگنه در خصوص رفع مشکالت کـارکـنـان  

ـفـت دولـت  «رستم قاسمـی »صنعت نفت، از دستور   ـر ن ، وزی
ـقـال کـارکـنـان رسـمـی    احمدی  ـت نژاد مبنی بر ممنوعیت ان

ھای واگذار شده به بـخـش    شرکت ملی نفت ایران از شرکت 
ـفـت    خصوصی به سایر شرکت  ھای تحت پوشـش صـنـعـت ن

ـفـت  .  اند   انتقاد کرده  ـر ن امضا کنندگان این نامه، دستور وزی
بـه دور ازشـان و جـایـگـاه  »و   «شناسی   غیر کار »سابق را  

آنـطـور  .  انـد   توصیف کـرده  «کارمندان شاغل در صنعت نفت 
ـروشـیـمـی شـازنـد از   ـت که در پایان این نامه آمده، شرکت پ

ھای واگذار شده به بخش خصوصی خـارج از اصـل    شرکت 
 )منبع ایلنا .( قانون اساسی است ٤٤ 

 
آخرین وضعیت پرونده قضایی و اخراج 

 نماینده صنفی کارگران چادرملو
نـژاد بـه    با بازگشت به کـار آقـای حسـنـی :   اسفند ١٦ 

ـرونـده قضـایـی وی در   طور شفاھی مـوافـقـت شـد امـا پ
. دادسرای عمومی و انقـالب اردکـان ھـمـچـنـان بـاز اسـت 

ـفـی  «نژاد   بھرام حسنی »وکیل   ، عضو اخراجی انـجـمـن صـن
ـروی انسـانـی  ( کارگران شرکت آسفالت طوس   ـی پیمانکـار ن

ــن شــرکــت  )  مــعــدن چــادرمــلــو  ــاھــی بــا ای ــوافــق شــف از ت
ـر داد  . پیمانکاری برای بـازگشـت بـه کـار مـوکـلـش خـب

ـرونـده آقـای   «محمد علی جـداری فـروغـی » در تشـریـح پ
جلسه ھیـات حـل اخـتـالف اداره  :  نژاد، به ایلنا گفت   حسنی 

ـنـده    کار یزد برای بررسی حکم اخراج بھرام حسنی  نژاد، نـمـای
ـنـد مـاه  ١٣ اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاریخ    اسـف

برگزار شد و دفاعیات ارائه شده جو مساعدی را در مـیـان  

شاکی پرونـده تشـکـیـل  .  اعضای ھیات اختالف ایجاد کرد 
ـقـالب    شده برای آقای حسنی  نژاد در دادسرای عمومی و ان

اردکان کارفرماست و متھم، کـارگـری کـه در راه انـجـام  
وظیفه از کار اخراج شده و چندین ماه حقوق دریافت نکـرده  

ای     اسفند طـی نـامـه ١٠ نژاد در تاریخ    آقای حسنی .   است 
وزیر صنعت، معدن و تـجـارت و   «زاده   محمدرضا نعمت »به  
ـیـعـی » ـر تـعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی،   «عـلـی رب وزی
نماینده یزد در مجلس و کانون عالی   «محمدصالح جوکار »

ای    ھای صنفی کارگران ایران خواستار حضور نماینـده   انجمن 
ـرونـده  اش و شـرکـت در جـلـسـه    تام االختیار برای بررسـی پ

ـتـه وی،  .  ھیات حل اختالف اداره کار یزد شده بـود  بـه گـف
وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه وی را جھـت رسـیـدگـی  
به بـازرسـی ایـن وزارتـخـانـه ارجـاع داده اسـت، ھـر چـنـد  

ای از جانب این وزارتخانه در جلسه رسیدگی ھـیـات    نماینده 
نـژاد    حل اختالف اداره کار یزد بـه شـکـایـت آقـای حسـنـی 

ـریـن    کارگران مـعـدن چـادرمـلـو در سـخـت .   شرکت نکرد  ت
شرایط مشغول به کارند و طـبـق قـانـون، خـواسـتـار حـقـوق  

شان ھستند، ھمچنان که شرکت پیمـانـکـاری آسـفـالـت    حقه 
ـرخـی از    طوس آقای حسنی  نژاد را اخـراج کـرده امـا بـه ب

مطالبات کارگران گردن نھاده و پرداختھایـی را انـجـام داده  
ــار  :  وی ادامـه داد .  اسـت  اخــراج کــارگـرانــی کـه خـواســت

ـنـد، بـا ھـیـچ یـک از مـوازیـن   مطالبات حقوقیشان ھسـت
ـنـی اسـت بـھـرام حسـنـی .  انسانی مطابقت ندارد  ـت نـژاد،    گـف

 آذر از  ٤ نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاریخ  
طرف شرکت پیمانکاری آسفالت طوس اخراج شد و ھـیـات  

 بـھـمـن حـکـم اخـراج  ٢ تشخیص اداره کار اردکان در تاریخ  
ـر  .  وی را موجه تشخیص داد  ـف در این تاریخ حدود دو ھزار ن

از کارگران معدن چادرملو پس از اخراج نماینده خود دسـت  
از کار کشیدند و بـا تـحـصـن در مـحـل کـار، خـواسـتـار  

ـراض  .  نـژاد شـدنـد   بازگشت بکار آقای حسنـی  پـس از اعـت
  ١٢  تـا  ٩ نژاد در فاصـلـه روزھـای    کارگران، آقای حسنی 

ـفـاق    کـارگـر ایـن مـعـدن  ٢٧ بھمن ماه سـال جـاری بـه ات
ـرای وی در دادسـرای عـمـومـی و    بازداشت و پرونـده  ای ب

انقالب اردکان تشکیل شد و چند روز در زندان به سر بردنـد  
 ھیات تشـخـیـص اداره  ١٤  نفر از کارگران  ٢٧ نھایت        اما در  

ـیـل  تـحـریـک کـارگـران بـه  "  کار اردکان در حـالـی بـه دل
به اخراج من رای داده که کـارفـرمـا  "  نظمی   اعتصاب و بی 

ـراضـات  ٤ در تاریخ    آذر، مـن را اخـراج کـرده اسـت و اعـت
 ھمان تاریخ به بعد و در اعتراض بـه اخـراج مـن      کارگران از 

ـنـدگـان  .  صورت گرفته اسـت  حـکـم اخـراج یـکـی از نـمـای
)  اسفنـد ١٣ ( کارگران پیمانی معدن چادرملو روز سه شنبه  

ـررسـی   خـواھـد    در ھیأت حل اختالف اداره کار استان یـزد ب
ـفـی  «نژاد   بھرام حسنی ». شد  ، عضو اخـراجـی انـجـمـن صـن

ـروی انسـانـی  ( کارگران شرکت آسفالت طوس   ـی پیمانکـار ن
پـس از آنـکـه  :  در این باره به ایلنـا گـفـت )  معدن چادرملو 

 دی مـاه بـا  ٣٠ ھیات تشخیص اداره کار اردکان در تاریخ  
ـراض   «اتھامات واھی »استناد به   بنده را اخـراج کـرد، اعـت

خود را نسبت به این رای در ھیات حل اختالف اسـتـان یـزد  
وی در تشریح علت طرح اعتراضـش در ھـیـات  . طرح کردم 

ھیات حـل اخـتـالف در اداره  :  حل اختالف استان یزد، افزود 
ـیـل، احـکـام    کار اردکان تشکیل نمی  شود و بـه ھـمـیـن دل

ھیات تشخیص اداره کـار ایـن شـھـرسـتـان در ھـیـات حـل  
ـررسـی مـی  ھـیـات  .  شـود   اختالف اداره کـار اسـتـان یـزد ب
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ـیـل   تـحـریـک  " تشخیص اداره کار اردکان در حـالـی بـه دل
به اخـراج مـن رای داده  "  نظمی   کارگران به اعتصاب و بی 

 آذر، مـن را اخـراج کـرده اسـت و  ٤ که کارفرما در تاریخ  
 ھمان تاریخ به بعد و در اعتـراض بـه      اعتراضات کارگران از 

 نژاد تصریح کرد   حسنی . اخراج من صورت گرفته است 
 

 ناامنی محیط کار
 

روزانه صدھا نفر در کشور به دلیل حوادث 
 کار جان خود را از دست می دھند

دبیر علمی ششمین ھمایـش سـراسـری طـب  :   اسفند ١٧ 
روزانه صدھا نفر در  :  کار و بیماری ھای شغلی اعالم کرد 

ـنـدگـی،   ـنـد ران کشور به دلیل حوادث نـاشـی از کـار مـان
سوختگی، برق گرفتگی و غرق شـدگـی جـان خـود را از  

ـبـه در شـشـمـیـن   «امید امینیان ». دست می دھند  روز شـن
ـیـمـاری ھـای شـغـلـی در   ھمایش سراسری طـب کـار و ب

در حـالـی ایـن  :  بیمارستان خمینی با اعالم این مطلب افزود 
ـری   ـیـشـگـی مرگ و میرھا در کشور اتفاق می افتد که پ

: وی خـاطـر نشـان کـرد .  از آنھا ، فوق العـاده آسـان اسـت 
ـیـمـاری و   ـیـل ب ساالنه بیش از دو میلیون نفر در جھان به دل
. حوادث ناشی از کار ، جان خود را از دسـت مـی دھـنـد 

ـیـمـاری   دبیر علمی ششمین ھمایش سراسری طب کـار و ب
  ١٥  درصـد افـراد  ٣٠ ھم اکنـون  : ھای شغلی تصریح کرد 

ساله در کشورھای در حال توسعه قبل از رسـیـدن بـه سـن  
ـیـکـه  ٦٠   سالگی ، جان خود را از دست می دھند در حـال

.  درصـد اسـت ١٠ این رقم در کشورھـای تـوسـعـه یـافـتـه  
امینیان در ادامه به سالمت شاغالن مراکز درمـانـی اشـاره  

سـال ھـا اسـت کـه سـالمـت ایـن افـراد بـه  :  کرد و افزود 
وی با اشاره به فعالیت بیـش از  .  فراموشی سپرده شده است 

ـیـش از  ١١٠    ٢٠٠  ھزار پزشک عمومی و متخصـص و ب
ـیـت ھـزاران  ٩٠٠ ھزار پرستار در    بیمارستان و ھمچنین فـعـال

مطب و کلینیک خصوصی و دولتی در کشـور  تصـریـح  
مـتـاسـفـانـه در ایـن مـراکـر تـوجـه کـافـی بـه امـر  :  کرد 

. پیشگیری از بیـمـاری ھـای نـاشـی از کـار نـمـی شـود 
ـر عـوامـل خـطـر در  :  امینیان گفت  بیمارستـان ھـا عـالوه ب

محیط ھای شغلی معمولی با صدھا نـوع خـطـر از جـمـلـه  
مخاطرات بیولوژیکی، مخاطرات ارگونومیـکـی نـاشـی از  
حمل بیمار و فشارھای عضالنی ، مخـاطـرات شـیـمـیـایـی  
ـنـده،   ناشی از داروھای شیمیایی و مـواد ضـدعـفـونـی کـن
مخاطرات فیزیکی ناشی از تشعشعات ، برق گرفتـگـی و  

خسرو صـادق  »دکتر  .  تماس با مواد سوزاننده مواجه ھستند 
ـیـمـاری   «نیت  رئیس ششمین ھمایش سراسری طب کار و ب

ھای شغلی نیز در این ھمایش از بی توجـھـی بـه سـالمـت  
: کارکنان مراکز درمانی و بھداشتی انتقـاد کـرد و گـفـت 

ممکن است سرمایه ھای بزرگی را به دلیل کم توجھـی و  
بی برنامه بودن برای سالمت کارکنان مـراکـز درمـانـی از  

ـریـن  :  وی خاطر نشان کرد .  دست دھیم  مـی تـوان بـا کـمـت
ـنـه   ھزینه و سرمـایـه گـذاری بـه اھـداف بـزرگـی در زمـی

 .سالمت کارکنان مراکز درمانی،  دست یافت 
  

 ٥سقوط مرگبار کارگر جوان در ساختمان 
 طبقه
ـقـه  :  اسفند ١٢  مرگ کارگر جوانی بدنبال سقوط از طـب

پنجم ساختمان در حال ساخت در بلوار اشـرفـی اصـفـھـانـی،  
براساس این گزارش، در محل حـادثـه  .  بعد از بلوار مرزداران 

ـفـی  ٥ یک ساختمان   ـقـه مـن  طبقه در حال ساخت با دو طـب
دیده می شد که یک کارگر جوان افغانی در طبقه پنـجـم  
از طریق چـاھـک آسـانسـور در حـال جـابـجـایـی مصـالـح  
ساختمانی بود که ناگھان به طبقه منفی دو سـقـوط کـرده  

 .و گرفتار شده بود 
 

کارگربر اثر ٧٠طی یازده ماه سال جاری 
 حوادث كار درمازندران جان باختند

روابط عمـومـی پـزشـکـی قـانـونـی اسـتـان  :   اسفند ١٧ 
در یازده مـاھـه سـال جـاری  : مازندران، دکتر علی عباسی 

 نفر مرد و یک زن بر اثر حـوادث كـار در اسـتـان جـان  ٦٩ 
ـنـدی بـا  .  باختند    ٣٧ بر اساس آمارھای موجود سقوط از بل

 مورد ،اصـابـت اجسـام سـخـت  ١٨ گرفتگی با    فوتی ، برق 
ـر  ١٢  ـر اث  مورد فوتی در رتبه ھای اول تـا سـوم مـرگ ب

ـنـکـه  .  حوادث كار قرار دارند   درصـد  ٩٩ وی با اشاره بـه ای
طـی ایـن مـدت  : فوتی حوادث کار ایرانی ھستند ، گفت  

، آمـل بـا  ) ھمگی مـرد ( فوتی  ١٤ ھای ساری با    شھرستان  
ھـمـگـی  (  فـوتـی  ٧ و بـابـل بـا  )  ھمگی مرد ( فوتی  ١٠ 

ھای مـحـمـودآبـاد،گـلـوگـاه ،نـکـا    بیشترین و شھرستان )مرد  
ـریـن مـوارد   ،رامسر و جویبار ھر کدام با یک فـوتـی كـمـت

عبـاسـی بـا اشـاره بـه  .  مرگ بر اثر حوادث كار را داشتند 
 درصد از فـوتـی ھـای نـاشـی از حـوادث کـار  ٨١ اینکه  

ـیـن  :  متاھل می باشند گفت    ٣٠  سـال بـا  ٣٠  تـا  ٢١ سـن
 درصد بیشترین فوتی نـاشـی  ٢٤  سال با  ٦٠  تا  ٥١ درصد و  

بیشترین حوادث ناشی از کـار در  .   از حوادث کار ھستند 
ارزش نھادن به جان انسان ھا ،  :  بخش ساختمان است گفت  

ـیـن   داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایـت اسـتـانـدارھـاو قـوان
ـرت از   مربوطه ،آموزش و ایجاد نظام اطـالع رسـانـی و عـب
ـریـن راھـکـارھـا در   حوادثی که اتفاق افـتـاده را از مـھـمـت

 .راستای کاھش حوادث ناشی از کار دانست 
 

 مرگ یک کارگر در کارخانه قند یاسوج
بر اثر سقوط کیسه شکر، یک کـارگـر بـه  :   اسفند ١٧ 

کارخانه قند یاسوج  در حین کار، جان   «یونس افروشه »نام  
 .خود را از دست داد 

 
 پرستاران

 
 ٢٥٠تحمیل اضافه کار به پرستاران تا 

 تخلف در بیمارستانھای دولتی -ساعت 
سھم پرستاران در مـقـایسـه بـا گـروھـی کـه  :  اسفند ١٦ 

کمترین حضور در بیمارستان را دارنـد، بسـیـار ظـالـمـانـه و  
ـرداخـتـی بـه     ٢٠٠ ناعادالنه است به طوریکه این اختالف پ

ـرسـتـاری در ردیـف  .  برابر رسیده است  به رغم اینکه شغـل پ
مشاغل و سخت آور قرار گرفته است، اما پرستاران مشمـول  

ـیـل  .   این قانون نمی شوند و از مـزایـای آن مـحـرومـنـد  دل
محرومیت پرستاران از مزایای مشاغل سـخـت و زیـان آور  

ــاری اســت  ــت ــروی پــرس ــی ــود ن ــب ــاشــی از کــم ــئــوالن  .  ن مس
 .بیمارستانھا اجازه نمی دھند که پرستاران بازنشسته شوند 

ـقـای بـھـره وری  :  وی ادامـه داد  ـر اسـاس قـانـون ارت ب

نیروھای بالینی که ھنوز به طـور کـامـل در کشـور اجـرا  
ـیـن  ٨٠ نمی شود، سقف اضافه کار پرستاران تا    ساعت تعـی

 سـاعـت  ٢٥٠ شده اما به دلیل کمبود نیروی پرستاری، تـا  
پرسـتـاران  . اضافه کار اجباری به پرستاران تحمیل می شود 

حاضر به اضافه کار اجباری نیستند چون بابت ھر سـاعـت  
 تـومـان در نـظـر  ٣٨٠٠  تـا  ٢٨٠٠ کار اضافه مبلغی بین  

این در حـالـی اسـت  .  می گیرند که اصال منصفانه نیست 
ـفـات را بـه لـحـاظ   که پزشکان ھیئت علمی بیشترین تـخـل

زیرا بر اساس قـانـون،  .  مدت زمان حضور در بیمارستان دارند 
 ساعت در ھفته در بیمارستان بـاشـنـد امـا ایـن  ٥٤ آنھا باید  

ھـمـیـن حضـور کـم  .  حضور به چند ساعت ھم نـمـی رسـد 
ـتـی،   ـیـمـارسـتـانـھـای دول رنگ پزشکان ھیئت علمـی در ب
ـنـھـایـی تـوسـط   باعث شده که اغلب اعمـال جـراحـی بـه ت
رزیدنت ھا انجام شود، اما مھر پزشک ھیئت علمـی پـای  

ـریـن  .   برگه عمل بخورد که این بزرگترین تخلف است  بیـشـت
ـرسـتـاران   برخوردھای انضباطی در بیمارسـتـانـھـا، مـتـوجـه پ

ـیـمـار و  .  است  ـیـن ب ـر بـال ـریـن حضـور ب در حالی که بیـشـت
ھمچنین تالش برای سالمت بیماران، توسط پرستاران انـجـام  

 .می شود 
 

تجمع اعتراضی ماماھا در مقابل وزارت 
 بھداشت

شـدن طـرح    جمعی از ماماھا به علت مـطـرح :   اسفند ١٤ 
بکارگیری ماماھا به جای پرستاران با گذراندن یـک دوره  
یکساله، با در دست داشتن پـالکـاردھـایـی کـه روی آنـھـا  

ـم »عباراتی ھمچون   ـی ـیـسـت ـرسـتـار ن ـم، پ ـی و   «ما ماما ھست
، در مقابل ساختمـان وزارت بـھـداشـت  «مامایی پاینده باد »

یکی از ماماھای حاضر در ایـن تـجـمـع بـا  .  تجمع کردند 
بیان اینکه حسب مامایی در جامعه مـا ظـلـمـی بـه تـمـام  

ـم اسـتـانـداردھـای  :  مادران است، اظھـار کـرد  اگـر بـخـواھـی
جھانی را در نظر بگیریم، در حال حاضر با کمبود ماما ھـم  

اما متاسـفـانـه بـه عـلـت شـرایـط  :  وی افزود .  روبرو ھستیم 
کنونی نظام سالمت، تخصص ساالری و افزایش سزارین بـه  
صورت غیرعلمی باعث شده است تا ماماھا و عملکردشـان  

ـنـکـه جـامـعـه  .  نادیده گرفته شونـد  ـیـان ای ایـن مـامـا بـا ب
پرستاری ھمگی قابل احترام ھستند اما پـزشـک سـاالری  
ـیـمـار را رھـا کـرده و در   ـیـن ب باعث شده است آنھا نیز بـال

به ھمین خاطـر  .  ھای مدیریتی بگیرند   وزارت بھداشت، پست 
ـری اقشـار دیـگـر    می  خواھند کمبود پرستار را با بـکـارگـی

ـرای تـحـصـیـل  .  جبران کنند  این در حالی است که دولـت ب
ـفـاده از ایـن گـروه در   ماماھا ھزینه کرده است و قطعا اسـت
بالین بیمار که تخصص چـنـدانـی در آن نـدارنـد، بـه افـت  

از  :  وی افـزود .  کیفیت خدمات درمانی خـواھـد انـجـامـیـد 
 آمـار    سوی دیگر با عدم حضور ماماھا در جایگاه خودشان، 

سزارین در جامعه نیز بیش از این افزایش خـواھـد یـافـت و  
ـیـمـار    افتد،   مجموع آنچه که اتفاق می   به ضرر جامـعـه و ب

ـیـان  .  خواھد بود  یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع با ب
اینکه طرحی در وزارت بھداشت در حال گذراندن کـارھـای  
کارشناسی برای تصویب است که بر اساس آن مامـاھـا بـا  

ـنـد بـه     واحدی، مـی ٢٥ گذراندن یک دوره یک ساله   تـوان
ـرسـتـارھـا اقشـار  :  عنوان پرستار اسـتـخـدام شـونـد، گـفـت  پ

کشی ھستند اما باید گفت این دو رشتـه کـامـال از    زحمت 
یکدیگر مجزا ھستند و راھکار ایجاد اشتغال برای مامـاھـا  
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ـفـاده از ایـن   و جبران کمبود پرستار در مراکز درمانی، اسـت
 ) بخشی از گزارس ایسنا (دو به جای یکدیگر نیست  

 
 پرداخت نشدن دستمزدھا 

 
 کارگر نصب صنایع ١٣٠ ماه حقوق ٣تعویق 

 پتروشیمی
کارگران حقوق سه ماه آذر، دی و بـھـمـن را بـه ھـمـراه  

ایـن شـرکـت در  ./  انـد   حق عیدی پایان سال دریافت نـکـرده 
گذشته حدود دوھزار کارگر داشت که با رکود بـازار کـار  

ـم بـه    کـارگـر  ١٣٠ در منطقه و سایر نقاط کشـور ایـن رق
 کـارگـر شـرکـت  ١٣٠ پرداخت حـقـوق  .  کاھش یافته است 

،  (ECC)پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشـیـمـی  
شود طی سـه    ذکر می  «کمبود منابع مالی »به دلیل آنچه  

شرکت ساخـتـمـان و نصـب  .   ماه اخیر به تعویق افتاده است 
که در فاز سـه پـاالیشـگـاه آبـان   (ECC(صنایع پتروشیمی 
ھای صنایع نفت است و حـدود    ھای پروژه   عھدار ساخت سازه 

 کارگر در این شرکت مشغول به کارند که حقوق سـه  ١٣٠ 
ماه آذر، دی و بھمن را به ھـمـراه حـق عـیـدی پـایـان سـال  

ایـن شـرکـت در گـذشـتـه حـدود دوھـزار  .  اند   دریافت نکرده 
ـر   کارگر داشت که با رکود بازار کـار در مـنـطـقـه و سـای

.  کارگر کاھـش یـافـتـه اسـت ١٣٠ نقاط کشور این رقم به  
کارگران به دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخـراج،  

 .قدرت پی گیری مطالبات  خود را ندارند 
 

ماه حقوق ومزایای ٨عدم پرداخت 
 کارگران شرکت آب و خاک شادگان

یکی از کارگران شرکت آب و خاک شادگـان عـنـوان  
ـرداخـت حـقـوق را  :  کرد  ـرای پ ھر ماه به ما وعده و وعید ب
دھند و در حال حاضر حدود ھشت ماه است کـه ھـیـچ    می 

خبری از دستمزدمان نیست و کم کم به پایان سال نـزدیـک  
بارھا در خصـوص ایـن مـوضـوع بـه مسـئـوالن  .   شویم   می 

ــرده  ــراجــعــه ک ــز م ــان نــی ایــم امــا گــویــی صــدای    شــھــرســت
کارگر شادگـانـی از  .  شود   ھا به استان شنیده نمی   شادگانی 

خواھد در خصـوص رفـع    مسئوالن استانی و جھاد نصر می 
مشکل کارگران این شرکت تالش کنند و کمی خـودشـان  

 اسفند ١٦ -فارس :منبع . را جای ما بگذارند 
 

ھزارکارگر ٢تاخیرچندماھه پرداخت حقوق 
 استان قزوین

عدم پرداخت حدود پنج ماه حقـوق کـارگـران  :   اسفند ١٧ 
 واحـد  ٤٣ در حـال حـاضـر  .   واحد صنعتی استان قزوین ٢٠ 

دار در استان قزوین وجود دارد که کـارگـران    صنعتی مشکل 
 واحد صنعتی حدود پنج ماه است که حقوقـی دریـافـت  ٢٠ 

دو ھزار خـانـوار در روزھـای پـایـانـی سـال و در  .  اند   نکرده 
ـر آنـان از خـانـواده  ـیـشـت ھـای    آستانه فرارسیدن سال نو کـه ب

 .اند   روند با مشکل مالی روبرو شده   پرجمعیت به شمار می 
 

 کارگر پیمانی ٥٠تاخیر در پرداخت حقوق 
 شرکت درخشان کویر یزد شھرداری طبس

 نفر از کارگران پیمانی شھـرداری طـبـس  ٥٠ :  اسفند ١٣ 
سوابق کاری کارگران  بیـن  .  اند   دو ماه حقوق دریافت نکرده 

 کارگر ایـن شـرکـت  ٥٠ از مجموع  .    سال  است ١٥  تا  ١٠ 
 نفر راننده و مابقی کارگران فضـای سـبـز  ١٠ پیمانکاری،  

کارگران این شرکت عالوه بر آنکه دو مـاه حـقـوق  .  ھستند 
ـرارداد   ـیـل نـوع ق طلب دارند، از نداشتن امنیت شغلی بـه دل
ـتـی   ـراز نـارضـای ـیـن دسـتـمـزد نـاکـافـی اب کاری و ھمـچـن

ـروی    کارگرانی که توسط شرکت . کنند   می  ـی ھای واسطه ن
ـر یـزد در   انسانی از جمله شرکت پیمانکاری درخشان کـوی
شھرداری طبس مشغول به کارند ثبات شغلی ندارنـد و ھـر  

 .لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد 
 

 کارگر کارخانه سدید ٩٥ ماه حقوق ٣
گر شھرستان اسالمشھر پرداخت نشده  ریخته
 است
کارگر کـارخـانـه  ٩٥ ماه حقوق ٣ پرداخت نشدن  : اسفند ١٣ 

 ماه حـقـوق،  ٣ عالوه بر  .  گر شھرستان اسالمشھر   سدید ریخته 
ـیـز بـه سـازمـان   بخش قابل توجھی از حق بیمه کـارگـران ن
تأمین اجتماعی پرداخت نشـده بـطـوری کـه ایـن کـارگـاه  
حدود یک میلیارد تومان به تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـدھـکـار  

مشکل دیگراین کارگران مربوط به کسر مبالغی بـه  .  است 
ـلـی و تـعـاونـی   عنوان سھم کارگر در پرداخت بیمـه تـکـمـی

با وجود آنکه کـارگـران ھـر مـاھـه  .  مصرف کارگری است 
کنند اما به دلیل آنـکـه ایـن مـبـالـغ    مبلغی را پرداخت می 

ـلـی و   ـیـمـه تـکـمـی کسر شده از سوی کارخانه به حساب ب
ـنـد از    شـود، کـارگـران نـمـی     تعاونی مصرف واریز نـمـی  تـوان

. مـنـد شـونـد   خدمات بیمه تکمیلی و تعاونی مصـرف بـھـره 
ـر در    کارخانه سدید ریخته  ـب گر که یکی از شرکتھای معـت

تولید قطعات سنگین فـلـزی در داخـل و خـارج از کشـور  
 .است 

 
 ماھه در پرداخت حقوق کارگران ٤تعویق 

شرکت پیمانکاری صالح کاران سپاھان در 
 طبس
ـیـمـانـکـار  ( در شرکت صالح کاران سپـاھـان  :  اسفند ١٢  پ

 کارگـر سـاده  ٤٥ ) پروژه راه سازی مسیر دیھوک به راھور 
ـرداخـت   و راننده ماشین آالت سنگین اشـتـغـال دارنـد کـه پ
چھار ماه حقوق به ھمراه حق عـیـدی پـایـان سـال آنـان بـه  

معوقات حقوقی کـارگـران ایـن شـرکـت  .  تاخیر افتاده است 
 روز  ١٥  ماه بود کـه کـارفـرمـا طـی  ٧ راه سازی بیش از  

ـرداخـت کـرده اسـت  . گذشته سه ماه از حقوق کارگران را پ
 نفر از کارگران با طـرح شـکـایـت بـه  ٨ در این رابطه تعداد  

ـر   اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان طبس پـی گـی
بخش دیگری از مشکالت کارگـران  .  مطالبات خود ھستند 

ـیـل عـقـد   صالح کاران سپاھان نداشتن امنیت شغـلـی بـه دل
لباس کار بـه  .   قرار دادھای کوتاه مدت و بدون تاریخ است 

شـود    ھمراه کاله و دستکش کارگران به موقع تـامـیـن نـمـی 
 .کارگران ناچارند از لباس کار مستھلک استفاده کنند 

 
  اخراج و بیکارسازی 

 
 كارگر واحد تنظیف و فضای ٦اخراج 

 سبزتوسط شھردارپلدختر
ـنـظـیـف  ٦ شھردارپلدختر :  اسفند ١٥  نفرازكارگـران بـخـش ت

ـیـش از  ـقـه كـاری  ٦ وفضای سبز را با دارا بـودن ب سـال سـاب
 .اخراج كرده است  

 
 اخبار بین المللی

 
تھدید اردغان به بستن فیسبوک و  -ترکیه 
 یوتیوب

ـبـه   رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز پنـج شـن
تھدید کرد که استفاده از فیسبـوک  (   اسفند ١٥ (  مارس  ٦ 

ـیـن بـار  .  و یوتیوب را در ترکیه ممنوع خواھد کـرد  ایـن اول
نیست که دولت ترکیه استفاده از یوتیـوب را مـمـنـوع مـی  
کند و آقای اردوغان معتقد است که دشـمـنـان او، از ایـن  
شبکه ھای اجتماعی برای تخـریـب چـھـره سـیـاسـی او و  

ـبـه  . دولتش استفاده می کنند  ـنـج شـن آقای اردوغان، روز پ
در یک گفتگوی تلـویـزیـونـی گـفـت مـن و تـعـدادی از  
ـم کـه   دوستانم، بر این موضوع تاکید داریم زیرا نمی خـواھـی

او افـزود  .  این ملت تحت سلطه فیسبوک و ویوتیوب باشـد 
ـتـخـابـات   ـرگـزاری ان اقدامات الزم در این بـاره را پـس از ب
شھرداری ھا در دھم فروردین ماه بطور جدی انجـام خـواھـد  

ـرکـیـه دربـاره  .   داد  گفته می شود دامنه نگرانی ھـا در ت
ـبـدادی اردوغـان افـزایـش   محدودیت رسانه ھا و سبک است

 .یافته است 
 

 ٢ادامه اعتراضات و کشته شدن  -ونزوئال 
 معترض دیگر

ـنـد ١٥ (  مـارس  ٦ درگیری روز پنجشنبه   مـیـان  (   اسـف
ـتـخـت   معترضان و نیروھای نظامی در شھر کاراکـاس، پـای

بر اسـاس گـزارشـھـا،  .  ونزوئال مرگ دو تن را درپی داشت 
این دو نفر پس از اینکه شھروندان با ایجاد مانع در خـیـابـان  
نسبت به پرتاب اشیایی از جـمـلـه بـطـری و گـلـدان اقـدام  

پـس از  .  کردند، ھدف گلوله قرار گرفتـه و کشـتـه شـدنـد 
ـیـس جـمـھـوری   اعالم رسمی این خبر، نیکالس مـادورو، رئ

از مـردم خـواسـتـه ام تـا  : " ونزوئال خطاب به مخالفان گفت 
تحت تاثیر قرار نگیرند و ھمواره سعی کنند تا راه صـلـح را  

قبال ھم گفته ام اما بـاردیـگـر تـکـرار مـی  .  درپیش گیرند 
کنم، صبر من به پایان رسیده و این شورش ھا باید متـوقـف  

ـیـه  ".  شوند   درپی اعترض ھایی که از دوازدھم فـوریـه عـل
شرایط اقتصادی و نبود امکانات اولیه برای شـھـرونـدان در  

ـر کشـتـه شـده انـد ٢٠ ونزوئال آغاز شده تاکنون حدود   ـف .  ن
سـر مـی دھـنـد و  "  صلح، آزادی و عدالـت "معترضان شعار  

ـیـه و اسـاسـی آنـھـا را نـادیـده   معتقدند که دولت حقوق اول
معترضان ھمچنین نیروھای دولتـی را مـتـھـم  . گرفته است 

کرده اند که برای برخورد با معترضان و ایـجـاد اخـتـالل در  
ـبـاس شـخـصـی ھـای مـوتـور سـوار   تظاھرات مردمی از ل

 .استفاده می کنند 
 

اعالم شرکت کانتاس برای  -استرالیا 
  ھزار تن٥اخراج 

ـنـج ھـزار تـن از   ـیـا پ ـرال شرکت ھواپیمایی کانتاس است
این شرکت تنھا در شـش  .  کارکنان خود را اخراج می کند 

ـیـا ضـرر  ٢٣٥  حدود  ٢٠١٣ ماه دوم سال   ـرال  میلیون دالر اسـت
افزایش ھزینه سوخـت و رقـابـت شـدیـد، دالیـل  . کرده است 
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ـر  . عمده مشکالت کانتاس عنوان شده است  ا لن جویس، مدی
ـیـن افـزود کـه   این شرکت با اعالم طرح تعدیل نیرو، ھمچـن
ـنـه ھـا طـی سـه   در راستای کاھش دو میلیارد دالری ھزی

 را  ٣٨٠ سال آینده، این شرکت، تحویل ھواپیماھای ایربـاس  
 .نیز به تعویق می اندازد 

 
ادامه اعتراضات ھزاران نفره  -ونزوئال 

 مردم در خیابانھای کاراکاس
ـرضـان بـه سـیـاسـتـھـای   ھزاران نفر از دانشجویان و مـعـت

در خـیـابـان  )   اسفند ١٣ ( مارس  ٤ دولت ونزوئال روز سه شنبه 
آنھا به ناامنـی و  .  ھای کاراکاس دست به راھپیمایی زدند 

ـراض   ـر ایـن کشـور اعـت وضعیت دشوار اقتصادی حـاکـم ب
ـیـس  . دارند  اعتراضات به سیاستھای نیـکـوالس مـادورو، رئ

جمھوری ونزوئال که از یک ماه پیش وارد مرحله جـدیـدی  
ـرجـای گـذاشـتـه  ٢٦٠  کشته و  ١٨ شده، تا کنون    مجروح ب

مردم در این راھپیمایی، تصاویر معترضان کشته شـده  .  است 
ـنـد  یـکـی از  .  توسط نیروھای امنیتی را نیز در دست داشـت

ـم و  : " ساکنان کاراکاس می گوید  ما مواد غـذایـی نـداری
برای دریافت مواد غذایـی اسـاسـی بـایـد در صـف ھـای  

ـرای فـرزنـدانشـان  .  طوالنی بایستیم  مادران برای تھیه شیر ب
ـنـجـا  .  در رنجند  ـم و در ای ما پزشک به اندازه کافی نـداری

دیـگـری  ."  پزشکی برای بیماری ھای مزمـن وجـود نـدارد 

دولت رسانه ھا را کنترل می کـنـد و شـبـکـه  : " می گوید 
ھای تلویزیونی را که حقیقت را نشان می دھـنـد تـعـطـیـل  

ـنـد  .  می کند  حتی کسانیکه از دولـت حـمـایـت مـی کـن
متوجه شده اند که آنچه آنھا نشان می دھند ھمان چـیـزی  

ـیـش از ایـن،  ."  نیست که در واقعیت زنـدگـی وجـود دارد  پ
ـراضـات یـک مـاه   نیکالس مادورو ادعا کرده بود که اعـت

 .اخیر بخشی از یک عملیات کودتا بوده است 
 ادامه روند صعودی نرخ بیکاری -یونان 

ـرخ   آمارھای ماه دسامبر سال گذشته نشان می دھنـد ن
بیکاری در یونان ھمچنان روند صعودی دارد و در مقـایسـه  

 در زمان مشابه این نرخ با افزایش ھمراه بـوده  ٢٠١٢ با سال  
ـیـکـاری در یـونـان از رقـم  .  است  ـرخ ب   ١١.٣ بدین ترتیب ن

  ٢٧.٥  به رقم  ٢٠١٠ درصد جمعیت فعال این کشور در سال  
. درصد در ماه دسامبر سال گذشته مـیـالدی رسـیـده اسـت 

یونان دارای باالترین نرخ بیکاری در بین کشورھـای عضـو  
ـر از  . حوزه پولی یورو است  در این بین جوانان یونـانـی کـمـت

ـیـکـاری  ٢٤   سال بیش از ھر قشر دیگری در گزند معضل ب
ـر گـذشـتـه    درصـد آنـھـا  ٥٥.٥ قرار دارند و در ماه دسـامـب

با این وجود دولت ائتالفـی یـونـان  . گرفتار بیکاری بوده اند 
پیش بینی می کند در سال جاری میالدی تولید نـاخـالـص  

ـیـب  ٠.٦ داخلی کشور   ـرت  درصد رشد داشته باشد و بـدیـن ت
 درصد جمـعـیـت فـعـال  ٢٤.٥ امید دارد نرخ بیکاری به رقم  

 .تنزل پیدا کند 
اقتصاد یونان شش سال پیاپی دچار رکود و بحران بـوده  
و برای مبارزه با این بحران و خروج از آن از اتحادیه اروپـا و  

 .صندوق بین المللی پول کمک مالی دریافت کرده است 
 
 

 

 در باره نشریه ژورنال
 

ژورنال نشریه اي است که حرف و عمل حکومت اسالمی را بی جواب نمی گذارد و مهم ترین مسائل روز . ژورنال روازانه منتشر می شود
را نقد می کند و به میلیون ها مردمی که خواهان یک زندگی بهتر، توام با خوشبختی و کرامت انسانی اند فرصت میدهد، در یک سنگر          

به مسائل روز جواب . ژورنال یک نشریه تحلیلی و تفسیري نیست. جدید دیگر علیه حکومت اسالمی مبارزه متشکل و سازمان یافته کنند
انسانهائی که همه هست و نیست شان را یک حکومت سرمایه . این نشریه تریبون انسانیت است. میدهد” تک موضوعی“هاي کوتاه و 

اما این مردم علیرغم همه مصائب و همه سیاهی اي که چپاولگران اسالمی بر زندگی آنها آوار کرده اند، . داري اسالمی به تاراج برده است
. مردم ایران حق دارند که روي دیگر زندگی را ببینند، حق دارند شاد باشند، حق دارند از رفاه حداکثري برخوردار باشند. تسلیم نشده اند

اما پیروزي مردم بدون وجود یک حزب انقالبی که دشمنان را بشناسد و از جلوي . مردم حق دارند که حکومت مذهبی و غارتگر نخواهند
. بی شک شکست جمهوري اسالمی حتی بدون یک حزب انقالبی و سوسیالیستی ممکن است. مبارزه مردم کنار بزند بسیار دشوار است

 .اما پیروز مردم براي ساختن یک جامعه آزاد و برابر، بدون چنین حزبی غیر ممکن است
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