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ــســت   ــی ــر  :  کــارگــر کــمــون اصــغ
کریمی، شورایعالـی کـار شـامـل  
نمایندگان دولت، تشکـالت دسـت  
ـری و   ــ ـــی کـــارگ ـت ــ ـــاز دول س
ـرگـزاری دو   کارفرمایان پس از ب

 در  ٢٥ جلسه سرانجام با افـزایـش  
صدی دستمزد کارگـران، حـداقـل  

ـنـده را    ھـزار  ٦٠٨ دستمزد سال آی
نظر شمـا  .  تومان تعیین کرده است 

در مورد ایـن مصـوبـه چـیـسـت؟  
ـتـه مـزد بـا   کارفرمایان در کـمـی

ـیـشـنـھـاد    در صـد افـزایـش  ٢٠ پ
حداقل دستمزد، مدعـی شـده انـد  
که افزایش بیـش از حـد حـداقـل  
ـنـه   دستمزد موجب باال رفـتـن ھـزی
ـیـکـاری و   تولید و لذا افـزایـش ب

پاسخ شما بـه ایـن  .  رکود میشود 
 ادعا چیست؟  

 
ـم دولـت  :  اصغر کـریـمـی  تصـمـی

ـرای   درمورد حقوق پایه کارگران ب
ـم   ــ ـی ـــده یـــک تصـــمــ ـن ســـال آیــ

اسـم دیـگـری  .  جنایتکارانه اسـت 
ــتــوان گــذاشــت  ــی ــم در  .  روی آن ن

ـلـف و   حالی که مـقـامـات مـخـت
ـلـف حـکـومـت و   نھادھای مـخـت
ھمینطور کارفرمایان و پـادوھـای  
اســالمــی حــکــومــت در کــانــون  
عالی شوراھای اسالمی بارھـا و  
بارھا اعالم کرده اند که خط فقـر  
ـیـون تـومـان،   ـل نزدیک بـه دو مـی
ـنـج   بیش از دو میلیون یا حـتـی پ
میلیون تومان است، دستمزد پـایـه  
را کمتر از یـک سـوم تـا یـک  
ــد و   ــن کــرده ان ــی ھشــتــم آن تــعــی
ھمزمان آب و برق و سوخت را تـا  

ایـن  .  پنجاه درصد گران کـرده انـد 
یعنی دولت رسما به طبقه کارگـر  
ـتـی در   ـی اعالم میکند که مسئول

ـقـه نـدارد  ـبـال ایـن طـب ــن  .  ق بـا ای
ــز   ــاچــی ــد ن ــری تصــمــیــم قــدرت خ
ـنـده بـاز ھـم   کارگران در سـال آی

ـنـھـا  .  کاھش می یابد  دیگر نـه ت
ـلـی را ھـم   ـب وعده ھای توخالی ق
ـر شـدن   نمیدھند بلکه مدام از بـدت
ـتـصـادی مـردم حـرف   وضعیـت اق

و این در حالی است کـه  .  میزنند 
رقم دزدی ھـا و درآمـدھـای ھـر  

مقام و ھر سرمایه دار وابسـتـه بـه  
حکومت امروز با میلیـارد دالر و  
. دھھا میلیارد دالر اعالم مـیـشـود 

این در حالی است که در بـودجـه  
ـتـی بـه   سال آینده رقم ھای ھنگـف
ارگانھای سرکوب و موسسات و  
فعالیت ھای مذھبی اخـتـصـاص  

و این روی دیـگـر  .  داده شده است 
مساله است یـعـنـی بـا خـرافـه و  
ـم و   ـی سرکوب حـکـومـت مـیـکـن
مسئولیتی در قبال زندگـی مـردم  

ـم ھـم  .  نداریم  ـبـعـات ایـن تصـمـی ت
ـر و مـحـرومـیـت  :  روشن اسـت  فـق

ـر، تـرک   ـیـشـت بیشتر، گرسنگی ب
ـیـاد و تـن   ـر، اعـت ـیـشـت تحصیـل ب
ـر و   فروشی و کلیه فروشی بیـشـت
اضافه شدن صدھا ھزار نفر دیگـر  

ــھـا  ــه  .  بـه جـمـعــیـت زنـدان دولـت ن
میخـواھـد بـھـبـودی در زنـدگـی  
اکثریت جامعه بـدھـد و نـه قـادر  
است اینکار را بکند و این یعـنـی  
ورشکستگی سیاسی و اخـالقـی  

حکومتی که فساد از  .  حکومت 

ـم افـزایـش صـورت   "  اگر بـخـواھـی
ـرای   گرفته در مـیـزان دسـتـمـزد ب

ــیــت ھــای  ٩٣ ســال   ــا واقــع  را ب
ـم   زندگی جامعه کارگری بسنـجـی
مسلما فاصله زیادی با وضـعـیـت  
ــده آل دارد و مــا درک مــی   ای
ـلـخـی و   کنیم که آنھـا بـا چـه ت
ــدگــی حــداقــل   ــی یــک زن سـخــت
ـنـد  " آبرومندانه را فـراھـم مـی کـن

این سخنان محسن ایزدخواه یـکـی  
از کاربدستان حکـومـت اسـالمـی  

ــال ایشــان  .  اســت  ــث ــعــا ام امــا واق
ـر سـر   درک میکننـد کـه چـه ب
ــه   ـل کـارگــران آورده انـد؟ جـواب ب

ـقـا  !  است  شغل شـریـف ایشـان سـاب
ــمــانــی   ــارل ــوقــی و پ مــعــاون  حــق
صندوق تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـوده  
یعنی ھمان مکـانـی کـه از پـول  
کارگران یکی از بزرگترین بنـگـاه  
اقتصادی ایران شکل گرفته اسـت  
و ھر کدام از کاربدستان حکومـت  
دستشان برسد از ایـن صـنـدوق تـا  

، چـون  " برداشت میکنند " میتوانند  
ــد  ــدانــن ــم خــودشــان مــی . حــق مســل

صــنـدلــی  " مـتـوجــه ھسـتــنـد کـه  
ایـن  "  ریاست به کسی وفا نـکـرده 
ـره  " است که بدون فوت وقت    دخـی

ضمیمه نشریه کارگر  کمونیست  فرا رسیدن سال نو را شاد باش میگوییم
  منتشر شد٣٠٤شماره 

  ٩٢جنبش کارگری در سال 
      اطالعیه حزب کمونیست کارگری درمورد تصمیم شورایعالی کار   ٢  صفحه  

 ٩٣     درمورد دستمزد سال 
 دزدان و میلیاردرھای حاکم را باید به زیر کشید

 93حقوق پایه کارگران در سال : میزگرد
 ھر سه ضلع شورایعالی کار نمایندگان کارفرما ھستند

 اصغر کریمی، شھال دانشفر، کاظم نیکحواه  

 ٣            صفحه  

 ما نیز درک میکنیم 
 یاشار سھندی   

: نکته اصلی  
 طرح جدید دولت برای مصادره وغارت

  سازمان تامین اجتماعی 
 ٧  صفحه    محمد شکوھی 

 اخبار کارگری
 ١٠    صفحه  

 ٦            صفحه  
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شورایعالی کار جـمـھـوری  
ـــشـــکـــل از   اســـالمـــی، مـــت
نمایندگان جمھوری اسـالمـی،  
ــارفـــرمـــایـــان و پـــادوھـــای   ک
شورای اسالمـی کـار، امـروز  

  ٢٥ تصمیم به افزایش نـاچـیـز  
درصد دستمزد پـایـه کـارگـران  

 گـرفـت یـعـنـی  ٩٣ برای سال  
حداقل ده درصد کمتر از تـورم  
اعالم شـده تـوسـط جـمـھـوری  

دستمزد کارگران بـا  .  اسالمی 
 ھـزار و  ٦٠٨ این تصمـیـم بـه  

 تومان رسـیـد کـه یـک  ٩٠٠ 
سوم تا یک ھشتـم آمـارھـای  
خــط فــقــری اســت کــه خــود  
کـاربـدسـتـان حـکـومـت اعـالم  

 .کرده اند 
بدینترتیـب و بـا ایـن تصـمـیـم  
قدرت خرید تـمـام کـارگـران و  
معلمان و پرستاران و کارمندان  
ــی   ــن ــع ــکــش ادارات ی ــت زحــم
نزدیک به ھفتاد میلیـون نـفـر  
که فی الحال زیـر خـط فـقـر  
زندگی میکنند، با تـوجـه بـه  
ــاز ھــم   تــورم مــھــارنشــدنــی ب
کاھش مـی یـابـد و زنـدگـی  
جـــھـــنـــمـــی مـــردم بـــاز ھـــم  

تصمیم  .  وحشتناک تر میشود 
امروز جمھوری اسالمی یعنی  
ــیــشــتــر   فــقــر و مــحــرومــیــت ب
ــیـونــھــا خــانــواده کــارگــر  . مـیــل

یعنی رشد باز ھم بـیـشـتـر تـن  
فــروشــی و اعــتــیــاد، تــرک  
تحصیل کودکان بیـشـتـر، بـی  
خانمانی بیشتر، بیماری ھـای  
بیشترو بزھکاری بیشتـر و پـر  
تر شدن زندانھـای فـی الـحـال  
انباشتـه از مـردم زحـمـتـکـش  

و این تصمیمی به تـمـام  .  است 
ـــظـــر   مـــعـــنـــی و از ھـــر ن

 .جنایتکارانه است 

این تصمیـم را خـامـنـه ای و  
ــی   ــت ــی ــن ــی، وزرای ام روحــان
حکومت و نمایندگان مـجـلـس  
فاسد اسالمی، آیت الـه ھـای  
ــیـــن   ــام ــاردر، دزدان ت ــی ــیــل م
اجتماعـی، آقـازاده ھـا، تـجـار  
گردن کلفت و کارفرمـاھـائـی  
کـه ھـمــان حـقـوق چـنـدرغــاز  
کارگـران را مـاھـھـا پـرداخـت  
نمیکنند، بانکـدارھـا و دیـگـر  
ــنــد   ــه مــان صــاحــبــان ســرمــای
عســگــراوالدی ھــا و بــابــک  
زنجانی ھا و پادوھای حقیر و  
کثیف شوراھای اسالمی کار  
ــا   ــا کــه ب ــعــنــی ھــمــان ھ ی
چماقداران خود خانه کارگر را  
از کــارگــران گــرفـتــنــد و بــه  
محل توطئه وزارت اطالعاتـی  
ھا و اوباش ضدکارگر تـبـدیـل  
کردند و زبان فعـال کـارگـری  

ایـن  .  را بریدند، اتـخـاذ کـردنـد 
تصمیم اقلیت میلیـاردر و دزد  
ــیــه اکــثــریــت   و مــفــتــخــور عــل
زحمتـکـش و شـریـف جـامـعـه  
است و باید با اعتراض شـدیـد  

 .این اکثریت پاسخ بگیرد 
ــال   ــت س ــذش ــه گ ــی ک ســال
ــرای   ــھــمــی ب اعــتــراضــات م

ــود  ــزد ب ــم ــت ــش دس ــزای از  .  اف
کارگران معـدن چـادرمـلـو تـا  
ـــھـــان،   ـــی اکـــریـــل اصـــف ـل ــ پ
پــتــروشــیــمــی تــبــریــز و پــارس  
جــــنــــوبــــی، از کــــارگــــران  
پتروشیمی ھای ماھشھـر کـه  
پرچم حداقل دو میلیون تومـان  
ـلـنـد کـردنـد تـا کـارگـران   را ب
شـرکــت واحــد و چــھــل ھــزار  
کارگری که طومار افـزایـش  
دسـتــمــزد را امضـا کــردنــد و  
کارگران دھھا کارخانه دیـگـر  
ــیــه   بــه اشــکــال مــخــتــلــف عــل

دستمزدھای ناچیز بپاخاسـتـنـد  
و این میتواند پشتـوانـه بسـیـار  
محکم و مھـمـی بـرای یـک  
مبارزه قدرتمند در سـال جـدیـد  

 .باشد 
 

کارگران، معلمان و پرسـتـاران،  
 مردم زحمتکش 

ھرچه گسترده تـر در مـقـابـل  
ایــن تصــمــیــم جــنــایــتــکــارانــه  
بایستید و از زندگی خـود در  
مـقـابــل تصـمــیـم دزدانــی کــه  
زندگی شما را به جھنم تبدیـل  

پـرچـم  .  کرده اند دفـاع کـنـیـد 
افزایش دستمزد مـتـنـاسـب بـا  
ــی را   ــدگــی انســان ــک زن ی
. متحدانـه بـه اھـتـزاز درآوریـد 

بایـد بـا تـمـام قـوا بـه مـیـدان  
بیائیـد و اوبـاش حـاکـم را از  
. تصمیم خود پشـیـمـان کـنـیـد 

ــایــد بــه ســال   سـال جــدیــد را ب
رودرروئی گستـرده در سـراسـر  
کشور با حـکـومـت اسـالمـی  
. سرمایه داران تـبـدیـل کـنـیـم 

تصــمــیــم دزدان و مــفــتــخــوران  
ــب   حــاکــم نــه فــقــط از جــان
کــارگــران و حــقــوق بــگــیــران  
زحمتکش بلکه از جـانـب ھـر  
کــس کــه خــود را در صــف  
مقابل حکـومـت مـیـدانـد، ھـر  
انســان شــریــفــی و ھــر کــس  
کوچکترین آزادی و رفـاھـی  
میخواھد باید بـا مـخـالـفـت و  

 .اعتراض شدید پاسخ بگیرد 
 

حـزب کــمـونــیـسـت کـارگــری  
 ایران 
 مـارس  ١٤ ،  ١٩٩٢  اسفند  ٢٣ 
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ـقـول   ـرود و ب سر و کولش باال مـی
یکی از مقامات فسـاد در ھـمـه  

 . ارگانھایش نھادینه شده است 
شورایعالی کار حکومت کـه  
ــخــاذ کــرده   ــن تصــمــیــم را ات ای
ــمـایــنـدگــان   مـتـشــکـل اسـت از ن
کارفرمایـان، دولـت و شـوراھـای  

ـریـن  .  اسالمی  دولـت خـود بـزرگـت
ــای   ــت و شــوراھ ــا اس کــارفــرم
ــطــور کــه از   اسـالمــی ھـم ھــمـان
ـقـه   اسمشان مشخص اسـت و سـاب
آنھا ھم برای ھـمـه روشـن اسـت،  
ــرای   ــه حــکــومــتــی ب ــب ارگــان ش
کنترل کـارگـران و مـبـارزه آنـھـا  

ــع  .  اســت  ــل ــن ھــر ســه ض ــرای ــاب بــن
ــنــدگــان   شــورایــعــالــی کــار نــمــای

ـفـاوت  .  کارفرما ھستند  بـا ایـن ت
که یکی از این سـه طـرف خـود  
را دولت مـیـدانـد کـه دیـگـر بـه  
ـیـت در   ظاھر ھم ادعـای مسـئـول
قبال اکثریـت جـامـعـه نـدارد امـا  
مسئولیت سنگینی در قبال طبقـه  
ـتـخـوران دارد و   سرمایه دار و مـف
ــت را بـا سـرکــوب   ـی ــول ایـن مسـئ
ــوگــیــری از   ــات و جــل ــصــاب اعــت
ــارگــران و   ــکــل شــدن ک ــش مــت
دستگیری رھبران کارگری و بـا  
ــون ھــا   ــی ــل ــال مــی ــدی در قــب ـی الق
کارگری که حـقـوق نـاچـیـزشـان  
توسط کارفرماھا خورده مـیـشـود  
و انواع اجحافات دیگر در حقشـان  

  ٣٥ میشود، در طـول تـمـام ایـن  
ـیـجـه  .  سال نشان داده اسـت  ـت در ن

ــد ادای   ــن ــکــن ــکــه ســعــی مــی ـن ای
ـــه در   ـب ــ ـــان ـرات ســـه ج مـــذاکــ
کشورھای غربی را دربیاورند که  
ــدگــان کــارگــران،   ــمــایــن ــا ن گــوی
ـر سـر مـیـز   کارفرمایان و دولت ب
ـتـا بـه   ـنـد و نـھـای مذاکره مینشین
سازش و توافق میـرسـنـد مسـخـره  
تر از آن است که دنبال تفاوت ھـا  
و پیشنھادات و اظھارات ایـن سـه  

 . طرف بگردیم 
ـر   ـنـی ب ادعای کـارفـرمـایـان مـب
اینکه افـزایـش حـداقـل دسـتـمـزد  
موجب بیکاری و رکود مـیـشـود،  
ـر از ایـن اسـت   راستش مسخـره ت
. که پاسـخـی الزم داشـتـه بـاشـد 

ـبـال سـود   کارفرما طبق تعریف دن
ـر اسـت و   بیشتر و دستـمـزد کـمـت
برای حفظ این مـوقـعـیـت بـه ھـر  

توجیه احمقانه و مشمئزکننده ای  
 . دست میزند 

تنھا چند ماه کافی بود کـه  
ــی و وعــده ھــای   ــده روحــان پــدی
ــل   ــصــادیــش ھــم کــه از قــب ــت اق
توخالی بـودنـش روشـن بـود، دود  

زمـزمـه قـطـع  . شود و به ھوا برود 
ـر   یارانه بخشی از ھمیـن مـردم زی
خط فقر رانده شده ھم شـروع شـده  

نه تنھا ھیچ چشم انـدازی  .  است 
برای بـھـبـود اوضـاع مـردم وجـود  
ـلـف   ـلـکـه مـقـامـات مـخـت ندارد ب
حکومت از اینکه مردم بایـد رنـج  
ــحــمـل کـنــنـد حــرف   ــشـتــری ت ـی ب

اما اینرا ھم بایـد اضـافـه  .  میزنند 
کرد که ھمزمان بحران حـکـومـت  
نیز عمیق تر و حادتر و بـن بسـت  

وضـعـیـت  .  ھایش آشکارتر میشود 
مـاھـھـای  .  ویژه ای در راه اسـت 

آتی و سال آتی میتواند طـوفـانـی  
ــزرگ   ــای ب ــدال ھ و پــر از ج

طبقه کارگر بـایـد  .  طبقاتی باشد 
ــرای یــک رویــاروئــی   خــود را ب
بزرگ و ھمه جانبه آماده کنـد و  
ــم از   ــردم زحــمــتــکــش اع کــل م
معلمان و کارمندان زحمـتـکـش و  
دانشجویان را در صفی بـزرگ و  
سراسری برای افـزایـش فـوری و  
ــه   ــمــزد ب ــت ــنــدصــددرصــدی دس چ

ـبـش  .  میدان آورد  بخش پیشـرو جـن
ــری   ــران کــارگ کــارگــری و رھــب
ـر دوش   ـنـی ب ـیـت سـنـگـی مسئـول

 . دارند 
 

شھال دانشفر،  :  کارگر کمونیست 
جــنــبــش کــارگــری در یــکــســال  
ـرای   گذشته مبـارزات وسـیـعـی ب
. افزایش دستمزد انجـام داده اسـت 

ـلـف   بویژه آنکـه بـخـشـھـای مـخـت
ــری از قــبــل بــه   ــش کــارگ ــب جــن

جمھوری اسالمی در مورد تعییـن  
حداقل دسـتـمـزد بسـان سـالـھـای  

بنظر شمـا  . گذشته ھشدار داده اند 
ـرای   جنبش کارگری ھم اکنـون ب

ــه   ــا مصــوب ــه ب ـل ــاب  ھــزار  ٦٠٨ مـق
تومان بعنوان حداقل دستمزد، چـه  
مجموعه کـارھـایـی را بـایـد در  
دستور کار خود بگذارد؟ با توجـه  
به مجموعه فاکتورھا، آیا جنبـش  
ـتـوانـد پـای یــک   کـارگـری مـی

 اعتصاب سراسری برود؟  
ـنـد  ٢٣ روز  :  شھـال دانشـفـر   اسـف

ــوری   ــھ ــم ــی کــار ج ــال ــع شــورای
اسالمی، میزان حـداقـل دسـتـمـزد  

ــومــان  ٦٠٨ کـارگــران را    ھــزار ت
اعــالم داشــت و در ھــمــان روز  

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ــر خــواســت   ــر س ــر ب ھــزار کــارگ
ـیـه   ـیـان افزایش دستمزدھـا، طـی ب

پیـش بـه سـوی  " ای تحت عنوان  
تجمعات خیابانی بر علیه مصوبـه  

ــعــالــی کــار  ــاد  " مـزد شــورای ، فــری
اعتراض کل کارگران را به صـدا  

ـیـن  .  درآورد  فراخوان من بعنوان اول
ــن تصــمــیــم   ــدام در بــرابــر ای اق
ـم اسـالمـی در   ـتـکـارانـه رژی جنای
قبال زندگی و معیشت میلیـونـھـا  
ــواده کــارگــری،   کــارگــر و خــان
. پیوستن به ھمین فـراخـوان اسـت 

بطورواقعی نیز راھی جز اعتـراض  
ـرار نـدارد  . در مقابـل کـارگـران ق

ــامــات حــکــومــت خــود در   مــق
ـنـد کـه   بحثھایشان از این میـگـوی
اگر کـارگـر مسـکـنـی از خـود  

ـیـون  ٥ نداشته باشـد، حـتـی   ـل  مـی
ـر   ـر خـط فـق ـیـز زی تومان در ماه ن
است و در کالنجار رفتن ھـایشـان  
بر سر این موضوع با یکدیگـر، از  
ـیـون   ـل خط فقر دو میلیون و دو مـی
ــن   ــخ ــصــد و غــیــره س و ھشــت

اما جنایتکارانه تصمیم  .  میگویند 
ـر حـداقــل دســتـمــزد    ھــزار  ٦٠٨ ب

ــد  ـرن روشـن اســت  .  تـومــان مــیـگــی
ـرنـد و   کارگران این را نـمـی پـذی

 . نباید ھم بپذیرند 
میـزان حـداقـل دسـتـمـزد، یـعـنـی  
میزان حداقل استاندارد زنـدگـی و  

  ٦٠٨ معیشت در جامعه، و تعیین  
ھزار تومان به عنوان ایـن حـداقـل  
ـــی کـــار   ـــعـــال از ســـوی شـــورای
ــا   ــد ب ــای ــوری اســالمــی ب ــھ جــم
ـرد  . اعتراضی اجتماعی پاسخ گـی

ـران بـا   بطور واقعی نیز امروز در ای
ـر   وجود دستمزدھای چـنـد بـار زی
ــر، گــرانــی روزافــزون و   خــط فــق
محرومیت توده عظیم جـامـعـه از  
ـیـه رفـاھـی چـون   بیمه ھـای اول
درمان رایگان، تحصـیـل رایـگـان،  
ـره، خـواسـت   بیمه بیکـاری و غـی
افزایش حداقل دستمزدھا، بیش از  
ھروقت ابعادی اجـتـمـاعـی بـخـود  

بویژه میزان آن خـود  .  گرفته است 
ــی بــرای   ـل ــای حــداق ـن بــیـمــه  " مـب

ــــکــــاری  ـی ـــ ـری  "  ب ــــمـــ ـت و مســـ
ـرایـن  .  بازنشستگی نیز ھسـت  ـنـاب ب

خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا نـه  
فقط خـواسـت کـارگـران شـاغـل  
ـیـکـار و   بلکه خواست کارگـران ب

ـیـز ھسـت  بـعـالوه  .  بازنشستگـان ن
ــکـه یـک مــعـضــل اســاســی   ـن ای
معلمان، پرستاران و تمامی حـقـوق  
بگیران جامعه حقوقھای زیر خـط  
ـنـه   ـنـھـا زمـی فقر است و ھـمـه ای
ـرده   ھای اجتماعی حمـایـت گسـت
اجتماعی از مبارزه برای خـواسـت  
ــمــزدھــا از ســوی   افــزایــش دســت

ـتـی  .  کارگران را نشان میـدھـد  وق
ھم به جامعه نگاه میکنیم، شاھـد  
ـراضـی   جنب و جـوش ھـای اعـت
ـر سـر ایـن خـواسـت و   بسیـاری ب

ـر سـر   گسترش ھر روزه مـبـارزه ب
ـنـھـا ھـمـه  .  این خواست ھستیـم  ای

ـنـه ھـای   بستری اسـت کـه زمـی
ــش   ــب ــن شــکــل دادن بــه یــک ج
سراسری بر سر خـواسـت افـزایـش  
. دستمزدھا را فـراھـم کـرده اسـت 

ـر   ـت ـنـکـه بـحـث روشـن اما برای ای
ــاجــات   ـت ــن شـود و بــتـوانــم بـا اسـت
روشنتـری بـه سـوال شـمـا پـاسـخ  
دھم، اجاره بدھید اشاره مختصـری  
ــن امــروز   ــه اعــتــراضــات ھــمــی ب
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  
ـیـشـروی ھـای آن   دستمزدھـا و پ

 . داشته باشم 
ـر    واقعیت اینست کـه  مـبـارزه ب
سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ــکــســال گــذشــتــه    خصــوصــا در ی
یک نقطه قوت جنبش کـارگـری  

از جمله اشـاره مـن بـه  .  بوده است 
 ھزار کـارگـر بـا  ٤٠ ھمان طومار  

خواست افزایش دسـتـمـزدھـا اسـت  
که امروز ھماھنگ کنندگان آن  
ـراضـی سـراسـری   فراخوان به اعـت
ـم شـورایـعـالـی کـار   علیه تصـمـی

ـیـن     ٦٠٨ جمھوری اسالمی و تعی
ــل   ــوان حــداق ــعــن ــان ب ــوم ــزار ت ھ

ایـن اقــدام  .  دسـتـمـزدھـا، داده انـد 
اعتراضی به ابتکار اتحـادیـه آزاد  

  ٩١ کارگران ایران در اول مه سال  
 ھــزار امضـا شــروع شــد و  ٥ بـا  

ـرش یـافـت و   خیلی سـریـع گسـت
ــرفــت  ــرگ ــان را در ب ــت . ھشــت اس

ھماھنگ کنندگان این طومارھا  
در این دو سـالـه طـی تـجـمـعـات  
اعتراضی پی در پی، پیگیر ایـن  

ـنـد  .  خواست شده اند  در ھمین اسـف
ــز ایـن کــارگــران در  ٩٢ مـاه    نــی

ــه دولــت   ــراضــی ب ــت ــجــمــعــی اع ت
ــزان   ــی ھشــدار دادنــد کــه اگــر م
ـیـون   ـل حداقل دستمزدھا بـا دو مـی
خط فقر که در آمارھای رسـمـی  
اعالم شده، خوانایی نداشته باشـد،  
ـنـده   به آن تن نخواھند داد و سال آی
ـبـدیـل بـه   را بطور قاطعـانـه ای ت
سال اعتراضات گسترده کارگـری  

 .  خواھند کرد 
ـیـن سـطـحـی از   به راه افتادن چـن
اعتراض بر سـر خـواسـت افـزایـش  
ـرای   دستمزدھا ، بستر مناسـبـی ب
سازمان دادن مبارزه ای سـراسـری  
بر سر این خواست را بـوجـود آورده  

خصوصا نقطه اوج مبـارزات  . است 
کارگری بر سـرخـواسـت افـزایـش  

 ١  از صفحه     

 93حقوق پایه کارگران در سال : میزگرد
 ھر سه ضلع شورایعالی کار نمایندگان کارفرما ھستند

 اصغر کریمی، شھال دانشفر، کاظم نیکحواه  
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دستمزدھا، طرح خـواسـت حـداقـل  
ـیـون تـومـان از   ــل دسـتـمـزد دو مـی
ــمــی   ســوی کــارگــران پــتــروشــی
بسباران و خوارزمی در مـجـتـمـع  

ـبـال  .  اقتصادی مـاھشـھـر بـود  بـدن
ــوی   ــت از س ــواس ــن خ طــرح ای
ـروشـیـمـی مـاھشـھـر،   ـت کارگران پ
ـران، از   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
این خواست حمایـت کـرد و کـل  
کارگران را به گرد آمدن حـول آن  

ــن  .  فـرا خــوانـد  ــی ــاق تـعــی ـف ــن ات ای
بیشتری به مبارزه بر سر خـواسـت  

طـبـعــا  .  افـزایـش دســتـمـزدھـا داد 
حرف کارگران ھمیـشـه ایـن بـوده  
ـبـول   است که شورایعالی کار را ق
ندارند و حداقل دستمزد آنـان بـایـد  

توسط نمایندگان منتخب مجـامـع  
ایـن  .  عمومی خودشان تعیین شود 

ـران   ـــوی کــــارگـــ ـــدام از س اق
ــمــی مـاھشــھــر و اعــالم   ـتــروشــی پ
حداقل دستمزد دو میلیـون تـومـان  
به عنوان یک خـواسـت، گـامـی  
ــه   ــی در جــھــت اعــتــراض ب عـمــل
ــر   ــری از بــاالی س ــی ــم گ ــی تصــم
ـروی   ـی کارگران بر سر نرخ فروش ن
کارش تـوسـط شـورایـعـالـی کـار  

عالوه بر این مبارزات و ایـن  .  بود 
پیشروی ھا، یک خواسـت اعـالم  

ــگــر   شــده از ســوی کــارگــران دی
ـروشـیـمـی   شرکتھای موجود در پت
ماھشھر و کـارخـانـجـاتـی چـون  
پلی اکریل اصفھان، ایران خـودرو،  
پتروشیمی تبریز، پـارس جـنـوبـی،  
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا بـوده  

در ھمین روزھـای پـایـانـی  . است 
ـیـز کــارگـران سـنـدیـکــای   سـال ن
شرکـت واحـد در مـقـابـل وزارت  
کار جـمـھـوری اسـالمـی تـجـمـع  
ــد کــه   ــن ــد و اعــالم داشــت ــردن ک
ـرخ   ـنـاسـب بـا ن دستمزدھا باید مـت
ــد  ــاب ــش ی ــزای ــورم اف ــی ت ــع . واق

ـیـن کـارگـران بـازنشـسـتـه،   ھمچن
پرستاران، معلمان نیز در مناسـبـت  
ـراضـاتشـان   ھای مختلف و در اعت

 . بر این خواست تاکید کرده اند 
بنابراین امروز در چنین شـرایـطـی  
ـر سـر   است که داریم از مـبـارزه ب
خواست افزایش دستمزدھـا سـخـن  

نگاھی به این اتفـاقـات  . میگوییم 
بـه روشـنـی راه را بـه مـا نشـان  

به عبارت روشنترایـن ھـا  .  میدھد 
ھمه پیشـروی ھـای مـا در ایـن  
عرصه از مبارزه است که بـه مـا  
ـم   ـرداری امکان میدھد به جلو گام ب
و کارھای معینی را در دسـتـور  
ما میگذارد کـه بـه آنـھـا اشـاره  

ـیـن  .  میکنم  روشـن اسـت کـه اول
ـیـه   اقدام، اعتراضی سـراسـری عـل
ـر   ـی این تصمیم بیشرمانه دولت تـدب
ـم اسـالمـی در مـورد   و امید رژی
معیشت و زندگی ما کارگران و  

برای ایـن کـار  .  کل جامعه است 
ــن مــوضــوع در   ــر ای بــایــد بــر س
مجامع عـمـومـی کـارگـری بـه  
ـیـه ھـا و   ـیـان بحث نشست و بـا ب
ـراضـی خـود بـه   طومارھـای اعـت
ـراضـی ای کـه ھـم   ـبـش اعـت جن
ـیـوسـت  . اکنون در جریـان اسـت، پ

ــمــود و   ــصــاب ن ــت ــد اعــالم اع ــای ب
ـم   خواستار پس گرفتن ایـن تصـمـی

بـایـد اعـالم  .  از سوی دولـت شـد 
داشت کـه شـورایـعـالـی کـار را  

ــزد مــا   ــم ــداریــم و دســت ــول ن قــب
ـم   ـر اسـاس تصـمـی کارگران باید ب
ــا   ــومــی خــود م مــجــامــع عــم
کارگران تعیین شـود و ھـمـه جـا  
اعالم داشت که ما نیـز ھـمـچـون  
کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر بـه  
عنوان اولین قدم خواستـار حـداقـل  
ـم  ـی . دستمزد دو میلیون تومان ھست

ـیـن   طبعا برای به راه افـتـادن چـن
جنبشی آنھم در ابعادی سراسـری،  
کارخانـجـاتـی کـه کـارگـران آن  
خود امضا کنندگان طومار ھـای  

 ھزار امضـا بـوده  ٤٠ اعتراضی با  
انـد، ھـمــچـنــیـن مـجــتـمــع ھــای  
بزرگی چون پتروشیمی ماھشھـر،  
ــگــر مــراکــز   ایــران خــودرو و دی
کارگری که بعنـوان کـانـونـھـای  
ــش   ــزای داغ بــر ســر خــواســت اف
دستمزدھا بـه آنـھـا اشـاره کـردم،  

ـیـدی دارنـد  ـقـشـی کـل ــن  .  ن در ای
ـر اسـت و   مراکز زمینـه فـراھـم ت
ـبـل شـکـل   ھمه این گفتمانھا از ق
گرفته است و در آنـھـا کـارگـران  
ـنـد بـا اعـالم اعـتـصـابـات   میتـوان
ــن   اخـطـاری، در صـف جــلـوی ای

 . مبارزه قرار گیرند 
اما در پاسخ به بخش آخر سوالتـان  
و اینکه آیا امکان به راه افـتـادن  

اعتراضی سراسری بر سر خواسـت  
ـراض بـه   افزایش دستمزدھا و اعـت
تصمیم جنایتکـارانـه شـورایـعـالـی  
ــی بــر   ـن کـار رژیــم اســالمـی مــب

 ھـزار تـومـان حـداقـل  ٦٠٨ تعیین  
دستمزد،  وجود دارد، پـاسـخ مـن  

ـبـت اسـت  ـلـش  .  به روشنی مث ـی دل
ــه   ـیـز ھـمــه فــاکـت ھــا و نشـان ن
ھاییست که باالتر به آنـھـا اشـاره  

ـنـسـت  .   کردم  مھمترین نـکـتـه ای
ــش   ــای جــنــب ــشــروی ھ کــه پــی
ـر روی آن   کارگری را ببینیم و ب

ـیـده  .  بسازیم و جلو رویم  بعضـا شـن
ــتــن بــه ســوی   مــیــشــود کــه رف
اعتراضات سراسری و اعـتـصـاب  
عمومی کارگری را بـه داشـتـن  
تشکل سـراسـری کـارگـری گـره  

ـنـد  ـبـش  .  میزن ـیـات جـن امـا تـجـرب
ـردیـدھـا و   ـیـن ت کارگری بـه چـن

از  .   ابھامـاتـی پـاسـخ داده اسـت 
جمـلـه مـبـارزات ھـمـیـن دوسـالـه  
کارگری بر سر خواسـت افـزایـش  
دستمزدھـا بـه روشـنـی راه نشـان  
میدھد و به نظر من اتفاقا در دل  
چنین نبرد ھر روزه ای اسـت کـه  
ـیـز   تشکل سـراسـری کـارگـری ن

نمونه اش ھـمـیـن  .  شکل میگیرد 
ـره   ـف طومارھای اعتراضی ھزاران ن

کارگری بر سر خواسـت افـزایـش  
دستمزدھـاسـت کـه بـا اتـکـا بـه  
ــوی   ــه ق ــن ــی کــه زمــی خــواســت
اجتماعی در جنبش کـارگـری و  
کل جامعه دارد، تـوانسـتـه اسـت،  
ـر سـر ایـن   گفتمان بر سر مبارزه ب
خواست را در چنین ابعـادی تـوده  
. ای کند و به آن تـعـیـن بـخـشـد 

ـقـطـه قـوت   مھم اینست که ایـن ن
ـم   ھای خود را به رسمیت بشنـاسـی
ـرای   ـرشـی ب و آنھا را سـکـوی پ
ـبـدیـل   گامھای بعدی بـه جـلـو ت
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از ھـمـیـن رو تـاکـیـد مـن  . کنیم 
. پیوستن وسیع به این جنبش اسـت 

بـویـژه در شـرایـطـی کـه مـبـارزه  
ـیـکـاری، گـرانـی و   ـر، ب علیه فق
دفاع از معیشت یک محور مھـم  
مبارزات کارگران و کل جـامـعـه  
علیه رژیم اسـالمـی اسـت و ایـن  
ـرش   ـتــ ـر روز گســ ـــارزات ھــ ـب مــ
بیشتری پیدا میکند، مسالـه نـان  
ـیـش از ھـر   و تامین اقتـصـادی ب
ـران   وقت به مركـز سـیـاسـت در ای

ـبـدیـل شـده اسـت  ـرایـن در  .  ت ـنـاب ب
چنین شرایطی خـواسـت افـزایـش  
ـر سـر   دستمزدھا و وجود جنبشی ب
ـر   این خواست کـه ھـر روز جـلـوت
ـیـش از ھـر وقـت وزن   می آید، ب
ـران را   سیاسی جنبش کارگری ای
در تحوالت سیاسی امروز جامـعـه  

به ھمـه ایـن دالیـل  .  نشان میدھد 
خواست افزایش دستمزدھا، زمینـه  
جلب بیشترین حمایت اجتماعی را  
ــارزات   ــب دارد و ایــن خــود بــه م
کارگری در ایـن عـرصـه قـدرت  

باید این نقطـه قـدرت ھـا  .  میدھد 
را دید و به آنھا اتکـا کـرد و بـه  

به ھمه ایـن دالیـل بـه  .  جلو رفت 
ـیـش از ھـر وقـت   نظر من امروز ب
ـبـشـی   امکـان دامـن زدن بـه جـن
سراسری بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا وجـود دارد و مـن ھـم  
ھمراه با دوستان کارگر، اتـحـادیـه  
ــم،   ــیــگــوی ــران م ــران ای آزاد کــارگ

پیش به سوی تجمعات خیـابـانـی  " 
 ".بر علیه مصوبه مزد شورایعالی کار 

 
ــسـت  ــونـی کــاظــم  :   کـارگــر کــم

ـر   نیکخواه، ھمزمان با مصوبه اخـی
شورای عالی کار رژیم اسالمی،  

ـم کـاال و  ١٢ دولت روحـانـی   ـل  ق
ـر،   خدمات مانند سوخت، آب، شـی

را از  .....  بلیط مترو و ھواپیمـا  
 در صد گرانتـر کـرده  ١٠٠  تا  ٢٠ 
بنظر شما اوال به این ترتیـب  .  است 

قدرت خریـد کـارگـران در ھـمـان  
ــز افــزایــش   ــی ــاچ  در  ٢٥ ســطــح ن

ـثـی   صدی حداقـل دسـتـمـزد، حـن
نشده است؟ ثانیا روشن شده اسـت  
که دولت حتی در سطح ادعا ھـم  
ـیـمـتـھـا را   نمی تـوانـد افـزایـش ق
ـران بـه   ـتـصـاد ای کنترل نمـایـد، اق

 کجا دارد میرود؟ 
ــکــخــواه  ــی ــا  :  کــاظــم ن ــتــی ب وق

ــان   ــاب کــارگــران و مــردم در خــی
ـم بـه   صحبت کنید با عـدد و رق
شما ثابت میکنند کـه اوال تـورم  

 درصـد و  ٣٠ بسیار بیشتر از این  
ـیـا قـدرت  ٤٠   درصد اسـت و ثـان

ــر   ــه دارد کــمــت ــھــا روزان ــد آن خــری
ـیـدم کـه  .  میشود  حـتـی مـن شـن

کسی میگفـت در عـرض چـنـد  
ـرگشـتـه بـه یــک   سـاعـت کـه ب
ـبـال دیـده   مغازه کاالیی را کـه ق
ـیـمـت   بود بخرد متوجه شده کـه ق

ــه اســت  ــورم و  !  بـاال رفــت ــعــاد ت اب

ـبـال   گرانی در ایران واقعا قـابـل دن
ـیـسـت  . کردن و محاسبـه کـردن ن

احساس میـکـنـی کـه بـا یـک  
ــی  ــه طــرف ھســت ــصـاد دیـوان ـت . اق

ــزش سـرجــای خــودش   ــچ چـی ھـی
و قربانی این وضعیـت ھـم  .  نیست 

ـلـف   بیش از ھمه، بخشھای مـخـت
ـرنـد و   کارگرانند که حقـوق بـگـی
ــا و   ــوق ھ ــاال بــردن حــق اھــرم ب
. دستمزدشان دست خودشان نیسـت 

بنابرین وقتی قیمت ھا باال میـرود  
خیلی روشن و بدون ذره ای ابـھـام  
روشن است که یک مقداری نان  
ــران و   ــرانــه کــارگ ــی ــق ــره ف ــف از س
معلمان و پرسـتـاران کـم مـیـشـود  
ـتـخـور و   وبه جیب کرگدنھای مـف
ـرود  . بی خاصیت سرمایـه دار مـی

ـنـده و   این وضعیت بسیار خرد کـن
ـرای ھـمـه کـارگـران و   سختـی ب

ھرروز دارد به اشـکـال  .  مردم است 
مختلف از این بـخـش از جـامـعـه  

با توجه به اینـھـا  .  قربانی میگیرد 
 درصدی کـه  ٢٥ روشن است که  

اینھا به دستمزد کارگران اضـافـه  
کرده اند با ھر معیاری که نـگـاه  
ــد یــک اقــدام شــرم آور و   ــی کــن
ـلـی زود   جنایتکارانه است که خـی

 .  با گرانی کاالھا خنثی میشود 
اقتصاد جمھوری اسـالمـی ھـمـه  
ـتـصـاد   کس میداند کـه یـک اق

تـورم و  .  عمیقا بـحـران زده اسـت 
. رکود با ھم دارد عمـل مـیـکـنـد 

ــه   ــگـر در آســتـان ایـن اقــتـصــاد دی
فساد و چپـاول و  .  فروپاشی است 

ارتشـا و رانـت خـواری بـه مـمــر  
ــدوزی ســرمــایــه   ــی ثــروت ان اصــل

چشم انـداز  .  داران تبدیل شده است 
کوچکترین بھبودی بـھـیـچ وجـه  
ـتـصـاد وجـود نـدارد  . برای ایـن اق

ھـمـه چـیـز دارد ایـن را تـاکـیـد  
ـرون رفـت   ـنـھـا راه ب میکند که ت
ـنـسـت کـه   جامعه از فـالکـت ای
جمھوری اسالمی به زیر کشـیـده  
ـتـصـادی   شود و  سیستم و نظام اق
از نو و بشکل دیـگـری سـازمـان  

ـتـصـاد  . یابد  ـر اق ھمین روزھـا وزی
ـتـه   ـیـا گـف روحانی علی طـیـب ن
ـروز رکــود و رشــد   ــت ب اسـت عـل
ـریـت،   منفی اقتصادی سـوء مـدی

ھای خارجـی و مشـکـالت    تحریم 
ـران اسـت و   ساختاری اقتـصـاد ای

بدون ھمـراھـی ھـمـگـان امـکـان  " 
ــق آمــدن بــر مشــکــالت و   ــائ ف

ھای جدی پیـش رو وجـود    چالش 
ــه  ."  نـدارد  ـراف ب ــی اعــت ــعـن ــن ی ای

شــکــســت قــطــعــی کــل پــروژه  
ـتـی  .  روحانی  روشن اسـت کـه وق

حـرف  "  ھمراھی ھمگان "این آدم از  
میزند منظورش اینست که مـردم  
ــکــشــنــد و اعــتــراض   ریــاضــت ب

محرومیت و گرسنگی را  . نکنند 
ـیـاورنـد  ـر ن و  .  تحمل کنند و دم ب

ـــا   ـــد ب ـران و مــردم دارن ــارگــ ک
ـراضـات ھـرروزه   اعتصابات و اعـت

شان به اینھا نشان میدھند که تـا  
بـا  "  ھـمـراھـی " چه حد حاضر بـه  
 .این مفتخوران ھستند 

من فکر میکنم که بـن بسـت و  
ورشکستگی اقتصادی جمھـوری  
اسالمی خیلی زود به بـحـرانـھـای  
ـم   سیاسی حادی در درون ایـن رژی

عــده ای بــه  .  دامــن خــواھــد زد 
. معجزه روحانی دخیل بسته بودنـد 

اما از ھـم اکـنـون نشـانـه ھـای  
شکست کل پروژه روحانی بسـیـار  
آشکار است و دست انـدرکـارانـش  
ــانــی دارنــد   ــه زب ــکــی یــکــی ب ی

ـنـد  ـراف مـیـکـن ـیـامـد ایـن  .  اعـت پ
شکست برآمد بحرانھای سـیـاسـی  
ـران و   است و فکر میکنم که رھب
ــن   ــد ای ــن کــارگــری بــای فــعــالــی
ـنـد و   ـن ـی ـب ـروشـنـی ب وضعیت را ب
ـر بـه   کارگران را ھـرچـه وسـیـعـت

طرح افزایش فـوری  .  میدان آورند 
و چندین برابر دستمزدھا که بـایـد  
با عدد و رقـم طـرح کـرد، یـک  
خواست کلیدی است که میتوانـد  
نه فقط کارگران بلکه ھمه مـردم  
به جان آمده از گرانی و فـالکـت  

بـھـرحـال  .  را پشت آن بسیـج کـنـد 
ـرای دفـاع از   کارگران ناچارنـد ب
معیشت و زنـدگـی شـان وسـیـعـا  
ـنـد و   ـیـای ھمین امروز به مـیـدان ب
ـر   حکومت و سرمـایـه داران را زی

 .      ضرب قرار دھند 
 

، پـــنــجـــمــیـــن ٩٣نــوروز   
ــر ســر  نــوروزی اســت کــه ب

ی عــیــد در کــنــارتــان  ســفــره
پنجمین سالیست کـه .  نیستم
دانم ھر لـحـظـه بـر شـمـا  نمی

ھمواره با خود . گذرد چه می
اندیشم نکـنـد ھـر لـحـظـه  می

انــدوھــی تــازه بــرایــتــان رقــم 
. خـبـر بـاشـم بخورد و من بـی

خــورم کـه چــرا  افسـوس مـی
ــم را  ــان ــا ج ــم ت ــســت ــی مــن ن

پـنـج سـال .  بالگردانتان کـنـم

ھـایـتـان  دانم غـم است که نمی
ــا چــه کســی درمــیــان  را ب

دانم سـنـگ  نمی. گذارید می
دانـم  صبورتان کیـسـت؟ نـمـی

برف اندوه روزگار عمرتـان را 
چگونه از بام دل کوچکـتـان 

کـنـیــد؟ پـنـج ســال  پـارو مـی
ی دلـتـان  دانم سـفـره است نمی

را بــرای چــه کســی بــاز 
کنید؟ پنج سال است که  می

ی داشـتـن پـدر را  شما تجربه
ھــای  فــقــط از پشــت شــیــشــه

پنـج .  کنید زندان احساس می
سال است که مـن بـه اتـھـام 
اعتراض به ستم ھـای رفـتـه 
بر آموزش و پرورش کودکـان 

ام در زنـدان  و نوجوانـان وطـن
دانــم بــر ســر  ھســتــم و نــمــی

ــدان  ــرورش فــرزن آمــوزش و پ
مـــا ! آیـــد  خـــودم چـــه مـــی

خـوشــبـخــتـانــه کــم نــیـســتـنــد 
ھـای بـا انصـافـی کـه  انسان

ارزش مبارزات ما را به شما 
و سـایـر دانـش آمـوزان ایـران 

. زمـــیـــن یـــادآوری کـــنـــنـــد
گمان دیری نخواھد پایـیـد  بی

که شما به راز نبودن من در 
ــا  کــنــار خــودتــان کــه ھــمــان
شجاعت، آگاھـی، غـیـرت و 
ـــتـــقـــاد در بـــرابـــر  قـــدرت ان

ھا در جامعه اسـت  عدالتی بی
امـیـدوارم .  پی خـواھـیـد بـرد

توانسته باشم با ایـن جـمـالت 

انــدکــی از بــار نــبــودنــم در 
 کنارتان را جبران کنم

. 
 دوستتان دارم

. 
 پدر شما رسول بداقی،
 زندان رجایی شھر؛کرج

 ٦سلول   -  ١٢سالن   -  ٤بند 
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. را پر و پیمان مـیـسـازنـد "  دنیوی 
ـری   برای ھمین از روی شکم سـی

بـه نـظـر  : " عوام فریبی میفرمایند 
ــی   ــت ــری ح مــن جــامــعــه کــارگ
راضی به این نیستند که حـداقـل  

 ھـزار تـومـان  ٦٠٨ دستمزد آنھا از  
به یک میلیـون و دویسـت ھـزار  
تومان افزایش یـابـد چـرا کـه در  
ـرار   این صورت در مارپیچ تـورم ق
می گیریم و ایـن مـوضـوع آثـار  
ـر روی قـدرت خـریـد   ویرانگری ب
کارگران و حتـی سـطـح اشـتـغـال  

ــد داشــت  ــن  ".  خــواھ بــرای ھــمــی
ـقـدم ایشـان   ـت حرفھـاسـت کـه مـع
متوجه است چه بر سـر کـارگـران  

 .می آورند 
 اسفند که رسـمـا  ٢٣ از روز جمعه  
ــد   ــالم ش  درصــد بــرای  ٢٥ اع

افزایش دستمزدھا در نظر گـرفـتـه  
ــوان   ــه عــن ــال ایشــان ب شــده امــث
ــاس   ــازار، کــارشــن ــاس ب کــارشــن
ـتـصـادی ، اسـتـاد دانشـگـاه و   اق

صرفنظر از جمـع مـزدوران  (  غیره  
جمع شده در تشکیالت دست سـاز  

ـیـدا  ) حکومت  ،  سر و کله شـان پ
ــایــت   ــا ھــر جــور شــده جــن شـده ت
سازمان یافته علیـه کـارگـران را  

ایشان با وجود آنکـه  .  توجیه کنند 
مـیـزان رشـد  : "... اذعان میکننـد 

ـر از مـیـزان   اسمی دستمزدھا کمت
نسـبـت  (  رشد تورم امسـال اسـت  

 درصــد تــورم اعــالم شــده از  ٣٥ 
 درصـد  ٢٥ سوی دولت به افزایش  

و احـتـمـاال سـال  )  افزایش دستمزد 
ــا اجــرای فــاز دوم   ــده ھــم ب ــن آی
ھــدفــمــنــدی بــعــیــد اســت ھــدف  
ـرخ تـورم   ـرای ن (گذاری دولت ب

تحقق پیدا کند و نرخ  )   درصد ٢٥ 
 درصد فعلی به حـدود  ٣٥ تورم از  

 درصد افزایـش خـواھـد  ٤٠  تا  ٣٨ 
لذا از ایـن مـنـظـر مـی  ...  یافت 

توان پیش بینی کـرد سـطـح رفـاه  
  ٩٣ طبقه کارگر جامعه در سـال  

به کارگـران  "  کاھش خواھد یافت 
ـر  " ھشدار میدھند مـبـادا کـه   فـق

" فراغت جایگزین فقر مـعـیـشـتـی 
 !شود 

دکتـر عـلـی  "  یک بابایی به نام  
دینی ترکمانی استادیار دانشـگـاه  
و عضو ھیـات عـلـمـی مـوسـسـه  
ــای   ــش ھ ــژوھ ــات و پ ــع ــال ــط م

عنوان شغلـی ایشـان  " (  بازرگانی 
بـا نـگـرانـی مـی  !)  را دارید کـه 

مـا در سـال ھـای  : "...  فرمایند 
گذشته ھم با چنیـن مـوضـوعـی  
روبرو بودیم، اما اتفاقی در جامعـه  
ما رخ داده که ممـکـن اسـت در  
سال آینده ھم تشدید شود و آن این  
است که ھم طبقه کـارگـر و ھـم  
طبقه کارمند برای آنـکـه درآمـد  
ـر   خود را به حول و حوش خط فـق
ـنـد   ـرسـان ـر از آن ب و یا کمی باالت
ناچار مـی شـونـد سـاعـات کـار  

تـوجـه  (  خود را افزایـش دھـنـد   
ـر خـودش بـه   کنید که مـزدبـگـی

ــد  ـم مــیـکـن ــه  !)....  خـودش ســت ب

عبارت دیگر بـا اضـافـه کـاری  
ـفـت و حـتـی سـه   روی به دو شـی

نـه  (  شیفت کار کردن مـی آورنـد 
و بـدیـن  )  اینـکـه وادار مـیـشـونـد 

ترتیب با افزایش سـاعـات کـار و  
کاھش اوقات فراغت بـه نـوعـی  
ــر   ــق ــراغــت جــایــگــزیــن ف ــر ف ــق ف
ــشـتـی مـی شــود؛ اگـرچــه   مـعـی
ممکن است در برخی مـوارد ھـر  

."  دو باھم نیز وجود داشته بـاشـنـد 
ـر خـالف  تـوصـیـه   و این ظاھرا ب
ـــی   ـر کـــل کـــانـــون عـــال ــ ـی ــ دب
ـران اسـت کـه بـا   کارفرمـایـان ای
شجاعتی کـه از وقـاحـت ایشـان  
: نشات میگیرد دستور داده بـودنـد 

بدلیل آنـکـه در شـرایـط فـعـلـی  " 
ــه    نـمــی  ــوان مــزد کــارگـران را ب ت
ای افزایش داد کـه تـأمـیـن    گونه 

شـان    ھـای   کننده معیـشـت خـانـواده 
باشد، آنان مجبورند امور زنـدگـی  
خود را با اضافه کاری و یـا دو  

ـــوی   ـــح ـــه ن ـــودن ب ـــه ب ـل ــ ـــغ ش
 !)ای به چشم ." ( بگذرانند 

ـر از ایشـان   انصافا با وجدان ت
کسی را سراغ دارید؛ میترسیم بـا  
این ھمه نـگـرانـی شـب خـوابشـان  

البته ایشان نگـران جـامـعـه  !   نبرد 
ـنـد تـا جـامـعـه   کارفرمایان ھسـت
ـنـده   کارگری و درست مانند نـمـای
کارفرمایان اعتقاد دارند کارگران  

برای ھمیـن  .  کنند "  صبوری "باید  
ـنـکـه  : " ھم اظھار فـرمـودنـد  در ای

 درصـدی دسـتـمـزدھـا  ٢٥ افزایش  
 درصد بـه  ٣٠ در کنار تورم باالی  

معنای کاھش واقعی دستـمـزدھـا  
ــســت؛   ــی ــود تــردیــدی ن خــواھــد ب

منتھی اگـر دسـتـمـزھـا بـخـواھـد  
بیش از این افزایش یـابـد جـامـعـه  
کارفرمایـان بـا مشـکـل مـواجـه  

ـنـکـه  ."   خواھد شـد  ـرای ای امـا ب
بـا  "  جامـعـه کـارفـرمـایـان عـزیـز " 

مشکل مواجه نشوند و ایشان ھـم  
با آرامش سر بر بالش بـگـذارد از  

میخواھـنـد بـه خـط  "  نیروی کار " 
نیـروی  : "...  بقا خود راضی باشد 

ــه و   ــدان ــزت مــن ــد ع ــای ــار ب ک
آبرومندانه با این حداقل ھا بسـازد  
تا با تصمـیـمـات عـقـالنـی نـظـام  
ـری   ـری فـردای بـھـت تصمیـم گـی
ــصــاد کشــور شــکــل   بــرای اقــت

یعنی اینکه ھمه خـرده  ..."  بگیرد 
ـر  " فرمایشات ایشـان در بـاب   فـق

چیزی جز اشک تمساح  "  فراغت 
ــوده  ــن نــب ــخــت وزاری کــار و  .  ری

صنعت حکـومـت ھـم در جـلـسـه  
ــد  ـن ــت ــمـزد گــف از  : "  تـعــیــیـن دســت

ـنـد   کارگران و کارفرمایان خـواسـت

تا عبور کشور از شـرایـط رکـود  
ــد  ــن ــوری کــن ــورمــی صــب ..." ت

ـتـه دعـوت بـه   ـب کارفرمایان ھم ال
صبـوری شـدنـد چـون ایشـان نـه  
ـر   نگرانی فقر فراغت دارند نـه فـق

ـرای    درصـد  ٥ معیشتی،  حاال ب
بیشتر معامله را بھم نزنند و شـب  
ـنـد  . عید خودشان را خـراب نـکـن

راھھای رسیدن به سود ھم که بـه  
اندازه راھھای رسیدن به خدا زیـاد  
است؛ کافی است ایشـان دو مـاه  
حقوق کارگرشان را عقب بیندازند  

 .   درصد جبران میشود ٢٥ این  
ـر از ایـن   ـف  حقیقتـا چـرا یـک ن

ـرم و  "  اساتید "  به کارفرمایان محـت
یا حداقل به خودشان توصیه نمـی  

" عزت مندانه و آبرومـنـدانـه " کنند  
ـتـی   با حداقل ھا بسـازد؟ چـرا وق
ــه ایشــان   ــت ــف ــه گ ــی و یــا ب پســت

را عـھـده دار  "  مسئولیت خطیری " 
میـشـونـد بـی خـیـال حـقـوقـھـای  
ــی خــود نـمــی شــونـد و   ــیـون ـل مـی
ـنـد تـا   صبوری پیـشـه نـمـی کـن
کشور ازشـرایـط رکـورد تـورمـی  
عبور کـنـد؟ ایشـان  بـه عـنـوان  
ـنـد کـه   کارشـنـاس خـوب مـیـدان
فراغت وقتی حاصل میشـود کـه  
مسئله معیشت حل شده باشد اما  
ــان شــب   ــه ن کــارگــری را کــه ب
محتاج کرده اند از پیش مـحـکـوم  
میشود که آنقدر درگیر معـیـشـت  

شـده،  "  فقر فراعت "شود که دچار  
ـنـه   تا فردا برای ھمین آقایان زمـی
ای فراھم باشد که توده مـردم را  

ایرانی جـمـاعـت  " تحقیر کنند که  
ذاتا تنبل است برای ھمیـن دچـار  

دریـوزگـی  ".  فقر فرھنگـی اسـت 
ـرای ایشـان بـه   به درگاه سرمایه ب
چه قیمتـی گـزافـی تـمـام شـده،  
ــکــجــا   ــت شــان را ی ـی تـمــام انســان

 .فروختند 
 

ـر   ـی اما آنکس که در این میان حـق
ــکــه ایشــان   ــه کــارگــر، بــل شـده ن

ــنــد  کــارگــر مــحــکــوم بــه  .  ھســت
بردگی شده و این جنابان شـالقـی  
ھستند در دستان برده داران و صـد  
البته میدانند که کجای روزگـار  
ـنـد چـون   ایستادند و نـگـران ھسـت

ـیـشـه  "  صـبـوری "میدانند کارگر   پ
نمی کـنـد و عـزت خـود را در  

ـثـمـار مـیـجـویـد  و  .  رھایی از اسـت
ــا وجــود ھــمــه   ــد ب ــن شــاھــد ھســت

مشقات و مصائب، کـارگـران بـه  
شدت در مقابل این ستم وحشیـانـه  
ـنـد   مقاومت میکنند و شاھد ھست
ــن آگــاه کــارگــری    کــه فــعــالــی
ـنـد و بـه دولـت و   ساکت ننشسـت
ــد   ــعــالــی کــار ھشــدار دادن شــورای

چنانچه بدون در نـظـر  : "  کھک 
ـنـه یـک خـانـوار   داشت سبد ھـزی
چھار نفره کارگری کـه در حـال  
حاضر بر اساس آمارھای رسـمـی  
ـیـون   ـل رقمی نـزدیـک بـه دو مـی
ـیـن   تومان می باشد اقدام بـه تـعـی
حداقل مزد کنند، مـا تـن بـه آن  
نخواھیم داد و سال آینده را بـطـور  
ــه ســال   ــدیــل ب ــب قــاطــعــانــه ای ت
اعـتــراضــات گســتــرده کــارگــری  
خواھیم کرد و بدیـھـی اسـت کـه  
تبعات چنین اعتراضی از سـوی  
ـیـمـا مـتـوجـه   ـق ما کارگران مسـت
دولت و شورایعـالـی کـار خـواھـد  

و  )  اتحادیه آزاد کـارگـران ."(  بود 
شاھد بودیم که این فعالین بـارھـا  
صدای اعتراض کارگران  را بـه  

 .گوش کل جامعه رساندند 
ــمــایــنــدگــان   ــرخــالف نــظــر ن ب
ـنـد   ـبـاوران سرمایه که میخواھنـد ب

ـرونـده دسـتـمـزد کـارگـران  "  که   پ
ــا   ــرای ســال آیــنــده ســرانــجــام ب ب

ــھــایــی  درصــد افــزایــش    ٢٥ شــدن    ن
از  "  پیشنھـادی دولـت بسـتـه شـد 

نظر کارگران این پرونده ھـیـچـگـاه  
ـنـکـه نـظـام   بسته نمیشود مگر ای

امـا  .  سرمایه داری سرنگون شـود 
ـبـال   تا آنموقع کارگر ھمیشه به دن
سھم واقعی خود از ثروت جـامـعـه  

نــبــردی کــه از روز اول  .  اســت 
شکل گرفتن نظام سرمایه داری،  

ـیـن  .  شروع شده است  ھشـدار فـعـال
ــبــل تــوخــالــی   ــری امــا ط کــارگ
نیست، بر واقعیتی مھم اتکا دارد  
ــه   ــق ــی طـب ــیـون ــل ـیــروی مـی و آن ن
کارگر است، واقعیتی کـه شـایـد  
بیشتر ازتوده کارگران، نماینـدگـان  

و مـا  .  سرمایه به آن واقف ھستند 
نیز درک میکنیم  که ایشـان بـا  
چه تلخی و سختی دارنـد آخـریـن  
ـنـد تـا مـگـر   تالش شان را میکن
ـنـد  . این نظم ظالمانه را حفـظ کـن

نظامی که در جامـعـه بـه شـدت  
ـیـش از ھـر   ـران، ب قطبـی شـده ای
ــی   ــگــون ــی در مــعــرض سـرن زمـان

 . است 
 

 ١  از صفحه   ما نیز درک میکنیم 
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ـرمـوضـوع   در ھفته ھـای اخـی
طرح  نوربخش مدیرعامـل جـدیـد   
ــاعــی،   ــم ــن اجــت ــامــی ــان ت ســازم
ـرده  کـارگـران و   ـراض گسـت اعـت
ـبـال داشـتـه   بازنشستگاه را بـه دن

ماجرااز این قرار اسـت کـه  .  است 
مدیرعامل جدید تامین اجتماعـی  
ـقـال امـور   ـت طرح واگـذاری یـا ان
بیمه ھای درمانی این سازمان بـه  
وزارت بھداشت را تھیه و در صدد  

ـر  .  عملی کـردن آن مـی بـاشـد  ب
اساس این طـرح امـور درمـان از  
بخش بیمه ھای سـازمـان تـامـیـن  
ــده و زیــر   ــدا ش ــی ج ــاع ــم اجــت
مجموعه وزارت بھـداشـت خـواھـد  

مدافعان این طرح ادعا مـی  .  شد 
ــنــد کــه بــا ایــن کــار کــل   ــن ک

ـیـان را  "موضوع   ـران بیمه سالمت ای
ـقـای   یکدست کرده و در صدد ارت

بـا  ".  خدمات ارائه شده می باشند 
ـیــرون،   درز کـردن ایـن طــرح بـه ب
جامعه کارگری و بـازنشـسـتـگـان  
ــراضــات   ــت ــر اع ــی در روزھــای اخ
ـیـه ایـن آن   ـر عـل گسترده ای را ب

ـتـه گـذشـتـه  .  آغاز کـرده انـد  ھـف
صدھا کارگر در اعتراض به ایـن  
ـم دسـت   طرح در برابر مجلـس رژی

اما پشـت طـرح  .  به اعتراض زدند 
خارج ساختن بیمه ھـای درمـانـی  
از سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  
انتقال آن به وزارت بـھـداشـت چـه  
ــت و   ــده اســت؟ چــرا دول خــوابــی
سازمان تامین اجتماعـی خـواھـان  

 اجرای این طرح می باشند؟ 
سازمان تامین اجتماعی و بـخـش  
بیـمـه ھـای درمـانـی آن، مـحـل  
تجمع سرمایـه ھـای دھـھـا ھـزار  
میلیاردتومـانـی مـی بـاشـد کـه  
ــج کــارگــران و   ــرن حــاصــل دســت
. کـارکــنـان جـامــعـه مـی بـاشــد 

ـنـد  کـه    دولتی ھا ادعا می کن
سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی ازایـن  
ـیـل   ـم سـرمـایـه بـه دل حجم عـظـی

ـر مـوجـود "  " قوانین دست و پا گـی
ـفـاده   نمـی تـوانـد بـه خـوبـی اسـت

ـر اسـاس  .  نماید  از طرف دیـگـر، ب
ـتـی   طرح ھای رنگارنگی که دول
ھـا و وزارت بـھـداشــت در امــور  
مربوط به بھداشت، بیمه و درمـان  
تھیه کرده اند، در نظـر دارنـد  از  
ـرد طـرح   ـیـشـب ـرای پ این سرمایه ب

" بیمه سالمـت " ھای شان درزمینه  
ـنـد  ـفـاده نـمـای . بھتر و بھینه تر است

دلیل دیـگـرایـن بـانـدھـا، ادعـای  
سرقفلی داشتن وزارت بھداشت در  
ارائه خدمات بیمه ھای درمـانـی  

ـقـدنـد  . می باشد  ـت این بانـدھـا مـع
ــھــداشــت و   ــط وزارت ب کــه فــق
ــد آن،   ــائــی ــورد ت ــای م ــھ ارگــان
ـیـمـه ای   صالحیت ارائه خدمات ب
ــه و بــرای   ــت و درمــانــی را داش

ـری از   ــوگــی ــعــدد  " جـل مــراجــع مــت
در این مـوارد، در  "  تصمیم گیری 

نظر دارند ھمه چیـز را یـکـدسـت  
ـنـد  ـیـن مـقـامــات  .  نـمـای در ایـن ب

ــا را فــراتــر   ــداشــت پ ــھ وزارت ب
ـرای   گذاشته و ادعـا کـرده انـد ب

ـیـمـه  " استاندارد کـردن  "  امـورات ب
ھای درمانی و خدمات بھداشتی  
الزم است که ایـن طـرح بـه اجـرا  

ــه شــود  ــل و  .  گـذاشــت ــھـا دالی ایــن
ادعاھای کذایی دزدان گرد آمـده  
ـره سـازمـان   در دولت و ھیات مـدی
ـرسـتـی   تامین اجتمـاعـی بـه سـرپ
ـرای مصـادره سـرمـایـه   نوربخش ب

 .ھای این سازمان می باشد 
ـتـی   در این شکی نیست کـه دول
ھا و وزارت بھداشت طـرح غـارت  
ـردن سـرمـایـه ھـای   و به تـاراج ب
. تامین اجتماعی را در سـر دارنـد 

خودشان گفته اند که دھھـا ھـزار  
میلیاردتومان سرمایه اینجـا اسـت  
ـراراسـت   که گویا راکد بـوده و ق
ـــه   ــی آن را ب ــای دولــت ــدھ ــان ب

ــان " امــور  " بــیــمــه ســالمــت ایــرانــی
ــد  ــدھـن ــصـاص ب ــه  .  اخـت ــلـه ب مســئ

سادگی دست گذاشتن روی ایـن  
ـفـع   سرمایه ھا و مصادره آنھا به ن

ایـن  .  باندھای دولتی مـی بـاشـد 
ـتـی چـنـد   کار برای باندھای دول

اوال دولـت و وزارت  .  استفاده دارد 
بھداشت انـحـصـار ارائـه خـدمـات  
ـرل کـامـل   ـت درمانی را تحـت کـن

ــد  ــگـرن ــا بـا اعــمــال  .  خـودمــی ـی ــان ث
ـنـه خـدمـات   قیمـتـھـای بـاال ھـزی
ــای   ــاالھ ــت ک ــم ــی، قــی ــان درم
ـر افـزایـش   ـراب خدماتی را چندین ب
ــه ای   ــان ــای افس داده و ســودھ

سـومـا در  .  نصیبشـان مـی شـود 
ــای   ــدھ ــان ــای ب ــث ھ ــح جــرو ب
حکومتی پیرامون بودجه و سـھـم  
ارگانھای رژیم، وزارت بـھـداشـت  
ـر شـده   خواستار بودجه بازھم بیـشـت
و بدین ترتیب و با ادعای متولـی  
انحصاری ارائه خدمات درمـانـی،  
ــودجــه   ــومــان ب ــارد ت ــی ـل ھـزاران مــی

ـر از  .  نصیبش میشود  امـا مـھـمـت
این سه دلیل، با اجرای ایـن طـرح  
ـیـمـه ھـای   یعنی الحـاق بـخـش ب
درمانی سازمان تامین اجتمـاعـی  
ــھــداشــت، مــوضــوع   بــه وزارات ب
ــــدھــــکــــاری دھــــھــــا ھــــزار   ب
میلیاردتومانی دولـت بـه تـامـیـن  

چـرا کـه  .  اجتماعی رفع میشـود 
دولت بدین وسیله فقط به خـودش  
بدھکار میشود  و این دھھا ھـزار  
. میلیارد تومان را باال می کشـد 

ــار و گــزارشــات   ــب ــر اســاس اخ ب
باندھای حکومتی مجموع بدھـی  
دولت به تامین اجتمـاعـی رقـمـی  

 ھزار میلیاردتومـان  ٦٠ نزدیک به  
می باشد که در یـک چـرخـش  
قلم دولتی ھا، ایـن بـدھـی کـالن  

بنابراین روشن اسـت  .  صفر میشود 
ــای   ــدھ ــان ــت و ب کــه چــرا دول
گردآمـده در تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
موافق این طرح بـوده و در صـدد  

 .اجرای فوری آن می باشند 
تامین ا جتـمـاعـی کـه در دروره  
ریاست جـانـی سـعـیـد مـرتضـوی  
ـر مـال   دزدیھا و لفت و لیس شان ب
شد، این بار با مسئولیت نوربخـش  
ــق مــرتضـوی طــرح   ھـمــکـار سـاب
ــگــری بــرای دســت گــذاشــتــن   دی
ـیـــن   روی دارایـــی ھـــای تـــامــ
ـتـا مصـادره آن   اجتماعی و نـھـای
. تصویب، و بـه اجـراگـذاشـتـه انـد 

سـودآورد  " این سیاست ادامه طـرح  
می باشـد  "  کردن تامین اجتماعی 

که در دوره مرتضوی استـارت آن  
طـرحـی کـه  .  زده شده، می باشد 

ـــت   ــات دول ـرض ــعــ ــمـــالت و ت ح
ـرای زدن چـنـدرغـاز   وباندھایش ب
ـیـمــه ای کـارگـران و   خـدمـات ب
ـرارداده   کارکنان جامعه را ھدف ق

ھدف نھایی این طـرح ھـا،  .  است 
ــژه   خصـوصــی کــردن طــب و بـوی
بخش بیمه ھای درمانی تامیـن ا  
ـــاشـــد  ـــمـــاعـــی  مـــی ب ـت . جــ

بیمارستانھای تامین ا جـتـمـاعـی  
ـرچـه  .  را خصوصی کرده انـد  دفـت

ھای بیمه اش را از اعتبار ساقـط  
به بھانه باال بودن ھزینـه  .  کرده اند 

ھای بھداشت و درمان که گـویـا  
تامین اجتماعی متحمل میـشـود،  
ــخــش   ــا ب ــد ب در یــک زدو بــن
خصوصی، بیمه شدگا ن را روانـه  
بیـمـارسـتـانـھـای خصـوصـی کـه  
ھزینه ھای سـرسـام آوری دارنـد،  

در بخش تامـیـن دارو و  .  میکنند 
دوا و درمان که طبق اسـاسـنـامـه  
ـیـمـه   این سازمان به عھده بخـش ب
ـر   ـبـارت اش می باشد، اوضـاع اسـف

داروھای بیـمـاران  یـا  .  شده است 
پیدا نمی شوند یـا آنـجـایـی کـه  
پیدا میشوند با قیمتھای چـنـدیـن  
. برابر به بیماران فروخـتـه مـیـشـود 

مافیای دارویی تامین اجتمـاعـی  
ـنـده و   ـن ـیـد کـن با شرکتھـای تـول
پخش دارو خون مردم را در شیشـه  
کرده و با جـان و زنـدگـی مـردم  

ـنـد  در ایـن طـرح  .  بازی می کـن
جدید نوربخش، مورد تامـیـن دارو  
ـرای   ـرسـود ب یک بخش بسـیـار پ

انحصار تولیـد و  .  دولت می باشد 
ــه اجــرا   ــع دارو در صــورت ب تـوزی
ـر   ـیـمـا زی ـق گـذاشـتـن طـرح، مسـت
کنترل وزارت بھداشت و مافـیـای  
دولتی دارو قرا خواھد گرفت کـه  
عرصه ای پرسود برای بـانـدھـای  

ھمه شواھد  .  حکومتی خواھد بود 
ــالش و   ــن حــاکــی از ت و قــرائ
ـرای   ـتـی ب تقالھای بانـدھـای دول
ــن   ــامــی ــز ت ــه چــی ــم مصــادره ھ

بیمه شدگان  .  اجتماعی می باشد 
تامیـن اجـتـمـاعـی؛ کـارگـران و  
بازنشستگان، بدرست به این طـرح   

ــد  ــاشــن ــن  .  مـعــتــرض مــی ب ــامــی ت
اجـتـمــاعـی مــال کـارگــران مــی  

ــد  ــاش ــای آن را  .  ب ــه ھ ــای ســرم
کارگران تامین کـرده و بـایـد در  
خـــدمـــت رفـــع مشـــکـــالت و  
ــد  ــاش ــارگــران ب ــضــالت ک ــع . م

اعتراضات بر علیه ایـن سـیـاسـت  
ـتـی ازمـدتـھـا   ھای بانـدھـای دول
پیش آغاز شده است و ھـنـوز ھـم  

دسـت دولـت دزدان و  .  ادامه دارد 
قاتالن از تامین اجتماعـی کـوتـاه  

کارگران و کـارکـنـان  . باید گردد 
ـر مـی   ـف که  تعدادشان میلیونھا ن
باشد نبـایـد اجـازه مصـادره و بـه  
غارت بردن  سرمایه ھای تـامـیـن  
ـتـی   اجتماعی رابـه بـانـدھـای دول

باید در برابر این تعـرضـات  .  بدھند 
ـراض و مـبـارزات   دولت سـد اعـت
سراسری کـارگـران و کـارکـنـان  
ــرار داد  . وخــانــواده ھــایشــان را ق

نیروی عظیمی کـه نـزدیـک بـه  
ـر   نصف جمـعـیـت کشـور را در ب
میگیرد، در برابر ایـن سـیـاسـتـھـا  
ساکت نبوده و دست به مـقـاومـت  

این اعتراض و  . و مبارزه زده است 
ـر   مبارز باید گسترده و سراسری ت
و با مطالبات روشـن بـه مـیـدا ن  

در این میـان یـک نـکـتـه  .  بیاید 
برای فعالین ایـن مـبـارزات مـھـم  
می باشد و آن در ھـم شـکـسـتـن  
تقالھای تشکل ھای حکـومـتـی  
از شوراھای اسالمی گـرفـتـه تـا  
انواع و اقسام باندھای دسـت سـاز  
رژیم در برخورد بـه ایـن مـوضـوع  

فضای میان کارگران و  . میباشد 
ـراض و خشـم   مردم، آکنده از اعـت
نسبت به این سیاست دولـت مـی  

این باندھا و دار و دسته ھـا   . باشد 
ھـم مـجــبـور شـده انـد در یــک  
ـراضـی در   چنین فضا و جـو اعـت
میان کـارگـران نسـبـت بـه طـرح  
الحاق بیمه ھای درمانی تـامـیـن  
ـــــه وزارت   ـــــمـــــاعـــــی ب ـت اجــــ

شـده و وانـمـود  "  معترض " بھداشت، 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

طرح جدید دولت برای مصادره وغارت 
 سازمان تامین اجتماعی
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نمایند که خـواسـت کـارگـران را  
ایـن بـانـدھـا  .  نمایندگی میکننـد 

برای کنترل و مھار ایـن خشـم و  
. اعتراض کارگران فعال شـده انـد 

بیمه شدگان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
دقیقا میدانند که این باندھا خـود  
ـلـه مـی   بخشی از صـورت مسـئ

ھـمـیـن بـانـدھـا در طـول  .  باشـنـد 
سالیان گذشته جاده صاف کـن و  
ــت   مـدافـع ھـمــه طــرح ھــای دول
ــاراج تــامــیــن   بــرای مصــادره و ت

ایـن ھـا  .  اجتماعی بوده و ھستنـد 
خودشان پورسانت بگیر و جیرخـوار  
دولتی ھا در توجیه و جا انداخـتـن  
ھمه سیاستـھـای ضـد کـارگـری  
دولتشان برعلیه  میلیونھا کـارگـر  

ــمـه شـدگـان بـوده انـد  ـی ــن  .  و ب ای
ـرشـان خـامـنـه   باندھا اخیرا به رھـب
" ای ھم نامه نوشته  و خـواھـان  
" لطف رھبری به تامین اجتمـاعـی 

ــه   ــه انـد ب شـده و از وی خـواسـت
ــت   ــر " دول ایــن کــل  .  بــدھــد "  تــذک

در  .  خواست این باندھا می بـاشـد 
برابر ھمه این تقالھـای بـانـدھـای  
حکومتی، از تشکل ھـای دسـت  
ـم   ساز وابسته به خانه کـارگـر رژی
تا باندھای گـرد آمـده درتـامـیـن  
اجتماعی، باید اعتراض و مـبـارزه  
میلیونی کارگران، بازنشستگان و  
بیمه شدگان با خانواده ھایشـان را  

دولت و باندھایش کـور  . قرارد داد 
بـایـد جـلـوی مصـادره  . خوانده اند 

سرمایه ھای تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
توسـط بـانـدھـای دولـت دزدان و  

سـرمـایـه ایـن  .  قاتالن را سد کـرد 
سازمان مال کارگران و کارکـنـان  
ــایــد بــرای رفــع   جــامــعــه بــود وب
مشکالت درمانی و بیمه سالمت  
ــه   ــی ب ــون ــی ــل ــت مــی ــن جــمــعــی ای

 .کارگرفته شود 
 

کارگر 
 کمونیست

  را
  بخوانید

 پیش به سوی تجمعات خیابانی بر علیه 
 مصوبه مزد شورایعالی کار

 
 اسـفـنـد ٢٣امروز جمعه .  دولت تدبیر و امید، میلیونھا خانواده کارگری را به فقر مطلق محکوم کرد

 درصد افزایش پیـدا کـرد و وزیـر ٢٥ماه حداقل مزد کارگران برای سال آینده به میزان بسیار ناچیز  
کار طی صحبتھائی در جلسه شورایعالی کار تصویب این میزان از حداقل مزد را حاصل اجماع و رای 
مطلق اعضا و ناظران تشکلھای به اصطالح کارگری خواند و پیروزمندانه تا آنجا که توانست به مدح 

تصویب چنین میزانـی از .  بند و بست نماینده ھای دست ساز کارگری و دولت و کارفرمایان پرداخت
حداقل مزد در شرایطی صورت گرفته است که عالوه بر خالی شدن ھر روزه سفره ھای ما کارگران در 

 ٢٤ درصد است و بھای  آب و برق به میزان ٣٦طول سالھای گذشته، ھمین امروز میزان تورم رسمی  
 فروردین ماه سـال آیـنـده قـیـمـت حـامـلـھـای انـرژی ١٥درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است از 

 درصد افزایش پیدا کند که بی تردید باعث افزایش ھزینه ھای زندگـی تـا صـدرصـد ٥٠نزدیک به 
 درصد، بیـش از ھـر ٢٥تمامی این واقعیات و تحمیل افزایش حداقل مزد به میزان ناچیز .  خواھد شد

چیزی بیانگر این است که دولت تدبیر و امید نه دولتی برای رفع مشکالت معیشتی ما کارگران و 
مردم ایران، بلکه تدبیر و امیدی برای حفظ و تضمین سودھای نجومی اقلیت ناچیز سرمـایـه داران و 

ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران ھم سال گذشته .  دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست
در بازجوئی مقامات امنیتی و ھم طی ھفته ھای گذشته در جلسه ای با شرکت معاونین وزارت کار 
و در جلسه بزرگتری در نوزده اسفند ماه که با شرکت نماینده ھای کارفرمایان و دولـت بـرگـزار شـد 
ضمن صحبتھای کارشناسی اعالم کرده بودند که ما کارگران تن به افزایش چندین درصدی حـداقـل 

اما با اینھمه و دو .  مزد نخواھیم داد و نسبت به تبعات تصویب چنین حداقل مزدی ھشدار داده بودند
سال تالش ما کارگران حول طومار چھل ھزار نفری برای افزایش حداقل مزد، شورایعالی کار چشم در 

 درصدی حداقل مزد، دوشـادوش رئـیـس کـانـون ٢٥چشم ما کارگران با تصویب افزایش بسیار ناچیز 
کارفرمایان ایران قرار گرفت و ھمچون وی  به ما کارگران اعالم کرد معیشت شما ربطی به ما ندارد 

امـا مـا کـارگـران .  و بروید برای گذران زندگی تان به ھر درجه بردگی که الزم است تـن در دھـیـد
مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به ھر بردگی و حقارتی  نخواھیم داد، ما مبشر زندگی و حـیـات 
در جامعه بشری ھستیم  و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمـان نشـان خـواھـیـم داد کـه آوارگـی و 

بر ایـن .  حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیونھا خانواده کارگری را به روز سیاه نشانده اند
اساس، اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمدوش با طومار اعتراضی چھل ھزار نفری کارگران اعالم میدارد 
چنانچه به فوریت و حداکثر تا آخر فروردین ماه سال آینده تجدید نظری در حداقل مزد صورت نگیـرد 

 قانون کار تعیـیـن نشـود اقـدام بـه فـراخـوان ٤١و حداقل مزد بر اساس اجرای بی چون و جرای ماده 
تجمعات خیابانی کارگری خواھد کرد و بدیھی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی مـا 
کارگران مستقیما بر عھده رئیس جمھور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورایعـالـی 

 .کار خواھد بود
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران  
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 ،  ٢٠١٤  مـارس  ١١   صبح روز  
ــر کــل اتــحــادیــه   ــی ــرو دب ــاب ک ب
کارگران قطار، کشتیرانی و حمل  

ـیـا   ـتـان در  )   آر ام تـی ( و نقل بری
 سالـگـی در پـی حـمـلـه  ٥٢ سن  

 .قلبی در بیمارستانی در لندن درگذشت 
باب کرو بدنبال ترک تحصیل در  

 سالگی وارد بازار کار شـد و  ١٦ 
به عـنـوان کـارآمـوز در سـرویـس  
ـرداخـت   قطار زیر زمینی به کار پ
و از ھمان دوران به عـنـوان یـک  
فــعــال کــارگــری بــه عضــویــت  

  ٢٠٠٢ او درسـال  .  اتحادیه در آمد 
ـر   ـی از سوی اعضای اتحادیه به دب
کلی انتخاب شد و تا پایان عـمـر  
با رای اعضای اتحـادیـه در ایـن  
. جایگاه به فعالیت خود ادامه داد 

صراحت بیان، شھـامـت و مـبـارزه  
ـرجسـتـه   پیگیر از ویژگی ھـای ب

او در زمـانـی کـه  .  باب کرو بود 
ـبـانـه   ھر اندیشه و عمل برابری طـل
از سوی مدافعان نـظـام سـرمـایـه  
داری و رسانه ھای رسـمـی  بـه  
عنوان افکار منسوخ شده و خیـال  
پردازانه به سخره گرفته مـی شـد  

با ھـمـان     -و ھمچنان می شود   -

صراحت ھمیـشـگـی اش خـود را  
سوسیالیست و کمونیسـت و ضـد  

ھـمـیـن  .  سرمایه داری می نامیـد 
ــژگــی ھــا از او چــھــره ای   وی
ــان   ــط در مــی ــه فــق شــاخــص ن
ـلـکـه بـطـور   کارگران ترانسپورت ب
ــش کــارگــری   ــی در جــنــب کــل

جـدا از  .  انگلـسـتـان سـاخـتـه بـود 
ــتــالف نــظــرات   مــالحــظــات و اخ
ــن   ــی ــاری از فــعــال ــی مــوجــود، بس
کارگری و سازمانھـای چـپ و  
سوسیالستی بریتانیا از بـاب کـرو  
ــن   ـری بـه عـنـوان یـکـی از رسـا ت
ــســم در مــیــان   ــکــالــی صــدای رادی

ـیـا   ـتـان ـری اتحادیه ھای کارگری ب
 .در سالھای اخیر نام برده اند 

ـبـه    با ھجوم گسترده و ھـمـه جـان
ـیـا بـه   ـتـان ـری دولت سرمایه داری ب
ــدگــی    شــرایــط کــار و ســطــح زن
ــد از   ــع ــژه  ب ــه وی کــارگــران، ب
ــزرگ   ــصــاب ب ــت اعــت ــس ــک ش

ــان در ســال   ــچـی ،  ٥١٩٨٤ -مـعــدن
ــه ھـــای   ــحـــادی ـــاری از ات بســی
کارگری و رھبران آن  بـه جـای  
ـیـه حــمـالت دولـت و   مـبـارزه عــل
ـم   ـی سرمایه داران، سیاستھـای تسـل
ـیـش   طلبانه و مماشات جویانه را ب

ـنـد  یـکـی از  .  از پیش دنبال گرفت
ـر   نتایج این سیاست، تضعیف بیشـت
ــه ھــا ی کــارگــری  و   ــحــادی ات
ــداوم    ــگــیــر و م کــاھــش چشــم
اعضای  اتحادیه ھای کارگـری   
ـیـت ایـن   ـق ـیـن عـدم مـوف و ھمچن

اتحـادیـه ھـا حـتـی در تـحـمـیـل  
ــع   ــه نــف ــی مــحــدود ب ــات اصــالح

اتـحـادیـه  آر  . کارگران بوده است 
ام تــی  از مــعــدود تشــکــالتــی   
است که در برابر ھـجـوم سـرمـایـه  
ــت   ــاس ــان ســی ــت ش داران و دول
مقاومت و مبارزه را اتخاذ کرد و  
ــن راه   ــا در ای ــت ــون  نســب ــن ــا ک ت
ــری   ــت ھــای چشــم گــی ــی مــوفــق

بـعـالوه، بـه  .   کسـب کـرده اسـت 
رغم کاھش اعضای بسـیـاری از  

اتحادیه ھای کارگری، اتـحـادیـه    
آر ام تی در حال رشد بـوده اسـت،  
ـر    بطـوری کـه در سـالـھـای اخـی

ــه   ــحــادی ــن ات ــعــداد اعضــای ای ت
ـر  ٨٠  ھزار به  ٥٧ ازحدود   ـف  ھـزار ن

اتحادیه   آر  .   افزایش یافته است 
ام تی در مقایسه با اتحادیه ھای  

دیگر، اتحادیه کـوچـکـی اسـت،  
اما کارگران عضو ایـن اتـحـادیـه  
در نتیجه ھمبستگـی  و مـبـارزه   
متحد توانسته اند علیه  سـیـاسـت  
ـرال دولـت   ـب ـی ـئـول ھای اقتصادی ن
ھای مختلف، از منافع  و دسـت  
ـیـت   آور ھای خود از جـمـلـه امـن
شغلی و دستمزدھا و شرایط کـار  

کـارگـران ایـن  .  پاس داری کننـد 
اتحادیه در ماه گذشته در آخـریـن  
ـیـه طـرح   اقدام ھماھنگ خود عـل

ــت در اخــراج    نــفــر از  ٩٦٠ دول
کارگران باجه ھای بلیط فروشـی  
در ایستگاه ھـای قـطـار،  بـطـور  
یک پارچه دسـت بـه اعـتـصـاب  

در مـواجـھـه بـا اعـتـصـاب  . زدند 
ـنـی   ـر زمـی کارگران قطارھـای زی
لندن، دولت مجبور شد طرح خـود  
ــا    ـرد و اعـتـصـاب ب را پـس بـگـی

 .پیروزی کارگران پایان یافت 
ـیـل  پـایـداری و   باب کرو بـه دل
ــی در دفـاع از مـنـافــع   سـرسـخـت
کــارگــران  ھــمــواره مــورد خشــم   
ــژه   ــه وی ــی ب ــل ــه ھــای اص رســان
. روزنامه ھای دستی راستی بـود 

ــه   ــوســل ب ــا ت ــه ھــا ب ایــن رســان
ـتـذل  بـه ویـژه در   ژورنالسیـم مـب
ــری    ــی ــصــاب و اوج گ ــت دوران اع
ــی   ــارگــری  م ــارزات  ک مــب

کوشیدند که از باب کـرو چـھـره  
ای ناپسند بـه افـکـار عـمـومـی  

ھـمـه ایـن کـوشـش  .   ارائه دھنـد 
ـتـوانسـت از   ھای اما ھیـچـگـاه ن

محبوبیـت بـاب کـرو  در مـیـان  
کارگران  و اعضای اتحادیه ھـای  

 .کارگری بکاھد 
باب کرو به رغم بسیاری  دیـگـر  
ــای   ــه ھ ــادی ــح از رھــبــران  ات
ـم در   ـی ـق کارگـری،  بـطـور مسـت
مبارزات کارگری شـرکـت مـی  

او در تظاھرات ھا و پیـکـت  .  کرد 
ھــای کــارگــری  حضــور مــی  
یافت و  با سخنرانی ھای پرشـور  
ــافــع   خـود از خــواسـت ھــا و مــن
ــارزه    ــب ــران و از ضــروت م کــارگ

ـرد  ـران دفـــاع مـــی کــ .  کـــارگــ
ـنـھـا بـه   فعالیتھـای بـاب کـرو ت
مسایل کارگران عضو آر ام تـی  

او در گـذشـتـه  .  محدود نمی شد 
ــیــســت   از اعضــای حــزب کــمــون
بریتانیا و سپس در تشکیـل حـزب  
سوسیالیست کـارگـری از جـمـلـه  
.  ھمکاران آرتور اسـکـارگـیـل بـود 

ـیـن   ـف باب کرو ھمچنیـن از مـخـال
ــه عــراق و   ــامــی ب ــظ ــه ن ــمــل ح
افغانستان و از مـدافـعـیـن حـقـوق  
مردم فلسطین در مقابل سـرکـوب  
ــل بــود  ــت اســرائــی ــھــای دول . گــری

ــه  آر ام تــی از جــمــلــه    ــحــادی ات
ــوده اســت  کــه از   تشـکــالتــی ب
ـیـن   مبارزات طبقه کارگر و فـعـال
ــژه   ــه وی کــارگــری در ایــران  ب

کارگران زندانی بـه شـیـوه ھـای  
در  .  مختلف حمایت  کـرده اسـت 

یکی از تظاھرات ھـایـی کـه در  
برابر سفارت جمھـوری  اسـالمـی  
ـرگـزار شـد بـاب   ایران  در لنـدن ب
کرو با شور ھمیشگی اش از حق  
ــاد   ــج ــارگــران ایــران بــرای ای ک
تشکالت مستقل کارگری سـخـن  
گفت و حمایت خود و ار ام تـی  
ــکــای   ــدی ــل ســن را از  تشــکــی
کارگران شرکـت واحـد تـھـران را  

 .اعالم داشت 
با اطمینان می تـوان گـفـت کـه  
ـیـا ، سـیـاسـت   سرمایه داران بریتان
مداران دست راستی و  مـدافـعـان  
ــه   ــخـت سـرمــایـه داری افســارگسـی
ـر در گـذشـت   بازار، از شنیدن خـب
. باب کرو نفس راحتی کشیده اند 

اما  باب کرو از چـنـان جـایـگـاه  
اجتماعی بر خوردار بود که حتـی   
چھره رسمی جـامـعـه انـگـلـسـتـان  
نمی توانست مـرگ را او  بـی  

ــر صــدا بــرگــزار کــنــد  خــبــر  .  س
ـر در   درگذشت باب کرو به ناگـزی
ـرار گـرفـت و   سطـر اول اخـبـار ق
ـیـز   دشمنان و مخالفان باب کـرو ن
از سر اجـبـار نسـبـت بـه او ادای  

 .احترام کردند 
باب کرو در تمام طول زندگی بـه  
ـقـه ای کـه بـه آن   خود و به طـب

نـام  .    تعلق داشـت وفـادار مـانـد 
ــکــی از   ــوان ی بـاب کــرو بـه عــن
رھبران برجسته جنـبـش کـارگـری  
ـبـت   بریتانیا در تاریخ  این جنبش ث

 .خواھد شد 
 .یادش را گرامی می داریم  

اتحاد بین المللـی در حـمـایـت از  
ـران   ـران در ایــ واحـــد    –کـــارگــ

 ٢٠١٤  مارس ١٢ انگلستان  
info@workers-iran.org 

به مناسبت در گذشت باب کرو، دبیر کل 
 اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی

  و حمل و نقل بریتانیا
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 اعتراضات کارگری 
 

کارگران فوالد زاگرس پس از دو روز 
تجمع در تھران به بخشی از مطالبات خود 

 دست یافتند
ـروز کـارگـران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدنبال تـجـمـع دی

ـبـی   فوالد زاگرس در مقابل وزارت کار و علیرغم تعھد کـت
 ماه دستمزد معـوقـه ایـن  ٨  ماه از  ٤ کارفرما برای پرداخت  

ـنـانـی بـه تـعـھـدات   ـی کارگران، از آنجا که آنان ھـیـچ اطـم
ـلـغ تـوافـق   کارفرما نداشتند اعالم کردند تا زمان واریـز مـب
شده به حسابھایشان، به تجمع خود در مقـابـل وزارت  کـار  

بر اساس این تصمیم جمعی، کارگران فـوالد  .  ادامه خواھند 
زاگرس از صبح امروز بار دیگر تجمـع خـود را در مـقـابـل  
وزارت کار در خیابان آزادی از سر گرفتند و از سـاعـت ده  

 .صبح اقدام به شعار دادن در مقابل این وزارتخانه کردند 
ـران،    بنا بر  گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
بدنبال این وضعیت و فشار مداومـی کـه کـارگـران فـوالد  
زاگرس به مسئولین وزارت کـار و کـارفـرمـا وارد کـردنـد  

 ظـھـر چـھـار مـاه از دسـتـمـزد مـعـوقـه ایـن  ٣٠/١ ساعت  
کارگران به حسابھایشان واریز شـد و آنـان پـس از چـک  
کردن حسابھای خود به تجمع شان در مـقـابـل وزارت کـار  

 .پایان دادند و عازم شھرستان قروه شدند 
کارفرمای فوالد زاگرس علیرغم توافق صورت گرفـتـه در  
استانداری کردستان برای پرداخت معوقات کارگران، تـالش  
کرد با به گرو گرفتن معیشت این کارگران در شـب عـیـد  
آنان را وادار به تسویه حساب کامـل بـا کـارخـانـه و قـطـع  
رابطه کاری کند اما با ھوشیاری نماینده ھای کـارگـران،  
ـبـال آن   کارفرما موفق به رسیدن به اھداف خود نشـد و بـدن
بحث انحالل شرکت را به پیش کشید و صبح امروز آگـھـی  
انحالل کـارخـانـه را در روزنـامـه اطـالعـات درج کـرد تـا  
بدینطریق با تقویت شائبه انحالل شرکت در میان کـارگـران،  
. آنان را در روزھای پایانی سال وادار به تسویه حساب کـنـد 

این اقدام تردستانه کارفرمای فـوالد زاگـرس در شـرایـطـی  
انجام شده است که وی به لحاظ قانونـی قـادر بـه انـحـالل  
شرکت نیست و کارگران فوالد زاگرس نیز اعالم کـرده انـد  
ـر شـگـردھـا و دسـیـسـه ھـای کـارفـرمـا   ـراب متحدانه در ب

 .ایستادگی خواھند کرد 
ـر شـعـارھـایـی کـه   کارگران کارخانه فوالد زاگرس عالوه ب
ـری   دیروز در مقابل وزارت کار سر دادند و در گـزارش خـب
اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شـد امـروز شـعـارھـای  

ـره  :  دیگری نیز سر دادند   –جوابتون ھمینه، کارگر باید بمـی
ـیـاقـت   –مدیر خیانت میکند وزیر حمایت میکند   وزیر بی ل

ـم    –ننگت باد ننگت باد   ـراض حـق مسـل کـار حـقـوق اعـت
 ماست 

 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

ھشدار اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
دولت و شورایعالی کار پیرامون میزان 

 ٩٣حداقل مزد سال 
اخباری که از جلسه روز چھارشنبـه شـورایـعـالـی کـار بـه  
بیرون درز کرده اسـت حـکـایـت از آن دارد کـه ایـن شـورا  
ـیـن   ـیـش نسـبـت بـه تـعـی درصدد است تا ھمچون سالھای پ
حداقل مزد و حق مسکن و بن کاالی کارگران اقدام نمایـد  
و در این میان نماینده ھای دست ساز کارگری نیز در حـال  
ـریـن   بند و بست با دولت و کارفرمایان برای تحمیل ناچیز ت

ـنـد  طـبـق اخـبـار  .  میزان حداقل مزد بر مـا کـارگـران ھسـت
منتشره یکی از این نماینده ھای دست سـاز کـارگـری در  
ـر   ھمسوئی ریاکارانه ای  با دولت و کارفرمایان اصـل را ب

ـرار  ٢٠ تعھد دولت در مورد رساندن میزان تورم به    درصـد ق
ـرار دادن شـرطـی  ؟  ! داده است و بطور تحمیـق آمـیـزی بـا ق

تالش کرده است عدم افزایش حق مسکن و بن کـاال را بـه  
ما کارگران اینان را می شناسیـم،  .  خورد ما کارگران بدھد 

ـنـد   ـتـی ھسـت اینان متعلق به ھمان تشکیالت دست سـاز دول
که سال گذشته با امضای تحقیر آمیز ترین مـیـزان حـداقـل  
ـنـد و   ـت مزد به پای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رف
با این شیوه تالش کردند کارگران را با وعده رسیـدگـی بـه  
تخلف شورایعالی کار، نسبت به افزایش دوباره مزد تا پایـان  

اما شورایعالی کار و نماینده ھـای  .  سال امیدوار نگه دارند 
 درصـدی  ٢٠ دست سازی که تعھد دولت را در مورد تورم  

سال آینده مبنای بحثھای خود در شورایعالی کار قرار داده  

اند اصال به روی مبارک خود نمیاورند کـه دولـت جـدای  
  درصدی رسمی موجود، از ھـمـیـن  ٤٠ از تورم نزدیک به  

ـرق را  ٢٠ االن و قبل از پـایـان سـال آب را     ٢٤  درصـد، ب
 درصـد و حـامـلـھـای  ٤٠ درصد، عوارض آزاد راھھا را تـا  

ـنـده  نـزدیـک بـه    درصـد  ٥٠ انرژی را در بودجـه سـال آی
افزایش داده است و لذا کامال روشن است کـه  از ھـمـیـن  

 درصـد در سـال  ٢٠ االن ادعای دولت برای رساندن تورم به  
آینده، سیاستی احمدی نژادی و فروختن بزرگترین دروغـھـا  

لذا ما با محکـوم کـردن  .  به مردم ایران و ما کارگران است 

و انزجار آمیز خواندن  ھر گونه بند و بستی در شورایـعـالـی  
کار و رد افزایش درصدی حداقل مزد بر اسـاس آمـارھـای  

 قـانـون کـار و  ٤١ دروغین تورم، خواھان اجرای کامل ماده  
ـره  ٤ افزایش حداقل مزد بر اساس سبد ھزینه یک خانوار    نف

کارگری ھستیم و بدینوسیله به دولت و شـورایـعـالـی کـار  
ـنـه   ھشدار می دھیم چنانچه بدون در نظر داشت سـبـد ھـزی
ـر   یک خانوار چھار نفره کـارگـری کـه در حـال حـاضـر ب
اساس آمارھای رسمی رقمی نزدیک به دو میلیون تـومـان  
می باشد اقدام به تعیین حداقل مزد کننـد، مـا تـن بـه آن  
نخواھیم داد و سال آینده را بطور قاطعانه ای تبدیل بـه سـال  
اعتراضات گسترده کارگری خواھیم کرد و بـدیـھـی اسـت  
که تبعات چنین اعتراضی از سوی ما کارگران مستقیـمـا  

اتـحـادیـه آزاد  .  متوجه دولت و شورایعالی کار خـواھـد بـود 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٣  –کارگران ایران  

 
دستمزد  -سندیکای کارگران شرکت واحد 
 عادالنه حق مسلم کارگران است

تجمع گـروھـی از کـارگـران سـنـدیـکـایـی شـرکـت واحـد  
اتوبوسرانی تھران و حومه جـلـوی وزارت کـار تـعـدادی از  
رانندگان وکارگران سندیكایی در شرکت واحد اتوبـوسـرانـی  
ـیـن دسـتـمـزد   با تجمع در مقابل وزارت كـار خـواسـتـار تـعـی

 صبح روز چـھـار  ٩ از ساعت  :  عادالنه برای كارگران شدند 
ـنـدگـان شـركـت واحـد بـا  ٢١ شنبه    اسفند ماه جمعی از ران

ـیـن   تجمع اعتراضی در مـقـابـل وزارت كـار خـواسـتـار تـعـی
ـر افـراشـتـن   ـنـدگـان بـا ب ـن دستمزدی عادالنه شدند، تجمع ك

) دستمزد عادالنه حق مسلم مـاسـت  (پالكادرھای مبنی بر  

 بـودنـد ایـن  ١٣٩٣ خواستار تعیین عادالنه دستمزد برای سال  
ـتـظـامـی ھـمـراه بـود بـدون   تجمع که با حضور ماموریـن ان

 بـا سـخـنـانـی در خصـوص  ١٤ ھیچگونه درگیری ساعت  
ـم مـددی بـه پـایـان رسـیـد  ـراھـی . اتحاد کارگران تـوسـط اب

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
 ١٣٩٢ اسفند  

 
 تھران، تجمع مقابل مجلس 

ـر از کـارگـران شـاغـل و بـازنشـسـتـه   ٥٠٠ :   اسفند ٢١  ـف  ن

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـمـه شـده  انـد،     تھرانی که توسط سازمان تامین اجتماعـی ب
در اعتراض به بررسی واگذاری بخش درمان سازمان تامیـن  
. اجتماعی به وزارت بھداشت در مقابل مجلس تجمع کردنـد 

یکی از کارگران حاضر در این تجمع کـه از شـھـرری بـه  
میدان بھارستان آمده است، گفت که کارگران دخالت دولـت  
در امور صندوقی که متعلق به کارگران بیمه شده اسـت را  

داننـد و حـال    عامل ضعف خدمات درمانی این سازمان می 
ھـای خـود را بـه صـورت قـانـون    دولت قصد دارد مـداخـلـه 

یک کارگر زن که از کارخانجـات مـحـور جـاده  .  دربیاورد 
: قدیم کرج خود را به ساختمان مجلس رسانده اسـت، گـفـت 
  ٦٠ رئیس جمھور در تلویزیون اعتراف کرده است که دولـت  

ھزار میلیارد تومان به صندوق بیـمـه مـا بـدھـکـار اسـت و  
ظاھرا دولت به جای پرداخت این بدھی به کـارگـران، قصـد  
تصرف سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی را دارد چـون در ایـن  

کـارگـر دیـگـری  .  شود   صورت دولت به خودش بدھکار می 
گوید از یک کارخانه داروسـازی در شـرق تـھـران    که می 

ـتـش بـا ایـن   ـف خود را به این تجمع رسانده است دلیـل مـخـال
الیحه دولت را به عھده گرفتن وظیفـه نـظـارتـی در بـخـش  
درمان توسط دولت که خود مجری ارائه خدمـات درمـانـی  

گـویـد در صـورت تصـویـب ایـن    کند و می   است اعالم می 
ـیـش تـوسـط   الیحه فساد در تامین اجتماعی که چـنـدی پ

ـبـع  .( خود مجلس افشا شد بیش از گذشته خـواھـد شـد  مـن
 ) ایلنا 
 

 کارگراخراجی کارخانه تھویه ١٠٠اعتراض
 قزوین در آستانه میانسالی

 نفر از کارگران کارخانـه تـھـویـه واقـع در  ١٠٠ :   اسفند ٢١ 
ای خطاب به رئیس اداره    شھر صنعتی البرز با امضای نامه 

کـارگـران  .   کار استان قزوین به اخراج خود اعتراض کردنـد 
 سال سابقـه  ١٨  الی  ٨ که پس از  :  اند   کارخانه تھویه نوشته 

ـیـن     ٤٠  الـی  ٣٥ کار در این کارخـانـه و رسـیـدن بـه سـن
اند و با تـوجـه بـه    سالگی، به عنوان نیروی مازاد اخراج شده 

شرایط بازار کار و بیکاری جوانان، دیگر امیدی به یـافـتـن  
ـنـده ایـن نـامـه  ١٠٠ .  ای ندارند   شغل تازه   کارگر امضا کـن

ھـای    ھـای کـارخـانـه تـھـویـه بـه شـرکـت   واگذاری کارگاه 
پیمانکار نیروی انسانی که کـارگـران جـوان را بـا حـداقـل  

کنند را عامل بیکاری خود مـعـرفـی    دستمزد استخدام می 
آیا کارفرما مجـاز بـه  :  اند   کرده و از این مقام دولتی پرسیده 

ـرسـنـل   انجام چنین اقدامی بدون در نظر گـرفـتـن اولـویـت پ
ـثـمـار   حاضر شرکت و با حداقل قیمت که عمال  موجب اسـت

 پرسنل با سابقه خواھد شد را داراست؟ 
 

دستفروشان خیابان شریعتی رشت باالخره 
 موفق شدند

دستفروشان مستقر در خیابن شریعتی رشت که بارھـا مـورد  
ھجوم نیرو ھای انتظامی و سد معبر شھرداری قرار گرفتـه  
ـر خـیـابـان   بودند بار دیگردست به راھپیمـایـی زدنـد و مسـی

در ایـن  .  شریعتی تا ساختمان شھرداری مرکزی را پیمودنـد 
ـر اجـازه کـار طـبـق   راھپیمایی آنھا بر خواسته خود مبنی ب

بعد از این راھپیمایـی یـکـی از  .  روال گذشته تاکید کردند 
 سـاعـت  ٢٤ دستفروشان توسط نیروھای امنیتی بازداشت و  

دستفروشان خیابان شـریـعـتـی بـعـد از مـاھـھـا  .  بعد آزاد شد 
مبارزه و چندین بار راھپیمایی و تجمع مقابـل شـھـرداری و  

شورای شھر رشت و استانداری و پافشاری بر خـواسـتـه بـه  
حق خود سرانجام موفق شدند  شھرداری را وادار بـه عـقـب  

به این ترتیب که مسئولین شـھـرداری طـی  .  نشینی نمایند 
ـنـد،   ـت ـرف ـروشـان ،پـذی ـف ـنـدگـان ایـن دسـت مذاکراتی بـا نـمـای

ـلـی  ٦ دستفروشان از ساعت    غروب به بعد در ھمان مکان قب
ـرپـا  )  خیابان شریعتی  (  ـروشـی خـود را ب ـف بسـاطـھـای دسـت

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  .   کنند 
 ١٣٩٢  اسفند  ٢٠ -ھای کارگری 

 
اعتصاب کارگران شھرداری منطقه یک 

چھارمین ) شرکت پیمانکاری نوین(کرمانشاه
 !روز را پشت سرگذاشت

 اسفند کارگران شـھـرداری مـنـطـقـه  ٢٠ از تاریخ  :  اسفند ٢٤ 
ـیـمـانـکـاری نـویـن (یک کرمانشاه   دراعـتـصـاب  )  شرکت پ

بسرمی برند و ماشین ھای ویژه حمل زباله بـه مـحـلـه بـاغ  
نی نمی آیند  و زباله ھای این مـحـلـه جـمـع آوری نـمـی  

براساس این گزارش، معاون خدمات شھری شھـرداری  .  شود 
منطقه یک که محدوده باغ نی نیز از زیربخش ھـای ایـن  

شرکت پیـمـانـکـاری بـه  : شھرداریست، در این مورد ، گفت 
دلیل تعدیل نیرو، چند روزیست که زباله ھای این محلـه را  

 .جمع آوری نکرده است 
 

 زنان کارگر
 

مرور برخی از شاخص ھای وضعیت 
 اقتصادی زنان در ایران 

ـر اسـاس اطـالعـات  !  جمعیت زنان شاغل  !  فروغ سمیع نیا  ب

ـیـز   ـتـصـادی زنـان در پـای ـیـت اق مرکز آمار ایران، نرخ فعـال
 ٩١  درصد اعالم شد که نسبت به پاییـز  ١١.٣ ، برابر  ١٣٩٢ 

نرخ اشتغال زنـان  .    درصد کاھش داشته است ٢.٤ ) ١٣.٧ ( 

 درصد اعالم شد کـه نسـبـت  ١٤.١ ، معادل  ٩٢ نیز در پاییز  
ـتـه در  .   درصد افزایش داشت ١.٨ ) ١٢.٣  (٩١ به پاییز   ـب ال

آمارھای نرخ اشتغال تنھا اشتغال رسمـی در جـامـعـه دیـده  
می شود و در این میان اشتغال غیر رسمی که زنـان سـھـم  

اطـالعـات و  .  عمده ای در آن دارند نشـان داده نـمـی شـود 
در  .  آمارھای زیادی از این بخش اشتغال در دسترس نیـسـت 

ـنـھـان بـودن آمـار و   واقع وجه تمایز این بخش را می توان پ
مشکالت آن دانست و ھمینـطـور عـدم حـمـایـت ھـر گـونـه  
نھادی از این بخش از اشتغال که زنـان زیـادی کـه اغـلـب  
ـرار مـی دھـد  .  سرپرست خانوار نیز ھستند را تحت پوشش ق

البته آمارھایی نیز وجود دارد که حتی اگر مقداری نیر بـه  
واقعیت نزدیک باشد می تواند جـوانـب ایـن بـخـش را تـا  

ـیـمـی از زنـان  ١٣٨٢ مثال  در  . حدودی نشان دھد   بیش از ن
ـیـت )   درصـد ٥٢ ( شاغـل در سـطـح کشـور   ھـای    در فـعـال

دھـد کـه در    اطالعات نشان مـی .  اند   غیررسمی شاغل بوده 
  ٥  از کل زنان شاغل در بـخـش کشـاورزی، فـقـط  ١٣٨٢ 

 درصـد  ٩٥ ھای رسمی بخش کشاورزی و    درصد در فعالیت 
.  انـد   ھای غیررسمی این بخش مشـارکـت داشـتـه   در فعالیت 

ـران،  !  جمعیت زنان خانه دار   طـبـق تـعـریـف مـرکـز آمـار ای
جمعیت غیر فعال شـامـل افـراد دارای درآمـد بـدون کـار،  

طبق سرشـمـاری سـال  .  افراد خانه دار و محصلین می شود 
 درصد جمعیت در کل کشـور جـز جـمـعـیـت  ٦٠ ، حدود  ٩٠ 

غیرفعال محسوب می شدند کـه نـزدیـک بـه نصـف ایـن  
به عـبـارتـی زنـان  .  جمعیت را خانه دارھا تشکیل می دادند 

 درصد جمعیت کشور را تشکیل مـی  ٣٠ خانه دار در حدود  
ـر اسـت  ـراب ـبـا ب ـری ـق .  دھند و این نسبت در تمام اسـتـان ھـا ت

  ١٣٨٥  تا سـال  ١٣٣٥ نگاھی به آمار زنان خانه دار از سال  
نشان می دھد که نسبت زنان خانه دار طـی ایـن سـال ھـا  

  ٥٧  درصـد بـه  ٨٠ روند نزولی داشته است به طوری که از  
این امر نشان می دھد که گرایش زنـان  .  درصد رسیده است 

به خانه داری با گذشت سال ھا و پیشرفت جامعه کم شـده  
ـیـکـار و رونـد  .  است  آمار مربوط به زنان شـاغـل و زنـان ب
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صعودی آن نیز نشان از کاھش گرایش زنان به خـانـه داری  
این مسئله می تواند دالیل متعدی داشتـه بـاشـد از  .   دارد 

ـیـکـاران   جمله اینکه زنان خـانـه دار، در سـرشـمـاری جـز ب
در  .  حساب نمی شوند و شاغل نیز محـسـوب نـمـی شـونـد 

واقع، مرکز آمار زنان خانه دار را در گروه جمعیت غیرفـعـال  
به حساب آورده و ارزش اقتصادی برای کار این گـروه زنـان  

 درصد افـراد  ٣٠ این ابھامی که درباره  .  محاسبه نمی کند 
جامعه وجود دارد باعث می شود که نه شغلی برایشـان در  
نظر گرفته شود و نه تالشی برای ورود ایـن زنـان بـه بـازار  
کار انجام شود، و نه از مزایای یک فرد شاغل بھره مـنـد  

ـری از  !  بیکاری زنان  .   شوند  بر اساس نتایج طرح آمـارگـی
ـران ارائـه  ٩٢ نیروی کار پاییز    که از سوی مـرکـز آمـار ای

ـیـکـاری   ـرخ ب ـر ن شده است،نرخ بیکاری زنان بیش از دو براب
  ٢٩  تـا  ١٥ نرخ بیکاری زنان در رده سنی بین  .  مردان است 

ـرخ در  .   درصد است ١٧.٣  درصد و مردان  ٤١.٧ ساله   ایـن ن
.   درصـد اسـت ٨.٥  بـه  ٢٠.٤  سال و بیشتر  ١٥ گروه سنی  

ـیـز    در  ٩١ با مقایسه این نرخ ھا با نرخ ھای مشابه در پـای
  ٢٩  تـا  ١٥ می یابینم که نرخ بیکاری زنان در گروه سنی  

 درصـد افـزایـش داشـتـه  ٧.٩ سال نسبت به سـال گـذشـتـه  
ـر    درصـد  ٢.٦  سـال  ١٥ ھمچنین این نرخ در گروه سنی زی

ھمچنین نرخ بیکـاری در شـھـرھـای  .   افزایش داشته است 
 شـھـر  ٣٩٢ مختلف ایران نیز نشان می دھد که از مجمـوع  

 شھر در بخش زنان دارای نرخ بیکـاری بـاالی  ١٠٣ کشور،  
ـرای زنـان و  ٧٧  درصد و  ١٥  ـیـکـاری ب  شھر دارای بحران ب

بھترین اشـتـغـال زنـان در شـھـر  .   درصد است ٣٠ نرخ باالی  
ـریـن  ١.٤ ماھنشان زنجان با نرخ بیـکـاری    درصـدی و بـدت

ــالم،   ــوسـط زنـان در ای ــجـوی شـغــل ت ـرای جسـت شـھــرھـا ب
ـنـدرانـزلـی، خـرم   اندیمشک، ھیرمند، جوانرود، گچسـاران، ب

 درصـد  ٥٤.٢  تـا  ٤٠ آباد و اردکان با نرخ بیکاری بـاالی  
ـرای  .   است  در استان تھران نیز وضعیت کاری مـنـاسـبـی ب

 شـھـر  ١٢  شھر این اسـتـان،  ١٤ از مجموع  .  زنان وجود ندارد 
ـنـھـا دو   دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنـان اسـت و ت

ـرانـات بـا  ١٤.٦ شھر دماوند با   ـی  درصـد در  ١٣.٣  و شـم
ـیـکـاری زنـان در  .  وضعیت بھتری قرار دارند  متوسط نرخ ب

ـرسـت  .    درصـد اسـت ٢١.٦ این استان   جـمـعـیـت زنـان سـرپ
ـفـوس و  !  خانوار   بر اساس داده ھای جدول طرح آمارگیری ن

 درصـد  ٧.٣ درصد زنان سرپرست خانـوار از  ٩٠ مسکن سال  
ایـن رونـد  .   رسیده اسـت ٩٠  در سال  ١٢.١  به  ١٣٥٥ در سال  

ـری بـه عـنـوان   ـیـشـت رو به افزایش حاکی از حضور زنـان ب
طبق محاسبـات مـربـوط  .  سرپرست خانوار در جامعه را دارد 

ـیـون  ٢  حدود  ١٣٩٠ به سال   ـل ـرسـت  ٦٠٠  مـی  ھـزار زن سـرپ
  ٥٠ خانوار در ایران ساکن ھستند و از لحـاظ سـنـی حـدود  

 و بـاقـی  ٦٠  تـا  ٥٠  درصد بین  ١٦  سال به باال،  ٦٠ درصد  
 درصـد از ایـن  ٧٠  تا  ٦٠ ھمچنین  .  سال دارند ٤٠ کمتر از  

ـر رسـمـی   زنان بی سوادند، و این زنان بیشتر به مشاغل غـی
ـتـه امـداد اسـتـان  .   روی می آورند  به گفته مدیر کل کمی

ـرسـت خـانـوار را   اردبیل این استان بیشترین تعـداد زنـان سـرپ
 درصد از کل جـمـعـیـت اسـتـان را ایـن زنـان  ٥٥ داراست و  

سـھـم اشـتـغـال زنـان در بـخـش ھـای  .   تشکیل می دھند 
ـروی  !  مختلف اقتصادی   ـی بر اساس نتایج طرح آمارگیری ن

 کـه در سـه بـخـش کشـاورزی، صـنـعـت و  ٩٢ کار پاییز  
 درصد از زنـان شـاغـل  ٥٣.٩ خدمات طبقه بندی شده است  

  ٢٣.١  درصد در بخـش صـنـعـت و  ٢٣.١ در بخش خدمات  

درصد نیز در بخش کشاورزی مشغول به کارنـد کـه نشـان  
 . دھنده اشتغال بیشتر زنان در بخش خدمات است 

البته نگاھـی بـه درصـد اشـتـغـال مـردان در بـخـش ھـای  
مختلف اقتصادی نیز نشان می دھد که در کـل کشـور و  
ـر جـذب نـھـادھـای   ـیـشـت فارغ از جنـسـیـت افـراد شـاغـل ب

اما حضور زنان در بـخـش صـنـعـت کـم  .  خدماتی شده اند 
ـر از   ـر رنـگ ت رنگ تر از مردان و در بخش کشـاورزی پ

 و مقایسه بـا  ٩٠ با نگاھی به سرشماری سال  .  مردان است 
آمارھای گذشته در می یبایم که حضـور زنـان در بـخـش  
. کشاورزی کم شده و به بخش خدماتی اضافه شـده اسـت 

با مکانیزه شدن تجھیزات کشاورزی زنان از این بخش کنار  
ایـن  .   گذاشته شده و بیشتر جذب بخش خـدمـات شـده انـد 

آمار نشان می دھنـد کـه در بـخـش صـنـعـت زنـان ھـنـوز  
ـنـکـه   نتوانسته اند جایگاه قابل توجھی را کسب کنند یا ای
ـر زنـان و مـزدان را   ـراب بخش صنعتی ھنوز قابلیـت جـذب ب

ـیـق .   ندارد   زنـان در بـخـش    ھمچنین بر اسـاس یـک تـحـق
ـرده در ھـمـه حـوزه  ھـا حضـور    صنعت نیز بـه صـورت گسـت

ـر  .  ندارند  بر این اساس حضور زنان در دو بخش ماھی و سـای
ـر اسـت بـه    آبزیان و قالی و قالیچه از سایر بخـش  ـیـشـت ھـا ب

 درصـد و در بـخـش  ٨٧.١ طوریکه حضورشان در بخش اول  
ـیـد  .    درصد اسـت ٥٧.٢ قالی و قالیچه   سـھـم زنـان در تـول

اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتـصـادی دولـت  !  ملی  
ـنـد  ـفـاده مـی کـن از  .  ھا از شاخص ھای مخصوصـی اسـت

شاخص تولید ناخـالـص  (  GDPجمله این شاخص ھا باید به  
ـیـد نـاخـالـص مـلـی (  GNPو  ) داخلی  اشـاره  )  شاخص تـول
ـیـه   GDPطبق تعـریـف  .  کرد  عـبـارت اسـت از ارزش کـل

کاالھا و خدمات نھایی و قطعی که در یک بازه زمـانـی  
ـیـد مـی شـونـد  . معمول به وسیله عوامل تولید داخـلـی تـول

ـیـمـت بـازار ارزش   ـیـدی بـه ق ھریک از بـازداده ھـای تـول
ھـم   GDPگذاری شده و به ھم افـزوده مـی شـونـد، امـا  

معادل ارزش ریالی تمامی کاالھا و خدمات نـھـایـی اسـت  
ـیـایـی یـک   که طی یک بازه زمانی در مـحـدوده جـغـراف

صرف نظر از نقش کـودکـان  .   کشور معین تولید می شود 
ـتـصـاد   و سالخوردگان و کمک ھای داوطلبانه آنـھـا بـه اق
خانواده باید اظھار داشت که عمال  نقش زنان در ایـن مـیـان  

دقیقا  به ھمین خـاطـر اسـت  .  مورد محاسبه قرار نمی گیرد 
در کشـوری   GNPو   GDPکه می گویند ارزش ریالی  

ـیـت ھـای  .  مثل ایران کمتر از میزان واقعی آن اسـت  فـعـال
ـرعـھـده دارد   مـثـال   ( یک زن خانه دار که امور منـزل را ب

ـر افـراد خـانـواده   ـرای سـای فرزندان را نـگـھـداری کـرده و ب
اصال  در محاسبات تولیدات ملی داخلـی  )  آشپزی می کند 
حال اگر ھمان زن در قـالـب خـدمـتـکـار یـا  .  وارد نمی شود 

آشپز به انجام امورات مشابھی بپردازد، آن وقت درآمد او از  
این محل در حساب ھای فوق منعکس شده و تولید مـلـی  

یعنی اگر آن مادر آشپز مثال  در یـک  .  را افزایش می دھد 
مھدکودک یا رستوران کـار مـی کـرد، مسـلـمـا  در ایـن  

بـاعـث  )  و خـدمـات خـود ( صورت به اندازه ارزش تولیـدات  
با این توضیح مـعـلـوم مـی  .  افزایش تولیدات ملی می شد 

ـران تـا   ـتـصـاد ای شود میزان رسمی شاخص تولید ملی در اق
از  .   چه اندازه از محاسبه میـزان واقـعـی آن بـه دور اسـت 

ـیـد   سوی دیگر، خانواده ھای روستایی که مـیـزانـی از تـول
خود را بابت مصارف ساالنه شان تخصیص مـی دھـنـد ھـم  
دچار سرنوشت مشابھی ھستند، بدین صورت کـه آن سـھـم  

ـیـدات کشـاورزی ھـم در مـحـاسـبـات   «خود مصرفی » تول
تولید ملی وارد نمی شود که اتفاقا  به نظر مـی رسـد ایـن  

اگر سھم زنـان  ( سھم نیز رنگ و بوی زنانه ای داشته باشد  
ـر   را در تولیدات خودمصرفی کاالھای کشاورزی مبتنـی ب
زمین ندیده بگیریم، نمی توان به ھمین راحتی از سـھـم آنـان  

 )در کاالھای کشاورزی مبتنی بر دام و طیور گذشت 
 

 کارگران
 

حضور اعضای سندیکا برای مالقات با رضا 
 شھابی در بیمارستان

ـبـه   ـنـد مـاه  ٢١  روزچھـارشـن  اسـف
ـــدیـــکـــای  ١٣٩٢  ـن  اعضـــای ســ

کارگران شرکت واحد اتوبـوسـرانـی  
ـرگـزاری   تھران و حـومـه بـعـد از ب
تجمع اعتراضی در خصوص تعیین  
عادالنه دستمزدجلـوی وزارت کـار  
ــا حضــور در   ــان آزادی ب ــاب در خــی

بیمارستان با آقای رضا شھابی كه بتازگـی از زنـدان اویـن  
جھت جراحی مھره ھای كمر به بیمارسـتـان اعـزام شـده انـد  
مالقات و گفتگو كردند ، در این مالقات رضا شـھـابـی بـا  
وجود شرایط سختـی کـه دارد  روحـیـه ی بسـیـاربـاالیـی  
داشت اما از نظر جسمی با مشكالت جـدی رو بـه روسـت  
وبه اظھار ایشان اگر شرایط استراحت بعد از عـمـل جـراحـی  
برای او فراھم گردد امكان  عمل جراحی برای این كـارگـر  

پـس از مـالقـات  .  زندانی در ماه اینده فراھم خـواھـد شـد  
اعضای سندیکا با آقای شھبی و زمان جدایی رضا ضمـن  
ـرای ھـمـه انسـانـھـا و   تشکر از حاضرین سالی نیـکـو را ب
کارگران را آرزو نمود و سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد  
ـیـز بـا آمـیـد بـه آزادی ایشـان   اتوبوسرانی تھران وحـومـه ن
خواستار آزادی ھمه زندانیانی که به دلیـل دفـاع از حـقـوق  

 انسانی در بند می باشند را خواستار است 
سـنـدیـای  .  با امید به گسترش صلح و عدالت در تمام جھان 
اسفند نـود  -کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  

 و دو 
 

جای کارگران و فعاالنی که از منافع 
کارگران و ھمزنجیران خود دفاع می کنند 

 در زندان نیست
 آقـایـان  ١٣٩٢  /  ١٢ /  ١٧ بنا به گزارش رسیده در تـاریـخ  

ـرای کـار و امـرار   افشین ندیمی و مھرداد صبـوری کـه ب
معاش به کردستان عراق رفته و بـه ھـنـگـام بـازگشـت بـه  
ـتـی در شـھـر   ـی منظور دیدار از خانواده توسط  نیروھای امن
بانه بازداشت و محکوم به چـنـدسـال زنـدان شـده بـودنـد در  
ـتـه   دادگاه تجدید نظر از اتھام زندان به خاطرعضویت در کمی

اما متأسفانـه ھـمـچـنـان بـه خـاطـر  .  ھماھنگی تبرئه شدند 
برخی اتھامات ناروا آقای افشین ندیمی بـه یـک سـال و  
آقای مھرداد صبوری به شش ماه حبس تعـزیـری مـحـکـوم  
ــن کـه مــدت   ــل ای ــه دلــی ــد کـه مــھـرداد صــبـوری ب شـدن
محکومیت خود را سپـری کـرده بـود آزاد شـده و افشـیـن  
ندیمی نیز از قرار معلوم باید باقی مانده مدت محکومـیـت  

ـتـه ھـمـاھـنـگـی ضـمـن  . خود را در زندان سپری کند  کـمـی
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تبریک به خاطر آزادی مھرداد صبوری، ادامه بـازداشـت و  
زندان افشین ندیمی را محـکـوم نـمـوده و خـواھـان خـاتـمـه  
بخشیدن به این قبیل فشارھا و تھدیدات از جـانـب سـرمـایـه  

ـیـن خـواسـتـار آزادی  . می باشد  کمیته ھماھنگـی ھـمـچـن
فوری و بدون قید وشرط افشین ندیمی این کارگـر شـریـف  
و زحمتکش و ھمه کارگران و فعاالن کارگری که جـرمـی  
جز دفاع از منافع کارگران و مردم تحت ستم و استثمـار در  

ـتـه  .  مقابله با قدرقدرتی سرمـایـه نـدارنـد مـی بـاشـد  کـمـی
 -ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری 

 ٩٢  / ١٢  / ٢٠ 
 

گفتگو ی وبالک کمیته دفاع از فعالین 
کارگری دستگیر شده مھاباد با مریم 

صفریانی ھمسر فعال کارگری دربند محمد 
 موالنایی

ـیـن کـارگـری   ـتـه دفـاع از فـعـال گفتگو ی وبالک کـمـی
ـریـانـی ھـمـسـر فـعـال   ـم صـف دستگیر شده مـھـابـاد بـا مـری

کــارگــری دربــنــد  
محمد مـوالنـایـی  
ـــا   ـــاط ب ـب در ارتــ
وضعیت این فعـال  
ـری کـــه   کـــارگــ
ـنـدگـان   توجه خـوان
ـــب   ـل ـــدان جــ را ب

ــمــایــم  ــن ــم  .  مــی خــان
ــانــی ابــتــدا   ــری صــف
ـم در   ـــخـــواھــ ـی مــ
ارتباط با زنـدگـی  
ــای   شــخــصــی آق

ـیـد؟ جـواب  مـحـمـد  :  محمد موالنایی توضیحاتی را بفرمـای
 سال سن دارد که تمامی عمـرش را در  ٧٦ موالنایی حدود  

شغل کارگری بسر برده و در این اواخـر کـه در شـھـرداری  
مھاباد مشغول بکار بود بدلیـل بـاال بـودن سـن کـه دیـگـر  

ـیـمـه  ١١ توانایی کار را نداشت با سابقه    سال پرداخت حـق ب
و ھم اکنون مستمری بگیر سازمـان تـامـیـن  .  بازنشسته شد 

اما نه مثل تمام بازنشسته ھا بلکه چـون  .  اجتماعی ھستیم 
 سال سابقه حق پرداخت بیمه داشت، نصف حـقـوق  ١١ محمد  

ـلـغـی  . حداقل دستمزدرا دریافت می کنیم  یعنی ماھیانه مـب
ـلـغ حـتـی  .   ھزار تومان دریافت میکنیم  ٣٠٤ حدود   این مـب

ـم تـامـیـن  ٥ نمی تواند ھزینه نان روزانه ما که   ـی ـر ھسـت ـف  ن
ـم  .  کند و ما از نظر مالی در سخت ترین شرایط ھستیم  خـان

صفریانی ھمسر شما اکنون به چه اتھـامـی در زنـدان بسـر  
من سالھاست که با محـمـد زنـدگـی مـی  :  میبرند؟ جواب 

کنم و شوھر من یکی ازانسان ھـای خـوبـی اسـت کـه از  
محرومان جامعه دفاع می کند و برای ایـن ایـده خـود در  
ـتـه   گذشته سالھا در زندان بوده و در حال حاضـرعضـو کـمـی

ـتـه  .  ھماھنگی می باشد  محمد در مجمع عـمـومـی کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ـر شـد و   در کرج ھمراه با دیگر اعضای این تشکل دستگـی
ـیـن   پس از بازگشت به مھاباد ھمراه دو تـن دیـگـر از فـعـال
کارگری به اسامی یوسف آب خـرابـات و واحـد سـیـده از  
سوی ماموران اداره اطالعات شھرسـتـان مـھـابـاد بـازداشـت  
ـتـی بسـر   ـی شدند و حدود دو ماه در بازداشتگاه این نھاد امـن
برد و بعد از این مدت؛ فعالیتھای کارگری و عضویـت در  
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری را به عنوان اتھام به وی تفھیم کرده و وی را بـه  

الزم بـه ذکـر اسـت  .  یکسال حبس تعزیری محکوم کـردنـد 
ـنـی   ـف ـل که در کنار این اتھامات، محمد را به اتھام تماس ت
با دخترش که به طور قانونی در کشور عراق بسر میبـرد و  
شوھر ایشان در عراق مشغول کار است و یکی از اعضـای  
ـنـام نـاصـر کـمـانـگـر مـورد   کمیته ھماھنگی می باشد، ب
محاکمه قرار گرفته و یکی از اتـھـامـات مـحـمـد تـمـاس  
تلفنی با دخترش می باشد ھـر چـنـد مـدت یـک بـار بـا  
ایشان مثل ھر پدر دیگری تماس گـرفـتـه و جـویـای حـال  

خانم صفریانی ، یـعـنـی شـمـا  :  سئوال . داماد و دخترش بوده 
می فرماید که یکی از اتھامات آقای مـوالنـایـی تـمـاس  

ـلـی یـکـی از اتـھـامـات  :   تلفنی با دخترش است؟ جواب  ب
ـر مـا بـا   شوھرم تماس تلفنی با دختر خودش است که دخـت
ـنـد و ھـر   ـت پاسپورت ھمراه شوھرش به عراق جھـت کـار رف

ـنـد  ـران مـی آی امـا مسـئـوالن  . چند ماه یک بار ھـم بـه ای
قضائی می خواھند حتی جلو صله رحم انسـان ھـا را ھـم  

آخر در کجای دنیا و حتی در کدام کشـور عـقـب  .  بگیرند 
افتاده جھان، شخص را به دلیل اینکه دختر خـود را دوسـت  
داشته باشد به عنوان مجرم به دادگاه می برند و ایشـان را  

ـنـد  ایـن  .  به اتھام تماس تلفنی با دخترش محاکمه می کـن
 سال سـن دارد و حـتـی تـوان  ٧٦ در حالی است که محمد  

مـحـمـد حـتـی تـوان  .  رفتن به باالی تخت زنـدان را نـدارد 
نظافت شخصی خود را ندارد و نمی تواند لباس ھای خـود  

محمد مجرم است پس چرا آقـا  "  اگر واقعا .  را شستشو دھد 
زاده ھا که ھمـه آنـان در خـارج از کشـور زنـدگـی و یـا  
ـنـد، پـدران آنـان را بـه جـرم تـمـاس بـا   تحصـیـل مـی کـن
ـم   ـیـجـه خـواھـی ـت فرزندانشان بازداشت نمی کنند؟ پس مـا ن
گرفت که این تنھا ضدیت با کارگر است کـه دامـاد مـن  
برای سیر کردن شکم خود و خانواده در یک کشور دیـگـر  

من مطمئن ھستـم کـه اگـر  . مشغول به کار کارگری است 
داماد من در ایران کار پیدا می کرد ھیچ وقـت بـه عـراق  

ـریـانـی آیـا از وضـعـیـت  :  سـئـوال .    نمی رفـت  ـم صـف مـری
ـلـه؛ طـبـق  :  جسمانی ھمسرتان در زندان خبر دارید؟ جـواب  ب

آخرین تماسی کـه از زنـدان داشـتـه مـحـمـد در وضـعـیـت  
ـرار دارد بـطـوریـکـه روده وی   جسمانی بسیار نابسامانـی ق
عفونت کرده و چندین بار از مقامات زندان خواسته شده تـا  
ـرنـد کـه تـاکـنـون   ـب محمد را پیش پـزشـک مـتـخـصـص ب
مقامات زندان به این درخواست ھیـچ گـونـه جـوابـی نـداده  

ـیـل  .  اند  ـبـال و بـدل ھمچنین باید اضافه کنم که مـحـمـد ق
بیماری ھای قلبی، کلیه ھا و آرتروز تحـت نـظـر پـزشـک  
معالج بوده و چندین بار پرونده پزشکی وی را به مـقـامـات  
قضایی در مھاباد تحویل داده ایم اما مـتـاسـفـانـه اقـدامـی  

ایـن  . جھت ارجاع وی به پزشک متخصص انجام نشده است 
در حالی است که خودم ھم به دلیل سکته قلبـی وضـعـیـت  

سالمتیم آنچنان نیست که بتوانم پیگیر کارھای ھمسـرم در  
خانم صفریانـی در حـالـی کـه مـحـمـد  :  سئوال .  زندان باشم 

ـتـان را از چـه   موالنایی در زندان ھستند شما ھزینه زندگـی
ـبـعـی کـه بـا آن  : منبعی تامین میکنید؟ جواب   تنھا مـن

 ھـزار  ٣٠٤ زندگی میگذرانیم ھمان مبلغ و بخور و بمیـری  
ـرداخـت   تومانی ھستش که به عنوان مستمری به محـمـد پ
ـنـه ھـای روزانـه   میکنند که از این مبلغ ناچیـز بـایـد ھـزی

  ١٥٠ زندگی، ھزینه دوا و درمان خودم و البته باید ھر مـاه  
ھزارتومان را به حساب محمد در زندان و اریز کنم کـه ایـن  
مبلغ تنھا ھزینه یکی دو ھفته محمد را تامین مـیـکـنـد و  

ـم  :  سئـوال . از پرداخت ھزینه داروھای وی ناتوان میباشم  خـان
صفریانی از زمانی که آقای موالنایی در زندان ھستند آیـا  
ھیچ گونه کمکی از سـوی دولـت بـه شـمـا شـده اسـت؟  

ـنـھـا ھـیـچ  :  جواب  در جواب این سئوال باید بگویم که نـه ت
ـبـال اشـاره   کمکی به ما نکرده اند، بلکه ھمان گونه کـه ق
کردم حتی در ارتباط با معالجـه و مـرخصـی بـه ھـمـسـرم  
ھیچ ھمکاری با ما نداشته اند و ما چند بار به دادستانـی  

اما به ما ھیچ گونه جوابی نـدادنـد و حـال  .  مراجعه کردیم 
وضعیت جسمی محمد خوب نیست و ما شبانه روز نـگـران  

ـم  ـی اگـر مـحـمـد از نـظـر  .  وضعیت جسمانی مـحـمـد ھسـت
جسمانی وضعیت خوبی داشت ما ھیچ وقت نـگـران نـمـی  

ـریـانـی  :  سئوال . شدیم و ما تجربه گذشته را داریم  ـم صـف مری
عزیز ضمن آرزوی موفقیت برای شـمـا و بـه امـیـد آزادی  
تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربنـد؛ اگـر در  

ممنون از شما مـن ھـم  :  پایان سخنی دارید بفرمایید؟ جواب 
خواھان آزادی تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند از  
ـم و از تـمـامـی کـارگـران و   جمله محمد موالنـایـی ھسـت
فعالین کارگری و تشکالت مدافع حقوق کارگر میخواھـم  
ـیـه کـارگـران و   تا نسبت به این احکام نا عادالنـه کـه عـل
ـراض   ـنـد و اعـت فعالین کارگری صادر شده،  سکوت نـکـن

ـراز دارنـد  ـراض مـا مـی  . خود را به ھر شکل ممکن اب اعـت
 .تواند جلو ھر گونه بازداشت کارگران را در آینده بگیرد 

 
 گزارش

 
 درصد باال ٢٥گویند اگر مزد بیش از  می"

 "رود، اقتصاد کشور به قھقھرا میرود
 شود   تر می   چگونه ھر سال سفره کارگران خالی 

ـران در   غالمحسین دوانی، عضو جامعه حسابدران رسمی ای
ـران   ـیـن مـزد کـارگـران در ای گزارشی به تحلیل شیـوه تـعـی

ـراسـاس  . پرداخته است  بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، ب
محاسبه شاخص بـھـای کـاالھـا و خـدمـات مصـرفـی در  
ـتـھـی بـه بـھـمـن مـاه   مناطق شھری ایران در دوازده ماه مـن

  ١٣٩١  نسبت به دوازده ماه منتھـی بـه بـھـمـن مـاه  ١٣٩٢ 
به این معنی که قیمـت کـاالھـا  .  درصد است ٣٦/٧ معادل  

  ٣٦/٧ و خدمات در بھمن امسال نسبـت بـه سـال گـذشـتـه  
اگـر چـه گـزارش تـازه بـانـک  .  درصد بیشتـر شـده اسـت 

مرکزی نشان می دھد که از رشد سریع تورم در چنـد مـاه  
اخیر تا حدودی کاسته شده اما بر اسـاس ھـمـیـن گـزارش،  
شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در مناطق شھـری  

 در بھمن ماه بـه عـدد  ١٣٩٠ = ١٠٠ ایران بر اساس سال پایه  
رسـیـده  )  یکصد و ھشتاد و چھار و سه دھم درصد  (١٨٤/٣ 
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ـبـا دو   ـری ـق است؛ به این ترتیب تنھا طی دو سال، قیمت ھا ت
ـبـول   برابر شده و ظاھرا مسئوالن فعـلـی ھـم ایـن آمـار را ق
داشته و آنرا صرفا برای افشای عملکرد دولت قبلی بـکـار  

یادآور میـشـود بـدون  . برند نه برای تعیین حداقل دستمزد   می 
شک و بر اساس محاسبات ھمین دولت از سال آینده دوبـاره  
ـره   جھش قیمتی ھمراه فاز دوم یارانه ھا مثل موریانه بن سـف

ـرسـد جـامـعـه  .  حقوق بگیران را نشانه خواھد رفت  بنظـر مـی
کار و تولید ایران با یاری از امدادھای غیبی توانستـه انـد  
ـلـی   این کاھش درآمد را پوشش دھند که خیال دولتمردان قب

ـنـه !  و فعلی آسوده است  / نمایه زیر مقایسه گـروھـھـای ھـزی
ـتـصـاد حـاکـم و  ١٣٩١ درآمد سال   ـر اق  را کـه فـالکـت ب

معیشت حقوق بگیران مورد تعـرض سـیـاسـتـھـای نـادرسـت  
وخامت بار منبعث از رھنمودھای بانک جھانی و صـنـدوق  

از بـعـد از  .  دھـد   بین المللی پول قرار گرفـت را نشـان مـی 
پایان جنگ تحمیلی تاکنون عموم دولتھـای سـرکـار آمـده  
در زمان تعیین حداقل مزد کارگران بدون توجه به نرخ تـورم  
(و فروپاشی معیشت زندگی و بدون رعـایـت مـفـاد مـاده  

ـیـن حـداقـل مـزد  )  ٤١  ـبـل از جـلـسـات تـعـی قانون کار و ق
درشورای عالی، با ایماء و اشاره و اعمال فشار و از طـریـق  

ـتـی  ھـا،    تعیین نمایندگان کارگران و کارفرمایان تـوسـط دول
. انـد    درصـد تـن داده ٢٥  الـی  ٢٠ به افزایش مزدی معادل  

ـیـکـار ھـم   جالب آنکه تقریبا  ھمه دولتھا و وزرای کـار و ب
ـرخ تـورم بـوده    ھمیشه مدعی بوده  اند افزایش مزد بیشتر از ن

اگرچه پس از گذشت دو سه ھفته بالفاصلـه بـانـک  !  است 
ـرخ افـزایـش   مرکزی و یا مرکز آمار نرخ تورم را بیشتر از ن
مزد اعالم نموده و ھیچکس ھم بـخـاطـر ایـن دروغ بـزرگ  

ـتـی مـی .  گیرد   زیر سوال قرار نمی  ـم    راستـی چـرا وق خـواھـی
ـرخ تـورم    اقتصاد دولت احمدی  ـم ن ـران نشـان دھـی نـژاد را وی

ـتـی مـی ٤٦ واقعی را   ـم     درصد اعالم کردیم امـا وق خـواھـی
! شـود    درصـد مـی ٢٥ مزد را تعیین کنیم نرخ تورم کمتر از  

بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسـط بـانـک مـرکـزی،  
 و    میلیـون   طور میانگین یک    به ٩١ ھر خانوار ایرانی در سال  

 تومان ھزینه خوراکی و غیرخوراکی داشته اسـت    ھزار   ٧٤٧ 
و در مقابل میانـگـیـن درآمـد پـولـی خـانـوار در ایـن سـال  

تومان ماھانه برآورد شده اسـت کـه     ھزار   ١٤٠  و    میلیون   یک 
    ٣٥ دھد میانگین درآمد خـانـوار    مقایسه این آمار نشان می 

ـنـه  حـتـی اگـر  .  ھـا بـوده اسـت   درصد کمتر از متوسط ھـزی
درآمدھای غیرپولی خـانـوار را ھـم بـه مـجـمـوع درآمـدھـا  
    اضافه کنیم باز ھم ھر ماه متوسط درآمد خانوار بـه یـک 

تر از     درصد عقب   ٢٢ رسد که    تومان می    ھزار   ٣٥٨  و    میلیون 
ـرم  .  ھای ماھـانـه خـواھـد بـود   ھزینه  ـیـسـت دولـت مـحـت بـدن

ھمانطوری که به نقد دولت قبلی نشسته، آمـار مـخـارج و  
 را مشابه نمایه زیر که مربوط بـه  ١٣٩٢ درآمد واقعی سال  

ـرم  ١٣٩١ سال    است را نیز منتشر کند و کارشـنـاسـان مـحـت
مراکز آماری دولت که در انتشـار آمـار ھـای عـجـیـب و  
غریب در این جند سال شھره جھانی شده اند، توضیح دھـنـد  
ـم   ـر سـر مـنـابـع عـظـی حقوق بگیر بخت برگشته ای کـه ب

،نشـسـتـه چـگـونـه  ) و سایر مـنـابـع .  نفت، گاز ( انرژی جھان 
ـیـن   کسری این دخل و خرج خود را تامین نماید و آیا با چـن
ـم، کـارآئـی   فقر فالکت باری میتوان از نیروی کار بخواھـی

ضمنا جامـعـه کـارگـری  !!  و بھره وری کار را افزایش دھد 
از دسـت رفـتـه اش  )  معیشت ( چگونه باید به عزای سفره  

از طرف دیگر کمیته مزد شوراھای اسالمـی کـار  !  بنشیند 

ـنـا   ـل استان تھران نیز در گزارشی شرح زیر که در تارنمای ای
ـره را     ١٧٦٠٣٠٠٠ درج شده،حداقل مزد یک خانوار جھارنف

ـنـده   ریال اعالم نموده که با درصد ھای وزارت کـار و نـمـای
روی  .  خوش خیال کارفرمایان مغایرت مـعـنـی داری دارد 

این سخن بویژه با وزیر محترم کار که خـود را از خـانـواده  
ـرسـواری دوال  .  می باشد [...] جامعه کارگری دانسته   شـت

ـر از  ١٣٩٢ باشد یا تورم سال    دوال مشکل زا می    ٢٥  کـمـت
ــت آقــای   ــکــرد دول ــه عــمـل ــد ب ــای درصـد اســت کــه پــس ب

نژاد آفرین گفت چون این اقتصاد میراث اوست و یـا    احمدی 
ـرخ  .   درصد اسـت ٣٥ شده باالی    نرخ تورم کنترل  پـس بـایـد ن

قرار شده بود دیگـر بـه مـردم و رای  .  مزد را اصالح کنید 
دھندگان دروغ نگوئیم، وعده کاذب ندھیم، حقوق انسانی و  
ـتـصـادی را   کارگری آنھا را رعایت کنیم، باند مـفـاسـد اق

اگر افـزایـش  !  پس چه شد؟ .  افشاء کنیم و بگم بگم نکنیم 
ـیـسـت    گیر می   مزد اقتصاد کشور را زمین  ـر ن کند آیـا بـھـت

ـقـات  "  بودجه چای و آبدارخانه "  ـی مراکزی چون مرکـز تـحـق
ـم؟ )   میلیارد تـومـان ١٥٠ (استراتژیک   و  !  را کـاھـش دھـی

ـر مـی   اگر اقتصاد با افزایش مزد زمین  ـیـشـنـھـاد    گـی شـود پ
 را  ١٣٥٩ شود اساسا  مزد را حذف و دوباره شعـار سـال    می 

جالب اسـت در حـالـی کـه بـا اجـرای  [...].  عملی کنیم  
ـیـمـت سـبـد خـانـوار از     ٥٠ طرح یارانه قدر مطلق افزایش ق

تر شده و در حالی که قرار است بخش وسـیـعـی    درصد فزون 
ـیـش از    از یارانه نقدی ھم حذف شود می  گویند اگر مـزد ب

ـرود، امـا  ٢٥  ـقـھـرا مـی  درصد باال رود، اقتصاد کشور به قھ
 درصـد بـاال رود و مـابـه  ٢٥٠ چنانچه سبد کاالی مردم  

ـتـصـاد   التفاوت این افزایش به جیب ھر آنکس دیگـر رود، اق
گفـت حـاال مـعـنـی    رندی می !  از روی زمین به ھوا میرود 

ـفـاده کـردم را  " جمله   از افراد ھـر دو جـنـاح در دولـت اسـت
فھمیدم چون سران ھر دو جناح حساب و کـتـاب کـارگـری  

ـلـمـلـی کـار نشـان  ".  دانند   نمی  ـیـن ال بررسی آمار سازمـان ب
ـبـی   ـی (میدھد که حداقل مـزد سـاالنـه در کشـورھـای ل

ـرکـیـه  ) ٩٦٠٠ ( ، عربستـان  ) ١٠٢٦٣ (، عمان  )٤٢٨٦  (، ت
بـاشـد کـه ایـن    دالر امریکا می )  ٦٨٧٣ (و ونزوئال  ) ٧١٤٦ 

دھد که بعضی از این کشورھا اساسـا     حداقل مزد نشان می 
فاقد توانمندی اقتصادی کشور ما ھستند اما حداقل مـزد  

آیا ایـن نشـانـه  .  در آن کشورھا به مراتب بیش از ایران است 
باشد که وجوه مالـی بـه جـای آنـکـه بـه سـرمـایـه    آن نمی 

انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مـال انـدوزان اضـافـه  
به ھمین دالیل است که در حالیکـه در ایـن سـالـھـا  !  شده؟ 

ـنـھـا   سفره حقوق بگیران تھی شده، سفره سرمـایـه داران نـه ت
. کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافـتـه اسـت 

دولتمردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مـزد  
ـیـد مـورد   نیست بلکه اساسا معیشـت جـامـعـه کـار و تـول

ـقـه    تعرض قرار گرفته و گفته می  شود بـخـشـھـایـی از طـب
ـر  .  متوسط نیز به اقشار تھیدست فرو غلطیده انـد  مضـاف ب

ـر  ٢٥ آنکه افزایش    درصدی حداقل مزد، ھیـچـگـاه بـه سـای
ـیـز طـبـق قـانـون کـار،   اقشار باالی حداقل مزد که آنـان ن
ـرد و ایـن یـکـی از   کارگر نامیده میشوند تـعـلـق نـمـیـگـی
آشکارترین فریب ھای نظام سرمایه داری بر علیـه جـامـعـه  

اگر دولت خود را نماینـده آحـاد جـامـعـه  .  کار و تولید است 
ـلـی حـقـوق شـھـرونـدان   ـب میداند و مدعی است در دوران ق
منجمله کارگران و حقوق بگیران نقض شده پـس الزم اسـت  

و نـه دل نـگـران  ( در جھت احقاق حقوق تصییـع شـده آنـان  

بخشش بدھی بانکی بزرگ بـدھـکـاران کشـورو عـامـالن  
ـلـی کـه مـعـیـشـت  )فساد و تورم  ـراری حـداق ، نسبت به برق

ـرا حـداقـل   ـردارد زی جامعه کارو تولید را تامین کند گـام ب
ـیـد کشـور اسـت و نـه صـدقـه و   مزد حق جامعه کارو تول

 اسفند ٢١ -ایلنا :مرجع . بخشش 
 

در پی کشته شدن سه کارگر در معدن 
در روز پنجشنبه  «چشمه پودنه»ذغالسنگ 

، با حکم دادستانی کوھبنان )یکم اسفند(
کارفرمایان این معدن مقصر حادثه شناخته 

 .شدند
 «چشـمـه پـودنـه »چند روز پس از وقوع انفجار در مـعـدن  

ـروی انسـانـی ایـن   ـی مدیرعامل، رییس کارگاه و پیمانکار ن
معدن با حکم دادستـان مـقـصـر اعـالم شـدنـد کـه پـس از  

ایـن حـکـم  .   انـد   بازداشت ھم اکنون با قرار قانونی آزاد شـده 
ـنـان    براساس تشخیص کار  شناسان فنی توسط دادستان کوھب

بر اساس این رای، پیمانکار به اتھام بھـره  .   صادر شده است 
برداری نابجا از ذغال سنگ کارگاھی که ایمنی کار در  

ـر  ٥٠ آن رعایت نشده به عنوان مقصر    درصدی حادثه و مـدی
ای بـه مسـائـل    توجـه   عامل و رئیس کارگاه نیز به اتھام بی 

ایمنی کار درمعدن و پی گیـری نـکـردن در مـورد خـریـد  
 درصـد مـقـصـر  ٢٠  و  ٣٠ تجھیزات ایمنی کار به ترتیب به  

ـلـغ  .  شناخته شدند  ـرداخـت دیـه بـه مـب کارفرما مکلف به پ
 . میلیون تومان به ازای ھر کارگر کشته  شده است ١١٤ 

 ناامنی محیط کار 
 

ساله ٥٥جان باختن کارگرساختمانی
 !درآذربایجان شرقی بدنبال سقوط 

 سـالـه حـیـن کـار در یـک  ٥٥ سقوط کـارگـر  : اسفند ٢٣ 
ـر    ساختمان نیمه کاره در خیابان شھید بھشتی قره باغی  ھـا ب

ایـن حـادثـه کـه در سـاعـت  .  ھای ساخـتـمـانـی   روی نخاله 
.  روی داد، متاسفانه منجر به فوت این کارگر شـد ١٢:٣٠ 

 یا مرمـت    ھرساله حوادث مختلفی در اماکن در حال ساخت 
    افتد که مـوجـب فـوت   برای کارگران ساختمانی اتفاق می 

عـمـده ایـن حـوادث بـه  .   شـود   یا مصدومیت برای آنان می 
دلیل رعایت نکردن موازین ایمنی و فراھم نکردن محـیـطـی  

ھـا    ایمن از سوی پیمانکاران، مالکان و مھندسین سـاخـتـمـان 
 .افتد   اتفاق می 

  
 مرگ دلخراش یک کارگر شھرداری شنویه

ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی حـدود   بر طبق اطالعات رسیده به کمی
 یـکـی از  ٩٢  /  ١٢  /  ٢٠   صبح روز سه شنبـه  ٨ ساعت  

  ٢٥ کارگران شھرداری اشنویه به نـام قـاسـم حسـیـن پـری  
ساله ،که از چھار سال پیش در بخش جمع آوری زبـالـه در  
این شھر مشغول به کار بود ، در حالی کـه مشـغـول جـمـع  
آوری زباله و انتقال آن به ماشین حمل زبـالـه بـود در حـیـن  
حرکت ماشین در شیب تند خیابان، به شدت مجروح شده و  

کمیته ھمـاھـنـگـی ،  .  پس از انتقال به بیمارستان درگذشت 
ـر بـه خـاطـر مـرگ ایـن کـارگـر   ضمن اظھار تاسف وتـاث
ـنـگـونـه   زحمتکش و اظھار ھمدردی بـا خـانـواده ایشـان ،ای
حوادث را ناشی از سود پرستی مفرط عـوامـل سـرمـایـه و  
عدم رعایت مسائل ایمنی کار و بی توجھی نسبت به جـان  

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  .  ھزاران انسان می داند 
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ساله ١٨مرگ دلخراش یک كارگر ساختمانی
 در سقوط از طبقه چھارم

ـقـه  :   اسفند ٢٠  كارگر جوانی كه در حـال كـار كـردن در طـب
ـقـه   چھارم یك ساختمان در حال ساخت بود براثر سقوط به طب
. منفی یک به طرز دلخراشی جـان خـود را از دسـت داد 

حادثه در یک پاساژ مبل در حال احداث، در بـزرگـراه آیـت  
الله سعیدی، چھار راه یافت آباد، یک کارگر افغانی بنـام  

ـر  ١٨ سراج   ـر روی بـاالب  ساله در طبقه چھارم مشغول کار ب
دستی ویژه حمل مصالح بود که به عـلـت نـامـعـلـومـی بـه  

 .پایین این ساختمان و طبقه منفی یک سقوط کرد 
 

 پرداخت نشدن دستمزدھا 
 

  کارگر شھرداری ھویزه دو ماه حقوق ١٨٠
 اند نگرفته

در آستانه شروع سال جدید ھنوز مطالبـات مـزدی  : اسفند ٢٠ 
دی، بھمن و حق عیدی پایان سال کارگران فضـای سـبـز،  
ـرداخـت نشـده اسـت  . خدماتی و موتوری شھرداری ھویـزه پ

 سـال  ١٥ سوابق کاری اکثر کارگـران شـھـرداری ھـویـزه   
ـنـده و  ١٠  کـارگـر، حـدود  ١٨٠ از مجموع  .  است  ـر ران ـف  ن

ـنـد  کـارگـران  .  مابقی کارگران فضای سبز و خدماتی ھست
انـد، از    این شرکت عالوه بر آنکه دو ماه مزد دریافت نـکـرده 

ـیـن   فقدان امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و ھمـچـن
ھـر مـاه حـقـوق  .  کنند   دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می 

ـر   کارگران خدمات و فضای سبز شھرداری ھویزه بـا تـاخـی
شود کـه ایـن رویـه مشـکـالت زیـادی را در    پرداخت می 

 .تامین معاش کارگران بوجود آورده است 
 

سازی اھواز دو ماه بدون   کارگر لوله٢٤٠٠
 حقوق

در کارخانه لوله سازی اھـواز کـه یـکـی از شـرکـتـھـای  
ـیـد لـولـه  ـفـت و گـاز بـه شـمـار    معتبر در زمینه تول ھـای ن

ـنـد کــه     کـارگـر کـار مـی ٤٠٠ رود، دو ھـزار و    مـی  کـن
سـیـال  »نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمـانـکـاری  ١٩٠٠ 

فعالیت دارند و مابقی کارگران رسمـی وزارت   «سازه روشن 
ـم لـولـه سـازی کـار   ـی ـق نفت ھستند که تحت قرارداد مسـت

ـبـال  . کنند   می  ـق کارگران لوله سازی اھواز در حالی به اسـت
 ماه دستمزد و عیدی قانـونـی پـایـان  ٢ روند که    سال نو می 

 اند   سال خود را دریافت نکرده 
 

 ماه دستمزد و حق ٤تأخیر در پرداخت 
 عیدی

ـیـد   «مقدم »کارخانه پارچه   که سابقه طوالنی در حـوزه تـول
ھای فاستـونـی دارد بـه سـبـب مشـکـالت کـمـبـود    پارچه 

نقدینگی، از عھده پرداخت چھار ماه حقوق و عیدی پـایـان  
کارخانه پـارچـه مـقـدم اوایـل  .  سال کارگران بر نیامده است 

 کارگر مستقیم داشـت کـه ایـن  ١٦٠٠  حدود  ١٣٥٧ انقالب  
بخـش عـمـدی  .   نفر کاھش یافته است ٢٠٠ تعداد امروز به  

 تـا ھـم  ٨٠  نفر از سـال  ٧٠٠ از نیروی کار این واحد حدود  
ـیـز  ٤٠ اند و ھم اکنون    اکنون به تدریج بازنشسته شده  ـر ن ـف  ن

ـیـل    مشمول بازنشستگی پیش از موعد شـده  انـد کـه بـه دل
اش     درصـدی  ٤ ناتوانی کارفرما در پرداخت سھم اضـافـه  

در مشاغل سخت و زیان آور، امکان بازنشستگی نـدارنـد و  
تامین اجتماعی نیز در این مورد ھیچگـونـه ھـمـکـاری بـا  

 .کارگران ندارد 
 

 اخراج و بیکارسازی 
 

 چشمه پودنه تعطیل شد 
مـعـدن چشـمـه  .  کارگر به بیمه بیکاری معرفی شدند ٢٩٠ 

پودنه  به دلیل رعایت نشدن ایمنی کار، یک روز بـعـد از  
 کـارگـر  ٣٥٠  نفر از مـجـمـوع  ٢٩٠ حادثه تعطیل اعالم شد، 

این معدن به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جھت دریافـت  
ـیـکـاری مـعـرفـی شـده  بـعـد از انـکـه  .  انـد   مقرری بیـمـه ب

دادستان، کارفرمایان این مـعـدن را مـوظـف کـرد کـه در  
زمان تعمیر و تجھیز معدن حقوق کارگران را پرداخت کـنـد،  
ـرات   کارفرمایان کارگران را تا زمان به خاتمه رسیدن تـعـمـی
ـیـکـاری بـه اداره   ـیـمـه ب معدن برای دریـافـت مسـتـمـری ب

نگرانی کارگران این است کـه مـبـادا  .   کارمعرفی کردند 
ـرای   کارفرما به تعھدات خود در زمان خـاتـمـه بـازسـازی ب

یکی از کـارفـرمـایـان  .  بازگشت بکار کارگران عمل نکند 
گفته است بعداز اتمام کار تعمیرات معدن برای آغاز بـکـار  
ـیـاز   مجدد از کارگرانی استفاده خواھند کـرد کـه بـه آن ن

ـر  ٦٠ کارگـران بـاقـی مـانـده در مـعـدن، حـدود  .  دارند  ـف  ن
ـفـجـار و   ھستندکه برای انجام تعمیرات خسارات ناشی از ان
ـرانـه حـوادث حـیـن کـار بـه   ھم چنین سایرم سائل پیـشـگـی

 .اند   خدمت گرفته شده 
 

  کشور٤٣نرخ بیکاری در 
ـیـکـاری   ـران ١٨.٦ برآورد ب ـرای ای چـھـارمـیـن  (  درصـدی ب

ـیـکـاری در مـنـاطـق  ).  کشورجھان  جدیدترین تغییرات نرخ ب
مختلف جھان نشان می دھد که بحران بیکاری مـنـاطـقـی  
از اروپا مانند اسپانیا و یونان که از سال ھای گذشته آغـاز  

ـنـد بـا  .  شده ھمچنان ادامه دارد  ـل   ٠.٧ در حال حـاضـر، تـای
ـرخ   درصد بھترین بازار کار را در اختیار دارد و پیش بینـی ن

ــز   ــکــاری بــرای ایــران نــی ــه  .   درصــد اســت ١٨.٦ بــی ب
ـیـکـاری  ٢١ گزارش  اسفند مھر، بررسی تازه ترین نرخ ھـای ب

ـیـکـاری   در برخی از کشورھای جھان نشان می دھد کـه ب
در مناطقی از اروپا مانند اسپانیا و یونان ھمچنان بـحـرانـی  
ـتـوانسـتـه   است و این کشورھا از سال ھای گذشته تاکنون ن
اند موفق به مھار بیکاری و ایجاد فرصت ھای شغلـی بـه  

ـیـن کشـورھـایـی  .  تناسب عرضه نیروی کار شـونـد  ھـمـچـن
 درصـد،  ٣.٤  دھـم درصـد، مـالـزی بـا  ٧ مانند تایلند بـا  

 درصد، چـیـن  ٣.٥  درصد، نروژ  ٣.٢ ، سوئیس  ١.٨ سنگاپور  
ـریـش بـا  ٣.٧ ، ژاپن  ٤.١   درصـد؛ دارای  ٤.٩  درصـد و ات

طبـق آخـریـن  .  بھترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری ھستند 
ـیـا  ٦.٧ آمارھا نرخ بیکاری در آمریکا   ـتـان ـری   ٣.٧  درصد، ب

ـیـز  ٧.٢ درصد، کانادا   .  درصـد اسـت ١٢  و حـوزه یـورو ن
  ١٠.٨  درصـد، فـرانسـه  ٨.٤ ھمچنین این نرخ در بلژیـک  

 درصـد،  ٨.٥  درصد، ھلنـد  ١٢.٧ ، ایتالیا  ٦.٨ درصد، آلمان  
ـیـز  ٨.٢ جمھوری چک   .  درصـد اسـت ٥.٦  و دانمارک ن

ـنـد لـھـسـتـان     ١٣.٤ ھمچنین نرخ بیکاری در کشوری مـان

ـرزیـل  ٦.٢  درصد، پـاکسـتـان  ٩.٧ درصد، ترکیه    درصـد، ب
 درصد، عـربسـتـان  ١٣.٤  درصد، مصر  ٤.٨ ، مکزیک  ٤.٣ 
 . درصد است ٦.٨  درصد و آلمان نیز  ٥.٦ 
 

 اخبار بین المللی
 

تظاھرات در اعتراض به خشونت  -لبنان 
 بر علیه زنان

ـروت، روز   ـی ـر در ب ـف ـیـزن در  ٨ ھزاران ن  مـارس، روز جـھـان
اعتراض به خشونتھای خانوادگی در آن کشـور دسـت بـه  

ـیـمـایـان  .  راھپیمایی زدنـد  ـپ بـه گـزارش بـی بـی سـی، راھ
خواستار تصویب قانونی علیه خشونتـھـای خـانـگـی در آن  

ھیچ آمار ملی در خصوص خشونت میان زن  .  کشور شدند 
و شوھر در لبنان وجود ندارد ولی فعاالن مدافع حقـوق زنـان  
ـرار   می گویند ھزاران زن ھر سال مورد خشونت فیزیـکـی ق

ـنـد بـه  . می گیرند  ـیـن مـی گـوی حامیان حقوق زنان ھمچن
طور متوسط ھر ماه یک زن به دسـت شـوھـر خـود در آن  

راھپیمایان پالکاردھایـی در دسـت  .  کشور کشته می شود 
ـر روی آنـھـا نـوشـتـه شـده بـود   سـکـوت را  " داشتند که ب

ـیـشـنـویـس یـک  ."  بشکنید  ـررسـی پ مجلس لبنان در حال ب
. قانون برای منع خشونت علیه زنان در محیـط خـانـه اسـت 

ـتـه   غسان مخیبر یک نماینده مجلس لبنـان و عضـو کـمـی
حقوق بشر مجلس، ابراز امیدواری کرده است که پیشنویـس  

 .قانون با اتفاق آراء نمایندگان تصویب شود 
 

 پزشکان دست به اعتصاب زدند -مصر 
پزشکان مصری در اعتراض بـه شـرایـط نـامـنـاسـب كـاری  

ـیـسـی، اتـحـادیـه پـزشـکـان  .  اعتصاب کردند  به گزارش بیب
مصر تاکید کرد كه این اعتصاب كه پزشكـان و داروسـازان  
نیز در آن شركت دارند، تا زمان تحقق خـواسـتـه آنـھـا دربـاره  
.  افزایش دستمزد و بھبود شرایط کاری ادامه خواھد داشـت 

در پیاین اعتصاب عادل عدوی وزیر بھداشت مصـر دسـتـور  
داد کمیتھای از نمایندگان ایـن وزارتـخـانـھـھـا و اتـحـادیـه  
پزشکان برای مذاکـره دربـاره خـواسـتـھـھـای اعضـای ایـن  

 .اتحادیه تشکیل شود 
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب  -برزیل 
 کارگران

ھزاران کارگر مأمور نظافت خیابانھا در ریو دو ژانیـرو کـه  
 روز پیش با خواست افـزایـش دسـتـمـزد دسـت از کـار  ٨ از  

ـرای افـزایـش   کشیده بودند، پس از تحمیل خـواسـت خـود ب
آنـھـا  .   مارس به سر کار باز گشتند ١٠ دستمزد روز دوشنبه  

 درصد اضافه دستمزد را به دولت تـحـمـیـل  ٣٧ موفق شدند  
دولت موافقت کرده بود که دستمزدھا را تـا سـطـح  .  بکنند 
ـنـد و  ١٢  ـت ـرف ـر بـار ن ـیـکـارگـران زی  درصد افزایش دھـد ول

بدلیل کـارنـاوالـی  .  متحدانه در مقابل دولت مقاومت کردند 
ـنـزبـالـه   که ھر ساله در ریو دو ژانیرو برگزار میشود ھزاران ت
تمام شھر را فرا گرفته بود و کارگـران اعـالم کـرده بـودنـد  
که تا دستیابی به مطالباتشان حاضر به جمع آوری زبالھـھـا  

ـقـاط  .  نخواھند شد  این کارناوال ھر ساله میلیونھا نفر را از ن
مختلف کشور و ھمچنین از کشورھای دیگر به ایـن شـھـر  

 .میکشاند 



١٣٩٢ اسفند ٢٧    کارگر کمونيست  16 

 تظاھرات کارکنان بیمارستان ھا -ونزوئال 
گـروھـی از کـارکـنـان  )   اسفنـد ١٩ (  مارس  ١٠ روز دوشنبه 

بیمارستان ھای ونزوئال که برای بھبود شرایط کـاری خـود  
در شھر کاراکاس، پایتخت این کشور تجمع کرده بودند، بـا  

ـر شـدنـد  ـراضـات در ادامـه  .  نیروھای پلیس درگـی ایـن اعـت
خشونت ھای خونبار ھفته گذشته در این کشـور روی داده  

ـرضـان مـی گـویـد .  است  ـیـمـایـی مـا  : " یکی از معـت ـپ راھ
ونزوئالیی ھای مخالف دولت در مـقـابـل سـاخـتـمـان ھـای  

: یـک پـزشـک مـی گـویـد . "  دولتی را متوقف کـردنـد 
ما امکانات کافی برای کار کـردن  .  بحران عظیمی است " 

ـیـمـاران  .  نداریم  نمی توانیم خدمات پزشکی با کیفیـت بـه ب
نیکالس مادورو رئیس جمھور ونزوئال در جمـع  . "  ارائه کنیم 

به این دست راستی ھایی کـه  : " پزشکان طرفدار خود گفت 
ـنـد کـه ونـزوئـال خـدمـات   به خیابان می آیند و مـی گـوی
ـبـول دارم کــه   ـم ق ـرای مـردم نـدارد، مــی گـوی درمـانـی ب

البته که ھست، اما ما داریم کـار مـی  .  مشکالتی ھست 
کنیم و ھمین جا اعالم می کنیم که منابع و طـرح ھـایـی  
ـیـمـارسـتـانـی   برای پیشرفت کیفی به ویژه برای خـدمـات ب

ـیـس  ." ارائه خواھد شد  عده ای از طرفداران آقای مادورو رئ
جمھور نیز روز دوشنبه در خیابان ھای کاراکاس بـه سـمـت  

 .کاخ ریاست جمھوری راھپیمایی کردند 
 

تظاھرات گسترده مردم در  -ترکیه 
 اعتراض به مرگ یک نوجوان

مرگ ناگھانی برکین الوان نوجوان ترک پـس از نـه مـاه  
الـوان  .  کما، بار دیگر مخالفان ترک را به خیابانھا کشـانـد 

در جریان درگیری ھای تابستان گذشته در پـارک جـزی،  
( مـارس  ١١ مورد حمله پلیس قرار گرفت و صبح سه شنبه 

ـبـول جـان داد )  اسفند ٢٠  مـرگ  .  در بیمارستانی در اسـتـان
ـرار داد  ـر ق ـی ھـزاران تـن از  .  وی تمامی کشور را تحت تاث

ـیـه   مخالفان به بھانه درگذشت الوان به خیابان آمـدنـد و عـل
ـتـل   رجیب طیب اردوغان، که به گفته آنـھـا آمـر اصـلـی ق

ـر  .  نوجوان بوده دست به تـظـاھـرات زدنـد  ایـن نـوجـوان در اث
نـخـسـت  .  اصابت یک گاز اشک آور در سرش درگـذشـت 

ـتـه   وزیر ترکیه پیشتر در اوج اعتراضات تابستان گذشته، گف
ـفـان را خـود شـخـصـا بـه   ـرخـورد بـا مـخـال بود که دستـورب

ـبـه  .  نیروھای پلیس داده است  ـبـود کـه سـه شـن بی دلیـل ن
حضور بسیاری در ادای احترام به مرگ این نوجوان تبـدیـل  

 .به اعتراضات ضد دولتی شد 
ـبـول صـحـنـه   خیابان ھای اصلی پایتخت، آنـکـارا و اسـتـان

ـیـس بـودنـد  ـل ـروھـای پ ـر و  .  درگیری مخالفان و نی در ازمـی
ـیـع ایـن  .  دنیزلی نیز مخالفان به خیابان آمـدنـد  مـراسـم تشـی

ـنـد ٢١ (  مـارس  ١٢ نوجوان چھارشنبه  خـواھـد بـود و  )   اسـف
ـیـغـات   ـل ـب مخالفان از ھم اکنون در شبکه ھای اجتمـاعـی ت
وسیعی را برای حضور گسترده در این مراسم به راه انداختـه  

 .اند 
 

اثبات بیگناھی یک محکوم به  -آمریکا 
  سال تحمل زندان٢٩اعدام پس از 

گلن فورد، نام فرد مـحـکـوم بـه اعـدام اسـت کـه پـس از  
 سال از زندگی خود در بخش مـحـکـومـیـن بـه  ٢٩ گذراندن  

اعدام موسوم به راھروی مرگ در زندان لوئیزیـانـا آمـریـکـا  
 سـالـه در  ٦٤ این مـرد  .  مارس آزاد شد ١٢ روز چھارشنبه  

ـتـل یـک جـواھـر فـروش در شـھـر  ١٩٨٤ سال    به اتـھـام ق
ـریـکـی   شریوپورت ایالت لوئیزیانا به اعدام با صنـدلـی الـکـت

دادسرای لوئیزیانا با توجه به وجـود دالیـل  . محکوم شده بود 
و مدارک جدید مبنی بر بی گناھی وی متقاضی ابـطـال  

: گلن فورد مـی گـویـد .  محکومیت آقای فورد شده است 
  ٣٠ من برای عملی که مرتکب آن نشده بودم نزدیک بـه  " 

اکنون نمی توانم بـه عـقـب بـازگـردم و  .  سال در زندان بودم 
 سالگی می کردم، انـجـام  ٤٠  و یا  ٣٥ کارھایی را باید در  

زمانی که در زندان بودم پسران من بـچـه بـودنـد امـا  .  دھم 
ـنـد  . " امروز آنھا بزرگ شده اند و خود صاحب فرزنـد ھسـت

روز فـوق  : " گری کلمنتس، وکیل گلن فـورد مـی گـویـد 

العاده ای داریم چندین سال است که بر روی ایـن مـوضـوع  
ـیـن روز  .  و آزادی گلن فورد کار کرده ایم  امیدواریم که اول

ـرا  . "  آزادی وی شروعی برای یک زندگی جدید باشد  اخـی
پلیس اطالعاتی بدست آورده که مطابق آنھا فـردی بـه نـام  
جک روبینسون خود را عامل قتـل جـواھـرفـروش مـعـرفـی  

ایالت لوئیزیانا از جمله ایاالت آمـریـکـاسـت کـه  . کرده است 
ھمچنان در آن اعدام با صندلی الکتریکی قانونـی اسـت و  

 .رواج دارد 
 

راھپیمایی اعتراضی کارمندان  -یونان 
 دولت

به گزارش یورو نیوز به درخواست اتحادیه ھـای کـارگـری  
  ٥ یونان و در ادامه اعتصاب بیست و چھار ساعتـه، حـدود  
ـبـه     ١٢ ھزار تن از کارمندان دولت یونان در آتـن روز دوشـن

ـرنـامـه  .   تظاھرات کردند )  اسفند ٢١ (مارس   در راسـتـای ب
ریاضتی که ترویکا پیشنھاد کـرده، دولـت یـونـان مـوظـف  

 فـرصـت  ٥٠٠  ھـزار  ١١ است تا پایان سال جاری میالدی  
اقدامی که خشـم و نـگـرانـی  .  شغلی دولتی را حذف کند 

یـکـی از آنـھـا مـی  .   کارمندان دولت را بر انگیخته است 
تدابیر دولـت خـالف  . ما به مبارزه ادامه خواھیم داد : "گوید 

دو فرزنـد مـن  : " و دیگری می گوید . " قانون اساسی است 
بیکارند و ھمه بار زندگی بر شانه ھای من است، بـایـد بـه  

ـم  ـم را حـفـظ کـن دولـت یـونـان  . "  ھر قیمتی که شده شـغـل
 درصد از کارمندانـش، از مـخـارج  ١٥ تصمیم دارد با حذف  
: خبرنگار یورونیوز از آتن مـی گـویـد .  بخش دولتی بکاھد 

ـراضـی اتـحـادیـه ھـا  "  راھپیمایی امروز، پایان حـرکـات اعـت
ـرای حـذف فـرصـت ھـای  . نخواھد بود  آنھا طرح ترویـکـا ب

ـتـه انـد   شغلی و مھندسی بازار کار را قبـول نـدارنـد و گـف
ـیـز دو روز اعـتـصـاب خـواھـنـد کـرد  ـران  .  ھفته آینده ن رھـب

اتحادیه ھا اعالم کردند که اگر دولت کوتاه نیاید واکـنـش  
 . "ھای تندتری را نیز در نظر دارند 

 
 

 


