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ــل در گــزارشــی   سـازمــان مــل
ـران در   ــه ای ـب اعـالم کـرده کـه رت

ــا   ــطــه ب شــاخــص رضــایــت از  " راب
ــدگــی  ــن  "  زن  کشــور،  ١٥٤ در بــی

رتبه اول از آن کشـور  .   است ١١٢ 
ـبـه بـه   سوئیس است و آخـریـن رت

احـمـدی  .  کشور بنین تـعـلـق دارد 
نژاد مدعی بود روز به روز امـیـد  
به زندگی در ایران افـزایـش مـی  
یابد و در ایران ھیچ کس گرسـنـه  

در  .   شب سر بر بالین نمی گذارد 
ــیــس کــل بــازرســی  ٩٠ ســال    رئ

کشور مصطفی پو محمـدی کـه  
یکی از قاتلین زندانیـان سـیـاسـی  

ـبـاشـد،  ٦٧ در قتل و عام سال    مـی

 درصــد از  ٦   ٥ : " اعــالم داشــت 
ـراز رضــایــت   مـردم از زنـدگــی اب

 درصد نظر متـوسـط  ٢٣ کرده اند،  
 درصد ھم گفته انـد  ١٢ داده اند و  

ـنـد  !" از زنـدگـی نـاراضـی  ھسـت
ــی   ــس جــمــھــور  (  روحـان کــه رئــی

عاقـل ایـن حـکـومـت مـحـسـوب  
. نیز ھمین ادعـا را دارد )  میشود 

ایشان ھمین روزھا در جایی گفته  
به عـنـوان کسـی کـه در  : " است 
 ماه گذشته مسئولیت اجرایـی  ١١ 

کشور را بر دوش داشتم، صراحـتـا   
ـم کـه طـبـق نـظـر    اعـالم مـی  کـن

ـیـن    سنجی  ھا، امید بـه زنـدگـی ب
ـلـکـه   ـنـھـا کـم نشـده ب مردم نـه ت

اصوال ھر دولتـی  "  بیشتر شده است 
که در ایران سـرکـار بـوده ھـمـیـن  
ــه از حــکــومــت   ادعــا را داشــت
خدابیامرز شاه بگیرید تا روحـانـی  
ـیـدھـای کـه    با کلیـدھـایـش؛ کـل
ھیچ دری را برای سعـادت مـردم  

روحـانـی شـاھـد ھـم  .  نگشوده اند 
 مـاھـی  ١١ برای ادعایـش دارد،  

ــولــیـت اجــرایــی  "  کـه ایشــان  مسـئ
داشته  نه تنھـا  " کشور را بر دوش 

ـلـکـه   ـیـافـتـه ب اعدامھا کـاھـش ن
شاھد یک موج گسترده از اعدام  
بودیم، البد چون امید به زنـدگـی  
. در بین مردم گسترش می یافتـه 

ـری   ــ ـب ـــت خــ ـراط " ســـای " صــ
ـررســی   ـریـن ب گـزارشـی از جـدیـدت
ــوری   ــھ ــم ھــای مــرکــز آمــار ج
اسالمی در باره بیـکـاری و بـازار  
ـران مـیـدھـد کـه قـابـل   کار در ای

در بـخـشـی از ایـن  .  توجـه اسـت 
بررسـی  : " گزارش چنین آمده است 

جدیدترین آمار و اطـالعـات ارائـه  
ـران   شده از سـوی مـرکـز آمـار ای
درباره وضعیت بـازار کـار کشـور  
نشان می دھد در بھار سال جاری  

  ٤٢٣  ھـزار و  ٧١٢  میلیون و  ٦٣ 
نفر از کل جمعیت کشور در سـن  

 .کار قرار داشته اند 
 سـالـه  ١٠ از مجموع کل جمعیت  

  ٢٣ و بیشتر در سـن کـار کشـور  
ـر  ٣٠٩  ھـزار و  ٦٣٧ میلیون و   ـف  ن

ـرار دارنـد کـه   در گروه شاغـالن ق
دارای فعالیت اقتصادی ھستند و  

 نفـر  ١١٤  ھزار و  ٧٥  میلیون و  ٤٠ 
 ." نیز غیرفعال بوده اند 
ـیـون از  ١٢ بنا بر این گزارش   ـل  مـی

ـر فـعـال "  این جمعیت   مـرد و  "  غی
در  .    میلیون نفر آن زن ھستنـد ٢٨ 

این آمار ھمچنین از اضافـه شـدن  
ـر جـمـعـیـت  ٥٠٠  ـر  "  ھزار نفر ب غـی
کشور از سـال گـذشـتـه تـا  "  فعال 

 . پایان بھار امسال صحبت میشود 
مرکز آمار رژیم اسالمی جمعـیـت  

ـیـکـاران را   ـم ب ـر فـعـال " عظی " غـی
ـرار اسـت  .  میخواند  این عـبـارت ق

 چه مفھومی را روشن کند؟  
اولین خاصیت آن اینست که شمار  
بیکاران در این آمار دقیقا مـعـلـوم  

حتی شمار شاغلین نیز بـا  .  نیست 
استاندراردھای مـعـمـول کشـورھـا  

ـرای نـمـونـه، آیـا  .  اعالم نمیشـود  ب

 اوت، روز جھانی حمایت از رضا شھابی، بھنام ٢ مرداد ، ١١
لندن، : پیکت ھای اعتراضی در. ابراھیم زاده و شاھرخ زمانی

 بیرمینگام، کلن، سیدنی، گوتنبرگ، تورنتو
 ٢   صفحه  

 شاخص رضایت از زندگی در ایران؛ 
 "آرزوم م ردنه"

 یاشار سھندی 

 فاجعه ای به اسم بیکاری
 شھال دانشفر 

 ! نفر٦٠٠نقدینگی در دست : نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 در حاشیه اخبار کارگری
 کارگران و ھزینه تحصیل کودکان و جوانان 

 نسان نودینیان 

 ٦  صفحه  

 ٧   صفحه  

 اخبار کارگری
 ٩           صفحه  

 ٥          صفحه  

 ٣          صفحه  
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کمپین برای آزادی کارگـران زنـدانـی در  
رابطه با وضعیت کـارگـران زنـدانـی رضـا  
شھابی، بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ زمانی  
سه چھره دفاع از آزادیخواھی و انسـانـیـت  
در زندانھای رژیم اسالمی، کمپینی را به  

 مـرداد  ١١ پیش میبرد و در این راستا روز  
 ماه اوت را روز جھانی حـمـایـت  ٢ برابر با  

از این کارگران و تمامی کارگران زندانی  
 .اعالم میکند 

اجـرای  :  خواستھای فوری ما عبارتند از 
کامل خواستھای فوری رضا شـھـابـی و  
توافقات انجام شده با او، مرخصی بـھـنـام  
ابراھیم زاده از زندان و اختصاص امکانات  
درمانی فوری به وی که زیـر شـکـنـجـه  
ھای رژیم اسالمی به بیماریھای بسیاری  

 .مبتال شده است 
رضا شھابی، بھنام ابراھـیـم زاده، شـاھـرخ  
زمانی و ھمه کارگران زندانی و زندانـیـان  
. سیاسی بایـد فـورا از زنـدان آزاد شـونـد 

 .بھنام باید کنار فرزند بیمارش باشد 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 اوت ،  ٢ احزاب و نیروھایی که به کارزار  
 مرداد پیوسته و برگزار کننده این روز  ١١ 

 :ھستند 
 کمیته دفاع از شاھرخ زمانی 

کــمــیــتــه مــبــارزه بــرای آزادی زنــدانــیــان  
 سیاسی 

 نھاد مادران علیه اعدام 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

از احزاب و نیروھایی کـه ایـن کـارزار را  
ھمراھی میکنند تقاضا میکنـیـم کـه بـا  
ارسال اطالعیه خود ما را مطلع کننـد تـا  

آنھا را نیز در لیست برگزار کنندگان ایـن  
 .روز قرار دھیم 

 
شنبـه دوم اوت ، مـیـدان  :  انگلیس، لندن 

 Trafalgar(  تـــرافـــالـــگـــار اســـکـــور 
Square)   عصر ٤ ، ساعت دو تا  

شـنـبـه دوم اوت  :  انگلیس ، بـیـرمـیـنـگـام 
 بـعـد از  ٣  تا  ٢ میدان اصلی شھر ساعت  

 ظھر 
میدان اصـلـی  .   اوت ٢ شنبه  : آلمان، کلن  

  عصر ٥ شھر، ساعت  
 زوئـیـه  ٢٩ سـه شـنـبـه  :  استرالیا، سیدنی 

تظاھرکنندگان  .  عصر ٢  تا  ١٢.٣٠ ساعت  
ابتدا مقابل اتحادیه کشتیرانی تجمع کرده  
و سپس بسوی ایسـتـگـاه قـطـار تـان ھـال  
راھپیمایی خواھد کرد و در آنـجـا پـیـکـت  
اعتراضی با ایراد سخنرانی و پـیـامـھـای  
ھمبستگی تا ساعت دو عصر ادامه مـی  

 .یابد 
زمان شـنـبـه دوم اوت  :  سوئد، گوتنبرگ 

ــــعــــد از ظــــھــــر در  ٢ ســــاعــــت    ب
Brunnsparken   روبـروی در اصـلــی

 فمان 
 ژوئـیـه در  ٣١ پنجشنـبـه  :  کانادا، تورنتو 

  ١  صـبـح تـا  ١١ یانگ و دانداس ساعت  
 بعد از ظھر 

 
کارگر کمونیست را 

 بخوانید

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 اوت، روز جھانی حمایت از رضا ٢ مرداد ، ١١
. شھابی، بھنام ابراھیم زاده و شاھرخ زمانی

لندن، بیرمینگام، : پیکت ھای اعتراضی در
 کلن، سیدنی، گوتنبرگ، تورنتو
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  ٢٠١١ جالب است بدانید در سـال  
شاخص رضـایـت از زنـدگـی در   

 قرار داشت و در  ٩٦ ایران  در رتبه 
طی سه سال گذشته که یکـسـال  
ــت   ــدار دول ــی ســکــان آنــرا روحــان

ــوده، ایــران    رتــبــه  ١٥ اســالمــی ب
 . سقوط کرده است 

ـیـش ھـم گـزارشـی از    چندی پ
ـتـشـر   سوی موسسـه گـالـوب مـن
ــیــن   ــران را دوم ــود کــه ای شــده ب
کشور غمگین جھان اعـالم کـرده  

غم و شادی ھم یک پـدیـده  .  بود 
اجتماعی است حتی در شخـصـی  
ترین حالت آن، چون اساسـا انسـان  
. یک مـوجـود اجـتـمـاعـی اسـت 

ـبـه دوم   ـتـی یــک جـامـعــه رت وق
غمگین ترین کشـور را بـه خـود  
ــه   ــصــاص مــیــدھــد، چــگــون ــت اخ
ــوانــد شــاخــص رضــایــت از   ــت ــی م

 باشد یعـنـی  ١١٢ زندگی در رتبه  
ـرار  ٤٢ باالتر از    کشـور جـھـان ق

ـبـاه   گیرد؟ یا موسسه گالوب اشـت
ـران را دومـیـن کشـور   میکنـد ای
ــا   غـمـگــیـن جـھــان مـی نـامــد ی

 سازمان ملل؟ 
بنا به گزارش اخیر سازمـان مـلـل  

 درصد پاسخ دھندگـان اعـالم  ٥٥ " 
ـتـخـاب   کرده اند از حـق آزادی ان

 درصد نسـبـت بـه  ٥٥ برخوردارند،  
برخورداری از امنیت ابراز رضایت  

 درصد از شغل خـود  ٦٧ کرده اند،  
ـراز رضـایــت کــرده انـد، و     ٦٧ اب

ـراز   درصد از سطح زندگی خـود اب
ـیـن  . رضایت کرده اند    ٥٢ ھـمـچـن

ــیــت   ــف ــران از کــی ــردم ای درصــد م
 درصد از  ٦١ خدمات بھداشتی و  

ـیـت آمـوزش در کشـورشـان   ـف کـی
 درصد پـاسـخ  ٥٨ . راضی بوده اند 

ـرای   دھندگان تالش ھای دولـت ب
ـنـده   ـر را راضـی کـن مبارزه با فق

ـیـز از  ٦١ دانسته اند و    درصـد ن
برنامه ھای دولت باری حـفـاظـت  
ـراز رضـایـت   از محـیـط زیسـت اب

ویکیپدیا مالک نـظـر  ."  کرده اند 
ــتــی،  " ســنــجــی را   ــزان ســالم ــی م

ثروت، و دسترسی به آموزش پایـه  
ـرای  .  معـرفـی کـرده اسـت "  ای  ب

ــنــجــی   ــر س صــحــت مــالک نــظ
ـیـسـت زیـاد   سازمـان مـلـل الزم ن
جستجو کنیـم، کـافـی اسـت بـه  
عملکر چند ساله اخیر  حکومـت  

ـرتـو   اسالمی توجه کرد کـه در پ
ـفـکـریـن بـانـک   توصیه ھای مـت

ـرجسـتـه  " جھانی و   اندیشه ھـای ب
" حضرت آقـا " و توصیه  " اقتصادی 

و خـدمـتـگـزاران خـدوم سـرمـایـه،   
ـروز   چگونه این سه مالک روز ب
بیشتر از دسترس مـردم دور شـد،  
ـرای   که دسترسی به ھمه اینـھـا ب
ـنـاکـی   توده مردم به کابـوس ھـول

این ادعـای مـا  .  تبدیل شده است 

نیست بلکه اساتید اقتصادی کـه  
رزق و روزی شـان را حـکـومـت  
تضمین میکند از سقوط زنـدگـی  

به گـزارش  . " به خط بقا میگویند 
بانک مـرکـزی کسـری بـودجـه  

ـران در دوره    تـا  ٨٥ خانوارھای ای
 برابر افزایش یافتـه  ٤/٥  حدود  ٩٠ 
با توجه بـه ایـن واقـعـیـات  ."  است 

یک سوال جدی وجـود دارد کـه  
آمارھای سازمان مـلـل از کـجـا  

 جمع آوری شده است؟ 

مـحـلـه نسـیـه  " با توجه بـه وجـود  
ـنـده  "  برھا  حاشیه تھران و فقر فـزای

در بطن شھری مانند تھران، و بـا  
توجه به اینکه  کل شھرستانھـای  
ــن   ــاری از ھــمــی ــران  از بســی ای
امکانـات مـوجـود در تـھـران ھـم  
محروم ھستند، و با توجه به تـوده  
میلیونی کارگـر در کـل کشـور  
ـریـن   که در بدترین شرایط با کـمـت
ـرداخـت   حقوق و با ماھھا دیرکرد پ

ـنـد، سـازمـان   حقوق مـواجـه ھسـت
  ٥٥ ملل چگـونـه مـدعـی اسـت  

درصد از امنیت و حق انتـخـاب و  
ـراز  ٦٧   در صـد از شـغـل خـود اب

 درصـد  ٥٨ رضایت کـرده انـد و  
پاسخ دھندگان تالش ھای دولـت  
ـر را راضـی   ـق برای مـبـارزه بـا ف

 کننده دانسته اند؟ 
  ٦١  خیلی دوست دارم قیـافـه آن  

" کیفیت آمـوزش " درصدی که از  
در کشور اظھار رضایت کرده انـد  

ــه عــدم   ــم کــه چــگــون ــن ــی را بــب
ـم روز در   دسترسی جامعه بـه عـل
ھمه زمینه ھا را توجیه میکننـد؟  
ـیـعـی   نابودی محـیـط زیسـت طـب
ایران دیگـر ھـیـچ جـای کـتـمـان  

طبیعت ھم به خاطر حـرص  .  ندارد 
و آز نـمــایــنـدگــان خـدا در روی  
ــابــودی   ــه ن ــن در ایــران رو ب زمــی
گذاشته، نمونـه بـارز آن خشـک  
شدن دریـاچـه ارومـیـه اسـت کـه  

چیزی نمانده که مـنـطـقـه شـمـال  
ـر   غرب کشور را به مـنـطـقـه غـی

ــنــد  ــدیــل ک ــب مــن  .  مســکــونــی ت
ــدانــم آن   ــمــی  درصــد کــه از  ٦١ ن

برنامه ھا ی دولت برای حفـاظـت  
از محیط زیست اظـھـار رضـایـت  
ـنـد؟    کرده اند چـه کسـانـی ھسـت
ـم کـارکـنـان سـازمـان   ـل بیشتر مای
ملل را بشناسم که ایشان چگونـه  
کسانی ھستند که چشم بر ھـمـه  
ــه انــد کــه نشــان   ــت ــاری بس ــب اخ

میدھد که دولت اسالمی عـامـدا  
ـران را در   ـیـعـی درای مـحـیـط طـب
ـرار داده   آستانه نـابـودی کـامـل ق

 .است 
ـر چـه   سوال دیگر این است که  ب
اساسی کشوری مانند سوئیس با  
ـیـن   ـن ـران یـا ب ـنـد ای کشوری مـان

مـیـزان  "  مقایسه شده است؟  پایه  
ـرسـی بـه   سالمتی، ثروت، و دسـت

مگر در این سـه  "  آموزش پایه ای 
ــکــی اســت کــه اســاس   کشــوری
مقایسه یکی گرفته شـده اسـت؟  
معیار سالمتـی افـراد در کشـور  
سوئیس بی شک بسیار متفـاوت  
ـیـن   ـن ـران و ب از کشوری ماننـد ای
میباشد، بھرحال ھر چه که بـاشـد  
من این را به تجربـه فـھـمـیـدم در  
ـتـی قـوتـی در بـدنـت   ایران تا وق
ـر زانـو از   باشد حتی اگر دسـت ب
جایت بلندشوی باید کار کنـی و  
ـریـن امـکـانـات بسـازی  . با کـمـت

ـیـس   ـم در کشـور سـوئ شاھد بودی
ــرســی   ــیــش ھــمــه پ چــنــد مــاه پ
ـر   ـیـشـت گذاشتند که حقوق ھا را ب
کنند یا خیر؛ در ایران امـا یـک  
دولت دیکتاتور به زور شکنجـه و  
اعدام جقوق کارگران را چـنـدیـن  
برابر زیر خط فقر نگـه مـیـدارد و  
ھمان را ھم تضمین مـیـکـنـد کـه  

ــد  ــن ــکــن در ھــمــچــیــن  !  پــرداخــت ن
شرایطی معیار تحلیل کارشناسـان  
ـیـل داده   ـرای تـحـل سازمان ملـل ب
ھایشان چه بوده که به این نتیجـه  

ـیـن     ٥٢ رسیده است که در ایران ب
 درصد پرسش شونـدگـان از  ٦٧ تا  

ـیـت   ـف کارشان و امنیت شان و کـی
 ....آموزشی رضایت دارند؟ 

ھنوز این یادداشت به پایان نرسیـده  
بود که گزارشی در روزنامه شرق  
از بازدید وزیر کار از کـورپـزخـانـه  
ـتـشـر شـد کـه   ھای ورامـیـن مـن
مشت نمـونـه خـروار اسـت و الزم  
نیست زیاد خودمان را اذیت کنیـم  
تا ثابت کنیم که گزارش سازمان  
ملل آنقدرھا ھم کـه مـدعـی انـد  

ـیـسـت  گـوشـه  .  علمی و صحیح ن
ھایی از ایـن گـزارش را یـادآور  
میشویم تا مشـخـص شـود واقـعـا  
شاخص رضـایـت از زنـدگـی در  

 "آرزوم م ردنه"شاخص رضایت از زندگی در ایران؛  ١  از صفحه  

 



 4  ٢٠١٤ ژوییه ٢٩  کارگر کمونيست

 : ایران در چه حد و میزانی است 
ــدر و مــادر و خــواھــر و  "...   پ

ـــن   ـی ـر ھـــمــ ـرادرانشـــان کـــارگــ بــ
انـــد و خـــودشـــان و    کـــارخـــانـــه 

ھمسرانشان ھم و حاال کودکـان و  
جـمـعـی    تـالش دسـتـه .  فرزندانشان 

ـنـجـا   گـران بـه    برای نانی کـه ای
به اندازه کـاری از  .  آید   دست می 

ــح تــا ھشــت شــب در   چــھــارصــب
معصـومـه  .   ماه نخست سال   ھشت 

بلوز و شلوار و دمپایی به پـا دارد  
ــــی   ـل ــــایــــش گـــ ــــا پ ـرت و ســـ

ـم »:  گوید   می ... است  . ما کارگری
ـم   سـر کـوره مـی  ـی ـن واال االن  .  شـی

ـر دارم  ـــــ ــــــم ــــــک ک . دیس
تومان گفتند باید عـمـل    میلیون ١٢ 

کنی نتوانستم، با ھمین دیسـک  
. کنـم   کمرم به شوھرم کمک می 

. خرجـی گـرانـه .  تونه   تنھایی نمی 
ــیــم  ــن ــد کــار ک . کــارگــریــم .  بــای

اش را بـه    دست گلـی  «. مجبوریم 
کشـد و    اش مـی   پیشانی خـاکـی 

ــی  ــد   م ــوی ــن از اول  »:  گ واال م
خـانـه،    زندگیـم شـروع کـردم کـوره 

ــج  ــام اومــدم    پــن ــاب ــه ب ــا خــون ســال ب
ــرکــوره  ــه شــوھــر  ١٢ االن  .  س ســال

به  .  ساله این کارمه ١٢ کردم، این  
خوشـی  . خدا اصال استراحت ندیدم 

ـم . ندیدم  . ھیچی ندیدم تـو زنـدگـی
آب  .  اونـجـاسـت   شیر  .  حموم بیرونه 

حمـوم زن و مـرد  .  تو خونه نیست 
ـفـه، واال شـبـا تـولـه   ـی قاطیه، کـث
ـر، مـا   سگ و گربه میان سـرشـی

چیکار کنیـم  . شوریم   ظرفا رو می 
ــگــه  ــو  .  دی ــی و آب ت ظــرفشــوی

ایم دیگه،    سر کوره .  خونمون نیست 
ـم  ـی ـنـج  ....  چیکار کـن سـاعـت پ

. مونیم   ، ھشت، می ٥/٧ آیم تا    می 
 االن ساعت چند است؟ 

ھـا    مـوقـع   ھشت، خب دیگه، ھمیـن 
ھـا ھـم    گردیم، بعضی مـوقـع   برمی 

ـم   دیرتر مـی  ـرای   «. ری ـر کـار ب وزی
ـر   اینکه توشه آخرتش را سنگین ت

خـودش  "  صرف افـطـار " کند برای  
وزیر بـه سـر  :"  را به آنجا میرساند 

کشـد و از    ھا دست مـی   پسر بچه 
ــھــا مــی  پــرســد شــمــا ھــم کــار    آن

ھای چـھـار،    کنید و پسر بچه   می 
زده    سـالـه ذوق ١٢ ،  ١٠ ساله تا    پنج 

آقـا مـن قـالـب  »کنند،    تایید می 
ــی  ــن خـــوراب    م ـــا م گــیــرم، آق
ـم    کنم، آقا من آجـر مـی   می  ـن چـی

پرسد که    خبرنگار می  «...آقا من 
ــا درســت اســت کــودکــان ایــن   آی
ـر در جـواب   سنی کار کنند؟ وزی

ما در صـنـعـت کـار  »: گوید   می 

کودک نداریم اما اینجا وضعیـت  
ــار   ــا ک ــھ ــاوت اســت؛ ایــن ــف مــت

ــوادگــی اســت  وقــاحــت و  ."  خــان
بیشرمی وزیر جالد پیشه تـمـامـی  
ندارد به ادامه این گـزارش تـوجـه  

 کنید؛ 
ـر    کارگر در جواب بـه سـوال وزی

ــد  ــگــوی ــی ــوقــش م ــق :" در مــورد ح
ــســت ھــزاری اســت  ــی . مــاھــانــه ن

 «. تومان در ھـزاری ٥٠٠ ھزارو ٣٢ 
پــرســد و    سـاعــت کــارش را مــی 

ــا  »:  گــویـد   مـی  از چــھـارصــبـح ت
ـنـج بـعـدازظـھـر . ھشت  ھـرچـی  .  پ

ــشــتــر   ــی بــی ــشــتــر کــار کــن بــی
ـری   می  یـکـی از مـزدوران   «. گـی

ــادآور   ــه در گـوش وزیــر ی سـرمــای
ــشــود کــه   ــی ــی  " م ــھــا فصــل ایــن

باید زیاد کار کنند تـا  ...  ھستند 
دوم سال خـرجـی داشـتـه    برای نیمه 
ــد  ــاشــن ــد ..."  ب ــوی ــگ :" وزیــر مــی

ھا نـظـام خـاص خـود را    خانه   کوره 
. نوعی کارمزدی ھستنـد   به .  دارد 
ـرسـد آیـا بــیـمـه   مـی  شــان مـرتــب    پ

 «است؟ 
ـر  دسـتـور  :"  جواب می شـنـود خـی

ـیـمـه .  دھم   پیگیری می  ھـا،    بـایـد ب
ـنـد   بازرسی  اگـر  .  ھا را بیشتـر کـن

تخلف کارفرما ثابت شود آن وقت  

ـنـطـور  .  کنند   ھمه را حساب می  ای
ــرخــی از   کــه مشــخــص اســت ب

ھا را کـامـل    کارفرماھا حق بیمه 
ھـا    باید بـازرسـی .  کنند   اعمال نمی 

ــم  ــی ــتــه خــب  .  را بــیــشــتــر کــن الــب
اجتمـاعـی    متاسفانه بازرسی تامین 

ـــاد مـــی  ـم صـــدای    را زی ــ ـی ــ ـن کــ
ــی  ــان درم ــای ــارفــرم ــه    ک ــد ک آی

ـیـد اسـت    تامین  اجتماعی مانع تـول
ــی کــم مــی  ــطــور    وقــت ــیــم ایــن ــن ک

ـر از  ..."  شـــود   مـــی  گـــزارشـــگــ
کارگران افغان ھـم یـاد مـیـکـنـد  
که آنھا صرفـا بـه خـاطـر مـحـل  
ـم مضـاعـفـی   تولدشان از چه سـت

یـکـی از کـارگـران  . " رنج میبرند 
ھاست از اینـجـا    سال :  گوید   زن می 

ام و جـز کـارکـردن در    بیرون نرفته 
ـم   کوره  آرزوم  .  پزخانه تفریحی نـداری
به نـوشـتـه ایـن گـزارش   «. مردنه 

ربــیــعــی بــعــد از افــطــار، ســالم  " 
جمھور را به کارگـران ابـالغ    رییس 
من روزی  »:  گوید   کند و می   می 

. کارگر کـارخـانـه آجـرپـزی بـودم 
امیدوارم روزی یکـی از فـرزنـدان  

آمدم اینجـا تـا  . شما ھم وزیر شود 
ــم شــمــا را مــی  ــگــوی ــم و    ب ــی ــن بــی

." درصددیم مشکالتتان حـل شـود 
ـر   الزم نیست حاشیه بر وقاحت وزی

نوشت چرا که  گزارشگر صحنـه  
ای را به تصویر کشیده است کـه  
ـــاری از   ـی ـــای بســ خـــود گـــوی

ــرف   کــمــی آن : " چــیــزھــاســت  ــر    ط ت
ـرمـردی  .  آیـد   ویلچری جلو مـی  ـی پ

یکـی از  .  رویش قرار گرفته است 
پـزخـانـه کـه دچـار    کارگران کوره 

سـالـه  ٥٩ سکتـه مـغـزی شـده و  
ـر بـه نـظـر   ـیـشـت است اما خیلی ب

ـر    بـــه .  رســـد   مـــی   روز  ٩٠ خـــاطــ
. کسری، نتوانسته بازنشسته شـود 

ـرای   ربیعی به او قـول مسـاعـد ب
ــی  ــگ ــســت ــازنش ــگــیــری ب اش    پــی

 گـذشـتـه،  ١٠ ساعت از  . دھد   می 
وزیر کار، تعاون و رفـاه و ھـیـات  

ــی  ــمــراه م ــارگــران    ھ ــد و ک رون
ــی  ــان؛    م ــکــالتش ــد و مش ــانــن م

ــل  ــه ح ــی ک ــکــالت ــی    مش ــدن نش
ـیـمـه،    می  نماید، مدرسه، درمان، ب

ساعت کاری طوالنی، امکـانـات  
ـرای  .  ابتدایی زنـدگـی  زنـدگـی ب

ھـای آجـرپـزی    کارگران کـارخـانـه 
ــدمــجـھــولــی   انـگــار مــعــادلـه چـن

 ."نشدنی است   حل 
ـرسـش   یکی بـگـویـد در مـیـان پ
شوندگانش سازمـان مـلـل، یـک  

 کارگر ھم بوده؟ 
 
 

ـرریـس   کارگران ریسـنـدگـی پ
ــت روز   ــد از ھــف ــع ــدج  ب ــن ســن
اعتصاب ھنوز ھیچ پـاسـخـی از  
کارفرما و اداره کار و مـقـامـات  
ــد  ــه ان ــگــرفــت ــان ن ــی اســت ــت . دول

ـراض کـارگـران   اعتـصـاب و اعـت
ـرداخـت   ـیـل پ پرریس سنندج بـه دل
نشدن شش ماه دستمـزدشـان اسـت  
که از اول سـال جـدیـد تـا کـنـون  
پرداخت نشده است و مـزایـای دو  
ـرار بـوده   سال قبل آنھا ھـم کـه ق
پرداخت شود، کارفرما از پرداخـت  

 .آنھا خود داری کرده است 
ــه   ــا مــراجـعــه ب ــدا ب ـت کـارگـران اب

ـر  ( کارفرمای شرکت پرریس   امـی
خواھان پـاسـخ روشـن  )  اسفندیاری 

پاسخ کارفـرمـا  .  و صریح او شدند 
میتوانیـد بـه اداره  : " این بوده است 

اگر قانون به شما حـق  . کار بروید 
داد و من ھم پول داشتم آن ھنگـام  

 ".حقوقتان را پرداخت میکنم 
این درجه از زورگویی و بیشرمـی  
و شانه بـاال انـداخـتـن کـارفـرمـا،  
کارگران را به این قناعت رسـانـد  

که برای گرفتـن حـقـشـان ھـیـچ  
ــصــاب نــدارنــد  ــت ــجــز اع . راھــی ب

کارگران ضمن اعتصاب بـه اداره  
ــه کــارفــرمــا   ــی ــه و عـل کـار رفــت

اما در ھفتمیـن  .  شکایت کرده اند 
ــچ   ــصـاب تـا کــنـون ھـی روز اعـت

 .پاسخی نگرفته اند 
  

 !کارگر پرریس 
ـیـه کـرفـرمـا و   شما در مبارزه عل
ــارب   ــج ــا ت ــھ ــی آن ــام ــت ح دول

ھم طبقه ایھـای  . گرانبھایی دارید 
شما در دیگـر مـراکـز کـارگـری  

ـفـاده  .  تجارب با ارزشی دارنـد  اسـت
ـتـوانـد   از این تجارب ھـمـگـی مـی
ـتـان   ـبـات شما را در رسیدن به مطـال

کارگران ذوب آھـن  .  یاری رساند 
کردستان در قروه تـجـارب خـوبـی  

در مبارزه علیه کارفرما و دولـت  
از آنھا بخواھید در جمعـتـان  .  دارند 

حضور پیدا کرده و ضـمـن اعـالم  
 .ھمبستگی از تجاربشان بگویند 

ــروزی ھــر   ــرط پــی ــن ش ــی امــا اول
ـراضـی اتـحـاد و   اعتصاب و اعـت

اگـر  .  تصمیم جمـعـی شـمـا اسـت 
صف خودتان را متحد نـگـھـداریـد  
کارفرما و دولت ناچار مـیـشـونـد  
ـرداخـت   حقوق مـعـوقـه شـمـا را پ

الزم است ھمه تصـمـیـمـات  .  کنند 
و اقدام اعتراضی شما جـمـعـی و  
ـرده شــود کــه   مـتـحــدانـه پــیـش ب
ـنـد   مقامات دولت و کارفرما نتوان

 .در صف شما ایجاد تفرقه کنند 
  

کـارگـران ذوب  !  کارگران سننـدج 
 !آھن کردستان 

ـرریـس در   اکنون کـه کـارگـران پ
ـرنـد الزم اسـت   ـب اعتصاب بسر می
ضمن اعالم ھمبستـگـی بـا آنـھـا  
ـیـد  . تجارب خودتان را منتقـل کـن

ــه   ــون ب ــس اکــن کــارگــران پــرری
ھـمـبـسـتـگـی ھـمـه کـارگـران و  
ـیـاج دارنـد  . مراکز کارگـری احـت

مطمئن بـاشـیـد در ایـن راه مـردم  
. سنندج در کنار شما خواھند بـود 

ــه   ــن ــی ــنــدج در ایــن زم ــن ــر س شــھ
الگوھای مبارزاتی و ھمبستگـی  
بسیار با ارزشی داشـتـه و امـروز  
میتواند یک بار دیگر آن سنت و  
ــرد و بــکــار   ــجــارب را زنــده ک ت

 .گرفت 
کمیته کردستان حزب کمونیـسـت  
کـارگـری ایــران ضـمـن حـمـایــت  
ــران   ــبــات کــارگ قــاطــع از مــطــال

پرریس از ھمه کـارگـران و مـردم  
ــا اعــالم   ــخــواھــد ب ــدج مــی ــن ســن
ھمبستگی خود از اعتصـاب ایـن  

باید دولت  .  کارگران حمایت کنند 
و کارفرما بدانند اگر حقوق آنـھـا  
ـراض   ـنـد بـا اعـت را پرداخـت نـکـن

 . وسیعتری مواجه میشوند 
  

ــصــاب کــارگــران   ــاد اعــت ــده ب زن
 !پرریس 

زنده باد ھمبستـگـی کـارگـران و  
 !مردم سنندج 

کمیته کردستان حزب کمونیـسـت  
 کارگری ایران 

ــه  ٢٨   مــرداد  ٦   -٢٠١٤  ژوئــی
 ١٣٩٣ 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

کارگران ریسندگی پرریس سنندج ھفتمین 
 روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند
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ـنـد   بازنشستگان جزو جمعیت فعالی
یا غیر فعال؟ مـیـشـود حـدس زد  
که بخش اعظم بازنشستگـان کـه  
حــقــوق بــازنشــســتــگــی دریــافــت  
ـیـمـه   نمیکنند و مجبور به کـار ن
وقت و تمـام وقـت مـیـشـونـد، یـا  
بـازنشـسـتـگـانـی کـه مسـتـمــری  
چنـدرغـاز مـاھـانـه شـان کـفـاف  
ـر   زندگی شان را نمیدھد و نـاگـزی
ـنـد، در   به اشتغال به کاری ھسـت
ـیـن حسـاب   این آمـار جـزو شـاغـل

ـیـن  . میشوند  ـرفـعـال و بقیه جـزو غـی
ـنـد  زنـان خـانـه دار مـعـلـوم  .  ھست

ـرار   نیست در کجای ایـن آمـار ق
ـیـز  .  میگیرنـد  و کـودکـان کـار ن

ـیـن حسـاب مـیـشـونـد  .  جزو شاغل
چون این آمار شاغلین از دھسـال  
ـرد، خـود   ـر مـیـگـی به باال را در ب
اعــتــرافــی بــر کــار کــودکــان و  
رسمیت داشتن آن در حـاکـمـیـمـت  

 .  رژیم اسالمی است 
ـر  " عبارات   جمـعـیـت فـعـال و غـی

قرار است ھمه این وضعیـت  "  فعال 
ـر فـرش   نا بھنجار اجتماعی را زی

خـود  .  کند و پوشـیـده نـگـاه دارد 
ــات   ــام ــدرکــاران و مــق دســت ان
جمھوری اسالمی قبال از بیش از  
. ده میلیون بیکار سخن گفته انـد 

ـیـون جـوان   ـل از وجود چـنـدیـن مـی
ـتـه انـد  . فارغ التحصیل سخن گـف

ـیـکـاری   از در راه بودن سونامی ب
جمھـوری اسـالمـی  . حرف زده اند 

ـیـکـاری سـخـن   ـیـان از ب با این ب
میگویـد، تـا پـوشـشـی بـه آمـار  
واقعی بیکاری در جامعه و ابعـاد  

 . فاجعه بارش بدھد 
 این آمار قبل از ھر چیز بیـانـگـر  
ــه گـل نشــسـتـه رژیــم   ـتـصـاد ب اق

اسالمی و درد عظیم اجـتـمـاعـی  
ـیـونـی  .  بیکاری است  ـل نیرویی مـی

که تامینی ندارد و در عیـن حـال  
ـیـمـت ھـا و   با افزایش ھر روزه ق
رشد صعودی نرخ تورم زندگـی و  
ــه   ـر ب ـیـشــت ــشـتـش ھـر روز ب مـعـی

 .نابودی و تباھی کشیده میشود 
ـیـانـگـر بـی   ـیـن ب این آمار ھمـچـن

دولـت  " سرانجامی سیاسـت ھـای  
جمھـوری اسـالمـی  "  تدبیر و امید 

 . و کل این حکومت است 
 دولت روحانی بـا امـیـد کـاھـش  
تنش با غرب و کـم کـردن فشـار  
ـرای کـل   تحریم ھا جلو آمد تـا ب

اما بی نتیـجـه  .  نظام زمانی بخرد 
بودن نشست آخر مـذاکـراتشـان بـا  
غرب، عبـث بـودن ایـن امـیـد را  

ـر عـیـان کـرد  چـطـور کـه  .  بیشـت
 ماھه شان ھم تـمـام شـد  ٦ مھلت  

ـیـون   ـل ـنـھـا سـه مـی و این وسـط ت
ـبـضـه شـده   دالری از پـولـھـای ق
ــھــم در   ایــران آزاد شــد، کــه آن
ـنـه   دزدیھای درون حکومت و ھـزی
رقابت ھای منطقه ای شـان دود  

 .شده و ھوا رفته است 
به عبارت روشنتر آمار ھـای ھـر  
ـم اسـالمـی از جـمـعـیـت   روزه رژی
بیکار کشور نشـانـگـر بـن بسـت  
اقتصادی رژیم اسالمی و در ایـن  
ـبـاھـی کشـیـده شـدن   میـان بـه ت
زندگی میلیونھا مردم در جـامـعـه  

جمھوری اسالمی پاسـخـی  .  است 
ـرای   به بیکاری و راه عـالجـی ب
. اقتصاد به گل نشسته اش نـدارد 

این بحران ریشه در بحران سیـاسـی  
رژیم اسـالمـی  .  این حکومت دارد 
به چشم خـود  .  خود این را میداند 

ــجــاری جــامــعــه را   فضــای انــف

میبیند و یک وحشتش نیـز جـلـو  
ـیـونـی و   ـل آمدن ارتش بیکاران مـی
ـراف   در راس آن جوانـان و بـه اعـت

 . است " شورش گرسنگان "خود  
در چنین شرایطی اسـت کـه ھـر  
روز آمار جدیدی از ابعاد فـالکـت  

بـه  . بار بیکاری بیرون داده میشود 
ــد و   ــن یــکــدیــگــر ھشــدار مــیــدھ

 . ھراسناک اوضاع ھستند 
ـنـد  ـیـسـت .  این آمارھا فقط ارقام ن

ـیـونـھـا زن و   ـل داستان زندگی مـی
ـرو جـوان و   ـی مرد و کـودک و پ
ـیـکـاری در   ابـعـاد فـاجـعـه بـار ب

در ایـن آمـارھــا  .   جـامـعــه اسـت 
سخن از جـوانـانـی اسـت کـه بـا  
امید فراوانی از تـحـصـیـل فـارغ  
شده و وارد باز کـار مـیـشـونـد و  
. برای آنـان کـاری وجـود نـدارنـد 

ـم اجـتـمـاعـی   یک سونامی عظی
که جوانـان بسـیـاری را بـه کـام  

ــاد کشــانـده اسـت  ـی ــواده  .  اعـت خـان
ھای بسیاری را متالشی کرده و  
ــرخــه   کــودکــان زیــادی را از چ
تحصیل خارج کرده و به جمـعـیـت  
میلیونی کودکان کار و خـیـابـان  

 .اضافه کرده است 
ـیـانـگـر فشـار   این آمار ھا بعالوه ب

اقتصادی سنگین بر گرده زنـان و  
ـم   کل جامعـه در حـاکـمـیـت رژی

 . آپارتاید جنسی در ایران است 
ـیـکـاری در جـامـعـه   به معضل ب
ـر   باید به عنوان یک درد فـراگـی
ـروی   ـی اجتماعـی نـگـاه کـرد و ن
ــادی   ــع ــز اب اعــتــراضــی آن نــی

ـیـونـی دارد  ـل از  .  اجتماعـی و مـی
ـیـونـی   ھمین رو پاسخ بیکاری میل
در جــامــعـه و افــزایـش ھــر روزه  

ـیـه   شمار آن، جنبشی سراسری عـل
 .بیکاری است 

ــطــور   ایـن جــنــبـشــی اســت کــه ب
واقعی جـوانـان و خصـوصـا زنـان  
ــی اش را   ــوان نــیــروی اصــل ج

صف این مبـارزه  . تشکیل میدھند 
با تشکیل ان  .  را باید سازمان داد 

ـیـه   جی او ھا و کـانـونـھـایـی عـل
ـم   بیکاری میتوان این نیروی عظـی
معترض اجتماعی را سازمـان داد  

ـتـوان در  .  و به حـرکـت درآورد  مـی
ــل   مـدیـای اجـتـمــاعـی و تشـکـی
صفحات ویژه علیه بیکاری و بـه  
ـر سـر ایـن   ـتـمـان ب راه انداختن گـف
مـبـارزات و خـواسـتـھـای فـوری  
ـراض   خود نیرو جـمـع کـرد و اعـت

میتوان طومار ھـای  .  سازمان داد 
ـیـکـاری بـه راه   اعتراضی علیه ب
انداخت که شعار آن یـا کـار یـا  
ـیـکـاری بـاشـد و در ایـن   بیمه ب
ــمــاتــوم داد و   ــی ــت طــومــار ھــا اول

سـپـس  .  خواستار پاسخگویی شـد 
این طومار ھا را در تمام مـحـالت  
و در صفحات فیس بـوکـی و در  
ھمه جا به امضا گذاشت و حـول  

 .آن نیرو جمع کرد 
ـیـه   خالصه کالم اینکه جنبش عـل
ـریـن   ـیـشـت بیکاری ظرفیت بسیج ب
ــمــاعــی را دارد، بــا   ــت نــیــروی اج
ابتکارات مختلف این نیرو را گرد  

 . آوریم و متشکل کنیم 
 
 . 

  فاجعه ای به اسم بیکاری ١  از صفحه  
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ــه ای کــه گــذشــت   ــت در ھــف
ـم کـه عضـو  " نماینده مجلس رژی
" ستاد مبارزه با مفاسد اقتـصـادی 

ـنـگـی   ھم است پیرامون میزان نقدی
ـنـکـه چـه   موجود در کشـور و ای
کسانی بیشترین سھم از این حجـم  
ـیـار   عظیم منابع مـالـی را دراخـت
دارند، گـزارشـی بـه خـامـنـه ای  

ایـن جـنـاب در  .  ارائه کرده اسـت 
ـلـغ     ٤٠٠ گزارشش گفته که ازمب

ـنـگـی   ـقـدی ـیـاردتـومـان ن ـل ھزار مـی
ــود در کشــور،  ــزار  ١٠٠ مــوج  ھ

  ٦٠٠ میلیارد تومان آن در دسـت  
خامنه ای در پاسـخ بـه  .  نفر است 

چـرابـایـد  :" این گزارش گفته اسـت 

شما ھمیشه اینگـونـه مسـائـل را  
مطرح کنید و چرا دوسـتـان شـمـا  

 ؟ ."!چیزی نمی گویند 
 

ــســت کــه   ــی ــاری ن ایــن اولــیــن ب
ــای   بـانـدھـای رنـگـارنـگ مـافـی
ـم در بـاره رانـت   عظیم مالـی رژی
خواران، تقسیم پول و ثروت، منابـع  
اعتباری و مالی بین دار و دستـه  
ــه   ــت ب ــی دس ــومــت ــک ــای ح ھ
ــه ھــمــدیــگــر   ــی ــل ــرع ــری ب افشــاگ

ماجرای دزدیھای افسانـه  . میزنند 
ای، پولھای گم شده، واریزپول بـه  
حساب ھای نامعـلـوم  مـافـیـای  
مالی باندھای حکومتـی تـوسـط  
ـم   ـقـسـی بانک مـرکـزی، دولـت، ت
اعتبارات به عـنـاویـن گـونـاگـون  
بین  باندھا، ھمـه و ھـمـه امـری  
کامال عادی در حـکـومـت مـی  

اساس کار نظام، مدیریت و  .  باشد 

ـیـن   ھدایت دزدیھا و تقسیم منابع ب
ـری مـی   ـیـت رھـب باندھا توسط ب

اما شایـد چـیـزی کـه در  .  باشد 
این گزارش تازه بـاشـد، و بـخـشـا  
مورد و عـلـت دعـوای بـانـدھـای  
ــت   ــســی ھــا و بــی ــی، مــجــل دولــت
ـــــاشـــــد،   ـری مـــــی ب ــــ ـب رھــــ

ھدایت ھدفمند نقدینگـی  " ماجرای 
در دســت  ایــن دار و  "  مــوجــود 

ـر  ٦٠٠ این  . دسته ھا می باشد  ـف  ن
در دایره بیت رھبری قرار دارنـد و  
ـروت   برداشتھای افسانه ای پول، ث
ـرای   ـبـاری ب و منابع مالی و اعـت
ـرو   دولت روحانی را با موانعی روب

ــد  ــه ان ــاخــت ــی  .  س ــان ــت روح دول

خواستار سھم چند صد نفر دیـگـر  
از باند دولتی ھا و وارد شـدنشـان  
ــســت بــیـت رھــبــری بــرای   در لــی
دریافت کنندگـان پـول و مـنـابـع  
ـبـاری مـی بـاشـد،   مالـی و اعـت
امری که باند مقابل زیـاد بـه آن  

در این میـان دولـت  .  تمایلی ندارد 
ـرای   روحانی ادعا می کند که ب

ـتـصـادی  "  اجرای سـیـاسـتـھـای اق
نیـاز بـه تـخـصـیـص مـنـابـع  "  اش 

ـرل   ـت اعتباری و پولی دارد که کن
و ھدایت آن در دسـت بـانـدھـای  
رھبری می باشد کـه بـخـشـا بـا  
ــه   ــی، ک ــان ــای روح ــھ ــاســت ســی
معجونی از سیاستھای اقتصـادی  
ــاشــد،   ــی مــی ب ــجــان ــن ــانــد رفس ب

 .مشکل دارند 
 بویژه بعد ازا عـالم سـیـاسـتـھـای  

بسـتـه  " اقتصادی دولـت یـا طـرح  
" خروج از رکود تـورمـی روحـانـی 

ظاھرا به نظر میرسد که باندھـای  
ـر   ــ ــار را ب ــی فش ــان ــت روح دول
ــاد کــرده و   ــابـل زی ــدھــای مــق بـان
ـنـگـی   ـقـدی خواھان سھـمـشـان از ن

 ھزار میلیاردتومـانـی  مـی  ٤٠٠ 
یک مـحـور اصـلـی ایـن  .  باشند 

ـنـگـی در   ـقـدی سیاست، ھـدایـت ن
دست این باندھا به ادعـای دولـت  
ـیـدی و تـخـصـیـص   به بخـش تـول
اعتبارات ومنابـع مـالـی بـه ایـن  
ـر   بخش می باشد، امری که سـای
مافیای قدرتمند در صنعت  کـه  
ـنـد،   ـری ھـمـراه ھسـت با بیـت رھـب

مصلـحـت  " مخالف بوده و آن را به  
ـنـد " نظام  ـنـکـه دولـت  .  نمـی دان ای

روحانی واقعا قصـد دارد بـا ایـن  
ـبـخـشـد؛   سیاست تولید را رونـق ب
رشد اقتصادی و ایـجـاد اشـتـغـال  
نماید، مسخره، خنده دار و یـک  

اسـالمـی    -شاالرتانیسم اعـتـدالـی 
ــاشــد  فشــارو درخــواســت  .  مــی ب

باندھای دولتی  بـه ایـن بـھـانـه،  
قرار است باندھای مقـابـل دولـت،  

ـری و مـراکـز   ـیـت رھـب مجلس، ب
قدرتمند مافیای مالی دور وبرش  
را مجاب نماید که سـھـم  دزدان  
ــه   ــا تـوجــه ب ــی را ب دولـت روحــان
ـر   سیاستھای اعالم شده اش، بیشـت
کرده تاھمه ھرم دزدان کـل نـظـام  

 .راضی شوند 
در پس تمامی این افشاگـریـھـای  
ـــی از   ـت ــ ـــوم ـــک ـــای ح ـــدھ ـــان ب
دزدیھایشان، تالش باندھا و دار و  
دسته ھای گونـاگـون کـل نـظـام  
برای غارت و چپاوول دار و نـدار  

ـرار  ٧٠ یک جامعه   ـیـونـی ق ـل  مـی
ـنـھـا و در  .  دارد  کـار اسـاسـی ای

راس ھمه آنھا بیت رھبری ھدایـت  
و مدیریـت دزدیـھـا و تـخـصـیـص  
منابع پول و اعتبار بین بـانـدھـای  

در ایـن  .  مافیایی نظام می باشـد 
میان باند دولت روحانی، تـالش و  

ـر   ـیـشـت تقالیش برای داشتن سھم ب
بھانه ھـای  .  را دردستور خود دارد 

دولت وباندھایشان و ادعـاھـایشـان  
ـرای   پیرامون نیاز به منابع مالی ب

ـیـد و ایـجـاد   راه اندازی چرخ تـول
اشتغال، شگرد دیگر این بـانـد در  
سھیم شدن در دزدیـھـای افسـانـه  

دولـت  .  ای به این بھانه می باشد 
روحانی ھم ھمان کارھا و ھـمـان  
ــتــصــادی دولــت   ســیــاســتــھــای اق
احمدی نـژاد را در دسـتـور خـود  

ــه اســت  ــت ــار ایــن  .  گــذاش ــن در ک
ـیـونـی،   ـل دزدیھا، ابعاد بیکاری می
فقر، زندگی چندین برابر زیر خـط  
فقر اعالم شده، نپرداختن چنـدغـاز  
دستمزد میلیونھا کـارگـر، زدن از  
ــــــی   ــــــات درمــــــان امــــــکــــــان
وبھداشتی،مدیریت گـرانـی ھـا و  
ــتــن   ــردن و بــاال نــگــه داش ــاال ب ب

یک جزء دوم و ثـابـت  ... قیمتھا و 
سیاستھای دولت برعلیه مرم بـوده  

کارگران و مـردم در  .  و می باشد 
برابر این دزدیـھـا و سـیـاسـتـھـای  
کثیف جمھوری اسالمی سـاکـت  
ـنـد   ـل نبوده و صدای اعتراضشـان ب

ـفـه  .  می باشد  اعتراضات بـی وق
ـیـه   کارگران و اقشار کارکن برعـل
ــه   ــھــای رژیــم، از جــمــل ــاســت ــی س
ـر،   دزدیھایشان باید سازمانیافـتـه ت
منسجم تر وبا مطالبات روشنتـری  

ـرای  .  به میدان بیاید  اگر راھـی ب
ـر،   ـق پایان دادن به ایـن دزدیـھـا؛ ف

وجـود  ...  بیکاری و گـرانـی و  
ــدان آمــدن   ــه مـی ــاشـد، ب ــه ب داشـت
ـقـه کـارگـر و   نیروی میلیونی طب
ـیـه   ـر عـل اقشار کارکن جـامـعـه ب
ھمه این سیاستھای ضدکارگـری  
ــای   ــھ و ضــد مــردمــی و دزدی
افسانه ای بانـدھـای حـکـومـتـی  

 .این کار شدنی است . می باشد 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 ! نفر٦٠٠نقدینگی در دست 
 

  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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تامین ھزینه تحصیل کودکان   
ــواده ھـــای   ـــان در خـــان ــوان و ج
کارگری و مزدبگیران، کار شـاق  

ـر از  .  و سختـی شـده اسـت  کـمـت
یک ماه مانده به اسم نویسی در  
مدارس و دانشـگـاه ھـا، تـامـیـن  
ھزینه تحصیل کودکان و جـوانـان  
در مدارس و دانشگاه ھا به یکی  
ــالت   ــک ــن مش ــی تــری از گــرھ
. میلیونھا خانواده تبدیل شده اسـت 

در ایران تحت حاکمیت جمـھـوری  
ـنـه   "اسالمی،   حقوق ماھانه و ھـزی

ــد   ـیـش دبسـتـانـی را بـای ـم پ مـعـل
حقوق ایـن  .  شاگردان تامین کنند 

ـرداخـت   معلمان از طـرف دولـت پ
ـبـا  .  نمیشود  ھر شاگرد ماھانه تقری

ـرداخـت   چھل ھزار تـومـان بـایـد پ
ـر ایـن پـول اسـبـاب  .  کند  عالوه ب

بازی، خمیر برای بازی بچه ھـا،  
را ھم خانـواده  ....  وسایل نقاشی و 
در بـعـضـی از  ".  " ھا باید بپردازند 

مدراس عمدتا در مدارس دخترانـه  
پول آب و برق مـدرسـه را ھـم از  
شـاگـردان گـرفـتـه انـد در یــک  
مدرسه ماھی ده ھزار تومان بـوده  

 ". است 
ـیـمـه  " در   دانشـگـاھـھـای آزاد و ن

دولتی  باید شھـریـه، بـعـالوه پـول  
واحد عمومی و واحـد عـمـلـی و  
ــل آمــوزشــی را ھــم   ــول وســای پ

ــــد  ـن ــ ـن ـرداخــــت کـــ ــ ـرای  ".   پ ـــ ب
ـتـدا  "  ـتـی اب دانشگاھای نیـمـه دول

برای ھر واحد عـمـومـی دانشـجـو  
  ٢٣٠ ( باید دویست و سـی ھـزار  

عـالوه  .  تومان پرداخت کنـد )  ھزار 
  ٣٦ ( بر این برای ھر واحد عملـی  

ـنـد )  ھزار  ". تومان باید پرداخت کن
در دبیرستـانـھـا و کـارگـاھـھـای  " 

آموزش صـنـعـتـی و کـال رشـتـه  
ھای فنی دانشگاه، دانش آمـوزان  
و دانشجویان بـایـد خـودشـان پـول  
ـرگـه   روپوش و دستکـش و پـول ب
ھای نقشه کشـی و سـیـمـھـایـی  
برقی که با آنھا باید تمرین کننـد  

ـرا  ...  و   ھمگی باید دانش آموز آن
ـنـه  ".  " بخرد و یا پرداخت کند  ھزی

ھای وسایل تحصیل و تحریریـه و  
.... کاغذ و قلم و رنگ و سیم و 

ـرای  .  امسال دو برابر شـده اسـت  ب
ـقـشـه  ٣ مثال یک برگ آ   برای ن

کشی پـارسـال ھـزار تـومـان بـود  
". امسال دو ھزار تومان شده اسـت 

تمـام کـتـابـھـا را دانـش آمـوزان  " 

ـتـو و  ". " خودشان باید بـخـرنـد  مـان
کـه  ....  کفش و لباس و کیف و 

جز ملـزومـات سـر کـالس رفـتـن  
ـرشـده و تـا   ـراب است ھمگی دوو ب
ـلـی   شھریور ماه و آغاز سال تحصی
طبق معمول ھر سـال آخـریـن مـاه  
این وسایل و دیگر وسایل تحریریـه  

مـعـمـوال در  ".  ھم دو برابر میشوند 
وسط سال تحصیلی و یا به بھـانـه  
ــوان   ــن ــف تــحــت ع ــل ــت ھــای مــخ

مـبـالـغـی تـا  "  کمک به مدرسه " 
پنچاه ھزار تومان از خـانـواده ھـا  

مـوارد بـاال بـه  .  گرفتـه مـیـشـود 
ـنـه  " اشکارا نشان میدھد کـه   ھـزی

تحصیلی درآمد خـانـواده را مـی  
در چند روز گذشته سـایـت  ".  بلعد 

ـر  ــ ـــھ ـرده اســــت "  م ــ ـــالم ک : اع
ـران نـھــادھـایــی  "  ــگـی مسـتـمــری ب

ــی و   ھـمــچـون سـازمــان بـھــزیسـت
ـتـه امـداد از جـمـلـه اقشــار   کـمـی
ـنـد کـه   آسیب پذیر جـامـعـه ھسـت
ـنـه ھـای   توان تامین حـداقـل ھـزی

ـرا، آنـچـه را  .  زندگی را ندارند  زی
که به عنوان مسـتـمـری مـاھـانـه  
می گیرند، تنھا کفاف یـک تـا  
دو روز از ھزینه ھای زنـدگـی را  

ـــد  ـــی دھ ـــای  .  م ـــی ھ ـررس ــ ب
کارشناسی کارگروه مزد کـانـون  
شوراھای کار نشان می دھد که  

ـره  ٤ حداقل سبد ھزینه خانـوار   ـف  ن
برای زندگی در استان تھران نمـی  
ـیـون و   ـل بایست کمتر از یک مـی

ـر  ٧٦٣  ھزار تومان باشد و اگر غـی

ـر خـط   از این باشد، آن خانـواده زی
ـر ھـمـیـن  .  فقر زندگی می کند  ب

اساس، آنچـه کـه یـک خـانـواده  
ـتـه   تحت پوشش بھزیستی و کـمـی
امداد به عنوان مستمری دریافـت  
ــوان   ــچ عــن ــه ھــی مــی کــنــد، ب

تواند حداقل ھزینه ھای آنـھـا    نمی 
مادام زندگـی در  ".  را تامین کند 

ـر از   شھر تھران بـا درآمـدی بـاالت
یک نیم و میلیـون تـومـان چـنـد  
برابر زیر فقر محـسـوب شـود، آیـا  
رفتن بـه مـدرسـه و دانشـگـاه و  
ـیـش از   ادامه تحصیـل فـرزنـدان ب
ـیـون از خـانـواده ھـای   ـل پنچاه می
ـران کـم   کارگری و حـقـوق بـگـی

چـھـار  .  درآمد تامین خواھد شـد؟ 
میلیون ریال ھزینه به منظور تھیـه  

ـیـون ریـال  .  لوازم التحریر  ـل یک می
ــم نــویســی  ــت اس ــد بــاب ــق . وجــه ن

میلیونھا خانواده از درد و رنج ایـن  
آینـده سـیـاه  . ھمه ھزینه می نالند 

ــی،   ــان و افــزایـش کــودکـان خــیـاب
دپرسیون و بیماری ھای روحـی ـ  
ــاد و    ــی ــه اعــت ــمــل ــی از ج روان
خودکشی نیز مصائب این شرایـط  

قـطـعـا   !  راه چـاره چـیـسـت .  است 
ـیـت وضـعـیـت و زنـدگـی   مسئـول
نکبت بار میلیونھا کودکـی کـه  
ـلـف   دچار بـدبـخـتـی ھـای مـخـت
ھستد، بعھده جمـھـوری اسـالمـی  

ــت  ــن  .  اس ــی ای ــدگ ــه زن ــع ــاج ف
ــات و   ــای کــودکــان مــحــصــول جــن

ـم اسـت  امـا مـا  .  غارتـگـری رژی
مردم، در قبال این مـحـرومـیـت و  
این بیـحـقـوقـی مـطـلـق کـودکـان  

ـم  ـی بـه راه  .  نمی توانیم ساکت بمان
ـرای   انداختن جنبشـی سـراسـری ب
ـرای تـحـصـیـل   تحصیل رایگان، ب
کودکان در مـدارس امـن و دادن  
حداقل یک وعده غذای گرم بـه  

ـرخـورداری   کودکان در مدرسـه، ب
کودکان از امکانات بھداشتـی و  
ــرخــورداری از   درمــان رایــگــان، ب
ـــوازم   ـــاســـب و ل ـن ـــوشـــاک مــ پ
ــه   ــل ــلــی رایــگــان، از جــم ــحــصــی ت

ایـن  .  خواستھـای فـوری مـاسـت 
خواستھایی است کـه سـالمـت و  
امنیت و آینده کودکان ما بـه آن  

ــیــن ایــن  .  گــره خــورده اســت  تــام
ـیـسـت  . خواسته ھا کار دشواری ن

ـیـه را   این خواستھای حداقل و اول
از گلوی حکومت اسالمی بـایـد  

ــد  ـرون کشـی ـی فــقـط یـک روز  .  ب
ـم   ھزینه نیروھای سـرکـوبـگـر رژی
ـرای   برای تامین این خواسته ھا ب
. میلیونھا کودک کـافـی اسـت 

ـیـت   ـری و ب فقط ھزینه بیت رھـب
ـیـاردر   دھھا آیت اله مفتخور و میل
ـرای   می تواند این خواسته ھا را ب

. میلیونھا کودک تـامـیـن کـنـد 
ــکــی ھــر کــدام از   ــان حســاب ب
سرداران سپاه و یا دست انـدرکـاران  
رژیم می تواند زنـدگـی دھـھـا و  
صدھا ھزار کودک را از نـکـبـت  
. و فقر و بـدبـخـتـی نـجـات دھـد 

جنبش سازمانیافته برای تحصـیـل  
رایگان در گرو ایجاد شبکه ھای  

جلوگیـری  .  مردم در محالت است 
ـنـه ھـایـی   از گرفتن شھریه و ھزی
ـیـل کـمـک ھـای تـامـیـن   از قب
امکانات سوختی و ده ھـا مـورد  
ــش آمــوزان و   از اخــازی از دان
دانشجویان، موضوع  فعالیت ایـن  

راه چاره اعتراض  .  شبکه ھا است 
سازمانیافته از کانال شبکه ھای  
ـبـط در مـحـالت اسـت  . بھم مـرت

ـیـن   فضای شھر ھا از طریق فـعـال
و معتمدین محـالت را بـا شـعـار  
. تحصیل رایگان باید احاطه کـرد 

نباید بگذاریم سرنوشت فرزندانـمـان  
ــی  ـب ــخــوش مصــائ ــل  ( دسـت ــی از قــب

کودکان کار، اعتیاد و فحـشـا و  
کـه  )  ده ھا مصائب ویرانگر دیگر 

نظام سرمـایـه داری و فـاشـیـسـم  
ـروت   اسالمی با چپاول و غـارت ث
ـران و   ـرای کـــارگــ ــ جـــامـــعـــه ب
ــده انــد،   ــدارک دی ــگــیــران ت مــزدب

 .شود 
 ١٣٩٣ مرداد  ٦ 

 ٢٠١٤ ژوئیه  ٢٨ 
 

 
  کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

کارگران و ھزینه تحصیل 
 کودکان و جوانان

 !  جنبشی سازمانیافته برای تحصیل رایگان 
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 ژوئـیـه بـه فـراخـوان ٢٥ مـرداد، ٣روز جمعـه 
 ( Workers' Liberty(  ورکرز لیبریتی 

در لندن در حمایت از شـاھـرخ زمـانـی و رضـا 
شھابی از رھـبـران شـنـاخـتـه شـده کـارگـری و 
کارگران در بند در ایران، تظاھراتی در مـقـابـل 
. سفارت رژیـم اسـالمـی در لـنـدن بـرگـزار شـد
(فعالین کمپین برای آزادی کـارگـران زنـدانـی

Free Them Now)  و نـیـروھـای سـیـاسـی
 . دیگر در این آکسیون شرکت کردند

 
شرکت کنندگان در ایـن تـظـاھـرات بـا دردسـت 
داشتن عکـس ھـای کـارگـران زنـدانـی، شـعـار 
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گـردد 
، زنده باد سوسـیـالـیـسـم، مـرگ بـر جـمـھـوری 

ساشا اسماعیل، حسن پویـا، .  اسالمی سر دادند
مــازیــار رازی، ھــالــی ریــگــبــی لــویــگــشــتــایــن 
سخنرانان این تظاھرات اعـتـراضـی در دفـاع از 

فریبرز پویا بـر .  کارگران زندانی در ایران بودند
جایگاه ھمبستگـی بـیـن الـمـلـلـی بـرای آزادی 

ھمچنین یکـی از .  كارگران زندانی تاکید کرد
اعضــای اتــحــادیــه تــرانســپــورت در لــنــدن طــی 
سخنانی حمایت خود را از کارگران زندانـی در 

ھــمــانــجــا بــر شــرکــت در .  ایــران اعــالم نــمــود
تظاھراتی که به فراخوان کمـپـیـن بـرای آزادی 

 اوت بــعــنــوان ٢کــارگــران زنــدانــی بــرای روز 
اقدامی اضطراری در حـمـایـت از سـه کـارگـر 
زندانـی رضـا شـھـابـی، بـھـنـام ابـراھـیـم زاده و 
شاھرخ زمانی داده شـده اسـت، تـاکـیـد شـد و 

در این تـظـاھـرات .   اطالعیه ھای آن پخش شد
فضای گرم و حس ھمبستگی قوی در حمایـت 
. از کارگران ایـران بسـیـار دلـگـرم کـنـنـده بـود

 ژوئیه فضایی به ٢٥عکس ھای تظاھرات روز 
عکس .  روشنی این فضا را به نمایش میگذارد

 . ھا ضمیمه است
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی
 
 ٢٠١٤ ژوئیه  ٢٦   ١٣٩٣ مرداد ٤
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عکس رضا شھابی و شاھرخ زمانی بر سر در سفارت رژیم اسالمی در لندن
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 اعتراضات
 

تجمع کارگران کارخانه کشتی سازی در 
جزیره صنعتی صدرا برای دومین روز 

 پیاپی
ـر  ٤٠٠ کننده که روز گذشته   تعدادکارگران تجمع :  مرداد ٥  ـف  ن

 بود، امروز افزایش داشته است 
سازی در جزیره صنعـتـی صـدرا کـه    تجمع کارگران کشتی 

ـیـاپـی  ٥ مرداد آغاز شده بـود،  ٤  ـرای دومـیـن روز پ مـرداد ب
ـره ھـمـچـنـان مسـدود مـانـده   ادامه پیدا کرد و ورودی جـزی

کارگران از ساعت پنج و نیم ورودی جزیره صـنـعـتـی  .  است 
. کنندگان افزایش داشته اسـت   تعداد تجمع .  اند  صدرا را بسته 

 صبح تا یـک  ٧ در نخستین روز تجمع، کارگران از ساعت  
ـنـد  در پـی  .  بعداز ظھر در محل ورودی جزیره حضـور داشـت

این تجمع، نمایندگانی از فرمانداری و اداره کار بوشھـر بـه  
ـرار شـد مـذاکـراتـی بـا حضـور   محل مراجعـه کـردنـد و ق
ـرد؛ امـا کـارگـران   مسؤوالن کارخانه و کارفرما انجـام گـی
ـرداخـت نشـود،   مصممند تا زمانی که حقوق معوقه آنـھـا پ

ـنـده از  .  مذاکرات به نتیجه نخواھد رسید  کارگران تجمع کن
ـروی  .  انـد   ابتدای سـال جـاری حـقـوقـی دریـافـت نـکـرده  ـی ن

ـیـدا   انتظامی نیز از روز گذشته در مـحـل تـجـمـع حضـور پ
 .کرده است 

 
سازی  اعتراض کارگران کارخانه کشتی

 صدرا 
سازی صـدرا     نفر از کارگران کارخانه کشتی ٤٠٠ :  مرداد ٤ 

در جزیره صنعتی بوشھر با تجـمـع مـقـابـل کـارخـانـه، درب  
ـتـدای سـال جـاری  .  ورودی جزیره را بستنـد  کـارگـران از اب

. انـد   تاکنون حقوق خود را از شرکت صـدرا دریـافـت نـکـرده 
کنندگان از تردد سایر پرسنل و حتی کارفـرمـایـان بـه    تجمع 

ـتـظـامـی،  .  اند  جزیره جلوگیری کرده  علیرغم مداخله نیروی ان
 .تجمع اعتراضی کارگران تا ساعتھا ادامه داشت 

 
در  (LD)  اعتصاب کارگران واحد پلیمری 

 مجتمع پتروشیمی بندرامام
با گذشت بیـش از سـه مـاه از  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـنـدی  (  تعمیرات آورھال  ـب تعمیـرات اسـاسـی ادواری و زمـان
مجتمع پتروشیمی بنـدر امـام  )  LD)در واحد پلیمری  ) شده 

و وعده کارفرما برای پرداخت پاداش بـه کـارگـران، ھـنـوز  
ـر گـزارشـھـای  .  این پاداش به آنان پرداخت نشده اسـت  ـنـا ب ب

رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، فروردین مـاه گـذشـتـه  
تعمیرات اساسی ادواری و زمانبنـدی  (  که تعمیرات آورھال  

ـیـمـانـکـار قـول  ) شده  این واحد پلیـمـری شـروع شـده بـود، پ
پرداخت پاداش مخصوص آورھال را به کارگران داد تـا ایـن  

ـر راه   واحد بعد از تعمیرات اساسی بتواند بموقع و بدون تـاخـی
با تالش کارگران این ھدف حاصل گـردیـد و  .  اندازی شود 

این واحد مھم در موعد مقرر راه اندازی شد امـا کـارفـرمـا  
ـرغـم پـافشـاری   ـی با گذشت بیش از سه ماه از آنزمان و عـل
ـلـغ تـوافـق شـده را   کارگران، تنھا حدود یک چھارم از مـب
ـرداخـت بـاقـی  طـلـب   پرداخت کرده اسـت و نسـبـت بـه پ
کارگران ھیچ اقدامی انجام نداده، که این امر خشم شـدیـد  
کارگران و اعتراض آنان را موجب شد و ایـن کـارگـران از  
صبح امروز در اقدامی قاطعانه برای دستیابی بـه خـواسـت  

ـر  .   شان، یکپارچه و متحد دست از کـار کشـیـدنـد  ـنـا ب ب
ـران،   آخرین گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
کارگران این واحد مھم در مجتمع پتروشیمی بندر امام کـه  
تحت پوشش شرکت پیمانکاری فریمکو مشـغـول بـه کـار  
ھستند اعالم کرده اند تا دستیابی به خواست شان ھمچـنـان  

اتحادیـه آزاد کـارگـران  . به اعتصاب خود ادامه خواھند داد 
 ١٣٩٣ پنجم مرداد ماه   –ایران  

 
اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی پرریس 

 وارد ششمین روز خود شد
ـرریـس  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  کـارگـران ریسـنـدگـی پ

امروز پنجم مرداد ماه ششمین روز اعتصـاب خـود را پشـت  
این کارگران ھمزمان بـا اعـتـصـاب، در اداره  .  سر گذاشتند 

ـیـز   کار شھر سنندج دست به طرح دعوی علیه کـارفـرمـا ن
 کارگر شرکت ریسندگی پرریس از اول سال تـا  ٣٢ .  زده اند 

کنون دستمزدھای خود را دریافت نکـرده انـد و عـیـدی و  
ـیـز از کـارفـرمـا طـلـب  ٩٢  و  ٩١ پاداش سالھای    خود را ن

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  دارند 
ـرداخـت   ایران، کارگران پرریس بارھا از کارفـرمـا خـواھـان پ
دستمزدھای معوقه خود شده اند اما کارفرما در عیـن بـی  
توجھی به شرایط اسفبار معیشتی کارگران و خـواسـتـھـای  
آنان، اعالم کرده است ریالی به شما نخواھم داد بروید به ھـر  

ـیـد  ـر مـیـایـد شـکـایـت کـن کـارگـران  .  جا که از دستتـان ب
ریسندگی پرریس اعـالم کـرده انـد در صـورت تـداوم بـی  
ـر   توجھی کارفرما نسبت به پرداخت دستمزدھایشان، عالوه ب
ـیـز   ـر دیـگـری ن ـراضـی ت اعتصاب دست به اقـدامـات اعـت

پنجم مـرداد مـاه    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  خواھند زد 
 ١٣٩٣ 

  
منطقه ٧ تا ١تجمعات اعتراضی کارگران فاز 

پارس جنوبی کارفرمای پیمانکاررابه عقب 
 !نشینی واداشت

در تجمعات اعتراضی کارگران پیمانی شـاغـل در  :  مرداد ٥ 
ـیـش  ٧  تا  ١ فازھای    منطـقـه پـارس جـنـوبـی یـک مـاه پ

ـبـات مـعـوقـه خـود بـودنـد ١٤ خواستار وصول   .  مـاه مـطـال
تجمعات اعتراضی کارگران پس از آن خـاتـمـه یـافـت کـه  
ـرداخـت   کارفرمای پیمانکار دو ماه از مطالبات مزدی را پ

ـراضـی  . کرد  و به دنبال برگزاری چند نوبت تـجـمـعـات اعـت
ـرداخـت      کارگران در   نھایت پیمانکار توافق کرد تا عالوه بر پ

ـرارداد کـار ھـر  ٢   ماه از معوقات مزدی، یک نسخه از ق
ـر اسـاس  .  کارگر را نیز در اختیار وی قراردھد  ـیـن ب ھمـچـن

این توافق وصول باقیمانده مطالبات این کارگران با تشکیـل  
ـری   ـیـگـی پرونده در اداره روابط کار منطقه پارس جـنـوبـی پ

این نخستین بار است که در منطـقـه ویـژه کـارفـرمـا  .  شود 

ای از قرارداد را به کارگران تحویـل    متعھد شده است، نسخه 
 .دھد 
 

دراعتراض به خصوصی سازی کارگران 
 البرز شرقی برای پنجمین بار تجمع کردند

واقـع  ( کارگران معدن ذغال سنگ البـرز شـرقـی  :   مرداد ٥ 
برای پنجمـیـن بـاردر یـکـمـاه  )  در منطقه طرزه استان سمنان 

گذشته در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دسـت از  
کار کشیده و در محوطه کارخـانـه در مـقـابـل سـاخـتـمـان  

مـرداد اعضـای  ٤ در تجـمـع  .  اداری این معدن تجمع کردند 
کمسیون کار فرمانداری شاھرود در جمع معترضین حـاضـر  

ـررسـی   شده و از کارگران خواسته شده است تا  ھـای     نتیجه ب
 .اعضای کمسیون کار به محل کار خود بازگردند 

  
اعتصاب کارگران فوالد آذربایجان 

 دراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی
ــرداد ١  ــرکــت فــوالد  :  م ــران ش ــد روزیســت کــه کــارگ ــن چ

آذربایجان بعد از مراجعه به محل کارشان، در حیاط شرکـت  
جمع می شوند و خواستار رسیدگی به وضعیت فـروش ایـن  

 .کارخانه عظیم تولید فوالد شده اند 
فوالد آذربایجان ماه گذشته از طریق مزایده به بانک مـلـت  

 .و بخش خصوصی واگذار شد 
 

آمیز بازنشستگان فوالد  تجمع اعتراض
 اصفھان 

 نفر از بازنشستـگـان صـنـعـت فـوالد  ١٠٠ بیش از  :  مرداد ١ 
ـرداخـت نشـدن بـه مـوقـع   ـراض بـه پ استان اصفھان در اعـت

کل تعاون کار و رفاه اجتـمـاعـی    مستمری خود مقابل اداره  
در ایـن تـجـمـع بـازنشـسـتـگـان  . استان اصفھان تجمع کردند 
ـراری نـظـم در  ٢ خواھان پرداخت مطالبات   ـرق ماه گذشـتـه، ب

ـرداخـت  .  پرداخت مستمری ماھانه خود را خواسـتـار شـدنـد  پ
مستمری بازنشستگان صنعت فوالد تا سال گـذشـتـه حـدود  

ـراضـات مـداوم   ٤   ماه باتعویق پرداخت می شد کـه بـا اعـت
ـرضـان  .   ماه کاھش یافته اسـت ٢ انجام شده امسال به   مـعـت

پیش ازاین برای دریافت مطالبات خود چندیـن بـار مـقـابـل  
کانون بازنشستگان صنعت فوالد اسـتـان اصـفـھـان واقـع در  
ـرای   خیابان مشتاق اصفھان تجمع کرده بودند، اما این بـار ب

کـل تـعـاون    دستیابی به خواسته خود نخستین بار مقابل اداره 
 .کار و رفاه اجتماعی استان تجمع کردند 

 
تجمع رانندگان شاکی از شرکت 

 خودروسازی برای دومین روز متوالی
ـرای  ٦٠٠ : مرداد ١   راننده خودروھای سنگین برون شـھـری ب

ـراض بـه نـحـوه رسـیـدگـی قـوه   دومین روز متوالی در اعـت
شان از یک شرکت خودروسازی تـجـمـع    قضاییه به شکایت 

ــه  ٣ در پـی ایـن تـجـمـع،  .    کـردنـد  ـنـدگـان ب ـفــر از ران  ن
نمایندگی از سایرین وارد دبیرخانه قوه قضاییه شدند و نامـه  

ـلـی »این قوه به   ـری  «غالمحسین اسماعی ـیـس دادگسـت ، رئ
تر گزارش سازمان بازرسـی و    استان تھران برای بررسی دقیق 

مجلس شورای اسالمی از تخلف این شرکت در اختیار آنـان  
در این نامه از اسماعیلی خـواسـتـه شـده اسـت  . قرار گرفت 

 .ھایش را به  قوه قضاییه اطالع دھد   که نتیجه بررسی 
  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ادامه تجمعات اعتراضی کارگران در منطقه  
 ) عسلویه(ویژه پارس جنوبی 

ـراض  ٥٠٠ با شرکت بیش ار  : مرداد ١   نفر از کارگران،  اعـت
کـه بـابـت  ) عسلویه (کارگران در منطقه ویژه پارس جنوبی  

 ماه معـوقـات مـزدی از کـارفـرمـای مـقـاطـعـه کـار  ١٤ 
ـراضـی   .  طلبکار ھستند،ادامه دارد  استـمـرار تـجـمـعـات اعـت

ھای مستقر در فازھـای    کارگران که سابقه انجام کار پروژه 
مختلف منطقه ویژه عسلویه را دارنـد در حـالـی اسـت کـه  
پیشتر مسئوالن اداره روابط کار منطقه ویژه پـارس جـنـوبـی  
ـفـت   به آنھا وعده داده بودند که از طریق مکاتبه با وزارت ن
در مقام کارفرمای اصلی تالش خواھند کرد تـا مـعـوقـات  

 .مزدی آنھا را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کنند 
 

 تجمع اعتراضی کارگران در سنندج
کارگران اخراجی شرکت سھند آذر در مقابل فرمانداری در  

کارگران خواستار پرداخت حقـوق عـقـب  . سنندج تجمع کردند 
کارگران شرکت سھنـد آذر  .  افتاده و بازگشت به کار شدند 

 .سنندج از روز شنبه گذشته در اعتصاب به سر می برند 
 

 تجمع اعتراضی در تھران
جمعی از مردم یزد کـه عـازم تـھـران شـد بـودنـد، روز اول  

ـراضـی  ٩٣ مرداد ماه    در خیابان پاستـور تـھـران تـجـمـع اعـت
ـران  .   برگزار کردند  ـراض بـه شـرکـت ای این تجـمـع در اعـت

سـال کـامـیـونـھـای  ٩ خودرو دیزل صورت گرفت که پس از  
 .این افراد را تحویل آنھا نداده است 

 
  تھدید پرستاران در تھران

مدیر بیمارستان ھزار تختخوابی خمینی در تھران در مـواجـه  
ـیـمـارسـتـان روز   ـرسـتـاران ایـن ب با اعتراضات و اعتصابات پ

ھر کـس  »پرستاران را تھدید کرد که  ٩٣ مرداد  ١ چھارشنبه  
بخواھد اعتصاب کند، برگه استعفای خود را ھم پر کند و  

پرستاران در اعتراض به بـی    .«به امور مالی مراجعه نماید 
 .کفایتی مدیر بیمارستان دست به اعتصاب زده بودند 

  
 تجمع دانشجویان پزشکی 

ـفـت  :  مرداد ٤  ـراض بـه مـخـال دانشجویـان پـزشـکـی در اعـت
مجلس با اصالح سھـمـیـه مـنـاطـق مـحـروم آزمـون ورودی  
دانشگاھھا در مقطع دستیاری و تخصصی مقابـل مـجـلـس  

 سـرگشـاده ای را    دانشجویان و پزشکان نامـه . تجمع کردند 
امضا کردند تـا  ٩٣ ھای به آزمون دستیاری سال    در اعتراض 

ـیـاری امسـال اصـالح شـود  . نحوه پـذیـرش در آزمـون دسـت
دانشجویان معترض که خواھان ورود به مرحـلـه تـخـصـصـی  
ـررسـی طـرح   ھستند خواھان رفع مـحـدودیـت مـجـلـس بـا ب

 قانون برقراری عـدالـت آمـوزشـی بـه صـورت  ٣ اصالح بند  
ـررسـی شـدن ایـن طـرح   عادی ھستند چرا که با عـادی ب
فرصت دانشجویان پزشکی برای انتخاب رشته و جـذب در  

 .رود   مرحله تخصصی از بین می 
 

اعتصاب رانندگان اتوبوس مسیر میدان 
 ابراھیم آباد -آزادی 

ـم آبـاد    -رانندگان اتوبوس مسیر میدان آزادی :  مرداد ٤  ابراھـی
ـبـودن   در تھران در اعتراض به نرخ پایین کرایه ھا و کافی ن

 .حقوقشان  به مدت چند ساعت دست به اعتصاب زدند 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد 
 کاشان

دانشجویان دانشگـاه آزاد واحـد کـاشـان دسـت بـه  :  مرداد ٤ 
ـیـه  .  یک تجمع اعتراضی زدند  ـراض عـل ایـن حـرکـت اعـت

ـیـت غـذا صـورت   مدیریت دانشگاه به خاطر پایین بودن کیف
گرفت و دانشجویان در مقابل سلف سرویس دانشگاه تـجـمـع  

 .کردند 
 
 

 ١٥اعتراض کارگران ساختمانی منطقه 
 تھران

 تـھـران  ١٥ تعدادی از کارگران ساختمانی منطـقـه  : مرداد ٤ 
ـیـمـه در   در اعتراض به بیمه نـکـردنشـان تـوسـط سـازمـان ب

تـجـمـع  .  مقابل سازمان بیمه در خیابان آزادی تجمـع کـردنـد 
کنندگان می گویند آنھایی ھم که بیمه می شـونـد بـایـد  
مبلغ گزافی پرداخت کنند کـه بـا حـقـوق دریـافـتـی آنـان  

 .متوازن نیست 
 

 علیه گرانی و تورم
" روز قـدس "کارگرانی که در راھپیمایی فرمایشی  : مرداد ٣ 

شرکت کرده بودند، از فرصت به دست آمده استفاده کـرده و  
با سردادن شعارھای ضدحکومتی، خشم خود را از گـرانـی  

ـتـظـامـی کـه در  . و تورم ابراز کردند  مأموران سرکوبـگـر ان
ـیـش از  ـر  ٢٠٠ صحنه حضور داشتند این کارگران را که ب ـف ن

 .بودند با تھدید و ارعاب متفرق کردند 
 

 اعتراض دانشجویان در دانشگاه آزاد قم
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قـم کـه از  :  مرداد ٤ 

ـنـد، در   شھرھای دیگر در این دانشـگـاه تـدریـس مـی کـن
اعتراض به نداشتن خوابگاه در زمان ترم تابسـتـانـی، تـجـمـع  

ـرض در مـقـابـل  .  اعتراضی برگزار کردند  دانشجـویـان مـعـت
دفتر رفاھی دانشگاه تجمع کردند و اعتراض خود را نشـان  

 .دادند 
 

 اعتراض دانشجویان دانشگاه رودھن
عده ی زیادی از دانشجـویـان دانشـگـاه آزاد واحـد  :  مرداد ٢ 

رودھن تھران در اعتراض به موقعیت سـاخـتـمـان جـدیـد ایـن  
دانشـجـویـان  .  دانشگاه در مقابل این ساختمان تجمـع کـردنـد 

معرض می گویند این ساختمان در مقابل کوه اسـت و ھـر  
 .لحظه امکان ریزش کوه وجود دارد 

 
 گزارش

 
 کارگر ٤آخرین وضعیت پرونده قضایی 

 پتروشیمی رازی
ـروشـیـمـی رازی  ٤ دومین جلسه دادگاه  :  مرداد ٤  ـت  کارگر پ

 «اخالل در نظم »شود با شکایت کارفرما به     می   که گفته 
ـرگـزار مـی ٢٠ اند، روز    متھم شده  جـلـسـه دوم  .  شـود    مرداد ب
ــی »دادگــاه   ــجــان ــم »،  «مــوســی ھــنــدی ــی ،  «زاده   مــازیــار رح

ـتـه   «عادل راشدی »و   «غالمحسین حیدری » حـدود دو ھـف
ـرگـزار مـی )  ٩٣  مرداد  ٢٠ (بعد   ـیـن جـلـسـه  .  شـود   ب نـخـسـت

ـنـد  ٤  کارگر در تاریخ  ٤ رسیدگی به اتھامات این     ٩٢  اسـف

در دادگاه انقالب ماھشھر برگزار شد و پرونده آنـان از آنـجـا  
ـتـه مـی .  به دادگاه سربندر ارجاع داده شد  شـود    ھمچنین گـف

ـروشـیـمـی رازی بـه زودی دادگـاھـی  ٨  ـت  کارگر دیـگـر پ
ـنـد کـه در حـیـن  ١٢ این  . خواھند شد   کارگر افرادی ھست

ـنـده کـارگـران در  ٩٢ اعتراضات صنفی سال    به عنوان نمـای
ھـدف کـارفـرمـا  .  کـردنـد   مذاکرات با کارفرما شرکت می 

ـرای   این است که از قوه قضاییـه بـه عـنـوان اھـرم فشـار ب
ـروشـیـمـی   ـت اعمال محدودیت بیشتر بر فـعـاالن کـارگـری پ

شـود اگـر دادگـاه    حتی گفته مـی .  رازی سوء استفاده کند 
 قانون اشـتـغـال  ٣٤  کارگر حکم دھد، ماده  ١٢ به برائت این  

نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مـنـاطـق آزاد در  
ھرگاه اخـراج  »بر اساس این ماده  .   قبال آنان اجرا خواھد شد 

کارگر از سوی ھیات رسیـدگـی مـوجـه شـنـاخـتـه نشـود،  
ـر خـواھـد کـرد تـا کـارگـر را بـه کـار   کارفرما را مـخـی
برگردانده و حقوق ایام بالتکلیفی وی را بپردازد و یـا آنـکـه  

روز وی را بـه عـنـوان  )  ٤٥ ( در قبال ھرسال خدمت حقوق  
 )منبع ایلنا .«خسارت اخراج بپردازد 

 
خودداری سازمان تامین اجتماعی از 

 بازنشسته کردن کارگران نساجی کاشان
ـر  :  مرداد ٤  ـنـی ب سازمان تامین اجتماعی مصوبه دولـت مـب

ـرای آنـدسـتـه از   محاسبه سابقه کاری سخت و زیـان آور ب
انـد    کارگران صنایع نساجی که مشمول بیمه بیـکـاری شـده 

کرد اما از ابتدای سال گذشتـه     اجرا می ٩١ را تا پایان سال  
 .کند   به بھانه بار مالی از اجرایش خودداری می 

 
   

بر کارون شوشتر  مشکالت کارگران نی
 !ھمچنان به قوت خود باقی است

ای دوھـزارکـارگـر نـی    محقق نشدن مشکالت بیمه :  مرداد ٤ 
ـر در   برمجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در پـی تـأخـی

ـیـمـه از سـوی بـانـک کشـاورزی  پـس از  .  پرداخت حـق ب
ـر مـاه سـال جـاری کـارگـران   ـی اعتراضات سال گذشته و ت

ـنـدگـان    نی  ـیـز رسـیـد، نـمـای ـتـخـت ن بر که دامنه آن بـه پـای
ـر تـعـاون   کارگران و کارفرما جلسه مشترکی با حضور وزی
ـر عـامـل   کار وفاه اجتماعی، وزیر صنـعـت و مـعـدن، مـدی

بانک کشـاورزی چـنـد    سازمان تامین اجتماعی ومدیر کل 
برگزار کردند که طی این جلسـه  ..  تن از نمایندگان استانی 

مقرر شد بابت فصول بیکاری کارگران در سنوات گـذشـتـه  
ـقـه کـار ھـر کـارگـر (  بـانـک  ( کـارفـرمـا  )  بسته بـه سـاب

 میلیارد تومان به تـامـیـن اجـتـمـاعـی  ٦٠ مبلغ  )  کشاورزی 
ـیـمـه  ـیـب در سـوابـق ب ـرت ای کـارگـران    واریز کند و به این ت

ـیـکـارنـد، فـاصـلـه  ای ایـجـاد    فصلی که بخشی از سال را ب
ـلـغ  . نشود  ـیـارد تـومـان  ٢٠ قرار بود اولین قسط به مـب ـل  مـی

برای بازنشسته کردن کارگران به حساب تامین اجـتـمـاعـی  
واریز شود تا کارگران به مرور از تیر ماه بازنشـسـتـه شـونـد  
که ھنوز محقق نشده است و بانـک کشـاوری ھـنـوز ایـن  

عـالوه  .  پول را به حساب تامین اجتماعی واریز نکـرده اسـت 
ـیـمـه ٦٠ بر پرداخت نشدن   ـبـا ت ب ای     میلیارد تومان از مطال

ـر، شـرکـت کشـت   ـر کـارون شـوشـت کارگران فصلی نـی ب
وصنعت کارون نیز ھنوز مابتفاوتھای حقوقـی کـارگـران را  

ـیـون تـومـان بـه ازای ھـر کـارگـر  ٢ که رقمی حدود   ـل  مـی
سید احمد علوی قائم مقـام و  .  شود پرداخت نکرده است   می 
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عضو ھیات مدیره مجتمع کشت و صـنـعـت کـارون طـبـق  
ـنـدگـان  ٣٠ ای جداگانه که بـا    صورت جلسه  ـر از نـمـای ـف  ن

ومعتمدین کارگران امضـاء کـرده بـود مـتـعـھـد شـده بـود  
 خرداد مطالبا ت معـوقـه کـارگـران را  ٢٥ حداکثر تا تاریخ  

واریز کند اما تا ھم اکنون به بھانه کمبود منابع مالی ایـن  
جـان کـالم،مشـکـالت کـارگـران  .  کار را انجام نـداده اسـت 

کشت وصنعت کارون شوشتر ھمچنان به قوت خـود بـاقـی  
است و این کارگران که ھم اکنون به دلیل ماھیت کارشـان  

ـنـد در  )  فصلی بودن (  ـیـکـار ھسـت تا آبان مـاه فصـل درو ب
تامین مایحتاج روزانه خـود دچـار کـمـبـود مـنـابـع مـالـی  

 )بخشھایی از گزارش ایلنا .(ھستند 
 

 !کنند  میلیون مرد کار نمی١٢
 میلیون مرد در بھار امسال ھیچگونه نقشی در اقتـصـاد  ١٢ 

کشور نداشتند و در آمارھا نه شاغل و نه بیکار مـحـسـوب  
ـر جـمـعـیـت    می  شوند از سال گذشته تا پایان بھار امسـال، ب

ـر افـزوده شـده اسـت ٥٠٠ غیرفعال   ـف در بـھـار سـال  .   ھزار ن
نفر از کل جمـعـیـت   ٤٢٣  ھزار و  ٧١٢  میلیون و  ٦٣ ،   ١٣٩٣ 

  ١٠ از مجـمـوع کـل جـمـعـیـت  .  در سن کار قرار داشته اند 
  ٣٠٩  ھـزار و  ٦٣٧  میلیون و  ٢٣ ساله و بیشتر در سن کار  

 ھـزار  ٧٥  میلیون و  ٤٠ و  .   نفر در گروه شاغالن قرار دارند 
ھمچنین در بـھـار  .  بوده اند )  بیکار (  نفر نیز غیرفعال ١١٤ و  

ـر مـرد در  ٨١١ ھزار و  ٨١٧  میلیون و  ٣١ ) ١٣٩٣ ( امسال  ـف  ن
ـنـد کـه از ایـن تـعـداد   ـیـون و  ١٩ سن کار قرار داشت ـل  مـی

ـیـون و  ١٢ نفر شاغل بوده و  ٤٣ ھزار و  ٧٢٧  ـل  ھـزار و  ٩٠ مـی
ـیـکـاران و یـا  ٧٦٨   نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گـروه ب

نکته حائز اھمیت ایـن اسـت کـه در  .  شاغالن قرار نداشتند 
 میلیون مرد در سن کار کشور نـه شـاغـل  ١٢ بھار امسال،  

میلیون نفر دقیقا چه کاره انـد؟ از  ٤٠ !   بوده اند و نه بیکار 
ـران   سویی نگاھی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنـان در ای

ـیـون  ٣٢ نیز حکایت از آن دارد که در فصل بھار امسال    میل
  ٢٣٣ زن در سن کار قرار داشـتـه انـد کـه  ٣٦٠ ھزار و  ٥١ و  

ـتـصـادی،  ٥٤٩ ھزار و    نفر از تعداد مردان در سن فعالیـت اق
ـری زنـان در بـھـار  ٣٢ از جمعیت  .  بیشتر ھستند  ـف ـیـون ن میل

نفـر شـاغـل بـوده انـد و  ٢٦٦ ھزار و  ٩٠١ میلیون و  ٣ امسال،  
ـرفـعـال ٩٤  ھزار و  ١٤١ میلیون و  ٢٨  ھـا    نفر نیـز در گـروه غـی

 میلیون مرد خانه نشین ھستند بررسـی ھـا  ١٢ . قرار داشتند 
حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سـن کـار، عـالوه  

ـیـون و  ٢ ھزارنفری، تنھـا  ٦٣٧  میلیون و  ٢٣ بر اشتغال   ـل  مـی
ـتـا بـا  ٥٣٠  ھزارنفر متقاضی شغل شناخته شـدنـد کـه نـھـای

ـر بـالـغ خـواھـنـد  ٥ فرض آمارھای غیررسمی به   ـف  میلیون ن
 میلیون نفر از جمعیت در سـن کـار  ٣٥ در حال حاضر،  . شد 

ـرگـذاری در   ـی و اشتغال ھستند که ھنوز تصمیمی برای تـاث
نرخ مشارکت اقتـصـادی  .   جریان اقتصاد کشور نگرفته اند 

 در بـھـار امسـال  ٣٧.١  در بھار سال گذشـتـه بـه  ٣٩.٣ از  
  ١٠.٧  به  ١٠.٦ کاھش یافته، ھمچنین نرخ بیکاری نیز از  

 .درصد رسیده است 
 ھزارنفری جـمـعـیـت  ٥٠٠ کارشناسان معتقدند افزایش دوباره  

غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغـال، گـروه  
ـنـاه   ھایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه ھـا پ
می برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شـده و عـطـای  
ـنـد مـوارد   کار را به لقای آن بخشیده اند و گروه ھـای مـان

 .یادشده جستجو کرد 

اسـتـان کـم تـحـرک  ٦ .  گسترش داللـی و واسـطـه گـری 
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دھنـده  

ھای بھتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جـریـان    انجام حرکت 
ھای آذربایجان شـرقـی،    توسعه کشور است، مربوط به استان 

آذربایجان غربی، اردبیل، اصفھان، سمنان، قزوین، کردسـتـان،  
مـرداد  ١ بخشھایـی ازگـزارش .. ( گیالن و مازندران می شود 

مھر، بررسی جدیدترین آمار و اطالعات ارائه شده از سـوی  
 )مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار 

 
  ھای کارگران پتروشیمی کارون با کفش  گام
 کیفیت بی

طبق مقررات ایمنی و بھـداشـت کـار بـایـد سـالـی دو بـار  
ھای ایمنی صنعتی به کـارگـران داده شـود امـا بـه    کفش 

ھا، کارگران پتروشـیـمـی    دلیل کیفیت بسیار پائین این کفش 
که با خورگی مواد شیمیائی در محیط کاریشان روبـه رو  

ھـای ایـمـنـی بـا    ھستند، خود مجبور به تھـیـه ایـن کـفـش 
یکی از کـارگـران مـنـطـقـه ویـژه  .  شوند   ھای باال می   ھزینه 

از عمـلـکـرد بسـیـار  )  پتروشیمی کارون ( اقتصادی ماھشھر  
ــی و بـھـداشــت کـار    (HSE)ضـعـیـف واحــدھـای ایـمـن

ـروشـیـمـی مـاھشـھـر    شرکت  ـت ھای پیمانکاری دست چندم پ
ـر داد  کــه طـرف حســاب    بـه دلــیـل ایـن  HSEدوایــر  .   خـب

ـتـخـاب   کارفرمایان ھستند و مستقیما  تـوسـط خـود آنـان ان
شوند، باید طوری عمل کنند که نظـرات کـارفـرمـا را    می 

بیشتر پوشش بدھند اما  رویه جاری در حال حاضر به ضـرر  
ـر  .  شود   کارگر تمام می  به دلیل سخت و زیان آور بودن بیشـت

ـر    محیط  ھای پتروشیمی، کارگران ناچارند تا برای عـالوه ب
ـبـس    دستکش و کاله ایمنی به کفش  ـیـز مـل ھای ایـمـنـی ن

ھای ناشی از سـقـوط    باشند تا بدین ترتیب خود را از آسیب 
احتمالی اجسام و برخورد با مواد شیمایی و خطرناک ایمـن  

 )بخشھایی از گزارش ایلنا . (نگھدارند 
 

خودداری تامین اجتماعی از تمدید دفترچه 
 بیمه کارگران یاس خرمشھر

ـیـل  :  مرداد ١  اداره سازمان تامین اجتماعی خـرمشـھـر بـه دل
بدھی ھای مالی کارفرمای کـارخـانـه یـاس خـرمشـھـربـه  

ـرچـه  ٩١ تامین اجتماعی از دی ماه سـال    از تـمـدیـد دفـت
 کارگـر ایـن کـارخـانـه خـوداری کـرده  ١٢٠ ھای درمانی  

ـیـدی   است این درحالیست که اکثر کارگران ایـن واحـد تـول
ـیـمـه تـا   ـنـد ٢٢ دارای سوابق پرداخت حق ب از  .   سـال ھسـت

یکسال پیش که کارخانه تعطیل شد مشـکـالت نـاشـی از  
عدم تمدید دفترچه ھای درمانی این تعداد کارگر وخانـواده  

  ٥٤ .  ھایشان به مشکالت معیشتی آنان افـزوده شـده اسـت 
کارگر که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخـت و زیـان  
ـیـش از مـوعـد   آور ھستند، امکان استفاده از بازنشستگی پ

کارگر رسمی کـارخـانـه بـا تشـکـیـل  ٥٤ .  را پیدا نکرده اند 
پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشسـتـگـی بـا مشـاغـل  

ـرداخـت    سخت وزیان آور ھستند، اما با وقفه  ھایـی کـه در پ
 .شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن ندارند   حق بیمه 

 
ھزار ٨٦علیرغم وعده و وعیدھا حقوق

بازنشسته صنعت فوالد بموقع پرداخت نمی 
 ؟!شود

کنار کوره ایستاده؛ ھوای داغ و سوزان را ھـر روز بـه تـن  

ھـاسـت بـه کـوره نـارنـجـی رنـگ    خریده، چشمانش را سـال 
اند نـگـاھـش را بـه یـک    دوخته و حال که حقوقش را نداده 

ــه  ــدوق خــالــی دوخــت ــد   صــن ــر  .  ان ــن وضــعــیــت امــروز اکــث ای
 ھزار بازنشسته صنـعـت فـوالد  ٨٦ . بازنشستگان فوالد است 

ـرار اسـت تـا   در انتظار حل مشکل صندوقی ھستند کـه ق
پایان عمرشان مستمری آنھا را از طریق منابع ایـن صـنـدوق  

ھای گذشته با تعریف بازنشـسـتـگـی    در سال .  پرداخت کنند 
ھـای    ھـای بـخـش   زودرس یا پیش از موعد  تعداد بازنشسته 

 سـال  ٢٥ به طور مثال فردی که از  .  مختلف افزایش یافت 
ـرای   سابقه کاری برخوردار بود، با قانون پنج سـال ارفـاق، ب

کرد و به گروه بازنشسـتـگـان    بازنشسته شدن انگیزه پیدا می 
ھمین موضوع باعث شد سھم حقوق و مـزایـای  .  پیوست   می 

،  ٨٤ ھای قبل از    دولتی از بودجه جاری کشور که در سال 
ـرسـد ٨٠  به  ٩٢  درصد بود در سال  ٦٦  بـه ھـمـیـن  .   درصد ب

عـمـل    ھای جدیدی بـه   دلیل دولت برای اینکه بتواند استخدام 
ھای مختلف را بـا    آورد، یکسری از نیروھای انسانی بخش 

 .استناد به ھمین قانون بازنشسته اعالم کرد 
 

 چرا صندوق بازنشستگی فوالد تاسیس شد؟
  ٦٠ تاسیس صندوق بـازنشـسـتـگـان فـوالد بـه اواخـر دھـه  

ایـن صـنـدوق از سـوی فـعـاالن مـعـدنـی در  .  گـردد   برمـی 
راستای حمایت از کارگرانی که در صنعت فوالد مشـغـول  

شامل كارگران معدن و كـارگـران كـارخـانـه ھـای  ( ھستند،  
ایـن صـنـدوق بـا  .  انـدازی شـد   راه )  فوالد و زیر مجموعه آن 

ای از    ای خاص تاسیس شد تا حمـایـت ھـای ویـژه   نامه   آیین 
ـیـن  نـامـه از    كارگران این صنعت داشته بـاشـد، امـا چـون آی

تعریف خاصی برخوردار نبود، مـوجـب شـد تـا بسـیـاری از  
كارگران مشغول در زیر مجموعـه فـوالد را تـحـت پـوشـش  

 سـال  ١٨  سـال تـا  ١٢ خود قرار دھد كه سابقه فعالیتی از  
روز كار كـامـل را دریـافـت  ٣٠ داشتند، اما حقوق و مزایای  

این موضوع به سخت و زیـان آور بـودن كـار در  . كردند   می 
ـبـاط دارد و    معادن سنگ آھن و كـارخـانـه  ھـای فـوالد ارت

ـقـی    قرارداد نانوشته  ـل ای میان كارگران و مسووالن صندوق ت
از ھمین رو اعتراضی بـه مـیـزان كـاركـرد و زمـان  . شد   می 

.  سال شنیـده نشـد ١٨  سال یا  ١٢ بازنشستگی و تفاوت بین  
ـنـکـه بـا     معتقدند راه   برخی  ـیـل ای اندازی این صنـدوق بـه دل

ـفـت  در دوران   تكیه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگی ن
سازندگی صورت گرفـتـه، فـعـاالن بـخـش صـنـعـت را بـه  
تاسیس این صندوق خوشبین کرد و باعث شد آینده خـود را  
در دوران بازنشستگی روشن تصور کنند، در صـورتـی کـه  

حسـاب و    ھای بی   ھا به دلیل آنچه برخی برداشت   در این سال 
ـنـد، صـنـدوق بـارھـا بـا    کتاب از این صندوق عنوان می  کن

ــوق    مشــکــل مــالــی روبــه  ــق ــرداخــت ح ــرای پ رو شــده و ب
ھـای بـزرگـی    بازنشستگان فوالد دست بـه دامـن کـارخـانـه 

مانند فوالدمبارکه، ذوب آھن اصفھان، فـوالد خـوزسـتـان و  
پـس از  .  ھـا شـود   ھای وابسته به این شـرکـت   سایر مجموعه 

ھای مالی که در راستای تامین منابع این صـنـدوق    حمایت 
ھای فوالد مـطـرح    سازی کارخانه   صورت گرفت، خصوصی 

ـتـی بـودن خـارج و  .  شد  در نتیجه فوالدمبارکه از قالب دول
پس از این اقدام، تزریق پول به ایـن صـنـدوق  .  خصوصی شد 

ـرداخـت   ـنـھـا از پـس پ قطع و اعالم شد این واحد صنعتی ت
ـرمـی  آیـد و بـه    حقوق بازنشستگان مجتمـع فـوالدی خـود ب

ـرسـانـد    بازنشستگان نمی   صندوق  از  .  تواند کـمـک مـالـی ب
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ھای دیـگـر ھـم بـه ھـمـیـن شـکـل از حـق    سویی کارخانه  
ـتـی حـمـایـت .  مشارکت در این صنـدوق سـربـازدنـد  ھـای    وق

ـر  .  مالی قطع شد  از آن پس صندوق بازنشـسـتـگـی فـوالد ب
ـر مـجـمـوعـه   اساس تصمیم مسئوالن دولت نھم و دھـم از زی
وزارت صنعت معدن و تـجـارت خـارج شـده و بـه سـازمـان  

ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  تامین اجتـمـاعـی واگـذار شـد 
ـریـن سـازمـان    سازمان تامین اجتماعـی بـه عـنـوان اصـلـی  ت

ـر مـجـمـوعـه شـسـتـا    گیرنده درباره ھلدینگ   تصمیم  ھـای زی
ھا از پذیـرش    مدت )  گذاری تامین اجتماعی   شركت سرمایه ( 

زیرا معتقد بـود  .  كرد   صندوق بازنشستگان فوالد، امتناع می 
این شركت، شرکتی ورشكسته و وضعیت منـابـع مـالـی آن  

ـر    براسـاس ایـن گـزارش،در سـال .  نامشخص است  ھـای اخـی
شـد از صـنـدوق    دولت قبلی ھر موقع با کسری مواجه می 

کرد، سھمی که در صنـدوق    بازنشستگان فوالد برداشت می 
شـد، مـربـوط بـه واحـدھـای    آوری مـی   به عنوان منابع جمع 

سھم شش میلیارد تومانی فوالدمبارکه، سـھـم  .  مختلف بود 
ـیـارد  ١٢  میلیارد تومانی ذوب آھن اصفھان، سھـم  ٢٠  ـل  مـی

ـری   تومانی فوالد خوزستان تا سھـم  ـلـف کـه    گـی ھـای مـخـت
ھا یعنی معادن سنگ آھـن بـافـق و    مربوط به زیرمجموعه 

آوری    غیره در این صندوق به عـنـوان حـق مشـارکـت جـمـع 
ھـا بـه صـنـدوق تـزریـق    منابعی که این کـارخـانـه .  شد   می 
کردند تا چند سال گـذشـتـه مـوجـب شـد تـا صـنـدوق    می 

بازنشستگی فوالد ھمچنان پاسخگوی بازنشـسـتـگـان خـود  
ھا خصوصی نشـده بـودنـد،    تا زمانی که این کارخانه .  باشد 

مشکلی نبود اما به محض اینکه از قالب دولتی بـودن بـه  
ـنـد، صـنـدوق بـازنشـسـتـگـان ھـم از   خصوصی شدن پیـوسـت
. پرداخت حقوق به بـازنشـسـتـگـان بـخـش خـود عـاجـز شـد 

ھا حاکی از این است که این صندوق بازنشستـگـی    گزارش 
 تا سال گذشته با ھزار میلیارد تـومـان  ١٣٨٨ از ابتدای سال  

ـیـل ایـن ھـمـه   معوقات روبـه رو بـوده و در ایـن مـدت دل
 .معوقات مشخص نشده است 

 
 ٢٥.٣بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را 

 درصد اعالم کرد
ـتـھـی بـه  :  مرداد ٥  بانک مرکزی نرخ تورم دوازده مـاه مـن
ـرمـاه  ٩٣ ماه      تیر  ـی  را  ٩٢  نسبت به دوازده ماه منتـھـی بـه ت

 دست آمـده    خالصه نتایج به .   درصد اعالم کرد ٢٥.٣ معادل  
از شاخص بھای کاالھا و خـدمـات مصـرفـی در مـنـاطـق  

 بـه شـرح ذیـل  ١٣٩٠ = ١٠٠ شھری ایران براساس سال پایه  
شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در مـنـاطـق  :  است 

 رسـیـد کـه  ١٩٦.٨  به عـدد  ١٣٩٣ ماه      شھری ایران در تیر 
ـبـل   شـاخـص  .   درصـد افـزایـش یـافـت ١.٤ نسبت به ماه ق

ـبـل  ١٣٩٣ ماه      مذکور در تیر   نسبت بـه مـاه مشـابـه سـال ق
ـرخ تـورم در  .   درصـد افـزایـش داشـتـه اسـت ١٤.٦ معادل   ن

 نسـبـت بـه دوازده مـاه  ١٣٩٣ مـاه      دوازده ماه منتھی به تیر 
ـرخ  .   درصـد اسـت ٢٥.٣  مـعـادل  ١٣٩٢ منتھی به تیرماه   ن

تورم در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان خردادمـاه سـال  
 )منبع سایت مھر .( درصد اعالم شده بود ٢٧.٧ گذشته،  

 
 ناامنی محیط کار

 
 !کارگر را گرفت٩نا امنی محیط کار جان 

ـران بـه  ٩ ،  ١٣٩٣ در تیرماه سال    کارگر مناطق کردستـان ای

دلیل کار و حوادث ناشی از آن جان خـود را از دسـت داده  
آمار قربانیان حوادث کار در تیرماه سال جـاری نسـبـت  .  اند 

، در  ٩٢ در سـال  .  به آمار خردادماه افـزایـش داشـتـه اسـت 
ـیـل حـادثـه  ١٠٠ مناطق کردستان نزدیک به    کارگر بـه دل

 کار جان خود را از دست دادند 
 

 سقوط مرگبار کارگر جوان درشھر ری
ـبـال  )  ساله افـعـانـی ٢١ (مرگ کارگری جوان :  مرداد ٤  بـدن

 متری در شھر ری، بـعـد از سـه  ٢٥ سقوط به اعماق چاه  
کـارگـران در زمـان کشـیـدن  .   راه ترانسفور خیابان صنـعـت 

موتور پمپ به بیرون، ناگھان طناب پاره شـده و پـمـپ بـه  
 .ھمراه یکی از کارگران به اعماق چاه سقوط کرده بود 

  
 مرگ یکی از کارگران پتروشیمی رازی

ـقـه کـار  ٨ سال سن و ٢٧ گر   محمدعلی چمن » از   «سـال سـاب
کارگران پتروشیمی رازی حین تـرک مـحـل کـار تـوسـط  

کرد زیر گـرفـتـه شـد و    مھابا حرکت می   کامیونی که بی 
 .جان باخت 

  
 جان باختن کارگر خدمات شھری ساری 

 ساله کـارگـر خـدمـات شـھـری  ٤٠ محمد الیاسی  : مرداد ٢ 
 .ساری در اثر برخورد با کامیون جانش را از دست داد 

ـلـگـرد جـان   ـر روی مـی یک كارگر ساختمانی با سـقـوط ب
 باخت 

ــه ٢٥ کــارگــر  :  مــرداد ٢  ــکــی از پــروژه    ســال ھــای    ای در ی
ـقـه   ساختمانی درشھرک راه آھن تھران   بـا سـقـوط از طـب
ـنـجـم یـک کـارگـاه سـاخــتـمـانـی دچـار حـادثـه شـد و   پ

گردھای قرار داده شده در محل احـداث سـاخـتـمـان در    میل 
 .بدن وی فرو رفت که منجر به مرگ وی شد 

 
 ساله بدنبال سقوط از طبقه ١٨مرگ کارگر 
 ھفتم درسقز

ساله ساکن شھر سقز ھنـگـام  ١٨ صالح فرزند ابوبکر کارگر  
 .کار به دلیل سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست داد 

 
مرگ کارگر جرثقیل برجی براثر برخودر با 

 عسلویه١٩ھای برق در فاز  سیم
ـرجـی    بر اثر برق :  تیر ٣١  گرفتگی یکی از کارگران جرثقیل ب
مـنـطـقـه  ١٩ ساز واقع در فاز    شرکت پیمانکاری پناه ) کرین ( 

آوری    برای جـمـع )  کرین ( راننده جرثقیل برجی  .  ویژه عسلویه 
ـیـل تـمـاس    سیم  ھای برق پروژکتور اقدام می کند اما به دل

 . سپارد   با سیم حامل برق در دم خشک شده و جان می 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه حقوق کارگران٣عدم پرداخت 
 .ماه حقوق کارگران عالی ریس یزد ٣ عدم پرداخت  : مرداد ٢ 
 

 ماه حقوق نگرفته ٤کارگران آبفای آبادان 
 اند

 کـارگـر شـاغـل در  ١٤٠  ماه حقوق معوقه  ٤ عدم پرداخت   
ـتـدای سـال  .  آبفای آبادان  ـیـن  از اب   ١٣٩٣ کارگران ھمچن

ـنـه  .  اند   ھیچ دستمزدی دریافت نکرده  کارگران کـه در زمـی
ھای شـھـر    لوله گذاری انشعابات آب و رفع شکستگی لوله 

ـبـھـشـت   با شرکت آبفای آبادان ھمکاری دارد از پـایـان اردی
و پـس از   «فخر وظفر »ماه در استخدام شرکت پیمانکاری  

 .اند   بوده  «تر   ارمغان نمای شوش »آن در استخدام شرکت  
 

 ٣٠٠تعویق یکساله پرداخت اضافه کاری 
 کارگر شھرداری گناوه

بیشتر از یک سال است که کارگران شھرداری گنـاوه حـق  
. انـد   اضافه کاری و تعطیل کاری خود را دریـافـت نـکـرده 

 و روزھـای جـمـعـه کـارگـران  ٩٣  و  ٩٢ ایام عید سالھای  
انـد امـا مـزد خـود را ھـنـوز دریـافـت    شیفت کاری داشته 

 .اند   نکرده 
 

ماھه در پرداخت حقوق کارگران ٤تعویق 
 شیشه آبگینه

ـیـمـی از حـقـوق  :  مرداد ٤  مطالبات کارگران این واحد بـه ن
ـر مـاه  ٩٢ اسفند ماه سال   ـی ، و حقوق اردیبھشت و خـرداد وت

ـر ایـن کـارفـرمـای ایـن  .  شود    مربوط می ٩٣ سال   عـالوه ب
واحد تولیدی یک ماه عیدی سـال گـذشـتـه کـارگـران را  

 .پرداخت نکرده است 
 

 ماھه حقوق کارگران جایگاه ٣تعویق 
 ساوه -عوارضی آزاد راه ھمدان 

ـر    -تعویق سه ماھه  : مرداد ٤  ـی حـقـوق    -از اردیبھشـت تـا ت
 - کارگر شرکت احداث و بھره برداری آزاد راه ھـمـدان  ٢٥ 
 ).زیر مجموعه شرکت آباد راھان پارس (ساوه 
 

  اخراج و بیکارسازی
 

کارگران نکاچوب با مصوبه دولت درآستانه 
 !اخراج قرارگرفتند

خطـر اخـراج عـده قـابـل تـوجـھـی از کـارگـران و  : مرداد ٤ 
دولـت بـا  .   کند  کارشناسان، شرکت نکاچوب را تھدید می 

ھای شـمـال   ھا، بھره برداری از جنگل  ھدف صیانت از جنگل 
در  .  کشور را به درختان شکسته و آفـت زده مـحـدود کـرد 

 -ص / ٩٣ ص / ٣٣٥٢٠/٣٢ این راستا اخیرا  نامه ای به شماره  
ھا و مراتع کشور در امـور    از معاون سازمان جنگل ٩٣/٣/٥ 
ھای فعال در   ھای مرطوب و نیمه مرطوب به شرکت  جنگل 

حوزه جنگل و بھره برداری از درخـتـان جـنـگـلـی از جـمـلـه  
مـحـتـوای ایـن نـامـه  .  چوب ارسـال شـده اسـت  شرکت نکا 

ھـای جـنـگـلـداری بـا   مسکوت ماندن عملیات تھـیـه طـرح 
ـئـت دولـت بـوده اسـت  ـرعـامـل  .  استناد به مصـوبـه ھـی مـدی

شرکت نکاچوب نیز پس از دریافت این مصوبـه نـامـه ای  
مبنی بر اخراج جمعی از کارشناسان و کارگران شـاغـل در  
واحد طرح و برنامه جنگل به این کارگـران و کـارشـنـاسـان  

با تصویب این قانون در ھیئت دولـت عـالوه  .  ارائه داده است 
ـرای تـعـداد زیـادی از   بر کارگران نکاچوب مشـکـالتـی ب
کارگران و کارشناسان شرکـت چـوب و کـاغـذ مـازنـدران  

ھـای   ھمچنین شرکت چوب فریم به عالوه کارگران شرکـت 
 ھای ھمجوار نیز به وجود آمده است  مشابه در استان 
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 ! کارخانه قندممسنی کماکان تعطیل است
ـیـل  :  مرداد ٢  ایرنا،کارخانه قند ممسنی در حال حاضر بـه دل

. عدم تامین مواد اولیه که ھمان شکر خام می باشـد اسـت 
ـم و  ٨٩ در این کارخـانـه   کـارگـر فصـلـی  ١٠٠ کـارگـر دائ

مشغول کار که اگر چغندر قند بـه آن تـزریـق شـود حـدود  
 کارگر فصلی و دائم به طور مستقیـم اشـتـغـال زایـی  ٤٠٠ 
ـرار  ١٧٥ شھرستان رستم در  . دارند  ـراز ق کیلومتری غرب شـی
 .دارد 
 

 کارگران
 

بھنام ابراھیم زاده ھنوز زیر بازجویی و 
 شکنجه قرار دارد

ـم زاده عضـو شـورای  ١/٥/١٣٩٣ در تاریخ   ـراھـی  بـھـنـام اب
نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری و  
از ھمکاران جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان تـوانسـت  
تلفنی با خانواده اش صحبـت کـنـد ولـی ھـمـچـنـان او در  

 قرار دارد و مـالقـات بـه خـانـواده اش نـمـی  ٢٠٩ انفرادی  
ـنـده  .  دھند  ھمسر بھنام دو روز قبل به دفتر خدابخشـی نـمـای

ـیـف بـھـنـام را   دادستانی رفته و از او خواسته است که تکل
ـرادی   ـف روشن کنند، وقتی ھمسر بھنام به وضعـیـت و در ان

بـھـنـام را زدیـد  :  نگھداشتن او اعتراض کرده و گفته است  
ـم طـبـق   زخمی شد و بعد به انفرادی بردید، ما فـکـر کـردی
ـنـد زخـمـی   عادت ھمیشگی مامـوران زنـدانـی را مـی زن
ـرادی نـگـه مـی   ـف میشود تا خوب شدن جای زخمھا در ان
ـنـد   دارند و بعد از خوب شدن زخم ھای زنـدانـی او را بـه ب
عمومی می اورد، بھنام زخم ھایش خوب شد ولـی بـاز بـه  
ـرس و   بند عمومی نیاوردید، چرا؟ ھـر روز مـا تـحـت اسـت
نگرانی و انتظار ھستیم ، پسرم ، تنھا فرزند ما بیمـار اسـت  
و ھر روز از طرف شما ھا  تحت فشار قرار دارد، و دیـگـر  
به خاطر ناراحتی ھای روحی که با اذیت و آزار بـھـنـام بـه  
او وارد می کنید، مداوای بیمـاریـش جـواب الزم را نـمـی  

ـیـش از سـه سـاعـت  ٦ دھد ،    نفر مامور من و پسـرم را ب
ـم و مـا را   ـروی بازداشت کردند و اجازه ندادند به خانه مـان ب
ـرده و خـانـه   تحت نظر به سبک گرو گان گیری به خانه ب
ما را زیر و رو کردند و وسایل ما را با خود بردنـد و ھـنـوز  
ھم نمی دھند، و ھیچ جوابی ھم نمی دھـیـد ، آقـای خـدا  
بخشی،  ما مشکالت خود را به چه کسی بگوییـم ؟ نـه  
ـرام مـی   قانون را رعایت می کنید ، نـه بـه خـانـواده احـت
ـیـمـار م تـوجـه   گذارید ،نه از خدا می ترسید ، نه به پسـر ب
می کنید ، چرا اینقدر برای ما مشکل ایجاد می کنیـد؟  
چرا به یک کارگری که تمام جرمش ایـن اسـت کـه بـه  
کودکان خیابان و کودکان کار خواندن نوشتن یاد مـی داد  
ـیـد   و از نان شب کارگران حرف می زد، اینقدر ظلم می کن

 ؟  
خدابخشی در مقابل ھمه گفته ھای ھمسر 

ببینیم چه " بھنام فقط چند باری گفته است 
 " می شود

آیا می شود زندگی یک کارگر بیگنـاه وخـانـواده اش را  
 ؟ "ببینیم چه میشود " نابود کرد و منتظر شد که 

مشخص است کـه  "   دیدن ندارد، کامال :  آقای خدا بخشی  
ـر خـورد شـمـا   ـر انسـان بـه ب ـف چه می شود، زندگی سـه ن

ـیـد بـھـنـام ازاد مـی   بستگی دارد اگر قانون را رعایت کـن
شود و اگر ھمچنان به اعمال غیر قـانـونـی ادامـه بـدھـیـد،  
باعث آزار و اذیت بیشتر و بیشتر انـھـا خـواھـیـد شـد ، آیـا  

ـیـد چـه مـی شـود؟ " انتظار معجزه دارید؟ ، که   ـن اگـر  "  ببی
نیاز به معجزه ھم بـاشـد بـدون شـک آن مـعـجـزه را شـمـا  
ـرای یـک   ماموران و قاضی باید انجام بدھید و آن اینکه ب
ـیـد،   بار ھم که شده، قانون را رعایت کرده بھنام را ازاد کـن

بـعـد از سـرکـوب و  .  انگاه خواھید دید که چه مـی شـود 
 اویـن، کـه بـھـنـام  ٣٥٠ ضرب و شتم زندانیان سیاسی بنـد  

ـرار   ـم ق یکی از زندانیانی بود که بشدت مورد ضرب و شـت
گرفت و سپس با بقیه به انفرادی انتقال داده شد ، تا کـنـون  
ـنـدھـای   ـرادی بـه  ب ـف ـقـل شـده بـه ان ـت تمامی زندانیان مـن
عمومی یا زندانھای دیگر منتقل شدند، اما ھنوز بھنـام در  

ـرد ٢٠٩ انفرادی   .  زیر بازجویی و شـکـنـجـه بـه سـر مـی ب
ـیـدا نـمـی   متاسفانه در جمھوری اسالمی ھـیـچ انسـانـی پ
شود، که عالقه ای به رعایت قانون داشته باشد و بخـواھـد  
حق و حقوق انسانھا را رعایت کند، بدون شک حتی اگـر،  
حداقل قانون خودشان را رعایت کنند، نه تنھـا بـھـنـام بـایـد  

آزاد شود ، بلکه قاضی محاکمه کننده و مـامـوران  "  سریعا 
ـم   و مسئوالنی که آمر و عامل شـکـنـجـه و ضـرب و شـت
ـنـد   بھنام بودند بدلیل اینکه سالھاست قانون را زیر پا گذاشـت
و اقدام به آزار و اذیت و شکنجه بھنام کردند باید محاکمـه  

ما از کارگران و انسانھای آزادیخواه مـی  .  و مجازات شوند 

خواھیم از ھر طریقی که می توانند، اقـدام بـه کـمـک و  
ـری  . یاری بھنام ابراھیم زاده و خانواده او نمایند  کمیته پیگـی

 ایجاد تشکل ھای کارگری 
 ٣/٥/١٣٩٣   

 
افشین ندیمی در شرایط دشوار جسمی 
 محبوس و نیازمند مرخصی پزشکی ست

ـتـه   بنا به گزارش دریافتی، افشین ندیمی از اعضای کـمـی
ھماھنگی که در زندان مرکزی سنندج محـبـوس اسـت در  
ـرم   ـنـجـه ن شرایط بسیار سخت جسمی با بیماری دسـت و پ

ـرده  .  می کـنـد  نـام ب
ـــمـــاری   ـی ــ کـــه از ب
تنفـسـی شـدیـد رنـج  
ـــار   ـرد دچ ــ ـــی ب م
مشکالت بسـیـار در  
ــس شــده و از   تــنــف
ـــه   ـــه ی ری ـی ــ ـــاح ن
احســاس درد شــدیــد  
دارد در حـالــی کــه  

داروھای الزم برای درمان وی به تعداد بسیار کمی و حـتـا  
کمتر از یک سوم نیاز، در اختیار وی قرار می گیـرد کـه  
ـیـز مـحـروم بـاشـد  . باعث شده حتا از حداقل نیاز دارویـی ن

وضعیت جسمی افشین به خصوص بـا تـوجـه بـه آلـودگـی  
بسیار زیاد بند در زندان سنندج که منجر به تشدید بیـمـاری  
ـر از   وی شده به نحوی است که وی باید ھـر چـه سـریـعـت

ـرد  ـتـه  .  زندان آزاد شده و تحت درمان مناسب قرار بگـی کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری،  
ضمن محکومیت محدودیت ھای درمانـی و دارویـی کـه  
برای افشین ندیمی ایجاد شده خـواھـان آزادی فـوری وی  
برای درمان مناسب تحت نظر پزشـکـان در خـارج از زنـدان  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل  .  می باشد 
 ١٣٩٣  مرداد  ٣ ھای کارگری  

 

پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران 
 اعتصابی سد بنیر مریوان

ـر مـریـوان  ٤٥٠ در پی اعتصاب   ـی ـن  نفر از کـارگـران سـد ب
ــعــه خــود   ــوق مــعــوق ــه عــدم پــرداخــت حــق ــت   ب نســب

، کارفرما دو ماه حقوق معوقه کـارگـران  ٢٥/٠٤/٩٣ درتاریخ 
قسمت حمل ونقل و ھمچنین یک مـاه از حـقـوق مـعـوقـه   
کارگران در قسـمـت ھـای مـخـزن، دیـوار و تـونـل را بـه  

ضمن اینـکـه ایـن اعـتـصـاب بـا  .  حسابھای انھا واریز کرد 
وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مابقی طلـب کـارگـران در  
روزھای اینده به پایان رسید و کارگران به تـوافـق رسـیـدنـد  
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 .که از روز دوشنبه به سر کارھایشان باز گردند 
 کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 کارگری 
 

 کمپین گسترده حمایت از 
 ! کارگران زندانی

 
تجمع درجالل آباد برای  حمایت از رضا 
 شھابی و دیگر آزاداندیشان دربند ایران

حزب ھـمـبـسـتـگـی  »:  ٢٠١٤  جوالی  ٢٤  – ١٣٩٣  اسد  ٢ 
ـم خـونـخـوار   «افغانستان  تحصنی را مقابل قونسلـگـری رژی

ـر  .  آباد ترتیب داده بود   ایران در شھر جالل  در این تحصن بیـشـت
 تن از اعضا و ھواداران ھمبستگی به دفاع از رضـا  ١٠٠ از  

ـرانـی   شھابی، کارگر مبارز ایرانی، و دیگر دگـرانـدیشـان ای
کنندگان رژیم فاشیست ایران را    تحصن . شرکت جسته بودند 

در یـکـی از  .  قاتل انقالبیون ایران و مھاجران افغان خواندنـد 
جنایات رژیم خونخوار آخنـدی  »:  ھا نوشته شده بود   پالکارت 

روی محقق، خلیلی، محسنی و دیگر چـاکـران واواک را  
ـیـن نـوشـتـه   «! دارد   می   سیاه نگه  و در پالکارت دیگری چـن

ـران، خـورشـیـد آزادی و    از خون انقالبیون اعدام »: بود  شده ای
تحصن یک سـاعـت و   «!کردنی است   عدالت در ایران طلوع 

حـزب ھـمـبـسـتـگـی  »در پایان اعالمیه  .  نیم دوام پیدا کرد 
ـنـدگـان    به خواندش گـرفـتـه شـد و تـحـصـن  «افغانستان  کـن

ـبـع .  خواستار رھایی فوری رضا شھـابـی شـدنـد  سـایـت  : مـن
 ١٣٩٣ سوم مردادماه . ھمبستگی 

 
 اخبار بین المللی

 
افزایش موج مھاجران و جان  -ایتالیا 

 باختن تعدادی از آنھا
ـبـه   کشتی اتنا متعلق به نیروی دریایی ایتالیـا بـامـداد شـن

مھاجر  غیرقانونـی را از  ١٨٦ ھزار و  ٢ ( تیر  ٢٨ ( ژوییه  ١٩ 
ـرنـو رسـانـد  ـر ایـن  .  میان امواج نجات داد و به بندر سال اکـث

ـنـد  . مھاجران اتباع اریتره، سومالی، افغانستان و سوریه ھسـت
ـیـازمـنـد خـدمـات   بسیاری از آنان پس از رسیدن به ساحل ن

ـرار  .  درمانی بوده و به بیمارستان منتقل شده اند  ـیـن ق ھمچن
 مھاجر مراکشی توسط کشتی بـه کشـور خـود  ٥٠٠ است  

ـیـز خـدمـه یـک  ١٨ جمعه شب  . بازگردانده شوند   ژوییه  ن
ـره المـپـدوزا، در   کشتی تجاری در نزدیـکـی سـواحـل جـزی

  ١٨  سـرنشـیـن حـمـل مـی کـرد، اجسـاد  ٦٠٠ قایقی که  
احتمال داده می شـود کـه آنـان  . مھاجرغیرقانونی را یافتند 

مـوج  .  بر اثر مجاورت با منواکسید کربن خفه شـده بـاشـنـد 
مھاجران غیرقانونی و سوار بر قایق ھای غیرایمن بـه سـوی  
ـر بـه شـمـار انسـان   ایتالیا متوقف نشده و در ماه ھـای اخـی

 .ھایی که در این مسیر جان می بازند افزوده شده است 
 

سنگسار دو زن توسط نیروھای  -سوریه 
 اسالمی داعش

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از سنگسار شدن دو زن در  
ـر داده   دو روز متوالی توسط داعش در شھر رقه سـوریـه خـب

رابـطـه  "ھا داعش این دو زن را به داشتن    بنا بر گزارش . است 

به گزارش سازمان دیدبـان حـقـوق  .  متھم کرده بود " نامشروع 
ـیـه  در  ١٨ بشر سوریه یکی از این زنـان روز جـمـعـه    ژوی

ھـای اصـلـی شـھـر رقـه، پـایـگـاه اصـلـی    یکی از مـیـدان 
ـنـی  .  نیروھای داعش در سوریه سنگسـار شـد  شـاھـدان عـی

ـنـاع سـاکـنـان مـحـلـی از شـرکـت در    گفته  اند بعد از امـت
. انـد   سنگسار، نیروھای داعش خود اقدام به ایـن کـار کـرده 

ـیـه  ١٧ شنبه    به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، روز پنج   ژوی
ایـن  .  ھم یک زن جوان در حومه شھر رقـه سـنـگـسـار شـد 

زده    مـردم وحشـت " سازمان از شاھدان نقـل کـرده اسـت کـه  
 ."بودند اما جرات نداشتند واکنش نشان دھند 

 
 از بنگاه  ھا تن اخراج صد - انگلستان 
    سی  بی خبری بی

ـرنـامـه صـرفـه   بی بی  ـبـال اجـرای ب   ٨٠٠ جـویـی    سی بـه دن
 نفر دیگر از کارمندانش را اخـراج  ٤١٥ میلیون پوندی خود،  

 پوند برای ایـن     میلیون ٤٨ ،  ٢٠١٧ کند تا بتواند تا سال    می 
گویند کـه حـدود    سی می   بی   مدیران بی .  شبکه ذخیره کند 

 این شبـکـه صـرف کـارمـنـدان    ھای ساالنه    درصد ھزینه ٧٠ 
ـر را در  ٨٤٠٠ این بنگاه خبری در حال حاضر  . شود   می  ـف  ن

ـر از آن ٥٠٠٠ خدمت دارد که حدود   ـف ـرنـگـارانـی     ن ھـا خـب
، سراسر بریتانیا و خـارج از ایـن کشـور    ھستند که در لندن 

سی برای کـاھـش    بی   ھای بی   یکی از برنامه .  فعالیت دارند 
تعداد کارکنان، استفاده بیشتر از تـکـنـولـوژی اسـت و بـه  

ـرای  ١٩٥ دنبال آن قرار است    شغل جدید ایجاد شـود، امـا ب
وقت در ایـن     شغل تمام ٢٢٠ ،    مدت   اجرای این برنامه طوالنی 

 .شبکه از دست خواھد رفت 
ــی  ـران ب ــد کـه حــدود    سـی مــی   بـی    مـدی ـن  درصــد  ٧٠ گـوی

. شـود    این شبکـه صـرف کـارمـنـدان مـی   ھای ساالنه   ھزینه 
ـیـن   منتقدان معتقدند که این شکل اخراج کارمنـدان بـه پـای

ـیـش  .  ھا منجر خواھد شـد   آمدن کیفیت برنامه  ـیـن پ ھـمـچـن
ـر اخـراج    بینی می   کـارمـنـد ایـن  ٤١٥ شود که اعـالم خـب

. شبکه، موج جدیدی از اعتراضات را در پیش داشته بـاشـد 
.  آغـاز شـده اسـت ٢٠١٢ اخراج کارمندان این رسانه از سال  

ـر و سـال  ١٤٠  حدود  ٢٠١٣  و  ٢٠١٢ سی بین سال    بی   بی  ـف  ن
  نفر را اخراج کرده است ٧٥ گذشته  

 
ھا پس از  باال رفتن بیسابقه قیمت -مصر 

 حذف یارانه ھا
دولت جدید مصر یارانه ھـای سـوخـتـی در ایـن کشـور را  
حذف و ھدف خود از انجام این کار را اختصاص یـارانـه بـه  
ـتـصـادی اعـالم   قشر نیازمند و ھمچنین حمایت از توسعه اق

اما حذف یارانه ھا یعنی چند برابر شدن قیـمـت  .  کرده است 
ـر بـا رکـود   سوخت، آن ھم در کشوری که سال ھـای اخـی

یک شھرونـد  .  گسترده اقتصادی دست به گریبان بوده است 
ـرای مـدتـی  :   گوید   قاھره ای می  این وضع نـمـی تـوانـد ب

ـم، گـدایـی؟   ـی طوالنی ادامـه یـابـد، دیـگـر بـایـد چـه کـن
. حکومت باید از ما حمایت کند و به ما آب و غذا برسانـد 

مواد غذایی یکی از نخستین کاالھایی است که بـا گـران  
بـاال  .  شدن سوخت با قیمتی رو به رشد مـواجـه شـده اسـت 

رفتن بی سابقه قیمت ھا در مصر شھروندان ایـن کشـور را  
یک شھروند دیگر قـاھـره مـی  .  تحت فشار قرار داده است 

. دلیل گران شدن میوه باال رفتن قیمت سوخـت اسـت :  گوید 
 لیره مصر را می دادیم و میوه ھا را تـا  ٨٠ ما پیش از این  

ـم ١٧٠ اینجا می آوردیم، اآلن حدود   ـر  .   لیره می پردازی ایـن ب
گران شدن کاال ھا تاثیر دارد و مواد غـذایـی را ھـم گـران  

ـیـمـت  .  می کند  ـرل ق ـت شھروندان مصری ھمواره خواھان کـن
ـر و  .  ھا توسط دولت بوده اند  دولتی که گـرانـی ھـای اخـی

تاثیر آن بر تمام اقشار جامعه مصـر را بـه جـان خـریـده، تـا  
. چنانکه اعالم کرده، پنج میلیارد یورو صرفه جویـی کـنـد 

ـیـوز در قـاھـره   محمد شیخ ابراھیم، خبرنگار اعـزامـی یـورون
ـر حـذف  :  می گوید  ـنـی ب دولت می گوید تصمـیـمـش مـب

ـر کـردن خـالء کسـری   ـرای پ ـتـی، ب یارانه فرآورده ھای نف
بودجه حیاتی است، اما مساله این است که آیا مردم مصـر  
در انتظار آثار مثبت این اقدام، تاب تحمل وضع مـوجـود را  

 دارند؟ 
 

 ھزار کارگر ٤موفقیت بیش از  -نیجریه 
 در دو شرکت ساختمان سازی
 روز مـھـلـت بـه  ١٤ بدنبال اعتراض ممتد کارگران و اعالم  

ـبـاتشـان، کـارگـران دو   کارفرمایان برای رسیدگی به مـطـال
ـنـی  ـیـجـریـه ھـزاران    شرکت ساختمان سـازی چـی  کـه در ن

ـیـابـی بـه بـخـش   کارگر را در اختیار دارند، موفق بـه دسـت
ایـن کـارگـران مـوفـق شـدنـد  .   از مطالباتشان شدنـد   مھمی 

ـم را بـه کـارفـرمـایـان   خواست تبدیل کارگران موقت به دائ
ای کـه بـدسـت آمـد،    بر طبق تـوافـق نـامـه .  تحمیل بکنند 

 ھزار کارگر بالفاصله به اسـتـخـدام  ٤ کمتر از نیمی از این  
ـرار داد     شرکت در می   رسمی  آیند و بقیه تا آخر ماه نوامبر ق

ھای دیـگـر    موفقیت .  موقتشان لغو و رسما استخدام میشوند 
ـیـه     و کمک   کارگران تحمیل دریافت وسائل ایمنی  ھای اول

ھـا     از بیمارسـتـان   در محل کار و دستیابی به مداوا در یکی 
ـیـن  .  در صورت وقوع اتفاق ناگوار، است  کارفرمایان ھـمـچـن

ـیـچـی    موافقت کردند که چـنـانـچـه از وعـده  ھـایشـان سـرپ
ـیـب   ـق بکنند، کارگران حق داشـتـه بـاشـنـد بـدون ھـیـچ تـع

 .، دست به اعتصاب بزنند   قانونی 
 
 


