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من فـکـر مـیـکـنـم نـابـرابـری  
ـــیـد،   عینی زن و مـرد در تـوـل
کـه مـا انــتـظــار داریـم یــک  
قانون کار در جھت ازبین بـردن  
آنھا گام بردارد، مولـــفـه ھـای  

بــرخــی ریشــه  .  روشــنــی دارد 
. ھای اجتماعی عمیقی دارنـد 

برای مثال ھمانطور کـه ایـرج  
آذرین درنشست قبل گـفـت زن  
و مرد در جـامـعـه مـوجـود از  
امکـانـات بـرابـر بـرای کسـب  
ــان و   ــکــس ــای ی ــارت ھ ــھ م
تـوانـایـی ھــای مشـابـه بــرای  
فعالیـت اقـتـصـادی بـرخـوردار  

قــانـون کــاری کــه  .  نـیـســتـنـد 
بخواھد به زن و مرد برخوردی  
برابر داشته باشد بـایـد بـه ایـن  
پاسخ بدھد و نه ایـنـکـه آن را  
مســکــوت بــگــذارد و صــرفــا  
اینجا و آنجا ماده ھا و تبـصـره  

یا بـرای  . ھایی را مطرح کند 
مثال تعصبات جنسی ای کـه  
در جامـعـه وجـود دارد حـتـی  
اگر قانونی روی کاغـذ ایـراد  
نداشته باشد در عمل قانـون را  
به چیز دیگری تبدیل میکنـد  
و مـــانـــع اجـــرای مـــواد آن  

باز قانون کـاری کـه  .  میشود 
کارگران نوشته باشند و ھـدف  
خود را این قرار داده باشد کـه  
برابری میان زن و مرد بـوجـود  
بیاورد باید درعمل جـواب ایـن  
تبعیضـات را بـدھـد و سـعـی  
کند مانع تاثیر این تـعـصـبـات  

و  .  در بـرخـورد بـه زنـان بشـود 
بــاالخــره در قــبــال زنــان بــایــد  
. تبعیض مثبت را مطرح کـرد 

جـامـعـه بـایـد نــیـرو و انــرژی  
صرف کند تا موانعی را کـه  
برای پیدا کردن موقعیت برابـر  
در تولــید در مقابل زنان ھسـت  

ــبــرد  ــیــن ب بــرای مــثــال  .  از ب
ـــیـــشـــتـــر، ایـــجـــاد   آمـــوزش ب
تسھیالت بیشتر بـرای زنـان و  

منتھا ھمه اینھا یـعـنـی  .  غیره 
اینکـه سـرمـایـه را بـایـد زیـر  
فشـار جــریـمـه ھـا و شـرط و  
شروط تعریف شـده وادار کـرد  
ــب عــمــل کــنــد  ـــ . در ایــن قــاـل

وگـرنــه اگــر ھـمــه ایـن مــواد  
وجود داشته باشد بـدون آنـکـه  
ضمانت اجرائی آن ھم مـوجـود  
باشد، ھر تسـھـیـالتـی کـه در  
قانون به نفع زن وجـود داشـتـه  
باشد در بازار بـعـکـس خـودش  

چـون سـرمـایـه  .  تبدیل میشود 
دار فکر مـیـکـنـد کـه خـوب  
اگر من بخواھم زن اسـتـخـدام  
کنم باید فالن مـقـدار بـیـشـتـر  
پــول بــدھــم، فــالن مــقــدار بــه  
صــنــدوق مــخــصــوص آمــوزش  
زنان کارگر بریزم، بـایـد بـرای  
دوران بــارداری مــرخصــی بــا  
حقوق بدھم، و غیره و پـس زن  

اگـر واقـعـا  .  استخدام نمیکـنـم 
مراجعی وجود نداشتـه بـاشـنـد  
که کارفرما و سرمایه دار را  
وادار کند که علـــیـرغـم ھـمـه  
این چیزھایی که بـه زعـم او  
خــالف ســودآوری اش عــمــل  
میکند، به زن عـیـنـا مـانـنـد  
مرد برخورد بکند، قانونی که  
نوشته شده عـمـال بـه تـعـارف  
ھایی روی کاغذ و حـتـی بـه  
موانعی برای اشتغـال بـیـشـتـر  
ــیــد و بــرابــری   ـــ زنــان در تــوـل
. عملــی آنھـا تـبـدیـل مـیـشـود 

بنظر من آنچه این قانـون کـار  
به نفع زنـان گـفـتـه از ھـمـان  

اینکـه بـاالخـره  .  تعارف ھاست 
رژیـم اســالمـی ھـنـر کـرده و  
بنـدی راجـع بـه زنـان نـوشـتـه  

ممکن اسـت چشـم کسـی را  
 مـاده ای  ٤   -  ٥ اما  .  بگیرد 

که اینجا نوشته شـده بـھـمـیـن  
مــا  " صـورت، یـعــنـی ایـنــکـه  

معتقدیم زن باید به خانه بـرود،  
چــون مــیــبــیــنــیــد کــه کــار  
کردنش چـه دشـواری ھـایـی  
برای خودش و برای کارفرمـا  

این پـیـامـی اسـت کـه  ".  دارد 
این مبحث چھارم، شرایط کار  
ـــان، دارد بـــه کـــارگـــر و   زن

ــدھــد  ــا مــی ــه زن  .  کــارفــرم ب
کارگر میگوید اگر بـخـواھـی  
سر کار بیایی این مشـکـالت  

در مـجـمـوع  . را خواھی داشت 
فکر مـیـکـنـم بـدون تـبـعـیـض  
مثبت به نفع زنان، بدون ایجـاد  
امـکــانـات بـرابــر، بــدون وجــود  
ـــرای   ـــی ب ـــت اجـــرائ ضـــمـــان
جلوگیری از اینـکـه سـرمـایـه  
ــیــرون   ــایــش رااز خــط ب دار پ
بــگــذارد و تضــمــیــن ایــنــکــه  
مستقل از اینکه فکر میکنـد  
سودآوری اش با استخدام زنـان  
ــبــعــیــض   در صــورت وجــود ت
مثبت تـنـاقـض دارد، بـاز ھـم  
زنــان را بــا شــرایــط مســاوی  
ــن   ــدون ای اســتــخــدام کــنــد، ب
مالحظات و تضمیـن ھـا، کـه  
خیلــی وسیعتر از اینـھـاسـت و  
بایـد در کـل جـامـعـه اعـمـال  
بشود، نوشتن این چھارتا مـاده  
یک قدم کسی را به بـرابـری  
ـــی زن و مـرد نـزدیـک   ــ شغل

برعکـس بـه عـکـس  . نمیکند 
در  .  خــودش تــبــدیــل مــیــشــود 

مـورد خـود ایـن قـانـون فـکــر  
میکنم خیلــی از موادش پوچ  
و بی ارزش است و آلــتـرنـاتـیـو  
کارگری با آنچه اینجا نوشته  
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رژیم اسالمی در آسـتـانـه روز  
جھانی کارگر و در مراسـم ھـای  
این روز تعـدادی از کـارگـران را  

ــر کــرد  ــگــی دو تــن از ایــن  .  دســت
کارگران جعفر عظیم زاده و جمیـل  
محمدی، دو تن از رھبران طومـار  

 ھــزار امضــا  و دو عضــو  ٤٠ 
ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران  

 . ایران ھنوز در زندانند 
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  

 اردیــبـھــشــت  ١٠ در نــیـمــه شــب  
ــن   ــت ای ــد، عــل ــگــیــر شــدن دســت
ـری از   ــوگـی ــز جـل ـی دسـتـگـیــری ن
تجمعی بود که به منـاسـبـت روز  
ـر از ســـوی   جـــھـــانـــی کـــارگــ

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا در مقابل وزارت کـار   

جمھـوری اسـالمـی  . داده شده بود 
از نگرانی برپایی چنین تجـمـعـی  
و پیوستن وسـیـع مـردم بـه آن در  
ـر ایـن   چنین روزی، ایـن دو رھـب
ـراضـی کـارگـری را   حرکت اعـت

 . دستگیر کرد 
به گزارش سایت اتحاد در ھـمـان  
اولین مالقات کوتاه کـه ایـن دو  
ـری   فعال کارگری بعد از دستگـی
با خانواده ھای خود داشتند، آنـھـا  
ضمن محکوم کردن مـمـانـعـت از  
برگزاری تجـمـعـات روز جـھـانـی  
کارگر، قاطعانه حمـایـت خـود را  

ـرای  ٤٠ از طومار    ھزار کـارگـر ب
خواست افزایش دستمزدھا و لـغـو  
ـیـن   ـر تـعـی ـنـی ب مصوبه دولت مـب

 ھزار تومانـی  ٦٠٨ حداقل دستمزد  
ـر اسـت،    ـق که چند بار زیر خط ف
ـرای ایـن   اعالم کردند و مـبـارزه ب
خواست و برگـزاری روز جـھـانـی  
ـم کـارگـران   کارگر را حـق مسـل

 . دانستند 
ــده   ـن اکـنـون کـارگـران امضـا کـن

 ھـــزار امضـــا از  ٤٠ طـــومـــار  
ـر   کارخانجات مختلف با تاکـیـد ب
خواست افزایش دسـتـمـزدھـا و در  
ـم زاده و   ـر عـظـی حمایت از  جـعـف
ـیـه ھـای   ـیـان جمیـل مـحـمـدی، ب

ـیـه  .  پرشوری داده اند  ـیـان از جمله ب

ــی از   ــع ــم ــوی ج ــی از س ــای ھ
کارگران شـھـر صـنـعـتـی کـاوه،  
ـیـه، شـھـر   شھرک صنعتی مامون
ـروفـیـل   صنعتی اراک، نـورد و پ
ساوه و لولـه سـازی صـفـا، جـمـع  
ھایی از کارگران در کرمانشاه و  
درسنندج از کارخانجـات نسـاجـی  
ھای کردستان، شاھو و پرریـس و  
ھمچنین جمع ھایـی از كـارگـران  
خودرو ساز شاغل در ایران خـودرو  
و سایپا صادر شده و در این بیانیه  
ــار آزادی   ــت ــران خــواس ھــا کــارگ

فوری جعفر عظیم زاده و جـمـیـل  
مــحــمــدی شــده و بــر خــواســت  
افزایش دستمزدھا پافشاری کـرده  

 . اند 
ــن تــرتــیـب اعـتــراض بـخــاطــر   بـدی
ـم زاده و   ـر عـظـی دستگیری جـعـف
جمیل محمدی  و حمایت از آنـان  
گسترش مـی یـابـد و کـارزاری  
برای آزادی آنـان شـکـل گـرفـتـه  

این کارزاری است  که بـه  . است 
طــور واقــعــی در ادامــه کــارزار  

  ٦٠٨ علیه  تصویب دستمزدھـای  
ــی و خــواســت پــس   ھــزار تــومــان
گرفته شدن این تصمیم و افزایـش  
فوری دستمزدھا قرار دارد و ھـر  
ــتــری از امضــا   ــش ــی ــعــداد ب روز ت

 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان طومار  
در این کـارزار  .  به آن می پیوندند 

بحث  بر سر زندگی و مـعـیـشـت  
. کارگـران و کـل جـامـعـه اسـت 

بحث بر سر اینست کـه در کـنـار  

ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی
ـر، اجـرای مـرحـلـه دوم   ـق طـرح  " ف
کـه  "  ھدفمنـد کـردنـد یـارانـه ھـا 

یک شوک قیمتی دیـگـری را  
برای کـارگـران و کـل مـردم بـه  
ــیــش   وجــود آورده  و بــیــش از ب
ــواده   ــان ــا خ ــھ ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن
کارگری و کل جامعه بـه خـطـر  
افتاده، در دستور کار قرار گرفتـه  

ـنـی  .  است  و بحث بر سر بی تـامـی
مطلق  کارگران و ھمـه مـردم بـه  
ــرای   ــل ب ــی ــحــص ــحــاط درمــان، ت ل

ـیـمـه   ـیـکـاری و ب فرزندان، بیمه ب
ـیـه اسـت  ـنـھـا  .  ھای رفاھی اول ای

ھمه زمینه ھای اجتماعی شکـل  
ــن   ــی ــن و گســتــرش چــن گــرفــت
کارزاری و حمایـت از دو تـن از  
ــار   ــوم ــده ط ــن ــگ کــن ــاھــن ــم ھ

 ھـزار کـارگـر بـا  ٤٠ اعتراضـی  
. خواست افزایش دستمزدھا  اسـت 

وسیعا به امضا کنندگان طـومـار  
ـم و یـک  ٤٠   ھزار امضا بپیـونـدی

ـر   خواست فوری مـا آزادی جـعـف
عظیم زاده و جمیـل مـحـمـدی دو  
ـنـده   تن از رھبران ھـمـاھـنـگ کـن

ــن کــارزار  .  ایـن طــومـار بـاشــد  ای
ـتـوانـد شـروع دور جـدیـدی از   مـی
ـنـھــا   ـرای آزادی نـه ت ـراض ب اعـت
ـلـکـه   دستگیر شـدگـان اول مـه ب
برای آزادی ھمه کارگران زندانـی  
ـیـان سـیـاسـی از زنـدان و   و زنـدان
دفاع از زندگی و معـیـشـتـمـان و  
حقوق پایه ای چون حق تشـکـل،  

حق  اعتصاب، حق اجتماع کـردن  
بـه ھـر  .  برای کل جامـعـه بـاشـد 

شکل که میتوانیم این کـارزار را  
ــرای آزادی   ــم و ب ــی ــن ــویــت ک ــق ت
دستگیر شدگان اول مـه و ھـمـه  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 .سیاسی از زندان تالش کنیم 
ھمانطور که اشاره کـردم حـمـایـت  
از دو ھماھنگ کنندگان طومـار  

 ھزار امضا که در زنـدان بسـر  ٤٠ 
ــرش مــی یــابــد  ــت ــرنــد گس ــب . مــی

کارگران امضا کننده این طـومـار  
از کارخانجات مختلف بیانیه داده  
و بر تداوم اعتـراض خـود تـاکـیـد  

ـرود دیـگـر  .  کرده انـد  ـتـظـار مـی ان
ـنـدگـان ایـن   کارگـران امضـا کـن
ــه کــارگــران از   ــم ــار و ھ طــوم
ـلـف و بـخـش   کارخانـجـات مـخـت
ـیـه ھـای   ـیـان ـلـف بـا ب ھای مخـت

پرشور خـود و بـا طـومـار ھـای  
اعتراضـی شـان بـه ایـن حـرکـت  
بپیوندند و خواستار آزادی فـوری  
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  

جـا  .  و ھمه کارگران زندانی شوند 
دارد که ھمیـن جـا بـه وضـعـیـت  
اضطراری بھنام ابراھیم زاده یـکـی  
دیگر از چھره ھای شناختـه شـده   
کارگری و فعال دفـاع از حـقـوق  

 سـال زنـدان  ٤ کودک که بعد از  
  ٢٠٩ و شکنجه دوباره به انفرادی  

ـم   ـر فشـار رژی انتقال یـافـتـه و زی
ـم  ـی . اسالمی قرار دارد، اشـاره کـن

او نیاز فوری به حمایت وسیع مـا  
عکس دستگیـرشـدگـان اول  .  دارد 

ـم زاده و   ـراھـی مه، عکس بھنـام اب
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان
سیاسی را ھمه جا نصـب شـده و  
شـعـار کـارگـر زنـدانـی، زنـدانــی  
سیاسی آزاد باید گردد را بیش از  
بیش به جلوی صـحـنـه سـیـاسـی  

 . جامعه بکشانیم 
ــگــیــر   کــارزار بــرای آزدی دســت
شدگان اول مه ، کـارزاری اسـت  
ـیـدا کـرده   که انعکاسی جھانی پ

ــت  ـر کـــل  .  اس ــ ــه دبــی ـل ــمــ از ج
ــی   ــل ــمــل ــن ال ــون بــی ــدراســی ــف کــن

ای    ھای کارگری در نامـه   اتحادیه 
به حسن روحانی، خواستـار پـایـان  

ــیــب قضــایــی و    بــازداشــت،   ــق تــع
ــر   ــاری بــا فــعــاالن کــارگ ــت ــدرف ب

در ایـن نـامـه  .  زندانی شده اسـت 
شارون بارو، با اشا ره به بـازداشـت  
تعدادی از فـعـاالن کـارگـری از  

ـم  زاده و جـمـیـل    جمله جعفـر عـظـی
 و اشـاره بـه وضـعـیـت    محمدی،  

برخی از فعاالن کـارگـر زنـدانـی  
 مـحـمـد    مانند شاھـرخ زمـانـی،  

زاده و رضـا     بھنام ابراھیم   جراحی،  
ــار آزادی ھــمــه   ــی خــواســت شــھــاب
کارگـران زنـدانـی از زنـدان شـده  

ما نیز به سھم خـود تـالش  .  است 
ـراض ایـن   داریم کـه صـدای اعـت
ـم و   کارگران در سطح جھان بـاشـی
آخرین اخبار از وضعیت کـارگـران  
زندانی و مـبـارزات کـارگـران در  

از جـمـلـه  .  ایران را جھانی کنیم  
ــه   ــرانــس ســاالن ــف ــن ــرکــت در ک ش
ـیـن   ـرل لیبراستارت که امسـال در ب
برگزار و کنفرانس ساالنه سـازمـان  
جھانی کـار، آی ال او فـرصـت  
ـرای رسـانـدن صـدای   مناسبتی ب
. کارگران به گوش جھانیان اسـت 

ما امسال نیز در اجـالس سـاالنـه  
ـم کـرد و   آی ال او شرکت خواھـی
تالش میکنیم کـه  بـا خـواسـت  
ــم اســالمــی از ھــمــه   ــراج رژی اخ
ــه از   ــی و از جـمــل مـراجــع جـھــان
ســازمــان جــھــانــی کــار صــدای  
اعتراض کارگران دستگیر شـده و  

 . کارگران در ایران باشیم 
ــر از ابــعــاد   ــت ــش ــی ــرای اطــالع ب ب
گســتــرش کــارزار بــرای آزادی  
ــگـیــر شــدگــان روز جـھــانــی   دسـت
ـیـه ھـای   ـیـان ـر ب کارگـر،  در زی
ـتـی جـمـع ھـایـی از امضـا   حمای

 در حمایت از دستگیرشدگان اول مه،
  ھزار امضا٤٠ رھبران طومار 

 شھال دانشفر 

 

جعفر عظیم زاده 
و جمیل محمدي 

یکروز قبل از 
 یکم می 

  دستگیر شدند
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 ھـزار امضـا   ٤٠ کنندگان طومار  
ـرگـرفـتـه   را که از سایت اتـحـاد ب

 :  شده میخوانید 
بیانیه جمع ھایی از کـارگـران از   
کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و  
ــران   ــا و کــارگ ــه ســازی صــف ــول ل
ـیـه و   شھرصنعتـی کـاوه، مـامـون

 شھرصنعتی اراک 
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  
ـر شـدگـان روز   دو نفر از دسـتـگـی
 جھانی کارگر را فورا آزاد کنید 

ما جمعی از کـارگـران در شـھـر  
صنعتی کاوه، شھرک صـنـعـتـی  
مامونیه و شھر صـنـعـتـی اراک  
ـم   از مقامات قضـایـی مـیـخـواھـی
جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  

ـبـھـشـت  ١١ دستگیر شدگان    اردی
روزجھانـی کـارگـر را فـورا آزاد  
کنید این خواست و فریـاد ھـزاران  
ــان مــرکــزی اســت  . کـارگــر اســت

ھزاران کارگری که ھیچ  وسیلـه  
ای برای  رساندن فریـاد خـود بـه  
گوش مسئوالن ندارند ما کارگـرا  
ن دیدیم در روز جـھـانـی کـارگـر  
این دو نفر بودند که پرچم جنـبـش  
ـنـد   ـل دستمزدھـا را بـا شـھـامـت ب
کردند و درمقابل تخلـف و قـانـون  

  ٤١ شکنی دولت در اجرای مـاده  
قانون کار ایستادند و قـھـرمـانـانـه   
فریاد زدنـد  ھـرگـز از خـواسـتـه  
ــم آمــد   ــخــواھــی ــاه ن ــمــان کــوت ھــای
ـر اجـرای   خواسته اصلی این دو نف
بی  چون وچـرا و کـامـل مـاده  

 و ایجـاد  ٩٣  قانون کار درسال  ٤١ 
تشکل مستقل  کـارگـری مـی  
باشد که  خواسته و مطالبه  مـا  
ھمه کارگران است ما  کـارگـران  
استان مـرکـزی ضـمـن مـحـکـوم  
ـر   کردن بازداشت غیرقانونـی جـعـف
عظیم زاده وجمیل محمدی اعـالم  
ـر   ـف میکنیم تا زمانی که  این دون
ــران زنــدانــی آزاد   و ھــمــه کــارگ
نشوند، تا زمانی که  درمصـوبـه  

 تجدید نظر نشود و مـاده  ٩٣ مزد  
 قــانــون کــار بــطــور کــامــل   ٤١ 

اجرایی نشود تا زمانی که آقـای  
روحانی فقط  وعـده وعـیـد مـی  
ـنـھـا   دھد وبا این وعده ھـا  نـه ت
دستمزد ما افزایش نـمـی یـابـد و  
جلوی بیکـاری، گـرانـی و تـورم  
ـلـکـه بصـورت   گرفته نمی شود ب
ـقـه و بـی شـرمـانـه ایـی    بی ساب
مــزد کــاھــش وھــمــه کــا الھــا  

 افزایش می یابد ، 
ـم   ـی ما کارگران حق خودمان میدان
از این پس در لحـظـه و زمـان بـا  
تحصن، تـجـمـع و اعـتـصـاب در  
محل کـار و در مـقـابـل ادارات  
کار،مجلس، وزارت کار و ریاست  
ـنـد خـود را بـه   ـل جمھوری فریاد ب
گوش مسئوالن نـظـام جـمـھـوری  

 اسالمی برسانیم 
ــدج و   ــن ــه کــارگــران ســن ــانــی بــی
کرمانشاه درمورد ادامه بـازداشـت  
 جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده 

ـبـل مـا کـارگـران در   از دوسال ق
سراسر ایران با جـمـع آوری امضـا  
در اعتراض به سـطـح دسـتـمـزدھـا  
خواھان افزایش مزد شدیم و تا بـه  
امروز که چـھـل ھـزار امضـا بـه  
ــل داده ایــم و   ــحــوی وزارت کــار ت
چندین بار نیز در محل مجلـس و  
ــجــمــع کــرده ایــم   وزارت کــار ت
ـنـی   مصرانه بر خـواسـت خـود مـب

ـرای  ٤١ براجرای ماده    قانون کار ب
در ایـن راسـتـا  .  تعیین مزد ھستیم 

ـر از کـارگـران و   ـف تعـداد شـش ن
دوستان مـا بـعـنـوان ھـمـاھـنـگ  
ـراضـی   کنندگان این طـومـار اعـت
ـبـه چـھـل ھـزار   خواست و مـطـال
کارگر امضا کننده و به طبـع آن  
میلیونھا کارگر خواھـان افـزایـش  
ــد  . مـزد را نـمـایــنـدگـی کـرده ان

ــنــگ   ــر از ھــمــاھ اکــنــون دو نــف
ـراضـی در   کنندگان طـومـار اعـت

ـرنـد  ـب ـر  .  بازداشت به سـر مـی جـعـف
عظیم زاده و جمـیـل مـحـمـدی از  
شب دھم اردیبھشت ماه در مـنـزل  
خویش دستگیر شده و تاکنون نیـز  
ــازداشــت وزارت اطــالعــات   در ب

این دوستان ھیچ جـرمـی  .  ھستند 
ـنـکـه از   مرتکب نشده اند بـجـز ای
ـرای افـزایـش   حق و مطالبه مـا ب
ـراض   مزد در صـف اول ایـن اعـت

 .قرار داشته اند 
ــجـــای   ــی ب ــای ــن قض ــولــی مســئ
رسیدگی به قانون شکـنـی ھـای  
ـر پـا   دولت در وزارت کـار در زی

 قانون کـار کـه  ٤١ گذاشتن ماده  
ــواده   ــھــا نــفــر خــان ــون ــی ــل عــمــال مــی
کارگری را به فالکـت کشـانـده،  
کارگران را بخاطر حق خـواھـی و  
پیگیری مطالباتشـان بـازداشـت و  
زندانی میکند و این نمونه آشکار  

 .ضدیت با کارگران است 
ما کارگران امضا کننده طـومـار  

در شھرھای سنندج و کـرمـانشـاه  
ضمن محکوم نمودن دستگیری و  
ادامه بازداشت دوستانـمـان اخـطـار  
میدھیم که ھزاران کارگـر امضـا  
ـرای   ـراضـی ب کننده طـومـار اعـت
ـر   افزایش دستمزد از این عمل غـی
انسانی وزارت اطالعات و سیستـم  
قضایی خشمگین بوده و خواستـار  
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  
ـم و اعـالم   این دوستان می بـاشـی
میکنیم چنانـچـه ایـن دو تـن از  
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
ھرچه سریعتر آزاد نگردند خـود را  
ـم   ـی برای ابراز اعتراض محق میـدان
و عواقب ناشی از ادامه بازداشـت  
ـیـمـا مـتـوجـه   ـق این کارگران مسـت
مسئولین قضـایـی و اطـالعـاتـی  

 .است 
ـنـده طـومـار   کارگـران امضـا کـن

 اعتراضی در سنندج و کرمانشاه 
ــراجــی   ــران اخ جــمــعــی از کــارگ
نساجی ھای کردستـان، نسـاجـی  

 نساجی پرریس . شاھو  

 ١٧/٠٢/٩٣ 
------------ 

بیانیه از سـوی جـمـع ھـایـی از  
کــارگــران خــودرو ســازی ایــران  

 خودرو و سایپا 
 

ــدگــان مــحــتــرم   ــن ھـمــاھــنــگ كــن
ــش  ٤٠  ــزای ھــزار امضــا بــرای اف

  دستمزد ھا 
ـنـدگـی   بدین وسیلـه مـا بـه نـمـای
جمعـی از كـارگـران خـودرو سـاز  
ـپـا و   شاغل در ایران خودرو و سـای

 ھـزار  ٤٠ شركت كننده در طومار  
امضا خشم و اعتراض خود را بـه  
عمل غیر انسانی و غیر قـانـونـی  
دستگیری آقایان جعفر عظیـم زاده  
ـراز مـی   و جمیل مـحـمـدی را اب

ـم  مــا ھــمــواره خــالــصــی از  .  داری
ـرای   سختی معـیـشـت و تـالش ب
زندگی آبرومندانه راھنمای عـمـل  
ما بوده است ، بدیـھـی اسـت كـه  
ـنـده در   ـن نمایندگان ھمـاھـنـگ ك

 ھزار امضا را كه تنـھـا گـنـاه  ٤٠ 

ــدم   ــت در صــف مــق ــا شــرك ــھ آن
ــراض مــا بــوده اســت تــنــھــا   اعــت

ضـمـن انـزجـار  .  نخواھیم گذاشت  
ـر انسـانـی بـازداشـت   از رویـه غـی

ما اخطار مـی  .  رھبران کارگری  
دھیم فالكت دیـگـر بـس اسـت ،  
آقایان جعفر عظیـم زاده و جـمـیـل  
ـیـد و   محمدی بالفاصله و بـی ق
ـر   شرط بایستی آزاد شونـد در غـی
ـتـضـی بـا   این صورت به نحو مـق
ــادی رســا تــر و اعــتــراضــی   فــری
كوبنده تر به میدان خواھیم آمـد و  
ـقـه ای   ھم صدا با دیگـر ھـم طـب
ـرچـم افـزایـش حـداقـل   ھایمان با پ

ـیـون تـومـانـی و  ٢/٥ حقوق   ـل  مـی
ـبـاشـتـه خـود بـه   سایر مطالبات ان
ـرپـا دارنـدگـان فـالكـت   مقابله با ب
ــه خــواھــیــم   ــابــل ــه مــق مــوجــود ب

 .پرداخت  
جمعی از كارگران خـودرو سـازی  

 ایران خودرو و سایپا 
 ٩٣  اردیبھشت  ٢١ 
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ـیـن   چند سالی است که فـعـال
حزب کمونیـسـت کـارگـری بـھـر  
شکلی شده خودشان را بـه مـحـل  
ـلـی کـار   اجالس سازمان بین الـمـل
ـنـد تـا صـدای کـارگـران   میرسـان
ـنـد  . ایران را در آنـجـا فـریـاد کـن

ایشان با به بدست گرفتن عـکـس  
رھبران کارگری زنـدانـی بـدرسـت  
تاکید میکنند که ھئیتی که از  
ســوی جــمــھــوری اســالمــی در  
ـــع   ــور دارد در واق ــالس حض اج
ـران   عاملین سرکـوب کـارگـران ای

از سـوی  .  ھستند نه نماینده ایشان 
ـران   دیگر تشکالت کارگری در ای
در چند ساله اخیر با نوشتن نـامـه  
رسمی به اجالس ساالنه سـازمـان،  

ـیـت بـه عـنـوان   به حضور این ھـئ
 . نماینده کارگران اعتراض کردند 

ـیـن بـاشـد و   امسال نیز بـایـد چـن
میخواھم تاکید کنم که با تـوجـه  
وقایع اخیر و بـخـصـوص کـوشـش  

کارگران ایران در برگزاری علنـی  
اول مه  در خیابانـھـا و سـرکـوب  
ــوســط حــکــومــت و   کــارگــران ت
دستگیری فعالین شـنـاخـتـه شـده  
ـم زاده و   کـارگـران، جـعـفــر عـظـی
جمیل محـمـدی، بـایـد بـا قـدرت  
ـران   بیشتری  صدای کـارگـران ای

ـیـده شـود  امسـال  .  در اجـالس شـن

کارگران ایران نشان دادند کـه در  
ـنـد و   موضع قدرت بیشتری ھسـت
کاری کردند که اینبار حکومـت  
ـرگـزار کـرد  ـیـانـه ب . مراسـم مـخـف

حضــور اعــتــراضــی در اجــالس  
ــد ادامــه   ــتـوان ــد و مـی سـاالنـه بـای
حرکت کـارگـران در اول مـه در  
ایران باشد و بیش از ھـر چـیـزی  
به حـکـومـت اسـالمـی سـرمـایـه  

ثابت شـود کـه از ھـمـه سـو از  
. جانب کارگران در محاصره اسـت 

ــه   ــا وجــود تــالش ھــمــه جــانــب ب
ــردن   ــرای ســاکــت ک حــکــومــت ب
کارگران، جمھوری اسالمی تـوان  
آنرا در خود نـدیـد کـه کـارگـران  
ـر از   بازداشتی در اول مه را بیـشـت
یک روز در بازداشت نگه دارد و  

ـرشـدگـان اول   بسیاری از دسـتـگـی
.  مه را شب ھـمـان روز آزاد کـرد 

ــران امــا ادامــه   ــراض کــارگ ــت اع
داشته و خـواسـتـار آزادی فـوری  

جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی  
ـنـدگـان طـومـار   از ھماھنگ کـن

 ھزار امضـا شـدنـد  ٤٠ اعتراضی  
که با ھجوم به خانه ایشان آنھا را  
دستگیر کرده اند و بـدیـن گـونـه  

کارگران ثابت کردنـد سـر کـوتـاه  
ـراضـات  .  آمدن ھم ندارند  ایـن اعـت

باید پژواک جھانی یـابـد و ایـن  
ـیـن   امری اسـت کـه دسـت فـعـال
ـیـسـت کـارگـری در   حزب کـمـون

 .خارج از کشور را میبوسد 
ــزب   ــادر ح ــوان ک ــه عــن ــن ن م
ـلـکـه بـه   کمونیسـت کـارگـری ب
عنوان یک فـعـال کـارگـری بـه  
خودم این جرات را میدھم کـه بـه  
نمایندگی از بخشی از کـارگـران  

ھمه آنھای که طی ایـن ھـمـه  (  
ــودم و   ــا ایشـان ھــمــکـار ب سـال ب
صدای شان جای شنیـده نشـده و  
ھم، ھمه کارگرانی کـه شـخـصـا  
نمیشـنـاسـم شـان امـا دردشـان را  

ـیـن ایـن  )  تجربه کـرده ام  از فـعـال
حزب بخواھم که فریاد مـا را در  
ـنـدی   ـل اجالس فـوق بـا صـدای ب
ـیـش، پـژواک   تری از سالھـای پ

 . دھند 
ـیـن حـزب مشـخـصـا    من از فـعـال
ــون   ــت را دارم چ ــواس ــن درخ ای
معتقدم این حزب، ما کارگران را  
ــنــدگــی   ــاســی نــمــای ــی ــر س از نــظ

امـیـدی بـه بـه دیـگـر  .  میـکـنـد 
شـایـد در  .   جریانات چـپ نـدارم 

ـبـاشـد   این نوشته کوتاه  جای آن ن
برخی مسـایـل را یـادآوری کـرد  
امـا الزم اســت اشــاره شــود کــه  
ــا   ــانـه ی ــدی اســت خـوشــبـخــت چـن
ـردنـد   متاسفانه این دوسـتـان پـی ب
ابزار رسانه ای مانند تلویزیون ھـم  
ھست و در یکی از شبکـه ھـای  
ـرنـامـه یـکـسـاعـتـه   ماھوراه ای ب

الزم بـه یـادآوری  . ( ھفتگی دارند 
است خیلی سال طول کشـیـد کـه  
ــد کــه   ـن خـودشـان را راضــی کــن

در  !)  تصویرشان را به ما بنمایانند 
ـیـت   این برنـامـه ھـا کـه ایشـان ن
ـقـه کـارگـر   کرده اند کـه از طـب
بگویند، اول خوب ما کارگران را  
ـتـه   ـب خفت میدھـنـد و آخـر سـر ال
! بوسه ای بر گونه ما میـگـذارنـد 

مبارزاتمان را تدافعی میخوانند و  
از سویی معلوم نیسـت تـھـاجـمـی  
ـرار اسـت تـا   آن چگونه است و ق
ـیـش   کجا این مبارزات ادعایـی پ
ـقـدنـد کـه   ـت برود، چون اساسا مـع
ـیـسـم ھـنـوز شـکـل   افق سـوسـیـال

تشـکـالت  " از نبـود  .  نگرفته است 
میگوینـد و بـه  "  واقعی کارگری 

ـنـد   عنوان کسی که مدعی ھسـت

ـراھـن از مـا   ـی تـوده  (  چنـد تـا پ
ـر پـاره کـرده انـد،  ) کارگران  بیشت

ـنـد    ـفـھـمـان سعی میکنند به مـا ب
ـبـودن   که بودن تشکیالت بھتر از ن
ـفـی   آن است بـخـصـوص اگـر صـن

اگـر در جـایـی کـارگـران  !  باشـد 
ـم   ـتـه بـه رژی ـب سرکوب میشوند ال

ـنـد امـا  "  منحوس "  ـرسـت ـف لعنت مـی
یادشان نمی رود که تاکید کننـد  
ــی   ــع ــود تشــکــالت واق کــه نــب
کارگری بـاعـث شـکـسـت فـالن  
اعتصاب و جریان شـد و مشـکـل  
ـقـاتـی در نـزد   را نبود آگاھی طـب
کارگران میدانند و معتقـدنـد کـه  
کارگران اول باید آموزش ببیند تـا  
بعد بتواند مثال سندیکای خـودش  

ــدھــد  ــل ب خــودشــان را  .  را تشــکــی
ـنـد امـا   چپ وکمونیسـت مـیـدان
ـنـده   باور ندارند که میتواننـد نـمـای

... سیاسی طبقه کـارگـر بـاشـنـد 
بھمین دالیـل بـه ایـن دوسـتـان و  

 .رفقا ھیچ امیدی نیست 
 

ـر   صدای کارگران ایران باید رسـات
در اجالس شنیده شود چرا که در  

این طبقـه  )  بلکه در جھان (منطقه  
ــره   کــارگــر ایــران اســت کــه چــھ
ــمــایــش   ــه ن ــی از خــود ب رادیـکــال
گذاشته و چپ به عـنـوان یـک  
جریان اجتماعی قدرتـمـنـد مـطـرح  

ــزی کــه جــھــان  .  شــده اســت  چــی
ـیـش از ھـر مـوقـعـی   امروز مـا ب

ـم  .  نیازمند آن اسـت  ـی شـاھـد ھسـت
که جریانات بغایت ارتـجـاعـی در  
ــه    ــطـق ــالبـات مـن ـق مـنـطــقـه سـر ان
خاورمیانه و شمال افریقا را دارنـد  

ـم  .  زیر آب میکننـد  ـی شـاھـد ھسـت
درگوشه ای دیـگـر از جـھـان دو  
جریان مسلط سرمایه جھانی، دول  
غرب اروپا و امریکا از یک سـو  
و روسیه والدیمیر پوتین از سـوی  
دیگر در تـدارک یـک جـنـگ  
ـیـه مـردم اوکـرایـن   تمام عیار عـل
ــه کـل مــردم جــھــان   ـی ــکـه عــل ـل ب

ـنـجـاسـت کـه اھـمـیـت  .  ھستند  ای
ــش   ــش کــارگــری و جــنــب جــنــب
کمونیستی ایران دو چـنـدان شـده  

اجالس ھایی مانند اجـالس  .  است 
ـلـی کـار   ساالنه سازمان بین الـمـل
بھانه بسیار خـوبـی اسـت تـا ایـن  
تصویر بـه جـھـان داده شـود کـه  
جنبش طبقه کـارگـر ھـنـوز زنـده  

 .  است 

 !درخواست
 یاشار سھندی 
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ناامنی در مـحـیـط كـار یـك  
ـر   جنگ تمام عیار اعـالم نشـده ب

ــه كــارگــران اســت  ــی ــن  .  عــل و ای
در چند سـال  .  مختص ایران نیست 

ــیــن آوردن   ــای ــرای پ ــه و ب ــت گــذش
ھای تولید، كـارفـرمـاھـا در    ھزینه 

ھمدستی آشـكـار بـا دول حـاكـم،  
ـرای   شرایط كـار و زنـدگـی را ب
ـم واقـعـی   كارگـران بـه یـك جـھـن

نـه دسـتـمـزدھـا  .  تبدیـل كـرده انـد 
مكفی است، نه بیمـه و مـزایـای  

كافـی بـه كـارگـران تـعـلـق مـی  
ـنـده   ـیـت و آی گیرد، نه شغلی امـن

ــیــت جــانــی   ــن ای دارد و نــه ام
 . كارگری تضمین شده است 

ــه دو خــبــر از   ــه گــذشــت ــت در ھــف
ناامنی محیط كار در آمـریـكـا و  
چین را دیدم كه مو بر بدن انسـان  

فـدراسـیـون كـار  . " سیخ می كننـد 

در گزارشی مـی نـویسـد  "  آمریكا 
ـتـشـره   كه بنابر آخـریـن آمـار  مـن

ـر در سـال  ٤٦٢٨ وزارت كار،   ـف  ن
ـر حـوادث  ٢٠١٢  ـر اث  در آمریكا ب

مربوط بـه كـار جـان خـود را از  
ـر  ٥٠ تقریبا  .  دست دادند  ـف  ھـزار ن

دیگر ھم بر اثر بیماریھای نـاشـی  
. از كار جانشان را از دسـت دادنـد 

 میلیون نفر در محـیـط  ٤ نزدیك به  
ـتـه   كار آسیب دیـده انـد، امـا گـف
است كه از آنجا كـه بسـیـاری از  
آسیب دیده ھا گزارش نكـرده انـد،  

ـر  ٣ رقم واقعی چیزی حـدود   ـراب  ب
ـر اثــر  .  رقـم گـزارش شـده اســت  ب

محاسبـات انـجـام شـده، در سـال  
ـر بـه  ١٥٠  ھم، روزانـه  ٢٠١٤  ـف  ن

ھـمــیـن صـورت جـان خـود را از  
 و  ١١ حـدود  .  دست خواھـنـد داد 

نیم میلیون نفر ھم سر كـار آسـیـب  
 . خواھند دید 

مرگ معدنكاران در چین ھم كـه  
ـرا  .  خود حكایت دیگری است  اخـی

ـرای   ـنـی كـه ب ـی رسانه ھا و فـعـال
ـیـت   امن كردن معادن چـیـن فـعـال
می كنند، از بھبود شرایط كـار و  
كاھش مرگ تعداد كارگرانی كه  
بــر اثــر حــوادث در ایــن مــعــادن  
جانشان را از دسـت مـی دھـنـد،  

  ١٠ ،  " فـقـط " فقط، بله  .  خبر دادند 
ـر سـوانـح   ـر اث ـنـون ب نفر ناقابـل اك
مستقیم مربـوط بـه مـحـیـط كـار  
. جانشان را از دسـت مـی دھـنـد 

البتـه حـق ھـم دارنـد كـه اظـھـار  
شادی و خوشحالی كنند، در سال  

 معدنكار در ایـن  ١٦  روزی  ٢٠٠٨ 
معادن جانشـان را از دسـت مـی  

  ٧  نزدیك به  ٢٠٠٢ در سال  .  دادند 
ــن كشــور   ھــزار مــعــدنــكــار در ای
جـانشــان را در مـعــادن از دســت  

البته باید این را ھم در نظـر  .  دادند 
گرفت كه آمارھای دولـت چـیـن  
ــم دســت كــمــی از آمــارھــای   ھ
رسمی ایران نـدارنـد كـه ھـمـیـشـه  
ـفـع خـود دسـتـكـاری   ارقام را به ن

ــد  ــن ــن ــی  !  مــی ك ــت ــامــات دول ــق م
ــی،   ــل بــخــصــوص در ســطــح مــح
ـرای   دستانشان تا آرنج در فسـاد ب
ماستمـالـی كـردن و نشـان نـدادن  
ــعــی مــرگ و مــیــر   ــار واق آم

بـا ھـمـه ایـن  .  معـدنـكـاران اسـت 
فســاد و رشــوه گــیــری و رشــوه  
ـتـوانسـتـه انـد ایـن   ـتـه ن دادنھا، الب

ـر از  ٤ واقعیت را بپوشانند كه   ـف  ن

 معدنكارانی كه در دنیا جانشان  ٥ 
ــد، از   ــی دھــن را از دســـت م

 . معدنكاران چین ھستند 
ــه   بـا ایـن آمـار صـاحـبـان سـرمـای
ــت دو راه   ــن وضــعــی ــا ای امـروزه ب

یـا  :  جلوی كـارگـر مـی گـذارنـد 
ـنـان   ـی ـیـد اطـم باید كار كـنـی و ق
ـم بـه   حاصل كردن از برگشت سـال
ـنـكـه خـود و   خانه را بزنی و یا ای
خانـواده ات از گـرسـنـگـی جـان  

ـتـخـابـی اسـت كـه  !  بدھیـد  ایـن ان

ــر مــی   ــلــوی كــارگ ــورژوازی ج ب
ــخــاب خـود كــارگــران  .  گـذارد  ـت ان

جنگ و مبارزه برای پـایـان دادن  
برای رفـتـن  .  به این وضعیت است 

ـبـاخـتـه مـان افسـوس   رفقای جـان
می خوریم و یادشـان را گـرامـی  
ـرای زنـدگـان و   می داریم؛ امـا ب
ادامه زندگی می جنگیم كه ایـن  
ـر روی قـاعـده   دنیای وارونه را ب

 .اش بگذاریم 
 
 ٢٠١٤  مه  ٩ 

***     

 !برای زنده ھا باید جنگید
 ناصر اصغری 

 

 

 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد



 7 ٣١١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

  ھر ساله با نزدیـك شـدن بـه  
آستانه ی روز جـھـانـی كـارگـر،  
ھمواره تـوجـه عـمـومـی درسـطـح  
كشور به سوی کارگـران جـامـعـه  
جلب میشود وچنین بر میایـد كـه  
رسـانـه ھـای داخـلـی و طـرفـدار  
حكومت، نخستیـن بـار اسـت كـه  
ــیــن مــوضــوعــی رادر بــطــن   ــن چ

ــا  .  جـامـعـه كشـف كـرده بـاشـنـد  ب
ـرداخـت   تعجب از حـق و حـقـوق پ
نشده كارگران و بیكاری و حـقـوق  
ــه و   ــت ھــای مــعــوقــه اشــان جس
ــت بــه مــیــان   ــخــتــه  صــحــب گــری
ـرھـای   میاورند، تا از قافله ی خـب
ـنـد و تـھـمـت بـی   داغ عقب نـمـان
ــران جــامــعــه   ــه کــارگ ــوجــھــی ب ت

ـیـز  .  گریبانگیرشان نشود  گاھـی ن
برحسب اتفاق وقتی موضوعی به  
ھمت فعالین حقـوق كـارگـری در  
سطح کشوری و جـھـانـی مـطـرح  
ــه   ــروع ب ــیــشــود، بــه نــاچــار ش م
ـنـد و بـی   صحـبـت از آن مـیـكـن
اینكه كـمـكـی در رفـع مشـكـل  
ـبـال مـقـصـر   كارگران نمایند، به دن
در میان كسـانـی مـیـگـردنـد كـه  
تجھیز و حمایت از آنـھـا فـقـط و  
فقط  وظیفه ی دولت بـوده اسـت  
ــر   ــت را از ھ ــن كــار دول ــا ای و ب

ـنـد  ـرای  .  مسولیتی عاری میكـن ب
نمونه پـس ازكشـتـه شـدن دو زن  
كارگـر در آتـش سـوزی کـه در  
مـحـل کـارشــان روی داد، تـمــام  
ــر   ــی ــامــه ھــای دولــتــی و غ روزن
دولتی  از آن صـحـبـت كـردنـد و  
ـنـی امـا   خبر آن نیز به صورت عل
نامحسوسی از شبكه ھـای مـھـم  
پخش شد و با سر و صـدایـی كـه  
ــه راه   فــعــاالن حــزب كــارگــری ب
ــنـد، ســراســر كشــور را در   انـداخــت
ـم كـردنـد   تجربه ی مشتركی سـھـی
تا دولـت در نـھـایـت جـوابـگـوی  
ــھــای شــغــلــی   ــی ــاامــن ــه ن ــگــون ایــن
درمحیط كـاری كـارگـران بـاشـد،  
ھر چند ھیچ جـواب درسـتـی از  
سوی ھیچ نھاد  یا ارگانی ارائـه  

ــھــا   ــن  "  حســن " نشـد امــا تــن ــی چــن
ــدا شــدن   ـی ــاتـی درنـھــایـت پ ـفـاق ات
ـیـن ھـمـه ی    موضوع مشتركی ب
ــه   مـردم بـود کـه دربـاره ی آن ب

كسانـی مـثـل مـا  .  بحث بنشینند 
ـیـسـت   ھم كـه عضـو حـزب كـمـون
كارگری ھستیم و ھمواره در حـال  
ـران،   رصـــد حـــال و روز كـــارگــ

خصوصا مسئله ی زنـان كـارگـر  
ـر آمـار از   میباشیم، ھمین كه  اب
ــی و   ــه ھــای داخــل ــرف رســان ط
خارجی درباره ی كـارگـران شـروع  
به باریدن میكند، خوشحال شده و  
در میان تمام ھجمه ھای راست و  
دروغ، از ظلمی كه ھمواره بر زنـان  
ــاز   ــاب ســخــن ب كــارگــر مــیــرود ب

اما بخوبی واضـح اسـت  .  میكنیم 
ـنـھـا   كه این طور واكنش ھـا نـه ت
نشانگر دل سردی اصحاب رسـانـه  
است بلكه پی آمدھـای سـیـاسـی  
ــدان حــافــظــه ی   نــاشــی از فــق
ـیـز اشـكـار   تاریخی رسانه ھا را ن

رســانـه ھـای خـبــری،  .  مـیـســازد 
ــا   ــران ی آشــكــارا در مــورد كــارگ
مسائل مربوط بـه زنـان یـكـدسـت  
عمل نمیكنند، برخی با سـمـاجـت  
ـیـه ی   ـل پافشاری میكننـد كـه ك
اپوزسیون ھای داخلی و خـارجـی  
ـلـه نـادیـده   و مـردم بـایـد بـا مسـئ
ـنـد و   بیحقوقی كارگران مقابله كن
ـر بـه   ـی عده ای طرفدار حكومت ن
ـرداخـتـه و بـا داغ كـردن   مقابله پ
خبرھای پیش پا افتاده ی دیگـر،  
ـر ایـن   سعی در سرپوش گذاشتن ب

نـادیـده گـرفـتـن  .  ادعاھا را دارنـد 
حقـوق كـارگـری در جـامـعـه ی  
ــه   ــدی ب ــدی ــده ی ج ــدی ایــران پ
شــمــارنــمــی رود امــا تــعــریــف و  
تشخیص آن از نظر تاریخی بسـتـه  
به دگرگـونـی ھـای سـیـاسـی و  

ـیـز دارد  ـرای  .  اوضاع اجتماعی ن ب
نمونه پس از كشـتـه شـدن دو زن  
كارگر در حادثه ی آتـش سـوزی  
ـیـدی ھـای قـدیـمـی   یكی از تـول
ساز، تمام رسانه ھا از آن صحـبـت  
كردند اما ھـمـچـنـان ھـمـه فـقـط  
ـبـال   درپی كوبیدن ھمدیگر و به دن
مقصر بودند تـا خـود را از نـگـاه  
. مردم معترض در امان نگه دارنـد 

ـنـھـا راه   از اول ھم قرار نبود که ای
حلی ارائه بدھـنـد و یـا واقـعـیـت  
ـیـان   ـرای مـردم ب آتش سوزی را ب

 : تیترھایی مانند .  کنند 
ــش  ــدن    واکــن ــه ش ــه کشــت ــا ب ھ

ـرح شـــدن   ـر زن؛ مـــطــ دوکـــارگــ

 استعفای قالیباف 
چه کسی مـقـصـر کشـتـه شـدن  

 دوکارگر زن در تھران است؟ 
سـوزی    کشته شدن دو زن در آتـش 

 خیابان جمھوری؛ قتل یاحادثه؟ 
ـر آتـش  ـر اث سـوزی    دو کارگر زن ب

در یک کارگاه تولیـدی کشـتـه  
 شدند 
نشانـی؛مـقـصـر    ھا یا آتش   نشان   آتش 

 است   کشته شدن دو کارگر کدام 
ـبـات مـحـافـل روزنـامـه   نقـل و ن
نگاران و صاحبان رسانه شـد امـا  
دیری نپاییـد کـه پـس از فـروش  
روزنامه ھا و پر شدن جیب ھـا، و  
ــت   ــعــی ــا از وض ــارھ ــه  آم ارائ
دھشتناک کارگران، گویی زنـان  
کارگر کشته شده جانشان را سـر  
ـرھـا   ـت ـی راه پیدا کرده بودند، کـل ت
در اینمورد از کل مـطـبـوعـات و  

امـا فـعـاالن  .  مدیا حـذف شـدنـد 
ــازنـمــایــی   كـارگــری درخصــوص ب
ـیـه كـارگـران در   ھای خشونت عل
ـرده چـه در   گفتـمـان ھـای گسـت
قلمرو خصوصی و چه در مقیـاس  
باورھای اجتماعی ھمواره شـركـت  

بی شك  در راس آنـھـا   .  میحویند 
حزب كمونیـسـت كـارگـری اسـت  
ــریــن و   ــت ــردی ــب کــه یــكــی از راھ
كارآمدترین حزب ھایی اسـت كـه  
درصدد احقاق حق كارگر اسـت و  
در به دست اوردن آن، تمـام تـالش  
ــاط   ـق ھـای خـود را در اقصـی ن
جھان ھمواره سرلوحه ی كـارھـای  
سیاسی و اجتماعی خـود چـه از  
طریق نشریات و میتیـنـگ ھـا و  
برنامه ھای تلویزیونی نظیر کانـال  
ــده ی   ــن جــدیــد کــه بــازتــاب دھ
ــران و   صــدای مــردم دردمــنــد ای
ـرار   ـبـاشـد، ق اعتراضات اشـان مـی

ــار  .  داده اســت  گــزارشــگــران اخــب
كارگری كماكان به بازنمایی آرا و  
عقاید كارگران درباره ی مسـائـل  
اجتماعی می پردازند و رویارویـی  
آنان را با بحران ھا از ھمین زاویـه  

سیاست مـداران  .  توصیف میكنند 
ـیـز بـه ھـمـیـن   مـزدور داخـلـی  ن
ترتیب آرمان ھای محـرزكـارگـری  

رابا عالیق سیاسی و اجـتـمـاعـی  
ـنـكـه   ناھمـگـون شـمـرده و بـی ای
وقعی بر اوضاع اسفبارآنھا بنھـنـد،  
با استفاده ی تبلیغاتی از آنـان و  
ـیـغـاتـی بـا   ـل ـب دادن شـعـارھـایـی ت
ــرگــز دســت   ــوق ھ ــق ــاده ازح ــف اســت
ــرای خــود   ــھــا، ب ــه ی آن ــت ــاف ــی ن
ـفـی جـھـت   ـل فراکسیونھای مـخـت
ـریـت   ـث جلب حمایت كارگران كه اك
مردم ایران را تشـكـیـل مـیـدھـنـد،  
كرده و با شعارھایی چـون بسـیـج  
كارگری و كارگـران ھـمـیـشـه در  
صحنه و امـثـال ایـن، سـعـی در  
ساكـت نـگـه داشـتـن و سـركـوب  

و  .  اعتراض ھای آنـھـا  را دارنـد 
ـنـد   ـل ھر جا که صـدای کـارگـر ب
ــدســت،   شــود مــزدوران چــمــاق ب
گوش به فرمـان بـه سـمـت آنـھـا  
ـرده و بـا تـارومـار کـردن   ھجوم ب
ــردن   اشــان ســعــی در ســاکــت ک
جنبش ھایی که خـود حـکـومـت  
فاسد ھم میداند که اگـر شـکـل  
ــه خـود بـگـیــرد بـاعــث   واقـعـی ب
ــوری اســالمــی   ــدازی جــمــھ بــران
خواھد شد، میکنند، ھمچنان که  
ــوحــش   در یــک مــی شــاھــد ت
ـتـی و   ـی نیروھای نـظـامـی و امـن
حتی راھنمایی مقابل وزارت کـار  
و میـدان آزادی جـھـت سـرکـوب  

ـم  از  .  کردن تجمع کـارگـران بـودی
ـرای مشـروغ   طرفی دیگر ھـم  ب
ــر   ــرکــت ھــای غــی نشــان دادن ح
انسانی نظام بر در و دیـوار شـھـر  
ـردھـای   ـب پوستر ھای بزرگ و بیل
تبلیغاتی جھت تبریک و گرامـی  
داشت روزکارگر نصب کرده تا بـا  
ـرھـن   تبلیغی دروغین خـود را مـب

بـا  وجـود ایـن ھـمـه  .  جلوه دھـد 
فشــار و ارعــاب، در عــوض در  
ــر رســانــه ھــای    ــی دھــه ھــای اخ
کمونیستی نیز در پاسخ به بـحـران  
ـتـصـادی و اجـتـمـاعــی،   ھـای اق
توجه روز افزون خود را به مسائـل  
قلمروی كارگری مـعـطـوف كـرده  

 .اند 
ـیـش   مسائلی مانند بازنشستگی پ
ازموعد كارگران، محاسبـه نشـدن  

ــكــاری بــرای   ــمــه بــی ــق بــی ســواب
ــان آور،   ــل ســخــت و زی مشــاغ
ممنوعـیـت رسـمـی در مـعـرفـی  
ـنـدگـان كـارگـران در ھـیـات   نمـای
ھای تشخیص و حل اختالف، بی  
ــن   ــه ی ب ــرنــامــه گــی در ارائ ب
ـرای كـارگـران   كاالھای اساسـی ب
ـیـن حـداقـل   وبازنشستگان، و تـعـی
دستمزد شـشـصـد ھـزار تـومـانـی  
ـیـان مـیـشـود و بشـکـل   طوری ب
قانون در آمده اسـت  كـه انـگـار  
كارگران تحت حاکمیت جمـھـوری  
اسالمی برای گـرفـتـن دسـتـمـزد  
خود باید منت دار مسلمین حاکـم  

زیرا کـه  اولـویـت اول  .  ھم باشند 
جمـھـوری اسـالمـی احـقـاق حـق  

ــان اســت  عــده ای از  .  كـارفــرمــای
تحلیل گران نیز رفاه  كارگـران را  
ــرو حــل مشــكــالت   ــھــا در گ ــن ت

دانسـتـه و بــرای  !!  كـارفـرمــایـان  
ـنـھـا   ـلـه ت پایان دادن به ایـن مسـئ
ـر   ـیـشـت راھكار را، ارائه خـدمـات ب
ـنـد  . حکومت به کارفرمیان میـدان

در نھایت  حداقـل دسـتـمـزد سـال  
 كارگـران و مشـمـوالن قـانـون  ٩٣ 

  ٦٠٩ كار در سال جـاری از رقـم  
ــجــاوز نــکــرد و در   ــومــان ت ھــزارت

 درصـدی  ٣٥ عوض بـا افـزایـش  
قیمت بنزین و به مـراتـب افـزایـش  
ـیـاز،    قیمت کلیه اجـنـاس مـورد ن
ــه   ــه ی مــھــلــک تــری ب ضــرب
وضعیت معیشتی کـارگـران وارد  

اما با  وجود ھمه سرکوبـھـا،  .  شد 
ارعاب و دستگیری، کارگران در  
یکم می بخیابان آمدند و بر علیـه  
این ستمگری صدای خود را بلنـد  

 . کردند 
 ٩٣ اردیبھشت  

 

 
کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 علیرغم سرکوب، کارگران بخیابان آمدند
 سارا ھدایت 
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ــه   ــان ــاکــن در خ مــزدوران س
کارگر که پرورش یافته مـکـتـب  
ــد،   ــن ــاب مــحــمــدی ھســت اســالم ن
بالفاصله بعد از تعیین پایه حقـوق  
حقیرانه از سـوی دولـت روحـانـی  
ـرای   مثل یک پا منبری خـوب ب
ـنـد   ـت فریب افـکـار عـمـومـی گـف
دولت باید درصورت افزایـش تـورم  
در شش ماھه دوم، پایه حـقـوق را  
ـرای   افزایش دھـد و طـرف ھـم ب
اینکه ریا نشود جواب میدھد کـه  

ھمگی به خاطر  !  این امکان ندارد 
داریم که سال گذشتـه از داروغـه  
ـردنـد کـه   بـه داروغـه شـکـایـت ب
ـیـسـت  . حقوق تعیین شده قانونی ن

یکسال و یـک مـاه گـذشـت و   
دیوان عدالت اداری حـکـومـت در  
آستانه روز کـارگـر وعـده داد بـه  
ـنـد   شکایت فوق رسیدگی میـکـن
و حتما رای مصلحـتـی نـخـواھـد  

ــمــزد کــارگــر  !  داد  در مــورد دســت
ـرنـد   یکبار در سال تصمیـم مـیـگـی

کـه ایـن ھـم بـه  (  افزایش دھند  
یمن مبارزات کارگران بـه ایشـان  

ـم  )   تحمـیـل شـده اسـت  و تصـمـی
ایشان به گونه ای اسـت کـه ھـم  
خدا را خوش بیایید ھم خـلـق خـدا  
را که در اینجا در ھر دو نقـش را  
سرمایه دارد و میگویند ھمین ھـم  

ـتـه  ! زیادی است  اما ھنـوز دو ھـف
از گران کردن بنزین نگذشته کـه  
وزیر نفت حکومت گفته بایـد ھـر  
ـنـزیـن بـه دو ھـزار تـومـان   ـر ب لیت

چون اینجوری ھـمـه  !  افزایش یابد 
ـرر اســـت  ـــکـــی از  !  اش ضــ ی

ـتـه مـردم   کاربدستان حکومت گـف
 تومانی مصـرف  ٤٠٠ ھنوز بنزین  

ـر از دو   ـیـشـت میکنند چـرا کـه ب
 تـومـانـی  ٤٠٠ میلیارد لیتر بنزین  

ــاده   ــف ــھــای سـوخــت اســت در کــارت
  ٥ یعنی با فرض احتـسـاب  !  نشده 

  ٤٠٠ میلیون خـودرو، ھـر خـودرو  
لیتر بنزین ذخیره دارد یعنی دسـت  

ـنـزیـن  ٦ کم    ماه اصال خـودروھـا ب
این را بـگـذاریـد  .  مصرف نکردند 

ــار آمــار حــکــومــت کــه   ــن در ک
ـر  ٧٥ میگفت روزانه   ـت ـی ـیـون ل ـل  می

ــن ھـدر مــیــرود چـون   ــزی ـن   ٤٠٠ ب
!  تومـان ارزان اسـت ٧٠٠ تومان و  

ـر   این را بـگـذاریـد در کـنـار خـب
ـیـان مسـئـول   بازداشت سردار رویـان
سابق ستاد سوخت که به تنھـایـی  
از قبل ھمین کـارتـھـای سـوخـت  

 میلیارد تومان بـاال کشـیـده  ١٧٠ 
ـر از   ـیـشـت   ٥٠٠ است، یا لیسـت ب

ـتـه کـاربـدسـتـان   نفری که به گـف
حکومت مرتکب فساد شـده انـد،  
ـروت مـردم،   و بسیاری از چپاول ث
ـتـه خـود حـکـومـت و   که به گـف
اساتید اقتصاد یک عامـل مـھـم  
ـتـصـادی حـاکـم   در ورشکستی اق

ـرده "ھمین   بـوده  "  فساد مالی گسـت
 سال تجربه این حـکـومـت  ٣٥ که  

ــرده، ھــیــچ   " اراده الزم " ثــابــت ک
. برای برخورد با ایشان وجود ندارد 

چرا که ھمه کارگزاران حکومـت  
ید طـوالیـی در دزدی و غـارت  
ــن وجــود جــنــاب   ــا ای ــد و  ب دارن
ــر وعــده   روحــانــی در روز کــارگ

ــد کــه امســال   ســال رونــق  "  دادن
" تولید و شکستن رکود اقتصادی 

 .است 
 این حرف چـنـان گـزاف گـویـی  
ـتـصـاددانـان را   است که صدای اق

از دیـدگـاه مـنـطـق  "  در آورده که  
اقتصادی اما، قبـول وعـده اقـای  
ـنـه   روحانی و ھمکارانـش در زمـی
بازگشت به رونـق، جـای چـون و  

ایشـان تـاکـیـد  "  چرای بسیار دارد 
توصیف قـاطـعـانـه  : "...  میکنند  

سال جاری خورشیدی بـه عـنـوان  
ـتـصـادی "  از سـوی  "  سال رونـق اق

ـنـانـه     اقای روحانی، چندان واقع  ـی ب
رسـد، مـگـر آنـکـه    به نـظـر نـمـی 

ــیــس جــمــھــوری اســالمــی از   رئ
الـوقـوع بـه    تحوالتی مثبت و قریب 

ـلـی کشـور    ویژه در روابط بین  الـمـل
خبر داشته باشد کـه مـا از آنـھـا  

سـوای آنـچـه کـه در  ."  خبریم   بی 
پشت پرده میگذرد، آقای روحانی  
از یک چیز خـوب مـطـلـع اسـت  
ــی   ــل ــبــکــاری ابــزار اص ــری کــه ف

برای سـاکـت  .  تمشیت امور است 
ــن مــردم وعـده ھــای   نـگــه داشــت
ــریـن بــرای   ـریـن مـیـدھــد؛ شـی شـی
ــا آنـگــونـه کــه   ــه داران، ی سـرمـای
اقتصاددانان به مذاق شـان خـوش  

ـــد   ـــان " مـــی آی ـن ـریــ "! کـــار آفــ
ـران بـا   اقتصاددانان معتقدند که ای

ــــن  "  ـری ـــ ـت ــ ــــھ ـرخــــورداری از ب ــ ب

ھای ژئواکـونـومـیـک و    موقعیت 
ـفـت   ژئوپولیتیک، منابع سرشـار ن
و گاز، جمعیت کافی و صـاحـب  

ھای الزم از جـمـلـه سـواد،    کیفیت 
زیر بناھایی بھتر از شمـار زیـادی  
از کشور ھای در حـال تـوسـعـه،  

ھای کھن در عـرصـه داد و    سنت 
ــد، و غــیــره  ــالوه  ...  ســت ــه ع ب

گذاران داخلـی و خـارجـی    سرمایه 
ـر   در مـرحـلـه جـھـش بـا تـکـیـه ب
انرژی فراوان و نیروی کـار ارزان  

ـران   ــا دســتـمــزدی در ســطــح  ( ای ب
کشور ھای فقیر جـنـوب خـاوری  

ـرد    می )  آسیا  ـیـشـب ـنـه پ توانند زمی
ــرش   صــادرات کــاال ھــا و گســت
ــه   ــل ــغــال زا از جــم ــت خــدمــات اش
ـیـش از   توریسم را فراھـم آورنـد، پ
آنکـه بـا افـزایـش دسـتـمـزدھـا و  
ـقـه مـتـوسـط، یـک   گسترش طب
بازار ھشتاد میلیون نفری داخـلـی  
با قدرت خرید رو به افزایش را در  

ـــد  ـن ـــه بـــاشــ ـت ـــار داشــ ـی ــ ـت . " اخــ
ـنـد کـه   اقتصاددانان تاکید میـکـن

مـنـظـور  " (  کسـب و کـار " بایـد  
ــثـمــار و ســود آوری  ) ھـمــان اســت

ـنـان   چنان مھیا شود که کـارآفـری
ـرواز "بتوانند   ـتـصـاد پ " در آسمان اق

 .کند 
 سال حکـومـت اسـالمـی  ٣٥ ثمره  

ــکــاری   ــه جــز بــی ــرمــای   ٣٩.٥ س
ــفــری   ــون ن ــی ــل ــی بــه گــزارش  (  م

وغـارتـگـریـھـای  )  خبرگزاری مھر 
ـتـی " وسیع در تمام   ـری " سطوح مـدی

ـیـجـه مـحـکـوم   ـت حکومت، و در ن
کردن توده وسـیـعـی از مـردم بـه  

ـبـوده اسـت  ایـن  .  فقر و فـالکـت ن
حـــکـــومـــت نشـــان داده اســـت  
ـیـسـت کـه بـا وجـود   حکومتی ن

از ھـمـه امـکـانـاتـی  "  برخورداری " 
ـرمـیـشـمـارنـد تـا   که اقتصادانان ب
نشان دھند چـه مـیـدان وسـیـعـی  
ـران فـراھـم   برای کسب سود در ای
ـتـصـاد   است که به تعبیر اساتید اق

ـنـد دھـه  "  نرخ رشـد "    و  ٤٠ مـان
ــیــدی را  ٥٠ اوایــل دھــه    خــورش

ـتـوانـد   دوباره فراھم کند تا بلکـه ب
شرایط مـتـعـارف نـظـام سـرمـایـه  

ـنـکـه   داری را تضمین کند؛ نه ای
ـلـکـه نـمـی تـوانـد  . نمی خواھد ب

ـیـد   حاال ھر چـقـدر ھـم ایـن اسـات
به جای ضجه و  "  پیشنھاد کنند  

مویه بر سر این فـرصـت از دسـت  
ـنـی (" رفته   ـرخ  "  مـیـل بـاز آفـری ن

) رشد، به بیان صحیح فـوق سـود 
ـرانـی   ، فرھـیـخـتـگـان جـامـعـه ای

ـیـان تـوانـایـی   می  ھـا و    توانند با ب
ظرفـیـت مـلـی، و نـھـراسـیـدن از  
تکرار آنھا،  این تمـایـل را شـدت  

ـثـی   ."  بخشنـد  ـتـظـار عـب و ایـن ان
است که از این حکومت دارنـد و  
ـبـود   " خود معترف میشـونـد بـا ن

ـرای اصـالح   یک برنامه جامـع ب
ـــی  ـــابســـامـــان ـــادی    ن ـی ــ ـن ــ ھـــای ب

دولت حسن روحـانـی  ...  اقتصادی 
گـرفـتـار  "  دور بـاطـلـی »در ھمان  

ـر    خواھد شد کـه دولـت  ھـای اکـب
ھاشمـی رفسـنـجـانـی و مـحـمـد  

این یاس و ناامیدی  در  ."  خاتمی 
ــت حســن   حــالــی اســت کــه دول
روحانی توصیـه بـانـک جـھـانـی  
که پروژه نیم کاره دولت احـمـدی  
نژاد بود، فاز دوم آنرا استـارت زده  
تا شـایـد فضـای کسـب و کـار  

ــی و  " بــرای   ــان ایــران کــارآفــریــن
امـا حـتـی  .  بھبـود یـابـد " فرنگی 

طرح حذف سوبسیـدھـا ھـم نـمـی  
ـرانـی " تواند   " فرھیختگان جامعه ای

را مطـمـئـن سـازد  کـه فضـای  
ـنـان   ـرای کـارآفـری کسب و کار ب

ـتـصـاد  ." ...بھبود می یابد  اگر اق
ـــوط   ــس از ســق ــھــم پ ایــران، آن
ـرخ   چشمگیر دو سال گذشته، به ن
ـرسـد،   رشد دو تـا سـه درصـدی ب

آمـیـز    سخن گفتن از رونـق اغـراق 
در حـال حـاضـر  . ...  خواھد بـود 

مسئوالن ارشد کشور به نرخ رشـد  
ســه در صــدی در ســال جــاری  

اند کـه تـازه    خورشیدی امید بسته 
 ."تحقق آنھم حتمی نیست 

بر فرض محال اگر ھمین فـردا از  
دولت حسن روحانـی یـک  " طرف  

ارائه شـود  " برنامه جامع اقتصادی 
فضای کسـب  "که تضمین کننده  

باشد، برای مـا کـارگـران  "  و کار 
ـر و فـالکـت   ـنـده فـق تضمین کـن

ــشــتــر اســت  ـی ــه کــه   .  ب ــگــون ھــمــان
ــصــادی دھـه     ٤٠ اصـالحــات اقــت

رشد سـرمـایـه داری را تضـمـیـن  
در آن دھـه  .  کرد نـه رفـاه مـردم 

کارخانجات در ھمه جا سبز شدند  
ـنـان  "  سرمـایـه خـارجـی "  ـی بـا اطـم

کامل و بدون ھیـچ ریسـکـی در  
ایران سرمایه گذاری میکـرد امـا  
ــوده مــردم شــد   ثـمـره اش بــرای ت

ـر  " حلبی آباد "  ـی ـق ھا و مـحـالت ف
ھـمـه وعـده  .  نشین حاشیه شھرھـا 

ـــق   ـرای رون ـــی بــ ھـــای روحـــان
کـه  "  راه کـارھـای " اقتصـادی و  

ــای او   ــش پ ـی ــ ـــان پ ــادان ـــص اقــت
ــسـت جــز   ـی ــزی ن ــد چـی مـیـگـذارن
ــد بــرای ایــن   ــخــواھــن ــکــه مــی ایــن
حکومت وقت بخرند چون بـاالخـره  
از این سـتـون بـه آن سـتـون فـرج  

اقتصادانان خوب میدانند بـا  !  است 
ساختاری که حکومت جمـھـوری  

ـرا  (  اســـالمـــی دارد   ایشـــان آنــ
ــد  ــخــوانــن ــوژیــک زده مــی ــول ) ایـدئ

ـنـد دوران   ـرخ رشـد مـان ھیچگاه ن
 خورشـیـدی  ٥٠  تا  ٤٠ طالیی  ده  

سرمایه داری در ایران تکرار نمـی  
امــا ایشــان ھــم از تــرس  .  شــود 

توده مردم  "  ساختارشکنانه " حرکت  
ـنـد کـه   ھر جور شده تالش میکـن
ـرنـد تـا   دست این حکومت را بگـی
شایـد سـرمـایـه داری را در ایـن  
ـقـالب   گوشه جـھـان از تـھـدیـد ان
مردم در امان نگـه دارنـد؛ امـری  

جای چون و چرای بسـیـار  "  که  
 ."دارد 

 خیاالت محال بورژوازی
 یاشار سھندی 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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اخیرا مرکز آمار رژیم گزارش  
ـیـکـاری و   متفاوتـی از مـیـزان ب
اشتغال ارائه کـرده  کـه در نـوع  
ــا ســایــر   ــایســه ب ــق خــود و در م

برای  .  گزارشاتش، تفاوتھایی دارد 
اولین بار است کـه یـک ارگـان  
ــل و   ــر دلــی ــابــر ھ ــی بــن حــکــومــت
ـتـشـار ایـن   مصلحتی اقـدام بـه ان

ـتـا اعـالم  .  گزارش کرده است  سـن
آمار و ارقام واقعی و یا نـزدیـک  
به واقعیت از وضعیـت اشـتـغـال و  
بیکاری در دولت ھای جمـھـوری  

بوده و ھر باند  "  محرمانه " اسالمی  
و دار و دسته حکـومـتـی آمـار و  
. ارقام ویژه خودش را ارائه مـیـداد 

ـر   این گزارش مرکـز آمـار، تصـوی
بـخـشـا نـزدیـک بـه واقـعـیـت از  
ـری و واقـعـیـات   سیستـم آمـارگـی
اقــتــصــاد حــکــومــت و مــعــضــل  
بیکاری و اشتغـال در جـمـھـوری  
ــت  ــه داده اس ــی را ارائ . اســالم

ــخــشــا   ــن گــزارش  ب ــشــار ای ــت ان
ــرش   ــه گســت اعــتــرافــی  اســت ب
بیکاری و عـدم داشـتـن طـرح و  
ــت ھــا در جــمــھــوری   ــشــه دول نــق
اســالمــی بــرای رفــع مــعــضــل  

صرف نظـر از  . بیکاری می باشد 
جنبه ھای تبلغاتـی ایـن گـزارش  
که تالش دارد علت این بیکـاری  
را ناشی از سیاستھای دولت دھـم  
جلوه دھد، که بخشـا ھـم واقـعـی  
ــن   ــی دیـگــر ای اسـت، ھــدف اصـل
ـر گـردن   ـر ب گزارش انداختن تقصی
ـرای   دولت قبلی و خرید فرصـت ب

گـزارش  .  دولت روحانی می باشد 
 :مرکز آمار میگوید 

ــش از  "  ـی ــون و  ٣٩ ب ــی ــل   ٥٠٠  مـی
ھزارنفر از جمعیت کشـور اسـاسـا  
ــای   ــارھ ــات و آم ــاســب ــح در م
تخـصـصـی وارد نشـده انـد و بـه  
ـنـد و نـه   عبارتی نه شاغل ھسـت

تـعـریـف مـرکـز آمـار از  .  بیـکـار 
تمام افـراد  : جمعیت فعال این است 

ـر طـبـق تـعـریـف  ١٠   ساله و بیشـت
ـیـد کـاال و خـدمـات   کار، در تول

و یا از  )  شاغل ( مشارکت داشته  
ـرخـوردار بـوده   قابلیت مشـارکـت ب

ــد   ــکــار ( ان ــت فــعــال  ) بــی ، جــمــعــی
 !اقتصادی محسوب می شوند 

ــه   ــکـت ــه ن گـزارش مــرکـز آمـار ب
ــگــری اشــاره کــرده و   آمــاری دی

  ٢٤ از جمعیـت حـدود  : " میگوید  
ـتـصـادی   ـری فـعـال اق ـف میلیون ن
کشور در سال گذشته زنان خـانـه  
دار، سربازان، دانشجویـان و دانـش  
آموزان نیز وجـود دارنـد کـه جـزو  
ـتـصـادی کشـور   جمعیت فعـال اق

در فاصله سـال  .  محسوب شده اند 
، بر تعداد جمعیـت  ٩٢  تا  ٨٤ ھای  

نه شـاغـل و نـه  ( غیرفعال کشور  
ـر  ٥٠٠  میلیون و  ٦ ) بیکار  ـف  ھـزارن

افزوده شده است و این موضوع بـه  
 سـال  ٨ این معنی اسـت کـه در  

گذشته به جـای افـزایـش تـعـداد  
ــال   ــع ــاغــل و ف ــای ش گــروه ھ

ـر بـه  ٦.٥ اقتصادی،   ـف ـیـون ن ـل  مـی
 "!"جمعیت غیرفعال پیوسته اند 

این گزارش مرکز آمار از جـھـات  
. مختلفی حائز اھمیت می بـاشـد 

ـیـن بـار   ـرای اول مرکز آمار رژیم ب
اعتراف کرده و بخشـا بـا آمـار و  
ارقام ثابت کرده که سـیـاسـتـھـای  
اشتغالزایی ھمه دولت ھای بر سر  
ــه   ــه دھ ــده در س کــار آورده ش

ــژه در   ــوی ــه، ب ــذشــت ــال  ٨ گ  س
گذاشته، در عمل شکست خورده،  
نه تنھا اشتغالزایی نشده؛ بلکه بـه  

جـمـعـیـت  " اعتراف این گزارش به  
 .نیز اضافه شده است " غیرفعال 

ـقـل ایـن گـزارش فـاصـلـه   نقطه ث
 مـی بـاشـد  ٩٢  تـا  ٨٤ سالھای  

یعنی دوره ای که دولت احـمـدی  
ـر سـرکـار آورده شـد  شـعـار  .  نژادب

دولت، ایجاد اشغال ھای میلیونی  
بــود و احــمــدی نــژاد مــدام در  
ــی اش پــروژه   ــان ســفــرھــای اســت

  ٨ در طـول ایـن  .  افتتاح میـکـرد 
سال دولت مدام آمار وارقـام ھـای  
دستکاری شده و دروغ ارائـه داد  
ـرای حـل   تا نشـان بـدھـد مـثـال ب

ـیـکـاری طـرح دارد  در  .  معضل ب
بنگـاھـھـای زود  "  ھمین دوره طرح 

ھـزاران  .  را به اجرا گذاشتند "  بازده 
میلیارد تومان وام بـه طـرح ھـای  
ـر جـزو   خود اشـتـغـالـی، کـه اکـث
ـیـت   اطرافیان و باندھای دولت و ب
ـروژه   رھبری بودند، پول دادند که پ

ــد  ــن ــتــاح نــمــای ــت ــت  .  اف ــر دول اواخ
ـیـق   احمدی نژاد مجلس وارد تـحـق
ــای   ــھ ــاســت ــص از ســی ــح و تــف
ـتـا   اشتغالزایی دولـت شـد و نـھـای
ـــزان   ـی ـــد کـــه مــ ـردن اعـــالم کــ

ـر  ١٤ اشتغالزایی ساالنه   ـف  ھـزار ن
ـیـاردتـومـان  .  بوده است  ـل ھزاران مـی

. پول به این بھانه خورده شده اسـت 
در جــریـان جـنــگ و دعـواھــای  

، دار و دسـتـه   ٩٢ انتخاباتی سال  
ـرای زدن   روحانی از این موضوع ب
طـرفـداران احـمـدی نـژاد نـھـایــت  

ـفـاده را کـرد  بـعـد از روی  .   است
کــار آورده شــدن روحــانــی، وی  

 روزه اش را اعـالم  ١٠٠ برنـامـه  
کرد و گـفـت کـه در طـول ایـن  
ــا   ــارزه ب ــت طــرح مــب مــدت دول

 .بیکاری را ارئه خواھد داد 
 مـاه از  ٨ االن بـعـد از گـذاشـت  

روی کـار آمـدن دولـت روحـانـی  
مرکز آمار رژیم این آمار ارقام ھا  

خـود ایـن گـزارش  .  را داده اسـت 
ـنـکـه   ـر ای اعتراف دیگری اسـت ب
ـتـوانسـتـه و   دولـت روحـانـی ھـم ن
نخواھد توانست طرح و نقـشـه ای  
برای اشتغالزایی ارائـه داده و بـه  

دالیـل  .  این معضـل جـواب بـدھـد 
این موضوع ریشه در بحران عمیـق  
اقتصادی و نگرش کل حکـومـت  

 .قرار دارد  .. به اقتصاد و 
نکته مھم دیگر، اوضاع بـحـرانـی  
ــن دوره و اوج   حــکــومــت در ای
ــای   ــدھ ــان ــن دعــواھــای ب گــرفــت
حکومتی و نھایتا به میدان آمـدن  

ـراضـات سـال    بـه  ٨٨ مردم و اعـت
کل رژیم بود که آن مـوقـع کـل  
نظام زیر تعرض مردم گرفـتـه شـد  
و حـکـومـت حـالـت فـوق الـعـاده  
اعالم کرد و خطر سرنگونـی  در  
بیخ گـوش حـکـومـت بـود، مـی  

ــن دوره مـوضــوع  .  بـاشـد  در ھــمـی
و جلوگیری از خـطـر  "  بقای نظام " 

سرنگونی در راس ھـمـه امـورات  
ـرزه  .  دیگر رژیم قرار گرفت  پـس ل

ـراضـات مـردم بــر   ھـای ایـن اعـت
علیه رژیم ھنوز کـه ھـنـوز اسـت  
ـر بـاالی   خطـر  سـرنـگـونـی را ب
. سرنظام زنـده نـگـه داشـتـه اسـت 

معضل حفظ نظام اولویت اول شـد  
ـیـکـاری و رفـع و   و مبارزه بـا ب
ــادی   ــص ــضــالت اقــت ــع ــوع م رج

کل  .  حکومت به حاشیه رانده شد 
ـری   جمھوری اسالمی و بیت رھـب
بارفع موقت خطر سرنگونی نظـام،  

ـنـد ٩٢ پا به انتـخـابـات   .  گـذاشـت
ــرون   ــی ــی را از صــنــدوق ب روحــان
ـتـوانـد   ـلـکـه وی ب " کشیدند تا ب

ـر بـانـدھـای  "  اعتدال و امـیـد  را ب
حکومتی برگـردانـده و راه حـلـی  
برای معضالت مزمن حـکـومـت،  
ـتـصـادش ارائـه بـدھـد  . از جمله اق

 مـاه  ٨ االن ھم بـعـد از گـذشـت  
ـقـشـه ای   ھـنـوز دولـت طـرح و ن
برای اشتغالزایی و رفـع و رجـوع  

ـر و  .  معضالتـش نـدارد  و ھـر وزی
ـفـاوت   سخنگویش ھر روز آمار مـت
ــکــاری   ـی ـرش ب دیـگــری از گســت

ـریـن آمـار  .  ارائه میدھند  در جدیدت
ـر کـارش   ھا، دولت روحانی و وزی

ـیـکـاری " صحبت از   " سـونـامـی ب
کرده و چشم انداز رشد اقتصـادی  
ـر اعـالم کـرده   ـر صـف را منفی زی

تنھا وعده داده اند که درآمـد  .  اند 
حاصل از به اجرا گذاشتن مرحـلـه  
دوم  طرح ھدفمـنـد کـردن یـارانـه  
ھا را به طرح ھای اشـتـغـالـزایـی  
برای ایـجـاد اشـتـغـال اخـتـصـاص  

 .!!خواھند داد 
این وعده را احمدی نژاد ھـم داده  
بود و ھزاران میلیـارد تـومـان پـول  
در دوسال آخر دولـت دھـم از ایـن  

بسـتـه مـالـی  " محل را به عنـوان  
بـه  "  حمایت از تولید و اشتغالزایـی 

باندھای حکومتی و سران صنایـع  
ـرار بـود   حکومت داد که گویـا ق

بعد از دوسـال  .  ایجاد اشغال نمایند 
گفتند که ایجاد اشغـال شـد امـا  

در  .  شکل نگرفـت "  اشتغال پایدار " 
ـیـارد   ـل یک کالم اینھا ھزاران مـی
پول را بین باندھای حکـومـتـی و  
ـتـصـادی   کنسرن ھای مافیای اق

دولت روحانـی  .  رژیم تقسیم کردند 
ھم دارد با این وعده اش ھمان راه  

در  .  دولت قبلی را ادامه مـیـدھـد 
بخش ھای مختلف گزارش جدیـد  
مرکز آمار میشود اثرات و تبعات  

 . این وعده ھا را دید 
ـیـکـاری   برگردیم به آمار و ارقام ب

ـراف  .  مرکز آمار  خود گزارش اعـت
کرده اسـت کـه زنـان خـانـه دار،  
ــش   ــان و دان ــازان، دانشــجــوی ســرب

  ٦ آموزان، که جـمـیـعـتـی بـاالی  
میلیون نفـر مـی بـاشـد بـه آمـار  
شاغالن اضافه شده تا رقم اشتغال  

ایـن  .   میلیون افزایـش یـابـد ٢٤ به  
ــاری   ــای آم ــک ھ ھــم از کــل
دولتھای قبلـی بـوده کـه سـالـھـا  
اینھا در بـاره اش سـکـوت کـرده  
ــه آن   ــد ب ــور شــده ان ــب واالن مــج

ــد  ــن ــراف نــمــای ــت ــیــت  .  اع   ٦ جــمــع
میلیونی که طبق این آمار جـدیـد  
ـیـدی   ـتـصـادی تـول در فعالیـت اق

حـدود دومـاه  .  دست نداشته اسـت 
ـر کـار و مـعـاونـان   پیش ھم  وزی
ـــد کـــه   ــالم کــردن ــی اع ــان روح

ـیـکـاری  ١٠ سونامی    میلیـونـی ب
این را ھـم بـایـد بـه  .  در راه است 

ـیـکـاران  مـرکـز آمـار   جمعیـت ب
اضافه کرد تا رقم واقعـی مـیـزان  

ـیـکـاری روشـن گـردد  گــزارش  .  ب
جدید مرکز آمار میگویـد اسـاسـا  

ــر در  ٣٩ بــیــش از   ــون نــف ــی ــل  مــی
یـعـنـی  .  آمارگیریھا وارد نشده اند 

این جمعـیـت  .  نه شاغلند نه بیکار 
میلیونی طبق تعریـف ایـن ارگـان  
رژیم، واجد شرایط کار بـوده انـد،  

ــد  ــه ان ــت ــداش ــنــی  .  امــا کــار ن ــع ی
ـیـکـار در  ٣٩ جمعیت    میلیـونـی ب

گزارش جدیـد مـرکـز آمـار  .  ایران 
رژیم تصویری نسبتا نـزدیـک بـه  
ـیـکـاری و   واقعیت از وضـعـیـت ب

ـرافـی  .  اشتغال ارائه داده است  اعـت
به شکست ادعاھا و سیاسـتـھـای  
دولت ھای بر سـرکـار آورده شـده  

 سـال  ٨ در این سه دھه، بویژه در  
ایـن گـزارش  .  گذشته می بـاشـد 

نشان میدھد چگونه دھـھـا ھـزار  
میلیارد تومان پول به بھانـه ھـای  
ــدھــای   ــن بــان ــی ــغــال ب ــجــاد اشــت ای
ـری از   حکومتی توزیع شده و خـب

ـبـوده اسـت  مـبـارزه بـا  . " اشتغال ن
ــکــاری  بــه شــیــوه جــمــھــوری  "  بــی

اسالمی برای دار و دسـتـه ھـا و  
ــرصــه   ــتــی، ع ــانــدھــای حــکــوم ب

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

  میلیونی٣٩بیکاری 
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دزدیھا و پول باال کشـیـدنـھـا، بـه  
عبارتی عرصه پرسود درآمـدھـای  

دولتھا ایـن  .  افسانه ای بوده است 
ـبـل   عرصه را مدیریت کرده و از ق

ھیـچ  .  آن پول خورده و می خورند 
ـرای   ـقـشـه و راه حـلـی ب طرح و ن
ـیـکـاری نـداشـتـه و   رفع معضل ب

این گزراش دولت روحانـی  .  ندارند 
و ادعاھایش در باره اشتغالزایی و  
رشد اقتصـادی را بـا مشـکـالت  
ـرده اســــت  ــ ـرو ک ــ ـــدی روب . ج

مشکالتی که خود دولـت نـاچـار  
امـا  .  به اعتراف به آنھا شده اسـت 

ـرای مـھـار   راه حل و نقشـه ای ب
تـا  .  بیکاری و ایجاد اشتغال ندارد 

ــت روحــانــی   ــنــجــا کــار دول ــی ھــم
ـر   انداختن تقصیر ایـن وضـعـیـت ب
دوش دولت قبلی، کـلـی گـویـی  
ــتــصــاد، دادن وعــده   ــرصــه اق درع
ـتـصـادی   برای بھبود و گشایش اق
وگره زدن ھمه این مـعـضـالت بـه  
ـیـت در سـیـاسـت خـارجـی،   موفق
بحران ھسته ای و لغو تـحـریـمـھـا  

دولت روحانی ھمان راه  . بوده است 
و ســیــاســتــھــایــی را در عــرصــه  
ـیـش   اقتصاد و ایجاد اشتغـال در پ
گرفته که دولت قبلی انجـام داده  

ــت اســالمــی ســرمــایــه  .  اســت  دول
ـلـه بـا   داران  امر و فـکـرش مـقـاب
معضل میلیونی بیکاری نبـوده و  

خـود ایـن دولـت  و  .  نمی بـاشـد 
دولتھای قبلی در ایجاد گستـرش  
ـیـونـی   ـل بیکاری و اخراج ھای مـی
ـنـه سـاز ایـن   دست داشته و زمـی
ـبـل   بیکاری میلیونی بوده و از ق

ـرده انـد  ـرای  .  آن سود و منفعت ب ب
پایان دادن به ھمه این مـعـضـالت،  
از جمله حل معضل بیـکـاری، در  
قدم اول جـمـھـوری اسـالمـی  و  
دولتش ھایش که عامالن اصـلـی  
این وضعیت می باشنـد را، بـایـد  

 . راه دیگری نیست . به زیر کشید 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

طـبــق گــزارشـی کـه بـه حــزب 
 اردیـبـشـھـت ١٧ روز  رسیده است

ماه كارگران مـخـابـرات راه دور 
شیراز در مقابل اداره صـنـایـع و 
معادن این شھر دست به تـجـمـع 
ــــا  ــــد و ب اعــــتــــراضــــی زدن
پــالکــاردھــائــی کــه روی آنــھــا 
نوشته شده بـود وزارت صـنـایـع 

 مرگ بـر  این آخرین اخطار است
ــان  ــمــی ســھــامــدار اصــلــی ( قــائ

و حق و حـقـوق كـارگـر ) شرکت
 عزم خـود را  پرداخت باید گردد

برای گسـتـرش مـبـارزات خـود 
کـارگـران خـواھـان .  نشان دادنـد

 ماه حقوق و ٥٥پرداخت فوری 
 .سنوات معوقه خود ھستند

 جــمــھــوری  طــبــق ایــن گــزارش
اسالمی مـامـوریـن حـراسـت را 
بعنوان بخشی از دم و دسـتـگـاه 

 سـراغ  کثیـف وزارت اطـالعـات
کارگران فرستاد تا کارگران را 
پـراکـنــده کـنــنـد امــا كـارگــران 

مقاومت کرده و به تجـمـع خـود 
ادامه دادند و اعالم کـردنـد تـا 
گرفتن حـق و حـقـوق خـود بـه 
ــراضــی ادامــه  ــات اعــت ــع ــجــم ت

 . میدھند
 

در اردبیل نیز طبق گزارشـی از 
ــا  کــارگــران و کــارکــنــان  ھــران

ــرات ایــن شــھــر روز   ١٧مــخــاب
اردیبھشت بـا خـواسـت پـرداخـت 
بموقع دستـمـزدھـا و ھـمـچـنـیـن 
تدادم قـرارداد کـار در مـقـابـل 
استانداری در این شھر دست بـه 

مــزدوران نــیــروی .  تــجــمــع زدنــد
انتظامی و لباس شـخـصـی ھـا 
  که حضور چشمگیری داشـتـنـد

تالش کردند جلو ورود کارگـران 
به استانداری را بگیرند کـه بـه 
درگیری لفظی میان کارگران و 

 .آنھا منجر شد
 

حزب کمـونـیـسـت کـارگـری از 

خـواســت ھــای بـحــق کــارگــران 
ــه حــمــایــت و دخــالــت  قــاطــعــان
مزدوران جمـھـوری اسـالمـی را 

حزب کارگـران .  محکوم میکند
را به تشکیل مـجـمـع عـمـومـی 
برای تصمیم متـحـد و سـازمـان 
یافته برای تداوم مبارزات خـود 

حزب خانواده ھـای .  فرامیخواند
کارگران و مردم شیراز و اردبیل 
ــجــمــعــات  ــه شــرکــت در ت را ب
. اعتراضی کارگران فرامیخواند

اگر جمھوری اسالمی بـا ھـمـه 
نیـرویـش دسـت بـه مـقـابـلـه بـا 
کارگران میزند ما نیز بـایـد بـا 
تــمــام نــیــروی خــود بــه مــیــدان 

 . بیائیم
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 مـه ٨، ١٣٩٣ اردیبـھـشـت ١٨

٢٠١٤ 

 کارگران مخابرات شیراز و اردبیل دست به تجمع زدند 



 11 ٣١١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ١٨٦ اطالعیه شماره  
ـنـد ٢٠٩ از بھنام ابراھیم زاده از رھبران شناخته شده کارگری که ھم اکنون در بند   .   اوین بسر میبرد، خبری در دست نیست و از زمان انتقال او به این بند خانواده وی از او بـی اطـالع ھسـت

 طبق روال ھر دوشنبه که بھنام مالقات حضوری داشـت، ھـمـسـر او بـه زنـدان اویـن مـراجـعـه  به گزارش کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده، امروز دوشنبه بیست و دوم اردیبھشت  
ـری بـه    اما باز ھم بی .   خرداد مراجعه کرد ۵اما باز ھم خبری از بھنام نبود و ھمسر وی جھت پیگیری وضعیت او به قاضی خدابخشی رئیس دادگاه  .   کرد  ـیـجـه و بـدون ھـیـچ خـب  نت

 .اش از طرف مسئوالن زندان اوین قطع شده بود   ھای بھنام با خانواده   قابل ذکر است که از چندین ھفته پیش مالقات . منزل بازگشت 
ـم فـروردیـن مـاه و ضـرب و  ۵ھای ویژه امنیتی جمھوری اسالمی  به بند    الزم به یادآوری است که بھنام ابراھیم زاده به دنبال حمله ددمنشانه نیرو   زندان اوین در تاریخ بیسـت و ھشـت

 بازگردانده شـد و بـعـد از دو روز  ٣٥٠ سپس در یازده اردیبھشت به  .   منتقل شد ٢٤٠  به انفرادی ھای  ٣٥٠  سابقه زندانیان سیاسی در این بند، ھمراه تعدادی از زندانیان سیاسی بند    شتم بی 
ـتـه  از آن روز به بعد خانواده بھنام با اینکه چندین بار به زندان اوین مراجعه کرده اند، اما نتوانسته اند ھیچ خبری از بھنام دریافت کننـد  .   منتقل شد ٢٠٩ مجددا به سلول انفرادی   و بـه گـف

 .  نبرده و گویا بھنام مفقود شده است    که انجام داده تا االن راه به جایی   ھایی    تالش   ھمسر او با تمامی 
ـم .  ھمه شواھد حاکی از وضعیت نگران کننده بھنام ابراھیم زاده است  ـی . اخبار مربوط به بھنام را در سطح جھانی انعکاس دھیم و تالش کنیم که حمایت وسیع بین المللی را از او جـلـب کـن

ـم زاده،  .  خواستار مالقات فوری خانواده بھنام با او و خبرگیری از وضعیت این کارگر زندانی شویم . به ھر شکلی که میتوانیم به حمایت از او برخیزیم  ـراھـی با تمام قوا برای آزادی بـھـنـام اب
 . تالش کنیم 

 بھنام ابراھیم زاده، ھمه کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند 
  کمپین براي آزادي کارگران زندانی 

 ١٨٣ اطالعیھ شماره  
 منتقل شده اند و از مازیار گیالنی نـژآد و دیـگـر فـعـالـیـن دسـتـگـیـر شـده ٢٠٩جعفرعظیم زاده وجمیل محمدی به انفرادی   

 سندیکای فلزکار و مکانیک خبری نیست
 ھزار کارگـر بـرای خـواسـت ٤٠قبال گزارش کردیم که جعفر عظیم زاده  و جمیل محمدی دو تن از ھماھنگ کنندگان طومار 

 ازدیبھشت ١٠افزایش دستمزدھا و از اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در آستانه روز جھانی کارگر، در نیمه شب 
 اردیبھشت در جریان گرامیداشت روز جھانی ١٢ اردیبھشت و ١١ھمچنین تعدادی از فعالین کارگری در روزھای . دستیگر شدند

.  بسـر مـیـبـرنـد٢٠٩آخرین خبرھا اینست که جعفر عظیم زاده و جمیل محمـدی ھـمـچـنـان در انـفـرادی . کارگر بازداشت شدند
 اردیبھشت که در مقابل وزارت کار و پایانه آزادی و سنندج بازداشت شده بودند، آزاد شـده  و از بـازداشـت ١١دستگیرشدگان 

 اردیبشھت مازیار گیالنی نژآد و دیگر اعضای سندیکای فلزکار مکانیک که در جریان برگـزاری مـراسـم اول ١٢شدگان روز 
مه در محلی به نام برغان در غرب  تھران که به صورت گلگشتی خانواده برپا شده بود، بازداشت شـده انـد، خـبـری در دسـت 

 . نیست و اسامی دیگر دستگیر شدگان این تجمع در دست نیست
 . جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، مازیار گیالنی نژآد و دیگر دستگیر شدگان روز جھانی کارگر باید فورا آزاد شوند

 بسر مـیـبـرد و وضـعـیـت او ٢٠٩الزم به یادآوری است که بھنام ابراھیم زاده از فعالین کارگری شناخته شده، ھنوز در انفرادی 
 . نگران کننده است

 . ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٢٠١٤ مه  ٦   ١٣٩٣ اردیبھشت ١٦
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 

  اردیبھشت آزاد شده است١٧مازیار گیالنی نژاد روز چھارشنبه : کارگر کمونیست

 زاده  خبری در دست نیست از بھنام ابراھیم
 وضعیت بھنام نگران کننده است

 دستیگر شدگان اول مه باید فورا آزاد شوند
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ـران   ـــه ھـــای کـــارگــ ـی  اطـــالعــ
کارگران کـارخـانـجـات نـورد و  " 

پروفیل ساوه و لوله سـازی صـفـا  
و کارگران شھـرصـنـعـتـی کـاوه،  

،  " مامونیه و شھرصنعتی اراک  
ــران خــودرو ســازی ایــران  "  كــارگ

ــا  ــپ کــارگــران  "  ،  " خــودرو و ســای
ـراضـی   امضا کننده طـومـار اعـت

ــدج و کــرمــانشــاه  ــن " ،  " در ســن
کارگران اخراجی نسـاجـی ھـای  
ــان، نســاجــی شــاھــو   ــردســت . ک

ـرریـس  سـنـدیـکـای  "  ،  " نساجی پ
کمیتـه ی  "  ،  " کارگران ھفت تپه 

ــه   ـرای کـمـک ب ھـمـاھـنـگـی ب
" ،  " ایجاد تشکل ھای کارگـری 

ــران شــرکــت   ــکــای کــارگ ــدی ســن
" ،  " واحداتوبوسرانی تھران و حومه 
ـران  در  "  اتحادیه آزاد کـارگـران ای

دفاع از کارگران زنـدانـی پـدیـده  
مھم و به عرصـه ای از مـبـارزه  
ـبـدیـل شـده   کارگران و جامـعـه ت

ـری ایـن عـرصـه و  .  است  ـیـگـی پ
فعالیت مشترک و باز کردن راه  
ــی آزادی کــارگــران   ھـای عــمــل
زندانی، جبھه تـعـرض آشـکـار و  
ــه   ــی ــی کــارگــران عــل ــای زورآزم

ــدان   ــزن ــگــیــری و فشــار و ب دســت
ـیـن   انداخین سخـنـگـویـان و فـعـال

محورھای مـھـم  . کارگری است 
ـنـھـا بـودنـد  . روز کارگر امسال ای

ـلـه بـا   جمھوری اسالمی در مقـاب
روز کارگر، صف آرایی علنی و  
. امنیتی ـ نظامی را اتخـاذ کـرد 

ــســی نــھــادھــای   ــی اقــدامــات پــل
ـرانـه بـود  تـرس  .  امنیتی پیـشـگـی

ـراض   جمھوری اسـالمـی از اعـت
علنی کارگران و مـردم، طـومـار  
ــش از   ـی چـھــل ھــزار امضـا از ب
ــان و ده ھــا مــراکــز   ھشـت اســت
تولیدی، حمایت کـارگـران فـعـال  

ـیـن چـھـل ھـزار امضـا،   ـپ از کـم
اعتصابات و اعتراضات یـکـسـال  
ــه شــورای   ــه حــول مصـوب گـذشـت
(عالی کار و حداقل دسـتـمـزدھـا 

ـر ٤  ـر خـط فـق رد و نـه  )  برابر زی
کارگران به ایـن مصـوبـات ضـد  
ــع و   ــجــم ــا ت کــارگــری، ده ھ

ـلـه بـا   اعتصاب رادیکال در مـقـاب
ـرای تـحـقـق   دولت و کارفرماھا ب
مطالبات کـارگـران و بـویـژه در  
ارتباط با عدم پرداخـت حـقـوق و  
ـرداخـت نشـده، حضـور   مزدھای پ
علنی کارگران و مردم در کانـال  

کانـال  "ھای تلویزیونی و از جمله  

، آماده شدن برای تجمع در  " جدید 
مقابل وزارت کار و حضور تعـداد  
ـرای   زیادی از کارگران و مـردم ب
ایجاد تجمع بمناسبت روز کارگـر 

ترندی اعتراضی که به نسـبـت  ( 
ـفـاوت اسـت  . سالھای گذشته مت

باز خوانی آماده بودن کارگران و  

). مردم را باید باز و مـرور کـرد 
ــن و از دل   روز کــارگــر بــر مــت
ـبـانـه   اعتراض رادیکال و حـق طـل
ــه وضــع   ـی کـارگـران و مـردم عـل
مــوجــود و بــرآمــده از دفــاع از  
ــراض بــه نــظــام   ــت ــدگــی و اع زن
ـــت و   ـرمـــایـــه داری و دول ســ
. جمھوری اسالمی برخاستـه بـود 

ـری، تـاکـنـون   بعنوان تنیـجـه گـی
ــه در دفــاع از   ــدیـن اطــالعـی چـن
ــران زنــدانــی صــادر شــده   کــارگ

خـواسـت مـحـوری صــادر  .  اسـت 
کننـدگـان اطـالعـیـه ھـا آزادی  
ــدانـی از جــمـلـه در   کـارگـران زن
ـر   ـری جـعـف محکومیـت دسـتـگـی
عظیـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی  

ـیـوسـتـن  .  است  تکثیر وسیع تر و پ
ھر چه بیشتر کارگران، معلـمـان،  
دانشجـویـان و مـردم در جـامـعـه  
برای آزادی کارگـران زنـدانـی و  
ـر   آزادی کارگران زندانی را بیشـت

 .      کنیم 
 

 نا امنی محیط کار
 

ماه گذشـتـه  ٥ در اخبار کارگری  
بیشترین آمار ناشی از نـا امـنـی  
محیط کار مربوط بـه کـارگـران  
ــژه کــارگــران   ــوی پــروژه ای و ب

ـقـی  .  ساختمانی، اسـت  مـحـمـد ت
حسینی، معاون وزیر تعاون، کـار  
ـیـن   و رفاه اجتمـاعـی در امـور ب

ـیـش از  : " الملل اعالم کرده    ٤٧ ب
درصــد حــوادث کــار در کشــور  
ـفـاق   برای کارگران ساختمانـی ات

ــد  ـت ســال  ٥ در فـاصــلـه  ."  مـی اف
گذشتـه تـعـداد حـوادث شـغـلـی  
برای کـارگـران سـاخـتـمـانـی از  

درصـد افـرایـش  ٤٧ درصد بـه  ٣٥ 
 . یافته، است 

ـفـات و مـرگ ھـای   بیشترین تل
ناشی از  نا امنی محیط کار و  
ــان    ــی، در مــی ــان ــی ج ــا امــن ن
کارگران سفید امضا و کـارگـران  
ـفـاق افـتـاده   قراردادھای موقت ات

ــط ھــای کــار،  .  اشــت  ــی در مــح
مرگ ھای محیط کار از میان  
کارگرانی اتفاق افـتـاده کـه در  
ــکـــار   ــا ب ــانســـازی ھ ـــم ــاخــت س

ـــد  ـن ــ ـر  .  مشـــغـــول ــ ـر اث ریـــزش بــ
ـر   ـــ ـی ـرداری ھــــای غـــ ـــ گــــودب
ـقـــوط و   ـــخـــصـــصـــانـــه، ســ ـت مــ
گازگرفتـگـی در چـاه، سـقـوط  

داربست کاران، محیط کار را بـه  
ـبـدیـل کـرده   قتلـگـاه کـارگـران ت

ـــای  .  اســـت  ـــکـــی از راه ھ ی
ــه داران و   ــای ــی ســرم ــوی ســودج
کارفـرمـایـان صـرفـه جـویـی در  
ھزینه ھای تولید، از جمله فراھـم  
نکـردن امـکـانـات و تـجـھـیـزات  
ـرار   ایمنی در مـحـیـط کـار و ق
ـرس کـارگـران   ندادن آنھا در دسـت

این صـرفـه جـویـی حـتـی  .  است 
ـریـن امـکـانـات   شامل ابتدایـی ت
مانند لباس، دستکش، کاله کـار  

از سوی دیگـر  .  و غیره می شود 
شدت آھنگ کار و تولید بیشتـر  
ـر، سـاعـات کـار   در زمـان کـمـت
طوالنی، خسـتـگـی کـار کـردن  

 شیفت، کار سنـگـیـن  ٢ حتی در  
ـفـت شـب، کـار بـا   بویژه در شـی
ـقـص   دستگاه و وسـایـل دارای ن

که نیاز به خارج کـردن از  (فنی  
و   )  خط تولید و انجام تعمیر دارند 

کارگران  را در شـرایـط طـاقـت  
فرسایی قرار می دھـد کـه ھـر  
لحظه خطر رخ دادن حـادثـه ای  
ــن   نـاگـوار، بـه آســانـی در کـمـی

حــوادث کــار،  .   جــانشــان اســت 
ـیـات   ـل نجات، کمک رسانی، عم
ـقـال و درمـان مـجـروحـیـن بـا   انت
ضعیف ترین و کمترین امکـانـات  
ـبـل ھـیـچ   و اتالف زمان که از ق
گونه تدبیری برای آن مھیا نشـده  

 . است، بر عمق فاجعه می افزاید 
ایجاد و برپایی مجمـع عـمـومـی  
ــازرس و   ــخــاب ب ـت مـحــل کــار ان
ھیئت نطارت توسط کارگـران در  
محلھای کار  و ارائـه گـزارش  
ایمنی کار به مجمع عمومـی و  
علنی کردن این گزارشھا امنیـت  
ـر   ـیـشـت ایمنی مـحـیـط کـار را ب

ــد  ــکــن ــالم  .  مــی ــک ک و در ی
جلوگیری و باالبردن سطح ایمنـی  
ـر   ـتـھـای مـوث محیط کار با دخال

 .کارگران عملی است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

جعفر عظیم زاده و جمیل 
محمدی دو نفر از دستگیر 

شدگان روز جھانی کارگر را 
 ! فورا آزاد کنید

خواست و فریاد ھزاران 
 !کارگر

 

قتلگاه کارگران: محیط کار  
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 تراژدی انسانی سوء تغذیه  
ھر سه روز یـک بـار بـه  :  مشاور شرکت صنایع شیر ایران 
ـفـات زلـزلـه  ٢٣٠ دلیل بیماری پوکی استخوان   ـل  نفر معادل ت

تـوان بـا    دھـنـد کـه مـی   جان خود را از دست می "  ارسباران " 
افزایش سرانه مصرف شیر به میزان زیادی از این مـرگ و  

طبق آخرین آمار بـانـک مـرکـزی  .   میرھا جلوگیری کرد 
ھـا    در دو سال نخست اجرای فاز نخست ھـدفـمـنـدی یـارانـه 

در  .   درصد کاھـش یـافـت ١٨ مصرف مواد غذایی  معادل  
 درصـد  ٤٢ بین مواد غذایی بیشترین کـاھـش مصـرف بـا  

مربوط به شیر و لبنیات بوده که در واقع این یک کـاھـش  
طـبـق آمـارھـای رسـمـی  .   نبوده بلکـه سـقـوط بـوده اسـت 

ـیـون  ١٥٠ کم به طور میانگین    اکنون دست   بھداشتی  ھم   میل
 .دندان پوسیده در دھان مردم ایران وجود دارد 

 
 اعتراضات کارگری

 
 اعتصاب غذای کارگران سیمان دشتستان 

  ١٥ ( کارگران کارخانه سیمان دشتستان از   :  اردیبھشت ١٧ 
تغییر عـنـوان شـغـلـی  " برای تحقق خواستھایشان  ) اردیبھشت 

در قرار دادھای کار  که باعث محرومیت شغلی کارگـران  
و  .  حتی از حقوق مطرح شده در قانون کـارشـان شـده اسـت 

ـر آن و   ـی ـی ـفـت وتـغ از  .. "   کاھش اضافه کاری، حق شی
در این اعتصـاب  .  اند   خوردن غذا در کارخانه خودداری کرده 

درج عـنـوان  .   نفر از کارگران شـرکـت کـرده انـد ٤٠٠ غذا  
ـرار داد کـار کـارگـران مـتـخـصـصـی کـه در   شغلی در ق
بخشھای مکانیک، برق واپراتور ھستند به عنـوان شـغـلـی  

تغییر یافته اسـت کـه ایـن مـوضـوع در حـقـوق  "  بسته بند " 
 .وسایر مزای کارگران تاثیر بسزایی دارد 

  
اعتصاب کارگران بزرگترین معدن سنگ 

 آھن کشور در بافق
کارکنان سـنـگ آھـن مـرکـزی بـافـق در  :  اردیبھشت ١٩ 

ـیـن   اعتراض به عدم شفاف سازی و پـاسـخـگـویـی مسـئـول
درباره روند خصوصی سازی این مجموعه معدنی دسـت از  

ـیـھـشـت بـا تـوقـف  ٢٠ این اعتصاب در  . کار کشیدند  ـب  اری
 . واگذاری تا تامین در واگذاری معدن، بپایان رسید 

 
کارگران مخابرات شیراز دست به تجمع 

 زدند 
ـراز در  ١٧  ـرات راه دور شـی  اردیبشھت ماه كـارگـران مـخـاب

مقابل اداره صنایع و مـعـادن ایـن شـھـر دسـت بـه تـجـمـع  
اعتراضی زدند و با پالکاردھائی که روی آنھا نوشته شـده  

 مرگ بر قـائـمـیـان    بود وزارت صنایع این آخرین اخطار است 
ـرداخـت  )  سھامدار اصلی شرکت (  و حق و حـقـوق كـارگـر پ

ـرداخـت فـوری  .  باید گردد    ٥٥ کارگران معترض خواھـان پ
مامورین حـراسـت  .   ماه حقوق و سنوات معوقه خود ھستند 

به پراكنده كردن كارگران اقدام كردند اما كارگـران مـقـاومـت  
کارگران اعالم کرده انـد  .  نموده و به تجمع خود ادامه دادند 

. که تا گرفتن حق و حقوقشان به تجمع خود ادامه میدھـنـد 
 . 
 

کارگران اردبیل تجمع اعتراضی در مقابل 
 استانداری 

ـیـل  :   اردیبھشت ١٧  کارگران و کارکنان مخابرات  شھر اردب
ـرارداد   با خواست پرداخت بموقع دستمزدھا و ھمچنین تداوم ق
. کار در مقابل استانداری در این شھر دست به تجمـع زدنـد 

ــظــامــی و لــبــاس شــخــصــی ھــا کــه حضــور   نــیــروی انــت
 تالش کردنـد جـلـو ورود کـارگـران بـه    چشمگیری داشتند 

استانداری را بگیرند که به درگیری لفظی میان کـارگـران  
 . و آنھا منجر شد 

 
 تجمع معلوالن بھزیستی مقابل مجلس

معلوالن بھزیستی با تجمع مـقـابـل مـجـلـس  :   اردیبھشت ١٧ 
ـرداخـت   شورای اسالمی خواستار رفع مشکالت خویش و پ

ـنـدگـان  در نـامـه .  ھا شدند   ھزینه  ـیـس    تجمع کـن ای بـه رئ
مجلس شورای اسالمی خواستھـایشـان   شـامـل؛ تـامـیـن  

ھای ایـاب    ھای درمانی، ھزینه   وسایل مورد نیاز آنھا، ھزینه 
. ھای مصرفـی را مـطـرح کـرده انـد   و ذھاب و سایر ھزینه 
 ھزارتومان دریافت می کنند کـه  ٥٣ معلولین ماھانه مبلغ  

 .پاسخگوی نیازھای آنھا نیست 
 

تجمع ناظران برنج جھاد کشاورزی گیالن 
 مقابل استانداری

ـرنـج جـھـاد کشـاورزی  ١٠٠ : اردیبھشت ١٧  ـر از نـاظـران ب نف
ـراردادی خـود   ـیـف وضـعـیـت ق گیالن به منظور تعیین تکـل

کـارگـران اعـالم  .  مقابل استانداری این استان تجمع کـردنـد 
  ١٣٩٣ کرده اند از ابتدای سال  

ـرداخـت شـود   قرار بود حقوق ما از طریق استانداری گیالن پ
ـتـاده اسـت  ـف ـی ـراردادی  .   که تاکنون این اتفاق ن وضـعـیـت ق

ناظران برنج جھاد کشاورزی گـیـالن ھـنـوز مشـخـص نشـده  
 .است 
 

 نفر از معترضان به ساخت و ساز ٣٠٠تجمع 
 در زمین ھای تلو سوھانک مقابل مجلس

ـبـھـشـت ١٦  ـر از اعضـای تـعـاونـی مسـکــن  ٣٠٠ :  اردی ـف  ن
 «تلو سوھـانـک »روستایی جھاد کشاورزی که در منطقه  

دارای زمین ھستند، در مقابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی  
معترضان که از کـارمـنـدان سـازمـان ھـا و  .  تجمع کردند 

شرکت ھای مختلف و دارای زمـیـن ھـایـی بـا سـنـد در  
منطقه تلو سوھانک ھستند، خواستار آن شـدنـد در زمـیـن  

 .ھای خود ساخت و ساز کنند 
 

 تجمع اعتراضی علیه فساد مالی و دزدی 
صد نفر  در بخش درب شـمـالـی مـجـلـس   :    اردیبھشت ١٦ 

خواھان برگرداندن پول ھای خود که در شرکت سایه گستـر  
ـنـدگـان  .  ایرانیان سرمایه گذاری کرده اند، شدند  تجـمـع کـن
خـود را   «ش .  الـف »اعالم کرده انـد؛  شـخـصـی بـه نـام  

کارآفرین برتر و وابسته به برخی نھادھا اعـالم کـرده و مـا  
به دلیل اعتماد به وی، پول و سرمایه مان را در اختیار ایـن  

معترضان خواھان بازگرداندن سرمایه خـود از  .  فرد قراردادیم 
این فرد که گفته می شود ھم اکـنـون بـه عـنـوان مـفـسـد  

 .اقتصادی در زندان به سر می برد، ھستند 
 
 

 کارگران و روز جھانی کارگر
 

جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو نفر 
از دستگیر شدگان روز جھانی کارگر را 

 !فورا آزاد کنید
ـران از طـرف   ایمیل ارسالی بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
کارخانجات نورد و پروفـیـل سـاوه و لـولـه سـازی صـفـا و  
: کارگران شھرصنعتی کاوه، مامونیه و شھرصنعتی اراک 

ـر   ـر از دسـتـگـی ـف جعفر عظیم زاده و جمـیـل مـحـمـدی دو ن
ما جمعی از  .  شدگان روز جھانی کارگر را فورا آزاد کنید 

ـیـه   کارگران در شھر صنعتی کاوه، شھرک صنعتی مامـون
ـر   و شھر صنعتی اراک از مقامات قضایی میخواھیم جـعـف

 اردیبھشـت  ١١ عظیم زاده و جمیل محمدی دستگیر شدگان  
روزجھانی کارگر را فورا آزاد کنید ایـن خـواسـت و فـریـاد  

ھـزاران کـارگـری کـه  .  ھزاران کارگر استان مرکزی اسـت 
ـرای  رسـانـدن فـریـاد خـود بـه گـوش   ھیچ  وسیله ای ب
مسئوالن ندارند ما کارگرا ن دیدیم در روز جھـانـی کـارگـر  
این دو نفر بودند که پرچم جنبش دستمزدھا را بـا شـھـامـت  
بلند کردند و درمقابل تخـلـف و قـانـون شـکـنـی دولـت در  

 قانون کار ایستادند و قـھـرمـانـانـه  فـریـاد  ٤١ اجرای ماده  
زدند  ھرگز از خواسته ھایمان کوتاه نخواھیم آمـد خـواسـتـه  

  ٤١ اصلی این دو نفر اجرای بی  چون وچرا و کامل مـاده  
ـقـل  کـارگـری  ٩٣ قانون کار درسال    و ایجاد تشکل مسـت

می باشد که  خواسته و مطالبه  ما ھمه کـارگـران اسـت  
ما  کارگران استان مرکزی ضمن محکوم کردن بـازداشـت  
ـم   ـی غیرقانونی جعفر عظیم زاده وجمیل محمدی اعالم میـکـن
ـر و ھـمـه کـارگـران زنـدانـی آزاد   ـف تا زمانی که  ایـن دون

 تجدید نـظـر نشـود  ٩٣ نشوند، تا زمانی که  درمصوبه مزد  
 قانون کار بطور کامل  اجرایی نشود تا زمـانـی  ٤١ و ماده  

که آقای روحانی فقط  وعده وعید می دھد وبا این وعـده  
ھا  نه تنھـا دسـتـمـزد مـا افـزایـش نـمـی یـابـد و جـلـوی  
بیکاری، گرانی و تورم گرفته نمی شود بلکه بصورت بـی  
سابقه و بی شرمانه ایـی  مـزد کـاھـش وھـمـه کـا الھـا  
افزایش می یابد ، ما کارگران حق خودمان میدانیم از ایـن  
پس در لحظه و زمان با تحصن، تجمع و اعتصاب در مـحـل  
کار و در مقابل ادارات کار،مجلس، وزارت کار و ریـاسـت  
ـنـد خـود را بـه گـوش مسـئـوالن نـظـام   ـل جمھوری فریاد ب

جمعی از کارگران کارخـانـجـات  . جمھوری اسالمی برسانیم 
ـروفـیـل سـاوه و لـولـه سـازی صـفـا و کـارگـران   نورد و پ

مـتـن  .  شھرصنعتی کاوه، مامونیه و شـھـرصـنـعـتـی اراک 
ـلـی   ـیـن الـمـل ـفـدراسـیـون ب انگلیسی نامه ی دبیـر کـل کـن

ــه  ــحــادی ــی دبــیــر کــل    ات ــه حســن روحــان ھــای کــارگــری ب
ای    ھای کارگـری در نـامـه   کنفدراسیون بین المللی اتحادیه 

ـران، خـواسـتـار پـایـان   به حسن روحانی، رییس جـمـھـوری ای
تعقیب قضایی و بـدرفـتـاری بـا فـعـاالن کـارگـر    بازداشت،  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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شارون بارو، در این نامه با اشا ره بـه بـازداشـت  .  زندانی شد 
ـم  ـر عـظـی زاده و    تعدادی از فعاالن کارگری از جـمـلـه جـعـف

ـرخـی از    جمیل محمدی،    در روزھای اخیر اشاره کرد که ب
ـنـد شـاھـرخ زمـانـی،    مـحـمـد    فعاالن کارگر زندانـی مـان

ـم   جراحی،   ـراھـی زاده و رضـا شـھـابـی بـه خـاطـر     بـھـنـام اب
 .اند   ھای سندیکاییشان مجازات شده   فعالیت 

 
ایمیل ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران 
ایران از طرف کارگران خودرو سازی 

 ایران خودرو و سایپا
ھزار امضا ٤٠ھماھنگ كنندگان محترم 
  برای افزایش دستمزد ھا

بدین وسیله ما به نمایندگی جمعی از كارگران خـودرو سـاز  
  ٤٠ شاغل در ایران خودرو و سایپا و شركت كننده در طومار  

ھزار امضا خشم و اعتراض خود را به عمل غیر انسـانـی و  
ـم زاده و جـمـیـل   ـر عـظـی غیر قانونی دستگیری آقایان جعـف

ما ھمواره خالصی از سـخـتـی  .  محمدی را ابراز می داریم 
معیشت و تالش برای زندگی آبرومندانه راھنمای عمل مـا  
ـنـده در   بوده است ، بدیھی است كه نمایندگان ھماھنگ كن

 ھزار امضا را كه تنھا گناه آنھا شركت در صـف مـقـدم  ٤٠ 
ضمن انـزجـار  .  اعتراض ما بوده است تنھا نخواھیم گذاشت  

مـا اخـطـار  .  از رویه غیر انسانی بازداشت رھبران کارگری  
ـم زاده   می دھیم فالكت دیگر بس است ، آقایان جعفر عـظـی
و جمیل محمدی بالفاصله و بی قید و شرط بـایسـتـی آزاد  
شوند در غیر این صورت به نحو مقتضی بـا فـریـادی رسـا  
تر و اعتراضی كوبنده تر به میدان خواھیم آمـد و ھـم صـدا  
با دیگر ھم طبقه ای ھایمان با پرچم افزایش حداقل حـقـوق  

ـبـاشـتـه خـود بـه  ٢/٥  ـبـات ان  میلیون تومانی و سایر مـطـال
ـم   ـلـه خـواھـی مقابله با برپا دارندگان فالكت موجود بـه مـقـاب

ـران خـودرو و  ..  پرداخت   جمعی از كارگران خودرو سازی ای
 سایپا 

 
بیانیه کارگران سنندج و کرمانشاه درمورد 

ادامه بازداشت جمیل محمدی و جعفر 
 عظیم زاده

از دوسال قبل ما کارگران در سراسر ایران بـا  :  اردیبھشت ١٧ 
جمع آوری امضا در اعتراض به سطح دسـتـمـزدھـا خـواھـان  
افزایش مزد شدیم و تا به امروز که چھـل ھـزار امضـا بـه  
ـیـز در مـحـل   ـم و چـنـدیـن بـار ن وزارت کار تحویل داده ای
ـر خـواسـت   ـم مصـرانـه ب مجلس و وزارت کار تجمع کرده ای

ـیـن مـزد  ٤١ خود مبنی براجرای ماده    قانون کار برای تـعـی
در این راستا تعداد شش نفر از کارگران و دوسـتـان  .  ھستیم 

ـراضـی   ـنـدگـان ایـن طـومـار اعـت ما بعنوان ھماھنـگ کـن
خواست و مطالبه چھل ھزار کارگر امضا کننده و به طـبـع  
آن میلیونھا کارگر خواھان افزایش مزد را نمایندگـی کـرده  

اکنون دو نفر از ھماھنگ کنندگان طومار اعتـراضـی  .  اند 
ـرنـد  ـب ـم زاده و جـمـیـل  .  در بازداشت به سر مـی ـر عـظـی جـعـف

ـبـھـشـت مـاه در مـنـزل خـویـش   محمدی از شب دھـم اردی
دستگیر شده و تاکنون نیـز در بـازداشـت وزارت اطـالعـات  

این دوستان ھیچ جرمی مـرتـکـب نشـده انـد بـجـز  .  ھستند 
اینکه از حق و مطالبه ما برای افزایش مـزد در صـف اول  

ـیـن قضـایـی بـجـای  .  این اعتراض قرار داشـتـه انـد  مسـئـول
رسیدگی به قانون شکنی ھـای دولـت در وزارت کـار در  

ـر  ٤١ زیر پا گذاشتن ماده   ـف  قانون کار که عمال میلیونـھـا ن
خانواده کارگری را به فالکت کشانده، کارگران را بخـاطـر  
ـبـاتشـان بـازداشـت و زنـدانـی   حق خواھی و پیگیری مـطـال

مـا  .  میکند و این نمونه آشکار ضدیت بـا کـارگـران اسـت 
ـنـدج و   ـنـده طـومـار در شـھـرھـای سـن کارگران امضا کـن
کرمانشاه ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه بـازداشـت  
ـنـده   دوستانمان اخطار میدھیم که ھزاران کارگـر امضـا کـن
ـر   طومار اعتراضی برای افزایش دستمزد از ایـن عـمـل غـی
انسانی وزارت اطالعات و سیستم قضایی خشمگین بـوده و  
خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستـان مـی  
باشیم و اعالم میکنیم چنانچه این دو تـن از ھـمـاھـنـگ  
ـرای   کنندگان طومار ھرچه سریعتر آزاد نـگـردنـد خـود را ب
ـم و عـواقـب نـاشـی از ادامـه   ـی ابراز اعتراض محـق مـیـدان
بازداشت این کارگران مستقیما متوجه مسئولین قضـایـی و  

ـراضـی  .  اطالعاتی است  کارگران امضا کننده طـومـار اعـت
جمعی از کارگران اخراجی نسـاجـی  .  در سنندج و کرمانشاه 

 نساجی پرریس . ھای کردستان، نساجی شاھو  
 

مالقات حضوری جعفرعظیم زاده وجمیل 
 محمدی با خانواده شان

ــھــشــت ١٧  ــوادھــای  :  اردیــب ــش از ظــھــر امــروز کــه خــان پــی
جعفرعظیم زاده وجمیل محمدی طـبـق مـعـمـول ھـمـه روزه،   
برای پیگیری وضعیت این دوفعال کارگری به زنـدان اویـن  

بـاالخـره  .  مراجعه کرده بودند، خواستار مالقات با آنان شـدنـد 
برای نخستین بار با موافقت قاضی مربوطـه ایـن مـالقـات  

.   برای مـدت کـوتـاھـی صـورت گـرفـت ١١ بعد از ساعت  
ـرای   ھردوفعال کارگری علیرغم مشکالت بسـیـاری کـه ب
خود وخانواده شان پیش امده است، با روحیه ای باال در ایـن  
مالقات حضور یافته وجعفرعظیم زاده از طرف ھر دو اعـالم  
ـرای   داشت که ما ضمن محکوم کردن تعـرض حـکـومـت ب
جلوگیری از تجمع کارگران در روز جھانی کارگر درمـحـل  

 قـانـون  ٤١ وزارت کار که دراعتراض به اجـرا نشـدن مـاده  
 صـورت گـرفـت ، ھـمـچـنـان  ٩٣ کار در مـورد مـزد سـال 

ـران کـه حـداقـل آنـھـا در   ـرحـق کـارگـران ای ـبـات ب برمـطـال
ـیـان شـده ودر  ٤٠ طومار   ھزارنفری کارگـران بـه صـراحـت ب

ـیـز   ـیـه ھـای اتـحـادیـه  آزادگـارگـران ن ـیـان اطالعیه ھـا وب
ـم  ـی در ایـن  .  منعکس شده است مصرانـه پـافشـاری مـیـکـن

مالقات ھر دو مراتب تشکر وقدردانی عمیق خـودرا ازھـمـه  
محافل ، فعالین وتشکلھای کارگری بواسطه حمایتـھـائـی  
ـر شـده بـعـمـل آوردنـد،   که از ایشان وسایرکارگران دسـتـگـی

ـر  .   اعالم داشتند  اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تاکـیـد ب
رفع فوری باز داشت این دو عضو خود،  خـواسـتـار آزادی  

اتحـادیـه  .  فوری وبی قید وشرط ھمه کارگران زندانی است 
 آزاد کارگران ایران 

 
کارگران بازداشتی :کانون نویسندگان ایران

 !را آزاد کنید
ـیـش از  :  اردیبھشت ١٦  امسال اول ماه مه، روز گرامیداشت ب
ـران از ھـر  ٢  میلیارد نفر کارگر در سراسر جھان کـارگـران ای

گونه تجمع و راھپیمایی و برگزاری مراسـم حـتـا در بسـتـه  
میزترین شکل ھـا بـا خشـونـت   ¬ترین مکان ھا و مسالمت 
چند تن از کارگران شب پیـش از  .  ھر چه بیشتر منع شدند 

در خانه ھـای خـود بـازداشـت  )  اردیبھشت ١٠ (اول ماه مه  

شدند، عده ای از کارگران نیز در محل پـایـانـه ی مـیـدان  
آزادی مورد اھانت و ضرب و شتم قرار گرفتند و بـازداشـت  
شدند و شماری نیز که در باغ ھای دور از تھران گرد آمـده  
بودند پس از برخوردھای خشونت آمیز دستگیر و روانـه ی  

از سرنوشت برخی از بـازداشـت شـدگـان ھـنـوز  .  زندان شدند 
ـیـسـت   ـران از  .  اطالعی در دست ن کـانـون نـویسـنـدگـان ای

کوشش و مبارزه ی ھمه ی کارگران برای احـقـاق حـقـوق  
ـرگـزاری   خود، از جمله حق تشکیل تشـکـل ھـای آزاد و ب

ـبـانـی مـی  ـی ـنـا بـه  .  کـنـد ¬مراسم مسالمت آمیز پشت مـا ب
منشور خود برای کـارگـران و ھـمـه ی مـردم حـق آزادی  

از ایـن رو، خشـونـت و سـرکـوب  .  اندیشه و بیان قایل ایم  
ـم و   ـی کارگران را در روز اول مـاه مـه مـحـکـوم مـی کـن
خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگـران بـازداشـت  

 کانون نویسندگان ایران . شده ھستیم 
  

 .نژاد آزاد شد مازیار گیالنی
  ١٢ ( نژاد از فعاالن مستقل کارگری که بامـداد      گیالنی 
)   اردیبھشـت ١٧ چھارشنبه  ( بازداشت شده بود،   ) اردیبھشت 

 .آزاد شده است 
 

عوامفریبی کارفرمای شرکت سقزسازی ون 
 کردستان

بنا به گزارش رسیده کارفرمای شرکت سقـز  :  اردیبھشت ١٧ 
ـبـانـه   ـری سازی ون کردستان در یک حرکت مزورانه وعوامـف
ـلـی کـار   در روز جھانی کارگر و برای جلوگیری از تـعـطـی
ـقـل،   ـرگـزاری مـراسـم مسـت در این روز توسط کارگـران و ب
کارگران را برای یک وعـده غـذا بـه ھـتـل شـادی شـھـر  
سنندج دعوت نـمـوده و در حـیـن صـرف نـھـار مـراسـم بـه  
اصطالح روز جھانی کارگـر را بـه راه انـداخـتـه اسـت؛ در  
حالی که کارگران تحت این شرایط مـوفـق نشـده انـد کـه  

ـنـد  الزم بـه ذکـر  .  مطالبات خود را در این روز مطـرح نـمـای
است که کارگران در این شرکت در شرایط سـخـت و زیـان  
ـرا دچـار دیسـک   ـنـد و اکـث آوری مشغول بـه کـار ھسـت
کمرشده واز ناراحتیھای تنفسی و عروقـی و پـوسـتـی رنـج  

کارفـرمـای شـرکـت مـذکـور کـارگـران را بـا  .   می برند 
قراردادھای یک الی  سه ماھه استخدام مـی کـنـد، کـه  
راه ھر گونه اعتراضی را بر کارگران بسته است و ھر سـالـه  
ـلـف از کـار   تعداد زیادی از کارگران را به بھانه ھای مخت

کمیته ھماھنگی ضمن مـحـکـوم  .  اخراج و بیکار می کند 
کردن این حـرکـات ضـد کـارگـری اعـالم مـی دارد کـه  
ـری   ـیـگـی اینگونه عوامفریبی ھا نمی تواند کارگران را از پ
. خواسته ھا و مطالبات خود مـنـحـرف و مـنـصـرف نـمـایـد 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 

 
باید به فجایعی که بر :  حسن محمدی 

زندگی و معیشت و منزلت ما تحمیل شده 
 پایان داد

ـیـانـی کـه گـذشـت مـا بـا  .  ما سرا پا اعتراضیـم  ایـن سـال
تورم بی حقوقی بی خانمانی گرسـنـگـی روزھـای  . گرانی  

ـم  ـراضـات و اعـتـصـابـات و  .  خود را گذرانـدی ولـی بـا اعـت
ھر جای جامعه نـگـاه مـی  . طومارھا به مقابله با ان رفتیم  

ـر خـط   کردید اعتراض بود به پرداخت نکردن دستمزدھای زی
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ـیـد امضـا   بقا به اخراجی ھای بی شمار کـارگـران بـه سـف
کردن  قرارداد کارگران به گرانی سرسام اور که ھر روز بـه  

به اعتیاد وسیعی که جامعه را در  .  مردم تحمیل می شد  
ـقـمـه نـانـی وجـود انسـانـی   بر گرفته به فحشا که بخاطر ل

به جوانان بیکار به کودکـانـی کـه از  .  اشان را میفروختند  
 ھـزار تـومـان  ٦٠٨ مـزد کـارگـر را  .تحصیل محروم شدند  

ـیـن مـربـوطـه   اعالم کردند با وجود این که تمـامـی مسـئـول
ـلـغ   ـر مـی  ٢٥٠٠٠٠٠٠ مب ـر خـط فـق  ھـزار تـومـان را زی
کـه  . حاال ما باید به چه کسی امید داشته باشیم  . نامیدند  

 ھزار تومان یعـنـی  ٦٠٨ دستمزد  . از تدبیر وامید می گویند  
. ایـن امـیـدی بـود کـه بـه مـا دادنـد  .  مرگ تدریجی  

ـلـه   گارگران ما چاره ای نداریم جز بـا ایـن وضـعـیـت مـقـاب
ـیـکـه عـامـل بـه  . کنیم   ما کارگران و زحمتکشان به کسان

ـم مـا دسـت از   ـی وجود امدن این وضعیت ھستند مـی گـوی
ـر   ـراضـات ب اعتراض بر نخواھیم داشت ما امسال را سال اعت

مـا حـدود دو  . علیه بی حقوقی و نا برابری قرار می دھیم  
سال است که برای دستمزد نا چیزمان طومار اعتراضی بـه  

 قـانـون کـار  ٤١ وزیر کار نوشتیم و خواستار اجـرای مـاده  
 سـال کـنـار  ٣٥ شدیم قانونی که این مـاده ھـم مـثـل مـا  

طی نـامـه ھـا و تـجـمـع ھـا خـواسـتـار  . گذاشته شده بود  
ـم ھـمـاھـنـگ  .  رسیدگی شدیم   ـی ـت اما ھیچ جوابـی نـگـرف

حـال مـا  . کنندگان این طومار دستمزد را به زندان انداختند  
از شما می پرسیم جرم این ھماھنگ کنندگان چه بود جـز  

 قانون کـار بـودنـد امـا  ٤١ اینکه خواھان دستمزد طبق ماده  
شما با تعیین دستمزدی که انگار لطف کرده و لقمه ای را  

ـم  ٢٥ جلوی گرسنه ای انداخته بـاشـیـد بـا   ـرمـی  در صـد ت
ـرق  . کردید   و در ھمین روزھای سال با افزایش قیمت اب وب

وگاز و دیگر ما یحتاجمان این مقدار افـزایـش مـزد حـتـی  
شـمـا بـا تـاراج  .  ثانیھای بر سر سفره ھای ما قرار نگرفت  

ـلـه   میلیاردھا تومان از اندوخته ما در تامین اجتماعی مـقـاب
اما کارگر برای روز جـھـانـی خـود طـبـق اطـالع  . کردید  

قبلی برای پاسخ گرفتن مطا لبا تش به جلوی وزارت کـار  
ھـر  .  که می اید او را دستگیر و به زندان روانه می کنید  

روز میلیاردھا دزدی و غارت در ایـن جـامـعـه انـجـام مـی  
ـر خـورد شـمـا بـا   ـنـد ب ـنـان ھـمـان شود ایا برخورد شما با ای

شما می دانید امسال عید را مـا کـارگـران  .کارگران است  
ـم  . به چه شکلی گذراندیم   تمامی تعطیـالت را کـار کـردی

ـبـاس   ـم غـذا و ل ـی ـتـوان که اجاره خانه امان عقب نیفتد تـا ب
ـم  . فرزندانمانرا تھیه کنیم   ـی ما ھم مـثـل شـمـا مـی خـواسـت

  ٣٥ ایا شما ھـم در ایـن  . کنار خانواده به دیدو بازدید برویم  
سال به اندازه کارگر ان در رنج وسختی و فالکـت زنـدگـی  

ـروت جـامـعـه را  . خود را گذراندید   ایا ما که تمامی این ث
ـتـمـنـد وانسـای   بوجود می اوریم الیق یـک زنـدگـی شـراف
ـم   ـی . نیستیم ؟ ما اکثریت بشر موجود در ایـن جـھـان ھسـت

کارگران دستھایمان را در دست ھمدیگر بگذاریم و بـه ایـن  
 . وضعیت پایان دھیم  

 
ایران در رتبه دوم شاخص فالکت جھانی 

 !قرار دارد
اوایل ھفته گذشته، چند روز مانده به روز جھانـی کـارگـر،  
یک نھاد اقتصادی در گزارشی اعالم کـرد کـه در سـال  

 کشور جھان، پـس از ونـزوئـال در  ٩٠ ، ایران از میان  ٢٠١٣ 
ـرار گـرفـت  ایـن گـزارش کـه  .  رتبه دوم جھانی فـالکـت ق

ـتـشـر   توسط موسسه پژوھشی کاتو در ششم اردیبھشـت مـن
شد نشان می دھد که شاخص فالکت در ایران تا آخر سـال  

ــه بــه     ــت ــده اســت ٦١/٦ مــیــالدی گــذش ــی .  درصــد رس
کارشناسان اقتصادی این شاخص را به احتساب نرخ تورم و  
نرخ بیکاری در جوامع به دست می آورند و آمـارھـا نشـان  
ـنـده ای داشـتـه   می دھد که این شاخص در ایران رشد فزای

البته سخنان مسئولین حکومتی و ارئه آمارھـایـی از  .  است 
، گویـای رشـد مـداوم ایـن فـالکـت  ٩٢ سوی آنھا در سال  

ـبـھـشـت سـال گـذشـتـه،  .  اقتصادی است  برای مثال در اردی
ـیـت زنـدگـی   ـف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رتبه کـی

 اعـالم کـرده  ١٥٠  کشـور، رده  ١٩٤ مردم ایران را در بین  
ـرای صـحـت آمـاری ایـن  .  بود  ـر ایـن مـی تـوان ب عالوه ب

واقعیت، به موارد دیگری ھم اشاره کرد که بارھا بـه طـور  
ـیـش از  .  رسمی اعالم شده است   درصـد از  ٥٠ بـازمـانـدن ب

 سال از تحصیل و افـزایـش بـی سـوادی،  ١٢  تا  ٦ کودکان  
رواج ھر چه بیش تر مواد مخدر در بیـن جـوانـان و مـرگ  
روزانه چندین نفر به دلیل اعتیاد، کـاھـش تـحـمـل مـردم و  
رشد نزاع و تنش ھای خیابانی خشن و قـھـرآمـیـز، افـزایـش  
درگیری ھای خانواده گی و گسترش طالق و شیـوع انـواع  

، نمونه ھـای  ... ناسامانی ھای دیگر مانند سرقت و قتل و 
امـا اگـر کـمـی  . آشکاری از این زندگی فالکت بار است 

ـرامـون   ـی از آمار و ارقام رسمی فاصله بگیرم و به مـحـیـط پ
خود نگاھی بیندازیم، مـجـمـوع ایـن دو شـاخـص فـالکـت،  
ـریـت جـامـعـه،   یعنی تورم و بیکاری در زندگی روزمره اکـث

ـران کـامـال  مـعـنـای  .  مشـھـود اسـت "  به خصوص مزدبـگـی
فالکت این است که از یک سو کـارگـران بـا دسـتـمـزدی  
ـنـد   چند برابر کمتر از ھزینه ھای زندگی امرار معـاش کـن
ـیـکـاری و   و از سوی دیگر ھمواره بـا کـابـوس اخـراج و ب

ـنـد  ـرم کـن ـنـجـه ن چـھـره رنـجـور  .  ناامنی شغلی دسـت و پ
کارگران ساختمانی که در میادین در انتظار کار دسـت بـه  
زانو نشسته اند و تصویر کودکان بـازمـانـده از تـحـصـیـل و  
ـیـکـی   ـبـال ضـایـعـات پـالـسـت تفریح که در زباله دانی ھا دن
ھستند و یا در خیابان ھا آدامس می فروشند و جوانانی از  
فرط بیکاری معتاد شده و در خرابه ای انتـظـار مـرگ را  

ایـن  .  می کشند، شواھد دیگری از فالکت اقتصادی است 
در حالی است که اعتراض طبقه مزد بگیر به این فـالکـت  
ـتـی،   ـی جرم محسوب می شود و به اتھـام ھـای واھـی امـن
کارگران معترض بـازخـواسـت، مـحـاکـمـه و زنـدانـی مـی  

در حالی منابع دولتـی از یـک سـو آمـارھـایـی از  . شوند 
ـنـد رکـود   وضعیت وخیم اقتصادی و تشریح مفاھیـمـی مـان

 ارائه می دھند که از سـوی  ٩٢ تورمی و بیکاری در سال  
دیگر امیدواری ھایی را ھم در مرحله دوم طرح مـوسـوم بـه  
ھدفمندی یارانه در زمینه کاھش نرخ تورم و اشتغـال زائـی  

ـنـد  امـا امـری کـه نـمـود  .  در سال جاری، ترویج مـی کـن
عینی آن پیشاروی ھمه گان دیده می شود، افزایش قیـمـت  
ـیـه   ـرای خـریـد مـواد اول کاالھست و برای مـردمـی کـه ب
ـیـکـاری دارنـد،   زندگی به بازار مـی رونـد و یـا فـرزنـد ب

به باور ما کـاھـش  . کاھش نرخ فالکت مشاھده نشده است 
آنچه شاخص فالکت نـامـیـده شـده اسـت، نـه بـا وعـده و  
ـلـکـه فـقـط تـوسـط اراده   عیدھای مقام ھای حکومتی، ب
جمعی اکثریت مزد بگیران و بیکاران، از کارگـران گـرفـتـه  
ـر جـامـعـه   ـی ـق تا معلمان و پرستاران و دیگر بـخـش ھـای ف

تالش برای ایجاد تشکل ھـایـی کـه بـا  .  محقق خواھد شد 

ـران ایـجـاد شـده و از ایـن طـریـق   خواست و تصمیم مزدبگی
ـنـد داشـتـن دسـتـمـزدی شـایسـتـه   ـبـاتـی مـان خواستار مطال
نیازھای زندگی امروزی و یا بیمه بیکاری مکفی شـونـد،  
ـیـت زنـدگـی اسـت  ـف ـردن کـی . بخشی از مبارزه برای باال ب

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٩  –کارگری  

  
گزارشی از مبارزه : احسان اکبری از ایران

 کارگران اعتصابی پلی اکریل اصفھان
 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٢١ آخرین به روز رسانی در  

کارکنان پلی کریل اصفھان در سال گذشته شاھد کـاھـش  
ـنـکـه بـحـث کـوچـک   امکانات برای کارگران بودند تا ای

ـیـک ١ سازی پلی اکریل به اکریلیک  ـل ـلـی  ٢  و اکـری  و پ
ظاھر مسئله این بود کـه بـا کـوچـک  .  استر به میان آمد 

سازی کارخانه رئیس ھر قسمت سعی میکنـد بـا افـزایـش  
تولید موجب پیشرفت کارخانه و افزایش حقوق کارکـنـان و  
امکانات شود اما واقعیت امر این بـود کـه بـا کـوچـک  
سازی کارخانه، رئیس ھر قسمت برای سود بیشتر اقـدام بـه  
ـراض   کاھش حقوق کارگران میکرد و کارکنانـی کـه اعـت
میکردند ھم به اخراج از کارخانه و جایگزینی زنـان بـجـای  
آنھا که حقوق کمتری ھم به آنان پرداخت میـشـونـد تـھـدیـد  

ـم،  .  میشدند  ـتـه از ایـن تصـمـی پـس از گـذشـت یـک ھـف
کارگران تصمیم گرفتند که در مقابل این اجحافی کـه بـه  
آنھا میشود بایستند و با سازماندھی و ایـجـاد اعـتـصـابـات  
گسترده کارگران، موفق به لغو قانون کـوچـک سـازی و  
. در مرحله بعدی گرفتن امتیازاتی برای کـارگـران بشـونـد 

 نفر از کـارگـران و  ٥٠ اولین روز تجمعات با تعدادی حدود  
ـری   ـیـشـت در دست داشتن پالکاردھایی که در آن کارگران ب
ـیـن شـعـارھـایـی   را به این تجمعات دعوت میکرد و ھمـچـن

ـم " مثل   ھـمـراه بـود امـا  "  مدیر بی لیاقت نمیخوایم نمـیـخـوای
ـرای تـک تـک افـرادی کـه در تـجـمـع   فردای آن روز ب
کارگری شرکت داشتند نامه ی ھشداری بـا مـوضـوع در  
ـیـد اخـراج   صورتی که باز ھـم در تـجـمـعـات شـرکـت کـن
میشوید فرستاده شد که این امر باعث نگرانی شد و عمـال  

معاونت کارخانـه مـاھـیـانـه  .  تجمعات بعدی رو مختل کرد 
 میلیون حـقـوق دریـافـتـی اش بـود و یـک دسـتـگـاه  ٥٠ 

اتومبیل سوزوکـی از طـریـق شـرکـت بـه او اھـدا شـده و  
ـیـارد  ١ ھمچنین به مدیر شرکت ھم آپارتمانی به ارزش   ـل  می

 میلیون فقط خرج دکوراسیون و کـفـی ژلـه  ٢٠٠ که حدود  
این اطالعات طـی  .  ای در کف ساختمان بود اھدا شده بود 

چند روز بین کارگران پخش میشد باعث اعتراض بسیـاری  
در شرکت شد که این اتفاق زمینه ی ادامـه تـجـمـعـات و  

 .اعتصابات وسیع تر از قبل رو فراھم کرد 
ـرای   ـراضـی دوبـاره فـراخـوان ب با فراھم شـدن فضـای اعـت
تجمعات وسیع و اعتصـابـات داده شـد و ایـن فـراخـوان بـا  

بعد از گـذشـت حـدود یـک  .  استقبال کارگران روبه رو شد 
ماه از تجمعات قبلی اعتراض جدیدی شـکـل گـرفـت کـه  

ـر در روز اول  ٦٠٠  یـا  ٥٠٠  نفر حدود  ٥٠ اینبار بجای   ـف  ن
 روز  ٤  یـا  ٣ اعتصابات کارگری شرکت کردند و در ھفته  

ـرکـنـاری   این اعتصابات انجام میشد که عمده ی شعارھا ب
رئیس و مـعـاونـت از شـرکـت بـود، کـه بـا اسـتـمـرار ایـن  
ـنـد  ـیـوسـت . اعتصابات افراد بیشتری به جمع معترضان می پ

 ماه از اعتراضات، کارخانـه بـا افـت  ٤ بعد از گذشت حدود 
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ـرای  .  سنگین تولید روبه رو شد  کـارگـران سـعـی کـردنـد ب
افزایش فشار بر کارفرما، این اعـتـصـابـات رو رسـانـه ای  
کنند اما ھیچ یک از خبرگزاری ھای داخلی حـاضـر بـه  
تھیه گزارش از اعتراضات نشدند در نتیجه فیلـمـی کـه از  
اعتراضات تھیه شده بود را برای بی بی سی فـرسـتـاده تـا  
اونھا این خبر رو منتشر کنند که خوشبختانه بی بـی سـی  

ـیـد  .  اون فیلمو نشون داد  به ھر حال حتی بـعـد از افـت تـول
در مرحلـه بـعـد  ...  کارخانه ھم کارفرما عقب نشینی نکرد 

ـیـس   ـنـد رئ تصمیم گرفته شد که مانع از ورود افرادی مـان
ـره و مـعـاونـت   شرکت و معاونت اداری و عضو ھیئت مـدی
ـره بـه شـرکـت شـده و در زمـان   مالی و عضو ھیئت مـدی
ورودشان به شرکت، کارگران از دم در ھلشان میدادند بیـرون  

 روز بیشتـر  ٢ و مانع از ورودشان به شرکت میشدند این کار  
 تـا  ٥ طول نکشید تا اینکه صبح جمعه روز سوم بین ساعت  

ـیـس دم خـانـه  ٦  ـل ـر از کـارگـرانـی کـه در  ٤  صبح پ ـف  ن
ـیـژامـه بـه   اعتراضات بودند رفت و آنھا رو با شلوارک و ب

ـیـدن ایـن مـوضـوع، کـارگـران  .  بازداشتگاه بردند  بعد از شـن
فشار بیشتری آورده و شعارھای آزادی کارگران زندانـی رو  

 روزاونـھـا رو آزاد کـردنـد کـه از روز  ٤ -٣ داده که بعد از  
آزادی اونھا، کارگران تجمعات و اعتصابات رو از چند روز  
ـرای روز   در ھفته به ھر روز افزایش داده بطوریکه ھـر روز ب

بعد از گذشت چنـد مـاه شـرکـت بـا  .  بعد قرار میگذاشتند 
ـراضـات   ـرده شـده اعـت ضرر و افت شدید  تولید و نیـز گسـت
کارگران روبه رو شد و استانداری در نقش میانجی گـر در  
ـنـده   این بین ظاھر شد که کارفرما مجبور به مذاکره با نمای

با رای گیری بین کارگران، نمایندگـانـی را  .  کارگران شد 
ـر ایـن   ـرار ب برای مذاکره با ھیئت مدیره فرستاده که ابتدا ق
شد که نمایندگان کارگران بر برکناری روسـای کـارخـانـه  

ـره  .  پافشاری کنند  بعد از چند ھفته مذاکرات با ھیئت مدی
ـر تـن   کارفرما عقب نشینی کرده و به این خواسته ھای زی

ـنـد  -١ :  دادند  کوچک سازی شرکت لغو شود و شرایط مـان
بیست و پنج درصدبه حقوق کارگران اضـافـه  .  ٢ . قبل شود 

ـری  ١٣٩٣ ادریبھشت  .  شود   این گزارش توسط احسان اکـب
 .از فعالین سازمان جوانان کمونیست تھیه شده است 

 
اعتصاب کارگران : فرھاد رضایی از ایران

 !در عسلویه
 ١٣٩٣  اردیبھشت  ٢١ آخرین به روز رسانی در  

معموال وقتی دستمزدھا بیش از سـه یـا چـھـار مـاه عـقـب  
می افتد؛ کارگران مجبور ھستند که حداقل برای گرفتـن  

شـرکـت  !  مساعده و علی الحساب دست از کـار بـکـشـنـد 
ـرداخـت حـقـوق ھـا   ھای پیمانکاری طبق روال گذشته در پ

ـروژه  .  تعلل میکنند    ٢٤ -٢٣ -٢٢ بین کارگـرانـی کـه در پ
مشغول بکارند پچ پچ ھا شروع شده و ھمه بـه ھـم از ایـن  

میدانید با مـانـدن حـقـوق مـا در  : " قبیل جمله ھا میگویند 
ـرسـد؟  " " حساب بانکی پیمـانـکـار چـقـدر سـود بـه او مـی

میدانی پیمانکار با حقـوق مـا کـارگـران از بـانـکـھـا چـه  
ـیـش  "  تسھیالت و مـزایـایـی دریـافـت مـیـکـنـد؟  دو روز پ

  ٤ کارگران یکی از پیمانکاری ھا بدلیل تعویق در پرداخت  
ـر ایـن   ماھه حقوق خود، دست از کار کشیدند و مقابل دفات

اما تنھا چیزی که عایدشان شـد  .  پیمانکاری تجمع کردند 
ـلـغ نـاچـیـزی مسـاعـده بـود  در  .  وعده ھای سرخرمن و مـب

ھمین رابطه یکی از کارگران بنام عبدالخالق کـرمـی اھـل  

شھر ایذه در ساعت اول تجمع و اعتصاب کـارگـران تـوسـط  
گشت ویژه حراست پتروسینا بازداشت و ساعتی بـعـد اخـراج  

 امری عـادی  ٢٤ -٢٣ -٢٢ اینگونه اعتصابات در پروژه  . شد 
تلخی قضیه به این است که بـعـلـت تـرس از  .  تلقی میشود 

ـلـغ   بیکاری، با اولین تھدیدھا ھمه کـارگـران بـه ھـمـان مـب
ناچیز مساعده مالی قانع میشوند و به کارگاھـھـای خـود  

ـتـی کـه بـا یـکـی از کـارگـران  .  برمیگردنـد  طـی صـحـب
اعتصاب کننده داشتم؛ دلیل قانع شدن خود و بـازگشـت بـه  

براساس قانون اداره کـار در  :  کارش را اینگونه توضیح داد 
منطقه ویژه ھر کارگـر کـه از کـار خـود تسـویـه حسـاب  
میشود فقط در صورتی میتواند در پروژه دیگـری مشـغـول  
ـرگـه   ـرگـه ای را تـحـت عـنـوان ب ـتـوانـد ب بکار شود که ب

ـر  . از پیمانکار قبلی خود دریافت کند " رضایت کار "  در غـی
! اینصورت باید بکلی قید کار کردن در منطقه ویژه را بزنـد 

ـبـھـشـت مـاه نـزدیـک   در حالی که بـه روزھـای آخـر اردی
 حقوق اسفنـد و  ٢٤ -٢٣ -٢٢ میشویم ھمچنان کارگران پروژه  

حتی پاداش عـیـدی  . فروردین ماه خود را دریافت نکرده اند 
و حق سنوات نیز ھنوز بـه حسـاب ھـیـچـکـس واریـز نشـده  

  ٤٠ اما ھمه از ترس بیکار شدن ھمچنان در گرمای  .  است 
. درجه با حداقل امکانات رفاھی بکار خود ادامه میـدھـنـد 

ـنـا آریـا را  (  البته عقب ماندن حقوق ھا  فقط پرسنل پتروسی
ـرل شـدیـد حـراسـت  .)  شامل نمیشود  ـت ـیـل کـن متاسفانه بـدل

ـر   ـپـذی کارفرما، تھیه خبر از اعـتـصـابـات بسـادگـی امـکـان
ـبـھـشـت  . اما اخبار تکمیلی را ارسال خواھم کـرد .  نیست  اردی
 این گزارش توسط فرھاد رضایی از فعالین سـازمـان  ١٣٩٣ 

 .جوانان کمونیست تھیه شده است 
 
 

اول ماه مه در شھر سقز : محمود صالحی
 چگونه برگزار شد

بیش از یک قرن از انتـخـاب اول مـاه مـه بـه عـنـوان روز  
در  .  گـذرد   جھانی کارگر، توسط بین الملل کـارگـران مـی  

ـلـف و در    این روز، طبقه کارگر جھانی به شکل   ھای مخت
ـراز وجـود نـمـوده و   شرایط اجتماعی و سیاسی متفـاوت، اب
ـر   ـراب مطالبات طبقاتی خود را در جامعـه طـرح و نـظـام نـاب

اگـر چـه ایـن  .   داری را به چـالـش کشـیـده اسـت   سرمایه 
را سازمانـدھـی   «جنبش ھشت ساعت کار » ای    طبقه، دوره 

 ھـای    کرد و زمانی برعلیه فقر و بیکاری ناشی از بـحـران 
ای    داری به پا خـاسـتـه و در دوره    ادواری سیستم سرمایه  

در مقابل جنگ امپریالیستـی مـی   «صلح »دیگر، با شعار  
را برای اداره امـور کشـور ایـجـاد مـی   «شوراھا »ایستد و    
ـفـاوت،    کند؛ اما در تمام این دوران     ھا و اوضاع سیاسی مـت

 ھـا    اول ماه مه یک روز معین تاریخی برای بیان خـواسـتـه 
 داری و    و نقد و افشا و بـه مـحـاکـمـه کشـیـدن سـرمـایـه 

ـیـز  .  حکومت ھای حامی سرمایه بوده است  کارگران ایران ن
 انـد اول     گذشته، به ھر شکلی که توانسـتـه   در چندین دھه 

ـقـاتـی   ـبـات طـب ماه مه را گرامی داشته و در این روز مطال
    از ھـمـان سـال .   انـد    ھایشان، طرح کرده   خود را در قطعنامه 

ـرانـی از   ھای اول قرن بیستم و بازگشت کارگران مھـاجـر ای
 ھای سوسیالیستی و    آسیای میانه و روسیه، و ورود اندیشه 

رادیکال کارگری، فکر برپایی روز جھانی کارگر را نیز بـا  
ھای متوالی و بـا تـوجـه بـه    به تدریج در سال  .  خود آوردند 

 ھـای    توازن قوا، کارگران در این روز اقدام به بیان خـواسـتـه 

  ٢٠ چه آن ھنگام که کـارگـران در دھـه  .  کردند   خود می  
ھای قدرتمند خود را ایجاد کردند و چـه    خورشیدی تشکل  
 که طبقه کارگر در آن نقش مـھـمـی  ٥٧ در فردای انقالب  

ـر   ایفا کرد، برگزاری مراسم اول ماه مـه جـز جـدایـی نـاپـذی
ـقـه کـارگـر در  .  حرکت اجتماعی این طبقه بـوده اسـت  طـب

کردستان ایران نیز، در سه دھه گـذشـتـه از نـظـر کـمـی و  
ـیـشـرفـت چشـم   ـری    کیفی و آگاھی طبقاتی، رشد و پ گـی

این امر سبب شد که اول ماه مه، به یکـی از  .  داشته است 
ـبـدیـل    رکن   ھای مھم مبارزات کارگری در این مـنـطـقـه ت
ـرای  .  شود  کارگران و فعالین کارگری شھرھای کردستان ب

. انـد   ھای فراوانی شـده    برگزاری این مراسم، متحمل ھزینه  
احضار، بازداشت، محاکمه، شـالق، زنـدان و حـتـی اعـدام  

، جز الینـفـک  «جمال چراغ ویسی »برای افرادی، ھم چون  
.  مبارزه طبقاتی کارگران در کردستان بوده اسـت   و کارنامه 

ـر    با توجه به این شرایط، کارگران سقز نیز در سال   ھای اخـی
. انـد   ھای فراوانی برای برگزاری اول ماه مـه کـرده    تالش  

کارگران ھر سال از ماه ھا قبل، به استقبال این روز رفتـه و  
آیـد و     ھـا بـه وجـود مـی    جنب و جوش زیادی در بین آن 

کنند تا این مراسم ھا را ھمراه با دیگر اقشـار و    سعی می  
ـرگـزار     ھای کارگر و زحمتکش ھرچه با شـکـوه   صنف  ـر ب ت
ـبـھـشـت،  . کنند  بر این اساس، از اوایل فروردین تـا آخـر اردی

ـتـی    کارگران و فعالین کارگری تحت  ـی ـروھـای امـن ـی  نظر ن
قرار می گیرند و با ارعاب و تھدید مواجه می شـونـد کـه  

ـنـد  مـقـامـات  .  اقدام به برگزاری روز جھـانـی کـارگـر نـکـن
امنیتی و قضایی و اداره تعاون کار و رفـاه اجـتـمـاعـی و  

 ھا، ھمـواره تـالش مـی    تشکل ھای ثبت شده و عوامل آن 
کنند که در برابر حرکت رادیکال و انقالبی کارگران، مانـع  
ایجاد کنند این تالش ھـای ضـد کـارگـری بـعـد از سـال  

 شدت گرفته و تا امروز ھم با اشکال مختلف ادامـه  ١٣٦٠ 
اما کارگران رادیکال و انقالبـی شـھـر سـقـز،  .  داشته و دارد 

ھیچ وقت در مقابل آن ھـمـه سـرکـوب و فشـاری کـه از  
سوی کارفرمایان کارگر نما و حامیان آنان صورت گرفتـه،  
عقب ننشسته و ھر سال با برپایی مراسم ھای روز جـھـانـی  

اول مـاه مـه  .  کارگر این روز را گرامی داشته و می دارند 
ـروھـای   ـی امسال مصادف بود با دھـمـیـن سـالـگـرد حـمـلـه ن
امنیتی و انتظامی به صفوف کارگران شھر سـقـز در سـال  

ـرگـزاری  ١٣٨٣   که در آن سال، ده ھا نفر کارگر به اتـھـام ب
مراسم روز جھانی کارگر در خیابان دستگیر و روانـه زنـدان  

 .شدند 
کارگران شھر سقز امسال ھم عزم خود را جزم کردند که بـا  
اتکا به نیروی خود کارگران، مراسم را در میدان جمـھـوری  

 مراسم اول مـاه مـه  ١٣٨٣ اگر در سال  . برگزار کنند ) ھلو ( 
ـیـن تـظـاھـرات   را در پارک کودک بـه یـاد و خـاطـره اول
کارگران شھر سقز که توسط سندیکای کارگران خـبـاز در  

ـیـن کـردنـد ١٣٥٨ سال   امسـال  .   سازماندھی شده بـود، تـعـی
کارگران سقز تصمیم گرفتند که محل مراسم روز جـھـانـی  

) مـیـدان ھـلـو ( کارگر را در پرجمعیت ترین نقاط شھر سقـز  
ـتـه مـانـده بـه اول  .  تعیین کنند  کارگران شھر سقز چند ھـف

ـرگـزار   ماه مه در چند نشست که در رابطه با اول ماه مـه ب
مصوب کردند که مراسم روز جھانی کارگـر را در  .  کردند 

میدان ھلو برگزار می کنند، حـتـی اگـر ھـمـگـی کشـتـه  
این تصمیم به تصویب اکثریت کارگـران رسـیـد، امـا  . شوند 

در مقابل این تصمیم یک عده از کارگران پیشنـھـاد دادنـد  
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پیشنھاد آن دسته از کارگـران بـه  .  تا درخواست مجوز کنند 
ـیـاورد و  .  آرای جمعی گذاشته شد  اما پیشنھاد فوق رای ن

قرار شد بدون اینکه درخواست مجوز کنند، در میـدان ھـلـو  
ھـر چـنـد در قـانـون کـار  .  مراسم روز خود را برگزار کنند 

 آمده است که روز جھانی کارگر تعـطـیـل رسـمـی  ٦٣ ماده  
ـنـد  امـا  .  است و کارگران می توانند روز خود را برگزار کـن

در شھر سقز این مسئوالن حکومتی ھستند کـه بـا مـجـوز  
ـنـد  ـرگـزار مـی کـن حـتـی  .  مراسم روز جھانی کارگـر را ب

ـرگـزار   ـتـی ھـم ب امسال اجازه ندادند تا آن مراسـم ھـای دول
بر اساس این تصمیمات، چند روز مـانـده بـه اول مـاه  .  شود 

 مـاده  ١٨ مه کارگران سقز اقدام به تدوین یک قطـعـنـامـه  
ـبـات   ای کردند و در آن قطعنامه اکثریت خـواسـت و مـطـال

) ١ . ( خود را رو به جامـعـه سـرمـایـه داری اعـالم کـردنـد 
یکی دیگر از فعالیت کارگران سقز در آن آیام این بـود کـه  

ـتـه  . برای کارگران شھر اس ام اس ارسال کنند  ـنـا بـه گـف ب
ـرای کـارگـران و   کارگران در این روز، ھزاران اس ام اس ب
فعاالن کارگری ارسال شد بود که در آن اس ام اس ھـا از  
کارگران و خانواده آنان دعـوت بـه عـمـل آمـده بـود تـا در  

  ٧ تجمعی که به مناسبت روز جھانی کـارگـر در سـاعـت  
 در مـیـدان ھـلـو  ١١/٢/٩٣ بعدازظھر روز پنج شنبه مـورخ  
کارگران بـعـد از مصـوب  . برگزار می گردد، شرکت کنند 

 ماده ای را  ١٨ شدن قطعنامه موافقت کردند که قطعنامه  
در جامعه و دنیای مجازی انتشار علنی دھـنـد و مصـوب  
شد که در چند روز مانده به اول مـاه مـه ھـیـچ کـس بـه  
تلفن ھای ناشناس جواب نـدھـد و اگـر احضـار ھـم شـدنـد  

ـبـت نـدھـد  ـبـاس  .  کسی جواب مث ـتـی و ل ـی مـامـوران امـن
ـرای ھـیـچ شـھـرونـدی مشـخـص   شخصی که ھویت آنان ب
ـرل کـارگـران   ـت ـیـب و کـن ـق نیست به تکاپو افتادند و به تـع

ـبـه  ١٢ منزل ما، از سـاعـت  .  پرداختند   شـب روز چـھـارشـن
ـبـاس شـخـصـی تـحـت  ١٠/٢/٩٣ مورخ   ـروھـای ل ـی  توسط ن

ـرنـظـر   کنترل قرار گـرفـت و ھـرگـونـه ورود و خـروج را زی
 صـبـح، از خـواب  ٧ اول ماه مه فرا رسید و ساعت  . داشتند 

بیدار شدم و طبق سـنـت سـال ھـای گـذشـتـه بـه کـارگـاه  
شیرینی پزی که در محله ما قرار دارد، مـراجـعـه کـردم و  
ـرای چـنـد کـارگـاه خـبـازی واقـع در   چند کیلو شرینی ب

ـم  ـرگشـت در طـول  .  محله شھناز خریداری کردم و به منـزل ب
راه نیروھای امنیتی من را ھمراھی می کردند، به شکـلـی  

  ٩ سـاعـت  .  که ھر رھگذری را به واکنش وا مـی داشـت 
ـبـه   صبح، سیدعلی حسینی به منزل ما آمد و مـن و نـجـی

ھم در تدارک آن بودیم که به مـغـازه  )  شریک زندگی ام ( 
مـا  .  ھای خبازی جھت شاد باش به کارگران مراجعه کنیم 

از درب منزل که خارج شدیم چند نفر لباس شـخـصـی کـه  
می دانستند ما به کـارگـاه ھـای خـبـازی مـراجـعـه مـی  
کنیم، قبل از ما خودشان را به آن کارگاه ھا رسـانـده و بـه  
کارگران ھشدار می دادند که با محمود صالحـی و چـنـد  
ـنـی و گـل را از ان   ـری ـنـد و شـی نفر ھمراه او صحبت نکـن

ـرل از سـوی  .  تحویل نگیرند  ـت ما بدون توجه به تعقیب و کن
ـم؛ کـارگـران   نیروھای لباس شخصی کار خود را انجام دادی
به گرمی از ما استقبال کردند و اظھار نـمـودنـد کـه بـایـد  
ـم  ـی ـرگـزار کـن . مراسم روز کارگر را به ھر شکل مـمـکـن ب

 بعدازظھر، شھر سقز مثل یک بشکه باروت شـده  ٥ ساعت  
مردم شھـر، از  .  بود که ھر لحظه انتظار انفجار آن می رفت 

تجمع این ھمه نیروی انتظامی و لباس شخصی در میـادیـن  

شھر تعجب می کردند و ھر کسی در این مورد برای خـود  
نیروھای انتظامی و لباس شخصـی کـه  .  تحلیلی می کرد 

تا دندان مسلح بودند کلیه خیابان ھا و چـھـارراه ھـا را بـه  
بـه شـکـلـی کـه بـه مـردم و  .  کنترل خـود درآورده بـودنـد 

ـرگـزاری   کارگران ھشدار مـی دادنـد کـه اگـر اقـدام بـه ب
. مراسم اول ماه مه کنید، مورد حمله قرار خواھـیـد گـرفـت 

ـتـی و   ـی ـروھـای امـن شخص خودم وقتی آن آرایش نظامی نی
انتظامی را دیدم یک لحظه خیال کردم که بـه فـلـسـطـیـن  
آمدم و نیروھای اسرائیلی در مقابل مردم محروم فـلـسـطـیـن  

 غـروب نـزدیـک  ٧ ھرچه به ساعـت  . صف آرایی کرده اند 
می شدیم، کارگران تنھا یا با خانواده و یا در جـمـع ھـای  

آن ھـا  .  وارد می شـدنـد )  ھلو ( چند نفره به میدان جمھوری  
ـتـظـامـی   ـروی ان ـی به محض ورود به میدان، با دیـواری از ن

مـا ھـم  .  مواجه مـی شـدنـد کـه تـا دنـدان مسـلـح بـودنـد 
خانوادگی ساعت شش و سی دقیقه بعدازظھراز منزل خـارج  

نیروھایی که مـنـزل مـا را  .  شدیم و راھی میدان ھلو شدیم 
ـتـادنـد  ـبـا .  تحت نظر داشتند به دنبال ما راه اف " آن ھـا مـرت

تماس می گرفتند و به مقامات باالتر خود پیغام می دانـد  
ھنگامی که مـا بـه مـیـدان  ...  که کبوتر از آشیانه پرید و 

رسیدم با نیروھای نـظـامـی زیـادی مـواجـه  )  برگاراژ ( امام  
ـر  .  شدیم  ھر چند ما به طرف میـدان جـمـھـوری نـزدیـک ت

ـر مـی شـدنـد  . می شدیم تجمع نیروھای امنیتی ھـم زیـادت
کارگرانی که به ھمراه خانواده ھای خود وارد مـیـدان مـی  
شدند در گوشه ای از میدان منتظر می مـانـدنـد تـا ھـمـه  

ما به میدان ھلو رسیدیم به محـض رسـیـدن مـا  .  جمع شوند 
به میدان، نیروھای امنیتی که تازه به شھر سقز آمده بـودنـد  
ـتـی بـومـی مـی   ـی و ما را نمی شناختند، از نیروھای امـن

نیروھای بـومـی  . خواستند که ما را به آن ھا معرفی کنند 
که اھل و ساکن سقز ھستند با چشمان از حدقـه در رفـتـه  
ما را به نیروھای تازه وارد معرفی می کرند و آنان ھـم بـا  
اسلحه و باتوم ھای خود، که به کمرشان بسته بودند مـا را  

از سوی دیگر، کارگرانی که در میـدان  .  تھدید می کردند 
ـبـاس   ـتـظـامـی و ل حضور داشتند بدون اعتنا به نیروھـای ان
ـنـد و بـا خـنـده و   ـت شخصی به ھم دیگر تبریک مـی گـف

ـیـب، در  .  شوخی با ھمدیگر گفتگو می کردند  ـرت به ایـن ت
سقز، دو نیـرو در مـقـابـل ھـمـدیـگـر  )  ھلو ( میدان جمھوری  

از یـک سـو،  :  ایستاده و ھرکدام منتظر یک جرقه بـودنـد 
ـبـاس شـخـصـی کـه بـا تـمـام   مشتی نیروی انتظامی و ل
تجھیزات نظامی و آدم کشی ایستاده بودند که ھـر لـحـظـه  
آماده دستور فرماندھانشان بودند تا به سـوی مـا کـارگـران  
ـر کـارگـر و   ـف شلیک کنند؛ و در سوی دیـگـر، صـدھـا ن
خانواده آن ھا و محرومان جامعه، محکم و اسـتـوار ایسـتـاده  
بودند که جز شیرینی و شکالت ھـیـچ گـونـه امـکـانـاتـی  
ـم تـا دنـدان مسـلـح کـه در   برای مقابله با این نیروی عظی

 .مقابل آنان صف آرایی کرده بودند در اختیار نداشتند 
بلی امروز روز جھانی کارگر، میدان ھـلـوی سـقـز، شـاھـد  
ـروھـای حـافـظ سـرمـایـه و   ـی ـر از ن ـف صف آرایی صـدھـا ن
کارفرمایان در مقابل نیروی کار و رنج بودند که ھر لحـظـه  

ـنـد  ـروی  .  آماده بودند تا از منافع طبقاتی خود دفـاع کـن ـی ن
کار با لبخند و با شادباش گفتن به ھم طبقه ھای خـود در  

ـروھـای  .  جلو داروخانه دکتر اسماعیلی تجمع کرده بـودنـد  ـی ن
لباس شخصی و انتظامی با نگاه ھای خشمگین و عبـوس  
و با تیز کردن دندان ھای خـود، بـه کـارگـران تـذکـر مـی  

 .دادند که ھر گونه تحرک شان برابر است با مرگ 
این صحنه برای مردم شھر که در ان مسیر در حـال عـبـور  
بودند قابل تحسین بود که چطور کارگران شھر در مـقـابـل  

ـنـد  بـه  .  این ھمه نیرو ایستاده و از روز خـود دفـاع مـی کـن
ھمین دلیل مردم شھر و جوانان ھم از ما حـمـایـت کـردنـد و  

کارگران شھر در ایـن روز، بـه  .  به ما شاد باش می گفتند 
فراخوان ھم طبقه ھای خود پاسخ مثبـت داده بـودنـد و ھـر  
لحظه به تجمع شان اضافه می شد به شکلی که فرمـانـده  
نیروھای لباس شخصی، توان دیدن آن لحظه ھا را نداشت و  
به ناچار به طرف جمـعـی از کـارگـران آمـد کـه مـن ھـم  

. در میـان آن دسـتـه از کـارگـران بـودم )  محمود صالحی ( 
آقای صالحی لطـفـا تـجـمـع  :  فرمانده نیروی لباس شخصی 

ـم؟ آقـای  .  نکنید  برای چی ما کـه مـزاحـم کسـی نشـدی
ـیـد  جـنـاب یـعـنـی چـه، مـا کـه  .  صالحی لطفا تجمع نکن

ـیـد،  .  جرمی مرتکب نشدیم  آقای صالحی با من بحث نـکـن
ـم  .  ما جایی نمی رویم .  لطفا بروید  ما که این جا ایستـاده ای

ـم  ایـن بـار  .  برای کسی مزاحمت و یا جرمی مرتکب نشـدی
فرمانده نیروھای لباس شخصی رو بـه مـردمـی کـرد کـه  
. ھمگی نظاره گر این صحبت ھای مابین من و او بـودنـد 

شما مردم چرا این جا ایستاده اید سریع ایـن مـحـل  :  فرمانده 
او این جمـلـه را ده ھـا بـار  .  را ترک کنید و تجمع نکنید 

اما کسی به صحبت ھای ایشان گوش نـکـرد  . تکرار کرد 
 .و کارگران محکم بر جایشان ایستاده بودند 

ـنـد کـه بـه شـکـل   ـت ـم گـرف در این اثنا، کـارگـران تصـمـی
ـنـد  ھـمـگـی  .  راھپیمایی به طرف مسجد جامعه حرکت کـن

کارگران در یک صف منسجم بـه طـرف سـه راه جـامـعـه  
ـقـه در  ٥ حرکت کردند و در سه راه جامعه، بـه مـدت   ـی  دق

مورد اول ماه مه صحبت کردیم و نیروھای لباس شـخـصـی  
ـنـدگـان   و انتظامی بدون این که دخالت کنند از تجـمـع کـن

کارگران، بـه طـرف مـیـدان ھـلـو  .  فیلم برداری می کردند 
ـنـی را   آمدند و ماموران لباس شـخـصـی سـیـدعـلـی حسـی
احضار کردند و چند نفر از مامورین ایشان را در مـحـاصـره  

ـنـد کـه ایـن جـا را  . خود گرفتند  از سیدعلی می خـواسـت
امـروز روز  :  سیدعلی ھم در جواب می گـفـت .  ترک کند 

ـم   جھانی کارگر است و ما به مناسبت این روز تجمع کـردی
ـم تـا ایـن مـحـل را   و ھیچ گونه جرمی ھم مرتکب نشـدی

 ...ترک کنیم و 
ما ھم به طرف آنان رفتیم و سید علی حسینی را از دسـت  

بعـد از  . آنان گرفتیم و باالتر از آزمایشگاه مھر تجمع کردیم 
 دقیقه تجمع در آن محل، بـه طـرف بـازار بـاال حـرکـت  ١٥ 

کردیم و از بازار باال به طرف خیابان فخر رازی رفتیم و در  
تجمع دیگری برگـزار  )  میدان کارگران ساختمانی ( آن محل  

ـرای کـارگـر سـاخـتـمـانـی و  . نمودیم  من در این مـیـدان، ب
 .مردمی که در آن حضور داشتند سخنانی ایراد کردم 

ـیـب   ـق نیروھای انتظامی و لباس شخصی، ھمواره مـا را تـع
می کردند و مرتبا بـا گـوشـی ھـای خـود بـه مـقـامـات  
باالترشان پیام می داند که کارگران تجمع کرده انـد سـریـع  

ـیـمـایـی از  ...  نیرو بفرستید و  ـپ تجمع کنندگان به شکل راھ
ـنـمـای انصـاری   راسته بازار اردالن گذشتند و در مقابل سـی

در این جا نیز من یک بـار دیـگـر در مـورد  .  تجمع کردند 
ـبـاس شـخـصـی و   ـروھـای ل ـی روز جھانی کارگر و تھدید ن

  ١٥ بـعـد از  .  انتظامی برای تجمع کننندگان صحبت کردم 
دقیقه، تجمع کنندگان به شکل راھپیمایی به طـرف مـیـدان  
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ھلو برگشتند و این بار در مقابل پاساژ آدمی تجمع نمـودنـد  
و در این تجمع، شرکت کنندگـان بـا مـوبـایـل ھـای خـود  

ـم قـالگـاه ( سرود اول ماه مه که توسط کریم احمدی   ) کـری
ـنـدگـان پـخـش   دیکلمه شده بود برای حضار و شـرکـت کـن
کردند که مورد استقبال کـارگـران و مـردم حـاضـر در آن  

ـنـدگـان مـراسـم روز جـھـانـی  . منطقه قرار گرفت  تجمع کـن
کارگر در شھر سقز، بعد از یک و نیم ساعـت، یـعـنـی در  

ـنـی و شـکـالت در  ٣٠/٨ ساعت    دقیقه شب با پخش شیری
ـیـمـایـی بـه طـرف   ـپ میان شور و شوق حاضران به شکل راھ

ـقـطـه پـایـان  ) برگاراژ (میدان امام   حرکت کردند و در آن ن
قـابـل ذکـر اسـت کـه  .  تجمع و راھپیمایی را اعالم نمودنـد 

ـیـمـایـی   نیروھای لباس شخصی در طول این تجمعات و راھپ
ـرداری   ـم ب ـل ـی مرتبا با چند دستگاه دوربین از ما کارگران ف

 .می کردند 
این جا الزم می بینم که بنده به عنوان یـک کـارگـر کـه  
سال ھا در محل کـار و زیسـت بـا شـمـا کـارگـران سـقـز  
زندگی کرده ام از شما عزیزان برای شرکت در مـراسـم اول  
ماه مه روز جھانی کارگر تشکر کنم و امـیـدوارم کـه در  
سال ھای آینده بتوانیم با اتکا به نیروی خود تـمـام خـواسـت  
و مطالبات خود را به کـارفـرمـایـان و دولـت حـامـی آنـان  

به این ترتیب، کارگران سقز عزم خود را جـزم  . تحمیل کنیم 
کرده بودند که در ھر شرایطی، مراسم روز کـارگـر خـود را  

ـتـظـامـی  .  برگزار کنند  تصمیم بر آن بود که اگر نیروھای ان
و لباس شخصی به صفوف کارگران حـمـلـه کـردنـد، یـک  
نفر عقب نشینی نکند و با عزم راسخ به برگزاری تجمـعـات  

به این شکل، مراسم روز جھـانـی کـارگـر  .  خود ادامه دھند 
ـرگـزار شـد  . در میان شدیدترین تدابیر امنیتی در شھر سقز ب

 ١٧/٢/٩٣ محمود صالحی مورخ  
 

 
 ناامنی محیط کار

 
 نفر در کارگاه ھای ساختمانی ٥روزانه 

 جان خود را از دست می دھند
ـر در کـارگـاه ھـای  ٥ روزانـه  :  سازمان نظام مھنـدسـی  ـف  ن

 .ساختمانی  جان خود را از دست می دھند 
 

 ریزش دیوار مرگ بر روی کارگر میانسال
ـنـی بـه  :   اردیبھـشـت ١٦  ـرداری شـده زمـی در مـحـل گـودب

ـرای  ٥ متر مـربـع و بـه عـمـق  ٣٠٠ مساحت تقریبی   ـر ب مـت
ـرای   احداث ساختمان جدید گودبرداری شده بود و کارگران ب
برپایی فونداسیون در حال کـار بـودنـد کـه نـاگـھـان دیـوار  
قبلی ساختمان در ضلع غربی فـرو مـی ریـزد و یـکـی از  

 .کارگران در میان خاک و سنگ و آجر دفن و جانباخت 
 

گود برداری در کرج، کارگر جوان را به 
 کام مرگ کشید

در منطقه  مصباح کرج، بر اثر عدم رعـایـت  :  اردیبھشت ١٦ 
ـر اصـولـی مـلـکـی در   ـرداری غـی نکات ایمنی و گـود ب

ـقـه، یـک از  ٧ مجاورت یک مجتمع در حال ساخـت    طـب
ـلـی از آوار  ٢٧ کارگران    ساله در ساختمان مربوطه در زیر ت

 . محبوس و جانباخت 

 مرگ کارگر مھاجر 
بنا به گزارش رسیده کارگری به نام یـونـس  :   اردیبھشت ١٧ 

 ساله دارای یـک فـرزنـد از اھـالـی روسـتـای  ٢٦ احمدی  
ـیـه ی   ـیـمـان پنیران از توابع کامیاران که برای کـار بـه سـل
ـرق گـرفـتـگـی شـد و   عراق رفته بود در حین کار دچار ب

ـرای  .  متاسفانه جان خود را از دست داد  کمیته ھماھنگی ب
ـراز   کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری ضـمـن اب
ھمدردی با خانواده و دوستان این کارگر زحمتکش خـود را  
در غم از دست دادن عزیزشان شریک می داند و این گونـه  
حوادث دلخراش را ناشی از نبود امکانات ایمنی در مـحـل  

ـتـه ی  .  کار و سود خواھی کـارفـرمـایـان مـی دانـد  کـمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 مرگ کارگر کولبر

صالح ویسی فرزند عـزیـز ویسـی سـاکـن  :   اردیبھشت  ١٧ 
ـرود  در روسـتـای   ـرابـاد »شھرستان جوان شـھـرسـتـان   «بـزمـی

مورد شلیک مستقیم گلوله قرار گـرفـت   «ثالث باباجانی »
صالح ویسی  ھنگـام کشـتـه شـدن درحـال  ». و کشته شد 

  «.اش بوده است   قاچاق گازوئیل برای امرار معاش خانواده 
 

 مصدومیت و مرگ سه کارگر ساختمانی در پونک 
ـیـل  :   اردیبھشت ١٨  ـرخـورد ب ـرداری شـده و ب در زمین گودب

مكانیكی بـا دیـوار، مصـدومـیـت و مـرگ سـه کـارگـر  
ـران زمـیـن،   ساختمانی را در محدوده میدان پونك، خیابـان ای

در محل حادثه قرار دادن مصالح ساختـمـانـی  . در پی داشت 
در حجم زیاد و در مجاورت دیـواره ورودی زمـیـن در حـال  
ـیـکـی بـا ایـن دیـوار   گودبرداری شده و برخورد بیـل مـکـان
ـر   ـبـی شـش مـت ـری ـق منجر به ریزش این دیواره ھا به متراژ ت
ـر آوار گـرفـتـار شـده   مربع شده و سه نفر از كارگـران در زی

ـر از  .  بودند  ـف پیش از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه دو ن
کارگران از زیر آوار خارج شده بودند کـه یـکـی از آنـان از  
ناحیه پا دچار شكستگی شده و نفر دیگر به تایید عـوامـل  

 . اورژانس جان خود را از دست داده بود 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

  «پرستوی بھاران»تعطیلی شرکت 
ـلـی  ١٢ :  دیواندره   زن کارگر و یک استاد کار مرد با تعطـی
 . اخراج شدند  «پرستوی بھاران »شرکت  

دلیل تعطیلی این شرکت عدم تامین مالـی عـنـوان شـده و  
علیرغم شکایت کارگران از کارفرما امـا تـاکـنـون حـق و  

 .حقوق معوقه آنان پرداخت نشده است 
 

  درصد معادن استان اردبیل٦٠تعطیلی 
ـیـل از   معاون سازمان صنعت، معدن و تـجـارت اسـتـان اردب

 . درصد معادن استان خبر داد ٦٠ تعطیلی  
ـتـصـادی   به گزارش ایسنا، نظری در جلسه در کـارگـروه اق

ھـای     درصد مابقی در تولید سـنـگ ٤٠ :  استان اظھار کرد 
 مـرکـز مـھـم  ٢٠ دو مرکز اصـلـی از  . الشه فعالیت دارند 

ـیـل وجـود دارد کـه در   معادن فلزی کشور در اسـتـان اردب
 .صورت بھره برداری این مراکز، استان رشد خواھد کرد 

ـران واحـدھـای صـنـعـتـی بـا  :  وی افزود  عدم شناخـت مـدی
ـتـی عـامـل اصـلـی مشـکـالت    شیوه  ـری ھای صـحـیـح مـدی

بعضی از واحـدھـا مشـکـل  .  واحدھای صنعتی استان است 
تامین اعتبارات بانکی دارند کـه بـا رفـع ایـن مشـکـالت  

 توان در جھت توسعه واحدھای صنعتی اقدام کرد   می 
 

  ھزار دکتر بیکارند٦: وزارت علوم
ـقـات و   ـی رییس مرکز جذب ھیات علمی وزارت علوم، تـحـق

ــت  ـر بـا مـدرک دکـتــرای  :  فـنـاوری، گـف شــش ھــزار نــف
 .در سطح کشور بیکار ھستند  (phd)تخصصی  

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
 ٥قزوین از  «پوشینه بافت»کارگران شرکت 

  ماه مطالبات مزدی طلبکار ھستند٦٢تا 
مطالبات مزدی ھمه مزایای نقدی اسـت کـه بـایـد تـحـت  
عنوان دستمزد، حقوق سـنـوات، بـن، خـوار بـار، مسـکـن و  

ـرداخـت شـود امـا  ...  اوالد، اضافه کاری و  به کـارگـران پ
 بـه  ٨٠ پرداخت آن در کارخانه پوشینه بافت از اواخـر دھـه  

  ٢٤٠٠ در کارخانه پوشینـه بـافـت  .  تدریج متوقف شه است 
ــا   ــه ت ــد  ٣٦ کـارگــر بصــورت روزان ــن مــنـســوجـات تـولــی  ت

کردند که بعد از اجـرای خصـوصـی سـازی و اجـرای    می 
 کارگر کـاھـش  ٥٠ ھای تعدیلی این تعداد به حدود    سیاست 
 . یافت 

 
 ماه ٦٢ کارگر در استان قزوین تا ٦٠٣٤

 اند دستمزد طلبکار
 کـارگـر در اسـتـان قـزویـن کـارگـر  ٦٠٣٤ :  اردیبھشـت ٢٠ 

 مـاه  ٦٢ رسمی و قراردادی در استان قـزویـن از یـک تـا  
 واحـد  ٤٩ کـارگـران در  .   مطالبات مزدی طلبکار ھستنـد 

صنعتی مستقر در استان قزوین مشغول کار ھستند واز ایـن  
  ٤٩٢٢  کارگر دارای قرارداد کـار رسـمـی و  ١١١٢ تعداد،  

 .کارگر دیگر دارای قرارداد کار موقت ھستند 
 

 ماه ٢٠سازی خرمشھر تا  کارگر صابون١٢٠
 حقوق طلبکار ھستند

 کـه کـارخـانـه صـابـون سـازی  ٨٧ از سال  :   اردیبھشت ١٧ 
خرمشھر با منفک شدن ازسازمان بنیاد شھـیـد کـامـال بـه  
بخش خصوصی واگذار شد، کـارفـرمـای کـارخـانـه جـدیـد   

ـیـدی  .    کارگران را پرداخت نکرده   مزد و بیمه  این واحد تـول
 ماه است  تعطیل شده اسـت و کـارگـران در ایـن  ٢٦ حدود  

اند بخشی از حقوق خود را با شکایـت و    مدت فقط توانسته 
ـنـد   با فروش دارایی  ـر  .  ھای کارخانـه دریـافـت کـن عـالوه ب

ـیـمـه  ٩٢ تعویق حقوق کارگران، کارفرما از ابتـدای سـال    ب
کند به ھمین دلیل دفتـرچـه درمـانـی    کارگران را واریز نمی 

کارگران فاقد اعتبار است ودر این زمینـه کـارگـران دچـار  
تعداد کارگران صـابـون سـازی  .  ای ھستند   مشکالت عدیده 

ـر ازکـارگـران رسـمـی و  ١٠٠  نفر است که ١٢٠ خرمشھر    نف
ھمه کارگران این کارخانه ھـر روز  .  بقیه قرار دادی ھستند 

ـرای    صبح در محل کارشان حاضر می  شوند اما کـارفـرمـاب
صـابـون سـازی  .  کـنـد   کارگران کارخانه کـار ایـجـاد نـمـی 

ـنـده   ـیـد کـن خرمشھربا نام تجاری صنایع بھداشتی یاس تـول
ـر    انواع صابون .  گلیسرین  ـنـده، زی ھای جامد وسایر مواد شـوی

 .است ) کف (مجموعه صنایع بھداشتی داروگر  
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ـنـا »و   «سامیکو صنعت »دو واحد صنعتی   بـعـد   «قارچ سی

ھا از اعالم ورشکستگی آنان  ھـنـور تسـویـه    از گذشت سال 
 .اند   حساب نشده 

ـنـا »و   «سامیکو صنعت »دو واحد صنعتی   کـه   «قارچ سـی
 سال از زمان ورشکستگی آنـان  ٣  و  ١١ ھر کدام به ترتیب،  

ـرداخـت نـکـرده   می  . انـد   گذرد ھنوز مطالبات کـارگـران را پ
ـر و قـارچ  ٣٨٠ تعداد کارگران شرکت سامیکو صنعت   ـف  ن

 .  نفر ھستند ١٥٠ سینا  بیش از  
 
 

 گزارش
 

ھای سفیدی که روزگار کارگران را  قرارداد
 کند سیاه می

ـیـن بـودن دسـتـمـزد،   نادیده گرفته شدن حقوق و مـزایـا، پـائ
ترین حقوق آنـان را    قراردادھای سفید امضایی که کوچک 

ھا از جـمـلـه مشـکـالت کـارگـران    گیرد ھمه این   نادیده می 
عـلـی، کـارگـر یـکـی از کـارخـانـجـات اسـت کـه  . است 

کارفرما طی قرار دادھای یکساله زمـان کـار وی را در  
ـرداخـت عـیـدی و    دیماه ھر سال به پایان می  رساند تـا از پ

. شود شانه خـالـی کـنـد   مسائلی که به پایان سال ختم می 
ـرار داد   این کارگر نیز به علت نیاز به کار با ایـن شـیـوه ق
بسته و گرچه راضی نیست اما مجبـور بـه ادامـه کـار و  

ـیـز از  .  بستن قرار داد ھر ساله بـه ایـن شـیـوه اسـت  ـر ن امـی
کارگـرانـی اسـت کـه در یـک کـارخـانـه نسـاجـی کـار  

ھای این کارگر پیداست کـه کـارفـرمـای    کند از گفته   می 
ـقـه کـار و   وی اعتماد زیادی به امیر دارد اما ده سال سـاب
ـبـال   اعتماد کارفرما نیز مزایایی را برای این کارگر بـه دن

شاید بیمه شدن تنھا مزیت کاری این کارگـر  .  نداشته است 
ـتـدای ھـر  :  گـویـد   ھایش می   وی در ادامه گفته .  است  در اب

ـرگـه  ـرارداد ب ای دیـگـر کـه در رابـطـه بـا    سال و ھنگـام ق
دریافت سنوات است بدون اینکـه ایـن سـنـوات را دریـافـت  

ـلـغـی    کند از وی گرفته می  شود و به عبارتی دریافت مـب
کند که ھرگز در جیبش نرفتـه اسـت امـا بـه    را امضا می 

دلیل اینکه وی نیازمند شغل برای تامین خـانـواده اسـت و  
ھمچنین با توجه به سابقه کاری در کارخانه نسـاجـی دارد  

تواند این کار را نادیده بگیرد یا مزایایی بیشتر از بیـمـه    نمی 
کـنـد و    ھا اشاره مـی   امیر به اضافه کاری .  درخواست کند 

ھایی که حجم کار زیـاد    برخی از مواقع در زمان :  گوید   می 
است باید ساعات بیشتری را در کارخانه بمانند کـه ھـیـچ  
یک از این موارد به عنوان اضافه کاری در نظـر گـرفـتـه  

ـلـمـان  . شود   نمی  مجتبی نیز کارگر یک گارگاه ساخت مـب
ـرار داد  .  است  ھنگامی که از وی درباره شرایـط کـار و ق

ـیـسـت :  گوید   شود می   سئوال می  ، حـتـی    قراردادی در کار ن
ـیـز نشـده   از نوع سفید امضا  ام در    یش، اینجا حتی من بیمه ن

ـری و اره بسـیـار    حالی که کار با دسـتـگـاه  ھـای چـوب ب
ـریـن دغـدغـه  .  خطرناک است  نداشتن امنیت شغلی مـھـمـت

کارگران وی نداشتن امنیت شغلی برای کارگران را یـکـی  
ـتـی  :  دھـد   ھای مھم آنان عـنـوان و ادامـه مـی   از دغدغه  وق

ـم بـه    تخصص من در زمینه ساخت مبلمان بـاشـد نـمـی  تـوان
ـرای داشـتـن   ـروم و مـجـبـورم ب راحتی به سراغ کار دیگر ب

درآمد در این کارگاه مشغول به کـار شـوم در حـالـی کـه  
 .ای پیش روی من وجود ندارد   دانم آینده تضمین شده   می 

 رھا کنـم ولـی نـداشـتـن      ام شغلم را   ھا خواسته   بار : وی افزود 
سرمایه نیز از مشکالتی بـوده کـه بـاعـث شـده دوبـاره بـه  
ـم قـائـل   ـرای سمت کار با کارفرمایی که حق و حقوقی را ب
ـم  . نیست بروم تا بتوانم زندگی روزانـه خـود را تـامـیـن کـن

شناس ادبیات محمد نیز از جـمـلـه کـارگـران    کارگری کار 
شـنـاسـی در    وی که دارای مـدرک کـار .  ساختمانی است 

دوازده سال قبل مـدرک خـود  :  گوید   رشته ادبیات است می 
ـتـوانسـتـه بـا مـدرک   ـنـکـه ن را دریافت کرده و به دلیـل ای
تحصیلی شغل مناسبی را پیدا کند و اینکه مـتـأھـل بـوده  
برای تامین مخارج زندگی مجبور شده به سمت کـارگـری  

ـرای یـافـتـن    وی از تالش .  ساختمان برود  ھای فراوان خـود ب
ـلـی خـود مـی  گـویـد و ادامـه    شغل مناسب با رشته تحصی

ـرای اسـتـخـدام در آزمـون :  دھد   می  ھـای شـھـرھـای    حتی ب
ھمجوار نیز شرکت کردم ولی با اینکه توانستم نمـره خـوبـی  
ـم اسـتـخـدام شـوم  . کسب کنم به علت بومی نبودن نتوانسـت

ـفـی کـارگـران " وی که به گفته خودش عضو   " انجمـن صـن
دو سال پیش برای عضویت مـراجـعـه  :  دھد   نیست، ادامه می 

کردم ولی برخود متولیان به گـونـه بـود کـه مـرا پشـیـمـان  
ـرخــی از افـرادی کـه عضــو  :  گــویـد   مـحـمــد مـی .  کـرد  ب

ـفـاده از مـزایـا    ھای صنفی می   انجمن  ـرای اسـت شوند تنھا ب
ـیـز دارنـد امـا افـرادی چـون   است که مشـاغـل خـوبـی ن
ـنـد   کارگران ساخـتـمـانـی کـه واقـعـا در ایـن شـغـل فـعـال

توانند به راحتی عضو انجمن صنفی کـارگـران بـاشـنـد    نمی 
تـرس از شـکـایـت و  .  که این نیز یکی از مشکالت اسـت 

ھای کارگـران    پیگیری مشکالت نیز یکی دیگر از دغدغه 
است که به نوعی درد مشترک ھمه آنھاست به گفته ایـن  
ـرای دریـافـت حـق و حـقـوق و   افراد شکایت از کارفرما ب

انـدازد    مسائلی از این قبیل آینده شغلی آنان را به خطـر مـی 
ھا شغـل    و یک شکایت کافی است تا آنان نتوانند تا مدت 

 اردیبھشت ١٦ -مھر :منبع . دیگری را پیدا کنند 
 

 میلیون نفر در ایران کار ٤٠:مرکز آمار
 !کنند نمی
  ٦.٥ :  گروه اقتـصـادی - خبرگزاری مھر ١٣٩٣ اردیبھشت  ٢٠ 

  ٩٢  تـا  ٨٤ ھای    میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال 
بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شد و در حـال حـاضـر  

ـیـکـار  ٣٩.٥   میلیون نفر از جمعیت کشور نه شاغلند و نـه ب
ـنـده      و با اینکه در سن کار قرار دارند  صـرفـا مصـرف کـن

 .ھستند 
  ١٠ تمام افـراد  : تعریف مرکز آمار از جمعیت فعال این است 

که در ھفته تقویمـی  )  حداقل سن تعیین شده ( ساله و بیشتر  
طبق تعریف کـار، در  )  ھفته مرجع ( قبل از ھفته آمارگیری  

و یـا از  )  شـاغـل ( تولید کاال و خدمات مشارکت داشـتـه  
، جمعـیـت فـعـال  ) بیکار (قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند  

تامل برانگیزتر اینکـه طـبـق  !  اقتصادی محسوب می شوند 
ـیـز   تعریف مرکز آمار ایران، بخشی از جمعیت فعال کشور ن
ممکن است بیکار باشند و تنھا به دلیل قرار داشتن در سـن  

ھمچنین طبق تعـاریـف  .  کار جمعیت فعال خوانده می شوند 
 سال اسـت و یـا  ٦٥  تا  ١٠ ارائه شده، سن کار در ایران بین  

در عـیـن  .  دستکم آمارھا از این گروه سنی ارائه می شـود 
حالی که دولت ھا در سال ھای گذشته از اشـتـغـال زایـی  

ـیـز   میلیونی سخن گفته اند و ھمواره آمارھای گوناگونی ن
در این زمینه ارائه شده است، امـا گـزارشـات مـرکـز آمـار  
ـتـصـادی در سـال   ایران نشان می دھد که نرخ مشارکت اق

 .  درصد کاھش یافته است ٣.٤ نسبت به سال  به میزان  ٩٢ 
ـرخ   ـنـد از دالیـل کـاھـش ن کارشناسان بازار کار می گـوی
مشارکت اقتصادی، ناامیدی و مایـوس شـدن بـخـشـی از  
جوانان از یافتن یـک شـغـل مـنـاسـب اسـت کـه طـی آن  
ـیـد   ـتـی ق بخشی از زنان و مردان دستکـم بـه صـورت مـوق
ـقـوه بـه   یافتن شغل را زده اند که این مسئله به صـورت بـال
زیان کشور خواھد بود چـون بـخـشـی از جـمـعـیـت و تـوان  
میلیونی کشور به جای مشارکت در تولید و تـوسـعـه، در  
ـفـاده ای   سرگردانی به سر می برند و امکان ھیچگونه اسـت

طبـق آمـارھـای مـوجـود،  .  از توان و انرژی آنھا وجود ندارد 
ـر از مـردان بـوده   نرخ مشارکت اقتصادی زنان ھمواره کـمـت
ـیـت ھـای   است که این موضوع به ورود کمتر زنان به فـعـال
ـتـی در بـازار   اقتصادی و ھمچنین وجود فضای نابرابر رقـاب
کار برای تصاحب یک فرصت شغلی از سوی زنـان و یـا  

ـیـل مـردسـاالر  .  مردان بر می گردد  ـر، بـه دل به بیان ساده ت
بودن بازار کار ایران؛ تمایل و گرایش کارفرمایان بـه جـذب  
ـروی کـار   ـی نیروی کار مرد نیز به مراتب بیشتر از جـذب ن

  ٧.٦٤ به صورت کلی، نرخ مشارکت مـردان از  .   زن است 
 کـاھـش  ٩٢  درصد در پایان سـال  ٦٣  به  ٨٤ درصد در سال  

 درصـد  ١٧ یافته و در این بخش نرخ مشارکت زنان نیـز از  
در عـیـن حـال،  .   درصد نزول داشته اسـت ٤.١٢  به  ٨٤ سال  

ـرای مـردان و چـه زنـان در   نرخ مشارکت اقتصادی چه ب
 سال گذشته کاھشی بوده که نشانه ھای خـوبـی  ٨ فاصله  

ـفـاده از ظـرفـیـت ھـای   از امکان رونق اقتصادی و یـا اسـت
علی ربیـعـی  .  جدید نیروی انسانی در تولید و توسعه نیست 

ـرا اعـالم کـرده اسـت مـرکـز   وزیر تعاون، کـار و رفـاه اخـی
ـیـانـه  ٩٢  تا  ٨٤ آمارایران اشتغال ایجاد شده در دوره    را سـال

ـری از  ٧٥ تنھا    ھزار فرصت شغلی اعالم کرده و ھرگز خـب
بـخـشـھـایـی از  .( ایجاد میلیون ھا فرصت شغلی نبوده اسـت 
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گزارشی از عسلویه : فرھاد رضایی از ایران
 ! و آنچه بر کارگران در اینجا میگذرد

در تجربیـات زنـدگـی خـود و آنـچـه كـه راجـع بـه وقـایـع  
ـم   ـتـوان ـنـھـا مـی اردوگاھھای كار اجباری خوانده و شنیده ام ت

ژه پـارس جـنـوبـی      بگویم اردوگاھھای كارگری منطـقـه وی 
ـر   ـل چیزی بیشتر از آشویتس و اردوگاھھای كار اجباری ھیت

ـیـسـت  كسـانـی كـه از  .  نداشته باشد قطعا كمتر از آن ھـم ن
كلنگ آغازین منطقه گازی پارس جـنـوبـی در احـداث و  
بھره برداری از این پاالیشگاھھا و پتروشیمی ھا بنـحـوی از  
ـنـدر   ـقـی و ب انحاء نقش داشته اند؛ از عسلـویـه تـا نـخـل ت
كنگان بخوبی واقفند كه این گزارش تـا چـه حـد سـنـدیـت  

فقط كارگرانی كه سـولـه ھـای خـوابـگـاھـی كـمـپ  . دارد 
كرمانشاھان را حداقل یكروز تجربه كـرده بـاشـنـد؛ ژرفـنـای  

ـرایشـان مـلـمـوس اسـت  ـراسـتـی چـرا  .  تلخ ایـن گـزارش ب ب
ـر   ـردگـان غـی ھیچكس تاكنون آنطور كه باید حامی حقـوق ب

نبوده و نیسـت؟ مـثـال  "   ویژه "رسمی این منطقه به اصطالح  
 كـه مـنـجـر بـه مـرگ  ٨ -٧ -٦ چرا نشت گاز در فازھای  

 نفر از كارگران شد و یا خودكشی جـمـعـی  ٣٣ دسته جمعی  
ـقـه  ( ١٩ سه كارگر سال گذشته در فاز   ـنـد طـب و  )  شركت بل
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ـر انسـانـی و   ـنـگـونـه غـی موارد بیشـمـاری ازیـن دسـت، ای
ـر از  !  بیشرمانه در سكوت خبری مـانـده اسـت؟  گـزارش زی

منظر وضعیت وخیم  بھداشتی و شرایط فالكت بـار كـار و  
-٢٣ -٢٤ محیط کاری، در پروژه در دست ساخت فازھـای  

اردوگـاھـی  .   پاالیشگـاه گـاز كـنـگـان ارائـه مـیـگـردد ٢٢ 
كارگری شامل چندین ھزار انسان كه در اینجا با وحشـیـانـه  

امیـد اسـت  .  ترین شیوه ھای استثمار به كار گرفته شده اند 
ـقـان   این گزارش تلنگری باشد ھرچند ناچیز بر پیله این خـف

بـدون  :  رسـیـدگـی پـزشـكـی . ١ وضعیت بھداشـتـی  .   خبری 
بغیر از یك پـزشـك  ( اغراق میتوان گفت در سراسر این پروژه  

ـر در كـمـپ خـوابـگـاھـی  ـق در واحـدھـای  )  عمومی مسـت
بھداری ھمه شركت ھا از پتروسینـا آریـا بـعـنـوان كـارفـرمـا  

ـیـا،  -گرفته تا شركت ھای تابع ھمچون محمدیان، چاد  ـتـون پ
پایندان، تنانیر، دریاساحل و پیمانكاری ھای خرد وابسته بـه  

. استخدام نشده است )  وحتی پاره وقت ( آنھا پزشك تمام وقت  
البته ھمه این شركتھا نام یك پـزشـك عـمـومـی را بـعـنـوان  
پزشك قر اردادی آنھم فقط روی كاغذ؛ جھت حـفـظ ظـاھـر  

ـیـز در  .  در چنته دارند  پزشكی كه ھفته ای یـك سـاعـت ن
در مورد دارو و نحوه تـوزیـع آن  .  محل كار خود حضور ندارد 

نیز باید گفت بغیر از وسایل ابتدایی پانسمان و چـنـد بسـتـه  
مسكن، داروی دیگری حتـی در بـھـداری ظـاھـرا مـجـھـز  
ـیـمـاران   كمپ خوابگاھی موجود نمـی بـاشـد و مـعـمـوال ب
میبایست نسخه ھایی را كه پزشك كمپ برای آنھا تـجـویـز  
ـراف و كـنـگـان دریـافـت   میكند از داروخانه ھای بنـدر سـی

رسیدگی و نحوه برطرف كـردن سـوانـح و حـوادث در  .  كنند 
ـر   ـث ـبـاشـد بـطـوریـكـه اك این پروژه بسیار سھل انـگـارانـه مـی
ـیـل كـمـبـود تـعـداد آمـبـوالنسـھـا   حوادثی كه رخ میدھد بدل

ـیـار دارد كـه  ٢ كارفرما تعداد  (   دستگاه آمبـوالنـس در اخـت
بدلیل آمار باالی سوانح معمـوال كـفـاف امـداد رسـانـی بـه  

ـیـجـاری  .) موقع را نمی دھند  ـیـه اسـت ـل ـق مصدوم با وسایل ن
شركت ھا كه فاقد ھرگونه تجھیزات پزشكـی اسـت نـه بـه  
ـیـمـارسـتـان شـھـرسـتـان   بھداری كارفرما بلكه مستقیما بـه ب

  ٥٠ كنگان منتقل میشود و از آنجاییكه تـا كـنـگـان حـدود  
كیلومتر مسافت وجود دارد، معموال یا حال مصـدوم بسـیـار  
ـبـازد  . وخیم میشود و یا فردی كه دچار سانحه شده جان مـی

پتروسینـا آریـا   HSEسھل انگاری و كم كاری در واحد  . ٣ 
ـروژه و مـحـدوده كـاری  :   و شركت ھـای تـابـعـه  در ھـر پ

ـیـن   پیشگیری از خطر و ایـمـن سـازی مـحـیـط و ھـمـچـن
. بھداشت و نظافت محیط كاری بر عـھـده ایـن واحـد اسـت 

بدون غلو تقریبا تمامی كانالھایـی كـه در مـحـدوده سـایـت  
حفاری شده فاقد نوار خطر، تابلو و گـارد فـلـزی مـحـافـظ  

ــاشـد  ـب ــژه  .  مـی ســقـوط ھــای پــی در پــی كــارگـران و بـوی
ـنـد و   ـفـت شـب مشـغـول بـكـار ھسـت كارگرانی كه در شـی
ھمچنین نگھبانان حراست در این كـانـالـھـا و گـودالـھـا در  

سقوط ھایـی كـه گـاه  .   اتفاقی شایع است ٢٢ -٢٣ -٢٤ پروژه 
. به جراحات شدید و مرگ كارگران نیز مـنـجـر شـده اسـت 

شركت ھای تابعه ھـمـچـون مـحـمـدیـان و   HSEواحدھای  
آبادراھان كه بیشترین سھم را در حفاری كانـالـھـا دارنـد؛ نـه  
خود الزامی به ایمن سازی میبینند و نه از طرف كـارفـرمـا  

ـرای مـثـال مـھـنـدس  .  نظارتی بر كار آنھا صورت میگیرد  ب
یكی از شـركـت ھـا بـا طـعـنـه و   HSEیعقوبی سرپرست  

یكسال است كـه در واحـد مـا نـوار  "  تمسخر اظھار میدارد  
تصویر بسیاری از كانالھایی كـه ایـمـن  !!!!" ( خطر نخریده ایم 

مسـألـه بـعـدی وجـود  .)  سازی نشده اند ارسال خواھـد شـد 
گودالھای مملو از فاضالب در یونیت ھای این پـاالیشـگـاه  

ـیـه و امـحـاء   HSEاست كه میبایست توسط پرسنل   تـخـل
ـیـشـمـار مـوارد دیـگـر   شود كه البته این مورد نیز ھمچون ب

این گودالـھـا  .  انگار كه از شرح وظایف این واحد خارج است 
كه متاسفانه تعداد زیادی ھم از آنھا در این محدوده موجـود  
است به محلی برای تجمع انـواع حشـرات مـوذی از پشـه  
ماالریا و مگس گرفته تا انواع حشـرات و جـانـوران خـزنـده  

ـبـال ارسـال شـده  . (تبدیل شده است  عكس ایـن گـودالـھـا ق
ھرچند داسـتـان  : کمپ ھای خوابگاھی كارگران . ٣ . است 

فاجعه بار این اقامتگاھھای كارگری بسادگی قابل وصـف  
بدلیل كیفیـت  :  نیست اما شرح خالصه ای از آن چنین است 

ـریـن كـن   بد آب مصرفی كه از لوله ھای دسـتـگـاه آب شـی
ـر و   ـل خارج میشود و نیز بدلیل موجود بودن بیش از انـدازه ك
دیگر تركیبات شیمیایی در این آب؛ استفاده مداوم و روزانـه  
از آن سبب ایجاد عارضه ھای پوستی و ریـزش مـوی سـر  

ـر بـغـل، پـا و . ( میشود  و ریـزش  ...  قارچ ھای پوستی زی
در ایـن  .)  موی سر در این خوابگاھھا بسـیـار شـایـع اسـت 

  ٧ -٨ خوابگاھھا در ھر اتاق سه در چھار، بطور مـیـانـگـیـن  
در مورد كارگران بلـوچ بـعـلـت فشـار  .  كارگر ساكن ھستند 

بیشتر بر آنان و نیاز شدید به کار و مطیع بودن بیشتر و كـم  
ـیـدا  ١٠ -١٢ سوادی، این رقم به ھر اتاق   ـیـز افـزایـش پ  نفر ن

ـبـاسـشـویـی  .  میكند  ھر سوله خوابگاھی تنھا یك ماشـیـن ل
دوقلوی كوچك دارد كه در آشپزخانه گذاشته شده و معمـوال  
پس از اتمام تایم كاری ھر سوله میزبان صف ھای طـوالنـی  

البته از  .  كارگران جھت استفاده از ھمین یك ماشین میباشد 
بـه بـھـانـه ایـجـاد  ( آنجائیكه استفاده از ماشین لباسـشـویـی  

ـریـت كـمـپ  )  سروصدا  بعد از ساعت ده شب از طـرف مـدی
قدغن شده، بسیاری از كارگران مجبور بـه پـوشـیـدن ھـمـان  

ـنـد  ـبـل ھسـت ـر  . ( لباسھای ممـلـو از آلـودگـی روز ق تصـوی
ـبـاسـشـویـی و   دستورالعمل مدیریت كمپ برای استفاده از ل

اتاقھا در ایـن سـولـه ھـا  .)  سالن تلویزیون ارسال خواھد شد 
ـنـد و در ھـر   فاقد امكانات اولیه ای ھمچون یخچال ھسـت
ـرارداده   سوله فقط یك عدد یخچال عمومی در آشـپـزخـانـه ق

گذشته از ھمه این موارد كیفیت بسیار بد وعـده  .  شده است 
ـرھـمـه مشـكـالت   ھای غذایی كه به كارگران داده میشود ب
فوق میفزاید؛ كشف روده و شكمبـه گـاو در غـذا ، وجـود  
ـیـن وجـود فضـلـه   بقایای حشرات در خورشت ھا و ھـمـچـن
موش و نخ گونی در برنج از موارد بسیـار شـایـع در وعـده  

ـبـاشـد  در ایـن  .  ھای غذایی این اقامتگاھھای كارگری می
سوله ھا ھر كارگر برای ورود به كمپ یك تشك بـه ھـمـراه  
یك بالش و پتو از انبار كمپ دریـافـت مـیـكـنـد و پـس از  
ـبـار   اتمام كار و تسویه حساب؛  كارگران این وسایل را بـه ان

این پتو و تشـك ھـا بصـورت فـلـه ای در  .  تحویل میدھند 
انبار كمپ دپو میشوند و ساالنه فقط یكبار مورد شستـشـو  

بھمین علت مـتـاسـفـانـه سـاس و شـپـش بـه  .  قرار میگیرند 
ـیـدا كـرده   شكلی بسیار گسترده در این سـولـه ھـا شـیـوع پ

الزم بذكر است كمپ ھای مھندسی و كـارگـری از  .  است 
یكدیگر تفكیك شده و سوله ھای مھندسی تقریبا مجھز بـه  
ـیـل سـالـن ھـای ورزشـی و   ـب تمامی امكانات رفاھی از ق
ـیـعـی و مصـنـوعـی، آبشــار   بـدنسـازی، زمـیـن چـمـن طـب
مصنوعی، پارك تفریحـی، رسـتـوران  و دیـگـر امـكـانـات  
رفاھی ھستند كه این سوله ھـا بـا نصـب فـنـس از سـولـه  

ھای كارگری جدا شده و توسط حراست كـارفـرمـا بصـورت  
تـحـت  )  به ھمراه چند افسـر گشـت حـراسـت ( شبانه روزی  

ـر مـربـوط بـه كـمـپ مـھـنـدسـی  . ( حفاظت میباشد  تصاوی
شـرایـط كـار مـعـمـوال  .  ٤ .)      بزودی ارسال خواھـد شـد 

ـیـازشـان بـدیـن   ـروی كـار مـورد ن ـی پیمانكاران شیوه جـذب ن
ـیـن افـرادی كـه پشـت درب ورودی   صورت است كـه از ب
سایت ھر روز صبح تجمع كرده اند؛ با وعده پرداخـت بـمـوقـع  

ـیـون در  (  دستمزدھا   با نوسان مبلغ بیشتر یا كمتر از یك میل
  ٢٢ و ھمچنین گفتن اینكه ھر كارگر در مـاه پـس از  ) ماه 

) حتی با احتساب روزھای تعطیل و جـمـعـه (روز كار مداوم  
ـرد و وعـده ھـای دیـگـر،  ٨ حق دارد    روز مـرخصـی بـگـی

اما پس از چند ماه پیمانكـار بـا  .  كارگران را جذب میكنند 
ـم واریـز كـرد   گفتن اینكه ھروقت شركت كارفرمـا بـه حسـاب

 مـاه یـكـبـار  ٤ -٦ حقوقتان را میدھم بصورت میانگیـن ھـر  
آنـھـم بصـورت عـلـی  . ( حقوق كارگران را پرداخت مـیـكـنـد 

الزم بذكر است قراردادی رسمـی فـی  .) الحساب و نه یكجا 
مابین این كارگران و پیمانكار مربوطه موجود نمی بـاشـد و  
ـر مـدت   كارگران در صورت اخراج ھیچگونه مدركـی دال ب

در مـورد  .  زمانی كه در اختیارآن  پیمانكـاری بـوده نـدارنـد 
نحوه استفاده از مرخصی نیز براساس روالـی كـه در جـریـان  
ـیـشـرفـتـی   است معموال پیمانكاران با گفتن اینكه كارمـان پ
نداشته و یا فعال كمبود نیرو داریم و بھانـه ھـای دیـگـر؛ و  
ھمچنین با تھدید به اخراج، كـارگـران را در اغـلـب مـوارد  
بیش از دو یا سه ماه نیز مجبور به مانـدن در سـركـار خـود  

پیش از تعطیالت نـوروز كـارگـران شـركـت مـارون  .  میكنند 
پرتو دقیقا بخاطر دالیلی كه در باال به آنـھـا اشـاره شـد در  

ـنـا آریـا (جلوی درب ورودی شركت كارفرما   حـدود  )  پتروسـی
در مـقـابـل کـارفـرمـا دو  .   ساعت اعتصابی آرام داشتنـد ٢ 

كارگری كه بعنوان دعوت كننده سایر كارگران به اعتـصـاب  
شناسایی شدند توسط گشت ویژه حراست كارفرما بازداشـت  

ـنـا  ٢٤ و پس از   ـروسـی  ساعت حبس در بازداشتگاه حراست پت
با اخذ گیت پاس از آنھا، برای ھمیشه از كـار در مـنـطـقـه  

 ھـزار  ٥٠٠ بقیه كارگران نیز با دریـافـت  . ویژه محروم شدند 
ـنـد  . تومان بصورت علی الحساب به محل كار خود بازگشـت

پس از گران شدن بنزین و الـزام شـركـت ھـای كـارفـرمـا    -
ـیـمـانـكـاران، بسـیـاری از   جھت باالبردن دستمزدھا تـوسـط پ
شركت ھای پیمانكاری تعداد كارگران خود را به نصـف یـا  

ـر ایـن  .  كمتر كاھش داده اند  مثال شركت تنانیر كـه سـابـق ب
ـبـایسـت حـتـمـا تـوسـط ابـزار  ( جھت كـابـل كشـی   كـه مـی

ـنـج كـارگـر در یـك  )  مخصوص انجام شود و نه انسـان  از پ
-٣٠ كانال استفاده میكرد در حال حاضر با توجه به افزایـش  

 درصدی دستمزد كارگران؛ از بین كارگران بجا مـانـده و  ٢٠ 
. اخراج نشده در ھر كانال تنھا از یك كارگر استفاده مـیـكـنـد 

ـر شـدیـد   الزم بذكر است متأسفانه كارگران بلـوچ بـعـلـت فـق
ـیـن     ٥٠ -٣٥ مالی و محرومیت، باالجبار در ازای روزی ب

ـنـی را   ـی ھزار تومان دستمزد، كارھای طاقت فرسای اینـچـن
 .   بعھده میگیرند 

 
 دردھای پنھان 

 
 شکایت یک آفتابه دزد از دزد بزرگ 

ـری  : میترا پورشجری، فعال حقوق بشر   سـالـه  ٤٣ رضا صـف
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به اتھام دزدی مـحـکـوم بـه قـطـع انـگـشـتـان  ) عکس زیر ( 
 سـال از عـمـر  ١٧ دست راست و پای چپ شده و تا کنون  

شرح وضعیت او را از زبـان  .  خود را در زندان گذرانده است 
ـلـه مـتـولـد  : خودش میخوانیم  من رضا صفری فرزند ولی ال

 درشھرستان اراک می باشم که ھم اکنون از زنـدان  ١٣٥٠ 
ـرم  ـیـل  ٧٤  الـی  ٧٠ درسـالـھـای  .  کرج تماس میگـی  بـه دل

ـره   ـق بیکاری و شدت فقرخانوادگی مجبور به انجام چـنـد ف
ــوده   ــاج ب ــی ــت ــاز و اح ــی ــرقــت شــدم کــه واقــعــا ازروی ن س

ـر شـده وبـه زنـدان اراک  ٧٤ درمھرماه سال  . است   دسـتـگـی
افتادم که محکوم به قطع دست راست بطوریکه کف دسـت  

ـتـی  . و انگشت شصت باقی بماند و پرداخـت ردمـال شـدم  وق
حکم دادگاه به من ابالغ شـد فـکـر کـردم قـاضـی جـھـت  
ترساندن بنده این حکم را صادرکرده است اما متاسفانـه ایـن  

ـنـھـا یـکـروز بـه مـاه  ٧٦  مرداد  ٣٠ حکم در تاریخ    وقتـی ت
ـنـده فـقـط  .  رمضان مانده بود اجرا شد  این درحالی بود که ب

ــود ٢٦  ــه ب ــاق  .   ســال از ســن مــن گــذشــت ــعــه اتــف ــن واق ای
بسیارناگواری بود که برای من اتفاق افتاده بود بـه ھـمـیـن  

ـرای  ٤ جھت اسم قاضی آذریان و شعبه    دادگستری اراک ب
ھمیشه در خاطرم مـانـدگـار شـد وآن روزرا خـوب بـه یـاد  

ــح مــورخــه  ١٠.٣٠ ســاعــت  . دارم   بــه  ٧٦  مــرداد  ٣٠  صــب
نگھبانی خوانده شدم ومتوجه شدم تعدادی اززندانیـانـی کـه  
به جرم سرقت آنجا بودند و چند نفر از نگھبانھا نیزبه جـھـت  
تماشای اجرای حکم به محوطـه ھـواخـوری زنـدان احضـار  
ـیـان،   ـرای دیـگـر زنـدان شده بودند بلکه درس عبرتی باشـد ب
ـرقـی کـه ھـنـوز   ـر ب انگشتان دستم را بوسیله قیچی آھـن ب
ـرای اجـرای   ردی ازخون برآن بود ومعلوم بـود کـه بـارھـا ب
ـیـھـوشـی و   چنین احکامی از آن استفاده نموده انـد، بـدون ب
ـیـمـارسـتـان   بی حسی قطع کردند، پس از اجرای حکم بـه ب
ولیعصر اراک اعزام شدم وقتی پزشک معالج بنده را درآن  
ـیـداد   ـراض کـرد وبـا داد و ب وضعیـت دیـد شـروع بـه اعـت
برسرماموراعزام که اسـمـش را خـوب بـه یـاد دارم بـه نـام  
ـیـمـارسـتـان   گروھبان یکم اکبر کندی بود گـفـت چـرا بـا ب
ـفـاق شـوکـه شـده   ھماھنگ نشده است من را که ازایـن ات
ـرسـرمـن امـده اسـت بـه   بودم و ھنوز نمیدانستم چه بالیـی ب
اتاق عمل بردند و مورد مداوا قرار دادند، پس ازانجام عـمـل  

ـم  .   ھمان شب دوباره به زندان برگشتم  بعد ازقـطـع انـگـشـتـان
دیگرآدم قبلی نبودم وبه دلیـل فشـارھـای عصـبـی وروانـی  
ـیـن ادامـه داشـت بسـیـار   که برمن وارد شده بود و ھـمـچـن
ـرار   افسرده شده بودم بطوریکه پس ازچندی تـحـت درمـان ق

 قرص اعصاب استفاده میـکـردم و  ١٢ گرفتم و روزانه تعداد  
ـم ای کـاش بـه جـای قـطـع   ـت البته ھمیشه با خودم میگـف
انگشتان دست،مرا اعدام می کردند حـداقـل یـک بـارمـی  

ـم  .  مردم  ـیـان ـتـاراطـراف بعد ازاجرای حکم مـی دیـدم کـه رف
ودوستان عوض شده است و برخی ازمن دوری میـکـردنـد و  
برخی دیگر ترحم، ھمین رفتار باعث می شد از آنھا کـنـاره  
ـنـھـایـی را   ـم و ت گیری کنم و ھمیشه با خودم خـلـوت کـن

ـردم و فـقـط  ٥ مدت  .  ترجیح دھم    ٤٠  سال درزندان به سـر ب
روز به آزادی ام مانده بود که مادرم متاسفانه چشم ازجھـان  
ـم   ـیـچـارگـی فرو بست وغم از دست دادن مادر به غـمـھـای ب

 اززندان آزاد شدم و بـه خـانـه  ٧٩  دیماه سال  ١٠ . اضافه شد 
پدری برگشتم، خانه ای اجاره ای و اما من مانده بـودم بـا  
پدری سالخورده و دو خواھرکوچکتر با دسـتـی قـطـع شـده  

ـرون اززنـدان  .  که من را ازدیـگـران مـتـمـایـز مـی کـرد  ـی ب

ـم ھـمـه  .  وضعیت بدتری درانتظار من بود  ھر کجا می رفـت
مواظب من بودند و با ورودم به ھرجا ھمه خودشان را جـمـع  
و جور می کردند و خیلی زود با یک خـداحـافـظـی فـرار  

ـم  .  می کردند  حتی بین غریبه ھا ھم دیـگـر جـایـی نـداشـت
آنھم به دلیل قطع انگشتانم که مھری بود بر پیشانی مـن ،  
با این اوصاف با تمام تالشی که برای پیدا کردن کار مـی  
کردم به نتیجه ای نرسیدم، کار که نمیـدادنـد ھـیـچ،بـاعـث  

 مـاه تـالش کـردم  ٦ بیش از  .  انگشت نما شدنم ھم میشدند 
ـر  .  اما بیھوده بود  نداشتـن کـار وعـدم درآمـد بـا وجـود فـق

اقتصادی و گرسنگی خود و خانواده ام بـاعـث شـد دوبـاره  
دست به سرقت بزنم، یکسال بعـد از آزادی ام از زنـدان در  

ــخ   ــه  ١٩/١٠/١٣٨٠ تـاری ـر و در شـعــب ــگــی ــاره دســت   ١  دوب
دادگستری اراک توسط قاضی شعبه بنام آشورلو محـکـوم  
ـم   به قطع انگشتان پا چپ ، بطوریکه تمامی انگشتـان پـای

 پدر سالخورده ام نیز فوت کـرد  ٨١ در سال  . قطع شود، شدم 
بنده را در زنـدان  .  که ضربه روحی مھلکی به من وارد شد 

و دو خواھر کوچکترم را در خانه تنھا گذاشت تا اینکه در  
 زمانیکه باز ھم یکروز بـه مـاه رمضـان  ٨٨  شھریور ماه  ٣٠ 

 سال انتظار در اجـرای حـکـم بـا ھـمـان  ٨ مانده بود پس از  
قیچی آھن بر برقی که انگشتان دستم را گرفت، انگشـتـان  
پای چپم را قطع کردند،احساس پوچی و بیھودگی در مـن  
ـتـی در انـجـام بسـیـاری از   دو چـنـدان شـد، خصـوصـا وق
کارھای روزمره به خاطر نداشتن انگشت ناتوانی ام را مـی  
ـرو   دیدم و از دیگران کمک می خواستم، این احساس بیشـت
ـم گـذشـت تـا   بیشترمیشد، یکسالی از قطع انـگـشـتـان پـای
توانستم روی پایم راه بروم که نداشتن انگـشـت بـاعـث شـده  
بود در راه رفتن دچار مشکل گردم و به کـمـر درد مـزمـن  
دچار شوم و ھم اکنون سالھاست کـه مـجـبـورم بـا خـوردن  
ـلـف ھـم از فشـارھـای روحـی و روانـی ام   قرصھای مخت
ـلـف نـاشـی از قـطـع اعضـا را   بکاھم و ھم دردھای مـخـت

 سال بعد از اجـرای حـکـم در تـاریـخ  ٢ مدت  .  تسکین دھم 
ـبـعـیـد شـدم کـه  ١٧/٣/٩٠  ـرز ت ـب  به زندان کرج در استان ال

ـم   متاسفانه به این دلیل دیگر نمی توانم تقاضای اعسار کـن
و ردمال را بصورت اقساط پرداخت نمایم و ازاد شوم، دیـگـر  
نمیتوانم در شھر خودم باشم بلکه بتوانم به شکلی با شاکـی  
ارتباط برقرار کرده و از او رضایت بگیرم ضمن اینـکـه رنـج  
دوری از خانواده ام امان از من بریده و در طی این سه سـال  
ھیچ مالقاتی با آنھا نداشته ام کـه ایـن ھـم غـمـی اسـت  

درپایان اعالم میدارم که مـن  .  طاقت فرسا بر غمھای دیگر 
ـیـل قـطـع   ازمقامات جمھوری اسالمی و قوه قضاییه بـه دل
اعضای بدن خود وناقص الـعـضـو نـمـودن مـن وخسـارت و  
ضررو زیان ھای مادی ومعنوی که به من وارد نمـوده انـد  
شکایت دارم و بدین وسیلـه ازحـقـوق دانـان، وکـال، فـعـاالن  
ـم   حقوق بشرو سازمانھا و نھادھای مربوط درخواست مینـمـای
که به ھر طریقی که می شناسند درجـھـت احـقـاق حـقـوق  

 .من تالش کنند 
 

اخبار تاسف انگیز از سرکوب کارگران 
 افغان در ایران

در ھشتم ماه می از روستای گیـرش فـارس گـزارش شـده  
که ده روز است مامورین جمھوری اسالمـی در خـیـابـانـھـا  

مامورین انتظامی و  .  کارگران افغان را دستگیر می کنند 

لباس شخصی ھا بدون اجازه به خانه ھای آنھا داخل شده و  
ـیـن آنـھـا را از   با ضرب و شتم به آنان دستبند زده و ھمـچـن

ـنـد  در ضـمـن تـمـام  .  پشت بامھا به پائین پرتـاب مـی کـن
. کودکان افـغـان از مـدارس ایـن روسـتـا اخـراج شـده انـد 

ھمینطور در روز چھارشنبه ھفتم می در روستـای دیـگـری  
 خانوار افغانی ساکن ایـن  ٧٠  الی  ٦٠ بنام خوشنام در کرج  

روستا را بی آنکه فرصت جمع آوری اموالشـان را بـه آنـھـا  
ـیـز  .بدھند، از ده بیرون ریخته اند  در بـاغ دشـت شـھـر ری ن

ـنـام احـمـد در   چند روز گذشته مـامـوریـن بـه کـارگـری ب
کارگر مزبور از تـرس فـرار  .  خیابان فرمان ایست می دھند 

ـرده و   کرده، به محل کار پسرش در یک مکانیکی پنـاه ب
ـفـل  . در را بروی خود می بندد  مامورین پس از شکسـتـن ق

وارد مکانیکی شده، بدون ھیچ دلیلی او را گلولـه بـاران و  
 ساله و دارای زن و دو فـرزنـد  ٣٢ مقتول  . به قتل میرسانند 

در شمال نیز از شھرستان نور گـزارش رسـیـده کـه  .بوده است 
در این شھرستان کارگران افغان  شبھا را از دست ماموریـن  

 صـبـح  ١  تـا  ١٢ ھر شب ساعت  . در جنگلھا سر می کنند 
مامورین بـه در خـانـه کـارگـران افـغـان آمـده، مـردھـا را  

ـرنـد  ـبـع؛ از  .( دستگیر و برای کار رایگان با خود مـی ب مـن
 )سایت آزادی بیان ـ سیامک ستوده 

 
 اخبار بین المللی

 
افزایش تعداد قربانیان ریزش  -کلمبیا 

 معدن طال
شمار کارگران کشته شده در حادثـه ریـزش مـعـدن طـالی  
.  غیرقانونی در استان کائوکا در کلمبیـا بـه ده تـن رسـیـد 

 جسد ھـفـت تـن دیـگـر را در     مه ٤ امدادگران، روز یکشنبه 
ـقـود  .  عمق بیست متری پیدا کردند  شش تن دیگر ھنوز مـف

ـرای   ھستند اما به گفته مقامات محلی، ھـیـچ امـیـدی ب
 .زنده پیدا کردن آنھا وجود ندارد 

ـبـه    ٣٠ این معدن طال در جنوب غرب کلمبیا، روز چـھـارشـن
 .فروریخت (  اردیبھشت ١٠ (آوریل  

 
 کارگر در اثر آتش ١٧جانباختن  -ھند 

 سوزی در یک کارخانه
ـر آتـش سـوزی در  ١٧ پلیس ھند از کشته شدن   ـر اث  تـن ب

ـرقـه در   یک کارخانه تولید وسایل آتش بازی و مواد مـحـت
به گزارش خبـرگـزاری آلـمـان از  .  مرکز این کشور خبر داد 

ـبـه    ١٣ (      مـه ٣ دھلی نو، در این آتش سوزی که عصر شـن
روی داد، کارگران کارخـانـه در مـیـان شـعـلـه  (  اردیبھشت 

ـر کشـتـه شـدگـان زن و  .  ھای آتش گرفتـار شـدنـد  ـیـشـت ب
 تن از ایـن افـراد  ١٥ به گفته پلیس محلی،  .  کودک بودند 

ـر شـدت جـراحـات در   ـر اث ـیـز ب در محل کارخانه و دو تن ن
ـیـس  .  بیمارستان جان باختند  ـل رامش سینگ، از مـقـامـات پ

بیشتر این افراد مردم فقیری بـودنـد کـه  :  محلی می گوید 
از سوی کارفرمایانشان مجبور شـده بـودنـد در مـحـیـطـی  

به گفته رامش سینگ، علت ایـن آتـش  .  پرخطر کار کنند 
وی افزود اتاق ھـای ایـن  . سوزی ھنوز مشخص نشده است 

کارخانه با مواد اولیه قـابـل اشـتـعـال و مـواد آتـش بـازی  
کـارگـران در ھـمـان  :  سینگ می گوید .  انباشته شده بود 

. اتاق ھایی که این مواد انبار شده بودند، کار می کـردنـد 
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ـیـان ایـن حـادثـه انـد ١٠  ـربـان .  زن و سه کودک از جملـه ق
ـرقـه ھـنـد   حوادث آتش سوزی در کارخانه ھای مواد مـحـت
ـرای   که معموال با مصالح نامناسب و بدون تجھیزات الزم ب
ـقـی   ـل شرایط اضطراری بنا می شوند، امری تقریبا عادی ت

 .می شود 
 

در سائو پائولو " زمین کارگران بی "-برزیل 
 دست به تحصن زدند

ـقـادھـای فـراوان و   ـت روند آماده سازی جام جھانی برزیـل، ان
ھمه جانبه ای از مسئوالن ایـن کشـور را در پـی داشـتـه  

یکی از مشکالتی که میزبانی جام جھانـی بـه بـار  .  است 
ـیـمـت مسـکـن   آورده، باالرفتن بی رویه قیمت ھا، از جمله ق

ـر از  .  در شھرھای این کشور است  در ھمین راستا، ھزاران نف
با تحـصـن در نـزدیـکـی  " جنبش کارگران بی زمین "فعاالن  

استادیوم جام جھانی در سائو پائولو، مـدعـی بـی تـوجـھـی  
دولت به مشکل مسکن قشـر کـم در آمـد شـده و بـه آن  

ـبـش  .  اعتراض کرده اند  ـنـده ایـن جـن ژوزوئه آگوسـتـو، نـمـای
بیش از یک میلیارد خرج ورزشگاه این شـھـر کـرده  : " گفت 

ـیـکـاری و   اند اما چیزی که نصیب مردم شده میراثی از ب
ـیـت مسـکـن   ـراری امـن ـرق اجاره ھای گرانتـر و دشـواری ب

ـیـس جـمـھـوری  ".  است  چھارشنبه گذشته، دیلما روسف، رئ
ــی ھــای   ــا اعــالم افــزایــش ده درصــدی پــرداخــت ــل، ب ـرزی ب
ـر   اجتماعی به مستمندان، از کم شدن مالیات این قشـر خـب

ـلـی از ایـن  .  داد  سی و شش میلیون خانواده کم در آمد برزی
ـتـی  .  امتیازات بھره می برند  مخارج گزاف آماده سازی رقاب

در اندازه جام جھانی فوتبال، دولت برزیل را در مـظـان اتـھـام  
 .بی توجھی به سایر مشکالت این کشور قرار داده است 

 
 ھزار ٨٠ادامه اعتصاب  -آفریقای جنوبی 
 کارگر معدنچی

ـقـای   اتحادیه کارگران معدن پالتین موسوم به آمکو در آفری
ـیـشـنـھـاد  )   اردیبھشـت ١٥ (    مه ٥ جنوبی روز دوشنبه  بـا رد پ

کارفرمایان اعالم کرد که اعتصاب کـارگـران ادامـه مـی  
حدود ھشتاد ھزار عضو ایـن اتـحـادیـه از چـھـار مـاه  . یابد 

پیش خواستار افزایش دو برابری دسـتـمـزدھـا و رسـیـدن بـه  
ـنـد ١٢٠٠ حقوق پایه   در حـالـی کـه روز  .   دالر در ماه ھست

ـرگـزار   چھارشنبه انتخابات مھم پارلمانی آفریقای جنـوبـی ب
می شود، جاکوب زوما رییس جمھوری ایـن کشـور سـران  

آقـای  .  اتحادیه کارگری را به بی مسئولیتی مـتـھـم کـرد 
کارفرمایان و ھمچنین کارگران باید بدانند کـه  : "وی گفت 

ـبـایـد ابـدی  .  اعتصاب و درگیری حدی دارد  ـلـه ن این مسـئ
ھـمـانـطـور  .  باشد و شما نباید آن را برای ھمیشه ادامه دھید 
 ".که قبال گفتم، ھمه باید احساس مسئولیت کنند 

نزدیک به نیمی از تولید جھانی صنعت سود آور پالتیـن را  
ـنـد  از  .  سه کمپانی بزرگ آفریقای جنوبی عرضه می کـن

ابتدای اعتصاب کارگران، این سه شرکت بیش از یـک و  
ـتـصـاد  .  نیم میلیارد دالر ضرر کـرده انـد  امـری کـه بـه اق

 .آفریقای جنوبی صدمه وارد کرده است 
 

" بوکو حرام"تھدید گروه اسالمی  -نیجریه 
 به فروش دختران ربوده شده

ــه  ـب ــوکــو حــرام روز دوشــن   ١٥ (    مـه ٥ گـروه اسـالم گــرای ب
ـیـش از  )  اردیبھشت  ـیـت ربـودن ب با انتشار ویدیویی مسـئـول

دویست دختر دانش آموز در شمال شرقی نیجریه را پـذرفـت  
در ایـن  .  و دولت نیجریه را تھدید به فروش آنھا کـرده اسـت 

ـر بـوکـو حـرام مـی   تصاویر ویدئویی ابوبکر شـیـکـاو، رھـب
دختران اموال خدا ھستند و خدا به من دستور داد آن  :  گوید 

ـم  او مـی  .  ھا را بفروشم و من دستورات او را اجرا می کـن
این دختران به جای مدرسه رفتن بـایـد ازدواج مـی  :  افزاید 
تھدید به فروش دختران ربوده شده در حالـی صـورت  .  کردند 

ـتـصـاد   ـتـه مـیـزبـان مـجـمـع اق می گیرد که نیجریه این ھف
ناکامی دولت در یافتن و نـجـات  . جھانی برای آفریقا است 

این دختران، خانواده ھا و نزدیکانشان را خشمـگـیـن کـرده و  
ـتـخـت و   آن ھا را از روز دوشنبه به خیابان ھای ابـوجـا، پـای

آن ھا خواستار آن ھستنـد کـه دولـت  .  الگوس کشانده است 
ـرد  ـنـدگـان پـس گـی در  .  ھرچه سریع تر دخترانشان را از ربای

ـرده ای   روزھای شنبه و یکشنبه ھفته جاری تظاھرات گست
در نیجریه و دیگر نقاط جھان از سوی انجمن ھـای مـدافـع  

زنان و حقوق بشر به منظور مـحـکـوم کـردن ایـن گـروگـان  
گیری و عدم تالش مناسب دولت نیجریه برای یـافـتـن ایـن  

ـیـن  .  دختران برگزار شد  ـپ ـیـز کـم در شبکه ھای اجتماعی ن
ـرای   ـیـجـریـه ب ھای مختلفی به منظور فـراخـوانـدن دولـت ن
تحرک بیشتر به منظور یافتن این دانش آموزان دختر ربـوده  
ـیـن   شده شکل گرفته است و افراد سرشناس و چھره ھای ب
ـرای   ـری ب ـیـشـت المللی از دولت نیجریه خواسته انـد تـالش ب

ـرنـدگـان  .  نجات این دختران دانش آموز انجـام دھـد  ـرخـی ب ب
ـر پـاکسـتـانـی  "  مالله یـوسـف زی " جایزه نوبل صلح و   دخـت

ـیـن   ـپ مدافع حقوق زنان و کودکان از جمله حامیان ایـن کـم
 .ھستند 

 
اعتراض بازماندگان رانش -افغانستان  

 زمین 
صدھا خانواده افغـان در روسـتـای آب بـاریـک از والیـت  
ـر رانـش زمـیـن   بدخشان در شمال شرقی افغانستان که بر اث

بی خـانـمـان شـده انـد،  )   اردیبھشت ١٢ (   مه ٢ در روز جمعه  
ھمچنان با مشکل بی سرپناھی و کـمـبـود مـواد غـذایـی  

ـنـد  ـراض دارنـد کـه  .  دست و پنجه نرم می کـن آن ھـا اعـت
یـکـی از  .  کمک ھـای حـداقـل را دریـافـت نـکـرده انـد 

ـر از اعضـای  : "  بازماندگان حـادثـه مـی گـویـد  ـف شـش ن
ـر آوار دفـن شـدنـد و مـا در چـادری کـه   خانواده مـن زی

ـم  ـی تـا حـاال ھـیـچ  .  خودمان برپا کرده ایم زندگی مـی کـن
بنا به آمار رسـمـی  . "  چادر یا پتو یا غذا دریافت نکرده ایم 

 خانه مسکونی و ساکنان آن ھا در زیر خاک و گـل  ٣٠٠ 
ناشی از رانش زمین دفن شـده انـد، امـا شـاھـدان مـحـلـی  

ـر  ٢٧٠٠  تـا  ٢٥٠٠ قربانیان این حادثه را بیشتر و حدود   ـف  ن
 .می دانند 

مقامات مسئول به دلیل عدم امکان خارج کـردن اجسـاد از  
ـبـه   ـیـات جسـتـجـو را از روز یـکـشـن ـل   ١٤ زیر خاک، عـم

اردیبھشت متوقف و مـحـل حـادثـه را گـورسـتـان جـمـعـی  
قربانیان اعالم کرده انـد، امـا بـازمـانـدگـان حـادثـه بـه ایـن  
ـفـاده از تـجـھـیـزات   مسئله نیز اعتراض دارند و خواھان اسـت

 .فنی موثرتر برای یافتن اجساد شده اند 
 

اعالم اعتصاب کارگران  -آمریکا 
  کشور٣٤ھای فست فود در  رستوران

 شھـر آمـریـکـا و  ١٥٠ ھای فست فود در    کارگران رستوران 
  ١٥  کشور دیگر جھان اعالم کرده انـد روز  ٣٣ ھمچنین در  

با خواست افـزایـش دسـتـمـزد و بـھـبـود  )   اردیبھشت ٢٥ (   مه 
ـنـد  سـازمـان دھـنـدگـان  .  شرایط کار دست به اعتصاب میزن

ھـای    این اعتصاب اعالم کرده انـد کـه کـارگـران رسـتـوران 
وابسـتـه  ( ای مک دونالد، برگر کینگ، وندیز و یوم      زنجیره 

ـنـد     در این اعتصاب شـرکـت مـی )  به شرکت کنتاکی  . کـن
از    ھـایـی   بغیر از آمریکا کارگران در چندین شھـر در کشـور 

اروپا ، آسیا و آمریکای جنوبی در ایـن اعـتـصـاب شـرکـت  
 دالر در سـاعـت و  ١٥ این کارگران خواھان دریافت  . دارند 

 .حق تشکیل اتحادیه ھستند 
 
  
 
 

 آتش سوزی در ھند 


