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ــھــشــت، اول مــه، روز  ١١    اردیــب
ھمـبـسـتـگـی جـھـانـی کـارگـران  

ـرخـواسـت  .  است  ـف اول مه روز کـی
علیه سـرمـایـه داری و تـمـامـی  
ــه   ــراض ب ــت ــبــش و روز اع مصــای
ـری اسـت  . ھرگونه تبعیض و نابراب

به این اعتبار اول مه روز نه تنـھـا  
ـراض کـل   کارگران بلکه روز اعـت
جامعه به توحـش سـرمـایـه داری  

بویژه در جایی چـون  .  حاکم است 
ـریـن   ایران که یکـی از وحشـی ت
ـر   حکومـتـھـای سـرمـایـه داری ب
گرده جامعه حاکم است، اول مـه  
ـرای کـارگـران و   بھترین فرصت ب
کل تـوده ھـای مـحـروم جـامـعـه  
ـنـد و   ـیـای است که به خیـابـانـھـا ب
ــای   ــک درصــدی ھ ــه ی ــی عــل
جنایتکـار و دزد و فـاسـد، کـل  

 . حکومت را بچالش کشند 
واقعیت اینست که تحت حاکمیت  
ـر و   رژیم اسالمی کـه در آن فـق
گرسنـگـی ابـعـاد فـاجـعـه بـاری  
بخود گرفته است، اساس جـامـعـه   
ـبـعـیـض   بر آپـارتـایـد جـنـسـی و ت
جنسیتی علیه زنان بنا شده اسـت،  
كودك در آن حـقـوقـی نـدارد و از  

ـیـون كـودك  ٤ وجود بیش از   ـل  مـی
كار و خیابان سخن در میان اسـت،  
اعتیاد بیداد مـیـكـنـد و سـن تـن  
فروشی به ده سـال و یـازده سـال  
ـیـت   رسیده است و ایـن کـل انسـان
است که زیر پا له میـشـود،  روز  

ــه    ــب ــن ــن  ١٨ روز دوش  فــرودی
کـارگـران و  " اطالعیه ای با امضا  

ـنـدج  " فعالین کـارگـری شـھـر سـن
منتشر و اعالم شده که در حمایـت  
از اعتصاب غذای شاھرخ زمـانـی،  
ــه   ـیـسـت چـھـار سـاعـت دسـت ب ب

ـنـد  ـزن ـلـه  .   اعتصاب غذا می در وھ
ــحــث در مــورد   اول و قــبــل از ب
ـیـت   ـی اعتصـاب غـذا، از جـانـب ھ
ـیـسـت   تحریریه نشریه کارگر کـمـون
ــت   ــواس ــی درخ ــرخ زمــان از شــاھ

میکنیم که بـه اعـتـصـاب غـذای  
ـان دھـد  جـان و حـرمـت  .   خود پای

ـایـه   انسان یک عنصر اساسی و پ
شــاھــرخ  .  ای در جــنــبـش مــاســت 

زمانی یکی از چھر ھای شناختـه  
ـایـد   شده جنبش کارگری است و نب
ـنـدازد  ـی .  سالمتی خود را بـخـطـر ب

اما باید تکید کنم که جنایتکـاران  
جمھوری اسالمی مسول اعتـصـاب  
غذا و به خطر افتادن جـان شـاھـرخ  

 اعتصاب غذا سنت جنبش ما نیست
 محمدرضا پویا 

با ھمه رسم و  "  تعطیالت عید " 
امـا ھـر  .  رسوماتش به پایان رسید 

چه که تـعـطـیـل شـده بـود یـک  
ـبـود  ـردار ن . موضوع اما تعـطـیـل ب

نوروز که می آید حجم عـظـیـمـی  
از ھـر  (  از تبلیغات ناسیونالیستی  

ـر  )   نوعش  به سوی جامعـه سـرازی
ـنـھـا گـویـا بـه   میشود، و ھمـه ای

ـرکـت نـوروز اســت  ــد  .  ب یـک عـی
ـتـوانـد   ساده تحویل سال را کـه مـی
جای شادی و شادمانی باشد، بـه  
یک موضوع بغرنج تبدیل میشـود  

چـنـد  .  که آن سوی آن ناپیدا است 
ــی ھــم ھســت کــه   ســران  " ســال

از نـوع  "  کشورھای فارسـی زبـان 

 تعطیالت نوروزی و 
 دلواپسی ھای بورژوازی

 یاشار سھندی 

اول مه روز کیفرخواست کل جامعه 
 علیه توحش سرمایه داری 

 شھال دانشفر  

شــورای عــالــی كــار جــمــھــوری  
ـنـد حـداقـل  ٢٣ اسالمی روز    اسـف

دستـمـزد كـارگـران را تصـویـب و  
 درصد به دستـمـزد پـایـه  ٢٥ فقط  

ــرد  ــران اضــافــه ك حــداقــل  .  كــارگ
 ھـزار  ٤٨٧  كه  ١٣٩٢ دستمزد سال  

 ھـزار  ٦٠٨  تومان بود، به  ١٢٥ و  
 .  تومان رسید ٩٠٠ و  

ــای   ــكــی از وعــده ھ گــرچــه ی
انتخاباتی حسن روحانـی افـزایـش  
ـرخ تـورم   دستمزد كارگران بر پایه ن
بود، اما حتی با دروغیـن بـودن و  

ـرخ   ـیـن آوردن ن دستبرد زدن و پـائ
ــوری   ــت جــمــھ ــوســط دول ــورم ت ت
اسالمی، حداقل دسـتـمـزد امسـال  
ـرخ   كارگران دھھا درصد كمتر از ن
ــد  ــردی ! تــورم رســمــی تصــویــب گ

حسین راغفر كه متخـصـص حـوزه  
رفاه اجتماعی جمھوری اسـالمـی  

ـر     ٢ است گفته است كه خـط فـق
.  ھزار تومـان اسـت ٥٠٠ میلیون و  

این اما كـل قضـیـه و تصـویـری  
نیست كه كارگران باید بـا آن سـر  

میدان اصلی مبارزه كارگران با 
 جمھوری اسالمی

 ناصر اصغری 

 در حاشیه اخبار کارگري
 تقالي دولت روحانی براي  حذف یارانه  نقدي

 محمد شکوھی  
 !ماده اي دولت تداوم گرانی بیشتر7ه مصوب

 نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
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بحث مارکس این است  
که پرچم کمونیسم پرچـم  
این نوع اسـتـثـمـار شـونـده  

برده یا رعیت  .  جدید است 
یا اقشار تحت ستم دیـگـر  
جامعه وقتی میـخـواھـنـد  
ـلـنـد   برای رھایـی خـود ب
ـــرچـــم   ـــزومـــا  پ ـــد ل شـــون
. کمونیسم را بلند نمیکنند 

طبقه کـارگـر اسـت کـه  
بخاطر موقـعـیـت عـیـنـی  
خودش در جامـعـه، بـایـد  

ـلـنـد    پرچم مبـارزه  ای را ب
کند که به آن مـوقـعـیـت  
عینی خاتمه میدھد و آن  
وضـعــیــت مــزد بــگــیــری  

احتیاجی نیست که  . است 
داری    شما برای لـغـو بـرده 

اندیشه کمونیستی داشتـه  
ــد  ــاشــی ــرده .  ب ــغــو ب داری    ل

ـــه   ـــدیش ـــا ان ـــال  ب کـــام
ـلـی   کاپـیـتـالـیـسـتـی عـم

شــمــا مــیــگــویــیــد  .  اســت 
داری لـغـو شـد و از    برده 

امروز ھیچکس حق ندارد  
کسـی را تـحــت انـقــیــاد  

کسـی  .  جسمی در بیاورد 
صـاحـب کســی نـیـســت،  
ـــی   ـــرای کس کســـی ب

. تمام شد . بردگی نمیکند 
بازار آزاد است بروند کـار  

یـا  .  و زندگیشان را بکنند 
حتی در فـئـودالـیـسـم و  
رابطه ارباب و رعیت کـه  
از یک طرف وابسته است  
به زمین و از یک طـرف  

بخشی از ملـک اربـابـی  
اینطوری نیست که  . است 

رعیت میتـوانـد سـرش را  
بیندازد پایین و برود شھر،  
ــد و   ــنــد و مــیــبــرن مــیــآی
میگویند شـمـا از ابـواب  
جمعی فالن خان ھستیـد،  
. باید آنجا سر  زمین بمانید 

ھمانطور زمینی از خودش  
. ندارد ولی کشت میکند 

رعیت پرچم تقسیم اراضی  
را بدست میگیرد، پـرچـم  
ــدســت   ــســم را ب ــی ــون کــم

 .نمیگیرد 
 

ـلـم رھـایـی   کمونـیـسـم ع
اگـر  .  طبقه کارگر اسـت 

کارگر مزد بگیر بخواھـد  
از این وضعیت، که در آن  
ــم   ــس ــی ــان ــک ــق م ــری از ط
ــمــار   ــگــیــری اســتــث مــزدب
میشود، رھا شود پرچمش  

اگـر  .  میشود کـمـونـیـسـم 
بخواھد مزدش را باال ببرد  
پرچمش کمونیسم نـیـسـت  
ــزد   ــن م ــت ــاال رف ــی ب ول
بتنھایی رھـایـی کـارگـر  

به این مـعـنـی آن  .  نیست 
جمله اول دقیقا  دارد ھمان  
چیزی را میگوید که در  
این دو جلسه سعی کردیم  

کمونیسم تئـوری  .  بگوییم 
ھر کاری نیست، تئـوری  
یک کار مـعـی ن اسـت،  
تئوری از بین بـردن نـظـام  
مــزد بــگــیــری در نــظــام  

 .داری است   جامعه سرمایه 
 

آن جمله دوم، کـه طـبـقـه  
کارگر نمیتواند آزاد شـود  
بدون اینکه ھمـراه خـودش  
ھمه جامعه را آزاد بکند،  
باز بر میگردد به موقعیت  
ــه   ــنــی کــارگــر و ب عــی
ــیـــنـــی   ــات ع ــوصـــی خص

ای کـه کـه ایـن    جامعـه 
طبـقـه مـیـخـواھـد در آن  
جــامــعــه ایــن رھــایــی را  

ــاورد  ــی چــطــور  .  بــدســت ب
ــعـــه   ــام ــود در ج ــش ــی م

ــه  ــای ــرم ــر    س ــارگ داری ک
مـزدبــگــیــر آزاد شــود در  
ــر   ــگ ــکــال دی ــن ا ش ضــم
. ستمکشی بـاقـی بـمـانـد 

وقتی از نظر تحلیلی نگاه  
ــیــد   ــن ــی ــب ــد مــی ــی مــیــکــن

ای کـه زنـان،    ستمکشـی 
نژادھایی کـه در چـھـار  
چــوب تــبــعــیــض نــژادی  
حقوق کمتری میگیرند یا  
شرایط نامطلوبی دارند، در  
جامعه موجود بجا بـمـانـد  
وقتی که شما بنیادش را  
که مالکیت خصوصی و  
رقابت بـر سـر سـودآوری  
سرمایه و انباشت سرمایـه  

ایـد؟    است را از بـیـن بـرده 
ـلـی   کی دارد به چه دلـی
برای مـثـال زن را تـحـت  
ستم قرار میدھد یا به چه  
دلیلی نژادپرستی به بقای  

 خودش ادامه میدھد 
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شکنجه گـران رژیـم  .  زمانی است 
اسالمی با محاکمات پی در پـی  
و اعمال مـحـدودیـت ھـای شـدیـد  
موجب شدند تا شاھرخ زمـانـی در  
دفاع از حقوق انسانی خـود دسـت  

ـنـکـه  . به اعتصاب غذا بزند  امـا ای
ـام   ـن ـیـرون از زنـدان ب عده ای در ب

ــن کــارگــری "  ــی ــه  "  فــعــال دســت ب
ـنـد، دیـگـر از   ـزن اعتـصـاب غـذا ب
ـار زنـدانـی   ـب جنس محدودیت و اج
ـیـسـت   در برگزیدن اعتصاب غـذا ن

ـیـد مـا  (   ـای که ھمان ھـم مـورد ت
ـیـک  ) نمیباشد  بلکه تبلیـغ و پـرات

اسـت  "  مبارزاتی " کردن یک سنت  
که ھـیـچ ربـطـی بـه کـارگـر و  

جمعی کـه  .  مبارزه کارگری ندارد 
ـیـن کـارگـری شـھـر   ـال خود را فـع
ـنـد در   ـتـوان ـی ـامـنـد، م سنندچ مین
دفاع  از شاھرخ زمـانـی  بـه ھـر  
ـنـد   اسمی که خـود صـالح مـیـدان
ـا جـمـع   ـنـد ب ـتـوان ـی بیانیه بدھند، م
ـلـی   ـل آوری امضا تشکالت بین الـم
ــرار   کـارگـری را مـورد خــطـاب ق
دھند و از آنھا بخواھند جـمـھـوری  
اسالمی را بـرای آزادی شـاھـرخ  
ــد  ـن . زمـانـی تـحـت فشـار قـرا دھ

میتوانند در اثنای فرا رسـیـدن اول  
ـیـه ھـایـی   ـان ـی ماه مه، با انتشـار ب
خــواھــان آزادی ھــمــه کــارگــران  

ـای  .  زندانی شوند  میتوانند در مـدی
اجتماعی با توضیح وضعیـت ضـد  
ــوری   ــھ ــم ــھــای ج ــدان ــی زن انســان
اسالمی، افکار عمومـی و مـردم  
ــی   را جــھـت آزادی شــاھـرخ زمـان

میشـود مـثـال یـک  .  بسیج کنند 
ـتـه ای را اعـالم   ـف کمپین یک ھ
ـاری از   کرد که بـی شـک بسـی
ـاورد  . آزادیخواھان را بحرکت در مـی

ـنـد شـاھـرخ   اگر امروز کسانی مان
ــی، مــحــمــد   ــی، رضــا شــھــاب زمـان
ــام   ــن ــھ جــراحــی، رســول بــداغــی، ب
ابراھیم زاده و دھھا تن دیـگـر جـزو  
ـاسـی   چھر ھای شناخته شـده سـی
ـیـن   جامعه میباشند، بـه یـمـن ھـم

 .  آکسیونھای سیاسی بوده است 
در پایین بخـش کـوچـکـی از  

ـالـه طـوالنـی   اعـتـصـاب غـذا  " مق
ـارزه   سنت پیشرو و مدرنی  در مـب

ایـن  .   آورده شده اشـت " مردم نیست 
ـال   ــه در ســ ـال ــ ـق  در اوج  ٨٨ مـ

ـقـد   اعتراضات مردم در ایـران در ن
ـات مـلـی   ـان اعتصاب غـذای جـری
اسالمی در خارج کشـور  تـوسـط  
نویسنده ھمین سطور، نوشـتـه شـده  

 .  است 
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اعتصاب غذا سنت کدام 
 جنبش؟

ـــت   ـن ــذا سـ ــصــاب غ    اعــت
ـبـش اعـتـراضـی   پیشرویـی در جـن

ـیـسـت  اعـتـصـاب غـذا را  .  مـردم ن
اسـالمـی بـویـژه در  / جنبش مـلـی 

خارج زندان و در سالھای اخـیـر در  
ـا اعـدام،   ـلـه ب ـاب ـق مقابل جنبـش م
زندان و شکنـجـه بـه مـیـدان آورده  

ــچـگــاه  .  اسـت  ـی اعــتـصـاب غـذا ھ
فرھنگ و سنت مبارزه مردم ایران  
ــچ خــواســت و   ــی ــق ھ ــق ــح ــرای ت ب
مطالبه ایی نبوده است، این سـنـت  
ــشــرو    ــی ــی پ ــای ــی ــیــچ جــغــراف در ھ

ـیـکـه بـه ایـران بـر  .  نیست  تا آنجای
می گردد، اعتصاب غذا  بخشـی  
از ھمـان فـرھـنـگ خـود زنـی و  
شھید پروری جنبش ملی اسالمی  

خود آزاری تحت ھیچ بحـث  .  است 
ـابـل تـوجـیـه  "  شرایط ویژه ای "و   ق

نمی باشد و نمیتواند ابزاری پیشـرو  
ـاشـد  . برای بسیج مـردم مـتـمـدن ب

سنن جنبش ملـی اسـالمـی طـی  
چندین دھه بر فضای روشنفکری  
و سیاسی جامعه  ایران حاکم بـوده  
است، که ھمین منجر بـه آن شـد  
که نتنھا در عرصه سیاست، بلکـه  
در عرصه ابراز وجود سیاسـی ھـم،  
ــون از   ــوزیســی ــم اپ ــظ ــش اع ــخ ب
ـبـش خـارج   چھارچوبھای ایـن جـن

ــود  ـــران کـــه  .  نش ـــوده ای ـزب ت حــ
ــش   ــب ــن ــن ج ــریــن حــزب ای ــاھــرت م
ـادی   ـار زی ـاشـد، تـجـارب بسـی میب
درزمینه رواج این سنن عقب مانـده  
ـزده دارد  . ارتجاعی، مذھبی و شرق

ـنـوز از   سیاسیون دھه ھای قبل ھ
خاطر نبرده اند که حـزب تـوده بـه  
بھانه ھای مختلف حضـرت عـلـی  
ــســت و شــرکــت در   ــالــی را ســوســی
ـیـت   تاسوعا و عاشورا را عین فعال

این شـیـوه ھـا در  .  سیاسی میدید 
اپوزیسیون زمان شاه و بـخـشـا  در  
ـان   مخالفیـن رژیـم اسـالمـی، چـن
متداول گردید که  از نظر حاملیـن  
آن، تنھا شیوه و عادی تریـن روش  
. برای پراتیک کردن سیاست بـود 
  ٥٧ چپ جامعه ایران بعد از سـال  

به ھمت منصور حکمت بیـشـتـریـن  
ـیـسـم و   تالش را کـرد کـه کـمـون
ـقـد   سنت اعـتـراض مـدرن را در ن

ــھـای مــلـی  ـت ــج،  -سـن اسـالمــی رای
سنتھای تـوده ایسـتـی بـه مـیـدان  

واقعیت این است که سنـت  .  بیاورد 
ــال خــود   ـب ــدن ــکــسـان، ب سـیــاســی ی
. فرھنگ یکسانی ببار مـی آورد 

مجاھد و فدایی در زمان شاه چـه  
ــد؟   ـن ــکـدیـگــر داشــت ـاوتــی بــا ی ـف ت
سیاست یکسان، پراتیک یکـسـان،  
ـاسـی یـکـسـان و و   فرھنگ سـی

اعتصاب غـذا یـکـی  ........ .  و  
از شیو ه ھای ھمین جنبـش اسـت  
ـقـد نــاکـافـی آن   کـه بـه عـلـت ن
ـاسـی    کماکان در اعـتـراضـات سـی
از آن بعنوان یـک روش اعـتـراض  

ـاده مـی شـود  تصـور مـی  .   استف
ـا رشـد و   کنم در سالھای اخـیـر ب
ـبـشـھـای مـتـرقـی و   ـن اعتالی ج
منبعث از سنت فرھـنـگ غـربـی  
ـبـشـھـایـی کـه   در جامعه ایران، جن
بستر اصلی آنھا ضدیت با اسالم و  
فرھنگ اسالمی و عـقـب مـانـده  
ـیـه اعـدام،   ـبـش عـل بود، مانند جـن
ـیـه   ـیـه سـنـگـسـار، عـل جنبش عـل
ـیـه شـکـنـجـه،   قصاص، جنبش عـل
ــیــان   ــدان ــرای آزادی زن ــش ب ــب جــن
سیاسی یک تالش ارتـجـاعـی و  
ـام اپـوزیسـیـون   عقب مانده تـحـت ن
ــه آورد  ــن ــو صــح ــه جــل . خــود را ب

شاخص این تالش ھمین اعتـصـاب  
 .غذا میباشد 

اعتصاب غذا بطور علی العموم و  
ـرگـزیـدن آن، یـک   فارغ از علل ب
ـبـانـه سـیـاسـی   شیوه شکسـت طـل

ـم مـی  .  است  جمعـی کـه تصـمـی
ـلـه ای   گیرند در اعتراض به مسئ
به جان و سالمت خود آسیـب وارد  
کنند، قبل از آن در مقابل نیـروی  
دشمن، شـکـسـت خـود را اعـالم  

نفس اینکه  عـده ای  .  کرده است 
ـرد سـیـاسـتـی بـجـای   برای پیشـب
حمله به  حاکمیت، بجای متـحـد  
کردن صفوف معترضـیـن، بـجـای  
ـــج افـــکـــار   ـی ـرای بســ ــ ـــالش ب ت
ـنـد،   ـرسـان عمومی، به خود آسیب ب
شاھدی بر ضعف  و عـقـب بـودن  

ـر  .  یک سیاست  است  شاھـدی ب
ـبـشـی اسـت   تقابل این سنت با جن
ـتــری را در   کـه روشــھـای مــدرن

 .مبارزه باب کرده است 

 :پاسخ به یک بحث
  عده ای  با چھـارچـوبـھـای  
ـنـد،   عمومی این نقد موافق  ھسـت
ــد کــه    ــن ــن ــدالل مــی ک ــت ــا اس ام
ـزار اعـتـراض   اعتصاب غذا تنھـا اب
زندانیان است و لذا نـمـی تـوان در  
. زندان بر این شـیـوه خـرده گـرفـت 

این شایعترین استداللی اسـت کـه  
در مقابل نقد اعتصاب غـذا، ذکـر  

ـایـد گـفـت کـه  .  می شـود  اوال ب
میان اجبار یک نفر زندانـی بـرای  
ــصـاب غــذای   ــه اعـت دسـت زدن ب
ـیـروی   تحمیلی با انتخـاب یـک ن

" سـنـت " سیـاسـی در ارائـه یـک  
اگر یک زندانـی را  . تفاوت ھست 

ـیــان   ــرای ب ــد کـه ب ـن مـجـبـور کـن
اعتراض خـود، جسـمـش را داغـان  
ـابـل بـررسـی   کند، یک مسئلـه ق
است، اما اگر یک جریان سیاسی  
تصمیـم بـگـیـرد کـه از ایـن امـر  
تئوری، تز، سنت و فـرھـنـگ در  
جامعه درست کـنـد امـری دیـگـر  

ــه  .  اســت  ــرون گــذشــت ــل ق در اوائ
ـان   ـی ـان بـرای ب کارگران در انگلست
ــه بــه   ــای اعــتــراض خــود بــه ســرم
ـلـه   ـیـد حـم ماشینھا و وسـائـل تـول

ـان خـودبـخـودی  .  میکردند  ـی ایـن ب
ـازه مـتـولـد   عصیان طبقه کارگر ت
شده کشورھای صـنـعـتـی غـربـی  

اما زمـانـی کـه سـرو کـلـه  .  بود 
ـیـدا شـد کـه بـه عـنـوان   احزابی پ
ــود،   ــارزه خ ــدف مــب ــت و ھ ســن
ـارشـیـسـم و خـرد کـردن وسـائـل   آن
تولید را فراخوان میدادند، جـامـعـه  
و جنبش سوسیالیستـی کـارگـری  
با آنھا به گونـه دیـگـری بـرخـورد  

ـیـده مـن خـود  .  نمود  کـال بـه عـق
استناد به مردم برای توجیه سـنـت  

اسـالمـی جـھـت  / فرھـنـگ مـلـی 
ـاخـتـه شـده   مبارزه، یک روش شـن

ــتــی اســت  ــر  .  تــوده ایس مضــاف ب
اینکه در سالھای اخیر مـا حـتـی  
ــه کســانـی کــه در   ــرخــورد ب در ب
زندانھای رژیـم مـجـبـور شـده انـد  
اعتصاب غذا کنند، ضمن حمایـت  
ــاســی   ــی ــال س ــتــگــری فــع ــال و دخ
رھنمود داده ایم که به جسـم خـود  
آسیب نزنند چرا که در جنبش مـا  
ــن و   ــری حـرمــت جســم انســان بــاالت
مقدسترین عنصر است، بـر خـالف  
جنبش اسالمی و یا ناسیونالیستی  
ـقـه اھـداف   که انسان برای آنھا وثی

ـاشـد  ـیـن  .  سیاسی خود میب در ھـم
سالھا در زندانھای رژیـم اسـالمـی  
ما با سنتھا و فرھنگ باالیی در  
ـز مـواجـه   ـی ـارزه ن انتخاب نحوه مـب

ـارز  . بوده ایم  فرزاد کمانگر نمونـه ب
ـا نـوشـتـه  .  این مدعـاسـت  ایشـان ب

ھایش بیشتر از ھر سنت اسـالمـی  
و شھادت طلبانه، جھان متـمـدن را  

 .  صدا زد 
اما  انگیزه اعـتـصـاب غـذای  
زندانی چیست؟ قطعا نمی خـواھـد  
ـیـر قـرار   ـاث بازجویان زندان را تحت ت

زندانی با اعـتـصـاب غـذای  .  دھد 
ــد افــکــار   ــن خــود تــالش مــی ک
ــارج از زنــدان را از   عــمــومــی خ
وضعیت  و اعتراض خود  با خـبـر  

اما اینکار معـمـوال زمـانـی  . سازد 
ـیـرویـی   بخوبی انجام میشود کـه ن

ـتـه،  ( خارج از زنـدان  ـی سـازمـان، کـم
احزاب و نـھـاد ھـای حـمـایـت از  

کار خبررسانی و بسـیـج  )  زندانیان 
بنابـرایـن  .  سیاسی را عھده دار شود 

ـیـت در ایـن   نیروی فشار بر حاکـم
تصویر، افکار عمومی و مـردمـی  
است که  مطلع گشته و دست بـه  

بنابـرایـن بـرای  .  اعتراض می زنند 
ـایـد   تحقق خواسته  ھای زندانیان، ب
نیرویی در بیرون بسیج شـود و بـه  

اگـر  .  حکومـت فشـار وارد سـازد 
بسیج افکار عمومی چه در داخل   
ـلـی  در   ـل و چه در سطح بیـن الـم
ـاسـی قـرار   مرکز این اکسیـون سـی
دارد و نه اعتصاب غذای زندانـی،  
دیگرنمی تـوان  ادعـا نـمـود کـه  
اعتصاب غذا یگانه روش زنـدانـی  

ـامـه پـر  .  برای اعتراض است  ـا ن آی
ـانـگـر از  سـلـول   شـور فـرزاد کـم
انفرادی خـود ، افـکـار عـمـومـی  
داخل و خارج ایران  را تکان نـداد؟  
ـان    ـی آیا زمانیکه تـعـدادی از زنـدان
طی بیانیه ای خواستار لغو حـکـم  
اعدام در سراسر جھـان شـدنـد، کـم  
مورد توجه قرار گرفتند؟ خالـصـه  

ـنـھـا  .  کنم  ـنـوان ت اعتصاب غذا بـع
ابزار زندانی برای اعـتـراض، بـحـث  
ـنـکـه   مجازی نیست، مضاف بر ای
خود اعتصاب غذا موتور محـرک  

 .اعتراض نمی باشد 
      

***       

  ١ از صفحه   اعتصاب غذا سنت جنبش ما نیست
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ـتـی را   جھانی کارگر، آن جـامـعـی
دارد كه اعتراض كـل جـامـعـه را  

ـیـجـه  .  نمایندگـی مـیـكـنـد  ـت در ن
ھمچنان که اشاره کـردم اول مـه  
ــکــه   ـل ــھـا روز کــارگـران، ب ـن نـه ت
ـلـمـان،   ـراض مـع ھمچنین روز اعـت
پرستاران، بـازنشـسـتـگـان و ھـمـه  
ـرچـم   ـر پ بخـش ھـای جـامـعـه زی
کارگران و کیفرخواست کارگـری  

کـارگـر  .  علیه وضع موجود اسـت 
بیکاری که در محرومیت و بـی  
تامینی بسر میبـرد، جـوانـی کـه  
از تحصیل فـراغـت مـی یـابـد و  
ــدگــی و   ــدازی بــرای زن چشــم ان
معاشش ندارد، پدری که بـخـاطـر  
فقر ناگزیر اسـت فـرزنـدش را از  
تحصیل بیرون بکشد و راھی کـار  
خیابانـی کـنـد، زن جـوانـی کـه  
بخاطر سیر کـردن شـکـم خـود و  
کمک بـه مـعـاش خـانـواده اش  
ناگزیر به تـن فـروشـی مـیـشـود،  
ــی   ــون ــی ــل ھـمــه و ھــمــه صـف مــی
معترضینی ھستنـد کـه اول مـه  

اینھا ھـمـه  .  روز اعتراضشان است 
ـیـونـی   ـل   ٩٩ آن جمعیت عظیـم مـی

ـنـد کـه روز   درصدی ھایی ھسـت
ـراضـشـان   جھانی کارگر روز اعـت

در عین حال قدرت اول مـه  .  است 
بـایـد از  .  در جھانی بودنـش اسـت 

این فرصت استفاده کرد و مـتـحـد  
ــا و   ــادھ ــھ ــا ن و گســتــرده و ب
ـراض   تشکلھایمان  بـه صـف اعـت
جھانی اول مه بپیوندیم و خیابانھـا  

 . را به اشغال خود درآوریم 
 

حال و ھوای اول مه 
 امسال

روز جھانی کـارگـر ھـر سـال در  
ایران ویژگی خود را داشته اسـت،  
اما به لحاظ فضای تعـرضـی در  
ـراض   میان کارگران و خشم و اعـت
ـر از   در کل جامعه امسال ویـژه ت

ـر ســـال اســـت  ـــه  .  ھــ ـل از جـــمــ
ھنگامیکه دولت حداقل دسـتـمـزد  

ــومــان  ٦٠٨ کـارگــران را    ھــزار ت
ـر   ـر خـط فـق یعنی چندین بـار زی
ــعــمــل   اعــالم داشــت، عــکــس ال
ـراضـی   کارگران اولتیماتوم به اعـت
ـر ایـن   ـراب سراسری و خیابانی در ب

ـر خـط   دستمزدھای چندین بار زی
ــای حــکــومــت   ــھ فــقــر و طــرح
ـر   اسالمی برای گرانتر شدن بیـشـت

ـراضـات  .  قیمت ھـا بـود  ایـن اعـت
ادامه دارد و در مـرکـزی چـون  
ـروشـیـمـی مـاھشـھـر، خـواســت   ـت پ
حداقل دستمزد دو میلیـون تـومـان  
ــن خــواســت بــه   اعــالم شــده و ای
گفتمان بخش مھم بخش معتـرض  
جنبش اعتراضی کارگری تبدیـل  

بعالوه اینکه در دستـور  .  شده است 
قرار گرفتـن اجـرای مـرحـلـه دوم  

کـه  "  ھدفمنـد کـردن یـارانـه ھـا " 
ـر را در پـی   ـراب گرانی چـنـدیـن ب
ـیـش   دارد، کل جامعه را بیش از ب

 . به مرز انفجار کشانده است 
ــروز در   ــر ام ــت ــارت روشــن ــب ــه ع ب
آستانه اول مه از شرایـطـی سـخـن  
میگوییم که اقتصاد و مـعـیـشـت  
بیش از ھر وقت به مرکز سیاسـت  
ــت، و   ــده اس ــده ش ــه ران ــع ــام ج
ـــا صـــف   ـر روز ب ـران ھــ ــارگــ ک
سازمانیافته تری به جلـو آمـده و  
. حق و حقوقشان را طلب میکننـد 

نگاھی به اعتراضـات کـارگـری  
ــه   ــد مــاه اخــیــر ب ــن چــن در ھــمــی
. روشنی گویای این حقیقت اسـت 

از جمله روزی نیست کـه شـاھـد  
ــن   ــری در ای ــراضــات کــارگ ــت اع
کارخانه و آن کارخانـه و در ایـن  

ــاشــیــم  ــن  .  شـھــر و آن شــھــر نــب ای
ــش   ــحــرک گســتــرده در جــنــب ت
ــقــش   ــری بــطــور واقــعــی ن کــارگ
ــن   ــگـاھـداشـت مـھـمـی در فـعـال ن
.  فضای جامعه پیـدا کـرده اسـت 

به ھمین اعتبار جنبش کـارگـری  
امروز به وزنه سنگینی در اوضـاع  
سیاسی جامعه تبدیـل شـده و بـا  
اتکا به این موقعیت، میتـوانـد بـا  
ــاســی خــود در   ــی عــرض انــدام س
جلوی صحـنـه سـیـاسـی جـامـعـه  
ـر تـحـوالت   نقش مـھـمـی در سـی
. سیـاسـی جـامـعـه داشـتـه بـاشـد 

ـتـوانـد بـه فـاکـتـور   ھمچنیـن مـی
مھمـی در عـقـب زدن جـریـانـات  
ــر راه   راســت و ارتــجــاعــی از س
مبارزه مردم و سد کردن ھـرگـونـه  
ـقـالب   ـنـد از بـاالی سـر ان زد و ب
ــاســی   ــد اوضـاع ســی مـردم در رون

خصوصا اینکه این  .  جامعه باشند 

اتفاقات ھمه در متن جامـعـه ای  
روی میدھد که در آن ما شـاھـد  
ـراضـات جـامـعـه در   گسترش اعت
عرصه ھای مختلف و دفـاع  و  
مبارزه مردم از زندگی و حـرمـت  

یک نـمـونـه  . انسانی خود ھستیم 
در جامـعـه  "  حجاب " بارز آن، وضع  

است که در واقع دیگر حجابی بر  
نـمـونـه دیـگـر  .  جای نمانده اسـت 

ـیـه اعـدام و   جنبش قدرتـمـنـد عـل
ــرکــوبــگــری ھــای حــکــومــت   س

ھمچنین جـوانـانـی  .  اسالمی است 
ــا   ـیــم کــه بـا زیــر پ ــن را مــی بــی
گذاشتن ھر روزه قوانین ارتجاعـی  
اسالمی، کل حاکمیـت را دارنـد  

 .به چالش میکشند 
ـرای   روز اول مه فرصت مھـمـی ب
کــارگــران اســت کــه در صــف  
ـرار   جلوی ھمه این اعتراضـات  ق
ـر   ـق گیرد و  کل جامعه را علیه ق
و فالکت و برای داشتن زنـدگـی  

ـنـد  ــن  .  ای انسـانـی بسـیـج کـن ای
ــھــب   ــت ــل ــیــت و فضــای م مــوقــع
ـری بـه اول   جامعه، ویژگی بیشـت

این مـوقـعـیـت  . مه امسال میدھد 
زمینه را بیش از بیش برای رفتـن  
به اعتراضاتـی سـراسـری در روز  
. جھانی کارگـر فـراھـم مـیـکـنـد 

ــیــن   ــن ــز از چ ــی رژیــم اســالمــی ن
ــدادی وحشــت دارد و ھــمــه   روی
ـرد کـه   ـب تالشش را بـه کـار مـی

ــگــذارد  ــم  .  ن ایــن کشــاکــش از ھ
 . اکنون شروع شده است 

 
 اول ماه مه و حکومت

ھمانطور کـه اشـاره کـردم یـک  
ــی،   ــالم ــت اس ــوم ــک وحشــت ح
شرایطی است که امروز در آن بـه  
ــر   ــی کــارگ ــبــال روز جــھــان ــق اســت

ـیـش  .  میرویم  شرایطی که در آن ب
از ھر وقت اقتصاد و معیشـت بـه  
مرکز سیاست جامعه تبدیـل شـده  

از ھمین رو مدتھاسـت کـه  .  است 
ـتـصــادی   ھشـدار بـه وضـعـیـت اق
جامعه به موضـوع داغ بـحـث در  
درون حکومت و کابوس ھـر روزه  

بـحـثـشـان  .  شان تبدیل شـده اسـت 
طبعا نه بر سر ایـجـاد گشـایشـی  
در زندگی مردم، بلکـه بـحـثـشـان  
ــه و   ــع ــام ــار ج ــج تــرس از انــف

ـرون   ـی ـرای ب جستجوی راھکاری ب
آمدن از بن بست اقتصادی ایسـت  

از جـمـلـه  .  که فلجشان کرده است 
 را  ٩٣ خامنـه ای اولـویـت سـال  

اقتصاد و فرھنگ که دو پاشـنـه  
آشیل حـکـومـت اسـالمـی اسـت،  
اعالم میکند و روحانی از اینـکـه  
ـر بسـت   باید کمر بندھا را سفت ت
و توقعات باالیـی نـداشـت، حـرف  

در ھمـیـن راسـتـاسـت کـه  . میزند 
وقتی از شکوفایی اقتصاد سخـن  
میگویند، لب سخنـشـان انـداخـتـن  
بار بحران خود به دوش کـارگـران  
و کل جامعه، به قیمـت تـحـمـیـل  

ـر اسـت  ـیـشـت لـب  .  فقر و فالکت ب
سخنشان تحمیل بردگی بیشتر بـه  
ـر از   کارگران و کشیدن کار بیشت

اما ھمانطور کـه  .  گرده آنان است 
ــحــران   ــد کــرده ایــم ب ــاکـی بـارھــا ت
ــصــادی رژیــم اســالمــی حــل   اقــت

بحران ھمزاد ایـن  .  اقتصادی ندارد 
ـرون   حـکـومـت اسـت و راه حـل ب
رفت برای مـردم رھـایـی از شـر  
کل موجودیت جمھوری اسـالمـی  
ــه داری حـاکــم   ـم سـرمـای و جـھــن

از ھمین روست ھر جـا کـه  .  است 
ــی شــان از   ــای درون ــزاعــھ در ن
ـر   اقتصاد بحث دارند، بـحـثـشـان ب

ــگــان " سـر خــطــر   " شــورش گــرســن
در مقابل، کارگران و کـل  .  است 

جامعه در مـقـابـل تـعـرضـات ھـر  
روزه اقتصادی این حـکـومـت بـه  
زندگی و مـعـیـشـتـشـان سـاکـت  

ـیـز  .  نیستند  از جمله ھمین امروز ن
در برابر اقتصاد مقاومتی خـامـنـه  
ای و طرحھای ریاضت اقتصادی  
ــای   ــوده ھ شــان، کــارگــران و ت
محروم مردم ایستاده اند و حـق و  

نمـونـه  .  حقوقشان را طلب میکنند 
اش جنبش بر سر خواست افـزایـش  
ــمــزدھــا ســت کــه ھــر روز   ــت دس
سازمانیافته تر به جـلـو مـی آیـد   
ــات   ــھــم اعــتــراض و عــرصــه م
کارگران و توده ھای وسیع مـردم  

 . است که کل رژیم را به چالش میکشد 
بطور واقعی اینھا ھمه مخمصه و  
ـیـش   بن بستی است که بیش از ب
ـم اسـالمـی را بـه   ـیـصـال رژی است
ـیـن   نمایش میگذارد و در دل چـن
کشاکشـی اسـت کـه امـروز بـه  

ــبــال اول مــه روز جــھــانــی   ــق اســت
ــن  .  کــارگــر مــیــرویــم  ــی در چــن

ــز از   ــی ــطــی وحشــت رژیــم ن شــرای
روزی چون روز جـھـانـی کـارگـر  

 .  بیشتر شده است 
ـفـس خـود   اما جنبه دیگر مساله ن
ــوان   ــعــن ــی کــارگــر ب ــھــان روز ج
ــج   ــت بســی روزیســت کــه ظــرفــی
. کارگران و کل جـامـعـه را دارد 

ـم   این ریشه ھـراس و وحشـت رژی
اسالمی از برگزاری چنین روزی  
در طول حاکمـیـت سـی و چـنـد  

ــه اش اســت  ــکــه  .  ســال ــس ایــن نــف
ـر از نـام   جمھوری اسالمی ناگـزی
بردن روزی به عنوان روز جـھـانـی  
کارگر شده است، یک پیـشـروی  
ــش کــارگــری اســت  . مــھــم جــنــب

ضمن اینکه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـر   ھمواره کوشیده است با تاکیـد ب
روز یازده اردیبھشت به عنوان روز  
کارگر، بر روی جھانی بـودن ایـن  

. سایه بینـدازد "  اول مه " روز بعنوان  
ــن جــمــھــوری   ــی فــراتــر از ای حــت
ـتـه ای را   اسالمی ھـر سـال ھـف
بعنوان ھفته کـارگـر اعـالم کـرده  
اســت، تــا کــل مــوجــودیــت روز  
مشخصی به عنـوان روز کـارگـر  
که توجه کل جامعه و جـھـان بـه  

ــد  از  .  آن اســت را مــخــدوش کــن
ـرگـزاری اول مـه روز   ھمین رو ب
ــی کــارگــر ھــمــواره یــک   جــھــان
ـم   ـرد کـارگـران بـا رژی ـب عرصـه ن

ــوده اســت  ــن  .  اسـالمــی ب از ھــمــی
روست کـه ھـر سـالـه حـکـومـت  
اسالمی با احضار و تھدید رھبران  
و فعالین کـارگـری تـالش کـرده  
است جلوی برگزاری روز جھـانـی  
ــخــاطــر   کــارگــر را بــگــیــرد و ب
برگزاری این روز  بـارھـا شـاھـد  
ـران   دستگیری و اذیب و آزار رھـب
کارگری و شرکت کننـدگـان در  

ــم  ــراســم اول مــه بــوده ای امــا  .  م
ھیچکدام از این تـعـرضـات مـانـع  
برگزاری روز جھانی کارگر نشـده  
است و این روز جـای خـود را در  
. میان کـارگـران بـاز کـرده اسـت 

  اول مه روز کیفرخواست کل جامعه علیه توحش سرمایه داری 
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اما طبعا ھنوز با تـوده ای شـدن  
این روز در سطح جامـعـه فـاصـلـه  
ـبـش   داریم و یک اقدام مـھـم جـن
کارگری بسـیـج کـل جـامـعـه و  
تبدیل روز جھانی کارگر، بـه روز  

 . اعتراصی سراسری است 
 

اول مه و تشکلھای دست 
 ساز حکومتی

یک نکته مھم در برگـزاری روز  
ــی کــارگــر، نــقــش ضــد   ــان جــھ
کارگری تشکلـھـای دسـت سـاز  
حکومـتـی چـون کـانـون عـالـی  
شوراھای اسالمی و کانون عالی  
ــه   انـجــمــن ھـای صــنــفـی و خــان
ــه ھــایشــان   ــت ــر و دارو دس کــارگ

یک تالش ایـن تشـکـلـھـا  .  است 
تحت کنترل گرفتن روز جـھـانـی  
کـارگـر و مـخـدوش کـردن بـعـد  
ــز   ـی ــی ایـن روز مـھــم  و ن جـھـان
ـراضـی در   استفاده از فضای اعـت
ــعـنـوان وجــه   ـبـش کـارگـری ب جـن
المصالحه ای در نـزاعـھـای درون  

ـنـان  .  حکومت اسـت  از جـمـلـه ای
تجربه اول ماه مه ھایی چون روز  

.  را دارنـد ٨١ جھانی کارگر سال  
در آن سال کارگران با عقب رانـدن  
تشکلھای دست ساز حکـومـتـی،  
روز جھانی کارگر را بـه صـحـنـه  
با شکوه تظاھرات با شـکـوه خـود  
ـبـدیـل کـردنـد و   در مرکز تھران ت
اتفاقاتی این چنینـی، جـمـھـوری  
اسالمی و تشکلھای وابسـتـه بـه  
ــه روزی چــون اول مــه   آن را ب

از جـمـلـه  .  محتاط تر کرده اسـت 
می بینیم که دار و دسـتـه ھـای  
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  
ھر سال بـا پـز درخـواسـت مـجـوز  
ــی   ــان ــھ ــزاری روز ج بــرای بــرگ

امـا در  .  کارگر به جلو می آینـد 
آخرین روزھـای نـزدیـک بـه ایـن  
روز، لغو برنامه ھایشـان را اعـالم  
ـنـی   کرده و مراسمشان را بـه سـال
کوچک و کامال کنترل شـده و  
محدود به اجـتـمـاعـی از خـودی  
ــد  ــن ــکــن ــایشــان مــحــدود مــی . ھ

حکومت نیز با توجه به تجربیاتـی  
که از سالھای گذشته دارد و از  
ـرون ریـخـتـن کـارگـران و   ـی ترس ب
ــرل اوضــاع از   ــت خــارج شــدن کــن
ــت   ــی از حــرک ــان، حــت ــش دســت
تشکـلـھـای دسـت سـاز خـود بـه  
ـیـز   مناسبت روز جھانی کـارگـر ن

 . وحشت دارد 
ــخ   ــاری خــالــصــه کــالم ایــنــکــه ت
ـرگـــزاری اول مـــه در طـــول   بــ
ـم اسـالمـی، تـاریـخ    حاکمیت رژی
ـر   جدال کارگران و کل حکومت ب

ـرگـزاری ایـن روز اسـت  در  .  سر ب
تداوم این کشاکش است که مـی  
بینیم  حکومتی که بینانـگـزارش  

مـیـدانسـت،  "  االغ "اقتصاد را از آن  
ناگزیر شده است از روز جـھـانـی  

اینـھـا ھـمـه  .  کارگر سخن بگوید 
پیشروی ھای جنـبـش کـارگـری  
ـیـشـروی   ـیـجـه ھـمـیـن پ است و نت
ھاست کـه در اول مـه ھـر سـال  
جمھوری اسالمی و تشـکـلـھـای  
دست سازش به چنیـن مـخـمـصـه  

ـــد  ــن ـت ــ ـــان  .    ای مـــی اف ـت داســ
حـزب  " درخواست مجوز از سـوی  

و دارودسـتـه ھـای  "  اسالمی کار 
خانه کارگر برای اول مـه امسـال  

 . نیز در ادامه ھمین بازی ھاست 
در مقابل امروز شـاھـد  جـنـب و  
ـم   ـی جوش در میان کـارگـران ھسـت
ـر سـر روز   ـتـمـان ب که  در آن گـف
ـبـدیـل ایـن روز   جھانی کارگر و ت
ـیـه   به روز اعتراضی سراسـری عـل
ـیـه   دستمزدھای زیر خط فقر و عـل

ھـمـه  .  فقر گـرانـی  داغ اسـت  
ـفـاوت اول   اینھا حال و ھـوای مـت

 . مه امسال را به نمایش میگذارد 
 

پیش بسوی یک اول مه 
 سراسری

ـر  بـه اول مـه   ـیـشـت سه ھفته  ب
ــه  .  نـمـانـده اسـت  از ھـم اکـنـون ب

استقبال روز جـھـانـی کـارگـر در  
ـم  ـروی . ابعادی وسیع و اجتماعـی ب

گفتمان ھایمان را وسیعا بـه درون  
جامعه ببریم و در تـمـام شـھـرھـا،  
ـران و   مراکز کاری در سـراسـر ای
نیز در ھمه مـحـالت و در مـیـان  
بخش ھای مختلف جامـعـه تـمـام  
ـیـن روزی   ـرای چـن نیرویمـان را ب

در جمـع ھـایـمـان در  .  بسیج کنیم 
محالت و در محیط ھای کار و  
در ھمه جـا  در مـورد ایـن روز  
ــدارک   اعــتــراض ســراســری و ت
ـرار   عملی آن به بحث بنشینیم و ق
ــون   مـدارھـایـمــان را  از ھـم اکـن

در مـجـامـع عـمـومـی  .  بگذاریم 
کارگری خود بر سر روز جـھـانـی  
کارگر و خواستھایـمـان بـه بـحـث  
ـیـه ھـایـمـان   ـیـان ـم و بـا ب ـی ـن بنشـی
کیفرخواست خود را علیه تـوحـش  
ــیــم  ــه داری اعــالم کــن . ســرمــای

ھمانند ھر سال در تشکلھایمان بـه  
ـم و در   ـی ـن ـنـشـی بحث و گفتگـو ب
عملی متحد به فراخوان جـھـانـی  

 .اول مه بپیوندیم 
دھھا و صدھا کارخانـه و مـرکـز  
ــه   ـراضــی کــارگـری از جــمـل اعـت
ــی   ــم ــزی چــون پــتــروشــی مــراک
ـران   ماھشھر با ھزاران کـارگـر، ای
ــع   ــای خــودرو، زاگــرس قــروه، صــن
فلزی، شرکت واحـد، نـورد لـولـه  
ـروفـیـل سـاوه در سـاوه،   صفـا و پ
پاالیشگاه آبادان، معدن چادرمـلـو،  
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان و بازنشستگان در سـراسـر  
ایران و غیره و غیره بعنوان کـانـون  

ھای داغ اعتراضات کارگری در  
سال گـذشـتـه کـه مـرکـز تـوجـه  
ــای   مــردم مــعــتــرض در شــھــرھ

 ھـزار  ٤٠ مختلف بوده اند  و  نیز  
کارگر با طومار اعتراضـی خـود  
بر سر خواست افزایش دستمـزدھـا،  
میتوانند نقش مھمی در تـدارک  
یک روز جھانی کارگر قدرتمـنـد  
ــه   در ســطــحــی ســراســری داشــت

ـرود کـه ایـن  .   باشند  انتـظـار مـی
کارگران در صف مقدم تـظـاھـرات  
و  ھای روز جھانی کارگر باشند   

 . کل جامعه را بدنبال خود بسیج کنند 
ھمچنین شھر سنندج که ھر سـال  
کانون پرشور گرامیداشت اول مـه  
ـرمـز   بوده است و پـالکـاردھـای ق
این روز با شعار کارگران جھـانـی  
ـراض   متحد شویـد، در صـف اعـت
کارگران در ایـن شـھـر درخشـیـده  
ـرای   است، یک نقطه قوت مھم ب
گرامیداشت اول مه روز جـھـانـی  
کارگری اسـت و چشـمـھـا بـی  
تابانه در انتظار قدرتنمـایـی مـردم  
معترض در این شھـر در ایـن روز  

 . مھم اعتراض سراسری است 
در ھمین راسـتـا جـوانـان و بـو یـژه  
ــای   ــان از دانشــگــاھــھ دانشــجــوی
ـرسـتـاران و   ـلـمـان، پ مختلـف، مـع
ـلـف جـامـعـه ھـر   بخش ھای مخت
کدام به نوبه خود  نقـش مـھـمـی  
ــداشـت بـا شـکـوه روز   در گـرامـی

فـرصـت  .   جھانی کـارگـر دارنـد 
سه ھفته ای باقمیانده تا این روز،  
ـرای تـدارک   زمان کافی ای  ب
ـرشـور   قطعنامه ھا و بیانیه ھای پ

به مناسبت روز جـھـانـی کـارگـر  
است باید دست بـه کـار تـدارک  

ــی کــه  .   آن شــد  ــه ھــای ــانــی بــی
ـرابــر   ـرخــواسـت جــامـعـه در ب ـف کـی
توحش سرمایه داری حاکـم اسـت  
ـیـه   و اعتراض کل جامـعـه را عـل
فقر و گرانی و دستمزدھای چنـد  
ـرای داشـتـن   ـر و ب بار زیر خط فق
یک زندگی انسانی و شـایسـتـه  

 . انسان اعالم میدارد 
خالصه کالم اینکه اول مـه کـار  
را تعطیل کنیم و خیابانـھـا را بـه  

ـم  ــمــام  .  اشـغــال خـود در آوری بـا ت
ـم و   ـی نیروی خود  به خیابانھا بیـای
این روز را به روز اعتـراض وسـیـع  
ـبـدیـل   علیه جمھـوری اسـالمـی ت

برای شرکت در تـظـاھـرات  . کنیم 
ھای این روز به صورت جمعی و  
گروھی از محالت و کارخانه ھـا  
ـلـف حـرکـت   و مراکز کاری مخت
کنیم و به صف تظاھرات اول مـه  

ـم  مـراکـزی چـون وزارت  .  بپیونـدی
کار و تامین اجتماعـی و ادارات  
ــف و   کـار در شــھـرھــای مــخـتــل
میادین اصلی شھرھا را به مـحـل  

 .تجمعاتمان تبدیل نیماییم 
اول مه روز تـظـاھـرات سـراسـری،  

 درصـدی  ٩٩ روز قدرتنمایی مـا  
ھا در برابر یـک درصـدی ھـای  
میلیاردر حاکم در سـراسـر جـھـان  

ـم و  .  است  ـروی به استقبال این روز ب
ـر   ـراب سوسیالیسم و جھانی آزاد و ب

 .را فریاد بزنیم 
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دولت جـمـھـوری اسـالمـی  .  كنند 
ـرای   ـر و بـدتـری ب خوابھای بیشـت
ـر آن   ـی ـق تـوده ھـای ھـم اكــنـون ف

علی سعـیـدی،  .  جامعه دیده است 
ــاه   ــپ ــمــایــنــده خــامــنــه ای در س ن

ـریـن  : " پاسداران گفته اسـت  مـھـمـت
وظـیــفـه مـردم در قــبـال رھـبــری  

ایـن را  ".  ھـا اسـت   تحمل سـخـتـی 
ـنـد ٩٢  بھمن  ٢٢ ایشان در   ـت .  گـف

 اسفند ھم تـكـرار  ٢٤ ھمین را روز  
ھای پیـش    ھا و تحریم   چالش : " كرد 

روی ملت ایران وجـود دارد، ولـی  
آن گونه نیست کـه آنـچـه را بـا  
ـرای نـان از   خون به دست آوردیم ب
ـم و مـردم بـایـد آمـاده   دست دھـی

 ".ھا باشند   تحمل رنج 
جــامــعــه امــا ایــن ھــمــه رنــج و  
محنتی كه جمھوری اسالمـی آن  
ـبـول   را گـرفـتـارش كـرده اسـت، ق

ــخــواھــد كــرد  ــش  .  ن ــشــاپــی در پــی
اعتراضات به وضع موجود، طبقـه  
كارگری خواھد بود كـه زنـدگـی  
اش گرو گـرفـتـه شـده و قـدرت  
تغییر این وضعیت را نیز بیشتر از  

. ھـای جـامـعـه دارد   دیگر بـخـش 
نشان داده است كه اگر مـتـحـد و  
ـراض بـه ایـن   یكپارچـه وارد اعـت
وضع شود، جمھوری اسالمـی بـا  
تمام عر و تیزش كوتاه خواھد آمـد  

 .و عقب خواھد نشست 
كوتاه آمدن جمھوری اسالمی امـا  
ــحــد و   ــارزه مـت ــزم یــك مـب ــل مسـت

ــارچــه اســت  : اضــافــه كــنــم .  یـكــپ
در  !  متحد و یكپارچه و سـراسـری 

ــیــاب تشــكــل  ــنــی و    غ ھــای عــل
سراسری كـارگـری، امـر مـبـارزه  
ـیـچـیـده و   متحـد و یـكـپـارچـه پ

ــش  .  مشـكــل اســت  ــتـھــا جــنــب مــن
كارگری از چنیـن ابـزاری فـعـال  
ـتـظـر   محروم است و نمی تواند مـن
ـیـن شـرایـطـی آمـاده   بماند تا چـن

نمی تواند، برای اینكـه ھـر  .  شود 
لحظه كه كارگر و انسانی در ایـن  

ـنـد، شـاھـد    وضعیت زندگی می  ك
تباه شدن بیشتر وضـعـیـت خـود و  

آن شرایط معلوم  !  خانواده اش است 
ـرسـد  ! نیـسـت چـه زمـانـی فـرا ب

ــدگــی كــردن   كــارگــران بــرای زن
ــد و ایــن   ــن روزشــمــاری مــی كــن
وضعیت كارد را بـه اسـتـخـوانشـان  

 .رسانده است 

ــد بـه ســوی   ــن شـرایــط بـای در ای
اعتراضات قدرتمند كارگری گـام  

اتـحـادیـه آزاد كـارگـران  . " برداشت 
بیش از یـك سـال اسـت كـه  " ایران 

روی ھمین حداقل دستمـزدھـا خـم  
در چـنـد نـوبـت  .  شده و می كوبد 

اقدام به مـراجـعـه بـه كـارگـران و  
  ٤٠ جمع آوری طوماری به امضا  

ھـمـاھـنـگ  . " ھزار كارگر كـردنـد 
کنندگـان ایـن طـومـار ھـم سـال  
گذشتـه در بـازجـوئـی مـقـامـات  
ـتـه ھـای   امنیتی و ھـم طـی ھـف
گذشته در جلسه ای بـا شـرکـت  
معاونین وزارت کار و در جـلـسـه  

 اسفنـد مـاه کـه  ١٩ بزرگتری در  
ھای کارفرمایان    با شرکت نماینده 

و دولت برگزار شـد، اعـالم کـرده  
بودند کـه مـا کـارگـران تـن بـه  
افزایش چندین درصـدی حـداقـل  
ـم داد و نسـبـت بـه   مزد نـخـواھـی
ـیـن حـداقـل   تبعـات تصـویـب چـن

بـه  ." ( مزدی ھشـدار داده بـودنـد 
ـنـد ایـن  ٢٣ نقل از اطالعیـه    اسـف

در ھمین اطالعیـه  )  نھاد كارگری 
ــر آن   ــت ــی ــیــش بــه ســوی  " كــه ت پ

تجمعات خیابانی بر علیه مصوبـه  
اسـت، آمـده  "  مزد شورایعالی کار 

ما کارگران مطـابـق مـیـل  : "است 
دولت و کارفـرمـایـان تـن بـه ھـر  
ـم داد،   بردگی و حقارتی نـخـواھـی
ما مبشـر زنـدگـی و حـیـات در  
ــا   ــم و ب ــی جــامــعــه بشــری ھســت
مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان  
نشان خواھیم داد کـه آوارگـی و  
حقارت شایسته کسانی است کـه  
ــواده   ــان ــا خ ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن
کارگری را به روز سـیـاه نشـانـده  

بر این اسـاس، اتـحـادیـه آزاد  .  اند 
کارگران ایران ھمدوش با طـومـار  
ــری   ــف ــراضــی چــھــل ھــزار ن اعــت
کارگران اعالم میـدارد چـنـانـچـه  
ــا آخــر   ـر ت بـه فــوریــت و حــداکــث
ـنـده تـجـدیـد   فروردین مـاه سـال آی
نـظـری در حــداقـل مــزد صــورت  
ـر اسـاس   نگیرد و حـداقـل مـزد ب
اجرای بـی چـون و جـرای مـاده  

 قانون کار تعیین نشـود اقـدام  ٤١ 
به فراخـوان تـجـمـعـات خـیـابـانـی  

کارگری خواھد کـرد و بـدیـھـی  
ـیـن   ـتـی چـن است که تبعات امنی
رویکردی از سوی مـا کـارگـران  
مستقیما بر عھده رئیس جمھور به  
عنوان رئیس دولت و وزیر کار بـه  
ـیـس شـورایـعـالـی کـار   عنـوان رئ

این فعـال فـقـط یـك  ."  خواھد بود 
ـر اظـھــارات  .  ھشـدار اســت  بــیـشــت

ــن   ــی ــم كــه حــول ھــم دیــگــری ھ
موضوع منتشـر شـده انـد، ھـمـان  
ــراضــی   ــت ھشــدار بــوده انــد و اع
گسترده و شایسته ایـن وضـعـیـت  

 .سازماندھی نشده است 
ــن كــارگــری از   امـا اگــر فـعــالــی
سراسر ایران با سیاسـت ایـن نـھـاد  
كارگری ھمگام شوند، این ھشدار  

ـتـھـا  !  می تواند عـمـلـی شـود  مـن
خود این دارای ظرافتھـایـی اسـت  

مـراكـز  .  كه باید به آنھا اشاره كـرد 
كارگری بـزرگ و مـھـم، مـثـل  
ـتــروشــیـمــی ھـا، مــعــادن   ــت، پ ـف ن
ــورســازی، ایــران   ــزرگ، تــراكــت ب
خـودرو، ذوب آھــن و غـیــره، كــه  
فعالین و رھبران كارگری در ایـن  
ـیـت   مراكـز مشـغـول كـار و فـعـال
ھستند، به ھر دلیلی شاید نتواننـد  
ــاطــی   ــد و در ارتــب ــی بشــون ــن عــل
ـنـی بـا نـھـادھـای   مستقیم و عـل

ـرنـد  ایـن  .  علنی كارگری قرار بگی
ــل درك اســـت  ــاب ــھـــوری  .  ق ــم ج

ــای شــورای   ــادوھ اســالمــی و پ
اسالمی كار و حراست و انـجـمـن  
اسالمی و غیره، كار اصلـی شـان  
شناسائی و گزارش دادن و اخـراج  

در  .  ھمین فعالین كـارگـری اسـت 
ـنـابـه   نتیجه ھر فـعـال كـارگـری ب
ـم   شرایط خاص خود، خـود تصـمـی
می گیرد چكار بكند و تـا چـه  
حد به علنیت، بـه شـیـوه ای كـه  
مورد نظر این نوشتـه اسـت، روی  

ـر " واضـح اسـت كـه  .  بیـاورد  " رھـب
كارگری ای كه در ھیچ سطحـی  
علنی نیست، دیـگـر نـمـی تـوانـد  
ــدك   ـر كـارگـری را ی عـنـوان رھـب

اما بـحـث مـن در سـطـح  . بكشد 
اینكه تعداد بسـیـار  .  دیگری است 

وسیعی از فعالین كارگری به ھـر  
ـیـكـار شـده انـد، یـا   ـلـی یـا ب ـی دل

ـنـد   موقعـیـت شـغـلـی شـان ھـمـان
ـران كـارگـری در   ـیـن و رھـب فعـال
ـیـسـت،   ـر كـارگـری ن مراكز بزرگت
ـنـی بـا   می توانند در بـعـدی عـل

ــھــادھــا و تشــكــل  ــیــن ن ھــای    ھــم
موجود كارگری در تماس بـاشـنـد  
ــن   ـتـھــای خـود را بـا ای ـی و فـعـال
نھادھـای كـارگـری ھـمـاھـنـگ  

ــد  ــن ــن رھــبــران كــارگــری  .  كــن ای
معموال كسانی ھستند كه گـرچـه  
ـیـمـا در یـك   ـق شاید خودشان مسـت
مركز كـارگـری بـزرگـی شـاغـل  
ـر   نباشند، اما ارتباطات و نفوذی ب
ـران كـارگـری آن   ـیـن و رھـب فعـال
مراكز دارند كـه خـود مـی تـوانـد  
نبض آن مراكز كارگری را با بقیـه  

 .جاھا ھماھنگ كنند 
خالصه كالم اینكه در ایـن دوره و  
مورد مشخص ھماھنـگـی مـیـان  
نھادھای موجـود كـارگـری مـی  
تواند حكم یك فدارسیون سراسـری  

ھـای كـارگـری را    بزرگ تشكـل 
ــد  ــن ــش  .  بــازی ك ــب ــن چــرا كــه ج

ـفـجـاری   كارگری در یك حالـت ان
ـتـظـار   بسر می برد و ھر آن باید ان
ـراضـات   سر باز كردن آتشفشان اعـت

ـم  ــ ـــاشــی ـری ب ــارگــ ـــن  .  ك اگــر ای
كارگری بتوانـد دسـت  "  فدراسیون " 

فعالین و رھبران كارگری، در ھـر  
سطحی، از شـرق تـا غـرب و از  
ـنـدج و   شمـال تـا جـنـوب، از سـن
كرمانشان تا زاھـدان و كـرمـان و  
مشھد تا رشت و قزویـن و تـھـران  
ــا مــراكــز مــھــم كــارگــری در   ت
خوزستان را در دست ھـم بـگـذارد  
می تواند جنبش كـارگـری را از  
موقعیت ضعیف مـوجـود بـه یـك  

 .موقعیت بسیار مناسبتر جلو ببرد 
 

 در اول ماه مه
ــھــادھــای كــارگــری   ــن ن امــا ای
ـر   ـنـد قـدرتـمـنـدت چگونه می تـوان
موضوع سطح پایین دستمـزدھـا را  
بعنوان ابزاری در دست گـرفـتـه و  

ـرنـد  ـب اول  .  مبارزه كارگران را جلو ب
 .مه می تواند به این امر كمك كند 

ــراض بــه   ــت جــنــب و جــوش و اع
وضعیت بسیار پائین دستمزدھا در  
ایران امروز تنھا محدود به فعالیـن  

گرچه وضـعـیـت  . كارگری نیست 
ـر سـیـطـره   معیشـتـی كـارگـران زی
نامیمون جمھوری اسالمی روز بـه  
روز وخیم تر شده است، اما سـطـح  

پائین دستمزدھا در یكی دو سـال  
گذشته و بخصوص در تناسـب بـا  
تورم واقعی در جـامـعـه بـا ھـیـچ  
ـبـوده اسـت  . زمانی قابل مقایسه ن

ـنـار تـوجــه كـارگـران و كــل   در ك
ھای كارگری بـه    فعالین و تشكل 

ــت کــه   ــد گـف ــای ایـن مــوضــوع، ب
ــوســط   ــزگــرد ت ــی ــرتــیــب دادن م ت
ـیـز   تلویزیون جمھـوری اسـالمـی ن
ـم بـودن اوضـاع و   بازتابی از وخـی
خشم كارگران را از زاویه دیـگـری  

ـلـه در  .  نشان می دھـد  ایـن مسـئ
واقع میدان اصلی مبارزه كارگـران  
ــن   ــا جــمــھــوری اســالمــی در ای ب
مقطع از جنگ كارگران با دولـت  

ــرمــایــه داران اســت  اعــتــراض  .  س
ــھــم و   ــز م ــارگــران در مــراك ك

ـروشـیـمـی  ـت ھـای    پیشرویی چـون پ
ـیـن   ـریـز و ھـمـچـن ـب ماھشھـر و ت
ــران   ــدیــكــای كــارگ ــن ــراض س اعــت
ـیـت   شركـت واحـد تـھـران و فـعـال
ـران   اصلی اتحادیه آزاد كارگـران ای
حول این مسئله در یكی دو سـال  
ـتـی دارد   گذشته، نشان از موقـعـی
كه توجه ھا باید تماما به این سـو  

ــن،  !  بــاشــد  ــی ــجــا كــه فــعــال تــا آن
ھـا و نـھـادھـای كـارگـری    تشكل 

ــع   ــد در واق ــظــر كــرده ان اظــھــارن
توان از یك اتحاد و ھم نـظـری    می 

 . حول این مسئله حرف زد 
ـنـجـا ایـن بـایـد   نكته مشـخـص ای
باشد كه مبارزه بر علیه وضـعـیـت  
وخیم معشیتی كارگـران مـوضـوع  
و مشعل متحد كننده كل فعالیـن،  

ـران و تشـكـل  ھـای كـارگـری    رھب
ـلـه از ایـن جـھـت  .  باشد  این مسئ

ــج   ــه قــدرت بســی مــھــم اســت ك
ھای وسیعتری از جامـعـه و    بخش 

مـی تـوانـد  .  كارگران را نیـز دارد 
بخش وسیعی از كـارگـران را بـه  
ـبـع آن كـل   ـیـاورد و بـه ت میدان ب
ــران و كــل   خــانــواده ھــای كــارگ
ـراضـات   جامعه را به دفاع از اعـت
كارگران وارد مبارزه با جـمـھـوری  
اسالمی بـكـنـد؛ و بـا وضـعـیـت  

ــی  ــشــت ــوری    مــعــی ــھ ای كــه جــم
اسالمی به جامعه تـحـمـیـل كـرده  
است، زمانی كه جنبش كـارگـری  
به میدان بیاید، شكست دادن و بـه  
كارخانه برگرداندن آن، بدون تـوجـه  
جدی به مطالباتـش امـری اسـت  

 .ناممكن 
 ٢٠١٤  آوریل  ٣ 

 میدان اصلی مبارزه كارگران 
 با جمھوری اسالمی

 ١  از صفحه  
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ایـام  " کرزی و روحـانـی در ایـن  
ـنـد و از  "  فرخنده  گرد ھم مـی آی

 !صلح و دوستی میگویند 
ـرای   عید سال نو میتواند و بایـد ب
ـیـاورد؛   ـبـار ب توده مردم شادمانی ب
که اگر بگذرانند می آورد بـدون  
ھیچگونه تبلیغات ناسیونالیسـتـی  
و مذھبی؛ اما سال به سال، دریـغ  

ـــال  ـــارس ـــارات  !  از پ ـــک ـت ــ ـــا اب ب
ـر   کارشناسـان بـورژوازی عـالوه ب
ـیـسـتـی ھـر   تبلیغات پوچ ناسیونال
ـره مـا   سال، بیش از سال پیش سـف
کارگران خـالـی مـیـشـود و ایـن  
موضوعی است که ھـیـچ سـنـت  
ـرا بـه   مقدس ملی و یا مذھبی آن
تعطیلی نمی کشاند بلکه ھـمـیـن  
ایام تعطیلی گویا فرصت و زمـان  
ـرای کسـانـی کـه جـز   مناسب ب
ضخامت کیف پول خـود چـیـزی  

کـه از  ( دیگری را نمی شناسند  
ـر   ھمه چیز در این جھان مقـدس ت

تا تصمیمات بغـایـت ضـد  )   است 
انسانی خود را اعـالم و اجـرایـی  
کنند و با یک فرمـان جـمـعـیـت  
کارکن جـامـعـه را مـحـکـوم بـه  

ـنـد  ـر کـن ـیـشـت ایـام  .  گرسنـگـی ب
ـرای ایشــان فــرصــت   ــی ب ـل تـعــطــی

چـون فـکـر  (  مناسبی شده است  
ـیـسـت  !) میکنند کسی حواسش ن

که اعالم کنند مرحلـه دوم طـرح  
ھدفمـنـد شـده از سـوی بـانـک  
جھانی را به اجرا خواھند گذاشـت  
ــب مــردم   ــه آن را از جــی و ھــزیــن

  ٢٠ بی شرمانـه  .  تامین  میکنند 
ـرق مصـرفـی   ـیـمـت ب ـر ق درصد ب
ـنـزیـن   افزوده اند، وعده میـدھـنـد ب

ـر از   ـیـشـت  تـومـان  ١٠٠٠ لیتری ب
ــت ســر مــردم   خـواھــد شــد و مـن

 درصد بر تـورم  ٤ میگذارند نھایتا  
) سـنـگـک (افزوده میشود، و نان  

ـفـع  "   تومان میرسد  ١٤٠٠ به   بـه ن
ـنـده اسـت  در یـک  !"  مصرف کـن

برنامه تلویزیونی صدای امـریـکـا  
ـتـصـادی  رضـا  ( یک کارشناس اق

ـیـس  ) تقی زاده  در جواب فریبرز رئ
ـقـه   ـنـکـه طـب ـرای ای دانا گـفـت ب

ـر  )  ؟ (! متوسط  ـر نشـود و زی ـی ـق ف
ساختھا اقتصاد تامین شـود بـایـد  
از این ھم بیشتر مـردم تـھـیـدسـت  
ـم   ـی ـنـد و تسـل فقر را تـحـمـل کـن

ــس دانــا  !  احســاســات نشــد  ــی و رئ

ـرسـیـد  )  اینجا راخوب مـی آیـد (  پ
ـقـه   چطور دکتر تقی زاده برای طب
متوسط، یعنی ھمان کارفرمـایـان  
ـرای   دچار احساسات میشود اما ب
کارگران نباید کسی حرف بزند و  
ـنـکـه   چه زیر ساختی مھمتر از ای

ـقـل  .(  رفاه مردم باید تامین شود  ن
 )به معنی 

ــه ای   ــل ــاتــی مسـئ ـق ــارزه طــب  مـب
تعطیل بردار نیست و ایـن ھـجـوم  
ـیـز   سازمان یافتـه بـه کـارگـران ن

این گـوشـه ای  .  تصادفی نیست 
از ھجوم بـورژوازی بـه کـارگـران  

تعطیالت رسمی عید نـوروز  .  است 
تمام نشـده رادیـو فـردا بـه سـراغ  

رفتـه و  "  استاد اقتصاد در پاریس " 
اصوال پدیده تعطیـالت  : "... پرسیده 

ــت  ـر فــعــالــی ــاثــیــری ب ھــای    چـه ت
ــصــادی دارد؟  ــاره  "  اقــت ــه دوب بــل

ــالت،   ــی یــادشــان آمــده کــه تــعــط
ـران   بخصوص تعطیالت نوروز در ای

ـروت را "...زیاد است و   ،  ... خلق ث
ـیـن مـی  آقـای  ."  آورد   به شدت پـای

فریدون خـاونـد بـا ھـمـان شـور و  
حرارتی که رضا تقی زاده دچـار  
احساسات شده محاسبه کردند بـا  

تولید ناخـالـص  " یک روز تعطیلی  
حـدود یـک  ...  داخلی کشـور   

ـیـون دالر   ـل میلیارد و سـیـصـد مـی
ــن مــی  ــد   پـایــی ــدون  ."  آی آقــای فــری

ـنـد کــه   ــد حـتـمـا بـدان خـاونـد بـای
ـقـش   ـرم چـون ن کارفرمایان مـحـت

" تولید ناخالص داخلـی " خود را در  
درک میکنند قبل از تـعـطـیـالت  
سال نو چـنـان از کـارگـران کـار  
میکشند که جبران ھمـه ضـرر و  
زیانھای احتمالی میشود و ایشـان  
به عنوان یک کارشناس اقتصـاد  
ــاری از   ــی ــنــد کــه بس ــدان بــایــد ب
کارگاھھای تولیدی این فـرصـت  

 روزه تعطـیـالت نـوروز را الزم  ١٤ 
دارند تا دستی به سر و روی خـط  
تولید بکشند چون در طـول سـال  
ـیـد   یک دقیقه خوابیـدن خـط تـول
قلب کارفرمـایـان را جـریـحـه دار  

ـیـد  " میکند چرا که کلی بـه   تـول
! ضربـه مـیـخـورد "  ناخالص داخلی 

ـیـد را اشـبـاح   تعمیرات خطوط تول
ـلـکـه بـخـشـی   انجام نمی دھنـد ب

دیگر از کارگران محکوم ھستنـد  
در ھمین فـرصـت کـوتـاه سـریـعـا  
ـیـد   خطوط را بازسازی و آماده تـول

ـنـد و گـرنـه فـردای روز     ١٣ کن
از  .  فروردین بازخواسـت مـیـشـونـد 

سوی دیگـر  جـمـع  تـعـطـیـالت  
 روز اسـت  ٦ رسمی در ایام نوروز  

ــا از مــرخصــی   ــام ی ــه ای ــی و بــق
کارگـران کسـر مـیـگـردد یـا در  
ـرارداد   یک کالھبرداری آشکار ق

 فـروردیـن شـروع  ١٥ کارگران از  
یعنی بـابـت تـعـطـیـالت  (  میشود  

کارفرما یک ریال ھم به کارگـر  
نمی دھد و بـا ایـن کـار عـمـال   
ـر   ـراردادش از صـف ھمان کارگر ق
شروع میشود و حتـی دسـت شـان  
بــاز اســت کــه ھــمــان افــزایــش  
دستمزدی که دولـت اعـالم کـرده  

ـنـد  امسـال ھـم اگـر  ).  اعمال نکن
یک روز بـه تـعـطـیـالت بـخـاطـر  

" شھادت بـی بـی فـاطـمـه زھـرا " 
ــس   ــواپ ــه شــده، ایشــان دل اضــاف
نباشند؛ دولت اسالمی  حـواسـش  
ھسـت کـه ھـم شـادی مـردم را  

ـتـه خـود  (  خراب کند   ـب ـنـجـا ال ای
ــرار   ــمــســخــر ق حــکــومــت مــورد ت

ـنـکـه بـابـت عـزای  )  گرفت  ھم ای
ـم "  یـک ریـال بـه  "  بی بی دو عال

حقوق بگیران ندھد چون در طـول  
سال به ھزار یک ترفند آن یـک  
ـیـون دالر را   میلیارد و سیصد میل

 . از گرده مردم بیرون میکشد 
ــصـاد در پـاریــس امــا   ـت اسـتـاد اق
ـر   ـی مانند ھمه ھم فکرانش بـایـد ت
خالص را بزند و گـرنـه دلـش آرام  

ایشان مـیـخـواھـد بـه  .  نمی گیرد 
ما مردم کـارکـن جـامـعـه ثـابـت  
ـر و   کند که ما خود مصبـب فـق
ـرایـن خـالیـق   فالکت ھستیم و بناب

اگــر در  : " ....  ھــر چــه الیــق 
ـران، تـعـطـیـالت   کشوری مـثـل ای
ـر کشـورھـا بـاشـد،   بیشتر از سـای

آفـریـن    طبـعـا ایـن پـدیـده مشـکـل 
شود، چون در فضای جھانـی    می 

شدن اقتصاد، اگـر کشـوری کـم  
تر دیگران کار کند، طبعا قـدرت  

دھـد    رقابت خودش را از دست می 
و دست آخر بـه  "  شود   و فقیرتر می 

بـه ھـر  : " مسئوالن توجه مـیـدھـد " 

حال سازماندھی روزھای تعـطـیـل  
در زمـره ھـزار و یـک مـعـضــل  
اقتصادی و اجتماعـی اسـت کـه  
ـرد بـه   ـرار بـگـی باید مورد توجه ق
ــه   ــاظ ک ــح ــن ل خصــوص از ای

) شما بخوانید استثـمـار ( وری    بھره 
. ھم در ایران به شدت پاییـن اسـت 

اگر ایران بـخـواھـد خـودش را بـه  
پای کشورھای پـویـای در حـال  
توسعه برساند، خواه ناخواه مجـبـور  
ـلـه ھـم   خواھد شـد بـه ایـن مسـئ

خدا رحم کند که ایشـان  ."  بپردازد 
ــن   ــی در ای ـل روزی وزیــری، وکــی
ـــه   ـر ن ــت نشـــود و گــ ـــک ــمــل م
ــن   ــه سـیـاھــی ھـمـی روزگـارمـان ب

ــھـرحــال ایشــان  .  امـروزمـان اسـت  ب
خودش مـتـوجـه  " آقا "نگران نباشد  

ـیـش ایشـان بـه  .  است  چند سال پ
ــه بــه   ــرزان ــر ف ــب ــوان یــک رھ عــن

تـوجـه دادنـد کـه  "  مسئوالن نظام " 
تعطیالت، بـخـصـوص تـعـطـیـالت  
نوروز در ایران زیـاد اسـت و بـایـد  

و ھـنـوز ھـم دارنـد  .  فکری کـرد 
 !فکر میکنند 

براستی چرا حکومتـھـای حـاکـم  
در ایران با وجود اشتیاق زیـادشـان  

  ٤ نتوانستند تعطیالت نوروز را بـه  
 روز کاھش دھـنـد؟ آیـا ایـن  ٥ یا  

ـلـی ذاتـی  " نشات گرفتـه از   ـب ـن ت
ـران  اســت، آنـچــنـان کــه  "  مـردم ای

اساتید اقتصاد و جامعه شنـاس و  
غیره مدعی اند؟ بـا یـک نـگـاه  

بخصوص در رابطه با جمـھـوری  ( 
ــی  ــالم ــی بــرد  )  اس ــوان پ ــت مــی

تعطیالت یک عـرصـه دیـگـر از  
. مبارزه مردم بـا حـکـومـت اسـت 

ھمانگونه که آقای خاوند معترف  
ــت  ــالت، از  :"  اس ــطــی ــع ــده ت ــدی پ
ــم  ــکــی از    قــدی تــریــن روزگــاران، ی

." دستاوردھای تمدن انسانی اسـت 
ـران بـخـصـوص از ایـن   و مـردم ای
دستاورد دفاع میکننـد ھـر چـنـد  
که ھزینه این تعطیالت را قبال بـا  
کار بیشتر پرداخت کرده انـد امـا  
حکومت را وادار کرده اند به ایـن  
. تعطیالت طوالنی تمـکـیـن کـنـد 

ـتـھـای   بحث بر سر پاسـداشـت سـن
ــان "  ــت ــران بــاس ــزدی " و  "  ای ــره ای " ف

ـلـکـه صـحـبـت دفـاع از  .  نیست  ب

. دســتــاورد تــمــدن انســانــی اســت 
ـقـش   ـر سـر ن صحبت خیلی ساده ب
توده مردم در تولید ثروت جـامـعـه  
ــوده مــردم حــق خــود   اســت و ت
میدانند چند روز در سال ھم شـده  
ــه   ــد و ب ــن ــکــش دســت از کــار ب

تـعـطـیـالت ھـم  .  استراحت بپردازند 
ــارزه   یـک عـرصــه دیـگــر از مــب

این صرفـا ادعـای  .  طبقاتی است 
ما نیست، این ادعایی اسـت کـه  
ــد   ــان اســاتــی ــز از زب بـورژوازی نــی

دل  .  اقتصادی اش بیـان مـیـکـنـد 
ــولــیــد   ــت کــاھــش ت ــی بــاب ــگــران ن
ـر   ناخالص داخلی به بیان صحیح ت
ھراس کم شـدن سـود بـورژوازی،  
ـتـصـاددانـان   موضوع ھمیشگـی اق
ــظــام   ــدوام ایــن ن اســت کــه از ت
ـرای ھـمـیـن   ستمگر سود میبرند ب
ھیچ پروایی ندارند که بطور مدام  

 . توده مردم را تحقیر میکنند 
دلواپسی ھا بورژوازی را بایـد بـه  

ـرای  .  خود ایشان سپرد  آنچه کـه ب
ما کـارگـران اصـل اسـت اسـاس  

است کـه  ) رفاه و شادی (زندگی  
. باید ھمه جانبه از آن دفـاع کـرد 
. تعطیالت رسمـی حـق مـا اسـت 

ـنـھـا زیـاد   تعطیالت در ایران نـه ت
. نیست بلکه بسیار ھم کـم اسـت 

باید دو روز در ھفته رسما تعطـیـل  
ــی  .  بـاشـد  ــایـد تـعـطــیـالت فصـل ب

تضمین شده باشد بـدون آنـکـه از  
. مرخصی کارگـران کسـر گـردد 

تعطیالت مناسبتی مـذھـبـی کـه  
چیزی جز اعصاب خرد کـردن در  

و از  .  پی ندارد باید ملغی گـردد 
ـر بـایـد حـقـوق   ھمه اینھـا مـھـمـت
ـقـدر افـزایـش   دریافتی کارگران آن
یابد که ھمه کارگران بدون ھـیـچ  
دغدغه ای بتوانند از تـعـطـیـالت  

ــرنــد  ــب ــنــون  .  شــان لــذت ب امــا اک
تعطیالت و بخـصـوص تـعـطـیـالت  
ــا   ـرای مـا کـارگــران ب نـوروزی ب
وجود دستمزدھای پایین و عـقـب  
ـبـار مـی آورد   افتاده تلخ کامی ب
این چیزی است که کارشـنـاسـان  
ـرای آن   بورژوازی نمی خواھـنـد ب

 !دچار احساسات شوند 
 

***       

 ١  از صفحه   تعطیالت نوروزی و دلواپسی ھای بورژوازی
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كانون مـدافـعـان حـقـوق  "اخیرا  
از جلسه مشترك عـده ای  "  كارگر 

از فعاالن كارگری در شـھـر سـقـز  
ــر داده اســت  ــب ــاس  .  خ ــب ــر ع امــی

وند در نوشته ای تحت عنـوان    آزرم 
دربــاره ضــرورت ایــجــاد تشــكــل  " 

ــران  ــراســری كــارگ ــن  "  س دربــاره ای
ــه اســت كــه   ــوشــت از  " نشــســت ن

ــن خــبــرھــایــی كــه طــی    مــھــم  تــری
روزھای اخیر در جنبش كـارگـری  
ـرار   ـران مـورد بـحـث ق و چـپ ای
گرفته، گزارش نشست جمعـی از  

و  ".  فعاالن كارگری در سقز اسـت 
تـوان    مـی "در ادامه می نویسد كه  

ـرخـی    این  گونه نتیجه گرفت كـه ب
ــه   ــل از فــعــاالن كــارگــری از جــم
شركت كنندگان در ایـن نشـسـت،  

ـرده   ضرورت ھمكاری  ـر    ھای گسـت ت
ترین نیـازھـای    و متحدتر را از مھم 

. داننـد   كنونی جنبش كارگری می 
تـوانـد    این احساس نیـاز خـود مـی 

ـبـش   مژده حركت به جلویی در جـن
 ".نوین كارگری ایران باشد 

گرچه جلسه و تبادل نظر ھـر چـه  
گسترده تر فعالین كـارگـری یـك  
اتفـاق خـوب و مـھـم اسـت، امـا  
جلسه دربـاره تشـكـیـل یـك جـمـع  
ـر از   دیگر و اینبـار شـایـد بـزرگـت
نھادھای ھم اكنون موجود فعالیـن  
كارگری، آنچنان كه امیر عـبـاس  

وند می گوید، ھیچ ھم اتفـاق    آزرم 
ـیـسـت  ـیـن  .  مھـمـی ن حـتـی در ب

ــون مــوجــود   نــھــادھــای ھــم اكــن
ـیـن كـارگـری، و   كارگری و فعـال
ـتـھـای آنـھـا ھـم انـعـكـاســی   سـای

ــافـت  ـی ــد و  .  ن ــام عـی ــد در ای شـای
بخاطر تعطیلی بسیاری از مـراكـز  
كارگری كه شاھد جنب و جـوش  
ـم   ـبـودی آنچنانی در بین كـارگـران ن
این خبر تنھا خبری باشد كـه نـام  

ـرای  "  كارگر "  را به دنبال دارد و ب
ـرسـد، امـا   ـنـظـر ب تعدادی مـھـم ب
جنبش كارگری از این مرحله كـه  
تعدادی از فعالیـن كـارگـری دور  
ھم جمع و بـعـد از مـدتـی دور و  
ــھــاســت كــه   ــرق شــونــد مــدت مــتــف

كمیتـه  " اگر تشكیل  . گذشته است 
ھـای آزاد    پیگیری ایجـاد تشـكـل 

ــریــن  "  كــارگــری  یــكــی از مــھــمــت
اتفاقات جنبش كارگری در زمـان  
ـبـال آن ایـجـاد   خود بود، اما به دن
ـر   ــگــ ــای دی ــادھ ـــھ ــل و ن ــك تش
اینچنینی، دیگر نه آن جایگـاه را  
ـر ایـجـاد آنـھـا   داشتند و نه ھم خب
انعكاس آنچنانی در بین كـارگـران  
ـیـن كـارگـری و سـیـاسـی   و فعال

 .داشته است 
دوم اینكه نھاد بزرگتری متشـكـل  
از فعالین متشكـل در نـھـادھـای  
ھم اكنون موجود فعالین كارگـری  

شـورای  " تجـربـه  .  تجربه شده است 
ـیـن    ھمـكـاری تشـكـل  ھـا و فـعـال

كه حداقل مـتـشـكـل از  "  كارگری 
 ـ اتحاد كمیته ھای كـارگـری،  ١ " 
ـتـی  ٢   ـ انجمن فرھنگی و حـمـای

 ـ كمیته ھـمـاھـنـگـی  ٣ كارگران،  
 ـ  ٤ برای ایجاد تشكل كارگـری،  
ھـای    كمیته پیگیری ایجاد تشكـل 

 ــ گـروھـی از  ٥ آزاد كـارگـری،  
 ـ جمـعـی از  ٦ فعالین كارگری و  

ـرابــری   دانشـجـویـان آزادیـخـواه و ب
بود را به  "  ھای ایران   طلب دانشگاه 

 .یادتان می آورم 
ــاره   ــوق درب ــه ف ــس اگــر در جــل
برگزاری یك اول مه بزرگتر و یـا  
چگونگی مقابله با حمـلـه وسـیـع  
و سازمان یافته رژیم اسالمی بـه  
سطح معیشت و زندگی كارگـران،  
ـرار مـی   مورد بحث و تبادل نظر ق
گرفت، حتما ارزیابی مـن ھـم در  
ـبـت   ـیـن نشـسـتـی مـث باره یك چن

اما این نشست، تا آنجـا  .  می بود 
كه از خبر منتشر شـده در سـایـت  

" كانون مـدافـعـان حـقـوق كـارگـر " 
ـبـوده   ـیـن ن نتیجه مـی شـود، چـن

ـر  " جلسه ای بود كه در آن  . است  ب
ضرورت گسترش و ھـمـاھـنـگـی  
فعالیت ھای کارگری در سـراسـر  
کشور تاکـیـد گـردیـد و نـظـرات  
مختلف در جھـت ایـجـاد تشـکـل  

. سراسری مورد بحث قرار گـرفـت 
ـر آن بـود کـه   تاکـیـد ھـمـگـان ب
حاکمیت سرمایـه داری بـا ھـمـه  
ــت   ــھ ــود در ج ــای خ ــاح ھ جــن
ـیـت   ـرش فـعـال جلوگیری از گسـت
ــنــگ و   ــران ھــمــاھ ھــای کــارگ

ـنـد  و در  ".  متحدانه عمـل مـیـکـن
ـرد  اکـنـون  : " ادامه نتیجه می گـی

بیش از ھر زمان احساس مـیـشـود  
که فعاالن و تشکل ھای واقـعـی  
ــه   ــام ــک بــرن کــارگــری، در ی
ــنــگ بــه تــدویــن ســاز و   ھــمــاھ
ـرای دفـاع از   کارھای مناسـب ب

ـنـد  یـادآوری  ."  کارگران اقدام نمـای
ـیـن كـارگـری بـه   تعدادی از فعال

كه حاکمیت سرمـایـه داری  " خود  
با ھمه جناح ھای خود در جـھـت  
ـیـت   ـرش فـعـال جلوگیری از گسـت
ــنــگ و   ــران ھــمــاھ ھــای کــارگ

ـنـد  حـتـمـا  "  متحدانه عمل مـیـکـن
خوب است، اما گامھا بـا سـطـح  
جنبش اعتراضی كارگران فاصـلـه  

ـم را  .  دارد  كارگران روزانه این رژی
به چالش می كشند و عـمـال آن  
را در خیابان و كارخانه فریاد مـی  
ـم ضـد كـارگـر   زنند كـه ایـن رژی

 ! است و باید برود 
ــش   آنـچــه كــه امــروز بــرای جــنــب
كارگری مھم است و اھـمـیـت آن  
ــھــای   ــن كــارگــران و ســایــت در بــی

نھادھای كـارگـری و چـپ ھـم  
بازتاب خواھد یافـت، یـك اتـحـاد  
ـبـاتـی اسـت كـه   عمل حول مـطـال
كارگران ھرچه بیشتری را متـحـد  

ـنـد  ـبـادل نـظـر حـول  .  ك بـحـث و ت
برگزاری موفق و بزرگ یـك اول  

بحث و تبادل نـظـر  .  مه خواھد بود 
ــلــی حــول   و راه نشــان دادن عــم
مقابله با حـمـلـه دولـت بـه سـطـح  
ــران   ــیــشــت و زنــدگــی كــارگ مــع

مقابله با دستمزدھـای  .  خواھد بود 
ـر خـواھـد بـود  . بارھا زیر خط فـق

جنبش كارگری و كارگران دھـھـا  
مطالبه مھم و عـاجـل دارنـد كـه  
ھمه آنھا زمینه متحد كردن بخـش  
وسیعی از جـامـعـه را حـول خـود  
دارند و آنچه كه برای كـارگـران و  
جنبش كارگری مھم است، متحـد  
ـبـات   كردن كارگران حول این مـطـال

ایجاد یـك نـھـاد دیـگـر از  .  است 
ـیـن كـارگـری جـواب ھـیـچ   فعـال
ـبـش   معضلـی از كـارگـران و جـن

 !كارگری نیست 
 ٢٠١٤  آوریل  ٥ 

 درباره جلسه عده ای از فعاالن كارگری در سقز
 ناصر اصغری 

 

حق دست از کار کشیدن در ھـر لــــحـظـه .  ھیچ نوع محدودیتی روی آزادی اعتصاب نباید وجود داشته باشد
اگر ایـن حـق را از کـارگـر بـگـیـرنـد . که کارگران، ھر تعدادی شان، اراده بکنند مثل حق نفس کشیدن است

کارگر باید بتواند دسـت از کـار بـکـشـد و بـگـویـد .  بھمان درجه جامعه را به دوره برده داری برگردانده اند
این به معنی زدن زیر اصل قرارداد کار یـا نـفـی .  بدلــیل اینکه اشکالــی در کار می بینم کار را متوقف میکنم

کارگر میگوید در این مقطـع مـعـیـن . کار کردن و نفی کل موازینی که تولــید جامعه بر آن مبتنی است نیست
آزادی اعتصاب یعنی ھیچـکـس نـمـیـتـوانـد کـارگـری را کـه کـار را .  کار نمیکنم چون اشکالــی در کار میبینم

اگر حق اعتصاب وجود نداشته باشد یعنی ایـنـکـه اگـر مـن کـارگـر .  متوقف کرده است مجبور کند که کار کند
کسـی نـمـیـتـوانـد آزادی .  دست از کار بکشم ایشان میتواند بیاید و مرا بطور فیزیکی مجـبـور کـنـد کـار کـنـم

چون اگر من دست از کار بکشم تو باالخره چـکـار .  اعتصاب را خط بزند و ھمراه با این کار سرنیزه را نیاورد
و .  میکنی تا مرا به کار ناگزیر کنی؟ بنابراین من فکر میکنم آزادی اعتصاب ھیچ قید و شـرطـی بـر نـمـیـدارد

دقیقا به درجه ای که این آزادی را محدود میکنند، کارگر را از موقعیت یک انسان آزاد در جـامـعـه، یـعـنـی 
ھمان صورت از نظر حقوقی آزادی که جامعـه سـرمـایـه داری بـه فـرد داده اسـت، خـارج کـرده انـد و بـه 

 . موجودی تبدیل کرده اند که اختیار خودش را ندارد
 منصور حکمت
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ـتـه   ـبـه ایـن ھـف از اواخر یکشن
دولت تمـام سـعـی و تـالـشـش را  
ـقـدی،   روی نحوه  پرداخت یارانه ن
ازثبت نام ،جمـع آوری اطـالعـات  
خانوارھا، اعالم میزان درآمـدھـا و  
دارایی ھای گیرندگان یارانه ھـا،  
نحوه پر کـردن فـرم ھـا و مـحـل  
ــن کــار،   ـرای ای ھـای مــراجـعـه ب
تالش برای تشویـق بـه نـگـرفـتـن   

. متمرکز کرده  اسـت ...  یارانه و 
در ھمین رابطه اواخر روز یکشنبـه   
رئیس سازمان ھدفـمـنـدی یـارانـه  

ـرداخـت یـارانـه  : " ھا اعـالم کـرد  پ
نقدی در دوره جـدیـد مـنـوط بـه  

ـقـاضـیـان بـایـد  .  ثبت نام است   مت
ـنـد و  ١٠ ظرف   روز ثبـت نـام نـمـای

ثبت نام نکردن به منـزلـه انصـراف  
ـقـدی اسـت  . از دریـافـت یـارانـه ن

کسانی کـه اطـالعـات نـادرسـت  
ــه  ٣ بـدھـنـد تـا   ـلـغ یـاران ـرمـب  بــراب

 ".دریافتی، جریمه خواھند شد  
ــای   ــه ھ ــان ــال رس ــن ح ــمــی در ھ
ـبـت   حکومتی  پیرامون موضوع ث
ـبـه ایـن   نام متقاضیان روز یـکـشـن
ھفته  خبر دادند که تنھا سه روز  
ـبـت نـام،   مانده بـه  زمـان آغـازث

 فـروردیـن، سـایـت  ٢٠ یعنی روز  
ـیـونـھـا   ـل ـبـت نـام مـی مربوط بـه ث
متقاضی دریافت یارانه حتی بـاز  

 .www.refahi.ir.  نمی شـود 
تالش ھای مردم برای وارد شـدن  
ـرای دریـافـت   به سایت ثبت نـام ب
یارانه نقدی بـا مشـکـالت جـدی  
روبرو می باشد و جـاھـایـی کـه  
مردم موفق به وارد شدن به سایـت  
میشوند، با انواع و اقسام سـواالت  
ـم   گمراه کننده روبرو شده و سیـسـت

ــد  ــمــی کــن ــام کــار ن ــت ن ـب در  .  ث
ــن وضــعــیــت روز   واکــنــش بــه ای
ـیـاتـی مسـئـول   دوشنبه این ھفته ب

" داده ورزی سازمان ھدفـمـنـدی  " 
ادعا کرد که سایت باز میشود و  
متقاضیان برای ثبت نام به سایـت  

ـنـد  وی در  .  مذکور مراجعه نـمـای
ــیــح ایــنــکــه مــردمــی کــه   ــوض ت

ـرنـت و سـایـت   ـت ـن دسترسی بـه ای
: ندارند چه باید بکنند، پاسخ داده 

ــق    مــردم مــی "   ــد از طــری ــوانــن ت
ــس بـعــالوه   ـی ــی، پــل ،  ١٠ بـھــزیسـت

کمیته امداد امام ، شرکت پسـت  
روز  ."  نام کنند   و پست بانک ثبت 

ـیـز رسـمـا   دوشنبه  مجلس رژیم ن
تائید کرد که با مشکالت بوجود  
ـرای دریـافـت   ـبـت نـام ب آمده،  ث
یارانه نقدی بـا مشـکـالت جـدی  
ــت   رو بــرو شــده اســت و از دول

خواسته اسـت کـه مشـکـالت را  
 .برطرف نماید 

این وضعیت اطالع رسـانـی دولـت  
ــافــت   در مــورد پــرکــردن فــرم دری

مـردمـی  .  یارانه نقدی می بـاشـد 
ـر در تـالش   که در روزھـای اخـی
ـرای   ـرنـت ب ـت ـن بوده اند از طریـق ای
ـنـد، بـا   دریافت یارانه ثبت نام نمای
دھھا مشکل و عدم دسترسـی بـه  

ایـن در  .  سایت مـواجـه بـوده انـد 
حالی است که دولت اعالم کـرده  

ـــه  ـــاران ـــافـــت ی خـــود  "  شــرط دری
ـیـازمـنـدی  و  "   اظھاری و اعالم ن

 . پر کردن فرم اینترنتی می باشد 
گره زدن دریافت یارانه به ثبت نـام  
اینترنی آنھم با این وضعیتـی کـه  
ـرای   دولت و سازمان ھدفمـنـدی ب
دسترسی مردم به اینترنـت بـوجـود  
آورده، ایجاد مـوانـع و مشـکـالت  
ـقـاضـیـان   جدی برای ثبت نـام مـت
. دریافت یارانه نقدی مـی بـاشـد 

اینھا آگاھانه این کار را کرده اند  
 فـروردیـن  ٢٠ و در نظر دارند از روز 
 فروردیـن  ٣٠ استارت را زده و روز  

ـبـت نـام   اعالم نمایند که موعد ث
و از آنجـایـی کـه  . تمام شده است 

ـبـت نـام   قبـال اعـالم کـرده انـد ث
ــای انصــراف از   ــه مــعـن نـکــردن ب
دریافت یارانه می باشد، در عمل  
ــه انصــراف از   مــردم را وادار ب
ـنـد  ـنـمـای ـقـدی ب . دریافت یارانـه ن

ارزیانی خود باندھای حـکـومـتـی  
 روز کـم بـوده و  ١٠ این است که  

با توجه بـه مشـکـالتـی کـه در  

ـرنـت وجـود   ـت ـن دسترسی مردم به ای
ـقـاضـیـانـی  کـه   دارد، تعداد مـت
ـنـد، بسـیـار   بتوانند ثبت نـام نـمـای
ــه اول اجــرای   کــمــتــر از مــرحــل

 .ھدفمندی خواھد بود 
در کنار این کار شـکـنـی ھـا و  
ـبـت   موانعی که دولت بر سر راه ث
ـقـاضـیـان دریـافـت یـارانـه   نـام مـت
نقدی گذاشته، طرح ھا و دسـتـه  
ـرای   ـنـدی  درآمـدھـای مـردم ب ب
ــه خــود مشــکــل   ــاران ــافــت ی دری
بزرگتر دیگـری مـی بـاشـد کـه  
ــرده اســت  ــم ک ــردرگ ــردم را س . م

ــدی در   ــس سـازمــان ھــدفـمــن ـی رئ
آخرین اطالعیـه ای کـه در بـاره  
ـتـه   میزان و سقف درآمدھا داده گف

ــت  ــدی را  ٥ : " اس ــف درآم  ســق
مشخص کردیم که شامـل سـقـف  

 ھـزار  ٦٠٠ درآمدی ماھانه کمتر  
ــومــان ،    ھــزار تــا یــک  ٦٠٠ ت

  ٢ میلیون تومان، یک میلیون تـا  

ـیـون تـا دو  ٢ میلیون تومان ،    میل
و نیم میلیون تومان و باالتر از دو  
ـیـون تـومـان کـه ھـمـه   ـل و نیم می
اینھا مشخص است و لحاظ مـی  

 ".شود 
بـانـک  " درھمین حال نجفی مدیر  

در تـوضـیـح  "  ھدفمندی یارانه ھـا 
موضوع سقـف درآمـدھـای ھـای  

اطـالعـات  : " خانوارھا گفته اسـت 
درآمــدی بــرای ایــن اســت کــه  
مشخص شود متقاضیان در کـدام  
ـنـج گـروه درآمـدی   یک از این پ
ـرنـد، اظـھـار داشـت   قرار می گـی

ــرپــرســت   ــرفــا درآمــد س درآمــد ص
ـیـسـت و مـنـظـور درآمـد   خانوار ن
مجـمـوع اعضـای خـانـوار اسـت،  
ھمچنین مجموع درآمد شـغـل اول  
و دوم بـایـد مـحـاسـبـه شـود، یـا  
اینکه سود سپرده ھای بانکی یـا  
درآمد از محل خانه ای که اجاره  
داده می شود، جـزو درآمـد افـراد  
حساب می شود، یعنی مـجـمـوع  
این درآمدھا به صـورت مـاھـیـانـه  

ـرد  ". مورد محاسبه قرار مـی گـی
عالوه براین سـازمـان ھـدفـمـنـدی  
ــرده اســت کــه بــا ایــن   اعــالم ک
ـرسـی   اقدامات دولت امکـان دسـت
به شماره حساب مـردم را دارد و  

ــی دولـت " ایـن   ــون ــان بــرای  "  حــق ق
کنترل دارایـی ھـای مـردم مـی  

ــاشــد  ــار ایــن اقــدامــات  .  ب در کــن
دولت، سـازمـان ھـدفـمـنـدی کـه  
ــه   تصـدیـگـری اجـرای طــرح را ب
ـرای   عھده دارد، تمام تالششان را ب

انصراف مـردم از دریـافـت یـارانـه  
ایـن دار  .  نقدی متمرکز کرده انـد 

ــن   ــه ای ــوجــی ــا در ت ــه ھ و دســت
سیاسـتـشـان بـی شـرمـانـه اعـالم  
ـری   ـیـشـت کرده اند که اگر تعداد ب
ـقـدی   از مردم از گرفتـن یـارانـه ن
ـرداخـت   صرف نظر بکنند، مبالـغ پ
ـیـمـه   نشده یارانه نقدی بـه طـرح ب
ــات   سـالمـت عــمـومـی و امـکـان
. درمانی اختصاص خواھد یـافـت 

ـتـه   بعد ازظھر روز دوشنبه ایـن ھـف
ــه دامــان   ــا دســت ب ــدھ ــان ــن ب ای
آخوندھای کله گنده رژیم شـده و  
خواسته اند با دادن فتـوا از مـردم  
ـقـدی   بخواھند از گرفتن یـارانـه ن

 .صرفنظر نمایند 
 

اما اھداف و سیاست 
دولت از این اقدامات 

 چه می باشد؟ 
ـریـن مـحـور ایـن اقـدامـات   مھمـت
ـقـدی بـه   دولت، نپرداختن یـارانـه ن
مردم با توسـل بـه انـواع و اقسـام  
تبـصـره و قـانـون و شـگـرد مـی  

ـنـھـا در نـھـایـت  .  باشد  سیاست ای
در  .  قطع یارانه نقدی مـی بـاشـد 

این جھت، از توضیحـات دولـت و  
سازمان ھدفمندی میشـود سـقـف  
درآمد ماھانه  ای که قرار اسـت  
مبنای پرداخت یارانه نقدی بشـود  

ـــف درآمـــد  .  را، حـــدس زد  ـق ســ
ـیـن  ٦٠٠ کمتراز   ھزار تومان که اول

عدد این پنج گروه درآمـدی مـی  
ـلـغ   باشد، نشان میدھد که این مـب
ـفـی   به احتمال قریب به یقیـن، سـق
ـرداخـت   ـنـای پ خواھد بود که مـب
. یارانه نقدی قرار خواھـد گـرفـت 

ـر    ھـزار  ٦٠٠ یعنی درآمدھای زی
تومان در ماه در صورتیکه موفـق  
ـبـت نـام   ـتـی ث ـرن ـت ـن بشوند فـرم ای
ـر کـرده و   دریافت یارانه نقدی راپ
ـنـد، شـامـل   به موقع ارسـال نـمـای
. دریافت یارانه نقدی خواھند شـد 

ـیـونـی   ـل اینکه از این جمعـیـت مـی
ـنـد   ـتـوان که دولت مدعی است می
یارانه تقاضا نمایند، چه تـعـدادی  
واقعا موفق به این کـار خـواھـنـد  

چـھـار  .  شد، نامعلـوم مـی بـاشـد 
گروه درآمدی نیز که اعـالم شـده  
ــزان   ــی ــوز وضــعــشــان و م ــن ــد ھ ان
ـنـکـه اصـال   دریـافـت یـارانـه و ای
ـرنـد یـا نـه،   ـنـد بـگـی یارانه میتوان

 .ھنوز ناروشن است 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

تقالھای دولت روحانی برای 
 !حذف یارانه نقدی
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ـــان   ـــازم ـــدرکـــاران س  دســـت ان
ھدفمندی و دولـت ھـر کـدام بـه  
ـیـد کـرده انـد   نوع خود ضمنی تائ

 ھزار تومان خـواھـد  ٦٠٠ که مبنا  
معنای عمـلـی اعـالم  ایـن  .  بود 

ـیـون کـارگـر و  ١٢ رقم حذف    میل
کارکن که بـا حـداقـل دسـتـمـزد  

  ٦٠٨ تصویب شده امسال، یـعـنـی  
ھزار تومان درآمـد دارنـد، خـواھـد  

 میلیون نفربا خـانـواده  ١٢ این  . بود 
ھایشان بیـش از نصـف جـمـعـیـت  

ـیـب  .  کشور می باشند  ـرت بـدیـن ت
دولت رسما و علنا نصف جمعـیـت  
را از دریافت یارانه نقدی مـحـروم  

این در حـالـی اسـت  .  خواھد کرد 
که ھنوز به اعتراف دولت اجـرای  
مرحله دوم ھدفمنـد کـردن یـارانـه  
ھا آغاز نشده که  دولت افـزایـش  

ـرق  .  قیمتھا را اعالم کـرده اسـت  ب
 درصد، گاز مصرفی خانگـی  ٢٠ 

  ٢٥  درصد، کرایه حمل و نقل  ٢٥ 
 درصـد در کـنـار  ٢٥ درصد، آب  

ــی ھــای سـرســام آور اقــالم   گـران
ــورد   ــای م خــوراکــی و کــاالھ

ـیـش از     ٤٠ مصرف عمومی بـا ب

ـیـز   درصد و  افزایش قیمـت نـان ن
ـنـزیـن  .  در راه اسـت  صـحـبـت از ب

 . تومانی می باشد ١٠٠٠ باالی  
این وضعیتی است کـه دولـت در  

اجرای مرحله دوم ھـدفـمـنـد کـرد  

ـرداخـت   یارانه ھا، بویژه موضـوع پ
یارانه نقدی به مردم ایـجـاد کـرده  

ــاســت  .  اســت  ــن ســی ــا ای ــت  ب دول
ھـایـش دو ھـدف را دنــبـال مــی  

ـیـش  .  کند  اول قطع یارانه نقـدی ب
از نصــف جــمــعــت کشــور، دوم  
ـردن   مدیریت گـرانـی ھـا و بـاال ب
قیمت ھا برای تامین درآمـدھـای  
دھھا ھزار میلیارد تومانی اش از  

ھـر دوی ایـن  .  قبل زدن یارانه ھا 
ھـدف در جـھــت تـحــمــیـل فــقــر،  
فالکت و گـرانـی ھـای بـاز ھـم  
. بیشتر بر گرده مـردم مـی بـاشـد 

 فـروردیـن  ٢٠ اما ھر چه بـه روز  
ـم نـگـرانـی   ماه نـزدیـک مـیـشـوی
ھای حکومت از واکنش مردم به  
ـر   ـرجسـتـه ت این سـیـاسـتـھـا ھـم ب

بانـدھـای حـکـومـتـی و  .  میشود 
دولت و دست انـدرکـاران سـازمـان  
ھدفمنـدی اعـالم کـرده انـد کـه  

ــروی   ــی ــر الزم بــاشــد ن ــتــی اگ ح
" تامین امنیـت " انتظامی ھم برای  

در ایـن  .  وارد صحنه خـواھـد شـد 
ــام   ــویـژه مــوضـوع ثــبـت ن مـیـان ب
ـراض وسـیـع   ـتـی مـورد اعـت اینترن
مردم بوده و مـردم نـاراضـی مـی  

ـراض در  .  باشند  فضا و جـو اعـت
ــاالســت  ــان مــردم ب ــن  .  مــی ــا ای ب

وضعیتی که دولـت بـوجـود آورده  
ـبـایـد سـاکـت   کارگران و مـردم ن

ــد  ــن ــن ــشــی ــرابــر ایــن  .  بــن ــایــد در ب ب
سیاستھای ضد کـارگـری وضـد  
ـراض   مردمی صف قدرتـمـنـد اعـت
ـیـایـد  . کارگران و مردم به میدان ب

در برابر این تعرض دولت به سـطـح  
ـنـھـا   معیشت و زنـدگـی مـردم ت
ـرش   یک راه وجود دارد وآن گسـت
اعتراضات کـارگـران و مـردم بـه  

 .این سیاستھاست 

 

ـتـی مـھـر در   خبرگـزاری دول
ــن مـتـن نـھـایــی  ١٦ روز    فـروردی

ـرای  ٧ مصوبه    مـاده ای دولـت ب
ـر کـردن حـامـلـھـای   ـت تداوم گـران

ـتـشـر کـرد  در ایـن  .  انرژی را مـن
ـنـزیـن و   ـیـمـت ب مصوبه افزایش ق
گــازوئــیــل قــطــعــی شــده  اســت   
افزایش قیمت بلیط ھای قـطـار و  
اتـوبـوس و کـرایـه کــامـیـون ھــم  
اعالم گردید و به مرحلـه اجـرایـی  

 . گذاشته شد 
ـرو  ١٨    ـی ـر ن  فروردین مـعـاون وزی

ـیـان   ـرژی بـا ب ـرق و ان در امـور ب
ـر   ـرق ایـن دوره ب ـبـوض ب اینكـه ق

 درصدی صـادر  ٢٤ اساس افزایش  
ـــت  ـف ــواھـــد شـــد، گــ ـــت  : " خ دول

تصمیمی درباره اینكه اگر مرحـلـه  
ـیـمـت   دوم ھدفمندی اجـرا شـود ق

برق نیز افـزایـش یـابـد، نـگـرفـتـه  
بالفاصله روز بعد از اینـكـه  .  است 

 درصدی قیـمـت  ٢٤ دولت افزایش  
برق را تصـویـب كـرد بـه شـركـت  

ــالغ كـردیــم   ــع آن را اب ھـای تـوزی
ـر   ـرق ب ـبـوض ب بنابراین به تدریج ق

 درصدی اعمال  ٢٤ اساس افزایش  
 ."می شود 

ـیـش   ـرژی پ گرانی حـامـلـھـای ان
درآمد گرانی کاالھـای ضـروری  
ـبـال   ـیـاز مـردم را بـه دن و مورد ن

محمدرضا فـرزیـن  .   خواھد داشت 

دبیر سـتـاد سـازمـان ھـدفـمـنـدی  
ــرد   یــارنــه  افــزایــش  : " ھــا اعــالم ک

قیمت نان ارتباطی با ھـدفـمـنـدی  
ــه  ــاران ــدارد و مــربــوط  بــه    ی ھــا ن

ـنـی   افزایش قیـمـت خـریـد تضـمـی
چـون  .   گندم از کشـاورزان اسـت 

ـبـاطـی بـا   ـیـمـت ارت این افزایش ق
ھـا نـدارد، دولـت    ھدفمندی یارانـه 

ــه  ــاران ــچ ی ــت آن ھــی ــاب ای    ھــم ب
 ." پردازد   نمی 

گرانی نان و توجیھات این مـزدور  
رژیم و وضعیت نابسامان مردم در  

ایران تحت حـاکـمـیـت جـمـھـوری  
اسالمی مصداق تمـام عـیـار ایـن  

ـره  " ضرب المثل است کـه   بـه شـت
گفتند چرا گردنت کـجـه، گـفـت  

ـم راسـت   کجام راسـتـه کـه گـردن
ـتـی دربـاره  ".  باشه  ایـن روزھـا وق

گرانی و از جمله نان و برق و آب  
ـیـد   انـگـار کـه  " صحـبـت مـیـکـن

نیشتری به یـک تـاول چـرکـیـن  
ــت  "  ای   زده  از ھــر چــی صــحــب

میکنید بحثی در مـورد گـرانـی  
ـرق  . بمیان میاید  مردم میگویند؛ ب

ــده،   ــان گــران ش ــده، ن گــران ش
گوشت، مرغ، لپه، نـخـود، کـرایـه  
ـنـکـه   ماشین، مـیـوه، خـالـصـه ای

گـذاری،    دست رو ھر چیزی مـی 
ــوده  .   گـران شــده اســت  بـاالخــره ت

ــعــتــرض   ــی مــردم  م ــون ــی ــل مــی
ـرای    میگویند؛ آیا نمی  دانند نـان ب

خیلی از مردم اھـمـیـت ویـژه ای  
دارد و ھر گاه که برای پر کـردن  
شکمشان مشکل دارنـد بـه سـراغ  

روند تا با خرید چـنـد    نانوایی می 
نوع نان سنگک، لواش، بربری و  
ــن   ـره خـود را رنـگـی تـافـتـون، ســف

آیـا دسـتـمـزد کـارگـران و  .  کنند 
 کـه  ٨٩ کارمندان دولت از سـال  

ـر    یارانه  ـراب ھا ھدفمند شده  چنـد ب
 تـومـانـی را  ١٠٠ شده کـه نـان  

انـد؟      تومان و بیشتـر  کـرده ٦٠٠ 
  بـه   ١٣٩٣ دستمزدھا در سـال  ( 

 درصد افزایش نسبت بـه سـال  ٢٥ 
  ٩٠٠  ھــزار و  ٦٠٨  مــعــادل  ٩٢ 

و آیـا  )!.  تومان تعیین شـده اسـت 
ـر  "  نان " جنبش   که در سالھای اخـی

ـیـه   در بسـیـاری از کشـورھـا عـل
ـــاضـــت کشـــی   ـــی و ری ـران گــ
اقتصادی با دامنه وسیعی جـریـان  

 داشت، در راه است؟    

 !ماده ای دولت تداوم گرانی بیشتر٧مصوبه 
 نسان نودینیان 
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ـلـی پـول در    صندوق بین الـمـل
 آپریل گزارش تازه ای در مـورد  ٤ 

ـتـشـر کـرده اسـت   اقتصاد ایران من
ــا   کـه  یـکـی از شـاخصـھـای ن
ـبـات   مشخص بودن چشـم انـداز ث
ــصـادی در دولـت یـازدھــم را   ـت اق

 «اجرای طرح ھدفمندی یـارانـه »
 . دانسته است 

یکی از چالش ھای مـھـم دولـت  
یازدھم در ابعاد داخلی، اقتصـادی  
ـلـه ھـدفـمـنـدی   و اجتماعی مسـئ

ــدی  .  کـردن یـارانـه اسـت  ھـدفـمـن
ـراث دولـت   یارانه ھا مھمترین مـی
ـرای دولـت یـازدھـم اســت  . دھـم ب

دولت ھای پیش از دولـت نـھـم و  
ـــژاد ( دھــم   ـــت احـــمـــدی ن ) دول

ـریـن   نتوانستند به یکی از مـھـمـت
چالش اقتـصـادی ــ اجـتـمـاعـی،  
سوبسیدھـا یـا یـارانـه، ھـا دسـت  

دولت احمدی نـژاد امـا بـا  .  ببرند 
حـمـالت  "  ھدفمندی یـارانـه " پروژه  

وسیع و پردامنه ای را به زندگـی  
کارگران و کارکنان جامعه شـروع  

ریاضت کشـی افـتـصـادی  .  کرد 
ـرده  "  رفسنجانی "که دولت   با گست

کردن خصوصی سازی ھـا شـروع  
کرده بود، در دولت ھای احـمـدی  

ھدفمنـدی  »نژاد با اجرای عملی  
شروع و فقر و فـالکـت   «یارانه ھا 

ــا افــزایــش   ــه ای را ب ــی شــائــب ب
ـنـچـاه   گرانی و تورم به بیـش از پ
میلیون از مـرم کـارکـن تـحـمـیـل  

ـیـل در اواخـر   .  کرد  به ھـمـیـن دل
ــیــن   ــنــدوق ب ــم ص کــار دولــت دھ
ــول طـی گـزارشـی از   ـلـی پ الـمـل

ـر کـرد  ـقـدی ایـن  .  عملکرد دولـت ت
تقدیر نشانه مشغله ھای صـنـدوق  
ـرای   بین المللی پول برای آینده و ب

ــود  ــازدھــم ب ــت ی ــای  .  دول ــھ ــال س
ـیـن   مدیدی اسـت کـه صـنـدوق ب
ـر کشـورھـای   المللی پول از بیشـت
دنیا و از جمـلـه دولـت حـاکـم در  
ایران مـیـخـواھـد کـه خـود را بـا  
سیاستھای اقتصادی این صنـدوق  

تحمیل ریـاضـت  .  ھماھنگ کنند 
کشی اقتصادی با زدن مـزایـای  
ـیـن   رفاھی کارگران از جمـلـه پـای
آوردن میزان دستمزدھا، کم کـردن  
ـیـمـه   مزایای دوره مـرخصـی و ب
ـیـن نـگـه   ھای اجتـمـاعـی و پـای
ـیـمـه   داشتـن حـقـوق و مـزایـای ب
ــونــی   ــی ــل ــی ــکــاری و افــزدون م بــی
ـم   ـی ـق ـتـایـج مسـت بیکاری از اھـم ن

ـلـی   سیاست ھای صندوق بین المل
ـنـا بـه ارزیـابـی   پول میباشد که ب
ــم   اخــیــر، جــمــھــوری اســالمــی ھ
ـیـق   توانسته خودش را بـا آن تـطـب

ـیـس  .  کند  در دوره ھشـت سـال ری
جمھوری احمـدی نـژاد سـیـاسـت  
ریاضت اقتصادی با اجرای طـرح  

به اجـرا در  “  ھدفمندی یارانه ھا ” 
ـیـن آمـدن  .  آمده است  گرانی و پای

قدرت خرید کارگـران و نـاتـوانـی  
مفرط کارگران در تامین معـاش،  
ـیـجـه اعـمـال ایـن سـیـاسـت   در نت

ـر نـزدیـک بـه دو  .  است  ـق خط ف

میلیون تومان و میزان دستـمـزدھـا  
ـیـون تـومـان بـا   ـل کمتر از نیـم مـی
ــه ھــای ســرســام آور ســبــد   ھــزیــن
معیشت خانواده ھای کـارگـری،  
ـقـدی   با مبالغ ناچیز پـول ھـای ن

ــا ”  ــه ھ ــاران ــه اوضــاع  “  ی ــج ــی نــت
نابسامان اقتصادی کنونـی اسـت  
ـم و   که طبقه کارگر و توده عظـی
ـرار   میلیونی زحمتکـشـان در آن ق

دولت یازدھم با پیـش  .   گرفته اند 
ــدن   ــد کــاالھــا »کشــی ــب و بــا   «س

ھـا  «یـارانـه »احتیاط برای حـذف  
گام برداشت و بـا بـکـار گـرفـتـن  
ساز و برگ ھای نـحـوه اجـرایـی  

یک گـام بـجـلـو   «سبد کاالھا »
اما این گام مـحـتـاطـانـه  . برداشت 

با مخالفت و اعتراض روبرو شد و  

ـلـف و   فعال در نمـایشـھـای مـخـت
ھـا و   «یارانه »چگونگی اجرایی  

.  توقف کـرده اسـت  «سبدکاالھا »
ـلـی   گزارش اخیر صندوق بین الـمـل
ـرای   پـول عـمـال تـالـشـی اسـت ب
ــمـام و کـمــال ســیـاســت   اجـرای ت

تـا حـذف   «ھدفمندی یارانه ھـا »
ــاضــت کشــی  .  آن  ــل ری ــحــمــی و ت

ـتـھـای نـھـم و   ـر از دوره دول بیشت
براساس قانون بودجه سـال  .  یازدھم 

  ٩٣ آینده دولت باید از اول تابستان  
فاز دوم ھدفمنـدی یـارانـه ھـا را  

در ھمین راستا در سـه  .  آغاز کند 

ــت  ٩٣ مـاھـه اول سـال    بـایـد دول
ـنـه   اقدامات مھمی را در این زمـی
انجام دھد و راھکارھایش را برای  
. اجرای فـاز دوم مشـخـص کـنـد 

حسن روحـانـی در ھـنـگـام ارائـه  
الیحه بودجه به مـجـلـس تـاکـیـد  

ــه در  " کـرد   ــاران ــحــوه پــرداخــت ی ن
ایـن  ".  ھدفمندی تغییر می کـنـد 

ـرای   ـریـن چـالـش را ب ایده مـھـمـت
. دولت روحانی ایجـاد مـی کـنـد 

ـقـدی   اینکه نحوه پرداخت یارانـه ن
ـریـن   چگونه تغییر می کند مھمـت
پرسشی است که اکـنـون مـطـرح  

ـنـد  .  است  در ماه ھای بھمن و اسف
ــصــادی صــورت   ــت ــرکــاتــی اق ــح ت
ــوی   ــت و س ــه ســم ــت ک گــرف
ـرداخـت یـارانـه   ـر پ چگونگی تغیی

ـقـدی را مشـخـص مـی کـنـد  . ن
موضـوعـی کـه مشـخـص اسـت   
این است که دولت قصـد دارد در  
فاز دوم اجرای ھدفمندی به ھمـه  

 .مردم یارانه نقدی پرداخت نکند 
ــی جــمــھــوری   ـت ــا ســایــت دول ـرن ای

گزارش این سایـت  .  اسالمی است 
ــه   ــشــی دولــت ب ــن انــعــکــاس واک
ـلـی پـول   گزارش صندوق بین المـل

ــا  .   اســت  ــاط  ب ــا در ارتــب ایــرن
ـلـی پـول   گزارش صندوق بین المـل

ــه اســت  ــوشــت ــظــر ھــیــات  : " ن ــه ن ب
ـلـی پـول   اجرایی صندوق بین الـمـل
ـران ھـمـچـنـان   دورنمای اقتصاد ای
نامطمئن و در معرض خـطـرات و  
ـرار دارد  . نقاط ضـعـف داخـلـی ق

آنھا مقام ھای ایران را بـه ادامـه  
اجرای احتیاط آمیز سیاست ھـای  
ــشــبــرد   ــصــادی کــالن و پــی اقــت

ـرای پـایـه   اصالحات ساخـتـاری ب
ــاالی   گـذاری رشــد و اشـتـغــال ب
ــب مــی   ــدار تشــویـق و تــرغـی پـای

در گزارش صـنـدوق آمـده  ."  کنند 
ھر چند ایران در چـنـد ده  : " است 

ـیـشـرفـت قـابـل   سال گذشته بـه پ
توجھی در افزایش درآمد سرانه و  
ــدگــی دســت   ــداردھــای زن ــان ــت اس
یافته، اما در سال ھای اخیر ایـن  
ـیـشــرفـت بـه عـلـت بـدتــر شــدن   پ
سیاست ھای داخـلـی و مـحـیـط  

ایـن  ."  خارجی متوقف شـده اسـت 
عـمـلـکـرد  : " گزارش مـی افـزایـد 

ــی   ــصــاد کــالن ایــران در پ اقــت
اصالحات یارانه ای در اواخر سـال  

 و تشدید تحریم ھا در سـال  ٢٠١٠ 
ـتـصـاد  .   بدتر شـده اسـت ٢٠١٢  اق

ــای    و  ٢٠١٢ ایــران در ســال ھ
ــد  ٢٠١٣  ــش درص ــا ش ــریــب  تــق

 ماھه از  ١٢ کوچکتر شد و تورم  
ــه  ٢٠١٠  درصــد در اواخـر  ١٢   ب

  ٢٠١٣  درصد در ژوییه  ٤٥ حدود  
مقام ھای ایران در  .  افزایش یافت 

ــارچـه و  ٢٠١٢ سـال   ــکـپ ــظـام ی  ن
ـرخ ارز را کـنـار   مدیریـت شـده ن
ــن   ــا ایــنـکـه در ژوئ ــنـد ت گـذاشـت

 نرخ مبادله رسـمـی ارز را  ٢٠١٣ 
. در نھایت دوباره یکپارچه کـردنـد 

موازنه پرداخت ھا ھمچنان دارای  
مازاد باقی مانده بود، امـا مـازاد  
ــای   حســاب جــاری در ســال ھ

ــه  ٢٠١٣   -٢٠١٢   درصــد  ٥ ٦  ب
تولید نـاخـالـص داخـلـی کـاھـش  
یافت که تقریبـا نسـبـت بـه سـال  

علـت  .  پیش از آن نصف شده است 
اصلـی ایـن امـر، سـقـوط شـدیـد  
ــود کــه   ــت ب ــزان صــادرات نــف مــی
بخشی از آن بـا کـاھـش واردات  

ـلـی  ."  جبران شد  صندوق بیـن الـمـل
پول درایـن گـزارش مـطـرح کـرده  

کسری سرمایه جـاری در  : " است 
ــان وجــود   ــصــاد ایــران ھــمــچــن اقــت
داشـت، بـه گـونـه ای کـه کــل  
موازنه پرداخت ھا در سـال ھـای  

  ٥ ٣  معادل مثبت  ٢٠١٣  و  ٢٠١٢ 
درصد تولید ناخالص داخلی باقـی  

 ."مانده بود 
: در ادامه این گزارش آمـده اسـت 

با اینکه دارایی ھـای نـاخـالـص  " 
ـیـز   خارجی بانک مرکزی ایران ن

ــا پــایــان ســال ھــای    و  ٢٠١٢ ت
ـیـارد  ١٠٥  تـا حـدود  ٢٠١٣  ـل  مـی

ــافـت، امــا وضــع   دالر افـزایــش ی
مالی نیز به طـرز قـابـل تـوجـھـی  
ـران بـا   بدتر شد و مـقـام ھـای ای

ــه کــاھــش حــدود   ــه ب ــوج   ١٠ ت
ـیـد نـاخـالـص   درصدی میـزان تـول
داخلی در مجموع درآمدھای سال  

ــه  ٢٠١١  و  ٢٠١٠ ھـای  ، اقـدام ب
کاھش ھزینه ھا کردند به گـونـه  
ای که موازنـه کـلـی بـودجـه از  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ـیـد نـاخـالـص   مثبت سه درصد تول
ــه  ٢٠١١   –  ٢٠١٠ داخـلـی در    ب

ـیـد   حدود منفی یـک درصـد تـول
ــی در  ــل   ٢٠١٣ -١٤ نــاخــالــص داخ

 .رسید 
ــن کســری ســازمــان   ــچــنــی  ھــم
ھدفمندسازی یارانه ھا، ھمچـنـان  
باال باقی ماند که موجب رسیـدن  
کسری گسترش یافته کـلـی بـه  

 درصد تولید نـاخـالـص  ٢٥ ٢ حدود  
در  .   شــد ٢٠١٣ -١٤ داخــلــی در  

سراسر این تـالطـم ھـا، شـرایـط و  
وضعیت پولی نسبتا مناسب بـود،  
زیرا نرخ بھـره داخـلـی در شـرایـط  
ـنـده ای   واقعـی بـه صـورت فـزای

نظـام مـالـی بـه ویـژه  . منفی بود 
کیفیت و سوددھی دارایی بانـک  
ـفـی تـحـت   ھا نیز به صـورت مـن

ــرفــت  ــرار گ ــر ق ــی ــاث ــرنــا  ."   ت و ای
ــویســد  ــن ــزدیــک  : " مـی ــمــای ن دورن

ھمچنان بـه شـدت نـامـطـمـئـن و  
پیش بینـی مـی  .  نامشخص است 

ـران کـه بـا تـداوم   شود اقتصاد ای
ـر   دورنمای فشار و مـحـدودیـت ب
ــعــامــالت   ــی و ت ـفــت درآمـدھــای ن

ـرو اسـت، در   مالی بین المللی روب
  ٢٠١٤  و  ٢٠١٣ ســـال ھـــای  

ھمچنان دچار رکـود و کسـادی  
خواھد بود و تخمین زده می شـود  
که تولید ناخالص داخلی واقـعـی  

.  درصد کـاھـش یـابـد ٧٥ ١ آن تا  
براین اسـاس، بـا تـوجـه بـه وزش  
برخی بادھـای مـوافـق و پـدیـدار  
شدن نشانه ھای مثبـت از طـرف  
ـیـه   خارج و برخی نشانـه ھـای اول
ـبـاض و کـوچـک   ـق که رونـد ان
شدن اقتصاد در تقاضای داخـلـی  
ـرار   در حال کاھش یافتن اسـت، ق

  ٢٠١٤ است فعالیت اقتصادی در  
ـیـت شـدن  ٢٠١٥ و   ـب ـث  شروع بـه ت

ـیـد نـاخـالـص داخـلـی   کند و تـول
 درصـد  ٢ تـا  ١ واقعی بـه مـیـزان  

ــد  ــاب ــش ی ــزای ــای  .  اف ــم ــا دورن ام
ــه شــدت   ــان ب ــی ھــمــچــن ــون ــن ک
نامشخص و نامطمئن و مرتبط بـا  
ــان ھــای   ــاشــی از زی خــطــرات ن

در  .  احتمالی و نقاط ضعف اسـت 
ـران اقـدام   ھمین حال مقام ھـای ای
ــن گـام ھــایــی بــرای   بـه بــرداشــت
ــن چــارچــوب   جــذاب تــر ســاخــت

ـرای سـرمـایـه گـذاری   ـررات ب مق
ـفـت کـرده انـد   خارجی در بخش ن
در حالی که خطـراتـی نـاشـی از  

  ١ + ٥ توافقنامه موقت بـا گـروه  
ــود دارد  ــه  ".   وج ــا در ادام ایــرن

ـران   ـقـل از مـدی گزارش خود بـه ن
ـلـی پـول   اجرایی صندوق بین الـمـل

مدیران تاکید کردند  : " می نویسد 
که اعمال سیاست شدید و سـخـت  
ـیـت مـتـوازن مـالـی و   ـب پولی، تث
ـیـد   اجرای اصالحات در سوی تـول
ــرای رویــارویــی بــا   ــرضــه، ب و ع

آنھـا  .  رکورد تورمی اساسی است 
از متـوقـف شـدن تـامـیـن مـالـی  
ـرازنـامـه   برنامه مسکن مـھـر از ت
ـبـال مـی   ـق بانـک مـرکـزی اسـت
کنند و مقام ھای ایران را تشویـق  
ـنـد کـه در پـی تـامـیـن   می کن
ـرای   مالی از منابع غیر تورمی ب

ــد  ــاشــن ــامــه ب ــن بــرن ــدیــران  .  ای م
ھمچنین توصیه کردند که تـورم،  
ـرخ بـھـره بـه تـدریـج   با افـزایـش ن
ـتـظـارات مـھـار   کاھش یافته و ان

ـیـن از اقـدامـات  .  شود  آنھا ھمچن
دولت برای دورکردن پـایـه درآمـد  

ـیـن   اقتصاد ایران از نفت و ھـمـچـن
ـقـویـت   ـرای ت برداشتن گام ھایی ب
ــاتــی و کــاھــش   ــی ــریــت مــال مــدی
ـبـال کـرده انـد  ـق . معافیت ھا اسـت

ــن   ــی ــنــدوق ب ــرایــی ص ــران اج مــدی
ـلـی پـول خـاطـرنشـان کـردنـد   المـل
ـرای تـمـرکـز   اصالحات نـھـادی ب
ـران   مجدد اراده بانک مرکـزی ای
ـبـات   بر تثبیت قیمت برای حفظ ث
. اقــتــصــاد کــالن ضــروری اســت 

اجرای اصـالحـات در چـارچـوب  
ـقـش خـود را   سیاست مالی باید ن
ـتـصـاد   بر خالف جھـت حـرکـت اق
تقویت کرده، خـطـرات را مـحـدود  
کــنــد و ھــمــاھــنــگــی ســیــاســت  
ــصــادی کــالن را گســتــرش   ــت اق

مدیران به ایـن ارزیـابـی  ."... "دھد 
کارشناسان که به نظر مـی رسـد  
ــادلــه ارزھــا در   ــب نــرخ رســمــی م
شرایط موثر واقعی، در مـقـایسـه  
ـبـی مـیـان مــدت   ــری ـق بـا سـطـح ت
اجزاء، مقداری باالتر از ارزش آن  
تعیین شده باشد، با درک شـک  
و تردید در باره این ارزیابی، توجـه  

آنـھـا از قصـد مـقـام ھـا  .  کردند 

ــازار   ــارچــه ســازی ب ــکــپ ــرای ی ب
ــه ارز و بــرطــرف کــردن   ــادل مــب
محدودیت ھا استقبال کـرده و از  
مقام ھای ایران خواستنـد کـه بـا  
توجه به خطرات خـارجـی و تـورم  
ـرخ   باالیی که ھنوز وجـود دارد، ن
مبادله ارز را با انـعـطـاف پـذیـری  

ــد  ــن ــن ."   مـدیــریــت کـن ــی : ھـمــچــن
ـنـد  "  مدیران با این نظر موافق ھست

که اصالحات یارانه ای بـایـد بـا  
ــتــی درســت و   چــارچــوب حــمــای
ـتـصـادی کـالن   سیاسـت ھـای اق

آنـھـا از طـرح ھـای  .  ادامه یـابـد 
ـرای افـزایـش   ـران ب مقـام ھـای ای
ـرژی در داخـل،   تدریجی بھای ان
ھمزمان با بھبود انتقـال ھـدفـمـنـد  
ـنـد  . نقدینگی حـمـایـت مـی کـن

مدیران ھمچنین خاطرنشان کردنـد  
ـری   که اصالحات بـایـد بـکـارگـی
فناوری ھای نوین و مـحـدودیـت  
ھای سخت تر بـودجـه ای را در  
بـخـش ھـای مــربـوط بـه انــرژی  

 ".گسترش دھد 

بدنبال تالش جمال صابری  
از ھمکاران کمیتھ ھمبستگی  

ایران    -بین المللی کارگری 
ی   و آک وت ن، م در ژاپ
یاماگوچی رئیس اتحادیھ آزاد  
کارگران ژاپن بھ ھمراه تنی  
چند از اعضای این اتحادیھ،   
ن  در   ران ژاپ ارگ آزاد ک

طی  ٢٠١٤  آپریل  ٥ تاریخ  
پیامی کوتاه حمایت خود را  
مللی نجات   از کمپین بین ال
ھ   ریحانھ جباری اعالم داشت
غو این حکم   و خواستار ل

متن این بیانیھ را در  .  شدند 
 :زیر میخوانید 

ی   خطاب بھ حسن روحان
ران و   ور ای ھ م س ج ی رئ

 مقامات قضایی ایران  
ھ   من بھ عنوان دبیر اتحادی

 FURITA(آزاد کارگران ژاپن 
ROSO)  د از ھمراه با تنی چن

ھمکاران خود اعالم میکنیم  
کھ ما کارگران حکم اعدام  

اری را   ھ جب حان ھ ری ی عل
محکوم میکنیم و حمایت و  

پشتیبانی خود را از کمپین  
برای نجات جان او، اعالم  

ما ھمراه با کمپین  .  میکنیم 
ھ   جھانی در حمایت از ریحان

خواستار لغو فوری این حکم  
 .ھستیم 

 موتو آکی یاماگوچی  
 ٢٠١٤  آپریل  ٥ 

مللی   کمیتھ ھمبستگی بین ال
 ایران -کارگری 

Shahla_daneshfar@yahoo.c
om 

Bahram.Soroush@gmail.co
m 

: آدرس صفحھ فیس بوکی 
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کارگر 
کمونیست 

 را
  بخوانید

حمایت رئیس اتحادیه آزاد کارگران ژاپن و تنی چند از 
 اعضای این اتحادیه از کمپین نجات ریحانه جباری
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 اعتراضات کارگری 
 

 اعتراض به انحالل کارخانه
ــن ١٦  ــروردی ــران فــوالد زاگــرس در  ٢٠ :   ف ــر از کــارگ ــف  ن

اعتراض به انحالل این کارخانه از سوی کارفرما در مقابـل  
ـروه واقـع در   اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شـھـرسـتـان ق

، یـکـی  «اکبر ھدایتـی   علی ». استان کردستان تجمع کردند 
از کارگران حاضر در این تجمع تعـداد کـارگـرانـی کـه بـا  

.  نفر ذکـر کـرد ٢٧٤ شوند را    انحالل این کارخانه بیکار می 
طبق جلسه مجمع فوق العاده سـھـام داران اصـلـی  :  او افزود 

ـنـدمـاه  ٢٢ شرکت فوالد زاگرس، این واحد از مـورخـه    اسـف
ـنـد در  ٢٦  منحل اعالم شده و آگھی آن روز  ٩٢ سال    اسـف

 .  .روزنامه اطالعات به چاپ رسیده است 
وی در ادامه به بیکاری کارگران بعد از انحـالل کـارخـانـه  

انحالل کارخانه فوالد زاگرس در حـالـی  : اشاره کرد و گفت 
ـرداخـت نشـده  ٤ صورت گرفته که    ماه از حقوق کارگران پ

 .است 
وی ھمچنین در مورد پاسخگویی مسئوالن شـرکـت فـوالد  

ھیچ یـک  :  زاگرس در مورد انحالل این واحد اظھار داشت 
از مالکان اصلی کارخانه فوالد زاگرس برای پاسخـگـویـی  

ایـن  .  انـد   به مشکالت کارگران در تجمع امروز حاضـر نشـده 
فـروردیـن کـارگـران در  ١٦ تـجـمـع  :  کارگر در خاتمه گفت 

ـرمـاه سـال  ١٨ حالی پایان یافت که این کارگران از روز   ـی  ت
ده    ناتوانی مالی و زیـان »گذشته تا ھم اکنون به بھانه آنچه  

ـیـف بـوده و بـا آنـکـه    ذکـر مـی  «بودن تولید  شـود بـالتـکـل
ـلـف انـجـام    اجتماعات متعددی را در مقابل نھاد  ھای مـخـت

ـبـات خـود رادر    اند اما متاسفانه ھنوز نتوانسته   داده  اند مـطـال
مورد بازگشایی کارخانـه، بـازگشـت بـه کـار و دریـافـت  

ـنـد  ـراض  .  مطالبات معوقـه خـود وصـول کـن ـنـه اعـت ـیـشـی پ
ـر  ٢٥ پیش از این، در تاریخ  :  کارگران   اسفندماه در پـی سـف

کارگران فوالد زاگرس از کردستان به تـھـران و تـجـمـع در  
مقابل ساختمان وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی، بـا  

ای از جانب وزارت کار، کـارفـرمـا مـکـلـف    برگزاری جلسه 
 ماه از مجموع ھشت ماه حقوق معوقه کـارکـران  ٤ شده بود  

به گفته نماینده کارگران حاضر در جـلـسـه  .  را پرداخت کند 
مذکور، تعدادی از سھـامـداران کـارخـانـه بـعـد از امضـاء  
صورت جلسه پرداخت بخشی از معوقات حقوقی کـارگـران،  
تھدید کردند که حداکثر تا چند روز آینده کـارخـانـه فـوالد  

ـنـک  .  زاگرس را منحل اعالم خواھند کرد  اتفـاقـی کـه ای
 .اتفاق افتاده است 

 
اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق و 

 مزد در میدان کارگر اھواز  دست
ــی اداره آب و  ٥٠ :  فـروردیـن ١٦  ـیـمـان ـر از کـارگـران پ ـف  ن

فاضالب اھواز در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حـقـوق  
ـیـس    و دست  مزدشان در میدان کارگر اھواز تجمع کردند، رئ

خدمات آب و فاضالب اھواز مدعی شد این کارگران تنھـا  
ـپـاژ  ٣٠٠ . اند   یک ماه حقوق دریافت نکرده   اپراتـورھـای پـم

شرکت آب و فاضالب اھواز که بـه عـنـوان مـوتـورچـی و  
ـنـد،    چی فاضالب در سطح شھر اھواز فعالیت مـی   پمپ  کـن

حدود پنج ماه از معوقات حقوقیشان کـه مـربـوط بـه سـال  
کـارگـران دارای  .  انـد   است را دریافت نـکـرده ) ٩٢ (گذشته  

ھـای آبـان، آذر،    ساله ھستنـد در مـاه ١٥  تا  ٤ سوابق کاری  
ـنـد سـال    ھـیـچ حـقـوقـی دریـافـت  ٩٢ دی، بھـمـن و اسـف

ھای خرداد و مرداد سال گـذشـتـه    ھمچنین در ماه .  اند   نکرده 
ـیـشـان را   نیز تعدادی از کارگران بخشی از مطالبات حـقـوق

ـیـز  ١٥ اند و ھشت ماه حقوق    دریافت نکرده   نفر از کارگران ن
ـرداخـت نشـده اسـت ٩١ که مربوط به سال   شـرکـت  .   است پ

ـرداخـت دسـتـمـزد مـاھـانـه،   پیمانکاری عالوه بر تاخیر در پ
عیدی و سنوالت پایان سال کارگران را نیز پرداخـت نـکـرده  

 .است 
 

  کارگران
 

شاھرخ زمانی را به زندان گوھر دشت 
 برگردانید

 محمد جراحی 
من محـمـد جـراحـی کـارگـر  
ــویــه و عضــو   ــل اخــراجــی عس
کمیته پیگیری، ھمچنین ھـم  
ــی ،   ــان ــده شــاھــرخ زم پــرون
ـم   مبحوس در زندان تبریز ھسـت
ما بخشـی از کـارگـران بـی  
کناھی ھستیم که جـمـھـوری  
ــا   ــد ب ــواھ اســالمــی مــی خ

ـقـه   ـبـی طـب زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدا حق طـل
در ایـن جـھـت  . کارگر و مردم آزادیخواه ایران را خـفـه کـنـد 

ـریـن ھـم و غـم خـود را   ـیـشـت ماموران وزارت اطـالعـات ب
ـقـاش، عضـو ھـیـات   گذاشتند تا شاھرخ زمانـی کـارگـر ن
ـنـدگـان   ـقـاشـان و عضـو شـورای نـمـای موسس سندیکای ن
کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی ، غیر قانـونـی و  
سلیقه خود کنند و در این راستا او را ھر روز بـه زنـدانـی و  
ـبـعـیـد   در زندانھا از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی ت
می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شـکـنـجـه شـاھـرخ  
که ھم رزم من و دیگـر کـارگـران اسـت را بـه زنـدان قـزل  
حصار تبعید کردند و شاھرخ در جھت اعتراض به این عمـل  

 روز اسـت کـه دسـت بـه  ٣٠ غیر قانونی و ضد انسـانـی  
 .اعتصاب غذا زده است  

ـم   ـنـد مـی گـوی ـل ـریـز بـا صـدای ب ـب من از زندان مرکزی ت
شاھرخ عزیزم ، ھمرزم مبارزم، با تمام وجودم از مـبـارزات ،  
مقاومت و خواسته ات دفاع می کنم و از تمامـی تشـکـل  
ھای کارگری ، انقالبی و آزادیخواه از جـمـلـه سـنـدیـکـای  
شرکت واحد، سندیکای ھفت تپه ، اتحادیه آزادکـارگـران ،  
ـیـک و   سندیکای نقاشـان ،سـنـدیـکـای فـلـز کـار مـکـان
ـری ،   سندیکاھای دیگر، کمیته ھماھنگی ، کمیته پیـگـی
کانون مدافعان حقوق کارگری ، کمیته ھای دفاع ودیـگـر  

تشکل ھا و مردم آزادیخواه و تمـامـی نـھـاد ھـا و تشـکـل  
ھای جھانی می خواھم شاھرخ زمانی فرزند مبارز خود را  
تنھا نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شـاھـرخ زمـانـی  

 .برخیزید  
ـم جـمـھـوری   ـم و سـت با توجه به اینکه  من خود تحـت ظـل
اسالمی در زندان دچار بیماری سرطان ھستم و اجازه مـداوا  
به من نمی دھند امکان و توانـایـی اعـتـصـاب غـذا را در  
ـم اگـر   جھت حمایت از شاھرخ نـدارم، امـا اعـالم مـی کـن
جمھوری اسالمی به خواسته دوست و ھـمـرزم مـن شـاھـرخ  

 .زمانی جواب ندھد دست به اعتصاب غدا خواھم زد 
 محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز  

17/1/1393 
 

شاھرخ زمانی بیست و ھفتمین روز اعتصاب 
 !غذای خود را پشت سر گذاشت

ـتـه حـمـایـت از شـاھـرخ  ١٣ بنـا بـه گـزارش  فـروردیـن کـمـی
ـره  ـئـت مـدی ـتـه   زمانی،شاھرخ زمانـی عضـو ھـی ی    ی کـمـی

ھای مستقل کـارگـری کـه از    پیگیری برای ایجاد تشکل 
ـبـعـیـد  ١٣٩٢  اسفند ماه  ٢٠ روز    به زندان قزلـحـصـار کـرج ت

شده است ،بیست و ھفتمین روز اعـتـصـاب غـذای خـود را  
ــم )  ١٣/١/١٣٩٣ روز  (  ــر گــذاشــت وھ ــان در    پشــت س ــن چ

ـرد   اعتصاب غذا به سر مـی  عـلـت اعـتـصـاب غـذای او  .  ب
اعتراض به انتقالش از زندان گوھردشت به زندان قـزلـحـصـار  

 کیلو گرم وزن کم کرده  اسـت و دچـار  ١٧ او  .   می باشد 
 روز  ٢ ضعف جسمی شدیدی شده و به طور میانگـیـن ھـر  

 . شود   یک بار به بھداری زندان منتقل می 
 

ھیات موسس سندیکای کارگران نقاش 
جان شاھرخ زمانی در خطر :استان البرز

 !است 
ــصــاب غــذای شـاھــرخ زمـانــی عضــو  ٢٦     روز از اعـت

شاھرخ زمانی از روز  . سندیکای کارگران نقاش می گذرد 
 در اعتراض به جمع آوری کتـابـخـانـه  ١٣٩٢  اسفند سال  ١٧ 

زندانیان زندان رجـایـی شـھـر ،دسـت بـه اعـتـصـاب إذا زده  
متاسفانه ،پس از گذشت سه روز از اعتـصـاب غـذای  . است 

ـلـی و   ـی شاھرخ زمانی مدیریت سازمان زندانھا،بدون ھیچ دل
بدون اطالع به شاھرخ زمـانـی، سـریـعـا اورا بـه زنـدان قـزل  
ـقـل   ـت حصار کرج که مخصوص زندانیـان عـادی اسـت، مـن

این انتقال آنچنان بـی مـقـدمـه صـورت گـرفـت کـه  .  نمود 
ـبـاس زنـدان   شاھرخ زمانی بدون وسایل شخصی و فقط با ل

مسئولین زنـدان در پـاسـخ بـه  .  ،به زندان قزل حصار برده شد 
اعتراضات شاھرخ زمانی به این شیوه غیرانسانی ،او را بـه  

شاھـرخ زمـانـی از  .   روز به زندان انفرادی فرستادند ٨ مدت  
ـر سـرم رفـتـه و  ٩ زمان اعتصاب إذا تاکنون     ١٧  بار به زی

کیلو کاھش وزن داشته و فشار خون او با افت شدیدی بـه  
او در آخرین مکالمه اش با خانواده خـود  .  رسیده است ٧ روی  

ما ضمن ھشدار به مدیریت سـازمـان  .  دچار لکنت زبان بود 
زندانھا و مسئولین زندان قزل حصار در مورد خطرات نـاشـی  
از این اعتصاب و برخوردھای غیرانسانی که جـان شـاھـرخ  
زمانی را تھدید می کند ، اعالم می کنیـم کـه سـازمـان  
ـم جـان   ـی ـق زندانھا ومدیریت زندان قـزل حصـار مسـئـول مسـت

! کارگر زحمتکش شاھـرخ زمـانـی  .  شاھرخ زمانی ھستند 
ـیـان کـارگـری را   جنبش سندیکایی ایران شما و ھمه زنـدان

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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سنگر کارگری مابه وجـود ھـمـه  .سالم و پ رتوان می خواھد 
ـقـاش  .  شما نیازمند است  ما کارگران سندیکای کارگران ن

ـم بـه اعـتـصـاب غـذای   استان البرز از شما تقاضا می کنی
ـبـش   خود خاتمه داده و پ ر توان تر از ھمیشه در صـفـوف جـن

! سندیکاھای کارگری ایران  .  کارگری ادای وظیفه کنید 
برای نجات جان شاھرخ زمانی به کمک و ھـمـدلـی شـمـا  
نیازمندیم و امیدواریم شما ھم از شاھرخ زمانی بخواھید بـه  

ھیات موسس سندیـکـای  .  اعتصاب غذای خود خاتمه دھد 
 ١٤/١/١٣٩٣ کارگران نقاش استان البرز    

 
ھیات موسس سندیکای کارگران نقاش و 

تزیینات تھران و حومه ،سندیکای کارگران 
جان برادر کارگرمان در :فلزکارمکانیک 

 !خطراست
 روز اعـتـصـاب  ٢٦ جان و سالمتی شاھرخ زمانی پـس از  

ـرسـی  . غذا بسیار ناگوار است  ـراض بـه عـدم دسـت او در اعـت
ـیـان زنـدان گـوھـردشـت   زندانیان به ابتدایی ترین امـور زنـدان

ایـن  .  ازجمله کتابخانه ،دست به اعـتـصـاب غـذا زده اسـت 
ـقـض حـقـوق   چندمین بار اسـت کـه شـاھـرخ زمـانـی بـه ن

ھـیـات مـوسـس سـنـدیـکـای  . زندانیان اعتراض می کـنـد  
کارگران نقاش و تزیینـات تـھـران و حـومـه و سـنـدیـکـای  
کارگران فلزکارمکانیک ھم صدا با کارگران نقاش استـان  
البرز مسوولیت مراقبت ازسالمتی و جان  شاھرخ زمانی را  

مـا  .  به عھده سازمان زندانھا و زندان قزل حصـار مـی دانـد 
ضمن ارج نھادن به استقامت دوست و رفیـق سـنـدیـکـایـمـان  
شاھرخ زمانی به دلیل پایداری در مواضع سـنـدیـکـایـی و  
ـم کـه بـه   حقوق انسانی زندانیان ، از او مصرا مـی خـواھـی
ـرای   اعتصاب غذای خود پایان داده و سـالمـتـی خـود را ب

ھـیـات مـوسـس  .  پیشبرد آرمان ھای سندیکایش حفظ کند 
ـنـات تـھـران و حـومـه   ـی ـقـاش و تـزی سندیکای کـارگـران ن
ــن   ــک ضــم ــکــانــی ــزکــارم ــارگــران فــل ــکــای ک ــدی وســن
ـرز در عـرصـه   ـب خوشامدگویی به کارگران نقاش اسـتـان ال
فعالیت ھای کـارگـری  و فشـردن دسـت ایـن کـارگـران  

بـا آرزوی  .  سندیکایی برایشان آرزوی موفقیـت مـی کـنـد 
اتحاد و گسترش ھمکاری ھای سندیکایی ھیات مـوسـس  
ـنـات تـھـران و حـومـه   ـی ـقـاش و تـزی سندیکای کـارگـران ن

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 
 

جمھوری اسالمی مسئول جان شاھرخ 
 زمانی است  

 نزدیک به سی روز از اعتصاب غذای  شـاھـرخ زمـانـی  
ـنـات   ـی عضو ھیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تـزی
ـری ایـجـاد تشـکـل ھـای   ـیـگـی ـتـه پ ـی تھران و حومه و کم

سالمتی او اکـنـون در خـطـر جـدی  . کارگری می گذرد 
بر مبنای گـزارشـات رسـیـده، شـاھـرخ زمـانـی کـه   .  است 

ـنـد  ١٧ اینک در زندان قزل حصار محبوس است، در     اسـف
ــم مــارس   (  ١٣٩٢ ســال   در حــمــایــت از  )   ٢٠١٤ ھشــت

ـیـدتـی در زنـدان گـوھـر   اعتراضات عده ای از زندانیان عـق
امـا   .  دشت کرج، به ھمراه آنھا دست به اعـتـصـاب غـذا زد 

سه روز بعد از اعتصاب غذا مدیریت زندان بدون مـقـدمـه و  
بدون ھیچ توضیح و ارائه دلیـل، شـاھـرخ زمـانـی را بـطـور  

شـاھـرخ زمـانـی  .   ناگھانی به زندان قزل حصار منتقل کرد 
در اعتراض به این اقدام غیر انسانی مسـئـوالن زنـدان و بـا  

خواست برگشت به زندان گوھر دشت، ھمچنان به اعتـصـاب  
در این مدت او ھشت روز را در سلـول  .  خود ادامه داده است 
بنا به گزارش ھا در طول اعتصـاب   .   انفرادی گذرانده است 

به دلیل بدتر شدن وضع سالمتی شاھرخ زمانی چندیـن بـار  
ـیـجـه ایـن  .   به او سرم وصل کرده اند  ـت شاھرخ زمانـی در ن

شاھـرخ زمـانـی در  .   کیلو وزن کم کرده است ١٧ اعتصاب  
.   دستگیر شـد ٢٠١١ ابتدا به ھمراه محمد جراحی در ژوثن  

ـریـز بـه   ـب او سپس در شعبه یک دادگاه انقـالب اسـالمـی ت
ـیـت مـلـی،   ـیـه امـن اتھامات  کلیشه ای ھمچون اقدام عـل

 سال حـبـس  ١١ تشویش اذھان عمومی و تبلیغ علیه نظام به  
ـرای  ٢٠١٢ او در اواسط ژانـویـه  .   تعزیری محکوم شد    ب

اجرای این حکم  ضد انسانی  به زنـدان گـوھـردشـت کـرج  
ـرد  ـیـن  .  منتقل شد و تا کنون در حبس بسر مـی ب اتـحـاد ب

المللی در حمایت از کارگران در ایران جمھوری اسالمی را  
مسئول سالمتی و جـان شـاھـرخ زمـانـی مـی دانـد و از  
اتحادیه ھای کارگری و از تشکالت و احـزاب و سـازمـان  
ھای مترقی، نھادھای مدافع حقوق انسان و از ھـمـه افـراد  
و شخصیت ھای آزادی خواه در سراسر جھـان مـی خـواھـد  
که از شاھرخ زمانی حمایت کنند و از این رژیم بـخـواھـنـد  
که ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که در شـرایـط  
غیر قابل تحمل و غیر انسانی و زیر انـواع شـکـنـجـه ھـای  
جسمی و روحی در زندان بسر می برند را بدون قید و شـرط  

اتحاد بین المللی در حـمـایـت از کـارگـران در  .   آزاد کند 
 ایران 
 

 نگران آقای شاھرخ زمانی ھستیم/ نامه
ــا :  فــروردیــن ١٦  : آژانــس ک ردپ

ـیـان سـیـاسـی   جمعـی از زنـدان
ـتـشـار    رجایـی  شـھـر کـرج بـا ان
ــرخ زمــانــی    نــامــه  ای از شــاھ

پـانـزده  .  اعالم حـمـایـت کـردنـد 
سـیـاسـی  )   زندانی ١٦ ( زندانی  

ضمن ابراز نـگـرانـی از مـحـل  
نگھداری این فعال کـارگـری،  

ــوق  ــھــادھــای حــق بشــری و    از ن
ھای آزاده درخـواسـت    شخصیت 

ـیـار  . کمک و حمایت نمودند  متن ایـن نـامـه کـه در اخـت
ـتـشـر   خبرنگار آژانس خبررسانی ک ردپا قرار گرفته، عینا مـن

ـیـن زنـدان    نـزدیـک بـه یـک :  شـود   مـی  ـیـش مسـئـول مـاه پ
شھر در اقدامی غیرقانونی زندانی سیـاسـی، شـاھـرخ    رجایی 

ـقـال   ـت زمانی عضو سندیکای نقاشان را به زندان قزلحصار ان
ـنـد  .  دادند    ٣ برخالف قانون تفکیک جرائم، این زندانی در ب

ـیـل ایشـان    زندان قزلحصار نگھداری می  کنند و به ھمین دل
ناگزیر برای فریاد دادخواھی خود از ھمان زمـان دسـت بـه  

 روز است این زنـدانـی  ٢٩ اینک بیش از  .  اعتصاب غذا زد 
ـرد، درخـواسـت قـانـونـی   در اعتصاب غذا بسر می  اش ایـن    ب

ـر اخـبـار  .  است که او را به زندان رجایی شھر برگردانند  بنـاب
ـم اسـت و عـدم   واصله وضعیت جسمی شاھرخ زمانی وخـی

بشـر و    اش نقض آشکار حـقـوق   پاسخگوی به خواست قانونی 
در حالیکه ھـمـه نـھـادھـای  .  آید   حقوق زندانیان به شمار می 

ـیـل    المللی حقوق   بین  بشری رژیم جمھوری اسالمـی را بـه دل
بشر محـکـوم کـرده و بـه ھـمـیـن    نقض سیستماتیک حقوق 

ھای آزاده و    بشری و شخصیت   دلیلی از ھمه نھادھای حقوق 

ـم بـه دفـاع از خـواسـت قـانـونـی    ھای آگاه می   انسان  خواھی
شاھرخ زمانی برخاسته و اجازه ندھند این زندانی سـتـمـدیـده  
ـرار   بیش از این در خطر قطعی ناشـی از اعـتـصـاب غـذا ق

ـرقـانـونـی  . بگیرد  شایان ذکر است میـزان مـحـکـومـیـت غـی
شاھرخ زمانی یـازده سـال و شـش مـاه اسـت تـاکـنـون بـه  

زندانیان سـیـاسـی زنـدان  .  ھای مختلف تبعید شده است   زندان 
ـم :   رجایی شھر کرج به ترتیب حروف الفبا  ـراھـی زاده،    بھنـام اب

ـرھـانـی، مـحـمـد جـراحـی،   محمدامیر خیزی، محمـدرضـا ب
ـلـه    شھرام چینیان، افشین حیرتیان، خالد حـردانـی، حشـمـت  ال

طبرزدی، اسماعیل فتاح، صالح کھندل، سـعـیـد مـاسـولـی،  
ـثـاق  ) زندان تبریـز ( محمدعلی منصوری، آرش محمدی  ، مـی

ـر از    یزدان  ـی : نژاد، محمد سیف زداه، ناصح یوسفی باز تـکـث
ـیـان  :   کمیته حمایت از شاھرخ زمانی تـوضـیـح الزم   زنـدان

امضاء کننده نامه فوق پس از انتـشـار نـامـه خـود تـوسـط  
اعالم کردنـد کـه نـام  )  کردپا ( آژانس خبر رسانی کردستان  

ـنـدگـان اضـافـه   آقای محمد سیف زاده  به لیست امضا کن
 شود  

 
 ناامنی محیط کار

 
 مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط در چاه

بـه    «مغـنـی » ساله افغان  ٢٤ کارگر کارگر  :   فروردین ١٤ 
در یـک  .  علت سقوط در چاه جـان خـود را از دسـت داد 
ـر در  ٧٠ ملک در حال ساخت یک حلقه چاه به عمق    مـت

حیاط در حال حفر بود که کارگر مغنی به علت پاره شـدن  
ـتـھـای آن سـقـوط   طناب و رکاب ھنگام ورود به چاه، به ان

 . کرد 
 

 گزارش
 

ھای  بیانیه انجمن صنفی کارگران خبازی
 سنندج و حومه

 مزد ضد کارگری
ھـای    فرا رسیدن سال نو ھمواره نویدبخش افکار نو و تصمیـم 

ـنـده  ـنـده اسـت، آی ـم    ای کـه ھـر سـال مـی   نو برای آی ـی گـوی
سال نو و بـھـار در  ...  اما !! امیدواریم بھتر از سال قبل باشد 

رسد که کارگران سال گذشته را در شـرایـط    حالی فرا می 
 ھـمـان      سالـی کـه در .  تر از گذشته سپری کردند   بس بغرنج 

ـر    اوایل، دستمزد  ـر از خـط فـق ھا بار دیگر چندین برابر کمـت
بود، گرانی و تورم افسار گسیخته در سال گذشته مداوم و  

ھـای    سال قبـل بـا اخـراج سـازی .  حتی روز به روز شده بود 
گسترده و عدم پرداخت به موقع حـداقـل دسـتـمـزد بـخـور و  

امنیت شغـلـی کـارگـران در  .  نمیر به کارگران ادامه داشت 
ـیـد امضـا  ٩٢ سال    در سایه رواج قراردادھای مـوقـت و سـف

ــیــد  ــر رس ــف در ســال پــار ھــزاران کــودک  .  عــمــال بــه ص
ھای کارگری از درس و مدرسه به جا ماندند و بـه    خانواده 

ـم را بـه    دلیل باال بودن ھزینه  ھای تحصیل، ناچارا لقای عـل
ـنـه  ھـای    جالیش بخشیدند و برای آنکه بتوانند بخشی از ھزی

خانواده را جبران کنند راھی بازارھای کار شدند و به خـیـل  
ـر خـطـر  ٩٢ سال  .  کودکان کار پیوستند   ھمچنیـن سـالـی پ

ـقـمـه   برای کارگران بود، کارگرانی که برای بدست آوردن ل
ـر    نانی که با آن بتوانند شکم خود و خـانـواده  ھـایشـان را سـی
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کنند خطر مرگ را به جان خـریـدنـد و در ھـمـیـن راسـتـا  
داران شـدنـد و بـه    ھا کارگر قربانی سود پرستی سرمایه   صد 

ھر چـنـد  .  دلیل عدم امنیت جانی در محل کار جان باختند 
معیشتی کارگـران    –سالی که گذشت وضعیت اجتماعی  

ــاه  ـب ــن    ت ـرابــر ای تــر از گــذشــتـه گشــت امــا کــارگـران در ب
ـلـف کشـور از    عدالتی   بی  ھا ساکت نماندند و در نقاط مخـت

ـنـدر   ـروشـیـمـی ب ـت چادرملو اردکان، پلی اکریل اصـفـھـان، پ
ـپـه تـا فـوالد زاگـرس کـردسـتـان و   امام، نیشـکـر ھـفـت ت

ـنـدج و سـقـز و مـریـوان و ده   خبازی  ھـا    ھـا و صـد   ھای سن
کارگاه و کارخانه دیـگـر نسـبـت بـه وضـعـیـت نـابسـامـان  

امـا  .  معیشتی خود دست به اعتراض زدند و فریاد سـردادنـد 
ـنـد مـاه در شـرایـطـی کـه    با وجود ھمه این  ھا در اواخر اسف

ـره  ھـای    کارگران با کوله باری از سختی و مشـقـت و سـف
رفتند شورای عالی کـارمـزدی    خالی به استقبال نوروز می 

 را  ٩٣ در عملی ضد کارگری حداقل دسـتـمـزدھـای سـال  
کارگران در حالی قدم به سـال  .   ریال اعالم کرد ٦٠٨٩٠٠٠ 

ـر    جدید گذاشتند که این بار حداقل دستمزد  ـراب ھا ضمن سه ب
 درصـدی  ٣٦ کمتر از خط فقر موجود، حتی از میزان تورم  

ـر   که بانک مرکزی بطور رسـمـی اعـالم کـرده بـود کـمـت
چنین دستمزدی در حالی به کارگران تحمیل گـردیـد  . است 

ـر  :  که دولت در اواخـر سـال گـذشـتـه اعـالم کـرد  عـالوه ب
افزایش قیمت آب، برق و سوخت، فاز دوم ھـدفـمـنـد کـردن  

واضح و روشـن  .  ھا را نیز به مرحله اجرا در خواھد آورد   یارانه 
ھـا در سـال    است که مسئولین دولتی بـا ایـن اظـھـار نـظـر 

ـره خـالـی کـارگـران انـداخـتـه  . انـد   جدید، چشم طمع بـه سـف
ـیـد بـه دسـت آمـده بـودنـد تـا حـالل   ـتـدا کـل آقایانی که اب

ـرای   کشـتـن چـراغ  »مشکالت گردند، گویا عزم خود را ب

ھـا    اند؟ اما در میان این مشکالت و ھیـاھـو   جزم کرده  «خانه 
ـر   تنور زندگی کارگـرانـی کـه قـوت غـالـب مـردم و اکـث

ـیـز    کنند گرم نیست بلکه نابسامان   کارگران را پخت می  تر ن
چون دستمزد کارگران خباز بر اساس عرفی غیـر  .  باشد   می 

بـاشـد بـه    قانونی و ظالمانه منوط به افزایش قیمت نان مـی 
ھمین دلیل مبنای پرداخت دستمزد فعلـی کـارگـران خـبـاز  

ـبـات رسـمـی و     می ٩٠ تورم سال   بـاشـد و تـمـامـی مـکـات
مراجعات حضوری نمایندگان کارگران با نھادھای مربـوطـه  

نتیجه و با وعده و وعیدھای تو خالی ھـمـراه بـوده    عمال بی 
ـفـی کـارگـران خـبـاز .  است  ھـای    از این طریق انـجـمـن صـن

دارد که دستمزد کـارگـران خـبـاز    سنندج و حومه اعالم می 

جواب گوی تورم موجود در کشور نیسـت و دخـل و خـرج  
. آیـد   کارگران تحت ھیچ مکانیسمـی بـا ھـم جـور درنـمـی 

ـم مـا خـواھـان   ـیـز اعـالم داشـتـه بـودی ھمانگونه که قبال ن
 قـانـون کـار و تـورم  ٤١ ھایمان برابر با ماده    افزایش دستمزد 

ـم   واقعی موجود در کشور می  بـه ھـمـیـن خـاطـر مـا  .  باشـی
کارگران خباز دیگر تاب تحمل این ھمه فشار اجتماعـی و  

ـیـان بـه خـود و    بی  ـری کـه طـی ایـن سـال ـرب عدالتی و نـاب
ـیـده   خانواده  ـم کـه تـحـمـیـل    ھایمان شده، نداریم و بر این عـق ای

ـبـه بـا حضـور  ٦٠٨٩٠٠٠ دستمزد    ریال در جـلـسـه سـه جـان
دولت، کارفرما و نمایندگان فرمایشی کارگران کـه ھـیـچ  
ـر   ـیـشـت ـثـمـار ب سنخیتی با کارگران ندارند؛ چیزی جـز اسـت

ـر  .  بـاشـد   داران نـمـی   کارگران برای سودآوری بیشتر سرمایه  ب
ـنـدج خـود را در    این مبنا ما کارگران خبازی  ھای شھر سن

ـریـن   ـتـدایـی ت ـرای احـقـاق اب کنار تمامی کارگرانی کـه ب
ـنـد،    حقوق خود و کسب یک زندگی انسانی تالش می  کـن

ـفـض    می  ـیـن دسـت درازی و ن ـراض بـه چـن ـم و اعـت ـی ـن بی
چـون چـرای خـود     قـانـون کـار را حـق بـی ٤١ آشکارماده  

ـفـی کـارگـران خـبـازی .  دانیم   می  ھـای    در پایان انجمن صـن
سنندج و حومه سال نو را با دلھایی سرشـار از امـیـد و بـا  

ـرای  [...]  تکیه به نیروی آگاھی، سازمان یـافـتـگـی و   ب
ـری و    احقاق ابتدایی  ـراب ـرچـیـده شـدن نـاب ترین حقوق خود و ب

ستم و استثمار در جامعه، بدور از جنگ و ناامنی و غـرق  
ـران آرزومـنـد   در رفاه و آسایش را برای تمامی کـارگـران ای

 .است 
 

 کنند  زن در معادن ایران کار می١٠٧٩
اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دھـد ،    –گروه معادن  

 درصد از کل شاغالن در بـخـش مـعـدن را زنـان  ١.٢ حدود  
 نشان داد از  ١٣٩٠ آمارگیری در سال  .  تشکیل می دھند 

 شاغل در بخش معدن تعداد یـک ھـزار و  ٥٢٨  ھزار و  ٨٤ 
بیشترین تعداد زنـان فـعـال  .   نفر زن مشغول به کار بودند ٧٩ 

در بخش معدن ،مربوط به استخراج از معـادن سـنـگ آھـن  
 نفر مشغول به کار بـودنـد و پـس  ٣٠١ می شود که تعداد  

  ١٢٥  نفر، سنگ مس بـا  ١٤٦ از آن معادن شن و ماسه با  
ـنـی بـا  ٩٦ نفر، استخراج زغال سنگ با   ـی  نفر و سنگ تـزئ

ـر  ٧٩ از مـجـمـوع یـک ھـزار و  .   نفر ثبت شده انـد ٩٥  ـف  ن
ـر از  ٩١١  تعداد  ١٣٩٠ شاغل زن در بخش معدن در سال   ـف  ن

 نفر نیز شاغالن پیمـانـکـاری  ١٢٣ شاغالن با مزد و حقوق و  

زنان معدنکار ایرانـی بـه  .  و بقیه شیوه ھای دیگری داشتند 
ـیـز در بـخـش  ٧٥٨  نفر در بخش تولید و  ٣٢١ تعداد   ـر ن ـف  ن

معادن سـنـگ مـس بـا جـذب  .  غیرتولیدی شاغل بوده اند 
ـنـد و  ٩٢   نفر از زنان در بخش تولید بیشترین سـھـم را داشـت
 نفر از بانوان در حوزه استخراج سنگ آھـن مشـغـول بـه  ٦٨ 

ـر از  ٢٧ در عین حال معادن شن و مـاسـه  .  کار بوده اند  ـف  ن
بانوان را جذب کرده اند و در زمینه استخراج زغـال سـنـگ  

ـیـز بـه  ٢٠ تعداد    نفر و شمار بانوان در معادن سنگ الشـه ن
بیشترین تعداد زنان شـاغـل در  .   نفر قید شده است ١٩ تعداد  

ـر،  ١٥٦  نفر، یزد  ٢٧٤ معادن مربوط به استانھای کرمان   ـف  ن
ـر،  ٦١  نفر، سـمـنـان  ٦٦  نفر، خراسان رضوی  ٧٤ گلستان   ـف  ن
در مجـمـوع  .   نفر ذکر شده است ٥٣  نفر و اصفھان  ٥٥ زنجان  

 نفر شاغل زن در بخش مـعـدن  ١٠  استان کشور کمتر از  ١١ 
دارند و تعداد زنان شاغل در بخش معدن در ھـیـچـیـک از  

تعداد زنان شاغـل در مـعـادن  .  استانھای کشور صفر نیست 
کشور به نسبت مردان بسیار کمتر است اما زنانـی در ایـن  
حوزه دارای نام و نشان بوده و البته بیشتر نیز در حوزه ھـای  

 .مدیریت معدن و تشکلھا حضور دارند 
  

ھا روزی  کارگران خانوادگی کوره پزخانه
 كنند  ساعت كار می١٥

کارگرانی که بصورت خانوادگی با عناوین شـغـلـی قـالـب  
ھـای    دار، قالب کش، گل ساز و بار جمع کن که از اسـتـان 

ـنـد تـا بـه    به تـھـران کـوچ مـی ...  خراسان، کردستان و  کـن
ھـا مشـغـول شـونـد    عنوان کارگر فصلی در کـوره پـزخـانـه 

 .کنند    ساعت کار می ١٥ روزانه بیش از  
 

آینده اقتصاد : المللی پول صندوق بین
 ایران مبھم است

ـنـکـه پـس از    المللی پول می   صندوق بین  گـویـد بـه رغـم ای
ھایـی از    نشانه " انتخابات ریاست جمھوری سال گذشته ایران  

انداز کوتاه مدت ھـمـچـنـان    چشم " خورد،    به چشم می "  ثبات 
ـیـن ."  شدیدا مبھم است  ـتـه صـنـدوق ب ـلـی پـول،    بـه گـف الـمـل

ـران در پـی اجـرای طـرح ھـدفـمـنـدی   وضعیت اقتـصـاد ای
بـه طـور قـابـل  " ھای نفتی و بانکی    ھا و اعمال تحریم   یارانه 

این صندوق ضـمـن اشـاره بـه رشـد  ." توجھی بدتر شده است 
ھـای    منفی اقتصاد و تورم باال گفته است که اگرچه مـقـام 

  ٢  تـا  ١ ایران قصد دارند در سال آتی رشد اقتصادی را بـه  
انـداز جـاری شـدیـدا مـبـھـم و در    درصد برسانند، اما چشم 
ـیـن .  معرض مخاطرات است  ـلـی پـول مـطـابـق    صندوق ب الـمـل

ھـایـی بـه    اساسنامه خود معموال بـه طـور سـاالنـه مشـاوره 
ھـا گـروھـی از    در ایـن مشـاوره .  دھد   کشورھای عضو می 

ـر کـرده و   کارشناسان این صندوق به کشور مورد نـظـر سـف
ھـای مسـئـول دیـدار    ضمن گـردآوری اطـالعـات بـا مـقـام 

ـیـک تـالش .  کنند   می  ھـای    ھـای مـقـام   این صندوق به کـل
گـذاران خـارجـی بـه حضـور در    ایرانی برای تشویق سرمایـه 

صنعت نفت ایران اشاره کرده و ایران را بـه اتـخـاد سـیـاسـت  
ـیـن  . پولی منضبط و بودجه متوازن تشویق کرده است  ھمـچـن

ھـای دیـگـر صـنـدوق    تقویت بـانـک مـرکـزی از تـوصـیـه 
 . المللی پول به ایران است   بین 

 آوریل ٤  –بی بی سی  :منبع 
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مقرری کارگران بازنشسته و از 
کارافتاده با وضعیت اقتصادی ھیچ 

 تناسبی ندارد
یک کارگر بازنشسته صنایع نساجی با انتقـاد از افـزایـش  

 بیمه شدگان سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی،    ناچیز مستمری 
ـتـاده بـا  :  گفت  مقـرری کـارگـران بـازنشـسـتـه و از کـاراف

الـله مـخـتـاری،    نبی .  وضعیت اقتصادی ھیچ تناسبی ندارد 
ھای چیت ری و اطلس بـافـت در    کارگر بازنشسته كارخانه 

ـیـمـه  :  گفتگو با ایلنا اظھار داشت  میزان افزایش مستمری ب
ـرخ تـورم   شدگان بازنشسته و از کار افتاده حتی از حداقل ن
اعالم شده بانک مرکزی نیز کمتر است و در ایـن شـرایـط  
بازنشستگان توان ادامه زندگی متناسب با شئونـات سـن و  

ــدارنـد   سـال  ــازنشـسـتـه بـه شـرایــط  .  شـان را ن ایـن کـارگـر ب
:  سال كار اشاره کـرد و گـفـت ٣٨ بازنشستگی خود پس از  

به استناد گزارشھای مورد تایید سازمان تامین اجتـمـاعـی،  
ـیـش از دریـافـت     سـال كـار كـرده ٣٨ حدود   ام و ھـر مـاه پ

 ھـزار تـومـان  ٧٠٠ ام و حاال    دستمزد، حق بیمه پرداخت كرده 
 .کنم   مستمری دریافت می 

وی رقم مستمری بازنشستگی بسیاری از بازنشسـتـگـان و  
: از کارافتادگان را ھمچون خـود تـوصـیـف کـرد و گـفـت 

منابع سازمان از محل حق بیمه کارگران تامین شـده اسـت،  
ـبـایـد بـابـت   بنابراین مسئوالن سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی ن

ـلـكـه بـایـد طـبـق    افزایش ناچیز مستمری  ھا منت بگذارند ب
ھـا    قانون تامین اجتماعی نرخ تورم را مالك تعیین مستمـری 

ـنـکـه در خـانـواده کـارگـران  .  قرار دھند  ـیـان ای مختاری باب
ھای درمانی به نسـبـت    بازنشسته به دلیل کھولت سن ھزینه 

ھای کارگران شاغل بیشتر اسـت، و بـازنسـشـتـگـان    خانواده 
ـنـد،    باید از نظر خوراک مراقبت  ھای خاصی را رعایت کـن

توان از عـھـده مـخـارج    با این مستمری چگونه می : پرسید 
وی درعـیـن  .  یك زندگی آبرومند در سنین سالمندی برآمـد 

حال یادآور شد که در خانواده بیشتر بازنشستگان افراد جـوان  
ھـا    جویای کار نیز حضور دارند و بنابراین ناخواسته ھزینه آن 

. شـود   نیز از محل مستمری بازنسشتگی پدرشان تامین می 
وقتی به دلیـل واردات  :  این کارگر بازنشسته در پایان گفت 

شود بازنشستـگـان    رویه امکان اشتغال از جوانان سلب می   بی 
ھا خواھـنـد    ھای آن   بصورت غیر مستقیم مسئول تامین ھزینه 

 .شد 
 

 زنان در مناسبات بازار کار ھمچنان در 
 .صف اول قربانی شدن قرار دارند

سیما اصغری رئیـس اتـحـادیـه زنـان کـارگـر اسـتـان  :  تبریز 
ـیـان  :  آذربایجان شرقی گفت  ـربـان ـیـن ق زنان در بازار کـار اول

ـتـی    ـبـعـیـض جـنـسـی ـر و ت ـراب تعدیل نیرو، دسـتـمـزدھـای نـاب
مطرح شدن کاھش ساعـات کـاری و کـار از راه  .  ھستند 

دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلـس، در شـرایـطـی  
ـرای    که در حال رکود اقتصادی ھستیم ضربه  ای سنگـیـن ب

به خصـوص شـرکـتـھـای   -در بازار کار  .  زنان شاغل است 
زنان از مزایای قانون کار از جـمـلـه حـق اوالد    -خصوصی  

ما تصـور  .  کنند   اند و فقط به دستمزد پایه بسنده می   محروم 
یابند با عضـویـت در    کردیم زنانی که به مجلس راه می   می 

فراکسیون زنان از زنان حمایت خواھند کرد در حـالـی کـه  
ـتـی نـمـی   متاسفانه می  شـود و ایـن    بینیم که از زنان حـمـای

ـیـل شـرایـط  .  باعث دلسردی زنان شـاغـل شـده اسـت  بـه دل

اقتصادی و عدم حمایت، تعداد زنان کارآفرین روبه کـاھـش  
 .است 
 

 کارگر  معدن  چادرملو  توسط ٥احضار 
 دادگستری شھرستان اردکان 

،  «حسـیـن زنـدش »،  «مصطفی غالمی »،  «علی رضاپور »
کارگرانی ھستنـد   «محمد رضا زینبی »و   «حمزه مظفری »

ـری  )   فـروردیـن ١٦ ( که روز گـذشـتـه   احضـاریـه دادگسـت
بایست ظـرف    شھرستان اردکان به دستشان رسیده است و می 

ـنـد  ـنـدگـان    رضـا .  سه روز خود را معـرفـی کـن پـور از نـمـای
قانونی کارگران و عضو ھیات مدیره نھاد کارگری مـعـدن  

ـبـاط بـا  ٥ احضـار ایـن  .   چادرمـلـو اسـت   کـارگـر در ارت
بھـرام  »اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو به اخراج  

، دبیر نھاد کارگری این معـدن در بـھـمـن مـاه  «نژاد   حسنی 
 کارگر این مـعـدن  ٣٨  باشد که به بازداشت موقت  ٩٢ سال  

 . انجامید ٩٢ ماه     بھمن ١٣  تا  ٩ در فاصله زمانی  
 

 دردھای پنھان
 

 را بدون قرارداد ٩٣کارگرانی که سال 
 آغاز کردند

حاال که دیگر روزھای تعطیل عید سپری شـده و روزھـای  
سـوی قصـه داسـتـان    کار و تـالش از سـرگـرفـتـه شـد، آن 

ـرارداد و   کارگرانی است که باز ھم مانند سال قبل بـدون ق
اند و حتی ایام عید کـار     وارد شده ٩٣ امنیت کاری به سال  

شـوی،    پدر که باشی، مھم نیست چقدر اذیت مـی . " کردند 
ای یا این که مشکالت زندگی کمرت را خـم کـرده    خسته 

پدر که باشی نگاه یک خانواده به توست و بایـد در  .  است 
ـنـد مـقـاوم    مقابل فرزندانی که تـو را کـوه تصـور مـی  کـن

ای اسـت    سـالـه   ٥٠ ھای محمد، کارگر    اینھا صحبت "  باشی 
ـیـز   که روز اول عید مشغول کار بوده است و سال جدید را ن
مانند سال گذشته بدون قرارداد کار و بیمه و امنیت شغـلـی  

کـنـد و در    جـا مـی   ساک دستی خود را جـابـه .  آغاز کرد 
ـیـد؟ " پاسخ به   ـت ـیـد عـیـد را سـر کـار رف ـیـسـت " نـاراحـت ن

اوال  سال نوی شـمـا مـبـارک؛ اگـر مـثـل مـن  :  گوید   می 
ـرت مـتـوجـه شـود کـه کـارگـری    باشی نمی  گذاری دخـت

کنی، اآلن دیگر مردم ھـمـه کـارھـای خـود از جـمـلـه      می 
اند، امـا    کشی و تمیز کردن خانه را انجام داده   بنایی، اسباب 

 روز  ١٥ کـردم مـجـبـور بـودم    جایی که اگر کـار نـمـی   ازآن 
ناچار در روزھای عید سر چھارراه و مـیـدان    بیکار باشم، به 

مـحـمـد بـا  .  ایستادم تا شاید کسی بـه مـن کـاری بـدھـد 
ـیـش در  :  گـویـد   بغضی که در گـلـو دارد، مـی  سـه سـال پ

کردم که تعدیل نیرو کرد و من ھم بیکـار    شرکتی کار می 
ـرای کـار بـه سـر مـیـدان    ھایم نمی   شدم اما بچه  دانند که ب

دخترھا درباره پدرشان تـعـصـب  .  کنم   آیم و کارگری می   می 
دارند و اگر دختر حس کند که پدرش در ایـن سـن و سـال  

ـرسـت خـانـواده  .  خورد   کارگر ساختمانی است غصه می  سـرپ
اسـمـش مـرتضـی و  !  باشی سختـی کـار مـعـنـایـی نـدارد 

ـر  .  ساله است ٤٥  کنار چھارراه در حالی که دستـانـش را زی
ـلـش    چانه  اش گذاشته، خیره به ماشینی است کـه در مـقـاب

شود شـایـد در فضـای    شتابان بلند می .  کند   نیش ترمز می 
کسادی بازار کسی برایش کار در نظر داشته باشد ولی بـا  
ـنـد   ـل دیدن ما و فھمیدن علت ایستادنمان متوجـه شـد کـه ب

فایده بود؛ پای درددلش بـاز شـد و    بی " کار "شدنش با امید  
ـرداخـت مـی :  گفت  کـردم،    اگر چند سال دیگر حق بیمه را پ

شدم اما شرکت محل کارم عذرم را خـواسـتـه    بازنشسته می 
    و مجبورم برای گذراندن زندگی و تأمین مـخـارج زنـدگـی 

به ھـر دری زدم کـه کـار  :  گوید   وی می .  کارگری کنم 
ـر دیـدم   مناسبی پیدا کنم اما تمـام درھـا بسـتـه بـود، بـھـت

وقتـی از  .  ھایم نباشم   کارگری کنم تا شرمنده ھمسر و بچه 
ـرای  " کنم    او سؤال می  کار ساختمانی و تخریب ساخـتـمـان ب

  ٥ :  دھـد   جواب مـی "  شما در این سن و سال مشکل نیست؟ 

نفر نگاھشان به دستان توست، اینجا دیـگـر کـار مـعـنـایـی  
وقتی سرپرسـت  .  ندارد، باید تالش کنم تا شرمنده آنھا نباشم 

ـراردادھـای  .  خانواده باشی سخـتـی کـار مـعـنـایـی نـدارد  ق
درحـالـی کـه از خـیـابـان  !  سفیدامضای کارگران شھرداری 

صالح پیرمرد کرمانشاھـی نـظـرم را بـه    کردم حاج   عبور می 
ـیـدش ھـمـخـوانـی بـا سـن   خود جـلـب کـرد، مـوھـای سـف

سـالـه بـه نـظـر  ٧٠ سـالـه امـا  ٥٨ اش نـداشـت،    شنـاسـنـامـه 
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درباره علت کـارکـردنـش در  . رسید، رفتگر خیابان است   می 
با چند عروس و دامـاد مـجـبـورم  :  گوید   این سن و سال می 
وی ادامــه  .  کــارگــر شــھــرداری ھســتــم .  کـارگــری کــنــم 

صورت سـاعـتـی،    کارگیری کارگر شھرداری به   به :  دھد   می 
در ایـن مـاده  .   فصل سوم قانون کـار اسـت ١٥ خالف ماده  

اعالم شده با شغلھایی مثل منشـی مـطـبـھـای پـزشـکـی،  
نگھبانی، تأسیسات، مشاوره و مانند اینھا قرارداد سـاعـتـی  
ـرارداد   ببندند و چنانچـه بـخـواھـنـد بـا کـارگـر دیـگـری ق

صـالـح    حاج .  ساعتی ببندند باید از وزارت کار مجوز بگیرند 
اکنون سؤال اینجاست یک رفتـگـری کـه  :  کند   تأکید می 

از این خیابان تا آن خیابان و از این کوچه تا آن کـوچـه را  
  ١٠٠ دھـد،    باید مستمر جارو کند و کاری که انـجـام مـی 

درصد مفید است، کجای شغل این رفتگر ساعتـی اسـت؟  
اگر برای یک رفتگر دوربین بگذارید، از ساعت شـروع تـا  

ـفـی کـارش را انـجـام    ساعت پایان کار بدون ھیچ  گونه توق
ـیـد آن ھـم در شـب انـجـام  ١٠٠ دھد و    می   درصد کار مـف
! بنـدنـد   گاه متأسفانه با اینھا قرارداد ساعتی می   دھد، آن   می 

بدتر اینکه در پایان سال عیـدی، پـاداش،  :  گوید   پیرمرد می 
سنوات سالیانه و بسیاری از حقوق آنھا که باید طبق قـانـون  
کار در نظر گرفته و پرداخت شود مورد غفلت قرار گـرفـتـه  

کاری به این نداریم که به آنھا لبـاس  .  افتد   و این اتفاق نمی 
آور این است کـه    اند، اما تأسف   کار یا وسایل بھداشتی نداده 
ـرنـد تـا    ھای سفیدامضا می   پیمانکاران از کارگران برگه  گـی

اگر کارگر شکایت کردند، در اداره کـار ارایـه دھـنـد تـا  
ـرداخـت شـده اسـت  ـرارداد  .  ثابت کنند مـزایـای کـارگـر پ ق

صالح کـه بـه پـایـان رسـیـد،    صحبت با حاج !   قانونی نداریم 
ـرمـردش   ـی یک نانوایی در مجاورت ھمان خیابان و کارگر پ
توجھم را جلب کرد؛ پیرمردی دوست داشتنی که بـا وجـود  

اش مـجـبـور    سن زیاد و بیماری، برای تأمین مخارج زندگی 
ــوایــی کــنــد  مــحــمــد کــه مشــھــدی اســت و  .   اســت نــان

ـم  ٥ ساعت  :  گوید   کنند، می   محمد صدایش می   مشتی  ـی  و ن
ـرای  ٨:٣٠ شیم و تـا    صبح از خواب بیدار می    ١٠  شـب ب

محل خوابمون ھم داخل نـانـوایـی  .  کنیم   ھزار تومان جون می 
 و سـخـتـی کـارش    این شاطر درباره سـاعـت کـاری .  است 
 صبح پـخـت  ٩  تا  ٥:٣٠ دھد که ساعت    طور توضیح می   این 
  ٢  تـا  ١١  استراحت است و دوباره از  ١١  تا  ٩ کنیم و از    می 

ـم و از     استراحت مـی ٥  تا  ٢ بعدازظھر، کار است و از   ـی کـن
شـرط     شـب، بـه ٨:٣٠ کنیم تـا     شروع به پخت می ٥ ساعت  

ـرای   آنکه صاحب نانوایی سفارش نگرفته باشـد کـه تـازه ب
ـم ١١ اجرای سفارش باید تا   ـی مـحـمـد    مشـتـی .   شب کار کن

مان در ھمین چاردیـواری اسـت، نـه    زندگی :  دھد   ادامه می 
مرخصی داریم، نه از عیدی و پاداش خبـری اسـت، ھـرروز  

ـم،   ـی   ٢٠ ھم که کار نکنی، مزد نداری، بیمه ھم که نیـسـت
 سال سابقـه  ٢ کنم و فقط    سال است که در نانوایی کار می 

زمانـی کـه گـرم  . ام   بیمه دارم که پول آن را ھم خودم ریخته 
ـم یـکـی دیـگـر از کـارگـران    صحبت با مشتی  محمد بـودی

نانوایی که او نیز تقریبا  ھمدرد با ھمکارش بود به جمع مـا  
کـنـد و    اضافه شد؛ حسین ھم در ھمین نانـوایـی کـار مـی 

 سال قبل کـار نـانـوایـی را شـروع  ١٨ آباد است، از    بچه خرم 
کـنـدن    ھمه جـان   نتیجه این :  گوید   با ناراحتی می .  کرده است 

عـنـوان پـول    انداز است که آن را ھـم بـه    میلیون تومان پس ٢ 
ـیـمـارسـتـان  ٣ . ام   پیش اجاره خانه داده  ـم در ب  روز است که زن

ـیـمـارسـتـان    فرصت نمی .  بستری است  شود برای عیادت به ب

دانـد در تـھـران کسـی را    اما زن صاحبخانه که مـی .  بروم 
عنـوان ھـمـراه در    زند و یک شب ھم به   ندارم، به زنم سر می 
ـیـمـه  :  گویـد   این کارگر نانوایی می .  بیمارستان مانده است  ب
داد کار و سایر حقـوق قـانـونـی را ھـم    نیستم، عیدی و قرار 

رسـد، فـقـط    کس ھم که به فریادمان نـمـی   گیریم، ھیچ   نمی 
پـدر و پسـر  ..  داند که چقدر کارمان دشـوار اسـت   خدا می 

ـیـن    مرد گل !  فروش   گل  فروش با پسـرش سـالـھـاسـت کـه ب
زودتر از شـمـا  :  گوید   خودش می .  فروشند   ھا گل می   ماشین 

ھـای    آیم و تا پاسی از شب ھـنـوز بـا دسـتـه   به سر کار می 
ـرای گـل   ھا به   گل بین ماشین  ـم   دنبال مشتری ب ـم ھسـت . ھـای

گاه برای رسیدن به موفقیتـی از    برادر شھید ھستم اما ھیچ 
خـدا  .  گونه امنیت شغلی نـدارم   ھیچ .  ام   اسمش استفاده نکرده 

غالمرضا کارگر سـاخـتـمـانـی  !  را شکر، فعال  بیکار نیستم 
ـروژه  : گوید   است، می  تا آخـریـن روزھـای سـال در یـک پ

کردم و با وجود دائم نبـودن کـارش امـا    ساختمانی کار می 

ـبـودم   خدا را شکر می  ـروژه  .  کردم که بیـکـار ن اکـنـون آن پ
تمام شده و من از ترس اینکه نتوانم از عھده خـرج زنـدگـی  

ھـای      برآیم مجبور شدم در ایام عید ھم سر یکی از چـھـارراه 
ـیـدا   ـم پ ـرای پرتردد تھران بروم و منتظر بـاشـم شـایـد کـاری ب

ـرارداد کـار مـحـروم  .  شود  کارگران ساختمانی از ھرگونه ق
ـنـد  ای از    گـزارش از پـاره !  روز از نـو، روزی از نـو .  ھسـت

مشکالت کارگران بدون قرارداد به پایان رسیـد ولـی آنـچـه  
ھمچنان باقی اسـت مشـکـالت ایـن قشـر جـامـعـه اسـت؛  

بار ھم برای تمام مردم بـا بـوی عـیـد     این ٩٣ روزھای نوروز  
ھمراه نبود؛ این کارگران حتی در روزھای عید ھم سر کـار  
ـرارداد کـار آغـاز   مشغول بودند و سال نو را باز ھـم بـدون ق

دلیل عـدم دریـافـت    قول خودشان در شب عید به   اند و به   کرده 
انـد؛ چـرا کسـی    حداقل حقوق، پیش زن و بچه خود شرمنده 

ــسـت؟ مـنــبـع     پـاســخ  ــان نــی ـیــم  : گـوی مشـکــالت آن  –تســن
 بخشی ازیک گزارش میدانی   -فروردین ١٦ 
 

 اخبار بین المللی
 

 نفر به اتھام استثمار ٥بازداشت   -ایتالیا 
 کارگران

ـثـمـار و بـھـره   پلیس ایتالیا اعالم کرد پنج نفر را بخاطر اسـت
کشی از پنجاه و چھار کارگر در استان فوجیـا در جـنـوب  

ھمه کارگران مـھـاجـر  . شرق این کشور بازداشت کرده است 
غیرقانونی بلغاری و یا رومانیایی بوده و در یـک مـزرعـه  

. کـار مـی کـردنـد "  شرایط غیر انسانی و غیربھداشتی " در  
ـبـھـکـارانـه و   ـیـت ت به گفته پلیس این پنج نفر به اتھام فعـال

 .استثمار کارگران محاکمه خواھند شد 
 

اعتصاب گسترده خلبانان شرکت  -آلمان 
 ھانزا لوفت

اعتصاب گسترده خلبانان شرکت لوفت ھانزا در آلـمـان، روز  
 ھـزار و  ٣ ، بـاعـث لـغـو  (  فروردیـن ١٣ ( آوریل  ٢ چھارشنبه 

ـیـش  .   پرواز شد ٨٠٠  خلبانان می خواھند ھمچون سالھای پ
ـر  ٢٠١١ از    میالدی زمانی که اگر به اختیار پنج سال زودت

از موعد مقرر بازنشـسـت مـی شـدنـد ھـمـچـنـان قـادر بـه  
ـبـانـان  .   درصد حقوق خود باشند ٦٠ دریافت   تا این سـال خـل

ـر   ھمچنین به درخواست لوفت ھانزا می باید پنج سـال زودت

. سالگی و بدون کسر حقوق بـازنشـسـتـه مـی شـدنـد ٦٥ از  
ـبـانـان در اروپـا   لوفت ھانزا، زمانی که سن بازنشستگی خل

 سـالـگـی افـزایـش یـافـت  ٦٥  میـالدی تـا  ٢٠١١ در سال  
ـبـانـان بـود حـذف کـرد  . مزایای پیشین را که به سـود خـل

اعتصاب خلبانان که دو روز دیـگـر ادامـه خـواھـد داشـت  
یکی از شدترین اعتصابات تاریخ لوفت ھانزاسـت و بـاعـث  
ـیـمـایـی خـواھـد   ضرر ده ھا میلیون یوروی این شرکت ھـواپ

 .شد 
 

بیکاری کارگران یک شرکت  -استرلیا 
 دخانیات

ـیـات   ـلـی شـرکـت دخـان خبرگزاری یورونیوز از احتمال تعطـی
، در استرالیا و بیـکـاری صـد و ھشـتـاد  «فیلیپ موریس »

ـر داد  . تن از کارگران و کارکنان شاغل در این شرکت خـب
ـیـدات سـیـگـار   این شرکت بزرگ صنعت تنباکـو کـه تـول
شرکت مارلبرو را نیز در اختیار خود دارد دلیل تعطیلی ایـن  
ـنـه   ـرانـه در زمـی کارخانه را وجود قوانین و مقررات سختگـی

 .صادرات سیگار اعالم کرده است 
 

پایان موفقیت آمیز دو ھفته  -اسرائیل 
 اعتصا ب

ـیـل کـه از دو   اعتصاب کارمندان وزارت امور خارجه اسرائ
ھفته پیش برای افزایش دستمـزد آغـاز شـده بـود و بـاعـث  
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ـیـل در    تعطیلی تعداد زیـادی از سـفـارت خـانـه  ھـای اسـرائ
  ١٣ (  آوریل  ٢ کشورھای مختلف شده بود، روز چھار شنبه  

ـراردادی کـه  .  با موفقیت بپایان رسید )  فروردین  بر اسـاس ق
ـیـن وزارت بـودجـه بـه   بین کارمندان وزارت خارجه و مسئول
امضا رسید، دستمزد این کارمندان بر اساس ھزینه زنـدگـی  

.  میکنند تنظیم خواھـد شـد   در کشوری که کار و زندگی 
ـرداخـت خـواھـد شـد  ـر  .  بعالوه ھزینه تحصیل فرزندانشـان پ ب

ـرارداد ھـمـسـران ایـن کـارمـنـدان شـامـل بـاز   طبق ھمین ق
نشستگی خواھند شد و این وزارتخانه در دستیابی ھمـسـران  
این کارمندان با کار در کشور محل سکونت تالش خواھـد  

 .  کرد 
 

 تشدید بحران آوارگان سوری -سوریه 
ـنـان از ورود حـدود یـک   ـب دفتر سازمان ملل مـتـحـد در ل

ـر داد  بـه گـزارش  .  میلیون پناھنده سوری به این کشور خـب
این سازمان، این تعداد تنھا شامل افـرادی اسـت کـه ورود  
ـیـسـت   خود به خاک این کشور را ثبت کرده اند، این درحـال
ـنـان بـه سـر   ـب که صدھا ھزار نفر نیز بدون ثبت نام خود در ل

به گزارش این سازمان، بیشترین آمار پناھـجـویـان  .  می برند 
ـیـش  .  سوری در حال حاضر در لبنان به سر می برند   طی ب

ـم  ٩ از سه سال بحران و جنگ داخلی در سوریه حدود   ـی  و ن
میلیون نفر به معنی حدود نیمی از جمعیـت سـوریـه نـاچـار  

ـیـون  ٢ بیش از  .  به ترک خانه ھای خود شده اند  ـل  و نیم مـی
نفر از این افراد پس از ترک سوریه به کشورھای ھمسـایـه  

 .ھمچون لبنان، ترکیه، اردن و عراق پناھنده شده اند 
 

 ١٥٠شمار کشته شدگان از مرز  -سوریه 
  گذشت ھزار تن

گـویـد کـه سـه سـال    سازمان ناظران حقوق بشر سوریه مـی 
ـرجـای  ١٥٠  دستکم    جنگ داخلی در سوریه   ھزار کشـتـه ب

این سازمان تاکید دارد کـه شـمـار واقـعـی  .  گذاشته است 
ـم اسـت  ـر از ایـن رق بـه  .  کشته شدگان احتماال بسیار بـاالت

 ناظران حقوق بشر سـوریـه کـه از    گزارش خبرگزاری رویترز 
    ای از فـعـاالن و مـنـابـع پـزشـکـی در سـوریـه   طریق شبکه 

  ١٢ ھـا در ایـن کشـور را تـحـت نـظـر دارد، روز    خشـونـت 
ـنـدمـاه  ٢٧ ماه اعالم کرد کـه از    فروردین   کـه  ١٣٨٩  اسـف

ـرضـان ایـن کشـور   نیروھای امنیتی بشار اسد به روی معـت
 تن را ثبـت  ٣٤٤  ھزار و  ١٥٠  مرگ    آتش گشودند تا کنون 

     شـھـرونـد ٢١٢  ھزار و  ٥١    به گفته این سازمان . کرده است 
 کودک در میان کشته شـدگـان  ٩٨٥ از جمله ھفت ھزار و  

این سازمان که مقرش در بریتانیا است تاکیـد دارد  .  ھستند 
ھای سوریه احـتـمـاال بسـیـار    که رقم واقعی قربانیان ناآرامی 

در  .   ھـزار تـن اسـت ٢٢٠ بیشتر از این تخمین و نزدیک به  
المللی صلیـب سـرخ     کمیته بین   کنار آمار مربوط به قربانیان 

نیز اعالم کرده است که دستکم نیم میلیون نفر در سـه سـال  
ـیـن سـازمـان مـلـل  .  اند   گذشته در سوریه زخمی شده  ھمـچـن

ـریـن جـمـعـیـت    گوید که در حال حاضر سوری   می  ھا بـزرگـت
  ٢.٦ این سازمان تا کـنـون  .  دھند   پناھندگان را تشکیل می 

میلیون سوری را به عنوان پناھنده در کشورھای ھـمـسـایـه  
ـبـت کـرده اسـت  بـه  .  سوریه و سایر کشورھای خاورمیانه ث

ـیـز    گفته سازمان ملل متحد  ـیـون  ٦.٥  داخل سـوریـه ن ـل  مـی
سوری دیگر خانه و کاشانه خـود را تـرک کـرده و درون  

 .اند   جا شده   کشور جابه 
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