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شـھـال  :  کارگـری افق جنبش  
دانشفر با توجه به اینکـه مسـائـل  

ـیـد  و  .  کارگری را تعقیب مـیـکـن
خودتان فعال مسائل کارگری در  
ـران   حزب کمونیست کـارگـری ای

بفرمایید نظرتان در مـورد  .  ھستید 
  ٦٠٨ این میزان از دستمزد یعـنـی  

ھزار تومان چیست و به باور شمـا  
در کدام شـکـل مـبـارزاتـی بـایـد  
علیه این دسـتـمـزدھـا بـه مـبـارزه  
ــه   ــن مــوضــوع ب دســت زد تــا ای

 سرانجام برسد؟ 
مساله دستمـزد  :  شھال دانشفر 

یک عرصه جنـگ کـارگـران و  
. مردم با حکومت اسـالمـی اسـت 

سی و چنـد سـال اسـت کـه مـا  
شاھد ایـن جـنـگ و کشـاکـش  
ھستیم و امسال نیز ھمانطـور کـه  
شما اشاره کردید شـورای عـالـی  
کار جمـھـوری اسـالمـی بـعـد از  
ــی غــور و تــفــحــص حــداقــل   کــل

 ھــزار تــومــان  ٦٠٨ دســتــمــزد را  
ـتـا  .  تعیین کـرده اسـت  ـق ـی ایـن حـق

ایـن  .   یک جنایت آشـکـار اسـت 
یک گستاخی در قبال کـارگـران  

خـودشـان در  .  و کل جامعه اسـت 

مباحثشان گفتند که اگر کارگـر  
ـر     ٥ کرایه نشیـن بـاشـد خـط فـق

خـودشـان در  .  میلیون تومان اسـت 
مباحثشان و در مـیـان دعـواھـا و  
جنگ و جدالشان و مخمصـه ای  
ـر   که بر سـر تـعـیـن دسـتـمـزد گـی
ـیـون   ـل کرده اند، از خطر فقر دو مـی
ــصــد ھــزار تــومــان و دو   ــت و ھش
میلیـون و پـانصـد ھـزار و یـک  
ـره  سـخـن   میلیون و پانصد و غـی

ـنـھـا  .  گفتند  آنوقت علیرغم ھمه ای
 ھزار  ٦٠٨ با وقاحت تمام، دستمزد  

ـیـن   تومان را بعـنـوان حـداقـل تـعـی
بدین ترتیب یک مشت  .  کرده اند 

ــر   ــتــخــور از بــاالی س ــف دزد و م
کارگر و مردم می نشیننـد و در  
مورد سرنوشت زندگـی کـارگـران  
و جمعیت میلیونی خـانـواده ھـای  
ـم گـرفـتـه و در   کارگری تصـمـی
ــانــدارد   ــن شــکــل اســت واقــع بــا ای

این از نـظـر  . جامعه را رقم میزنند 
این سـطـح  . من یک جنایت است 

از دستمزد، در واقع ھمان اقتـصـاد  
مقاومتی است کـه خـامـنـه ای  
ـیـه  و   اعالم کـرده و قـوه قضـای
اجراییه خود را نیز برای آن بسـیـج  

ایـن در واقـع ھـمـان  .  نموده اسـت 
ـیـه   ـق صحبت ھای نماینده ولـی ف
ــاه   ــوری اســالمــی در ســپ ــھ جــم
پاسداران است که میگـویـد مـردم  
ـر   ـیـشـت بـایـد آمـاده تـحـمـل رنـج ب

ـیـسـت کـه در  .  باشند  ایـن درحـال
ــمـزد   ــن دسـت ــار ای  ھــزار  ٦٠٨ کـن

ـیـن کـرده انـد،    تومانـی کـه تـعـی
ھیچگونه تامین اجتماعی ای بـه  
لحاظ درمـان رایـگـان، تـحـصـیـل  
ـره و   رایگان، بیمه بیکـاری و غـی

ـیـسـت  ـری ن بـه ایـن  .  غیره ھم خـب
معنی که این دستمزد چـنـدرغـاز  
و چند بار زیر خط فقر قرار اسـت  
ــیــل   کــه صــرف درمــان و تــحــص
ـیـازھـای اجـتـمـاعـی   فرزنـدان و ن
ــز بشــود  ــی . خــانــواده کــارگــری ن

ـم، خـارج   معنی واقعی این تصـمـی
شدن کودکان بیشتری از چـرخـه  

ـم  .  تحصیل است  معنی این تصـمـی
پایین آمدن بیشتر سن تن فـروشـی  
و گسترش آن به عنوان شکلی از  

مـعـنـی  .  امرار معاش مردم اسـت 
ـری   ـیـشـت آن اینست که کارگران ب
ـرای   مجبور به فروش کلیه خود ب

ــه اول مــه   درســت یــك مــاه ب
 مانده اسـت و بـایـد دربـاره  ١٣٩٣ 

ـرایـش   اول مه امسال حرف زد و ب
ـیـن  .  آماده شد  از تشكلھـا و فـعـال

كارگری در ایران انتظار مـی رود  
كه قدرتمندتر از سالھای گـذشـتـه  

یـكـی دو  .  به استقبال امسال بروند 
سال گذشته مراسـمـھـای اول مـاه  
ـر كـم   ـبـل ت مه نسبت سـالـھـای ق

ــد  ــودن ــق تــر ب ــاد و  .  رون ــح آن ات
ھمبستگی ای كه به مراسمـھـای  

تر مـنـجـر مـی شـد، دیـده    پر رونق 
درباره ھمه اینـھـا بـایـد  .  نمی شود 

كـل  .  حرف زد و ایجاد ھمدلی كرد 
ـیـشـوار ایـن روز   جامعه باید بـه پ

ــرود  ــش  .  ب اول مــاه مــه در جــنــب
كارگری و به تبع آن در جـامـعـه  
ــر از ســال   ــرفــا یــك روز دیــگ ص

فعالین كـارگـری ھـر چـه  . نیست 
ــھــادھــا و   ــا ن ــشــتــری، ھــمــراه ب ـی ب

ھای موجود كارگـری بـایـد    تشكل 
" متحـدانـه " متحدانه، و اینجا كلمه  

ـبـات مـھـم و   كلیدی است، مـطـال
ـبـش كـارگـری و كـل   اساسی جـن
ـر و   جامعه در ایـن وضـعـیـت فـق

ـیـونـی را   ـل فالكت و بیحقوقی مـی
در این بـاره ھـم بـایـد  .  اعالم كنند 
 .صحبت كرد 

در این نوشته اما می خـواھـم  
ــش و   ــنــی از پــی روی اعــالم عــل
ـیـمـائـی و   برنامه ریختن برای راھپ

ھای بزرگ بـا شـركـت ھـر    مراسم 
چه بیشتر كارگران و خانواده ھای  

ایلنا روزھـای  .  كارگری تأكید كنم 
ـر  ١٣٩٢ آخر سال   ـت ـی ـری بـا ت  خـب

درخواست راھپیمایی روز جـھـانـی  " 
منتـشـر  "  كارگر به دولت ارسال شد 

ضمیمه این خبـر جـدولـی از  .  كرد 
اقداماتی بود كه دسـت انـدركـاران  
آنھا جملگـی از خـانـه كـارگـر و  

 .شاخكھای وابسته به آن بودند 
این برنامه ھا تا جائی كـه بـه  
ما كارگران و تشكل و نـھـادھـای  
ـیـن و   ـیـن فـعـال كارگری و ھمچـن
ـرمــی گــردد،   ـران كـارگــری ب رھـب
. ربطی به جنش كـارگـری نـدارنـد 

ـنـد و   خانه كارگری ھا دلشان به ب
بست با مھره ھای دولت روحـانـی  

 اعتراض سراسری پاسخ این گستاخی است
 ،  ٩٣ گفتگوی با شھال دانشفر در باره دستمزدھای سال  

 در میز گرد افق جنبش کارگری در تلویزیون کوموله 

 ١٣٩٣به پیشواز اول مه 
 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 

 ٦          صفحه  

 :در حاشیه اخبار کارگری
 اعتصاب

 نسان نودینیان  

 ٥     صفحه  
 ٣         صفحه  

 ٤        صفحه  
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 روز است که شاھـرخ زمـانـی  ١٨ 
ـبـعـیـد شـده   به زندان قزل حصـار ت

در اعتراض به این مـوضـوع  . است 
. او در اعتصاب غذا به سر میبـرد 

شاھرخ در اعتراض بـه فشـار بـه  
ــان   ــی ــاســی و زنــدان ــی ــان س ــی زنــدان
عقیدتی دراویش گنابادی، ھـمـراه  
ـبـال دسـت بـه   ـیـان ق با ایـن زنـدان
اعتصاب غذا زده بـود و اکـنـون  
بییست و یک روز از اعـتـصـاب  

ـر ھـای  .  او میـگـذرد  ـر خـب ـنـا ب ب
ـتـه   ـتـشـر شـده از سـوی کـمـی من
حمایت از شـاھـرخ زمـانـی او در  

 کیلو وزن کم کـرده  ١٤ این مدت  
ــت جسـمــانــی   اسـت و در وضــعـی

ـرد  ـب بـا  .  نگران کننده ای بسر مـی
حـمــایـت گسـتــرده از او، کــاری  
ـر   کنیم که فشار از روی او و سای
ـرداشـتـه شـود  . زندانیان سیـاسـی ب

ـیـن  " ضمن اینکه ما بعـنـوان   ـپ کـم
از  "  برای آزادی کارگران زنـدانـی 

شاھرخ میخواھیم که به اعتصاب  
ما به سـھـم خـود  .  خود پایان دھد 

ــیــم کــه صــدای   ــکــن تــالش مــی
اعتراض شاھرخ در سطح جـھـانـی  

 .باشیم 
شاھرخ زمانی اعـالم کـرده اسـت  
که تا زمانی که او را بـه سـالـن  

ـنـد  ١٢   زندان گوھردشت بر نگـردان
به اعتصاب غذایش ادامه خـواھـد  

ـیـاز بـه حـمـایـت و  .  داد  شاھرخ ن
اعتـراض  . پشنیبانی وسیع ما دارد 

ـراض بـه فشـارھـای   شاھرخ، اعـت
در حمایت از  .  رژیم اسالمی است 

ـیـان   او ھمبستگی خود را با زنـدان

ـم  ـی شـاھــرخ  .  سـیـاســی اعــالم کــن
زمانی و ھمه کارگران زنـدانـی و  
زندانیـان سـیـاسـی بـایـد فـورا از  

 . زندان آزاد شوند 
کمپین برای آزادی 

 کارگران زندانی
ــن  ٧  ــارس  ٢٧ ،  ٩٣  فــروردی  م

 ٢٠١٤ 
 

 ١٥١اطالعیه شماره 
 

جانیان اسالمی مانع 
ادامه معالجه رضا 

شھابی شدند و دو روز 
قبل از آغاز سال نو 

وی را از  بیمارستان  
 به زندان انتقال دادند

 
 عصـر  ٥ جانیان اسالمی سـاعـت  

 اسفند رضا شھابی  ٢٨ چھارشنبه  
ـره سـنـدیـکـای   عضو ھـیـات مـدی
واحد  را در حالیکه در بیمارستـان  
ـقـال   ـت بستری بود به زندان اویـن ان

  ٥ رضا شھابـی در تـاریـخ  .  دادند 
اسفند برای معالجه به بیمارسـتـان  

ـقـال رضـا بـه  .  منتقل شده بود  ـت ان
ـرد   زندان در حالی صـورت مـیـگـی
که پزشکان معالج وی بـا تـوجـه  
ـر   به وضعیت کمـر وی تـاکـیـد ب

ـر  .  عمل جراحی داشتند  ـر خـب بنا ب
ـری شـدن رضـا در   در مدت بسـت
بیمارستان، او زیر نظر پزشـک بـا  
ـراپـی   ـیـزیـوت انجام آزمـایشـات و ف
برای عمل جراحی آماده می شـد  
که علیرغـم تـاکـیـد پـزشـکـان و  

مراجعات مکرر خانواده وی جھـت  
ادامه مراحل درمانی او، دادسـتـان  
جمھوری اسالمی اعالم کرد کـه  
ـیـان سـیـاسـی در ایـام عـیـد   زندان

در ھمیـن رابـطـه  .  مرخصی ندارند 
سندیکای کارگران شرکت واحـد  
اتوبوسرانی تھـران و حـومـه طـی  
ــه ای ایـن اقــدام خــالف   اطـالعــی
انسانی را محکوم نموده و خواھان  
حمایت تشـکـلـھـای کـارگـری و  
نھادھای بین المللی در مـحـکـوم  
کردن این عمل ضد کـارگـری و  
در پشتیبـانـی از خـواسـت آزادی  
بدون قید و شرط رضا شھـابـی از  

 . زندان شده است 
 

ـیـز ھـمـراه بـا خـانـواده رضـا   ما ن
شھابی و سندیکای شرکت واحـد  
ـرده از   ھمگان را به حمایتی گسـت
رضا شھابی و محکوم کردن ایـن  
ـم اسـالمـی   عمل جنایتکارانه رژی
ـنـد فـرا   در قبال وی و زندانیان درب

 .میخوانیم 
رضا شـھـابـی و ھـمـه کـارگـران  
زندانی و زندانیـان سـیـاسـی بـایـد  

 . فورا از زندان آزاد شوند 
 

ـرای آزادی کــارگــران   ــن ب ــی کـمــپ
 زندانی 

ــن  ٧  ــارس  ٢٧ ،  ٩٣  فــروردی  م
 ٢٠١٤ 

Shahla_daneshfar@yaho
o.com 

Bahram.Soroush@gmail.
com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.blogspot.com 
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 کننده ای قرار دارد، 
 وسیعا از او حمایت کنیم
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ـنـه   تامین بخش کوچکی از ھـزی
زندگی شان بشوند و ایـن یـعـنـی  
فالکت و تباھی بیشتر کـارگـران  

 . و کل جامعه 
با توجه به  : افق جنبش کارگری 

ـر را ھـم پـارسـال   اینکه این تصوی
ـتـی کـه  .  داشتیم  سال گذشتـه وق

حماسه اقتصادی را خـامـنـه ای  
در پیام به نام نوروزی خـود اعـالم  
کرد ما و شـمـا و دیـگـر ھـمـیـن  
تصویر را برای طبقـه کـارگـر در  

ــم  ٩٢ ایــرا ن در ســال   ــی .  داشــت
ـقـه کـارگـر و   منتھا پـارسـال طـب
ــش کــارگــری در   ــن جــنــب فــعــالــی
اشکال مختلفی از جمله کارگـران  
پتروشیمی با اعتصابات کارگری  
ـبـش   ـیـن جـن خود، عده ای از فعال
کارگری با جمع آوری طـومـار و  
ــابــل   ــق بــرپــایــی تــجــمــعــات در م
مجلس، وزارت کار و در مـقـابـل  
ـره   دفتر ریاسـت جـمـھـوری و غـی

ـراض زدنـد  سـئـوال  .  دست بـه اعـت
من اینست که آیـا امسـال واقـعـا  
ـراض و   چنیـن اشـکـالـی از اعـت
ـتـوانـد در مـقـابـل ایـن   مبارزه مـی
مصیبت بزرگی که شـمـا بـه آن  
اشاره کردید و به طبقه کـارگـری  
ایران تحـمـیـل شـده اسـت، پـاسـخ  

 بدھد؟ 
به نظر مـن امسـال  : شھال دانشفر 

ـرار   ما در موقعیت قدرتمند تری ق
ـیـز  .  داریم  ھمانطور که کارگـران ن

ـراض   ــ ـت ـــد، اعــ ـراخـــوان داده ان فــ
عمـومـی، اعـتـصـاب عـمـومـی،  
اعتراض سراسری خیابانـی پـاسـخ  

ـم اسـت  ایـن  .  این گسـتـاخـی رژی
بـویـژه  .  حرف خود کارگـران اسـت 

ـر   امسال کارگران یک قدم جـلـوت
دسـتـمـزد حـداقـل دو  .  برداشته اند 

ـنـکــه   ــون تـومـان یـعـنـی ای ـی ـل مـی
ـرا   شورایعالی کار و تصمیـمـات آن
ما کـارگـران بـه رسـمـیـت نـمـی  

بنابراین اولین راھـی کـه  .  شناسیم 
ــل مـا کــارگـران ھســت   در مـقـاب

ـم کـه   ـی اینست که اوال اعالم کـن
ـم حـکـومـت   گردن به ایـن تصـمـی
نمیگذاریم واین تصمیم بـایـد فـورا  

دوما حـداقـل دسـتـمـزد  .  لغو شود 
ـیـن   باید در گام اول و به عنوان اول
. سنگر  دو میلیون تـومـان بـاشـد 

اما یک نکته مھم که در پاسـخ  
به سئوال شما به آن تـاکـیـد دارم  
ـر سـر ایـن   یک اتحاد سراسری ب

ھم  .  خواست ھا و این مبارزه است 
اکنون  تشکلھـای کـارگـری در  
ـم   مقابل این تصمیم بیشرمـانـه رژی
ایستاده اند و بـا خشـم و انـزجـار  
فراخوان مـبـارزاتـی خـود را داده  

ـیـن واکـنـش  .  اند  از جمله شما اول
ھای کارگران به این مـوضـوع را  

بطور مـثـال اتـحـادیـه آزاد  .  دیدید 
ـران اعـالم کـرد کــه   کـارگـران ای
پاسخ کارگران اعتراص عـمـومـی  

سندیکای شـرکـت  . خیابانی است 
ـرای   واحد، کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـلـف   کارگری و تشکلھـای مـخـت
ـراض بـه ایـن   ـیـز در اعـت دیگـر ن
ـراز نـظـر   تصمیم بیانیه دادنـد و اب

کـارگـران حـتـی از درون  .  کردند 
ـیـه   زندان ھای رژیم اسـالمـی عـل
ـر   دستمزدھا چند بار زیر خـط فـق

بـه نـظـرم ھـمـه ایـن  .  بیانیه دادند 
اعتراضات با خـواسـت مشـتـرک  
لغو تصمیم دولت و تعیین حـداقـل  
ــومــان و   ــون ت ــی ـل ــمــزد دو مــی دسـت
ھمانطور که کارگران پتروشـیـمـی  
ــرده انــد، بــا   ــر اعــالم ک مــاھشــھ
خواست حداقل دستمزد دو میلیـون  
تومان جنبشی است کـه دارد بـه  
ــن   ــد و صــف ای ــی آی ــو م جــل
اعتراضات بایـد مـتـحـد شـود تـا  

این یـک  . قدرتمند تر به جلو رود 
ضرورت فـوری و در عـیـن حـال  
عملی در شرایط ھمین امـروز در  
جنبش کارگری و در کل جامعـه  

 . است 
ـبـش  :  افق جنبش کـارگـری  جـن

ـنـکـه   کارگری ایران با توجه به ای

ـیـد کـه مـا امسـال در   ـت شما گف
ـم، و   ـرار داری ـری ق موقعیـت بـھـت
ـبـش   میدانم که ما منظـورتـان جـن
کارگری ایران است، آیا بـه نـظـر  
شما دارای چنین ظرفیتی ھسـت  
که با این تاکتیک ھا اتـحـادیـه  
ــگــی و   ــه ھــمــاھــن ــت آزاد، کــمــی

 کارگران ، به میدان بیایند؟   
بـه نـظـر مـن ایـن  :  شھال دانشفر 

به نمونه ھـای  . ظرفیت وجود دارد 
برجسته اعتراضات کـارگـری در  
ھمین یکساله اخیر بر سر خواسـت  
ـیـد  . افزایش دستمزد ھا، نگاه کـن

 ھزار امضـای  ٤٠ از جمله طومار  
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزد ھـا سـت کـه در سـطـح  
ھشـت اســتـان شــکـل گــرفـتـه و  

نه تنھا این، بلکـه در  .  جریان دارد 
ــمــی  ٩٢ طــول ســال   ــروشــی ــت  در پ

ماھشھر یکی از خواستھای مھـم  
ــی کــارگــران خــواســت   ــارزات مــب
افزایش دستمزدھا بوده است و ایـن  
ـیـون   ـل کارگران پرچم حداقل دو می
تومان دستمزد را بلند کرده انـد و  
در کنار اینھا مـراکـز کـارگـری  
ــظــیــر ایــران خــودرو،   ــگــری ن دی
ــا ھــزاران کــارگــر،   ــمــعــی ب مـجــت
پتروشیمی تبریز، پارس جنـوبـی و  
ـیـد کـه   ـن ـی پلی اکریـل را مـی ب
ــران   ــم کــارگ یــک خــواســت مــھ
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا بـوده  

ایـن ھـا خـود بـه نـوعـی  .   است 
بستر و زمینه شکل گیری یـک  
حرکت اعتـراضـی سـراسـری  را  

بسـیـاری از  .   فراھم کـرده اسـت 
این مراکز مجتمع ھـای بـزرگـی  

ـرایـن  . با ھزاران کارگر ھستند  بنـاب
گفتمان بر سـر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا مدتھاست شروع شـده و  
این جنگ ھم اکـنـون در جـریـان  

ھمانطـور کـه اشـاره کـردم  .  است 
ھمه اینھا نشان میدھد که امسال  
در موقـعـیـت قـدرتـمـنـد تـری از  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب

 . دستمزدھا قرار داریم 

ــان نــقــش   ــن مــی ــعــا در ای طــب
رھبران کارگری کلیدی اسـت و  
ـیـن کـارگـری، اتـحـاد   اتحاد فعال
تشکل ھـای کـارگـری، بسـیـار  

 . مھم است 
ـر سـرخـواسـت   ھمچنین گفتـمـان ب
افـزایـش دسـتـمـزدھـا و اعـتــراض  
ـیـشـرمـانـه دولـت و   علیه تصمیم ب

  ٦٠٨ تعییـن حـداقـل دسـتـمـزدھـا  
ھزار تومان باید در تمـام مـجـامـع  
عمومی کارگری به بحث در آید  
و در مـورد آن تصـمــیــم گــیــری  

میشود از این ایام نوروز، از  .  شود 
ـفـاده   این ایام دید و بازدید ھـا اسـت
کرد،  برای اینکه پیمان بسـت و  
ـرای   قرار و مدارھای مبـارزاتـی ب
سازماندھی یک اعتراض وسـیـع  

 . و سراسری گذاشت 
ـیـن   در ھر حال من بسـیـار خـوشـب
ـرای   ھستم و به نظرمن ظـرفـیـت ب
ـراض   رفتن بـه سـوی یـک اعـت
گسترده کارگری بر سـر خـواسـت  
افزایش فوری دسـتـمـزدھـا وجـود  
دارد و  مـیـشـود بـه تـدارک آن  

یک نکته مھم ایـن اسـت  .  رفت 
ـم   ـن ـی ـب که ھمه این نقطه قوتھا را ب
و به آن اتکا کنیم و به جلـو گـام  

ـم شـورایـعـالـی  . برداریم  ـی اعالم کن
ـبـول   عالی کار و تصمیمات آنرا ق

ــم  ــداری ــم کــه ایــن  .  ن ــی اعــالم کــن
  ٦٠٨ تصمیم یعنی تعیین دستمزد  

ھزار تومان به عنوان حداقل بـایـد  
ــل کــارگــران   ــو شــود و مــث ــغ ل
ـر خـواسـت   پتروشیمی مـاھشـھـر ب
حداقل دستمزد دو میلیـون تـومـان  

ـم  ــگــذاری ــد ب ــه نـظــر مــن  .  تـاکــی ب
میشود حول این خواستھـا  صـف  
اعتراض خود را متحد کنیم و در  
عین حال اعالم کنیم کـه مـا نـه  
ـم  . تنھا بر این خواستھا تاکید داری

ـرداخـت   بلکه باید دسـتـمـزدھـای پ
ـرداخـت شـود  چـون  .  نشده فـورا پ

نپرداختن دستمزدھا چمـاقـی شـده  
ــدادن ســطــح   ــزایــش ن بــر ســر اف

 . دستمزدھا 

ــاد   ــع ــســت کــه اب ــت ایــن ــعــی واق
تکاندھنده فقر و فـالکـت ھـمـیـن  
ـفـجـار   امروز جامعه را بـه مـرز ان

بویـژه طـرح یـارانـه  .   رسانده است 
ـرار اسـت از   ھای حکومت نیـز ق

 بـه اجـرا در آیـد و  ٩٣ آغاز سال  
ـیـمـت ھـا افـزایـش   متعاقـب آن ق
بیشتری خـواھـد یـافـت و ارزش  
ـر   واقعی دستمزدھای چند بـار زی
ـیـز حـقـوق   خط فقر کـنـونـی و ن
ـلـف   ناچیزی که بخش ھای مخـت
ـران جـامـعـه دریـافـت   حقوق بـگـی
ـیـدا   ـری پ ـیـشـت ـنـد، افـت ب میکـن

ــد  ــن ــیــک ــن رو امــروز  .  م ــی از ھــم
خواست افزایش دستمزدھا نه تنھـا  
خواست کارگران، بلـکـه خـواسـت  
ـران مـحـروم   فوری تمام حقوق بگی

ــار  .  جـامــعــه اســت  ــب ــن اعــت ــه ای ب
مبارزه بر سر ایـن خـواسـت امـروز  
ــعـــادی   ــت اب ـر وق ــش از ھــ بــی
اجتماعی پیـدا کـرده و ظـرفـیـت  

ــج کــل جــامــعـه را دارد  از  .  بسـی
جمله کارگران بـازنشـسـتـه یـک  
ـنـد  . نیروی مھم این جنـبـش ھسـت

چطور که شمـا خـاطـرتـان ھسـت  
که کارگران ذوب آھـن اصـفـھـان  
یک بند از خواستھایشان ھـمـیـن  
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  

یا معلمان، پرستاران و حـقـوق  .  بود 
ـروی ایـن   ـی بگیران جامعه ھـمـه ن
ـنـد و یـک خـواسـت   جنبش ھست
ــش   ــزای ــت اف ــا خــواس ــھ ــھــم آن م

بنابراین  اگـر ایـن  .  دستمزدھاست 
جنبش سازمـان یـابـد و بـه ھـمـه  
قدرت خود متکی شود، مـیـشـود   
حول آن  اعتراضی اجـتـمـاعـی و  

از ھـمـیـن رو  .  سراسری شکل داد 
از نظر من  جنبش بر سـرخـواسـت  
افزایش دستمزدھا جنبشی کامـال  
ـم   سیاسی است که  مستقمیا رژی
. اسالمی را به چالـش مـیـکـشـد 

چنین جنبشی ظرفـیـت سـراسـری  
 . شدن را دارد 

 وجود چنین جـنـب و جـوشـی و  
جایگاه اجـتـمـاعـی مـھـم آن، در  
ـبـش   عین حـال وزن سـنـگـیـن جـن

 اعتراض سراسری پاسخ این گستاخی است
 ،  ٩٣ گفتگوی با شھال دانشفر در باره دستمزدھای سال  

 در میز گرد افق جنبش کارگری در تلویزیون کوموله 

 

 ١  از صفحه  
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کارگری را در تحوالت سـیـاسـی  
امروز جامعه به روشـنـی نـمـایـان  

 . میکند 
ـنـسـت کـه بـایـد   خالصه حرفم ای
وسیعا به اعتراضاتی کـه ھـمـیـن  
ــروز بــر ســرخــواســت افــزایــش   ام
. دستمزدھا در جریان است پیوسـت 

ــد ھــر جــا کــه کــارگــران در   بـای
اعتراضند و تجمعی دارنـد یـک  
ـر   خواست مـھـمـشـان پـافشـاری ب
ھـمـیـن خـواسـت و لـغـو مصـوبـه  
ـیـن حـداقـل   شورایعالی کار و تعـی

.   ھزار تـومـان بـاشـد ٦٠٨ دستمزد  
در عین حال ھمین مـراکـزی کـه  
ھم اکنون در صف جلوی مـبـارزه  
بر سر خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
قرار دارند و مجتمع ھای بزرگـی  
ــه   ــمــل ــزاران کــارگــر از ج ــا ھ ب
ـران خـودرو   پتروشیمی ماھشھر، ای
و یا کارگرانی کـه دور طـومـار  

ـقـش  ٤٠   ھـزار امضـا جـمـعـنـد، ن
ـبـش   ـری جـن مھمـی در قـدرتـگـی
سراسری بر سر خـواسـت افـزایـش  

ـنـسـت  .  دستمزدھا دارند  ـتـظـار ای ان
که ھمه این مباحث بـه مـوضـوع  
ـری در مـجـامـع   مھم تصمیم گـی
ـم   عمومی این کارگران و تصـمـی
ــارزاتــی   ــان بــر ســر مــب گـیــری آن
سراسری و قدرتمند برای خـواسـت  

 افزایش دستمزدھا باشد 
ـر عـمـلـی  .  به نظر من  ایـن مسـی

ـراضـی سـراسـری   شکل دادن اعـت
ــــش   ــــزای ــــت اف ــــواس ــــول خ ح
ــایـد شــک   ـب دسـتـمــزدھـاسـت و ن
داشت که در دل چنین حـرکـتـی  

بـا  .  میتوان کل جامعه بسیج کرد 
ـــال   ـب ــ ـق ــ ـت ـــمـــام قـــدرت بـــه اســ ت
ـراضـاتـی   ـیـن اعـت سازماندھی چن

 . برویم 
شـھـال  :  کـارگـری افق جـنـبـش  

دانشفر از اینکه در این گفتگـوی  
کوتاه در رابطه بـا دسـتـمـزدھـای  
ـقـه   چندین مرتبه زیر خط فقر طـب

ــا مــا  ٩٣ کــارگــر بــرای ســال    ب
شرکت کردید صمیمـانـه از شـمـا  

 .  تشکر میکنم 
مـن ھـم از شـمـا  :  شھال دانشفـر 

ـتـگـو   متشـکـرم کـه در ایـن گـف
 . دعوتم کردید 

  *** 
 
 
 

خوش است و روی دوستی دیرینـه  
شان با علی ربیعی، وزیر شكنجـه  
گر وزارت كار روحانی حساب باز  

ــد  ــد دربــاره  .  كــرده ان ــن مــی خــواھ
كـارگـران  " و  "  اقتصاد مقـاومـتـی " 

كه حسن صـادقـی و  "  پیشكسوت 
سھیال جلودارزاده از چـھـره ھـای  
شاخص این پـدیـده خـانـه كـارگـر  
ـنـد  ـن . ساخته ھستند، مراسم اجرا ك

حتما تـعـدادی از كـارگـران ھـم،  
ــه اقــتــضــاء شــرایــط ســعــی   ــاب بــن
خواھند كرد در برنامه ھای اینـھـا  
بــرای افشــاگــری و بــرھــم زدن  
برنامه ھای این نھاد ضدكارگری  
ـنـد  ـن . جمھوری اسالمی شركـت ك

ـقـل    اما برنامه  ھای اصلی و مسـت
ــھــادھــا، تشــكــل  ھــا و فــعــالــیــن    ن

كارگری بھتر است با قدرت تـمـام  
ـرنـده تـعـداد   ـرگـی و متحدانه و در ب
ـیـن و   ـری از فـعـال ـیـشـت ھر چه ب
تشكل و نھادھای كارگری بـاشـد  
ـقـه   كه جامعه را برای رھبری طـب
ـرو شـدن بـا سـالـی   كارگر در روب
سخت كه جمھوری اسالمی برای  
كارگران و كـل جـامـعـه در نـظـر  

بخـش اصـلـی و  .  دارد، آماده كند 
ـبـش كـارگـری   ـیـن جـن مھم فـعـال
ـیـش پـای   روی مطالبات اصلی پ

این مطالبـات  .  جامعه توافق دارند 
ـرای   ـیـن را ب بھتر است ایـن فـعـال
برگزاری یك اول ماه مـه بـزرگ  

 .و قدرتمند دور ھم جمع كند 
ـر در بـاره اول مـاه مـه   بیشـت

 .خواھیم نوشت 
 ٢٠١٤  آوریل  ١ 
 

یادمان باشد چه كسانی 
 در كنار ما نیستند

 
عید است و داریم شادی مـی  

ــم  ــی ــبــه ســوری  .  كــن ــن در چــھــارش
شادی كردیم و سـیـزده را ھـم بـا  
ــدر   ــی ب ــب شــادی و خــوشــی نس

در كنار خانواده ھایمـان بـه  .  كردیم 
دید و بازدید دوستان و نزدیكانمـان  

ـم  ـریـن مـی  .  می روی كـامـی شـی
ـم،   كنیم، موسیقی گوش می دھـی
رقصی می كنیم، لطیفه ای مـی  

ـم  ـی ـن ـم و خـنـده ای مـی ك . گوی
سختی و دشواری امسـال را ھـم  

ــیــم  ــن  .  پشـت ســر گــذاشــت در عــی
ـم  ـی : روبوسی به ھمدیگر می گـوئ

ـر و بـدون ایـن   به امید سالی بـھـت
حكومـت مـنـحـوس ضـد شـادی  

 . اسالمی در نوروز سال آینده 
اما یادمان بـاشـد كـه تـعـداد  
ــن كــارگـری و   ـی زیـادی از فـعــال

ــش  ــگــر جــنــب ــن دی ــالــی ــای    فــع ھ
نه در  .  اعتراضی در زندان ھستند 

كنار خانواده ھستند و شادی مـی  
كنند و نه خانواده ھـایشـان بـا در  
زندان بودن آنھا می توانند شـادی  

ـر روی  .  كنند  نه خنده و شـادی ب
لبان و در چھره این طرف اسـت و  
! نه در چھره و صـورت آن طـرف 

یادمان باشد كه شـاھـرخ زمـانـی،  
بھنام ابراھیم زاده، رسـول بـداغـی،  
رضا شھابی، مـحـمـد جـراحـی و  
صدھا زندانی سیـاسـی دیـگـر در  
این كشور و در سخت ترین شرایط  
زندانی اند و این بھـار را ھـم دور  
ـرنـد  . از خانواده ھایشان بسر می ب

ـران رسـول   یادمان بـاشـد كـه دخـت
بداغی این چندمین بھار و نـوروز  
است كه انتظار دیدار پدر را مـی  

ـیـمـا  !  كشـنـد  یـادمـان بـاشـد كـه ن
ابراھیم زاده این نوروز را ھـم بـدون  

یادمـان بـاشـد  !  پدر سر خواھد كرد 
ـقـایـش   كه شاھرخ زمانی را از رف
در بند سیاسی ھا جدا كردند و او  
اكنون حدود یك ماه اسـت كـه در  
ــصــاب غــذا بســر مــی بــرد  . اعــت

یادمان باشد كه رضا شـھـابـی در  
ــكــی و   ــزی ــط فــی ــن شــرای ــدتــری ب
جسمانی در غل و زنجیر اسـت و  
ـرای   اجازه موقـعـیـت مـنـاسـبـی ب

 .معالجه به نمی دھند 
مھمتر اینكه یادمان باشد كـه  
اینھا بخاطر دفـاع از حـقـوق مـا  
كارگران و زنان و ھمه بی حقوقـان  
. در این كشـور زنـدانـی شـده انـد 

یادمان باشد كه خانواده ھای آنھـا  
ـم  ــھـا نـگــذاری ـن ــن  .  را ت ــاد ای ــه ی ب

عزیزان باشیم و برای بـازگـردانـدن  
آنھا به آغـوش خـانـواده و كـانـون  
گرم خانواده و دوستان و رفقایشـان  

 !تالش و مبارزه كنیم 
 ٢٠١٤  مارس  ٣١ 

*** 
چه كسی خشونت می 

 ! كند
 

رادیو فـارسـی صـدای آلـمـان  
ــه (  ــچــه ول  مــارس  ٢٣ روز  )  دوی

ـتـخـت   خبری از تظاھرات مردم پـای
ــه   ــی ــد، بــر عــل ــا، مــادری ــانــی اســپ
ـتـصـادی   سیاستـھـای ریـاضـت اق

ـر  .  اتحادیه اروپا منتـشـر كـرد  ـت ـی ت
ـیـه سـیـاسـت  " خبر   تـظـاھـرات عـل

ـیـا بـه   اقتصاد ریاضتی در اسـپـان
در ایـن  .  بـود "  خشونت كشیده شـد 
این تظـاھـرات  : "گزارش آمده است 

ــھــای   ــاســت ــه ســی در اعــتــراض ب
ریاضت اقتصادی دولت محافـظـه  
ـیـا در ھـمـاھـنـگـی بـا   كار اسـپـان
خواسته ھای اتحادیه اروپا برگزار  

ــط  .  شــد  ــا شــرای ــھ ــاســت ــن ســی ای
اقتصادی زندگی شمار بسـیـاری  
ـیـا را بـا دشـواری   از مردم اسـپـان

." ھای بیشتر مـواجـه كـرده اسـت 
در بخش دیگری از این خبر آمـده  
است كه تظاھرات كنندگان شـعـار  

ــه بــرای ھــر  "  ــل، خــان ــان، شــغ ن
ـیـه  "  اسپانیایی  سر می دادند و عـل

ــی شــعــار داده و   ــل ــت فــع وضــعــی
ایـن گـزارش  .  اعتراض می كردند 

قیمـت اجـاره  " اضافه می كند كه  
ـیـا   خانه در شھرھای بزرگ اسپـان

ـیـش     ٣ در مقایسه با چھار سال پ
احزابی كـه مـردم  ."  برابر شده است 

را به این تـظـاھـرات دعـوت كـرده  
بودند از آنھا خـواسـتـه بـودنـد كـه  

بـه ایـن  "  شان انسانـی " برای حفظ  
 .تظاھرات بپیوندند 

ـرات زد و   ـــظـــاھــ ـــن ت در ای
ــیــس   ــل ــن پ ــی ضــد  " خــوردھــایــی ب

ــعــتــرض در  "  شــورش  و مــردم م
گرفته كـه بـاعـث زخـمـی شـدن  
. تعدادی نیز از دو طرف شده بـود 

آنچه كه در این بین ھـیـچ اشـاره  
ای به آن نشده است، این است كه  
ـنـده   ـن مردم معترض و تظـاھـرات ك
ھر روزه با خشونتی سازمان یافتـه  
روبرو بوده انـد كـه اسـم آن را نـه  
خشونت، كـه راس و ریـس كـردن  
امور اقتصادی كشـور نـام نـھـاده  

ـیـا  ٢٥ بیش  .  اند   درصد مردم اسپان
اگـر ایـن  .  بیكار ثبت شده ھستنـد 

ـیـسـت پـس چـیـسـت؟   خشـونـت ن

مــردمــی را كــه وادار كــرده انــد  
" ضد شورش " علیرغم تھدید پلیس  

" نـان " به خیابان بیایند و خـواھـان  
ـیـسـت پـس   بشوند، اگر خشونت ن
چیست؟ اگر اعمال سـیـاسـتـھـای  
ــا   ــه ب ــصــادی، ك ــاضــت اقــت ری
نھادھای آدمكـش دیـگـر بـه نـام  

ــول "  ــل پ ــمــل ــن ال ــدوق بــی و  "  صــن
ھـمـاھـنـگ شـده  "  اتحادیه اروپـا " 

است خشونت نیست پس چیسـت؟  
ــدگــی ھــم   اگـر مــواجــه كـردن زن
اكنون سخت مردم بـا شـرایـط بـه  
ـیـسـت   ـر خشـونـت ن مراتب دشوارت
ـر شـدن   ـراب پس چیست؟ اگر سه ب
اجـاره خــانـه، بـدون افـزایشــی بــر  
ــور   ســطــح درآمــد مــردم آن كش
خشونت نیست پس چیسـت؟ اگـر  
پایمال كردن شان انسانی خشـونـت  

 نیست پس چیست؟  
از رسانه ھایی كه بودجه شـان  

صـنـدوق  " توسط دولتھای سـر بـه  
" اتـحـادیـه اروپـا " و  "  بین الملل پول 

ـتـھـا   تأمین میشود و منافع آن دول
ـتـظـاری   را نمایندگی می كنند ان
ــردم را   ــراض م ــت ــیــســت كــه اع ن

ـتـظـاری  .  خشونت نـام نـگـذارنـد  ان
ـیـس بـاتـوم   ـل نیست كه كنار زدن پ
بدست و آماده تیراندازی به سـمـت  
تظاھرات توسط این توده گـرسـنـه  
ـبـاه شـده   ای كه زنـدگـی شـان ت

انتظـار  .  است، خشونت نام نگذارند 
از مردم اسـت كـه ایـن بسـاط را  
دیگر تحمل نكنند و متحدانـه بـه  

 .پا خیزند 
 ٢٠١٤  مارس  ٢٣ 

*** 
 

لزوم دفاع از فعالین 
 كارگری دربند

 
اسماعیل فـتـاحـی، یـكـی از  
ـریـز كـه   ـب كارگران ساختمانی در ت
ــدان رژیــم   ــه زن ــا راھــش ب ــارھ ب

  ٨ اسالمی ھم افتـاده اسـت، روز  
فروردین امسال اطـالعـیـه ای بـه  
حمایت از شاھرخ زمانی، یكی از  

  ١٣٩٣به پیشواز اول مه 
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ـنـد صـادر   ـیـن كـارگـری درب فعـال
ـبـال اذیـت و آزار  .  كرد  شاھرخ بدن

شكنجه گران از بقیه رفقـایـش در  
  ٨ بند سیاسی جدا شد و تـا روز  

 روز در اعـتـصـاب  ٢٣ فروردین،  
غذا بود كه در شرایـط جسـمـانـی  
ـرد  . بسیار نامناسبـی بسـر مـی ب

شاھرخ به ھمراه رضا شـھـابـی دو  
تن از فعالین كارگری ھستند كـه  
ـریـن شـرایـط جسـمـانـی و   در بـدت

ـنـد  ھـم  .  فیزیكـی در زنـدان ھسـت
ــی   ـنـار صـدھـا زنـدان ـنـون در ك اك
ــن   ــالــی ــع ــاســی در ایــران، ف ســی
كارگری دیگـری ھـم، از جـمـلـه  
رسول بداغی، مـحـمـد جـراحـی و  
ـنـد   بھنام ابراھیم زاده در زندان ھست
ـم   ـراھـی كه محمد جراحی و بھنام اب
زاده در بدترین موقعیت و شـرایـط  
ــزیــكــی و روحــی در اســارت   فــی
ــران رژیــم اســالمــی   ــجــه گ شــكــن

 . ھستند 
تشكلھای مـوجـود كـارگـری  
ـلـف از   ـران بـه انـحـاء مـخـت در ای
ـنـد   ـیـن درب زندانیان سیاسی و فعال
جنبش كارگری حـمـایـت كـرده و  
. اسارت آنھا را محكـوم كـرده انـد 

اقدام اخیر اسماعیل فـتـاحـی یـك  
اقدام مھـم اسـت كـه مـی تـوانـد  
بعنوان یك سالح مھم توسط ھـمـه  
فعالین كارگری، چه آنھایـی كـه  
ھمه می شناسیم و چـه آنـھـایـی  
كه فقط در بین كارگران مـحـیـط  
كـارشـان شـنـاخـتـه شـده و مــورد  
احترام اند، بدست گرفـتـه شـود و  
ـنـد را   ـیـن درب شرایط آزادی فـعـال

 .تسھیل كند 
 ٢٠١٤  مارس  ٣١ 

*** 
 
 

کارگر 
 کمونیست 

 را 
 بخوانید

 

 اعتصاب
  

اعتصاب کـارگـران و کـارکـنـان  
خدمات عمـومـی، فـرودگـاه ھـا،  
ــوس و   ــوب ــا، ات ــھ ــودک ــد ک ــھ م
قطارھای درون شھری، کـارگـران  
ــه  ھــا،   ــال بـخــش جــمــع آوری زب
بخشھایی از ادارات شھرداریـھـا و  
پرستاران برای افزایش دسـتـمـزد و  
حقوق از ھفته گـذشـتـه بـا یـک  
اعتـصـابـات اخـطـاری، دسـت بـه  
ــد  ــصــاب ســراســری زده ان . اعــت

ــی   ــونـھـا اعــتـصـاب ـی ـل خـواسـت مــی
افرایش دستمزدھا تا سطـح سـه و  

درصد و افـرایـش مـاھـانـه صـد  ٦ 
اعتـصـابـات  . یورو به حقوقھا است 

ــی از   ــک ــط ی ــوس دور اخــیــر ت
بزرگترین اتخادیه ھای کـارگـران  
و کارکنان خدمـات عـمـومـی و  
حمل و نقل و مواد خـوراکـی بـه  

سازماندھی و مورد   «وردی »اسم  
حـزب  .  حمایت قرار گرفـتـه اسـت 

ــت   ــکــرات در دول ــال دم ســوســی
ــحــی   ــال مســی ــالفــی ســوســی ــت ائ

ھنوز با این  )  مرکل و زی ھوفه ( 
ـتـی   ـف مطالبه و اعـتـصـاب مـخـال

ـبـه  . نکرده است  مذاکرات سه جـان
دولت و اتحادیه کارگران خدمـات  

و کارفرماھا بـه   «وردی »عمومی 
و طبـق جـدول  .  نتیجه نرسیده است 

ــه   ـب ــدی شــده دوشــن ـن   ٣١ ( زمـانــب
این مذاکرات وارد مرحلـه  )  مارس 

مـارس  ٣١ تـا  .  نھایی خواھد شـد 
ـلـف   اعتصابات در استانھای مـخـت

ایـن اعـتـصـاب  .   در جریان اسـت 
یکی از قدرتمندتریـن تـحـرک و  
اعتراض کارگران و کارکـنـان در  

کـارگـران فـرودگــاه  .  آلـمـان اسـت 
ـقـل داخــل  (  کـارکـنـان حـمـل و ن

فرودگاه، حمل و نقل بار و کنتـرل  
مسافران و  کارگران بخـش کـف  

در حـال اعـتـصـاب  )  فرود ھواپیما 
اعـتـصـاب کـارگـران در  .  ھستند 

ــروز ١٧  ) مــارس ٢٧ (  فــرودگــاه ام
ــه   ــک ب ــزدی ــت پــرواز ن ــالــی ــع ف

 «لوفت ھـانـزا »پرواز شرکت  ٦٠٠ 
ـیـون   ـل را مختل کرده و ده ھـا مـی
ـرای دولـت و   ھزینه خساراتی را ب
ـر   کارفرماھای لوفت ھـانـزا در ب

کانالھای تلویزیـونـی  .  داشته است 
و میدیا اخبار اعتصابات را تحـت  

حمایت مـردم  .  پوشش قرار داده اند 

از اعتصاب کننـدگـان، بـا وجـود  
ـتـا مـالـی زیـاد   ھزینه ھـای نسـب
ــدارس و   ــه م ــدن ب بــرای رســی
کارخانه ھـا و مـحـلـھـای کـار،  

ـران تـحـت  .  بسیار باال اسـت  در ای
حاکمیت نظام جمھوری اسـالمـی  
در غـیـاب تشـکـلـھــای فـراگـیــر  
ــصــاب جــرم   ــت کــارکــارگــری، اع

ـیـل اعـتـصـاب،  .  سیاسی است  بدل
ـنـد  . کارگران را دستگیر می کـن

ــر را   ــتــصــاب و شــھ ــیــط اع مــح
ـنـد  رسـانـه ھـا و  .  نظامی مـیـکـن

ـلـویـزیـونـی سـکـوت   کانالـھـای ت
با وجـود ایـن فشـارھـا،  .  میکنند 

اعتصاب کارگران و حمایت مـردم  
 .    از مطالبات آنھا برجسته است 

  نسان نودینیان  
 ٢٠١٤ مارس  ٢٧ 

   .................................. 
ـر   ـرگ دو کـــارگــ ــاجـــعـــه مــ ف

ــی "  ــواھ ــذرخ ــھــران  "  ع ــھــردار ت ش
مرگ کارگر در  .  کارساز نیست 

اثر ناامـنـی مـحـیـط کـار  جـرم  
! جنایی کارفـرمـا و دولـت اسـت 

قالیباف در مقام دولت و کارفرمـا  
 !قرار دارد 

 "قالیباف باالخره عذرخواھی کرد "
: بنفشه رنـجـی   -آرمان (( به نقل از 

ــره پــس از   ــاالخ ــردار تــھــران ب شــھ
گذشت حـدود دو مـاه از حـادثـه  
ــان جــمــھــوری، از خــانــواده   ــاب خــی

ـیـل    جانباختگان و شـھـرونـدان بـه  دل
وقــوع ایــن حــادثــه عــذرخــواھــی  

  ٢٩ صبح روز یکشنبه  »)).  کرد 
دی، طبقه پنجم یک سـاخـتـمـان  
در خیابان جمھوری آتش گـرفـت؛  
ساختمانی که کارگرانی در روز  
تعطیل رسمی در آن مشـغـول بـه  

ـیـد پـوشـاک بـودنـد  ـریـن  .  تول شـی
نـظـری    ساله و آذر حـق ٤٤ فروتنی،  

ساله از جمله کارگرانی بـودنـد  ٦٠ 
ـتـاده بـودنـد  ـر اف . که در آتش گـی

این دو زن تصمیم گرفتند از تـرس  
ھـای سـاخـتـمـان    خود را از پنـجـره 

ـیـن    ن   زن جوا . آویزان کنند  تر در اول
نشانی به    دقایق بعد از رسیدن آتش 

. محل حادثه به پایین سقوط کـرد 
ــقــی بــعــد و درحــال انــجــام   دقــای
ــیــات، بــا پــاشــیــدن آب بــه   ــل عــم

ـیـز بـه    ساختمان، آذر حـق  نـظـری ن
دراین میان نـه  .  پایین سقوط کرد 
ھای بادی نجات    خبری از تشک 

ــان   ــه خــبــری از نــردب ــود و ن ب
ھیدرولیکی؛ تجھیزاتی که گفتـه  

ـقـص فـنـی یـا    شود به   می  دلیـل ن
ـفـاده  ای از آنـھـا    زمانبر بودن، اسـت

ــش .  نشــد  ــان واکــن ــای    در مــی ھ
مختلـف نسـبـت بـه ایـن حـادثـه،  
عذرخواھی شھردار تھران و حـتـی  

ــایــش مــطــرح شــد  ــعــف ــن  .  اســت ای
ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــال ــا    درح ــھ تــن

کدام از مسئـوالن شـھـرداری    ھیچ 
عذرخواھی نکردند بلـکـه، شـاھـد  

تـوجـھـی از    اظھارات بسیار جـالـب 
ـم  ـیـز بـودی چـنـد روز  .  جانب آنان ن

ــه، درحــالــی کــه   پــس از حــادث
ــود،   ــرده ب ــاف ســکــوت ک ــب قــالــی
عبداللھی، معاون خدمات شھـری  

ـر    شھرداری تھران کشته  ـف شدن دو ن
سـوزی    از شھروندان در حادثه آتـش 

خیابـان جـمـھـوری را خـواسـت و  
در  :  مشیت الھی دانست و گـفـت 

ـیـش   یک میلیونیوم حوادث این پ
. آید که نقص فنی رخ بـدھـد   می 

تشک در صـحـنـه حـادثـه وجـود  
داشته اما، تشـک در ھـمـه جـا  

ــاتــی نــیــســت  ــی پــس از آن  .  عــمــل
شھردار تـھـران بـه سـخـن آمـد و  

ـر ظـرف     ١٥ وعده داد که حداکـث
روز نتایج بررسـی ایـن حـادثـه بـه  
اطالع مردم خواھد رسـیـد بـا ایـن  
قول که رسـیـدگـی ایـن کـار بـه  

 صورت دقیق انجام شود 
!  پاسخگویی نیسـت " عذر خواھی " 

مقصر اصلی کیست؟ بـا مـرگ  
ھر یک کـارگـر بـایـد ھـزار بـار  

مـرگ کـارگـر در اثــر  " گـفـت؛  
ناامنی محیط کار  جرم جـنـایـی  

واقـعـیـت  "  کارفرما و دولـت اسـت 
امر این اسـت كـه عـلـت اصـلـی  

 و    وقوع سوانح حـیـن کـار حـرص 
ـرای سـود   طمـع سـرمـایـه داران ب

ـم سـرمـایـه  .  بیشتر است  در سیسـت
.  نـدارد   داری جـان كـارگـر ارزش 

سرمایه داران اگر مجبور نبـاشـنـد  
یکصدم تالشی را که برای حفـظ  
ماشین آالت میکنند برای حـفـظ  
ــارگــر   ــی ک ــمــن ــت و ای ــالم س

ــد  ــن ــن ــک ــمــی ــه مــحــل كــار  .  ن حــادث
ـفـاوتـی داشـتـه   میتواند عـلـل مـت
باشد ولـی ریشـه ھـمـه آنـھـا در  

بـایـد  .  وجود نظام سرمایه داریسـت 
جلوی این جنایت جامعه سـرمـایـه  
داری و این جـنـگ اعـالم نشـده  
ــران   ــه كــارگ ــی ــه داران عــل ســرمــای
ــارزه   ــب ــحــاد و م ایســتــاد و بــا ات
کارگران میـشـود مـیـزان حـوادث  

شـھـردار  .  كار را به حداقل رسـانـد 
تھران در جایگاه و مقام  دولـت و  

ــا  .  کــارفــرمــا اســت  او مــزدور ن
ـــول و دزدی اســـت کـــه   ـئ مســ
ـر ارگـانـھـا    کمتریـن نـظـارت را ب
بویژه آتش نشانی ھا و امـکـانـات  
ــیــکــی آن داشــتــه اســت  ــت ــجــس . ل

شھردار تھران در جـبـھـه دولـت و  
" عـذرخـواھـی " کارفرما قرار دارد  

او در برابر جبھه کارگر و خـانـواده  
کارگران جانبـاخـتـه بـا اقـدامـات  

مـرگ  .  جدی باید عـمـلـی شـود 
دو کار زن در خـیـابـان جـمـھـوری   
کیس و کیفرخواست مھم و قـوی  

ـنـی، و  .  است  مرگ شیرین فـروت
نظری به مسـالـه مـردم در    آذر حق 

ـیـونـی کشـیـده   تھران در سطح میل
صحنه ھای مرگ نـابـاورنـه  . شد 

ــو چشــم   ــن دو کــارگــر در جــل ای
صدھا نفر شاھد در محـل حـادثـه  
تراژدی ناامنی مـحـیـط کـار در  
نظـام جـمـھـوری اسـالمـی را بـه  

تـھـران مـرکـز  .   نمایش گـذاشـت 
صــدھــا شــرکــت و کــارخــانــه و  
ـیـدی بـا اشـتـغـال و   موسسه تـول

در  .  فعالیت ھزاران کـارگـر اسـت 
تھران بیشترین حوادث ناشی از نـا  
. امنی مـحـیـط کـار وجـود دارد 

ارقام نا امـنـی مـحـیـط کـار در  
ـیـش از سـه ھـزار   تھران سـاالنـه ب

تبدیل کردن کیـس و  .  مورد است 
ـریـن   کیفرخواست جانباختن     شی

ـبـون    فروتنی و آذر حق  نظری به تری
دادگاھی و به محاکمه کشـانـدن  
ـرای   شھردار تھران گام  مھـمـی ب
رسوا کردن حاکمیت دولت و نظـام  

 .استثمارگر جمھوری اسالمی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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 اعتراضات کارگری 
 

اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در 
 «شاطر»خصوص کارگران 

ـفـی   «عبدالله بلواسی » عضو ھیات مـدیـره انـجـمـن صـن
ـانـون   ـار اجـرای ق ـاد خـواسـت کارگران خباز مـریـوان و سـروآب

 «شـاطـر »مشاغل سخت و زیان آور در خصـوص کـارگـران  
کـه   «شاطر ».   حرفه مشغول به کارند ٤ شد؛ در ھر نانوایی   

ـیـرون مـی  «پیشکار »پزد،    نان می  ـنـور ب آورد،    که نان را از ت
ـیـر   «وابر »گیرد و    که خمیر را چونه می  «خمیرگیر » که خم

از این بین، شاطر که به صورت دائـمـی در  .  کند   را پھن می 
ـانـون مشـاغـل   معرض حرارت تنور قرار دارد بایـد مشـمـول ق

ــرد  ــرار گــی ــتــه  :  وی ادامــه داد .   ســخــت و زیــان آور ق ــب ال
ھـای    ھای پیشکاری، خمیرگیری و وابری ھم سـخـتـی   حرفه 

خاص خودشان را دارند و باید مشمول قانون مشاغل سخـت و  
حـرارت  .  زیان آور قرار بگیرند اما شاطر در اولویـت قـرار دارد 
شاطـر  ...  دائمی تنور منجر به سردرد، چشم درد، سینوزیت و 

 سـاعـت  ١٥  کارگر نانوایی روزانه بیـش از  ٤ ھر  .   شود   می 
ھایـی نـظـیـر دیسـک    ایستند که احتمال بیماری   روی پا می 

ـقـویـت    کمر، دیسک گردن، آرتروز و واریس پا را در آن  ھـا ت
ـانـوایـی  .  کند   می  ھمچنین گرد و غبار آرد که در فضـای ن

.  شود برای ریـه کـارگـران بـه شـدت مضـر اسـت   پخش می 
ـانـوایـی سـنـگـک  ھـا    بلواسی در پایان با بیان اینکه شـاطـر ن

شوند از    مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور محسوب می 
ـاز مـریـوانـی   عدم اجرای این قانون در خصوص کارگـران خـب

 ) منبع ایلنا .(انتقاد کرد 
 

 کارگران
 

ھماھنگ کنندگان طومار چھل ھزار نفری 
کارگران در نامه ای اعتراضی به  وزیر کار 

خواھان تجدید نظر فوری در حاقل مزد 
 مصوب شدند

صـبـح امـروز ھـمـاھـنـگ  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
کنندگان طومار اعتراضی کارگران نامه ای را خـطـاب بـه  
وزیر کار در اعتراض به حداقل مزد مصـوب تـحـویـل وزارت  
کار دادند و این نامه در دبیرخانه ایـن وزارتـخـانـه بـه شـمـاره  

ـبـت شـد ٢٧/١٢/١٣٩٢  به تاریخ  ٢٣٢٤٤٤  ـامـه  .   ث در ایـن ن
ـاسـت   سرگشاده که رونوشت آن به مجلس شورای و نـھـاد ری
جمھوری ارائه شده است، ھماھنگ کنندگان طومـار چـھـل  
ھزار نفری کارگران در رابطه با عکس العمـل وزیـر کـار بـه  

ـاب وزیـر :  مزد مصوب نوشـتـه انـد  ـتـھـا و  !  جـن راسـتـش، دول
کارفرمایان ھمیشه با تحمیل فقر بر ما کـارگـران سـودھـای  
نجومی خود را تضمین کرده اند اما کمتر حکـومـتـداری در  
ـیـونـھـا   ـل ـی ـابـل چشـمـان م ـق ایران و جھان بوده است که در م
ـان بـه خـود   خانواده کارگری از تحمیل فقر و فالکـت بـر آن

ـار از  . بالیده باشد  رئیس جمھور در کارزار انتخاباتی اش سه ب
عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبت کرد و چشـم  
ـا   در چشم میلیونھا خـانـواده کـارگـری وعـده اش را زیـر پ
ـقـر و   گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تحمیل ف

در ادامه این نامه ھماھـنـگ  .  فالکت بر ما، به خود بالیدید 
ـا اشـاره بـه مـاده     ٤١ کنندگان طومار اعتراضی کارگران ب

ـیـن را  !  جناب وزیر : قانون کار نوشته اند  دولتھای پیشین قـوان
آنھم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگـی  
ـا گـذاشـتـه   و بقا میلیونھا خانواده کارگری مطرح است زیر پ

ـیـس  . اند  ـز بـه عـنـوان رئ ـی ـاب روحـانـی و شـمـا ن دولت جـن
ـلـکـه   شورایعالی  کار چنین کردید و نه تنھا چنین کردید ب

لذا کامال صریح و بـی پـرده  .  بر عمل خود افتخار نیز کردید 
ـنـدگـان  :  باید به شما بگوئیم  ما بـه عـنـوان ھـمـاھـنـگ کـن

طومار چھل ھزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در  
جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شـورای اسـالمـی  
ـایـمـان را مـطـرح   شرایط فالکت بار کارگران و ھمه خواسـتـھ
ـایـمـان را   ـتـھ ـز صـحـب ـی کردیم، در حضور مسئولین امنیتـی ن
ـانـداری تـھـران خـواھـان صـدور   کردیم و سال گذشته از اسـت
ـابـل وزارت کـار   ـق مجوز برای بر پائی تجمع اعتراضی در م

ـز  .  شدیم   درصـدی حـداقـل  ٢٥ اما افزایش بسیار تحقیر آمـی
ـایـد صـدایـمـان را بـرای   مزد برای سال آینده نشان داد کـه ب
ـا   اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که ب
قانون شکنی، فقر و فالکت را بر ما کارگران تحمیـل کـرده  

ـامـه سـر  :  متن کامل این نامـه بـه شـرح زیـر اسـت ...  اند  ن
جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیـر کـار، تـعـاون و  :  گشاده 

ـیـس  !  با سالم . رفاه اجتماعی  ھمانطور که خود بـه عـنـوان رئ
شورایعالی کار مستحضرید حـداقـل مـزد مـا کـارگـران بـه  

ـال آن  ٢٥ میزان بسیار ناچیز    ـب  درصد افزایش پیدا کرد و بـدن
شما با لحنی پیروزمندانه در جلسه شورایعالی کار به تعریـف  
و تمجید از این مصوبه و کسانی پرداختید که به عنـوان بـه  
ـای   اصطالح نماینده ھای کـارگـری امضـای خـود را بـر پ

ـنـد ٢٥ افزایش   ـاب وزیـر .   درصدی مزد گذاشت راسـتـش،  !  جـن
دولتھا و کارفرمایان ھمیشه با تحمیل فقر بـر مـا کـارگـران  
ـتـر   ـیـن کـرده انـد امـا کـم سودھای نجومـی خـود را تضـم
ـابـل   ـق حکومتداری در ایـران و جـھـان بـوده اسـت کـه در م
چشمان میلیونھا خانواده کارگری از تحمیل فقـر و فـالکـت  

ـاتـی  .  بر آنان به خود بالیده باشد  رئیس جمھور در کارزار انتخاب
اش سه بار از عمل به قانون برای تعیین حداقل مزد صحبـت  
کرد و چشم در چشم میلیونھا خانواده کارگری وعده اش را  
ـیـل   زیر پا گذاشت و شما چشم در چشم ما کارگران از تـحـم

و اما گذشته از حقایـق  .  فقر و فالکت بر ما، به خود بالیدید 
ـیـم  از سـال    -١ :  فوق توجه شما را به نکات زیر جلب مـیـکـن

 که قانون کار به تصویب رسیده است ھر سـالـه مـاده  ١٣٦٨ 
.  این قانون به اشکال مختلف زیر پا گذاشـتـه شـده اسـت ٤١ 

ـنـد   ـانـونـی مـربـوط  ١ چرا که تا آنجا که به ب  ایـن مـاده ق
ـا آن   میشود اوال ھمیشه آمار بانک مرکزی در مورد تورم ب
تورم کمر شکنی که ما بطور عملی در زندگی خود شـاھـد  
ـنـی طـی   ـی بوده ایم مغایرت داشته است و دوما  بصورت روت
سه  سال گذشته شورایعالی کار حتی تورم رسمی اعـالمـی  
ـیـن حـداقـل مـزد   ـی از سوی بانک مرکزی را نیز مبنای تع
ـیـن کـاری   قرار نداده است و امسال نیز برای سال چھارم چـن

ـیـد  ٤١  ماده  ٢ بند   -٢ . صورت گرفت  ـایـد "  قانون کار با ق " ب
ـاکـیـد   بر تامین معیشت یک خانوار چھار نفـره کـارگـری ت
کرده است اما این بند از زمان تصویب قانون کار تمامـا زیـر  
ـا قـرار   ـن ـب پا گذاشته شده و ھیچگاه در تعیین حداقل مـزد م

ـنـد در طـول  .  نگرفته است    ٢٤ زیر پا گذاشتن کامل ایـن ب

ـانـون کـار، امـروزه کـار را بـه جـائـی   سال پس از تصویب ق
رسانده است که با حداقل مزد مصوب شورایعالی کـار بـرای  

ـز در  ٩٣ سال   ـی  حتی اجاره بھای یک منزل مسـکـونـی را ن
زیر پا گـذاشـتـن مـاده   -٣ . مراکز استانھا نمیتوان تامین کرد 

 قانون کار طی تمامی سالھای پس از تصویب این قانـون  ٤١ 
و بویژه به ھیچ شمردن تامین معیشت کارگران بر اساس بند  

 این ماده قانونی، چنان شرایط فالکت باری را بر زنـدگـی  ٢ 
ما کارگران تحمیل کرده است که علیرغـم سـیـطـره فضـای  
امنیتی بر مطالبات صنفی کـارگـران، چـھـل ھـزار کـارگـر  
ـا امضـای طـومـاری اعـتـراضـی و   طی دو سال  گذشته ب
تجمعاتی محدود در مقابل مـجـلـس و وزارت کـار خـواھـان  

ـزایـش  .   قانون کار شدند ٤١ عمل به ماده   ـا اف ـنـحـال و ب با ای
  ١٢  درصد برای سال آینده و فاصله  ٢٥ حداقل مزد به میزان  

درصدی آن با تورم رسمی، بیش از پیش روشـن شـد کـه در  
ـیـشـت   این مملکت تنھا چیزی که مھم نیست زندگی و مـع
. کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران اسـت و الغـیـر 

دولتھای پیشین بنا بر حقایق انکار ناپذیـری کـه  !  جناب وزیر 
به آنھا اشاره شد قوانین را آنھـم در حسـاس تـریـن وجـه اش،  
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل ـی ـا م ـق یعنی آنجا که مسئلـه زنـدگـی و ب

ـا گـذاشـتـه انـد  ـاب  .  کارگری مطرح اسـت زیـر پ دولـت جـن
ـیـن   روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی  کـار چـن
ـز   ـی کردید و نه تنھا چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار ن

 :لذا کامال صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم . کردید 
ـنـدگـان طـومـار چـھـل ھـزار   ما به عنوان ھماھنگ کن
نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات مـتـعـددی  
ـار   در وزارت کار و مجلس شورای اسالمی شرایط فالکـت ب
کارگران و ھمه خواستھایمان را مـطـرح کـردیـم، در حضـور  
مسئولین امنیتی نیز صحبتھایمان را کردیم و سـال گـذشـتـه  
از استانداری تھران خواھان صدور مجوز برای بر پائی تـجـمـع  

ـار  .  اعتراضی در مقابل وزارت کار شـدیـم  ـزایـش بسـی امـا اف
ـنـده نشـان  ٢٥ تحقیر آمیز    درصدی حداقل مزد بـرای سـال آی

ـیـش   ـیـش از پ ـانـون ب داد که باید صدایمان را برای اجـرای ق
ـقـر و   ـانـون شـکـنـی، ف بلندتر کنیم و علیه کسانی که با ق
فالکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجـمـعـات  
وسیع خیابانی بزنیم  و در صورت رد مـجـدد صـدور مـجـوز  
برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تـھـران،  
با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکـا بـر حـقـوق انسـانـی  
ـابـل   ـق مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کـارگـری در م

ـیـس  .  وزارت کار کنیم  لذا بدینوسیله از شـمـا بـه عـنـوان رئ
ـیـس   شورایعالی کار و جنـاب آقـای روحـانـی بـه عـنـوان رئ
جمھور کشور مصرانه میخواھیم حداکثر تا آخر فروردیـن مـاه  
ـفـه   سال آینده با تجدید نظر در حداقل مـزد مصـوب، بـه وظـی

  ٤١ قانونی خود در عمل به اجرای بی کم و کـاسـت مـاده  
ـاچـار نشـویـم بـرای   قانون کار عمل کنید تا ما کـارگـران ن
اجرای قانون کار چرخ تولید را بخوابانیم و مقابل وزارت کـار  

ـیـم  ھـمـاھـنـگ  .  را صحنه تـجـمـعـات اعـتـراضـی خـود کـن
جعفر عظیـم زاده  : کنندگان طومار چھل ھزار نفری کارگران 

 –شیث امـانـی    –شاپور احسانی راد    –پروین محمدی    –
ـیـل مـحـمـدی   –شریف ساعد پناه   نـھـاد  :  رونـوشـت بـه .  جـم

اتـحـادیـه آزاد  .  ریاست جمھوری و مجلس شـورای اسـالمـی 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٧  –کارگران ایران  

 
 سالی که نکوست از بھارش پیداست

ـنـھـان و  :  ٢٠١٤  مارس ٢٢  باألخره پس از جلسات پیدا و پ
ـنـدگـان واقـعـی   ـای سمینارھای ریز و درشت که در غیـاب نـم

ی حداقل دسـتـمـزد    ی ایران درباره   کشیده   ھا کارگر ستم   میلیون 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



 7 ٣٠٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ترتیب داده شد، نھایتا  معلوم شد که ھیاھو بـرای  ١٣٩٣ سال  
ـانـه      ھیچ بوده است و آنکه دوباره باید قربانی تحکمات ظـالـم

ی مظلوم کارگر است که ھـم در عـزا و    ی طبقه   شود، سفره 
آقایان مدعـی خـدمـتـگـزاری  .  ھم در عروسی باید فنا گردد 

ی عدالت، راستگویی، تدبیر و امـیـد داد سـخـن    مرتبا  درباره 
ی اقشار مستضـعـف و مـحـروم    اند ھمه   دھند و مدعی   سرمی 

جامعه باید به حق و حقوقشان برسند؛ اما در عمل در رابـطـه  
ـیـر و امـیـد فـرق   با حق کارگر میان دولت مھرورزی و تـدب

اصـطـالح خـادمـان    ی ایـن بـه   چندانی نیست چرا کـه ھـمـه 
ـیـش    ی نقض حقوق حقه   محرومین درباره  ی کارگران کـم و ب

ـنـد  بـرابـر آمـار رسـمـی  .  در نھایت یکپارچه و یـکـصـدا ھسـت
ـاد  ١٣٩٢  و  ١٣٩١ حکومتی، میزان تورم در سال    بیش از ھفت

ــگــر   ــکــشــان و دی ــد کــارگــران و زحــمــت درصــد قــدرت خــری
ـیـکـه غـول گـرانـی در  .  دستمزدبگیران را بلعیده است  در حـال

 بیشتر از گذشته طومار معیشت کارگـران را در  ١٣٩٣ سال  
  ٩٣ ھم خواھد پیچاند، افزایش دستمزد کارگـران بـرای سـال  

ـاشـد و ایـن بـه     درصد زیر خـط تـورم مـی ١٥ -١٠ کماکان   ب
معنای افزایش فقر و فالکت بیشتـر در زنـدگـی کـارگـران  

ـیـون .  اسـت  ـل ـی ـیـکـه م ھـا کـارگـر ایـرانـی از ایـن    و در حـال
ـیـغـات سـرسـام آور    بی  ـل ـب عدالتی خشمگین و معترضند، در ت

ـا  ١٣٩٣ شود، تصمیم برای تعیین دسـتـمـزد سـال    ادعا می   ب
ـاراسـتـی ادعـای  . حضور نمایندگان کارگران اتخاذ شده است  ن

ـاسـان    ھا کارگر ایـرانـی و ھـمـه   مذکور را میلیون  ی کـارشـن
دلیل نقض حـقـوق    کنند چراکه اصوال  به   حقوق کار تأیید می 

 سال گذشته، کارگران ایـران  ٣٥ سندیکایی کارگران ایران در  
گیـری در رابـطـه    ی واقعی در مراکز تصمیم   از داشتن نماینده 

ـزایـش  . شان محروم بوده و ھستنـد   با سرنوشت  ـیـب اف بـدیـن تـرت
دستمزد کارگران یک دروغ بزرگ بوده، زیرا عمال  ھر سالـه  

ی    قدرت خرید خانوار کارگران و زحمتکشان، بر خـالف مـاده 
 .تنھا حفظ نشده بلکه سیر نزولی داشته است    قانون کار، نه ٤١ 

ـیـمـانـی کـه   سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پ
ـنـه  ـزی ـابـت آن ھ ھـای    در دفاع از حقوق کـارگـران بسـتـه و ب

ـانـه   سنگین داده و می   کـه گـویـی    دھد، به این تصمیم ظالم
چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین اسـت، اعـتـراض  
شدید خود را اعالم داشته و برپایی ھرگونھاعتراضات جمعـی   

شکنی، حق مسـلـم کـارگـران    را در مقابله با این ستم و قانون 
ـاروایـی بـر  .  داند   می  ـان سـتـم و ن به امید روزی کـه زمسـت

کارگران پایان یافته و ھمراه با نوروز و نوزایی بـھـاران، بـھـار  
خوشبختی کارگران با تشکیل نھادھای سندیکـایـی واقـعـی  

ـابـد  سـنـدیـکـای  .  کارگری به ھمت کارگران ایرانی تحـقـق ی
ـنـد نـود  .  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  اسف

 و دو 
 

اعتراض سندیکا کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه به انتقال 

 ناگھانی رضا شھابی
در حالی که کارگران و ھمکـاران آقـای رضـا شـھـابـی  
برای عیادت او به بیمارستان رفته بودند ، به ھـمـراه خـانـواده  
ایشان به ویژه دو فرزند نوجوان و ھمسر فداکارش حـداقـل بـه  
ـا   این دلخوش بودند که او در لحظه سـال تـحـویـل و نـوروز ب
تنی بیمار در کنار خانواده اش خواھد بود و این می توانسـت  
کمی از رنج ھای بی شمار آنـھـا را بـکـاھـد ، امـا درسـت  
یک روز قبل از سال نو و در یک اقدام ناگھانـی و خـالف  
ـامـه درمـان ، او را   اخالق انسانی و با نیمه کار گذاشتن برن
شبانه به زندان اوین منتقل نمودندو آرزوھای شیرین خانواده و  

سندیکای کارگران شـرکـت واحـد  .  ھمکارانش را بر باد دادند 

اتوبوسرانی تھران و حومه این اقدام خالف انسانی را محـکـوم  
ـیـن   نموده و از سندیکاھای کارگـری و دیـگـر نـھـادھـای ب
ـار مـحـکـوم کـردن ایـن عـمـل ضـد   المللی کارگری خواست
ـنـی بـر   کارگری شده و در پشتیبانی از خواست سندیکا مـب
ـیـد و شـرط آقـای رضـا شـھـابـی اقـدام ھـای   آزادی بی ق

با امید به گسـتـرش صـلـح ،  . حمایتی خود را به عمل آورند 
سندیکای کـارگـران شـرکـت  .  آزادی و عدالت در ھمه جھان 
 فروردین نود و سه  -واحداتوبوسرانی تھران و حومه 

 
رضا شھابی در استانه سال تحویل از 

 بیمارستان به زندان منتقل گردید
ـئـت مـدیـره   ـی رضا شھابی عضـو ھ
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد کـه  
بعلت مشکالت حاد جسمانـی از زنـدان  
ــه   اویـن جــھـت عـمــل جــراحـی کـمــر ب
بیمارستان امام خمینی اعزام شده بـود و  
ـا شـرایـط جـراحـی   مدتی بستری بود ت

ـنـد  ٢٨ کمرش فراھم گردد دیشب    اسـف
بطور ناگھانی بدون مداوا قرار گرفتن، از بیمارستان تـرخـیـص  

ـایـد  . و به زندان بازگردانده شد   طبق توصیه پزشکان شھابـی ب
ھر چه زودتـر مـورد عـمـل جـراحـی قـرار گـیـرد در غـیـر  
اینصورت مشکالت جدی در ناحیـه کـمـر و گـردن خـواھـد  
داشت، با توجه به اینکه مشکالت جسمانـی رضـا در حـیـن  

 بـوجـود امـده امـا  ٨٩ بازداشت در اثر ضرب و شتم در سـال  
متاسفانه مرتب در ادامه درمان نامبرده طی سالھـا در زنـدان  
کوتاھی بوجود امده ،با توجه به اینکه زندانیان ھمه ساله در  
ایام نوروز به مرخصی می ایند، اما شھابی درست یک روز  
ـان بـه   ـیـمـارسـت مانده به سال تحویل بطور ناگھانی شبانه از ب

 زندان برگردانده می شود  
 

عیدی مسئولین قضایی و امنیتی به خانواده 
انتقال رضا در آستانه نوروز به : رضا شھابی

 !زندان
ـتـی    -٦٧ اطالعیه شماره   عیدی مسئولین قضایی و امنی

! انتقال رضا در آستانه نوروز بـه زنـدان : به خانواده رضا شھابی 
بنا به خبر رسیده رضا شھابی کـارگـر شـرکـت واحـد دیـروز  

ـقـل  ٥  اسفند ساعت  ٢٨ چھارشنبه   ـت ـن  عصر به زندان اویـن م
ـقـل  ٥ رضا در تاریخ  . شد   اسفند برای درمان به بیمارستان منت

انتقال رضا به زندان در حالـی صـورت مـی گـیـرد  .  شده بود 
که پزشکان معالج رضا با توجه به وضعیت کمر وی تاکـیـد  

ـان،  .  بر عمل جراحی داشتند  در مدت بستری شدن در بیمارست
رضا زیر نظر پزشک با انجام آزمایشات و فیزیوتـراپـی بـرای  

ـنـکـه خـانـواده ایـن  .  عمل جراحی آماده می شد  ـیـرغـم ای عـل
ـامـات   ـامـه بـه مـق ـا نـوشـتـن ن کارگر زندانی شرکت واحد ب
قضایی خواھان مرخصی پزشکی برای انجام عمل جراحی و  
ادامه مراحل درمانی وی شده بودند اما دادستان اعالم کـرده  

ـتـه  .  است که زندانیان سیاسی در عید مرخصی نـدارنـد  ـی کـم
ـا   ی دفاع از رضا شھابی ضمـن ابـراز نـگـرانـی در رابـطـه ب
وضعیت سالمت این کارگر شرکت واحد، خـواھـان آزادی و  
ـان بـرای انـجـام رونـد درمـان   ـیـمـارسـت انتقال رضا شھابی به ب

 .است 
 ١٣٩٢  اسفند  ٢٩  -کمیته ی دفاع از رضا شھابی  

 
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به 

 مناسبت فرا رسیدن سال نو
کارگران و مردم شریف ایـران  .  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـارزه و   سالی دیگر در گردش دیرین طبیـعـت و در پـس مـب
امید و آرزوی ما انسانھا برای برخورداری از یـک زنـدگـی  

سالھاست ما کـارگـران ایـران  . شاد و مرفه در حال تولد است 
ـیـجـه   ـت با پیام درد و رنج به استقبال سال نو میرویـم امـا در ن
ـبـش کـارگـری   ایستادگی و مبارزه رو به گسترش مان،  جن
ایران شکوفاتر و آگـاه تـر از ھـر سـالـی قـدم بـه سـال نـو  

ـیـن بـود و  .  میگذارد  ـیـش چـن امسال نیز ھمچون سالھـای پ
عالوه بر بخشی از کـارگـران کـه حـول طـومـار اعـتـراضـی  
ـزایـش   ـاد اف جنبش افزایش حداقل مزد را به پیش بـردنـد، فـری
ـز کشـیـده   ـی ـتـی ن مزد به داخل برخی مراکز تولیدی و صنـع

کارگران چادرملو و پلی اکـریـل اصـفـھـان و دھـھـا و  .  شد 
صدھا کارخانه دیگر اعتصابات و تجمعاتی قدرتمند سـازمـان  
دادند و کارگران فوالد زاگـرس در واپسـیـن روزھـای سـال،  
ـا   مقابل وزارت کار را صحنه اعتراضی کوبنده کـردنـد  و ب
اتکا به قدرت اتحاد و ھمبستگی خود نشان دادنـد کـارگـران  
ـیـر   ایران علیرغم تشدید سرکوب اعتراضات شان در دولت تـدب

محکم و استوار  پای دفاع از حقـوق انسـانـی شـان  !!  و امید 
ـاه   ـا خـود ذره ای کـوت ایستاده اند و در دفاع از زندگی و بق

ـا  . نخواھند آمد  ـان ت این پیام امسال کارگران ایران از خـوزسـت
ـزد و تـھـران و جـای   ـا ی آذربایجان و از اصفھان و کردستان ت

ـان بـود  ـامـی کـه در  .  جای کشور به دولت و کـارفـرمـای ـی پ
صورت تداوم وضعیت موجود و عدم تجدیـد نـظـر فـوری در  
حداقل مزد مصوب، دامنه ظھورش در سال آینده وسعتـی بـه  

اتحادیه آزاد  .  مراتب بیشتر و تعیین کننده تر پیدا خواھد کرد 
کارگران ایران با تاکید بر تجدید نظر فوری در حـداقـل مـزد  
مصوب و  فراخوان به عموم کارگران برای اعـتـراض بـه آن،  
فرا رسیدن عید نوروز را به کارگران، عموم مردم شریف ایـران  
ـنـد و خـانـواده ھـای   و بویژه به خانواده ھـای کـارگـران درب
تمامی زندانیان آزادیخواه صمیمانه تبـریـک مـیـگـویـد و بـه  
ھمه عزیزانی که بدلیل دفاع از حقـوق انسـانـی کـارگـران و  
ـفـرسـتـد و سـبـد   ـی مردم ایران به زندان افکنده شده اند درود م

مـا تـالش و  .  سبد شکوفه بھاری  تقدیم این عزیزان میکند 
ـان دادن بـه   ـای مبارزه بیشتر و اتحاد  و ھمبـسـتـگـی بـرای پ
وضعیت مشقت بار کنـونـی را سـرلـوحـه آغـازی دگـرگـون  
ـا کـارگـران در   کننده در سال جدید خواھیم کرد و ھمدوش ب
سراسر کشور لحظه ای از مبارزه برای دست یابی به حـقـوق  

بھاران خجسته باد اتـحـادیـه  .   انسانی مان باز نخواھیم ایستاد 
 ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٨  –آزاد کارگران ایران  

 
پیام شادباش به مناسبت فرا رسیدن نوروز 

١٣٩٣ 
ـا  .  علی نجاتی  بار دیگر ھـمـچـون سـالـھـای گـذشـتـه ب

سپری شدن ماه ھای زمستان به استقبال بھاری جـدیـد مـی  
رویم و به تماشای شکفته شدن گلھای رنـگـارنـگ بـھـاری  
که رنگ و بوی تازه به طبیعت مـی دھـد و آن را مـزیـن  

اما با آمدن بھار و سرسبزی طبیـعـت  .  می سازد می نشینیم 
چرا کارگران این توده زحمت کش می بایستی بیشتر نگـران  
آینده خود و خانواده اشان باشند؟ این چه زنـدگـی اسـت کـه  
ـاتـالق   برای کارگران ساخته اند که ھمیشه می بایستی در ب
تورم و گرانی افسار گسیخته و کمرشکن دست و پا بزنند و  
در انتظار مرگ تدریجی بنشینند؟ آیا این ستـم کـه بـر مـا  
روا داشته می شود خودمان سھمی دراین استثمار نداریم کـه  
با چشمانی باز به آن می نگریم و ھمچنان سکوت کرده ایـم  

 و در انتظار امداد از غیب نشسته ایم؟ 
 و  ٣٣ ،  ٩٢ ھمه ما به خوبی می دانیم تورم که در سال  

 درصد از زبان مسئوالن اعالم می شد خیلی بیشتر از  ٣٥ یا  
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علیرغم این ھمه گـرانـی دولـت دسـتـمـزد  .  این رقم بوده است 
 درصد نسبت به حداقل مـزد یـک کـارگـردر  ٢٥ را  ٩٣ سال  
ـتـر  ٩٢ سال    افزایش داده است که بر اساس آمار ده درصد کـم

این اضافه دسـتـمـزد در  .   باشد    می ٩٢ از تورم اعالمی سال  
حالی اعالم می شود که آقای روحانی ازاجرایـی شـدن فـاز  
دوم ھدفمندی یارانه ھا و افزایش قیمت حامل ھـای انـرژی  
سخن می گوید که این خود پیامـی اسـت بـه ھـرچـه کـم  

ـیـن  .   رنگتر شدن سفره ی خالی ما کارگران  بنا بـر ایـن چـن
ـنـم جـای ھـیـچ   ـی رویکردی که از دولت تدبیر و امید می ب

  ٢٥ من به عنوان یک کارگر افزایـش  .  گونه امیدی نیست 
درصدی دستمزد، که دھن کجی به توده زحمت کش و ستم  
ـزایـش دسـتـمـزد بـر   دیده است را محکوم کرده و خـواھـان اف

 ھای یك زندگی انسانی می باشم و از تمـامـی    اساس ھزینه 
کارگران وھمچنین فعالین کارگری تقاضا دارم که با اتحـاد  
و ھمدلی نسبت به این افزایش دست مـزد اعـتـراض خـود را  

ـئـت مـدیـره سـنـدیـکـای  .  اعالم دارند  ـی علی نجاتی عضو ھ
 .کارگران نیشکر ھفت تپه خورشید 

 
از کارگران نوپوش و خواست برحقشان 

 !حمایت کنیم
زیـر مـجـمـوعـه  ( اعتراضات کارگران کارخـانـه نـوپـوش  

مـاه حـقـوق مـعـوقـه  ١٠ که خواھان ) شرکت ایران برک رشت 
اواخـربـھـمـن  . خود می باشند اخیرا  وارد فاز جدیدی شده است 

 کـارگـرایـن ایـن کـارخـانـه   ١٢٠  نفر از  ٤٠ ماه سال جاری،  
ـابـت پـرداخـت   بعدازاینکه مطلع شدند،مدیریت شرکت وامی ب
حقوق کارگران، دریافت کـرده امـا قصـد دارد آن را صـرف  
امور دیگری کند،تصمیم گرفتند برای اعتراض به این اقـدام  
کارفرما به دفتر مرکزی ایـن شـرکـت در تـھـران مـراجـعـه  

کارفرما به منظور جلوگـیـری از حـرکـت اعـتـراضـی  . کنند 
کارگران تالش کرد تا با انواع و اقسـام کـارشـکـنـی ھـا و  

امـا  .  صحنه سازی ھا مانع از سفرکارگـران بـه تـھـران شـود 
کارگران تسلیم نشده و به طور دسته جمعی به دفتـرمـرکـزی  
ـقـن،   ـنـدات مـت ـا ارائـه مسـت کارخانه مراجعه می کننـد و ب
پیگیرانه خـواھـان پـرداخـت حـقـوق  مـعـوقـه خـود و سـایـر  
ـتـر مـرکـزی   ھمکارانشان می شوند که سرانجام مسئولین دف
به ناچار موافقت می کنند که حقوق معوقه کارگران را بـه  

ـنـد ! صورت ھفتگی  کـارگـران اعـالم  . به حساب آنھا واریز نمای
ـایسـتـی بـه صـورت   می کنند پرداخت حقوق معوقه مـی ب

 صـبـح  ١٠  تومان و حداکثر تا سـاعـت  ٥٠٠.٠٠٠ ھقته ای  
روزھای شنبه ھر ھفته صورت بگیرد و در صورت تاخیـر در  

ـنـد زد  کـارفـرمـا کـه  . پرداخت ،آنھا دست به اعتصـاب خـواھ
ـیـم   انتظار چنین پی گیری را ازجانب کارگران نداشـت ،تصـم

 کارگر و به خصوص  چند نفر از آنھا را کـه  ٤٠ گرفت این  
در  .  شرکت فعال تری در این مسائل داشته اند اخـراج نـمـایـد 

ـایـع   ھمین رابطـه مـحـمـد حسـیـن سـوری کـارفـرمـای صـن
تـعـدادی از  !  پشمبافی ایران برک اعالم کرده برنامه تعـدیـل 

کارگران کارخانه پشم بافی ایران برک و نوپوش از مـدتـی  
ـان تـعـطـیـالت نـوروزی   ـای قبل در دستور کار بوده و پس از پ

از دیگر برنامه ھـای کـارفـرمـا بـرای سـال  .  اجرا خواھد شد 
ـای تـعـداد   ـن جدید، پرداخت حقوق کارگران، از این پس بر مـب

الزم به توضیح است کارخانه نـوپـوش کـه  .  می باشد !  تولید 
ـیـد   ـاشـد بـه تـول زیر مجموعه شرکت ایران برک رشت می ب

این شرکت و کارخـانـه ھـای  .  کت وشلوار مشغول می باشد 
ـایـع   زیر مجموعه آن در گذشته  تحت پـوشـش سـازمـان صـن

 سال پیش به بخش خصوصی واگـذار شـدنـد و  ١٨ بودند که  
  ٢٠٠  نفر به حدود  ١٥٠٠ طی این مدت تعداد کارگران آن از  

ـا بـه  . نفر کاھش یافته است  کارگران کارخانه نوپوش کـه ت
این جای کار به شکلی متحد و یکپارچه از حـقـوق بـرحـق  
خود دفاع کرده و پیگیرانه آن را دنبال نـمـوده انـد اکـنـون در  

ـا  .  معرض تھدید و آزار و اخراج کارفرمایان قرار گرفتـه انـد  ت
آن جا که  آغاز سال نو برای کـارگـران ایـن کـارخـانـه کـه  
ـتـدایـی خـود نـدارنـد،عـالوه بـر   جرمی جز دفاع از حـقـوق اب
فشارھای اقتصادی، ھمراه با عدم امنیت شغلی وتـھـدیـد بـه  

کمیته ھماھنگی ضمن اعالم پشتیبانـی  .  اخراج نیز شده است 
ـارزات بـرحـق کـارگـران ایـن کـارخـانـه   ،  ) نـوپـوش  (  از مب

ـیـن کـارگـری و  ( ازخانواده بزرگ کارگری   ـال کارگران، فـع
و ھمه انسان ھـای آزادی  )  کمیته ھا وتشکلھای کارگری  

خواه و عدالت جامعـه در خـواسـت مـی کـنـد صـدای ایـن  
کارگران را به ھر طریق که می توانند به گـوش ھـمـه ھـم  
ـانـی از ایـن   ـب ـی طبقه ای ھایشان  رسانده با حـمـایـت و پشـت
ـان   کارگران اجازه ندھند خواسته ی ضدکارگـری کـارفـرمـای
ـافـع خـود   ـز جـز مـن سودجوی این کارخانه ،که به ھیچ چی
فکرنمی کنند و زندگی و سـرنـوشـت کـارگـران و خـانـواده  
ـابـد  . ھای آنھا کمترین اھمیتی بـرای آنـھـا نـدارد، تـحـقـق ی

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ٩٢/١٢/٢٨ -کارگری 

 
دیدار فعالین کارگری شھر سنندج با پیمان 

 نودینیان
ـیـن کـارگـری و  ٢٤/١٢/٩٢ شنبه شب   ـال  جمعی از فـع

اعضای کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـتـمـاعـی شـھـر   ھای کارگری به ھمراه تعدادی از فعالین اج

عضـو کـانـون  (  سنندج در دیداری صمیمانه با پیمان نودینیان 
ـیـن بـه مـأمـور  ) صنفی معلمان ایران  ، که به اتھام واھی توھ

ـنـد کـه   ـت دولتی به بیست ضربه شالق محکوم شـده بـود رف
ـنـدج بـه مـورد   اخیرا  نیز این حکم وقیحانه در دادگاه شھر سن

ـان و  .  اجرا در آمد  ـی ـن ـیـمـان نـودی ـا پ ما ضمن ابراز ھمـدلـی ب
تمامی جامعه ی فرھنگی ایران، حمایت بی دریـغ خـود  و  
ـانـه ی کـانـون   ـب جنبش کارگری را از فعالیت ھای حق طـل
صنفی معلمان اعالم داشـتـه، و ضـرورت دفـاع از مـواضـع  
کانون صنفی معلـمـان در تـرویـج و اشـاعـه ی فـرھـنـگ  
آموزشی مناسب و شایسته را وظیفه ی جنبش کـارگـری و  

ـأکـیـد بـر  .  تشکل ھای آن عرصه قلمداد نمودند  حاضرین با ت
ـتـمـاعـی ، و   تحکیم و تقویت وجوه مشترک در مبارزات اج

ـا در  ( ایجاد   پل ھای بیشتر  ارتباطی میان این جنبـش ھـا   ب
، امکان پیشروی و دستیابـی بـه  ) نظر داشتن تمایزات بینشی 

ـیـت   ـبـود وضـع خواسته ھای مشترک و عمومی را جھت بھ
زندگی آحاد جامعه را بیشتر دانسته، و گذار از ایـن مـرحـلـه  
را به منظور  پایان بخشیدن به بخش عظیمی از دردھا و رنـج  
ـقـی   ـل ـاپـذیـر و ضـروری ت ـاب ن ـن ھای مردم ایران، امری اجت

 .نمودند 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ٢٥/١٢/٩٢  -کارگری 
 

پنج ماه حقوق معوقه در واحد تعمیر 
 وماشین االت اداره کل راه وترابری سنندج

ـیـرکـاران اداره کـل راه  ١٥ به گزارش رسیده    نفر از تـعـم
وترابری شھر سنندج که مکانیک،باتری ساز وآھنـگـر مـی  

 ماه است که حقوق خود را دریافت نکـرده انـد  ٥ باشند حدود  
ـا بـه   و ھمچنین این اداره از دادن عیدی وپاداش ودیگر مـزای
ـتـه   آنان نیز سر باز می زند که ھمگی آنان به مدت یک ھف
است که دست از کار کشیده وھم اکنون در اعتصاب به سـر  

کمیته ھماھنگی بای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  می برند 
 ١٣٩٢  اسفند  ٢٤ -ھای کارگری 

 
عیدی مسئولین  -٦٧ اطالعیه شماره 

: قضایی و امنیتی به خانواده رضا شھابی
 ! انتقال رضا در آستانه نوروز به زندان

بنا به خبر رسیده رضا شھابی کارگـر  :  ١٣٩٣ فروردین  ٢  
 عصـر بـه  ٥  اسفند ساعت  ٢٨ شرکت واحد دیروز چھارشنبه  

ـنـد بـرای درمـان  ٥ رضا در تاریخ  .  زندان اوین منتقل شد   اسف
انتقال رضا به زنـدان در حـالـی  .  به بیمارستان منتقل شده بود 

ـا تـوجـه بـه   ـالـج رضـا ب صورت می گیرد که پزشکـان مـع
ـنـد  در مـدت  .  وضعیت کمر وی تاکید بر عمل جراحی داشـت

ـا انـجـام   ـزشـک ب بستری شدن در بیمارستان، رضا زیر نظـر پ
. آزمایشات و فیزیوتراپی برای عمل جراحی آمـاده مـی شـد 

ـا   علیرغم اینکه خانواده این کارگر زنـدانـی شـرکـت واحـد ب
ـزشـکـی   نوشتن نامه به مقامات قضایی خواھان مـرخصـی پ
برای انجام عمل جراحی و ادامه مراحـل درمـانـی وی شـده  
ـاسـی در   بودند اما دادستان اعالم کرده است که زندانیان سـی

کمیته ی دفاع از رضا شھابی ضـمـن  .   عید مرخصی ندارند 
ابراز نگرانی در رابطه با وضعیت سالمت این کارگر شـرکـت  
ـان بـرای   واحد، خواھان آزادی و انتقال رضا شھابی به بیمارست

 .انجام روند درمان است 
 

تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت در میان 
 فعاالن وتشکل ھای واقعی کارگری

جلسه مشترک عده ای از فعاالن کارگری از شھرھای  
در این جـلـسـه  .  مختلف در ایام عید در شھر سقز تشکیل شد 

بر ضرورت گسترش وھماھنگی  فعالیت ھای کارگـری در  
سراسر کشور تاکید گردید ونظرات مختلف در جـھـت ایـجـاد  

تاکید ھمگـان بـر آن  .  تشکل سراسری مورد بحث قرارگرفت 
ـاح ھـای خـود   ـاھـمـه جـن بود  که حاکمیت سرمایه دارای ب
ـیـت ھـای کـارگـران   ـال درجھت جلوگـیـری از گسـتـرش فـع

این جناج ھای متحد در  .  ھماھنگ ومتحدانه عمل میکنند 
ـیـع حـقـوق   ھماھنگی بایکدیگر در سرکوب کارگران و تضـی

ـیـل  .  آنان تالش میکنند  ـب ھمچنین اقدامات اخیـر دولـت از ق
ـاکـیـد   تعیین حد اقل دستمزد مصوب شو رای عالی کار و ت
ـیـن   بر تداوم سیاست حذف یارانه ھـا تـوھـمـات مـوجـود در ب
ـیـر و   برخی محافل  سازشکار کارگری نسبت به دولت  تـدب

اکنون  بیش از ھـر زمـان  .  را آشکار ساخته !!! اعتدال و امید 
احساس میشود که فعاالن وتشکل ھای واقعـی کـارگـری،  
ـاسـب   در یک برنامه ھماھنگ به تدوین سازو کارھـای مـن

ـنـد   ـبـع .( برای دفاع از کارگران اقدام نمای سـایـت کـانـون  : مـن
 )مدافعان حقوق کارگر 

 
 سال جدید و افزایش ناچیز دستمزدھا

ـاز ھـم   افزایش ناچیز دستمزدھا در آخرین روزھای سـال ب
ـزایـش  .  دیوار کارگران کوتاھتـریـن دیـوار اسـت  ـان اف در جـری

دستمزدھا، کارشناسان و اقتصاددانان ریز ودرشـت وفـادار ایـن  
نظام سرمایه داری ، کارفرمایان و دولتمردان، مسئوالن ھـمـه  

صداھا به ھم مـی  .  و ھمه در جھت جریان آب شنا می کنند 
آمیزد ، بلندگوھای رسانه ھای جمعی ، روزنامه ھـا اعـالم  

ـزایـش  : "  کـه "  دست نگه داریـد  " "  ای ھوار " می کنند   اف
اولیـن سـوال  .  ؟؟ ." !!! دستمزدھا، باعث افزایش تورم می شود 

ـا اعـالم   این است که چرا قبل از افزایش دستمزدھـا دولـت ب
ـا   ـزایـش  %  ٤٠ قبلی بھای سوخت و حـامـل انـرژی را ت اف

ـتـه اسـت   ـاف ـی ـنـوز  .  میدھد؟ ھنوز که دستمزدھا افزایش ن ھ
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ـافـت نـکـرده انـد   . ھزاران کارگر ، دستمزد اسفند ماه را دری
ھنوز ھزاران نفر از ما کارگران دستمزد ماھھای پیش عـقـب  

ھنوز به نیمه اول ماه نـرسـیـده ، حـقـوق  . افتاده را نگرفته ایم 
ما کـارگـران  .  ھای دریافتی ما کارگران به پایان می رسد  

ـبـض ھـای   دستمزد خود را دریافت نکرده ،درفکر پـرداخـت ق
ـانـی سـال   آب و برق و گاز ھستیم که ناگھان در روزھای پای
ـابـد  ـزایـش بـھـا مـی ی . بھای قبض ھا درسکوتی موذیانه اف

اظھارنظرھای این کارشناسان باتوجه به اطـالعـات مـوثـق از  
ـز   ـاچـی ـزایـش ن ـا اف ـزایـش تـورم ، ب آمار و ارقام گرانـی و اف
ـاوه گـویـی مـی پـردازنـد  . دستمزد ما کارگران ھمچنان به ی

ـا   باید از این عالیجنابان قسم خورده وفادار پرسید آیا تاکنون ب
دستمزد ناچیز که پنج برابر زیر خط فقر باشد زنـدگـی کـرده  
اند؟ افزایش ناچیز دستمزدھا برای آن اسـت کـه ازسـودھـای  

بـرای  .  افسانه ای سرمایه داران ، کارفرمایان کاسـتـه نشـود 
ـان تـداوم   آن است که انباشت سرمایه سـرمـایـه داران ھـمـچـن

افزایش ناچیز دسـتـمـزدھـا بـرای آن اسـت کـه  .  داشته باشد 
ـیـل   ھزینه بحران اقتصادیشان را به زندگی ما کارگـران تـحـم

ـنـد  بـرای آن اسـت کـه کـیـسـه ھـای رانـت خـواران ،  .  کن
 .چپاولگران و دزدان رنگارنگ خالی نماند 

باید سفره نان ما زحمتکشان جامعه ھر چه بیشتر جمع و  
ـیـروی کـارمـان سـیـل  . جورگردد  بایـد بـرای ارزان خـریـدن ن

در این دنیای وارونه قیمت کـاالھـای  .  بیکاران انبوه تر گردد 
تولید شده توسط ما کارگران ھرماه و ھـر فصـل و ھـر روز  

ولی سالی یکبار که قـرار اسـت  .  درحال افزایش است  "  دائما 
ـزی بـرخـوردارگـردد ، وفـاداران بـه   دستمزدھا ازافزایش ناچـی

ـزایـش  "  سرمایه داری ھمه باھم به صدا در می آینـد کـه   اف
محصـول کـار مـا  ."  دستمزدھا باعث افزایش تورم می گردد 

ـزایـش   کارگران ، ھزاران کاالی تولید شده ھمیشه در حـال اف
قیمت است ، اما از اقتصاددانان و کارشناسان وفادار بـه ایـن  

ـتـرض بـه عـقـب  . نظام صدایی در نمی آید  ما کارگران ، مع
افتادن دستمزدھایمان ھر روز تحت فشار پلیسی به سـر مـی  

سخنگویان ما کارگران دستگیـر و روانـه زنـدان مـی  .  بریم  
درعـوض دزدان و غـارتـگــران حـاصـل زحـمـات مــا  .  شـونـد 

کارگران روز به روز رنگ عوض می کنند ، فربه تـر مـی  
ـاولشـان ادامـه مـی   شوند و ھر روز با شگردھای نوین به چپ

ـیـن  . دھند   اندسته از چپاولگران وغارتگران که درمقابـل دورب
با چھره ای پیروزمند و اراسـتـه امـا  .خبرنگاران قرار میگیرند 

ـزایـش  .  مضحک ھمه ما زحمتکشان رابه تمسخر میگیرند  اف
ـفـه ادامـه دارد  ـزایـش  .  تورم سـالـھـاسـت کـه بـی وق امـا اف

. دستمزدھا ھیچگاه حتی به سایه تـورم ھـم نـرسـیـده اسـت  
ـزایـش دسـتـمـزد کـه حـداقـل   شورای عالی کار و کانـون اف
ـانـون   دستمزد ساالنه را تصویب می کنند و آن را به مثابـه ق
ـزایـش   ـانـون اف ـیـن ق ـنـد، خـودشـان بـه ھـم قابل اجرا می دان

ـنـد   ـیـسـت ـنـد ن   ٤١ زیـرا کـه مـاده  . دستمزدھا مقید و پای ب
مجلس نرخ تـورم  . ،افزایش دستمزد را مطابق بانرخ تورم میداند 

ھـر  . درصد اعالم مـیـکـنـد /  ٤٠  ، را  ٩٢  ماه اول سال  ٦ را در  
ـیـشـتـر از   ـلـی ب ـی چند که امار وارقام قیمتھا وتورم واقعی خ

اگر این افزایش دستمزد ھر سال مطابـق  . اعالمی مجلس است 
با تورم واقعی محاسبه می شد،اکنون این فاصله چشمگیـرو  
ـیـش نـمـی   غیر قابل قیاس بین دستمزد ھا وتـورم وگـرانـی پ

اکـنـون اجـاره بـھـای مســکـن درمـنـطـقـه مـتـوســط  .  امـد  
ـارتـمـان .   تومان است ٨٠٠٠٠٠ متری    ٧٠ اجاره بھـای یـک اپ

ایـن  . متری ، یک میلیونوشش صد پنجاه ھزار تومان اسـت  
مبلغ برای چند درصد از ما کارگران قابـل پـرداخـت اسـت؟  
ـز در نـظـر   ـی حتی اگر این مبلغ را در مناطق کارگر نشین ن

ـا  .   میلیون میشود ١٠٠٠٠٠٠ حداقل  . بگیریم  ـلـغ ب ـب ایا ایـن م

دستمـزدھـای بـخـش  .  دستمزدھای کنونی قابل مقایسه است 
بزرگی از ما کارگران بر اسـاس مصـوبـه حـداقـل دسـتـمـزد  

ایا با این دستمرد اعالمی میتوان زندگـی  .  محاسبه میگردد 
ـزایـش دسـتـمـزد ٤١ قانون کار ماده  (کرد؟   ـا تصـویـب  )   اف ای

ناچیز ومسخره آمیز افزایش دستمزدھا قانونـی اسـت ؟ تـورم  
 درصدی ھر ساله کجا، و زنـدگـی مـا کـارگـران  ٤١ باالی  

که خالی ازتأمین رفاه و آسایش است کـجـا ؟ زنـدگـی مـا  
ـزایـش  .  کارگران که روزبه روز بی آبروتر می شـود  ـا اف ـا ب آی

ـبـران اسـت؟ زنـدگـی خـانـواده مـا   ـابـل ج ناچیز دستمزدھا ق
ـزایـش تـورم و گـرانـی   ـا اف کارگران که ساعت به ساعـت ب
تھدید می شود، و خانواده به مفھوم مدنی جـامـعـه ھـر روز  
ــن اقــتـصــاددانــان و   ــر مــی گــردد، آیــا صــدای ای سـســت ت
ـزی کـه تـوسـط دولـت و   کارشناسان در می آید؟ تنھا چـی
. دیگر مسئوالن مورد توجه نیست زندگی ما کارگران اسـت 

قانون اساسی و منشور حقوق بشرسازمان بین الملل بر حـقـوق  
اجتماعی شھروندان تأکید دارد، و توجه دولتھا را بر امنیت و  

زیرا که تـداوم  .  آرامش این نظام سرمایه داری جلب می کند 
زندگیشان به سبب وجود حفظ و انبـاشـت سـرمـایـه سـرمـایـه  

ـان  .  داران است  ـن ـی حفظ زندگی مـا کـارگـران سـوپـاپ اطـم
. پابرجایی و برقراری جامعه سرمایه داری بشـمـار مـی رود 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری  -آیت نیافر  
 

شاھرخ زمانی ھیجدھمین روز اعتصاب غذا 
 را پشت سر گذاشت 

ــه گــزارش  ــرخ  ٤ ب ــت ازشــاھ ــمــای ــه ح ــت ــن کــمــی فــروردی
زمانی،شاھرخ زمانی درچھارمیـن روزاعـتـصـاب غـذایـش از  

 روز  ١٤ زندان گوھر دشت به زندان قزل حصار منتقل شـد و  
است که در زندان قزل حصار در اعتصاب غـذا بـه سـر مـی  

 کیلو گرم وزنـش  ١٤ شاھرخ زمانی بر اثر اعتصاب غذا  . برد 
ـا زمـانـی کـه او را بـه   کم شده است و  اعالم کرده است ت

ـنـد بـه اعـتـصـاب غـذا  ١٢ سالن    زندان گوھردشت بر نـگـردان
 .ادامه خواھد داد  

 
جنبش اعتراض به سطح دستمزد، نقش 

فایق  -فعالین کارگری، ارتقا یا تنزل 
 کیخسروی

جنبش اعتراض به سطح نازل دستمزد امروز بـه سـطـحـی  
رسیده است که نه تنھا نظر تمامی فعالین جنبش کـارگـری  
و سازمانھا و تشکل ھای موجود را به خود جلب کرده اسـت  
بلکه اعتراض به دستمزد مصوب سال نود و سه به گفتمانـی  
ــت و   ــل شــده و دول ــدی ــر در مــیــان کــارگـران تــب ھـمــه گــی
دستگاھھای مرتبط با تعیین مزد نیز، امسال بیـشـتـر از ھـر  
ـنـد بـه طـوری   زمان دیگر حساسیت این امر را مد نظر داشـت
که تا قبل از اعالم تصمیم شان برای میزان افزایش دسـتـمـزد  
ـامـه ی   در سال نود و سه ده ھا مناظره و مصـاحـبـه و بـرن
ـزان   تلویزیونی تھیه کردند تا با این عمل ھم مـحـکـی از مـی
ـتـمـاعـی را آمـاده   اعتراض کارگران بزنند و ھـم فضـای اج

دسـتـمـزد  .  کنند برای تعرضی دیگر به سـفـره ی کـارگـران 
ـابـل ایـن   ـق مصوب جدید باالخره اعالم شد اما کارگران در م

ـارز خـواسـت  !  تعرض چه اقدامی میبایست انجام دھند  نمود ب
ـزان   کارگران برای دفاع از زندگی شـان و اعـتـراض بـه مـی
ـز و   ـبـری دستمزد را در اعتراض بزرگ کارگران ماھشھـر و ت
ـاری   کارگران سندیکای شرکت واحد تھران و ھمچنین ھـم ی
ـنـدگـان   کارگران زندانی و اقدامات چشم گیر ھماھنگ کـن

ـتـوان دیـد  ـی ـفـری کـارگـران م اکـنـون  .  طومار چھل ھـزار ن
ـان کـارگـران بـرای   جنبشی سازمان یافته و پیـگـیـر در مـی

ـا   ـایسـتـی ب ـان اسـت و ب اعتراض به سطح دستمزد ھا در جری
ـیـن ھـر   ایجاد اتحاد و ھمدلی بیشتر در میان کارگران و فعال

امسال بیشتر از سالھای گـذشـتـه  .  چه قدرتمند تر ادامه یابد 
فعالین جنبش کارگری روی مسئله ی دستمزد خـم شـده و  
ـقـطـه   با جدیت بیشتری بر این امر تاکید گذاشته اند و ایـن ن

ـزان کـه کـارگـران  .   قدرت برای ما کارگران است  به ھر مـی
بیشتر حول اعتراض به این موضوع متحد شوند و دسـت بـه  
ـیـم   اقدامات عملی بزنند اعمال فشار بیشتر به نھاد ھای تصم
گیرنده وارد میشود و احتمال تجدیدنظر از سـوی وزارت کـار  

ـایـد در نـظـر  .  برای تغییر در مصوبـه دسـتـمـزد وجـود دارد  ب
گرفت که چنین نوع برخوردی از سـوی دولـت و بـدون در  

ـا بـه در نـظـر  ٤١ نظر گرفتن ماده    قانون کـار کـه صـراحـت
گرفتن تامین معیشت یک خانواده چھار نفری تاکـیـد دارد  
خود نمونه قانون گریزی و عمل خلف قانون از جانب دستگـاه  

ـیـن مـزد چـه  .  تعیین دستمزد است  ـی اینکه کل مناسبات تـع
ـان اسـت امـا در   اندازه ضد کارگری اسـت بـرای ھـمـه عـی
ـنـھـا بـه چـالـش کشـانـدن   ـانـه اگـر قصـد ت بستری واقع بین
ـیـشـت   ـبـت در مـع مناسبات نیست و ھدف واقعی تغییـر مـث
خانواده ھای کارگران است بایستی با تاکید بر ھمیـن عـمـل  
خلف قانون و به ھیچ انگاشتن خواست کارگران برای داشتـن  
یک زندگی معمول از جانب دولت اعتراض نمود و با قـدرت  
اعتراضی دستگاه ھای ذی ربط را مجاب به تجدید نظـر در  

ـار  .  مزد مصوب نمود  ما کـارگـران بـه ھـیـچ عـنـوان زیـر ب
بایستی با در نظـر  .  افزایش درصدی میزان مزد نخواھیم رفت 

ـنـکـه  .  داشت سبد ھزینه خانوار، تعیین مزد صورت بـگـیـرد  ای
ـیـشـتـر   ـا جـدیـت ب فعالین کارگری و تشکل ھای موجـود ب
ـار   ـنـد بسـی نسبت به ھر زمان دیگر در این عرصه اقدام میکن
مفید است و در اتحاد طبقاتی کارگران حول مطالبه دستمـزد  
ـتـوانـد   متناسب با زندگی خانوار کارگری تاثیری جھشی می
ـیـشـتـر   داشته باشد اما چیزی که تا کنون شاھد بـوده ایـم ب
اعالم اعتراض در قالب بیانیه و نوشتار و ابراز مبلغ دسـتـمـزد  

این امر خـود  . دو میلیون تومانی به صورتی نظری بوده است 
مسلما تاثیراتی در تعمیق اعتراض کارگران دارد اما کـافـی  

باید دانست که اعتراض بـه سـطـح دسـتـمـزد از ایـن  . نیست 
سطح بسیار فراتر رفته و قدمھای بیشتری به جلو گـذاشـتـه  

ـا تـجـمـع و اعـتـراض  . است  اینکه کارگـران در مـاھشـھـر ب
ـار   کارفرما را وادار به افزایش دستمزد میکنند نمونه ای بسـی
برجسته است و یا اینکه چھل ھزار کارگر از مراکز تولیـدی  
و کارگری امضا میدھند و اعتراض خود را اعالم مـیـدارنـد  
و این پشتوانه ای واقعی و مادی میشود برای ھـمـاھـنـگ  
کنندگان این طومار که تاکنون چند مورد تجمع و اعتراض  
ـار قـدم   را در جلوی مجلس و وزارت کار سازمان دھند، بسـی

ـتـه ی کـارگـری  .  مھمی است  این نوع اعتراض سازمان یاف
موجب شده است که در مجلس، نمایندگانی به پاسخگـویـی  
به کارگران ناچار به اظھار نظر شوند و یا اینکه وزارت کـار  
ـنـدگـان طـومـار   تاکنون جلساتی را با حضور ھماھنـگ کـن
ـز ارائـه دھـد  . اعتراضی داشته باشد و جوابیه ھایی کتبی نی

ـزایـش دسـتـمـزد   ھرچند تاکنون شاھد تغییری واقعی برای اف
بعد از اینگونه اعتراضات نبوده ایم اما این واضـح اسـت کـه  
اینگونه اقدامات مانند طومار اعتراضی چھل ھـزار کـارگـر  
و تجمعات و پیگیری ھای ھماھنگ کنندگان و اعـتـراض  
ـز   ـبـری کارگران سندیکای واحد و کارگران در مـاھشـھـر و ت
موجب گشته است که نه تنھا در میان کارگران تـحـرکـاتـی  
ـان   ـلـکـه در مـی ـیـشـتـر شـود ب برای اعتراض به دستمزد ھا ب
دولتیان نیز به یک دغدغه اصلی تبدیل شده است و ھـراس  
. اعتراضات گسترده ی کارگری ھمواره باالی سر آنان اسـت 
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پس با در نظرداشت و شناخت از سطح این جنبش اعـتـراضـی  
در امروز، باید توجه کرد که برای ارتقای عمـلـی و عـطـف  
به نتیجه اعمال از طرف فعالین کـارگـری، چـه کـارھـایـی  

ـیـه ھـای  .  باید در دستور قرار گیرد  ـان ـی ـنـھـا صـرف ب اگـر ت
اعتراضی و نظری در دستور فعالین باشد این نوعی سطحـی  
نگری به مقوله دستمزد است و تنھا این اعتراض را، نـوعـی  
ـیـت جـلـوه مـی دھـد کـه   نظر اعتراضی عادی و کـم اھـم

امـا بـرای  .  چیزی جز تنزل این جنبـش را در دورنـمـا نـدارد 
ـیـن ایـن   ـال ارتقای عملی این مسئله بایستی کارگـران و فـع
عرصه دست در دست ھم گذاشته و ھر چه بیشتر نیـرو حـول  

بایستی با ارتباط با کـارگـران  .  این مطالبه حیاتی گرد آورند 
ـلـف ھـزاران امضـای دیـگـر بـه طـومـار چـھـل   مراکز مخت
ـا درس آمـوخـتـن از کـارگـران   امضایی کارگران افـزود و ب
ـیـه   ماھشھر ده ھا مرکز کارگری دیگر دست به اعتراض عل

در نامه ی اخیر ھماھنگ کنندگـان  . سطح دستمزد ھا بزنند 
ـا   طومار خطاب به وزارت کار اعـالم شـده اسـت کـه اگـر ت
ـاق   ـف پایان فروردین ماه تجدیدنظر در میزان دستمزد مصـوب ات

بایستی به ایـن  .  نیافتد کارگران دست به اعتراض خواھند زد 
مـا  .  حرکت پیوست و اعتراضات را به ھر شکـلـی دامـن زد 

کارگران بیشتر از این تاب این ھمه فقر و فالکت و خفـت را  
ـیـه سـطـح  .  نداریم  ـبـش اعـتـراضـی عـل ـای جـن ـق تنھا راه ارت

دستمزدھا پیوستن عملی به اقدامات تاکنونـی کـارگـران در  
ـنـده طـومـار و   ماھشھر و تبریز و چھل ھزار کارگر امضاکـن
اقدامات کارگران سندیکای شـرکـت واحـد در جـمـع آوری  

از ایـن رو  .  اسـت ....  امضا و تجمع درمقابل وزارت کـار و  
فعالین جنبش کارگری بایستی از این منظر اقـدامـات آتـی  

 .را در دستور کار قرار دھند 
 

 کمیته دفاع از کارگران ١١اطالعیه شماره 
محمد موالنایی در  –دستگیر شده مھاباد 

 بیمارستان مھاباد بستری شد
ـایـی   ١٣٩٣  فروردین سال  ٦ روز چھارشنبه   ، محمد مـوالن

 روز بـه مـرخصـی آمـده  ٥ کارگری زندانی  که برای مدت  
بود، در بیمارستان امام خمینی مھاباد با تجویز دکترھا بـرای  
معالجه آرتروز ، فشار خون باال و عـفـونـت ریـه ھـا بسـتـری  

ــایــی  .  شــد  ــال ســن دارد و بــه جــرم  ٧٦ مــحــمــد مــوالن  س
ـتـه  .  ھای کارگری، دستگیر و زندانی شده است   فعالیت  ـی کـم

ـازداشـت ایـن   ـار دیـگـر، ب دفاع از کارگران دستـگـیـر شـده ب
 ساله که به جرم دفاع از طبقه کـارگـر بـه زنـدان  ٧٦ کارگر  

ـیـن اعـالم   محکوم شده است، را محکوم مـکـنـد و ھـمـچـن
کنیم که مسئولیت امنیت جانی این کارگـر زنـدانـی بـر    می 

کمیته دفاع از کـارگـران دسـتـگـیـر  .  عھده قوه قضائیه است 
 شده مھاباد 

 
 کمیته دفاع از کـارگـران دسـتـگـیـر  ١٠ اطالعیه شماره  

ـاد    –شده مھاباد   ـاب اطالعیـه کـارگـران دسـتـگـیـر شـده مـھ
 پیرامون تعیین دستمزد کارگران در آستانه سال نو 

 
دستمزدھای به مراتب زیر خط فقر، عیدی 

 شورای عالی کار به کارگران
ماه آخر ھر سال، شورای عالی کار که مرکب  اسـت از  
ـنـدگـان   ـای ـزرگ، نـم نمایندگان دولت به عنوان کارفـرمـای ب

ـتـی در    کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده تشکل  ھای دول
ـیـن   ـی محیط کار، بـرای تـوده کـارگـر حـداقـل دسـتـمـزد تـع

ھای قبل دستمزد چند بـرابـر    امسال نیز به روال سال . کنند   می 
ـیـروی  .  زیر خط فقر را به کارگران تحمیل کـردنـد  کـارگـر ن

ـا در    ر   دار به فـروش مـی   کارش را در بازار به سرمایه  سـانـد ت
ـافـت    مقابل برای امرار معـاش خـود و خـانـواده  اش مـزد دری

آورد،    او با دستمزدی که از این طـریـق بـه دسـت مـی .  کند 
... ی خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل فـرزنـدان و   ھزینه 
ـاره    پردازد تا بتواند برای ادامه   را می  ـات و فـروش دوب ی حـی

ـیـل  .  نیروی کار به صاحب سرمایه، تجدیـد قـوا کـنـد  بـه دل
ـتـمـاعـی   ـات اج ـاسـب ـاتـی در مـن ـق وجود نابرابری و تضاد طب
ـقـط    کنونی، تعیین دستمزد نیز واقعی نیسـت و کـارگـران ف

کننـد و بـخـش    بخشی از حاصل دسترنج خود را دریافت می 
اما آنـچـه کـه  . کنند   داران تصاحب می   دیگر از آن را سرمایه 

امروز به یک معضل اساسی برای طبقـه کـارگـر در ایـران  
ـا ایـن مشـکـل مـواجـه  ـادی ب انـد،    تبدیل شده و کارگـران زی

ـز و زیـر خـط   ـاچـی پرداخت نشدن ھمان دستمزدھا و مزایای ن
 کـارگـران    ھای اخیر عدم پـرداخـت حـقـوق   در سال .  فقر  است 

ـتـه و بـه امـری    داران، روز به   توسط سرمایه   روز گسترش یاف
ـاعـث شـده کـه  .  رایج و متداول تبدیل شده اسـت  ایـن رونـد ب

ـا ایـن مـعـضـل    بخش  ھای مختلفی از طبقه کارگر، ھمواره ب
ـتـن    دست به گریبان باشند و از راه  ـلـف بـرای گـرف ھای مخـت

ـنـد  ـزن ـارزه ب ـا  .  مطالبات خود، دست به مـب کـارگـرانـی کـه ب
اند از راه ھای مختلف ، از    ھای معوقه مواجه   مشکل حقوق 

جمله تجمع ، تحصن ، راھپیمایی و اعتصاب و اشکال دیـگـر  
باری که صاحبان سرمایـه    اعتراض و مبارزه ، به شرایط اسف 

داران ھـمـواره    سرمایه .  کنند   اند، اعتراض می   برای آنان رقم زده 
ـات    در برابر اعتراض  ـب ـتـن مـطـال ھای کـارگـری بـرای گـرف
ـبـود    معوقه، به بھانه  ھایی از جمله رکود و ورشکستگی، کم

گویی به کارگران طفره مـی رونـد    منابع و امثال آن، از پاسخ 
ـتـی    خانه   روھای وزارت   و آنھا را به راه  ھا و دیگر نھـادھـای دول

امسال نیز با برجسته کردن این موضوع کـه  .  دھند   ارجاع می 
گویا افزایش دستمزد کارگران باعث ازدیاد تورم خواھـد شـد،  

خـواھـد بـر جـامـعـه    بار دیگر فقر و فالکت بیشتری را مـی 
ھای دولتی در محیط کار کـه ظـاھـرا    تشکل .  تحمیل کنند 

ـنـد   به نفع طبقه کارگر چانه مـی  رونـدی کـه در مـوارد  .  زن
ای    متعدد ، بی حاصل بودن خود را به اثبات رسانده و نتیجـه 

ـا بـورکـراسـی   ـیـھـوده ب جز کشمکش ھا و چانه زنی ھای ب
ی اداری ، فایده دیگری برای کارگران در بر نداشتـه    پیچیده 
ـانـه .  است  ای بـرای    اما واقعیت این است که ھیچ دلیل و بـھ

ـا مشـاھـدات روزانـه خـود   کارگران پذیرفتنی نیست و آنھـا ب
اند که از حاصل زحمت آنـھـاسـت کـه    متوجه این مسئله شده 

تر می شوند و بسیاری از مـعـادالت    داران فربه و فربه   سرمایه 
اقتصادی سرمایه و سود و زیان ناشی از آن، ھیچ ربطی بـه  

ھای متوالـی حـقـوق خـود را    کارگرانی که ماه . آن ھا ندارد 
ـا    کنند ، حق دارند از سرمایه   دریافت نمی  داران بپرسنـد کـه آی
توانند حتی یک روز چنیـن شـرایـطـی را تـحـمـل    آن ھا می 

ـتـصـادی   ـا وجـود بـحـران اق کنند؟ واقعیت ایـن اسـت کـه ب
موجود، طیف وسیعی از کارگـران اخـراج شـده و بـه ارتـش  

ـزایـش    بیکاران ملحق شده  اند، تعداد کودکان کار به شـدت اف
ـیـداد مـی  کـنـد و    یافته، رواج فقر و تن فروشی کـمـاکـان ب

ـیـن کـارگـری را بـه   ـال طیف وسـیـعـی از کـارگـران و فـع
ـبـریـک  .  اند   ھای واھی دستگیر و زندان کرده   بھانه  ما ضمن ت

ـیـم کـه کـارگـران بـرای رسـیـدن بـه    سال نو، اعالم مـی  کـن
ـبـسـتـگـی   مطالبات و پرداخت حقوق خـود، بـه اتـحـاد و ھـم

کارگران مراکز تولیدی باید تالش کننـد  .  بیشتری نیاز دارند 
ھای مستقل کارگـری و حـمـایـت از ھـم    تا با ایجاد تشکل 

ھای معوقه خود را طلب کنند و نسـبـت    دیگر، تمامی حقوق 
به دستمزد ناچیز تعیین شده از طـرف شـورای عـالـی کـار  

 .اعتراض کنند 

 کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مھاباد 
 

دیدار جمعی از فعالین کارگری واعضای 
محمد "کمیته ھماھنگی با فعال کارگری

 "موالنایی
ـیـن   ـال چندی پیش در آستانه ی سـال نـو،جـمـعـی از فـع
کارگری واعضای کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  
ایجادتشکل ھای کارگری شھرھای سنندج وکامیاران بـرای  
دیدار واعالم حمایت خود از فعال کارگری وعضو کمیته ی  

ـاد  "  محمد موالنایی "ھماھنگی   ـاب به منزل ایشان در شھـر مـھ
رفته وبا نامبرده که برای درمان بیماری آرتروز در مـرخصـی  

ـایـی  . استعالجی به سر می برد مالقات کردند  محمـد مـوالن
 ساله ،عضو کمیته ی ھماھنگی است که تنھا بـه جـرم  ٧٦ 

دفاع از حقوق خویش وسایر کارگران وزحمتکشان مانند خـود  
 سال حـبـس  ١ از طرف دستگاه قضایی شھر مھاباد به تحمل  

ـاریـخ     ٢٧ تعزیری محکوم شده و روانه ی زندان شد که در ت
ـیـمـاریـھـای  ٩٢ اسفند   ـار از ب  بعلت کھولت سـن و رنـج بسـی

بیماری قلبی وناراحتی کلیه و جھت  درمـان    -متعدد آرتروز 
ـا  .  روز به وی مرخصی داده شد ٥ به مدت   ـنـدگـان ب دیـدارکـن

ـبـه ی خـود وبـه خصـوص   محمد موالنایی حمایت ھمه جـان
ـیـن کـارگـری   ـال کمیته ی ھماھنگی را از نامبرده وسایر فع
واعضای دربند کمیته ی ھماھنگـی کـه مـتـحـمـل حـبـس  
ـیـد وشـرط   ھستند را اعـالم داشـتـه وخـواھـان آزادی بـی ق

کمیته ھماھنگـی بـرای  .  نامبردگان در اسرع وقت می باشد 
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 ١٣٩٣  فروردین  ٥ 
 

 احضار عباس ھاشمی ، فعال کارگری
ـاس  ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٨ بنابر خبر رسیده در تاریخ      عـب

ـنـگـی  بـرای   ھاشمی فعال کارگری و  عضو کمیته ھماھ
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  بـه اداره اطـالعـات   

 ساعـت   ٤ عباس ھاشمی  به  مدت  .  شھر اشنویه احضار شد 
و نیم  مورد بازجویی قرار گرفته  و در این مدت  ماموریـن  
ـنـگـی   ایشان را تحت فشار قرارداده بودند که از کمیته ھـمـاھ
ـال  خـواھـد   ـق ـت استعفا دھد در غیر این صورت   به زنـدان ان

تقاضای  اداره اطالعات اشنویه از فعـال کـارگـری  .   یافت  
ـفـت شـدیـد از طـرف ایـن فـعـال   ـا مـخـال عباس ھاشمی  ب
کارگری روبرو شده بود که نھایتا آن اداره مجبـور بـه آزادی  

ما اعضای کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  .   ایشان شد 
ـاس   ایجاد تشکل ھای کـارگـری  احضـار و تـھـدیـد  عـب
ھاشمی  و دیگر فعالین کارگری را به ھر شکلی و تـحـت  

ـنـگـی بـرای  .  ھر عنوانی محکوم می کنیم  ـتـه ھـمـاھ ـی کم
 ١٣٩٣  فروردین  ٥ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
 ناامنی محیط کار

 
جان باختن کارگران معادن طالی تکاب به 

 !علت استنشاق سیانور 
فروردین فارس، تعداد زیادی از کارگران معادن طـالی  ٩ 

تکاب به علت استنشاق سیانور جان خـود را از دسـت مـی  
سـازی از خـاک    ماده سمی  سیانور کـه بـرای جـدا .  دھند 

گـیـرد بـه راحـتـی در مـحـیـط    معدن مورد استفاده قرار مـی 
معدن پراکنده بوده و نظارت کافی بر نـحـوه نـگـھـداری خـام  

کـارگـرانـی کـه در  .  شـود   این ماده قبل استفاده اعمال نـمـی 
ـیـت مـی  ـال ـاس    معادن شھرستان تکاب فـع ـب ـنـد  فـاقـد ل کـن
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ای که    ھای جیوه   مناسب کار در محیط آلوده بوده و ماسک 
ـار  ٦  ساعت تعویض شوند ھر  ٢٤ باید ھر   ـی ـت  ماه یکبار در اخ

ـادی از  .  گیرد     کارگران قرار می  این امر موجب شده تعداد زی
این کارگران به علت استنشاق سیانور جان خـود را از دسـت  

 . دھند 
  

نقض حقوق اساسی کارگران مایه کوب 
 ھای  در کلینیک) ھا واکسیناتور(

ـیــک :  قـم  ــن ـی ھــای    کــارگــران مــایـه کــوب کــه در کــل
دامپزشکی مشغول به کـارنـد بـه صـورت درصـدی و حـق  

ـیـمـه    ای کار می   الزحمه  ـز، مشـمـول ب ـی کنند به ھمین علت ن
ـایـی ھـمـچـون حـق   ـانـه و مـزای تامین اجتماعی، حقوق مـاھ

ای که دامدار یا مـرغـدار    از حق الزحمه .   شوند   ماموریت نمی 
 درصـد را  ٣٠ کـنـد،    به مرکز مـایـه کـوبـی پـرداخـت مـی 

ـقـی    دامپزشک مسئول مرکز مایه کوبی بر مـی  دارد و مـاب
 .گیرد   به واکسیناتور تعلق می 

 
ھای  سرطان» مورد از ١٣٥٠٠ساالنه حدود 
در سرتاسر جھان گزارش  «ناشی از کار

 ھزار نفر را ٨شود که جان بیش از  می
 .گیرد می

ـاال از مـرگ مـیـر   به گزارش خبرنگار ایلنا، این حجم ب
ھـای    کـارگـاه .  ناشی از وجـود مـواد سـرطـان زا در بـرخـی 

تولیدی اسـت کـه سـالمـت کـارگـران شـاغـل  را تـھـدیـد  
تـریـن    به عقیده كارشناسان بـھـداشـت كـار، شـایسـتـه .  کند   می 

ھای شـغـلـی    تواند از کارگران در مقابل آسیب   نھادی که می 
     برخاستـه از بـطـن جـامـعـه كـارگـری   محافظت کند تشکل 

ـیـق بـر    نمایندگان کارگران مـی .  است  ـا نـظـارت دق ـنـد ب تـوان
ھای کار از عدم ارتباط کارگران با مـواد سـرطـان زا    محیط 

ھـای کـارگـری در مـرحـلـه  اول    تشکـل .  اطمینان پیدا کنند 
بایست با نظارت و عمل مستقیم خود از آسیب و بیـمـاری    می 

کارگران جلوگیری کنند و در مرحله  بعد از کارگرانـی کـه  
ـنـد   به دلیل سھل انگاری کارفرما بیمار شده  . اند حمـایـت کـن

اگر کارگری به دلیل تماس با مواد سرطان زا در محل کـار  
ـاشـی   به بیماری سرطان دچار شود و به عبارتی سرطـانـش ن

ـافـت کـنـد و    از کار باشد می  تواند از کارفرما غـرامـت دری
اما نکـتـه  .  تشكل كارگری باید به او در این مسیر كمك كند 

ـیـل   آنجاست که تقریبا غیر ممکن است فـردی بـه یـک دل
ھـا    بسیـاری از سـرطـان . خاص و واضح به سرطان مبتال شود 

ھا بعد از قرار گرفتن فرد در مـعـرض مـواد سـرطـان زا    دھه 
دھند و ممکن است قبل از بروز ھـر گـونـه    خود را نشان می 

ـاشـد   نشانه  از  .  ای از سرطان، شخص از کار بازنشستـه شـده ب
طرفی سرطان در حال تبدیل شدن به نوعی بیماری شایـع در  
ـتـال شـود بـه   جامعه است و زمانی که کسی به سرطان مـب

ـاخـتـه مـی  ـابـرایـن  .  شـود   ندرت به عنوان بیمار شـغـلـی شـن ـن ب
ضروری است مواد سرطان زا تا حد امکان با مواد دیـگـری  

آورنـد    که مشکل خـاصـی بـرای کـارگـران بـه وجـود نـمـی 
جایگزین شوند و در مواردی که حذف یا جانشینی مـمـکـن  

ھـا را    ھـایـی کـه آن   نیست، باید از کارگران در بـرابـر آسـیـب 
 .کند محافظت شود   تھدید می 

 
 فروردین در ٦بر اثر بارندگی روز گذشته، 

 .شھرستان بندرعباس، سه نفر جان باختند
شدت بارندگی ششم فروردین موجب فوت یـک زن در  

ـاالیشـگـاه گـاز در  ٢ شھر بندرعباس و   ـانـکـار پ ـیـم  کارگر پ
 .روستای نانگ در شمال شرقی بندرعباس شد 

 
جانباختن کارگرساختمانی به دلیل ناامنی 

 محیط کار
ـبـه   ـام  ٤/١/٩٣ ظھر روزدوشـن ـا ن مسـلـم  "   کـارگـری ب

از اھالی  روستای دویسه از توابع سنندج کـه در  "  ساعدی  
ـان تـوحـیـد   ـیـمـارسـت ساختمانی در شھرک دگایران روبـروی ب
سنندج مشغول بکار بود حین کـار دچـار حـادثـه شـد وجـان  

این کارگر که بوسیله ی باالبر مشغـول  .  خود را از دست داد 
جابجایی مصالح ساختمانی به داخل طبقات ساختمان بود بـه  
ـیـجـه سـقـوط آن از   ـت علت ازجاکنده شدن دستگاه باالبـر ودرن
طبقه ی ھفتم ساختمان وافتادن دستگاه برسـر وبـدنـش دچـار  

ـیـت  . حادثه شده ودر دم جان خودرااز دست می دھد  نبود  امـن
ـزار   ـزبـودن سـطـح ایـمـنـی وسـایـل واب ـاچـی در محیط کـار ون
ـنـد مسـلـم   ـاخـتـن ھـزاران کـارگـر مـان ـب کار،روزانه باعث جان
ساعدی است که کارفرمایان به دلیل زیاده خـواھـی و سـود  
ـتـه   ـی بیشتر کمترین توجه را به این امر دارند ما  اعضای کم
ـان و   ھماھنگی نیز جان باخـتـن ایـن کـار گـر را بـه دوسـت
اعضای خانواده این عزیز از دست رفته تسلیـت عـرض مـی  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  نماییم 
 ١٣٩٣  فروردین  ٦ ھای کارگری  

 
 اخراج و بیکارسازی 

 
افزایش اخراج وعدم پرداخت مطالبات 

 !کارگران استان ایالم
ـان ایـالم وجـود  ٣٥ :   فروردین ٩   ھزار نفر کارگر در اسـت

دارد که حدو یک سوم جمععت استان ایالم را شـامـل مـی  
ـانـون مـقـررات  .  شود  اکثر دستگاه ھای اجرایی استان ایالم ق

ـال در سـال جـاری  .  کننـد    کار را رعایت نمی  بـه طـور مـث
ـتـه انـد   تعدادی از کارگران استان ایالم عیدی و پاداش نگرف
ـافـت کـرده   و تعداد زیادی ھم مثل دیگر کارمندان دولت دری
اند این در حالی است که طبق قانون کار حداقل عیدی بایـد  

ـاشـد ٢٠٠ یک میلیون و   اخـراج کـارگـران  .   ھـزار تـومـان ب
ـیـش   ازدیگرمشکالت است، در سال جاری و ھمین چند روز پ
اداره آب و فاضالب استان ایالم چندین کارگر خود را اخـراج  

عدم پرداخت مطالبات یکی از دیگـر مشـکـالت  .  کرده است 
ـا  . کارگران استان ایالم است   در بعضی از واحدھا کـارگـران ت

 درصـد  ٩٠ .   شش ماه ھم شده که حقوق دریافت نکـرده انـد 
ـان ایـالم مـربـوط بـه   پرونده ھای دیـوان عـدالـت اداری اسـت

 .شکایت کارگری است 
 

 گزارش
 

فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل 
حمایت خود را از کارگران بخش حمل و 

 نقل در ایران اعالم کرد
فدراسیون جھانی کارگران حمـل  :    فروردین ٠٣ , یکشنبه 

ای حمایت خود را از کـارگـران بـخـش    و نقل با انتشار بیانیه 
ـلـی  .  حمل و نقل در ایران اعالم کرد  ـل ـیـن الـم این اتـحـادیـه ب

کارگری با انتقاد از برخورد حکومت ایران با کارگران گـفـت  
فدراسیون جـھـانـی  . که به دقت مراقب وضعیت در ایران است 

ـیـن اشـاره کـرد کـه کـارگـران   کارگران حمل و نقل ھـمـچـن
ـا مشـکـل   شرکـت واحـد اتـوبـوس رانـی تـھـران و حـومـه ب

به گفته این اتحادیه بین المللـی  .  دستمزدھای پایین مواجھند 
ھـا و    کارگری، دستمزد کارگران در ایران به اندازه رشد قیمت 

 .  )منبع رادیو فردا . (یابد   خدمات افزایش نمی 
 

مزدکارگران نانوایی به شرط افزایش قیمت 
 شود نان زیاد می

ـامـه شـورای  ٦ به گزارش  فروردین ایلنا،با توجه به بـخـشـن
ـایـد ھـر  ٤١ عالی کار و ماده    قانون کار، دستمزد کارگران ب

ـزایـش   ساله در ابتدای فروردین ماه افزایش پیدا کند ولـی اف
ـان مـنـوط  )  نانـوا ( مزد کارگران خباز   ـیـمـت ن ـزایـش ق بـه اف

ـان زود .  شود که ناعادالنه است   می  تـر    براساس این گزارش، ن
شود و افزایش قیمت مـعـمـوال    از سه ماھه اول سال گران نمی 

با این حال مابه التفاوت ایـن  .  شود   به شھریور ماه موکول می 
 .شود    ماھه به کارگران پرداخت نمی ٦ تاخیر   
 

گزارشی در مورد وضعیت کارگران سد 
 بنیدر منطقه ی مریوان

ـیـل   ـان مـریـوان بـه دل کارگران سد بنیدر واقع در شھرسـت
سیاستھای سرمایه محور کارفرمایانشان در شرایـط سـخـتـی  

مـجـمـوع کـارگـران مشـغـول بـه کـار در  .  به سر می بـرنـد 
ـفـر مـی رسـد  ٤٨٠ قسمتھای مختلف پروژه ی این سد به    ن

ـنـد ٥  تا  ١ که دارای قراردادھای   کـارگـران مـدت  .  ساله ھست
 ماه است که حقوق وعیدی دریافت نکرده انـد وجـدای از  ٤ 

ـز بـه  ٧ این حقوق معوقه،مدت   ـی  سال است که حق سنـوات ن
ـان سـد جـدای از عـدم  .  آنان پرداخت نشـده اسـت  کـارفـرمـای

ـز    ـی پرداخت ماه ھا حقوق و سال ھا حق سنوات ،به ایـن ھـا ن
ـفـر  ٣٦٠ کفایت نـکـرده واقـدام بـه اخـراج مـوقـت تـعـداد    ن

ـام تـوجـیـھـی  ٩٢ ازکارگران در ماه ھای بھمن واسفنـد   ـا ن  ب
ـا  "  مرخصی با پرداخت نصف حقوق  "  کردند کـه قـرار بـوده ت

 طول بکشد وکـارگـران بـعـداز  ٩٣ اوایل سال جدید یعنی سال  
تعطیالت عید به سرکارشان برگردند اما در طول این دو مـاه  
مرخصی اجباری ھیچگونـه حـقـوق وعـیـدی بـه کـارگـران  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  .  پرداخت نشده است 
 ١٣٩٣  فروردین  ٣ -تشکل ھای کارگری 

 
شانه خالی کردن دولت ازپرداخت حق 

به ) حداقل دو برابر دستمزد (عیدی 
 !ھای دولتی کارگران شاغل در ارگان

ـادی  ٤ به گزارش  فروردین ایلنا،دولت حق عیدی تـعـداد زی
ـتـی     از کارگران مشمول قانون کار شاغل در ارگـان  ھـای دول

 و ازپرداخت حـق عـیـدی    را به شیوه کارمندان محاسبه کرده 
شـانـه  )  حداقل دو برابر دستمزد کارگـران ( با فرمول کارگری  

ـاری از  .  خالی کرده است  براساس این گزارش، عـیـدی بسـی
ـانـون کـار کـه در دسـتـگـاھـای   کارگران ایالمی مشمول ق
دولتی مشغول به کارند با فرمول محاسبه حقوق کـارمـنـدان  

 .دولت پرداخت شده است 
 

 اخبار بین المللی
 

در " کرامت"تظاھرات برای  -اسپانیا 
 مادرید

ـا، روز   ـی ـان ـپ ده ھا ھزار معترض به سیاست ھای دولت اس
ـار  )   فروردین ٢ (  مارس  ٢٢ شنبه  در مادرید، پایتخـت، خـواسـت

ـتـصـادی در کشـورشـان   برچیده شدن برنامه ھای ریاضـت اق
ـتـخـت بـرای  .  شدند  ـای ھزاران نفر از نقاط مختلف اسپانیا در پ

ـامـیـدنـد  "  راھپیمایی برای کرامت "شرکت در آنچه که آن را   ن
ـاوت گـردھـم آمـده بـودنـد  ـف ـزه ھـای مـت تـظـاھـرات  .  با انگی
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معترضین از جمله اعتراض به بحران بیکاری، وام مسکن، و  
. وضعیت بھداشت و درمـان و آمـوزش را شـامـل مـی شـد 

ـا اشـاره بـه فـراگـیـر بـودن   بانوی جوانی از میان معترضان ب
ـیـد آنـچـه را کـه واقـعـا  : "  اھداف تظاھرات تاکید کرد  ـای ـی ب

خیلی مھم است فراموش نکنیم و آن فساد بزرگی است کـه  
ـا داریـم  ـی ـان ـپ یـکـی دیـگـر از  . "  ما در حـال حـاضـر در اس

معترضان ھم، با اشاره به سوء مدیریت دولتمردان که مسـبـب  
ـنـد  : "  دشواری ھای موجود می داندخطاب به آنان گفت  بـدان

ـنـج  . "  که ما احمق یا گوسفند نیستیم  بحران مسکن که از پ
ـتـصـاد   ـیـش اق سال پیش در اسپانیا آغاز شد سرانجام دو سال پ

این بحران اقتصادی مـادریـد را  .  این کشور را به زانو در آورد 
 میلیارد یـورویـی از  ٤١ مجبور به دریافت بسته نجات مالی  

ـلـی کـرد  ـل ـیـن الـم تـظـاھـرات  .  اتحادیه اروپا و وام دھندگان ب
ـانـکـی کـه   کنندگان می گویند اتحاد مقامات دولتـی و ب

ـامـقـدس ’ سبب فقر و دشواری در اسپانیا شده است   ‘ اتحادی ن
و فاسد بوده است اما مسببان بحران بـدون مـحـاکـمـه آزادنـه  

ـاب مسـکـن و  .  می گردند  ـال تـرکـیـدن بـحـران و حـب ـب بـدن
ـانـه   نابسامانیھای اقتصادی که سیاسـت ھـای صـرفـه جـوی

ـا و  ٢٦ دولت را بدنبال داشت، بیش از   ـی ـان ـپ  درصد جمعیـت اس
 . سال این کشور بیکار شده اند ٢٥ نصف جوانان زیر  

 
اخراج صدھا ھزار کارگر  -عربستان 

  ماه اخیر٥ مھاجر طی
چاپ عربستان سعودی در شـمـاره روز  "  الریاض "روزنامه  

  ٣٧٠ خود از اخراج بیش از  )   اسفند ٢٩ (  مارس ٢٠ شنبه    پنج 
ایـن کـارگـران کـه  . ھزار کارگر خارجی از عربستان خبر داد 

ـنـد،   ـان نـداشـت مدارک معتبر اقامت و اجازه کار در عـربسـت
ـان، مصـر و   ـاکسـت ـنـد، پ ـنـگـالدش، ھ اکثرأ شھروند یمـن، ب

 .اند   اتیوپی بوده 
 ھـزار کـارگـر  ١٨٤ ، در حال حـاضـر  " الریاض " به نقل از  

ـازگـردانـده    گاه   خارجی دیگر نیز در اقامت  ھای پلیس منتظـر ب
ـان  ( عربستان از مـاه نـوامـبـر  . شدن به کشورھایشان ھستند  آب

ایـجـاد شـغـل بـرای  " اخراج کارگران خارجی را با ھدف  ) ماه 
الریاض در گزارش خـود آورده  .آغاز کرده است " شھروندان خود 

ـیـون      ، حـدود یـک   است که در مدت پنج مـاه گـذشـتـه  ـل ـی م
. انـد   ه   کارگر خارجی نیز با خرج خود عربستان را تـرک کـرد 

ـیـش از آنـکـه   ـنـد پ این کارگران که مدارک معتبـر نـداشـت
ھمزمـان  .  بازداشت و اخراج شوند، خود از عربستان خارج شدند 

کارشناسان تردید دارند که عربستان با اجرای این سیاست بـه  
ـیـشـتـر    ھدف اصلی خود یعنی ایجاد فـرصـت  ـلـی ب ھـای شـغ

 درصـد رسـیـده  ١٢ آمار بیکاری در عربستان بـه  .  دست یابد 
در عربستان کارگران خارجی درصورتی که کـار خـود  .  است 

ـنـد  در ایـن  .  را از دست دھند، باید این کشـور را تـرک کـن
ـازداشـت  .  کشور کارفرما ضامن صـدور مـجـوز کـار اسـت  ب

ھـای    گسترده کارگران خارجی و نگھـداری آنـھـا در کـمـپ 
ایـن  .  الملل را برانگیـخـتـه اسـت   اخراج، انتقاد سازمان عفو بین 

ـاسـب   ـامـن ـیـت بـھـداشـتـی ن سازمـان ضـمـن اشـاره بـه وضـع
ـبـود آب و غـدا    کمپ  ھای نگھداری ایـن کـارگـران و کـم

عـفـو  .  خواستار تغییر ھر چه سریعتر این وضعیت شـده اسـت 
الملل ھمچنین با انتقاد از شیوه استخدام کارگران خـارجـی    بین 

در عربستان و تضمین صدور مجوز کـار تـوسـط کـارفـرمـا،  
ـاری   ـت ـأکـیـد کـرده اسـت کـه کـارگـران در صـورت بـدرف ت
ـتـن حـقـوق خـود   کارفرما با آنھا از ھیچ امکانی برای گرف

 .برخوردار نیستند 
 

را اخراج   تن٣٤٠شرکت ھوندا  -انگلستان 
 کند می

شرکت ژاپنی اتومبیـل سـازی ھـونـدا اعـالم کـرد کـه  
کـه در  "  سویندون "از کارگران خود در کارخانه     تن ٣٤٠ تعداد  

ایـن تـعـداد  .  کنـد   غرب انگلستان واقع شده است را اخراج می 
 درصد ک ل نیروی کار این کارخانه است  که از  ١٠ بیش از  

 میالدی مشغول تولید چند مدل متفاوت خـودرو  ١٩٩٢ سال  
مـدیـریـت  . ھوندا برای بازار محلی و ھمچنین بازار اروپا است 

ـا   ـازار اروپ این کارخانه علت این تصمیم را کاھش تقاضا در ب
ـیـد  .  عنوان کرده است  ـیـت تـول  ھـزار  ٢٥٠ این کارخانه ظـرف

 .خودرو در سال را دارد 
 

ھای بزرگ برای  کارکنان فرودگاه -آلمان 
 افزایش دستمزد دست به اعتصاب میزنند

بزرگترین اتحادیه کارکنان بخـش خـدمـات آلـمـان اعـالم  
ـزرگ آلـمـان    کرده که اعضای شاغل آن در فرودگـاه  ھـای ب

. کشـنـد   روز پنجشنبه به مدت یازده ساعت دست از کار مـی 
سـنـدیـکـای  .   احتمال دارد بسیاری از پروازھا کنـسـل شـونـد 

ـان بـخـش  " وردی "  ـفـی کـارکـن که بزرگتـریـن اتـحـادیـه صـن
عمومی آلمان است، ھـمـه اعضـای شـاغـل خـود در    خدمات 
ـیـخ، بـن   فرودگاه  کـلـن، دوسـلـدورف،  -ھای فرانکـفـورت، مـون

ھامبورگ، ھانوفر و اشتوتگارت را فراخوانده اسـت کـه روز  
ایـن  .  دست از کار بکشنـد )   فروردین ٧ (  مارس  ٢٧ پنجشنبه  
 سـاعـت  ١١ در فرودگاه فرانکـفـورت  "  ھشداردھنده "اعتصاب  

" وردی " یک سـخـنـگـوی سـنـدیـکـای  .  طول خواھد کشید 
ـنـده در ایـن    ھای خـدمـات   گفته است که کارکنان شرکت  دھ

 دسـت  ١٤ /  ٣٠  بامداد تا سـاعـت  ٣ / ٣٠ فرودگاه از ساعت  
ـیـش از ھـمـه  .  از کار خواھند کشید  دعوت بـه اعـتـصـاب ب

متوجه کارکنان خدمات حمل و نقل داخل فرودگاه، حـمـل و  
رود    رو انتظار مـی   از ھمین .  شود   نقل بار و کنترل مسافران می 

ھای آلمان با لغو پـروازھـا    که روز پنجشنبه بزرگترین فرودگاه 
شـرکـت  .  و اختالالت جدی در فعالیـت خـود مـواجـه شـونـد 

ـزرگـتـریـن مشـتـری فـرودگـاه    ھواپیمایی لـوفـت  ـزا کـه ب ـان ھ
بینی شـده    رود، به علت اعتصاب پیش   شمار می   فرانکفورت به 

ـامـه پـرواز   برای روز پنجشنبه، در حال کار بر روی یک بـرن
 .جایگزین است 

با فـراخـوانـدن  ) وردی (سندیکای کارکنان خدمات آلمان  
ـزرگ آلـمـان بـه ایـن    اعضای شاغل خود در فرودگاه  ھای ب

ـزایـش دھـد  . اعتصاب در نظر دارد فشار بر کارفرمـاھـا را اف
ھای زیادی از خـدمـات عـمـومـی    در روزھای اخیر در بخش 

ـالـه    ونقل شھری و جمـع   ھا و حمل   مانند مھد کودک  آوری زب
ـزایـش  .  در آلمان اعتصاب شده بود  ـار اف   ٣ /  ٥ وردی خـواسـت
ـار اسـت ١٠٠ درصد دستمزدھا به اضافه   .  یـورو بـرای یـکـب

ھـا، فـرودگـاه    عالوه بر اعتصاب کارکنان خـدمـات فـرودگـاه 
ـز    بین  ـی ـان ن ـان ـب ـل ـا احـتـمـال اعـتـصـاب خ المللی فرانکفورت ب

ـیـمـاھـای    براساس رای .  روبروست  ـان ھـواپ گیری اتحادیه خلبان
ھانزا آمـاده     خلبان شرکت ھواپیمایی لوفت ٥٤٠٠ مسافربری،  

ھنوز تاریخی برای اعـتـصـاب  . دست زدن به اعتصاب ھستند 
ـقـررات، آن .  ھا تعیین نشده است   خلبان  ـایـد    مطابـق م   ٤٨ ھـا ب

ساعت پیش از شروع اعتـصـاب مسـافـران را از قصـد خـود  
 .خبردار کنند 

 
اتحادیه  اعالم راھپیمایی سه -مراکش 

 بزرگ کارگری
اتحادیه کارگران مـراکـش،  (  اتحادیه بزرگ کارگری  ٣ 

ــون   ــون دمــوکــراتــیــک کــارگــران و فــدراســی ــدراســی ــف کــن

ـبـه    در بیانیه ) دموکراتیک کارگران    ٢٥ ای که روز سه شـن
  ٦ ، منتشر شد، اعـالم کـردنـد کـه روز  )  فروردین ٥ (مارس  
قدرت خریـد،  " را به روز راھپیمایی برای  )   فروردین ١٧ (آوریل  

ـنـد  "  ، آزادی و عدالت اجتماعی   کرامت انسانی  ـبـدیـل خـواھ ت
آنھا ابراز امیدواری کرده اند کـه ایـن تـظـاھـرات کـه  .   کرد 

قرار است در شھر کـازابـالنـکـا بـرگـزار شـود بـه یـک روز  
بـر اسـاس  .  اعتراض وسیع برای حقوق کارگران تبـدیـل شـود 

ھـای کـارگـری و دولـت در سـال    توافقی که بین اتـحـادیـه 
 میالدی صورت گرفته بود، دولت متـعـھـد شـده بـود  ٢٠١١ 

ـزایـش دھـد و   که دستمزد پایه و بازنشستگی کارگران را اف
ھمچنین به وضعیت کار و معیشت کارگران توجه بیـشـتـری  

ھـای    گویند دولت به وعـده   ھای کارگری می   اتحادیه .   بکند 
خود عمل نکرده است و آنھا به ھمین دلیل تصمیم گرفته انـد  
که از ادامه مذاکرات سر باز زنند و دسـت بـه یـک اقـدام  

 .بزنند   عملی 
ـیـن گـام   آنھا اعالم کرده اند که این حرکت اعتراضی اول
ـانـچـه دولـت بـه   برای دفاع از حقوق کـارگـران اسـت و چـن

نکند، اقدامات جدیدی را در دستـور کـار    مطالباتشان توجھی 
 .خواھند گذشت 

 
تظاھرات علیه تھدید و ارعاب  -چین 

 روزنامه نگاران
در آخرین روز از سفر رئیس جمھوری چـیـن بـه فـرانسـه،  
ـایـی   ـا بـرپ ـاریـس ب دفتر سازمان گزارشگران بـدون مـرز در پ
ـلـه و   ـاب ـق ـنـه م تظاھراتی عملکرد مقامات این کشور در زمی

در ایـن تـظـاھـرات  .  تھدید روزنامه نگاران را مـحـکـوم کـرد 
نمادین عالوه بر معترضان، خـودروھـایـی کـه بـر روی آنـھـا  
تصویر شی جین پینگ ھمراه با شعارھایی نصـب شـده بـود  
ـاریـس حـرکـت   نیز حضور داشتند که در تمامی سطح شھر پ

به گزارش سازمان گزارشگران بدون مـرز، چـیـن  .  می کردند 
بزرگترین زندان روزنامه نگاران در سال گذشته میـالدی بـوده  

ـان    کشـور  ١٧٩ است و از نظر آزادی بیان و رسانه ھا از مـی
ـیـن  .  جھان در رتبه یکصد و ھفتاد و چھارم قرار دارد  ھـمـچـن

ـتـرنـت در  ” در آخرین گزارش این سازمان با عنوان   ـن دشمنان ای
ـلـه کشـورھـایـی  “   میالدی ٢٠١٤ سال   آمده که چین از جـم

است که به حکومت ایران در زمینه سـانسـور کـمـک مـی  
ھمزمان با این سفر، روسای جمھوری چیـن و فـرانسـه  .  کند 
ـان دو  ٥٠   قرارداد دیپلماتیک را به نشانه پنجاه سال رابطه می

مبلغ قراردادھای تجاری امضـاء شـده  .  کشور امضاء کردند 
 میلیارد یورو عنوان شده اسـت کـه  ٨ میان دو کشور بالغ بر  

ـاس  ٧٠ از جمله آنھا می توان به فروش    فروند ھواپیمای ایـرب
ـا   به چین، انجام ھمکاری ھای ھسته ای و عـقـد قـرارداد ب

 .شرکتھای فرانسوی تولیدکننده خودرو اشاره کرد 
 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


