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روزنامه شرق  با حسین راغفـر  
ـم   ـتـصـادی رژی از کارشـنـاسـان اق
ــگـویـی دارد کــه   ـت اسـالمـی گـف
ـر   محور بحث آن بررسـی خـط فـق

ـیـش  .  در ایران است  این گفتـگـو ب
ـر و   ـر ابـعـاد فـق از ھر چیز بیانگی

ــن  .  فـالکــت در جـامــعــه اسـت  ای
ـر   ـیـانـگـی گفتگو در عـیـن حـال ب
ـیـان   تصویری اسـت کـه کـه جـان
ـتـصـادی   اسالمی و کارشناسان اق
ــدگـی و   ــکـوشــنـد از زن شـان مـی
. معیشت مردم  بـدسـت مـیـدھـنـد 

اما خط فقـر و خـواسـت واقـعـی  
سـئـواالتـی  .  کـارگـران کـدامسـت 

اســت کــه تصــویــری واقــعــی از  
کشاکش ھر روزه کارگران و کـل  
ـم اسـالمـی بـدسـت   جامعه با رژی

 . میدھد 
ـیـن سـوال از   ـتـگـو اول در این گـف
ـر سـر مـیـزان خـط   حسین راغفر ب

ـر  .  فقر در ایران است  حسـیـن راغـف

: در پاسخ به این سـوال مـیـگـویـد 
مبنای خطر فقری که از سـوی  " 

رییـس مـرکـز آمـار مـطـرح شـده  
ـنـای    است، یک  دالر در روز بر مب
ـنـای  .   اسـت ١٩٩٠ دالر سـال   مـب

این یک دالر از نشستی کـه در  
 برگزار شد، بـه دسـت  ٢٠٠٠ سال  
، نشست سـران  ٢٠٠٠ در سال  . آمد 

مـلـل    عـمـومـی سـازمـان   در مجمـع 
ـر در   برگزار و در آن یک خط فـق

 کشـوری  ١٧٦ نظر گرفته شد و  
ـنـد آن   که در آنـجـا حضـور داشـت

 MDG)سند را که موسوم بـه  
Millennium Develop 

Goals)   اھــداف  »بــه مــعــنــای
ـر   «توسعه ھزاره  بود، پذیرفتنـد و ب

اساس آن مبنای خط فقر تصویب  
سپس توضیحـات خـود را  . ".  شد 

یـکـی از  : " چنین ادامه مـیـدھـد 
پیشنھادھایی کـه در آن نشـسـت  
ـم و   ـی ـیـای مطرح شد، این بود که ب

دالر    یـک »بر اساس قدرت خـریـد  

خط فقر سرانه یک فـرد   «در روز 
یـک گـروه از  .  را در نظر بگیریم 

فعاالن اجتماعی که در رابطـه بـا  
ــرابــری  ــاب ــر و ن ــه فــق ھــای    مســال

ـلـی تـالش   بین  ـرای    المل ھـایـی را ب
ھـای فـاحـش و    مقابله با نابرابری 

فقر کمرشکن در مناطـق مـحـروم  
ـبـال مـی  کـردنـد و در آن    جھان دن

ـرمـنـدان و   طیـف وسـیـعـی از ھـن
ھـای    فعاالن اجتماعـی و تشـکـل 

ـنـای   غیردولتی حضور داشتند، مب
ـر  . دالر را مطرح کردند   یک  آنھا ب

ــودنــد درصــدی از   ــده ب ــی ــن عــق ای
ــه  ــن ــا    ھــزی ــی ــظــامــی در دن ھــای ن

کن    تواند فقر را در جھان ریشه   می 
ـبـی .  کند  ـری ای    طبق محاسبات تق

ــدود   ــزی ح ــد، چــی ــن کــه داشــت
ـر از  ٢٠٠ میلیاردو   یک  ـف ـیـون ن ـل می

ــی روزی   ــھــان حــت ــت ج جــمــعــی
ـنـد   یک  . دالر درآمد را نیز نـداشـت

در حالی که اگر درصد ناچـیـزی  

ــه مــا  "   ــت در ھشــت ســال گــذش
ــی  ــد    م ــگــوی رش ــیــم ال ــوانســت ت

ـم، اگـر   ـیـا بـاشـی اقتصـادی در دن
ـران   ـتـصـاد ای منابعی کـه وارد اق
ـران   ـــ ـــل ای ـــود در داخ ـــده ب ش

متاسـفـانـه  .  شد   گذاری می   سرمایه 
میلیارددالر از این منابـع  ١١٥ تنھا  

ـنـجـا بـه   به ترکیه رفت که در ای
عنوان رسوایی مالی در ترکیه از  

ــن  !  آن یـاد شـد  در حــالـی کــه ای
. منابع از ایران به آنجا رفـتـه بـود 

میلیارددالر دیگر نیز از اواسـط  ٢٢ 
 بـه اسـم  ٩١  تا پایان سال  ٩٠ سال  

ـم بـازار ارز بـه کشـورھـای   تنظـی
ـرای فـروش  ...  دوبی و ترکیه و  ب

ــت  ــار  .  ارز رف ــام، بســی ــن ارق ای
ـنـد   تکان  در کـنـار آن  .  دھنده ھسـت

ارقام نجومی فساد اقتصادی کـه  
در کشور وجود دارد و بسیاری از  

ـیـز وجـود   آنھا ھنوز طرح نشده  اند ن
دھـد    اینھـا ھـمـه نشـان مـی .  دارد 

ـیـمـار مـا تـا چـه حـد   اقتـصـاد ب
این نتایجـی اسـت  "  ناکارآمد است 

ـر  "  که به نوشته روزنامه شرق  دکـت
ـر   حسین راغفر دربـاره مسـالـه فـق

ای را انجـام داده   مطالعات گسترده 

 .بدان رسیده است " 
ـیـمـار "  البته دود این   بـه  " اقتصـاد ب

ـرود  ایـن  .  چشم توده ھای مردم می
ــال   مشــکــل امــروز و ھشــت س
گذشته حکومت نیست، بلکـه بـه  
بیان دکتر راغفر اسـتـاد دانشـگـاه  

مشکل اصلی در ایران ایـن  " الزھرا  
ـرد   مساله است که ما ھیـچ راھـب
ـم  . مشخصی برای فقرزدایی نـداری

دھـد ھـیـچ    مطالعات ما نشان می 
ـرای   سیاست عـمـومـی روشـنـی ب

ــی در ظــرف   ــال  ٢٥ فــقــرزدای س
فقر وفالکـتـی  ."  ایم  گذشته نداشته 

که برتوده مردم تحمیل شـده اسـت  
  ٢٥ صرفا نتیجـه سـیـاسـت ھـای  

ـیـجـه   ـت سال گذشته نیست، بلکه ن
ــی اســت کــه   کـارکــرد حــکــومــت

را ھـدف خـود  "  فقر زدایی " اصوال  
نمی داند بلکه برعکس به تـجـربـه  

 سال گذشتـه ھـدف مشـخـص  ٣٥ 
ــظــام "  ــوده اســت "  ن . فــقــر زایــی ب

ــار خشــن   ــع و بسـی سـرکـوب وسـی
ــوژی   ــرفــا از ایــدئــول جــامــعــه ص
ـلـکـه   حکومت نشات نمی گیرد، ب
ــن   ــی ای ــدف اصــل ــت ھ ــھ در ج

 خط فقر، خط فقر مطلق، خط رفاه
 شھال دانشفر 
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من فکر میکنم 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  

 .شده کامال فرق میکند 
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 3 ٣٢٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 

ھای نظامی کشـورھـای    از ھزینه 
بزرگ برای کمک به این گـروه  
ــتــصــاص   ــیــت جــھــان اخ از جــمــع

یافت در سراسر جـھـان تـوزیـع    می 
ـنـد افـرادی    کردند، می   می  توانست

دالر درآمـد دارنـد را    که زیر یک 
. دالر درآمد روزانه برسانند   به یک 

ـرایـن ایـن یـک  ـنـای    بنـاب دالر مـب
ای داشـت و    سیاسی و مـقـایسـه 

مبنای علمی نداشت و در واقـع  
نــوعــی اخــطــار بــه کشــورھــای  

 ." بزرگ دنیا بود 
بدین ترتیب به گفته حسین راغفـر  
معلوم میـشـود کـه مـرکـز آمـار  

ـنـای ھـمـان یـک  دالر    ایران بر مب
. خط فقر را محاسبه کـرده اسـت 

او توضیح میدھد که بطور مـثـال   
ــه کســی کــمــتــر از   اگــر روزان

 کـه ظـاھـرا  ١٩٩٠ دالر سال    یک 
بر مبنای محاسـبـه مـرکـز آمـار  

ــادل   ــع ــت،  ٢/٥ امــروز م دالر اس
درآمد داشته باشد، فقیر محسـوب  

ـیـز  .  شود   می  ـری اش ن نتیجه گـی
ـر در   اینست که در واقع خـط فـق
این آمار ماھیتی سیاسی داشـتـه  

 .و مبنای علمی ندارد 
ـر   ـر از نـظـر حسـیـن راغـف خط فق

 کجاست؟ 
ـم   ـر در عـل به گفته جـنـاب راغـف
اقتصاد، پایه و اساس تعییـن خـط  

ــاز  ــی ــنــای ن ــر مــب ــر را ب ھــای    فــق
ـــوار  ـــوار    اســـاســـی خـــان ـت ھـــا اســ

ـنـوع  .  کننـد   می  ـیـازھـا از ت ایـن ن
در مـیـان  .  باالیی برخـوردار اسـت 

ھــای مــتـعــددی کــه بــرای    کـاال 
ھای اسـاسـی ضـروری    تامین نیاز 

ـنـد، یـک کـاال کـه ھـمــه   ھسـت
معتقدند اگر نباشد بقای فـرد بـه  

ــر مــی  ــنــی غــذا،    خــط ــد، یــع ــت اف
ـرار   ـر ق ـق مبنای محاسبـه خـط ف

به عـنـوان مـثـال، اگـر  .  گیرد   می 
ــاشــد،   ــه ب فـردی مســکــن نـداشــت

تواند در خیابان زندگـی کـنـد    می 
که البته این مسالـه در مـنـاطـق  

ـر    سردسیر امکان  پذیر نیست، امـا ب
ــن   ــی ــاھــمــی کــه در ب ــف اســاس ت
محققان در جھان صورت گـرفـت،  
مبنا، غذا در نظر گـرفـتـه شـد و  
باقی کاالھای مورد نیاز خـانـوار  
نیز با عنوان کاالھای غیرغذایـی  

او در ادامـه  . "  در نظر گرفته شد 

ـتـه  : " ھمین توضیحات میگوید  ـب ال
ــا افــزایــش   ــوارھــا ب ــه خــان ھــزیــن
تعدادشان لزوما بـه ھـمـان مـیـزان  

یابد به عـنـوان مـثـال    افزایش نمی 
ـنـه  ـره ھـزی ھـا    در یک خانواده دونف
ـره    حتما دوبرابر یک خانوار یک  نف

جـویـی    نیست بلکـه دونـوع صـرفـه 
افـتـد کـه بـه آنـھـا    نیز اتفاق می 

ــه  ــاس و    صــرف ــی ــی در مــق ــوی ج
ـرکـیـب خـانـوار    صرفه  جویـی در ت

محـاسـبـات نشـان  . شود   گفته می 
ـرای یــک    دھــد ھــزیــنـه   مـی  ھــا ب

خانـواده بـا دو بـزرگسـال مـعـادل  
 یک بزرگسال است که ایـن  ١/٧ 

جـویـی در    تفاوت در نتیجه صـرفـه 
مقیاس یا بعد خانوار حاصل شـده  

 ."است 
ـر اســـاس ھـــمـــه   ــ ــت آخــر ب دس
محاسبات این جنـاب کـارشـنـاس  
اقتصادی جمھوری اسالمی خـط  

ـرخ  ٩٣ فقر در سال     با توجه بـه ن
نفره در شـھـر    تورم برای خانواده پنج 

ـران حــــــــــــدود   تــــــــــــھـــــــــــ
. ھزارتومان میـشـود ٣٠٠ و   دومیلیون 

که با محاسبه تفاوت میان ھزینه  
ــاطــق   ــواده ھــا و مــن ھــای خــان
مختلف کشوری میانگیـن آن در  
کـــــــل کشـــــــور، حـــــــدود  

ــون   یــک  ــی ــل ــان  ٥٠٠ و   مــی ــوم ــزارت ھ
 . شود   محاسبه می 

با وجود ھمه ایـن مـحـاسـبـات او  
ــد کــه حــدود   ــکــن   ٤٠ اعــالم مــی

ـر خـط   درصد جمعـیـت کشـور زی
ــد  ــق قــرار دارن ـل ــطــ و  .  فــقــر م

ـر مـطـلـق   توضیحش برای خط فـق
ـیـن یـک سـبـد حـداقـل   نیز تـعـی
ـرسـی   کاالیی است که عدم دسـت
به این حداقـل زنـدگـی، سـالمـت  
ـرار   فرد و خانواده مـورد تـھـدیـد ق

 .گیرد   می 
راغفر در سخنانش از این میگـویـد  
که قبال صحبت از طبقـه کـارگـر  
ـتـن   داشتیم و امروز از شکـل گـرف

ـیـم  ـزن ـی و در  .  مادون طبقه حرف م
مورد ویژگی این گروه اجتـمـاعـی  

یـک ویـژگـی  : " چنین میـگـویـد 
اعضای مادون طبقه این است که  

ھای آلوده به جرم و جنایت    در فضا 
ــد و ھـمــزمــان، از    رشـد مــی  ـن کــن
ــدگـی شـھــری    زیـرســاخـت  ھــای زن

محروم ھستند و اصوال تنـھـا وجـه  
اشتراکشان رشد در فضاھای آلـوده  

ـلـی  .  به جرایم است  این افراد از خـی
ھای مدنی و شـھـری   از زیرساخت 

خدمات شـھـرداری  .  محروم ھستند 
ـا    در این مناطق ارایـه نـمـی  شـود ی

بسیار محدود است زیرا ایـن افـراد  
پـولـی نـدارنـد کـه بـه شـھــرداری  

ـز درگـیـر  .  بپردازند  ـی جوانان آنـھـا ن
ـنـد   مناسبات ناسالم درون خود ھست
که این مساله بـه نـوبـه خـود بـه  

 ." انجامد   رشد فحشا و جرایم می 
 

خط فقر نه، زندگی 
 انسانی حق مسلم ماست

ھمیشه وقتی بحث بر سر زنـدگـی  
و معاش کارگران و کـل جـامـعـه  
است، گفتمان ھا  حـول و حـوش  
خط فقر، خط فقر مطـلـق، و خـط   

به مـرگ  .  بقا و غیره می چرخد 
میگیرند تا مردم را به تب راضـی  

در این گفتگو جناب راغفـر  .  کنند 
ـتـدا  "   اقتصاد دان "در مقام یک   اب

نقدش را بر روی مبنای محاسـبـه  
خط فقر در جمھـوری اسـالمـی و  
ـایـه ای واقـعـی   اینکه این مبنا پ
ــمــامــا ســیــاســی اســت،   نـدارد و ت

ـال  کـلـی  .  میگـذارد  ـب سـپـس بـدن
صغری کبری چیدن تعریف خـود  
ـقـر ارائـه  داده و بـه    را از خط ف
ـانصـدھـزار   ـیـون و پ ـل ـی رقم یک م
ـقـر در   تومان به عنوان نرخ خـط ف

ـیـش از  .  ایران میرسد  انتظاری ھم ب
ـتـوان از او داشـت  ـی او  .  این نیز نـم

کارشناس اقتصادی ھمین نظـام و  
ـاس  .  ھمین سـیـسـتـم اسـت  کـارشـن

اقتصاد سرمایه داری حـاکـم کـه    
ـانـدار زنـدگـی   شـاخـص آن از اسـت
ـقـر و انـواع   مردم در جامعه خط ف
ـا مـرز رسـانـدن زنـدگـی   خط ھا ت
ـاھـی   ـب کارگران و کل جامعه به ت

به گفته آقای راغفر  .   مطلق است 
تعیین این خـط  "  اقتصاد " در  عالم  

ـنـی   فقرھم  تنـھـا یـک کـاال یـع
حـتـی  .  شاخص است و بس "  غذا  " 

ـز در آن   مسکن و داشتن سرپناه نی
 .جایی ندارد 

 بگذریم که چند سالی است کـه   
ــی از ایــن دســت،   ــان اقــتــصــاد دان
علیرغم گرانی ھر روزه قیمت ھـا،  
گمانی زنی ھایشـان بـر سـر خـط  
فقر حول و حوش ھمین رقم یـک  

 ھـزار تـومـان مـی  ٥٠٠ میلیون و  

چون سخن گفتن از رقمی  .  چرخد 
 . باالتر  از آن  برایشان ھزینه دارد 

اما کیست که نداند کـه مـعـنـی  
ـیـون و   ـل   ٥٠٠ واقعی این یک می

ھزار تـومـان در زنـدگـی واقـعـی  
ـتـی   کارگران و مردم چـیـسـت، وق
ـنـھـا   که حداقل دو سوم این مبلغ ت
ــه مســکــن   ـن ــھــا صــرف ھــزی و تــن
میشود، وقتی که  خبری از بیمـه  
ـلـه درمـان   ھای اجتمـاعـی از جـم
ـان   رایگان و تحصیل رایگان در مـی

 . نیست 
ـتـکـاران   ـای ـن با وجود ھمین اینھـا ج
ــمــزد   رژیـم اسـالمــی حــداقـل دسـت

ــان  ٦٠٨ کــارگــران را   ــزار تــوم  ھ
ــن کـرده انـد و دســتـمـزد و   ـی ـی تـع
دریافتی بخش عظیمی از حـقـوق  
ـیـن   بگیران جامعه حول و حوش ھم
ـقـر   رقم که چندین بار زیـر خـط ف

 . است، میچرخد 
ـان بـخـش عـظـیـمـی از   در این می
کارگران با معضـل دسـتـمـزدھـای  
ـنـد و پـرداخـت   پرداخت نشده روبروی
ـز چـنـد   ھمین چندرغاز دستمزد نی
ماه ، چند مـاه بـه تـعـویـق مـی  

موضوعی که خود یکی از  .  افتد 
مـحـورھـای اعـتـراضـات ھـر روزه  
کارگری در این شھـر و آن شـھـر  

 .است 
بعالوه بنا بر آمارھای خـودشـان ده  
میلیون نیروی کار بیکـار اسـت و  
ھر روز کارگران بیشتری به صـف  
این نیروی میلیونی بیکار اضـافـه  
ـیـکـاری   میشود و خبری از بیمه ب
ـتـمـاعـی   و حداقل تامین ھـای اج

 .نیست 
نکته مھم اینجاست کـه در بـرابـر  
این تعرض ھر روزه بـه زنـدگـی و  
معیشت کارگران و کـل جـامـعـه،  
توقعات کارگران و کل جامعـه را  
گفتمان ھایی از نـوع فـرمـایشـان  
ـانـی از   جناب راغفر و اقتـصـاد دان

ـیـکـنـد  ـلـکـه  .  این دست تعیین نـم ب
ـا   بطور واقعی امروز ما در ایـران ب
ـبـی   یک جنبش قوی برابـری طـل

امروز کارگر معترض در  .  روبروییم 
ـنـده   ـای ـا نـم ایران زندگی خـود را ب
ـامـات حـکـومـتـی   مجـلـس و مـق
مقایسه کرده و بـر بـی حـقـوقـی  

از جملـه یـک  .  خود اعتراض دارد 
ـلـمـان در   محور مھم  اعتراض مـع

  ٨٥ مبارزات با شکوھشان در سال  
ـا   ، اعتراض علیه تبعـیـض بـود وب

ـلـم  ٦٠ شعار نماینده    میلیـون ، مـع
ــیــان  ٦٠  ــن اعــتـراض را ب  ھــزار ای

ـیـه ھـای  .  کردند  ـان وقتی نیز به بی
ـزایـش   کارگران بر سـر خـواسـت اف
ـیـم، حـرف   دستمزدھا نگـاه مـیـکـن
کارگران  اینسـت کـه حـاضـر بـه  
. قبول زندگی زیر خط فقر نیستنـد 

 ھزار کـارگـر  ٤٠ نمونه اش طومار  
ـــش   ـزای ــ ـــت اف ـــواس ـــر خ ـــر س ب

ــمـونـه دیـگــرش  .  دسـتـمــزدھـاسـت  ن
ــمــی   ــروشــی ــارزات کــارگــران پــت ـب م
ـزایـش   ماھشھر بر سـر خـواسـت اف
ــا خــواســت حــداقــل   ــا ب ــمــزدھ دســت
دستمزد دو میلیون تومان در گـام  

ـنـھـا  .  اول است  ـار ھـمـه ای و در کن
خـواسـتـھـای سـراسـری ای چـون  
درمان رایگان، تحصیل رایـگـان در  
ـیـمــه   ــلـی، ب تـمـام سـطــوح تـحـصـی
ـیـشـتـر بـه جـلـو   بیکاری ھر روز ب

ـیـه  .  کشیده میشود  ـان ـی نمونه اش ب
کارگران بازنشـسـتـگـان ذوب آھـن  
اصفھان در مبارزات سـال گـذشـتـه  
ـلـه   شان بود که این خواستھا از جم

 .  بندھای مھم آن بودند 
ـیـن کشـمـکـش کـارگـر   در دل ھم
ایستاده است و میگوید شورایعالـی  
ـنـوان   کار جمھوری اسالمی را بـع
ـزان   مرجع تصمیم گیری بر سر مـی
. دستمزدش به رسمیت نمی شناسـد 

ـاالی   میگوید برده نیست کـه از ب
ـنـد و   ـیـن کـن ـی سرش مزدش را تع
ـنـدگــان   ـای ــم مـیـگـویـد از طـریـق ن
منتخب مجامع عـمـومـی خـودش  
باید در تصمیم گیری بر سر میزان  
.  دستمزد خود  شرکت داشته باشـد 

و در نبود این امکان میبینیم کـه  
به عنوان اولیـن گـام خـودش رقـم  
اعالم میکند، اولتیماتوم میدھـد و  

ـیـگـیـر مـیـشـود  بـه  .  خواستش را پ
ـبـش بـر سـر   ـتـر جـن عبـارت روشـن
خواست افزایش دستمزدھا ھـر روز  
ـتـر بـه جـلـو مـی آیـد و ایـن   قوی
جنبشی اسـت کـه داشـتـن یـک  
زندگی انسانی را حق مسلـم خـود  
میداند و گوشش بدھـکـار حسـیـن  

ــسـت  ـی ــر ھــا ن ــش  .  راغـف ــب ـن ایـن ج
. قدمھای اولیه را بـرداشـتـه اسـت 

باید تقویتش کرد و وسیـعـا بـه آن  
 . پیوست 

  ١  از صفحه   خط فقر، خط فقر مطلق، خط رفاه
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حکومت بـوده وھسـت کـه تـوده   

ھای مردم را به فالکت بکشاننـد  
تا شاید سود سرمایه تضمین شـود  

ــصـادی در  " و   ـت الـگــوی رشــد اق
شیرازه این حـکـومـت  .  باشند "  دنیا 

بر اساس غارت و چـپـاول شـکـل  
ـلـه ای کـه  .  گرفـتـه اسـت  مسـئ

ـلـویـحـی   ـر بصـورت ت جناب راغـف
از سویی تـا پـایـان  :" تایید میکند 

دولت ھشتم ما شاھد یـک رونـد  
ـری در   ـراب کلی کاھش فقر و نـاب

ـم  ـی ھـمـزمـان  !)...  ؟ .( کشور ھست
شاھد یک رشد مالیم فسـاد ھـم  

ھای نھم و دھـم    در دولت ... بودیم  
درصد از کـل درآمـدھـای  ٥٦ که  

 تـا پـایـان  ١٣٣٨ ارزی کشور از  
ساله ایـن دو     در دوره ھشت ١٣٩١ 

... دولت اتفاق افتاد، باوجود این  
رکود بسیار شدیدی را شاھدیم و  
ـری   ـراب در ادامه آن رشد فقر و نـاب

 " بینیم  را نیز می 
گستردگی غـارت چـنـان وسـیـع  
ـر مـجـبـور اســت   اسـت کـه راغـف

که ما شـاھـد  : "...  اعتراف کند 
بیشترین مـیـزان فسـاد مـالـی در  

آن  .  طول تاریخ در این دوره ھستیـم 
ھایی که عـیـان شـده، سـھـم    چیز 

بسیار ناچیزی است از آنچـه کـه  
...." در واقعیت اتفاق افتاده اسـت 

ـرجسـتـه  " مطالعات ایـن   انـدیشـه ب
ـردگـی  "  اقتصادی  در مـورد گسـت

ـرسـانـد  : فقر اورا به این نتیجـه مـی
ــی  "  ــه در ایــران بــرخ ــان ــاســف مــت

ـرای    شاخص  ـفـی را ب ـل ھای مـخـت
ـر ابـداع کـرده  انـد    محاسبه خط فق

عقیده من اشکـاالت جـدی    که به 
دارد و به دلیل نفوذ مـبـدعـان آن،  

 و حـتـی    مورد پذیرش واقـع شـده 
ـرار   مورد استفاده مرکز آمار نیز ق

در واقـع خـط  . ...  گرفتـه اسـت 
فقر در این آمار ماھیتی سیـاسـی  
ــمـــی   ــای عــل ــن ــه و مــب داشــت

در علم اقتصاد، پـایـه و  .... ندارد  
ـر را بــر   ـق ــن خـط ف ـی ـی ــع اسـاس ت

ھـا    ھای اساسی خانوار   مبنای نیاز 
ـیـازھـا از  .  کنند   استوار می  ایـن ن

ـرخـوردار اسـت  ... تنـوع بـاالیـی ب
یک کاال که ھمه معتقدند اگـر  
ــه خــطــر   ــای فــرد ب ــاشــد بــق نــب

ـنـای    می  افتد، یـعـنـی غـذا، مـب
ـرار   ـر قــ ــ ـق ـــه خـــط فــ ـب مـــحـــاســ

ـر  ......گیرد   می  در محاسبات اخـی
ــزرگســـال   ـرد ب در ایــران ھــر فــ

ــوکــالــری در روز  ٨٠ دوھــزارو  ــل کــی
به نـحـوی کـه ھـم  ....  نیاز دارد 

تغذیه شکمی تامین شده باشـد و  
گرسنگی مرتفع شود و ھم تغذیـه  
ـــن   ـی ـــامــ ـــق ت ـری ـــی از طــ ـــول ـل ســ

ـیـاز بـدن    ریزمـغـذی  ھـای مـورد ن
برای رشـد ذھـنـی و فـکـری و  

ـر  ..... ھـا تـامـیـن شـود   ویتامـیـن  ب
ـر در   اساس محاسبات ما خط فـق

ـرخ تـورم  ٩٣ سال   ، با تـوجـه بـه ن
ـنـج  ـره در شـھـر    برای خـانـواده پ ـف ن

ـران حــــــــــــدود   تــــــــــــھـــــــــــ
. ھـزارتـومـان اسـت ٣٠٠ و   دومیلیـون 

ـر  ٩١ بر اساس آمـار سـال  ...   و ب
ھــای خــط فــقــر،    اسـاس شـاخــص 

درصد جـمـعـیـت کشـور  ٤٠ حدود  
ــق قــرار   ــطــل ــط فــقــر م زیــر خ

مـنـظـور از خـط  . .... گیرنـد   می 
ـیـن یـک سـبـد   فقر مطـلـق، تـعـی
حداقل کـاالیـی اسـت کـه عـدم  
دسترسی به این حداقـل زنـدگـی،  
ــرد و خــانــواده مــورد   ســالمــت ف

ـرد    تھدید قرار مـی  اصـوال  ...  گـی
روستاھای ما نسبت بـه مـنـاطـق  
شھری فقیرتر ھستند و ایـن خـود  
ــه   ــرت ب یــکــی از دالیــل مــھــاج

ـیـز  .  ھاست   شھر  خط فقر دیگری ن
وجود دارد کـه از آن بـه عـنـوان  

ـم کـه    خط فقر شدید یاد می  ـی کن
ــوارھـایــی ھســتــنـد کـه کــل   خـان
مخارجشان اعم از مخارج غذایـی  
و غیرغذایی، سبد غذایی آنھا را  

به این معنا کـه  .  کند   تامین نمی 
ــر تــمــام درآمــدھــای خــود را   اگ

کــردنـد بـاز ھــم    صـرف غـذا مـی 
حداقل سبد غذایـی آنـھـا تـامـیـن  

متاسفانه محاسبات مـا  ... شد   نمی 
درصد جـمـعـیـت  ١٠ دھد    نشان می 

کشور زیر خط فقر شدید بـه سـر  
. برند و این رقم بـزرگـی اسـت   می 

ــن خــط فــقــر خــط فــقــر   ــه ای ب
ـیـز مـی  ـنـد   گرسنگی ن ایـن  .  گـوی

مــیــزان بــه ایــن مــعــنــاســت کــه  
ــه   ــذی ــغ ــا ت ــاری از افــراد ب بســی
ـران   ناکافی و گـرسـنـگـی در ای

بنا بـه نـظـر اسـتـاد  ...."  مواجھند 

الزھرا مھاجرت جمعیت به حاشـیـه  
خود مـنـشـأ بسـیـاری از  "  شھرھا 

ھای دیگر ھستنـد کـه    نابسامانی 
ـلـه  ـر    از آنھا بـه عـنـوان ت ھـای فـق

ـرد ..." نام  ـتـصـاد  .  مـی ب اسـتـاد اق
درس خــوانــده دانشــگــاه اســکــس  
" ادامه میدھد این حاشیه نشینی  

دھنده روابطی اسـت کـه    خود رواج 
کـنـد و    به تولید فقر کمک مـی 

طـور    به ...  کند   فقر را بازتولید می 
ــراد در   ــلــی ایــن دســتــه از اف ک

شوند کـه    بندی می   ای دسته   طبقه 
ــاد   ــه ی ــق ــادون طــب ــه م از آن ب

ـراد را در  .  شـــود   مـــی  ــ ـــن اف ای
 under classاصــــطــــالح،  

نامـنـد؛    معنای مادون طبقه می   به 
زیرا این افراد مـتـعـلـق بـه ھـیـچ  

ایـن مـنـاطـق  ...  ای نیستنـد   طبقه 
ـم و    اصلی  ترین مناطق رشـد جـرای

ــه درون شــھــرھــا   صــادرات جــرم ب
 ..." ھستند 

ھمه اینھا صـرفـا نـمـی تـوانـد از  
ناشـی شـده بـاشـد  " سوء مدیریت " 

ـنـی   بلکه نشان میدھد ھدف مـعـی
ــده اســـت  ــه ش ــظــر گــرفــت . درن

ـرجسـتـه " مطالعـات   ـتـصـاددان ب " اق
ـری   ـراب ـر ونـاب ـق نشان میدھد که ف
نتیـجـه سـیـاسـتـھـایـی اسـت کـه  

 ساله گذشته کامـال  ٢٥ حداقل در 
ـرده شـده   ـیـش ب سازمـان یـافـتـه پ

آخرین نمونه این سیاستھـای  . است 
ـیـن   ضد انسانی را میتوان در تـعـی

ـنـا  .  حداقل دستمزد مشاھده کرد  ب
ـر    درصـد  ٤٠ به مطـالـعـات راغـف

ــدگــی   مــردم زیــر خــط فــقــر زن
ـم کـه   میکننـد امـا شـاھـد بـودی
ـراراسـت مـثـال   دولت یازدھم که ق
ـرد بـا   ـب ـیـن ب رکود تورمی را از ب
کمال بیشرمی دستمزد کـارگـران  
را چندین برابر زیر خط فقر تعییـن  
کرد و ھزینـه رکـورد تـورمـی را  
نیز به تـوده زحـمـتـکـش جـامـعـه  
تحمیل کرده است، و بیشـرمـی را  
بدانجا رسانده که به صراحت بیـان  
کردند اگر مردم از یارانه انصـراف  

تـورم تـا بـدان  )  که نداند (  ندھند  
حد باید پیش برود که این مـقـدار  

آگاھانه اینکـار  .  عمال صفر گردد 

ـرنـد؛ گـران   ـب را دارند به پیـش مـی
کردن حاملھای سـوخـت و آب و  
برق وتلفن، در ماھھای گذشتـه و  
در ھمین یـکـمـاه گـذشـتـه گـران  
شدن تمام اقالم لبنـی تـوضـیـحـی  
ــه   ــدارد جــز گســتــرش آگــاھــان ن

 .فقروفالکت بیشتر و بیشتر 
یکی دیگر از اقتصادانـان کـه از  

خــود را در شــمــار  " بــد حــادثــه  
در  "  اپوزیسیون ناخرسند مـی دانـد 

ــی، راه کــارھــایــی کــه   ــادداشــت ی
ـیـد دار "  بـه زعـم ایشـان  "  شیخ کل

میباید در پیش بگیرد تا بـه قـول  
ـراط  " ایشـــان  از  ـــل صــ ســـه پ

ـررسـی  "  اقتصادی  گذر کند را، ب
میکند و در آخر تاکیـد مـیـکـنـد  

ـتـوانـد  "  اگر دولت حسن روحـانـی ن
از ایـن سـه پــل صـراط بـگــذرد،  
اقتصاد از نفس افتاده بتر از پیـش  
خواھد شد و به گـمـان قـوی بـه  
ـرده مـردمـی   بپاخیزی ھای گسـت

شاید انتظار مـی  .  خواھد انجامید 
رود که نگارنده که خـود را بـی  
پرده پوشی در شـمـار اپـوزیسـیـون  
ناخرسند می دانـد، از ھـر گـونـه  
ـپـاخــیـزی مــردم شـادمــان شــود  . ب

ــســت  ــی ــیــن ن راھــکــار در  ! ... چــن
خـردمـنـد  (!)  نزدیکی آزادیخواھان 

زمـانـی  . .. درون و برون نظام است 
که این دو از برون و درون نظام بـه  
ھم رسند، ایران بـار دیـگـر آزاد و  

انـدک  .  آباد و سربلند خواھد شـد 
جـمـشـیـد  !"(  شھامتـی الزم اسـت 

ــی کــه    -اسـدی  ــاد  " شـھــامــت اســت
در پـی آن اسـت،  "  جمشید اسدی 

این است که شیخ کلیدار حـداقـل  
این  !)  غارتگری را قانونمند کنند 

ـرحسـیـن   تذکری کـه مشـاور مـی
ـر ھـم اشـاره   ـر راغـف موسوی دکت

ـرسـی بـه  :"  میکند  ... عدم دسـت
ـرای    ھا می   حداقل  تواند عامـلـی ب

اعتراضات شـھـری بـاشـد و ایـن  
ــه  ــارھــا در    مســال ای اســت کــه ب

بـا  .  کشور ما اتفاق افـتـاده اسـت 
وجود تذکراتی که داده شـده امـا  
این مساله به اندازه کافـی مـورد  

 ...."توجه واقع نشده  
به گمان قوی به بپاخیزی ھـای  " 

" گسترده مردمی خواھد انجـامـیـد 
ای است که بـارھـا    این مساله "  و  

و  "  در کشور ما اتفاق افتاده است 
این ھمه ھـراسـی اسـت کـه ایـن  
اساتید محترم دارند وبه ھزار زبـان  

ـنـد  ـیـان مـیـکـن امـا اگـر  .  دارند ب
حکومت به حرف ایشان تـوجـھـی  
نمی کند نه اینکه نمی خـواھـد،  

این حـکـومـتـی  .  بلکه نمی تواند 
در پیش گیـرد  "  اعتدال " نیست که  

ـرمشـی بـه   ـریـن ن چون کـوچـکـت
ــرده مــی   ــت ــاخــیــزی ھــای گس بــپ

ـرش  .  انجامد  اما الـزامـا بـه گسـت
ــار "  ــت وکشــت ــون ــد  "  خش ــواھ ــخ ن

ـتـه اگـر بـگـذرانـد  ـب ! انجامـیـد، ال
ـــد   ـی ـــاکــ ـــد اســـدی ت ـی ـــشــ جـــم

ـپـاخـیـزی خـودبـخـودی  :" میکـنـد  ب
مـردم، کـه بـه گـمــان قـوی رخ  
ـری   خواھد داد، مادامی کـه رھـب
آزادی خواه و راھبردی پـایـدار در  
میدان نباشد، یا به بنـد و ک شـت  
ــه   ــا ب ــد، ی ــجـامــی مـردم خــواھـد ان
برآمدن خودکامگانی مردم فـریـب  
و پوپولیست ـ و ای بسـا بـه ھـر  

از  "  ای بسا بـه ھـردو " و این  ."  دو 
سوی اردوگاھی رخ خـواھـد داد  
که ھدفش ازدیاد ثروت شخـصـی  
. فقط یک درصد جامعه  اسـت 

این بارھا وبارھا درتاریخ ثابت شده  
خودکامگانی مردم فـریـب  .  است 

ـم   ـنـه داری و پوپولیسـت را بـه عـی
داریم تجربه میکنیم و ھـمـه ایـن  

خـردمـنـدان  "سالھا شاھد بودیم که  
ـثـی  "  درون و بیرون نظام  به ھر تشـب

ــا چــھــره مــردم   ــد ت ــزنــن دسـت مــی
ـلـمـات   فریبان را به عنوان شیخ دیپ
یا شیخی شکـالتـی را بـه مـردم  
ـیـش از   قالب کنند شیوخی که ب
سه دھه است در جنایـت سـازمـان  
ــتــه دســت داشــتــه انــد و از   ــاف ی
مجریان اصلی آن بـودنـد و ھـمـه  

نظام را از  " ھمت شان این بوده که  
یـعـنـی تـوده مـردم  "  گزند دشمنان 

 . گرسنه نجات دھند 
کالم آخر اینـکـه اگـر بـگـذارنـد؛  
ـقـش   واقعا اگـر بـگـذارنـد مـردم ن
مستقیم در امور روزمـره زنـدگـی  
ـروت داشـتـه   شان وکنترل وتوزیع ث
باشند بی شک به رھـایـی کـل  
مردم منجر خواھد شـد چـرا کـه  
آنموقع است که توده مردم خود را  
بی شکل و بی ھویـت نـخـواھـنـد  
ــد گــذاشــت   ــخــواھــن دانســت و ن

آنھـا را  "  خودکامگان مردم فریب " 
 .قربانی سود سرمایه کنند 

 

 ١  از صفحه   فقر سازمان یافته
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ـران اعـتـصـاب   کارگران در ای
خـود را درحـد یـک شـورش یـا  
ـقـالب کـارگـری تـعـریـف مــی   ان

ـنـد؟   .  کنند  آیا آنھا اغراق می کن
آیا براستی این واقعه تا حد یـک  
ــت کــار و   ــعــی ــالب در مــوق انــق
ـیــر گــذار   ــاث زنـدگــی کـارگــران ت
ــه بــرای   ــع ــن واق ــا ای اســت؟ آی
کارگرانی که بعد از سالـھـا رنـج  
ــه روزی، مسـخ کــار مــی   شـبـان
ـنـده   شوند و معیشت، زندگی و آی
شان، احسـاس و عشـق و آزادی  
شان را کـارفـرمـا بـه گـرو مـی  
ـیـسـت؟ مـن   ـر گـذار ن ـی گیرد تـاث
تاثیر ایـن واقـعـه را زمـانـی کـه  
ــران اعــتــصــابــی   ــده کــارگ ــن ــمــای ن
ـروفـیـل سـاوه بـودم از   کارخـانـه پ

در زمان اعـتـصـاب  .  نزدیک دیدم 
ـتـی کـه   کارگران پروفیل ساوه وق
رستمی کـارفـرمـای شـرکـت در  
طبقه دوم ساختمان مـحـبـوس بـود  
و کارگران در زیر ھمان ساختـمـان  
و روی چمنھا دراز کشیده بـودنـد  
ــد بــه   ــن ــل ــا صــدای ب کــارگــری ب
ــا  بـه خــواب   ــش گــفـت آی دوسـت
ـرسـد در مـقـابـل   میدیدی روزی ب
ـم و   چشمان رستمی دراز بـکـشـی
کسی جرات نکند بـه مـا حـتـی  
تو ھم بگوید و ادامه داد من اگـر  
یک روز زنـدگـی کـردم ھـمـیـن  

برای کارگران رستمی  .  امروز بود 
ـنـی کـه   ـیـافـت خدایی بود دست ن
ــار   حـتـی ھـنـگــام خـواب در کـن
ھمـسـرشـان، کـابـوس نـگـھـبـانـان  
رستمی آنھا را رھا نـمـی کـرد و  
اکنون این خدا اسیر و دربند آنـھـا  
شده بود و اینگونه است که مـی  
ــالب   ــم اگــر انــق ــی ــم بــگــوی تــوانــی
ــل   ــد ک ــواھ ــی خ ــارگــری م ک
مناسبات موجود را زیر و رو مـی  
ـیـن   کند و بردگی مزدی را از ب
ــاکــم   ــود ح ــان خ ــا انس بــبــرد ت
برسرنوشتش شـود، در اعـتـصـاب،  
ــد در   ـن ــواھــ ــی خ ــارگــران م ک
ــات   ــاســب ــن مــن چــارچــوب ھــمــی
ـرای بـھـبـود   موجود، اصالحاتی ب
ـنـد   شرایط معیشت شان ایجاد کـن
و بخشی از مطالبات خود را کـه  

بدون آنھا دیگر قادر به ادامه کـار  
ـنـد بـدسـت آورنـد  . و زندگی نیست

اگر نیک بنگریم ھر دو مقولـه ،  
ـرکـی   شرایط و زمینه ھـای مشـت

ـتـی  .  دارند  در حقیقت کارگران وق
ـنـد کـه   دست به اعتصاب می زن
چاره شان ناچار شده باشد، کـارد  
به استخوانشان رسیده باشد، خشـم  
و انزجارشان ار وضعـیـت مـوجـود،  
ـریـز کـرده   ـب صبرو تحمـلـشـان را ل
ـیـه اخـراج و ھـر   ـرو پ باشد و از آن
پیشامدی را به جان می خـرنـد و  
در واقع دیگر محاسبه و سـبـک  
ـفـکـر و   و سنگین کردن، منطق، ت
ترس جـای خـود را بـه عـمـل و  
حرکت جسورانه یی می دھد که  
ـنـی   ـی نتیجه اش غیر قابل پیـش ب
است و فقط میخواھـنـد از وضـع  
موجود و بن بست و درمـانـدگـی  
که در آن گرفتارند خالص و رھـا  
شوند و در ایـن زمـان اسـت کـه  
اختالفات خود را فـرامـوش مـی  
کنند و تنفـرشـان از یـکـدیـگـربـه   
تنفر از کارفـرمـا و سـرمـایـه دار  
تبدیل می شود و اینـگـونـه اسـت  
که می توان گفـت اعـتـصـاب و  
ــزم   ــانــی ــک ــک م ــالب از ی انــق

ـنـد   اگـر  .  اجتماعی پیروی میکن
ـیـونـی   ـل میدان انقالب، اجتمـاع مـی
خیابان است میدان اعتصاب محل  

ــه  ــان ــارخ ــت و ک ــار اس ھــر  .  ک
ـیـن   اعتصاب میدان جنگـی مـا ب
کـارگـر و سـرمــایـه دار اسـت و  
ــده و   کـارگــران گــرچــه طــرح، ای
ــامــه ایــی بــرای پــیــروزی در   ـرن ب
اعتصاب دارند اما به واقع بـخـش  
اعظم تصمیم گیریھـا را بـایـد در  

در  .  بحبوحه اعتصاب اتخاذ کنند 
ایران بیـش از ده سـال اسـت کـه  
سنت اعتصاب و تجمع بـه امـری  
ــاده   رایــج، عــمــومــی و جــا افــت
ـبـدیـل شـده   درجنبش کـارگـری ت
است اما در فقـدان تشـکـلـھـا ی  
ـنـی کـارگـری در   رسـمـی و عـل
ـر اعـتـصـابـات   کارخانه ھـا، اکـث
ــد  ــت ــی اتــفــاق مــی اف . نــاگــھــان

ــق،   ــه و عــمــی ــاشــت ــات انــب مـطــالــب
نارضایتی شدید، فشار و سخـتـی  

ـیـان   ـرای ب ـبـود راھـی ب کار در ن
ـنـه و شـرایـط را   مشکالت، زمـی
برای بروز ھـر لـحـظـه اعـتـصـاب  

اولین اعتصابـھـا  . مھیا نموده است 
در مراکز کـارگـری مـعـمـوال از  
واحد و قسمتی که کـارکـنـان آن  
ـر   ـیـشـت در سختی و فشار کاری ب
ــتــری   ــقــوق و مــزایــای کــم و ح
ـنـد شـروع مـی   دریافت مـی کـن
شود و به سرعت بسان جرقه ایـی  
که در انبار کاه زده شـود شـعـلـه  
ور می شود در این میان کسانی  
ــان   ــبـاری درمـی کـه نــفـوذ و اعـت
کارگـران دارنـد و بـا جسـارت و  
ــاتــی در   ــق درک و آگــاھــی طــب
ـبـاتشـان   مقابل کارفرمـا از مـطـال
دفاع می کنند به جـلـوی صـف  
رانده مـی شـونـد و سـخـنـگـو و  
نمایندگی کارگران را بعھده مـی  

بدیھی است ھر اعتـصـاب  .  گیرند 
کارگری بستگی به موقعـیـت و  
توازن قوا بین کارگـر وکـارفـرمـا  
ـرخـوردار   از ویژگیھای خـاصـی ب
ـم تـوانسـت   است و الجـرم نـخـواھـی
شرایط کلی حاکم بر آنرا فرمـولـه  
ـم امـا مـی   ـی و اولویت بندی کـن
توان گفت نکات زیر بدون درنـظـر  
گرفتن شماره ھا بر ھر اعـتـصـاب  
ـیـــن   ــ ـــژه در اول ـری بـــوی کـــارگــ
اعتصابھا  حائز اھمـیـت بسـزایـی  

تجربه به ما مـی    -١ : می باشند 
ـم   ـی گوید اعتراضی را شروع نـکـن
ـرقـدرت شـروع   مگر اینکه آن را پ

ـراض و  .  کنیم  اعـتـصـاب بـا اعـت
تجمع کارگران استـارت زده مـی  
شود و ارکان و قدرت اعتصاب و  
ادامه آن تا نیل به ھدف فـقـط بـا  
ـری جـمـعـی   ـم گـی خرد و تصـمـی
ـم   حاصل می شود گرفتـن تصـمـی
ـریـت آن   درمجمع عمومی و مـدی
توسط نمایندگان و سـخـنـگـویـان  
ــصــاب   ــت ــن اع ــی کــارگــری در اول
امری پیچیده وطا قت فـرسـاسـت  
ـر   اما کارگران با تاکید و اصرار ب
تصمیـم در مـجـمـع عـمـومـی از  
ـرخـواھـنـد آمـد و ایـن   عھده آن ب
. بعنی پر قـدرت بـودن اعـتـصـاب 

شکست پدر و مادر ندارد، در    -٢ 

اولین اعتصاب در ھـر کـارخـانـه،  
کارگران باید ھوشیار باشـنـد کـه  
ـم نشـود   اعتصاب به شکسـت خـت
ـیـن   شرایط کـلـی و تـوازن قـوا ب
نــیــروھــای خــود و کــارفــرمــا را  
درنظر بگیرند و حتی اگـر دیـدنـد  
ـر زور اسـت بـا   سنبه کارفـرمـا پ
ـیـاز، بصـورت   گرفتن حداقـل امـت
آبرومندانه ختم اعتصاب را اعـالم  
کنند آنھا در چنین شرایطی بـایـد  
در نظر داشـتـه بـاشـنـد درصـورت  
نگرفتن نتیجه کامال دلخواه و بـا  
ـیـاز و بـا   بدست آوردن حداقل امـت
ـروزی ھـر چـنـد   ـی اتکا بر یک پ
کوچک،  در قـدمـھـای بـعـدی  
ــصــاب   ــوانســت اعــت ــد ت ــواھــن خ
نیرومندتری را شکل دھـنـد و بـه  
ـنـد  . نتیجه  دلخواه تری دسـت یـاب

ـــاب     -٣  ـــص ـت ــ ـر اع ــ ـرای ھ ــ ب
کارگری، تـمـرکـز و در اولـویـت  
ــی و   ــه اصــل ــواســت قــراردادن خ
مشترک مھم می باشد کـه در  
بھترین حالت باید یـک یـا چـنـد  
خواسته ی مشخص و معین، حـق  
به جانب و طلبکارانـه بـاشـد کـه  
ــان را   خـواســت اکــثــریـت کــارکـن
پوشش دھد تا ضمن ایجاد اتـحـاد  
قوی بین ھمه کارکنـان، انـگـیـزه  
ــا   ــادگــی ت الزم را بــرای ایســت
انتھای کار و پیـروزی را داشـتـه  

ـیـن اعـتـصـاب،     -٤ باشن   در اول
تعدادی از کارگران که  سـالـھـا  
ـر کـارفـرمـا را   ـی استثمار و تـحـق
تحمل کرده اند در زمان اعتصـاب  
در نتیجه اقتدار جمعی کـارگـران  
، دچار سرگـیـجـه اعـمـال قـدرت  
می شوند و با پـا فشـاری روی  
مطالبه حداکثری و یا پیشنھادھـا  
و حرکات تندروانه، بـھـانـه دسـت  
کارفرما می دھند، آنھا را بـایـد  
کنترل و مدیریت کـرد و از تـوان  
ـروزی در اعـتـصـاب   ـی آنھا برای پ

ـر و     -٥ استفاده نمود   ضرورت خـب
اطالع رسانی به افکار عـمـومـی  
ـر   ھمراه با گزارش واقعی و تصـوی
از تجمع و اعتصاب به اندازه خـود  
ــد بــیـش از آن   ــصـاب و شــای اعـت

ـر رسـانـی  .  اھمیت دارد  بـدون خـب

مثل اینکه اصال اعـتـصـابـی رخ  
عــکـس و تصـویــر  .  نـداده اســت  

ـبـات   موجودیت اعتصاب را بـه اث
می رسـانـد و فشـار زیـادی بـه  
ــه   ــا ب ــد ت کـارفــرمــا وارد مــیـکــن
مطالبات کارگران پـاسـخ دھـد و  
ــی وعــکــس،   ــدون خــبــر رســان ب
سرکوب و پـایـمـال کـردن حـقـوق  
اعتصابیون امـری اسـت مـتـداول  
ـم از   که بارھـا شـاھـد آن بـوده ای
ــاشـد کــه   ــز مـی ب ـی ھـمـیـن رو ن
کارفرمایان و نیروی سـرکـوب از  
ـر   رسانه ایی کردن و گرفتن تصوی
جلوگیری می کننـد ایـن روزھـا  
تجمعات و اعتصابـات کـارگـری  
بشدت گسترده شده است و تـوجـه  
ویژه محافل کـارگـری را طـلـب  
ـیـات   می کـنـد از ایـن رو تـجـرب
ـقـه   نیروھای مجرب و متشکل طب
کارگر می توانند نقشی مھـم در  
این عرصه ایفا نمایند بویژه اینکـه  

ــاشــیــم  ــھــا ب و  .  اگــردوشــادوش آن
ـیـاتـی کـه بصـورت   اینک تـجـرب

کـارگـران  :  مختصردر زیر می آید 
پیمانکاری یـکـی از واحـدھـای  
ـرای   بزرگ پتروشیمی ماھشھـر ب
ـبـعـیـض،   مطالبات خـود و رفـع ت
اعتصاب خود را در یـک روزداغ  
ـلـی زود   تابستانی شروع کردند خی
واحدھای دیگر نیز به پیشتیبـانـی  
ـنـد و   ـیـوسـت از آنھا به اعتصـاب پ
ـر رسـیـد   ـف جمع آنـھـا بـه ھـزاران ن
مسئولین در اقدامی ھـمـاھـنـگ  
با کم محلی و نیامـدن در مـیـان  
کارگران سعـی در دلسـرد کـردن  
آنھا و شکست اعـتـصـاب کـردنـد  
اما بـا ایسـتـادگـی سـرسـخـتـانـه  
ـرده،   ـررسـانـی گسـت کارگران وخـب

ــد  ــه مــذاکــره  شـدن در  .  نـاچــار ب
ــن،   ــن طــرفــی ــابــی ــذاکــرات م م
سخنگویان و نمایندگان کـارگـران  
نتیجه  را در مـجـمـع عـمـومـی  
مطرح میکردند و چنانچـه مـورد  
پذیرش کارگران قرار می گـرفـت  

ـری  .  تایید می شـد  ـم گـی تصـمـی

 خالصه ای از تجارب و مکانیسم اعتصاب کارگری
  شاپور احسانی راد 
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جــمــعــی کــارگــران در مــجــمــع  
عمومی به نقطه قوت اعـتـصـاب  
ـیـن   تبدیل شد کارفرما و مسـئـول
ــدگــان   ــمــایــن ــد ن ــن ــوانســت نــمــی ت
کارگری را نه تھدید کنند و نـه  
تطمیع، و نتیـجـه درخشـان شـد و  
بخش اعظم مطالبات کارگـران را  
ـردازنـد کـارگـران   ـپ مجبور شدنـد ب
فــوالد قــروه زاگــرس ھشــت مــاه  
ـراضـات   حقوق طلبکار بـودنـد اعـت
ـنـدج بـه حـایـی   آنھا در قروه و سن
نرسید و آنھا برای اجرای خواسـتـه  
ھایشان به تھران آمدند در مـقـابـل  
بیت رھبری، مجلس و پـس از آن  
در مقابل وزارت کار تجمع کردند  
ــا   ــران ب مــذاکــرات مــداوم کــارگ
کارفرما و مقـامـات وزارت کـار  
با کارشکنی و عدم تعـھـد طـرف  
مقابل مواجه می شـد و تـجـمـع  
ـر در   کننـدگـان خسـتـگـی نـاپـذی
ـر ضـد   مقابل وزارت کار شـعـار ب
سرمایه داری سـر مـیـدادنـد روز  
دوم  سـاعـت یـک بـعـد ازظـھـر  
توافقنامه ایی بین طرفین امضـاء  

 شـب پـول بـه  ١٢ شد تا ساعـت  
حساب کارگران واریز شـود و در  
اقدامی عجیب ھمگی را به نھار  
ـر آنـکـه   دعوت کردند و عجیب ت
ـروه   اتوبوس آوردند تا ھمه را بـه ق
برسانند اما جمع تصممیم گـرفـت  
ـرفـنـد   ـرونـد و ت ـنـد ن تا پول نگرفت
ــه   ــعــد کــه ب ــف شــان روز ب کــثــی
تعھدشان عمل نـکـردنـد مشـخـص  
شد کارگران روز سوم شـعـارھـای  
تند و آتشینی سـر دادنـد امـا در  
این روز کارگران را بـا مـذاکـرات  
ـنـج   مداوم می پیچاندند، ساعت پ
عصر روز سوم در حالیـکـه شـدت  
ـرکـانـد و   سرما اسـتـخـوان مـی ت
ھمگی بعـد از سـه روز خسـتـه،  
درمانده و بـی تـوشـه بـودنـد  بـا  
شـکـسـت مـذاکـرات آب پـاکــی  
روی دست کارگران ریختند، تنھا  
ـم   یک راه مانده بود بـایـد بـه سـی
آخر بزنند تصمیم گـرفـتـه شـد بـا  
وجود سرما، شب در وزارت کـار  
ــن   ـنـد و فـردا بـا بسـت اطـراق کـن
خیابان، حـرکـتـی عـمـلـی انـجـام  
ـلـی زود بـه   دھند این تصمبـم خـی
گوش مسئولین وزارت کار رسیـد  
و در اقدامی نادر از ھمـان وزارت  

 پـول بـه حسـاب  ٨ کار تا ساعت  
ھمه کارگـران واریـز شـد  جـمـع  

ـری   ـی کردن اعتصاب و یا بـه تـعـب
خاتمه اعتصاب از شروع اعتصاب  
نیز مھمتر است در حقیقت در ھـر  
اعتصاب کارگری ھـمـه مـوارد،  
ــحــاد و   ــوی شــروع کــردن، ات ق
ـری   ـم گـی ھمبـسـتـگـی و تصـمـی
جمعی، به موقع جلو رفـتـن و بـه  
ـردن   ـنـی، بـاال ب موقع عـقـب نشـی
ـنـدروی،   ـری از ت روحیه و جلوگـی
ھمه موارد کلی و جـزیـی دسـت  
به دست می دھند و اعتصاب را  
موفقیت آمیز می کند در تجـمـع  
کارگران پروفیل ساوه در مـقـابـل  
ــم   ــی ــر چــه تصــم فــرمــانــداری اگ
جمعی براین بود که به دلیل دھـن  
کجی کارفرما به مطالباتشان تـا  
صبح در آنجا بمانند امـا عـقـالی  
ـنـد   کارگری به خوبی می دانسـت
اگر نتوانند تا صـبـح ھـمـه را در  
ــه   ــصـاب ب ــد اعـت ــگـه دارن آنـجـا ن
شکست می انجامد از ھمیـن رو  
در آخرین مذاکراتشان با مقـامـات  
ــم تــجــمــع را اعــالم و تــداوم   خــت
ــعــد در   ــصــاب را بــه روز ب ــت اع
کــارخــانــه مــوکــول کــردنــد ایــن  
ــه مــوقــع و   تصــمــیــم گــیــری ب
ایستادگی پرشور تجمع کنندگـان  
ــود را و تــرس   ــدرت خ ــه ق ک
مقامات را به خوبی دیدند بـاعـث  
شد روز بعد اعتصاب با قـدرت و  
ـیـش   تعداد بیشتری در کارخانـه پ
رود و نتبجه آن شد که کـارگـران  
ــه قــدرتشــان واقــف شــدنــد کــه   ب
ـنـد   ھرموقع که بخواھند می تـوان
. اعتصاب کنند و پیروز ھم شونـد 

ـتـھـا الزم اسـت بـادآور شـوم   در ان
عوامل کلی و جزیـی زیـادی در  
موفقیت یک اعـتـصـاب دخـیـل  
ھستند اما فـاکـتـورھـایـی چـون  
ــا   ــسـتـگــی و ایسـتـادگــی ت ھـمـب

ـری    -حصول نتیجـه   ـم گـی تصـمـب
اطـالع و    -جمعی و تاکید بر آن  

ـر   خبر رسانی مداوم ھمراه با تصـوی
ــادی   ــد تــا حــدود زی ــن مــی تــوان
ـیـت اعـتـصـاب را تضـمـیـن   موفق

شاپور احسانی راد عضـو  .  نمایند 
ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران  
ایران و نماینده اخراجـی کـارگـران  

 پروفیل ساوه 
 

***        
 
 
 
 

بدنـبـال جـنـایـات جـریـان   
اســـــالمـــــی، وحشـــــی و 
تروریستی داعش در عـراق 
اکنون جان ھـزاران نـفـر از 
مردم کردستان که از ترس 
این جریان به کوه ھـا پـنـاه 

از .  برده اند در خـطـر اسـت
پنج روز قبل مـنـاطـقـی از 
شرق موصـل بـا مـحـوریـت 
شــھــر شــنــگــال کــه تــحــت 
حاکمیت بارزانـی بـود، بـه 
. تصرف داعش درآمده است

در این مدت گفته میـشـود 
که صدھا نفر از مردم ایـن 

 دخـتـر ١٧مناطق از جمله 
دانشجو بـه جـرم مـنـتـسـب 

ـــذھـــب  ـــودن م ـــزدی" ب " ای
بـیـش از .  تیرباران شده انـد

ــفــر از مــردم ٢٠٠  ھــزار ن
منطقه شـنـگـال آواره شـده 

 ھــزار ٥٠انــد کــه حــدود 
نــفـــرشـــان بـــه کــوھـــھـــای 
نزدیک شھر شنـگـال پـنـاه 
برده و اکنون در  محاصـره 
نیروھای تـروریسـت داعـش 

این تنھا گوشه .  قرار دارند
ای از جــنــایــات جــریــان 
اسالمی داعـش اسـت کـه 
ــا  پــس از ســالــھــا جــدال ب
جریـان اسـالمـی دیـگـر در 
ـــه ســـرکـــردگـــی  عـــراق ب
ـــا  ـــکـــی، تـــوانســـت ب مـــال
شــکــســت ارتــش مــالــکــی 
مـنــاطـقــی از پـنــج اســتــان 
مرکزی عراق را به تصرف 

داعـش از دو .  خود درآورد
ماه قبل تاکنون ھزاران نفر 
از مردم مـنـاطـق مـخـتـلـف 

عـراق را بـه قـتـل رسـانــده 
صدھـا ھـزار نـفـر از .  است

مردم از تـرس ایـن وحـوش 
اسالمی آواره و بی خانمـان 

 . شده اند
طبق آخرین خبر رسـانـه ھـا  
تعداد زیادی از مردم آواره  
کوھھای نزدیـک شـنـگـال 
کــه در مــحــاصــره داعــش 
ھستند از شدت تشنگی و 
. گرسنگی جان باختـه انـد

بقیه این مردم  در صـورت 
نرسـیـدن کـمـک در خـطـر 

ایـن .  مرگ حتمی ھستنـد
یک قـتـل عـام وحشـیـانـه 

کسانی که با پایین .  است
آمدن از کـوه مـیـخـواھـنـد 
خود را نجات دھند بوسیله 
. داعش تیـربـاران مـیـشـونـد

داعــش راه فــرار مــردم را 
بسته و اکنون  چنـد ھـزار 
نفر با ماندن در این کوھھا 

 درجــه و ٤٥در گــرمــای 
بــدون کــمــتــریــن امــکــانــات 
زیسـتــی در مـعــرض خــطــر 
فوری مرگ از گرسنگی 
ــد ــرار دارن . و تشــنــگــی ق

ــیــن  دولــتــھــا و مــجــامــع ب
الـمـلـلـی تـا کـنـون کــاری 
نــکــرده انــد و اگــر اقــدام 
فوری ای صـورت نـگـیـرد 
این دھھا ھـزار انسـان بـی 
پناه و بی دفاع بـا مـرگ 

حــتــمــی مــواجــه خــواھــنــد  
 . بود
 

 !مردم آزادیخواه جھان
نمیتـوان و نـبـایـد مـنـتـظـر 

روزھـــای آتـــی و اخـــبـــار 
فاجعه انسانی بـزرگـتـر از 

باید فـورا کـاری . این بود
بـــایـــد دولـــتـــھـــا و .  کـــرد

نھادھای بـیـن الـمـلـلـی را 
تحت فشار قرار داد که در 
اسـرع وقـت غـذا و آب بــه 
این مردم بی پناه برسـانـنـد 
و آنــھـا را از ایـن شـرایــط 

 .مرگ بار نجات بدھند
 بــرای تــحــت فشــار قــرار 
دادن دولــتـھــا و نـھــادھــای 
بین الملـلـی تـنـھـا راه ایـن 
اســت کــه مــردم مــتــمــدن 
جھان در حـمـایـت از مـردم 
جنگ زده این منـاطـق بـه 

مـردم ایـران .  خیابان بیاینـد
و بــویــژه مــردم کــردســتــان 
ــردم  ــاع از م ــد در دف ــای ب
عراق و سـوریـه کـه اسـیـر 
جــنــگ و تــرور داعــش و 
دیگر جریانـات اسـالمـی و 
ارتــجــاعــی و دولــتــھـــای 
جنایتکار حاکم شده اند به 

 . میدان بیایند
 حزب کمونیست کارگـری 
از مــبــارزه مــردم عــراق و 
سوریه برای رھایی از شـر 
داعش و ھـمـه مـرتـجـعـیـن 
ـــت ھـــای  ـــگـــر و دول دی
جــنــایــتــکــار ایــن کشــورھــا 
حمایت میکند و در کـنـار 

 .آنھا ایستاده است
حزب کمونیسـت کـارگـری 

 ایران
 اوت ٧، ١٣٩٣ مرداد ١٧

٢٠١٤ 

 جان ھزاران نفر مردم کردستان عراق
 ! در خطر است
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  یک مسئول اتحادیه کـارگـران  
ـتـه اسـت  سـازمـان  :  ساختمانی گف

دلیل تـامـیـن  " تامین اجتماعی به  
ــچ  " اش   نشـدن مـنـابـع مـالـی  ، ھـی

کارگر ساختمانی را امسال بیـمـه  
آمــار ھــای دار و  .  نـکــرده اســت 

دسته ھای وزارت کار و تـامـیـن  
ـیـون   ـل اجتماعی میگویند یک می
. کارگرساختمانی بیمه نشـده انـد 

این در حالی است  که سھـم حـق  
بیمه شان از حقوقشان کسـر شـده  
است و حـتـی بـانـدھـای تـامـیـن  
ــه   ــد ک ــه ان ــت ــی گــف ــاع ــم اجــت
کارفرمایان نیز سھـم خـودشـان را  

ــاشــد را،  ١٢ کـه    درصــد مـی ب
ـیـب  .  پرداخت کـرده انـد  ـرت بـدیـن ت

سازمان تامین اجتماعی رسـمـا و  
علنا یک میلیون کارگر را کـه  
ـریـن شـرایـط   در بدترین و خطرناکت
ـم   ـنـد، را از سـیـسـت کار می کـن
چندغاز بیمه ای که وجـود دارد،  

بـا احـتـسـاب  .  حـذف کـرده اسـت 
یک میلیون کـارگـر بـا خـانـواده  

ـیـون  ٤ ھایشان، رقمی باالی   ـل  مـی
ـنـد  سـازمـان  .  نفر رسما بیمه نیـسـت

تامین اجتماعی کـه در راس آن  
ـیـس   جانیانـی چـون نـوربـخـش رئ
فعلی اش و ھمکار سابـق سـعـیـد  
ـراردارنـد،   ـتـکـار ق مرتضوی جـنـای
سازمان رسمی دزدان و مـافـیـای  

کـار  . کل باندھای حکومت است 
ــن ســازمــان بــر خــالف   ــی ای اصــل
ادعاھایی که در اساسنـامـه اش،  

" ارائه خدمات بیمـه ای "مبنی بر  
ـریـت و سـازمـان   اعالم شـده، مـدی
ـــه ای   ـــھـــای افســـان دادن دزدی
ــاوول   ــپ ــاردی، غــارت و چ ــی ــل ــی م
ـیـن   ـم آن ب ـقـسـی دارایی ھایش و ت
ــای   بـانـدھـای رنـگـارنـگ مـافـی

 .دولت دزدان و قاتالن می باشد 
ـیـمـه ھـای وعـده داده   خبری از ب

ــســت  ــی ــمــه  .  شــده ن ــی ــرســی ب دســت

شدگانی  که دفترچه بیـمـه ایـن  
ــات   سـازمـان را دارنـد بـه امـکـان
بھداشتی و درمانی غیر مـمـکـن  

بیمارستانھـای تـامـیـن  .  شده است 
اجتماعی خون کـارگـران و مـردم  
ــد  ـر را در شــیـشـه کـرده ان ـی ـق . ف

خصـــوصـــی ســـازی و زدن از  
ـیـمـه ای   چندغاز حق و حـقـوق ب
میلیونھا کـارگـربـه بـھـانـه ھـای  

عدم سـودآوری و کـمـبـود  " واھی  
ـتـھـا  ،  " نقدینگی و بـدھـکـاری دول

مجموعه تعرض گسترده دولـت و  
ـیـونـھـا    ـل باندھای حکومتی به مـی

. می باشد کـه در جـریـان اسـت 
تامین اجتماعی بـا سـرمـایـه  و  
ــــــــا   ــــــــی  صــــــــدھ دارای
ــی یـکــی از   ــومـان ــاردت ـی ــل ھـزارمــی
ـریـن کـنـسـرن ھـای مـالـی   بزگـت
حکومت است که صدھا شـرکـت  
تولیدی و خدماتی داشته و کـل  
سرمایه این سازمان در این بـخـش  
. ھا به کـار گـرفـتـه شـده اسـت 

عرصه سودآور که خود بـانـدھـای  
حکومتی ھر از چند گـاھـی بـه  

ـنـد  ـراف مـی کـن ھـمـیـن  .  آن اعـت
اخیرا یک مقام شـسـتـا، شـرکـت  
سرمایه گذاری تامین اجتـمـاعـی  
اعالم کرده که در سه ماه ه سـال  

ـیـارد  ٤٠ جاری بیش از   ـل  ھزار مـی
تومان درآمدھای پیش بینی شـده  
ــق شــده   ـرای ســال جــاری مــحـق ب

ــمـاعــی  .  اسـت  ــن اجـت ــامـی دزدان ت
ــاال کشــیــدن ایــن درآمــد   بــرای ب
افسانـه ای ، بـالفـاصـلـه اعـالم  

ـلـی  : "کرده اند  ـب که البته دولـت ق
ـیـارد تـومـان  ٦٠ بیش از    ھزار میل

بدھی به این سازمان داشـتـه کـه   
ـران ایـن   ـرای حـب این درآمـد ھـا ب
ـر   بدھی ھا بـه شـرکـت ھـا و زی
ـرارداد   مجموعه ای تابعه طـرف ق
دولت  در امر بیمه ھـا،مـحـاسـبـه  

ـــن   ".  خـــواھـــد شـــد  ـرجـــمـــه ای ــ ت

ــدن   ــاال کشــی ــدی، ب ــولــبــن فــرم
درآمدھای افسانه ای و تقسیم آن  
بین باندھـای قـدرتـمـنـد کـنـسـرن  
ـم در   ھای مالی و شـرکـت سـھـی

بـا یـک  .  این دزدیھا مـی بـاشـد 
ـیـن درآمـدی آنـوقـت تـامـیـن   چـن
اجتماعی بی شـرمـانـه مـیـگـویـد  
نمی تواند یک میلیون کارگر را  

" کمبود مـنـابـع مـالـی "  به دلیل  
 .بیمه نماید 

ـیـس   سازمان تامین اجتماعی و رئ
ــا   ــخـش ب فـعـلـی آن پـاســدار نـورب
ــق   ــاب ــاران س ــک ــم ــاری ھ ــی دســت
مـرتضـوی وبـانـد دولـت احـمــدی  
نژاد که ھنوز ھم در این سـازمـان  
ــوذ دارد، کــارشــان مــدیــریــت   ــف ن
دزدیھا، چپاوول و غارت سـرمـایـه  
ــرد م مــی   ــران و م ھــای کــارگ

ـر حـق بـخـش  .  باشد  اعتراضـات ب
ھای گوناگون جامعه کـارگـری  
به  سیاستھای این سازمان ھـنـوز  

ـیـونـھـا کـارگـر و  . ادامه دارد  میل
ـر ایـن   ـراب کارکن بیمـه شـده در ب
دزدیھا از این سازمان و زدن بیـمـه  
. ھای موجود ساکت ننشسته انـد 

ــان مــھــم اســت کــه   ــی در ایــن م
کارگران ساختمانی ھم بـه صـف  
ــه و   ــوســت ــن اعــتــراضــات پــی ای
برخورداری از خدمات بیمه ای را  
به دولت و کـارفـرمـایـان وتـامـیـن  

ـنـد  ھـمـه  .  اجتماعی تحمیـل نـمـای
ــی بــرو   ــی ب ــمـان کـارگــران ســاخــت
برگردد باید بیمه شده و ھمه بیمـه  
ھای تامین اجتماعی باید شامـل  

ـراض  .  حالشان بشود  فقـط بـا اعـت
قدرتمند و متشکل این بـخـش از  
ــری وبــا   ــروم کــارگ جــامــعــه مــح
حمایت کـل کـارگـران شـاعـل و  
ــارزه   گســتــرش اعــتــراض و مــب
میشود خواستھا و مطالبات برحـق  
ــت دزدان و   ــران را بــه دول کــارگ
ــه داران   قـاتــالن اسـالمــی سـرمــای

حکومت آدمـکـشـان  .  تحمیل کرد 
فقط زبان زور و مـبـارزه را مـی  

بــرای نــقـد کــردن ھــمــه  .  فـھــمــد 
مطالبات و حق و حقوق این بخـش  

راه  .  کارگران باید به مـیـدان آمـد 
 .دیگری نیست 

 
 درصد کارگران ٩٠*

حادثه دیده در حین کار 
 !بیمه نبوده اند

این خبری است که در سایتـھـای  

بر اساس این خبر  .  حکومتی آمده 
 درصد کارگـران کـه در  ١٠ تنھا  
ــیــن کــار دچــار  ٩٢ ســال    در ح

ـیـمـه   حادثه شده  و جانباخته اند، ب
 درصـد  ٩٠ به عبارتـی  .  بوده اند 

ــده در ســال   ــه دی ــران حــادث کــارگ
گذشته که فوت کرده اند، تـحـت  
پوشش تامین اجتماعـی و بـویـژه  

ـر اسـاس  .  بیمه حوادث نبوده انـد  ب
ــش از یــک ھــزار   ــر بــی ــب ــن خ ای
کارگر ساختمانـی در مـدت یـاد  
ــخــاعــی   ــعــه ن شــده دچــار ضــای

ــر آمــده  .  انــد    شــده  ــب در ادامــه خ
ــل  :"  اســت   ــاب شــھــرداری رقــم ق

ـیـمـه کـارگـران   توجھی را بابـت ب
ھا دریـافـت    ساختمانی از کارفرما 

کنند که این حق بیمه یـا در    می 
اختیار سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

گیرد و یا آنـکـه پـس از    قرار نمی 
ھـا بـه    دخل و تصـرف شـھـرداری 

 ".شود   سازمان پرداخت می 
ــخـش کـوچـکـی از   ـنـھـا ب ایـن ت
ــات جــمـھــوری اســالمـی و   جـنـای
ــمـاعــی در   ــن اجــت سـازمــان تـامــی
. برخورد به کـارگـران مـی بـاشـد 

محیط ھای کار قتلگاه کارگران  
ـر اســـاس آمـــار  .  شـــده اســـت  بــ

ـیـن    تـا  ١٨٠٠ حکومتی ساالنه ب
 نفـر در حـیـن کـار دچـار  ٢٨٠٠ 

. حادثه شده  و جـان مـی بـازنـد 
ھزاران نفر دیـگـر مسـدوم شـده و  
ــد  ــشــون ــی ــقــص عضــو م . دچــار ن

سازمان تامین اجتماعی که سھـم  
ـیـک از   بیمه کارگران را اتـومـات
دستمزدھایشان کم می کـنـد، نـه  
تنھا ھیچ کاری برای رسیـدگـی  
به مشـکـالت  ایـن کـارگـران و  
پرداخت حـق وحـقـوقشـان نـکـرده،  
ـیـحـانـه    بلکـه بـی شـرمـانـه و وق
ـرای تـوجـیـه   دھھا دلیل و بھانـه ب
ــت   ــه وضــعــی ــدگــی ب عــدم رســی
اسفناک این بخش از کارگران و  
بازمانـدگـانشـان آورده، بـا ایـجـاد  
ـبـوھـی از   موانع  کارگران را با ان
ــررات و   ــق مشــکــالت اداری و م
ـرو کـرده تـا کـارگـران   قوانین روب
ـبـه   سرگردان شده و دست از مـطـال
ـر حـق و   پرداخت خسارت  و سـای

وقـاحـت وبـی  .  حقوق شان بردارنـد 
شرمی این جانیان تا جایی رفـتـه  
که این قاتالن کارگران، ھـمـیـشـه  
ــا و   ــھ ــواســت ــه درخ ــخ ب ــاس در پ
ــات کــارگــران در مــوارد   ــب مــطــال

حوادث کار، اتوماتیـک کـارگـر  
ــه   ــھــی ــا ت ــه و ب ــصــر دانســت را مــق
ــدھـایشــان از   گـزارشــات دروغ بـان
ــم بــه عــدم   مــوارد حــادثــه، حــک
رسیدگی به خواستھای کـارگـران  

ـنـکـه  .  در این مـوارد مـیـدھـنـد  ای
مقام حکومتی اعتـراف مـیـکـنـد  

 درصـد کـارگـران حـادثـه  ٩٠ که  
ـیـانـگـر اوج   دیده بیمه نبوده انـد، ب
ـم و   ـفـاوتـی رژی جنایـات و بـی ت
کارفرمایان به کشـتـار کـارگـران  
. در محیط ھای کار مـی بـاشـد 

در قبال این وضعیت امـا دزدان و  
چپاولگران حکومتی که سرمـایـه  
ــزار   ــا ھ ــی ھــای صــدھ و دارای
ـیـارتـومـانـی ایـن سـازمـان را   میل
قبضه کرده اند، پول و امـکـانـات  
ودارایی ھایش را در بخـش ھـای  

ــه  "  ســود ده و پــردرآمــد "  ســرمــای
گذاری کـرده و سـودشـان را بـه  

 .جیب میزنند 
بخش بیمه حوادث در محیط کـار  
ـررات   تامین اجـتـمـاعـی، کـه مـق
ضــدکــارگــری را کــه در وب  
سایتش گذاشته تا به ادعای ایـن  

حق و حـقـوق  " باندھا، کارگران از  
ـیـسـت  " شان آگاه شوند  ، چـیـزی ن

ـفـات   ـراز مـخـال جز توجیھـات و اب
ھای قانونـی ورسـمـی بـانـدھـای  
حکومتی و کارفرمایان و تـالش  
برای مـنـصـرف کـردن کـارگـران  
حادثه دیده از ادعـای غـرامـت و  

در یـک کـالم  .  پرداخت خسارت 
ـررات،  . سردواندن کارگران  ھمـه مـق

تبصره ھا و قوانین اشـاره شـده در  
این وب سایت با این تـوجـیـه کـه  

کاربست مـحـلـی  "ھمه این قوانین  
و منطقه ای و بسـتـه بـه شـرایـط  

شامل حال حادثه دیدگـان  "  کاری 
ـبـال   میشود، عمال کارگـران را دن

 . نخود سیاه می فرستد 
 

ــن دعــواھــای بــرحــق   ــازه تــری در ت
کارگران با باندھای گـردآمـده در  
تامـیـن اجـتـمـاعـی، مـیـشـود بـه  
ـیـد   موضوع حـادثـه در واحـد تـول
پوشاک در تھران در سال گذشته  

ــن مـاجــرا ســه  .  اشـاره کــرد  در ای
شـھـرداری  .   کارگر زن جانباختند 

در تبانی با تـامـیـن اجـتـمـاعـی،  
دولت و کـارفـرمـایـان ھـنـوز کـه  
ھنوز است بعد از گذشت یکـسـال  
از این حادثه دلخراش، پاسخی بـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در 
 ! بیمه نشده اند٩٣سال 
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خواستھا و مطالبات بـازمـانـدگـان  
در کنار آن  .  این حادثه نداده است 

مدام حکومت و تامین اجتمـاعـی  
" بی احتیاطی کـارگـران "موضوع  

ـنـکـه   را پیش کشیده و علیرغم ای
ـراضـات، دولـت و   زیر فشـار اعـت
ــه   ــد ک شــھــرداری اعــالم کــردن
کارفرمای شرکـت مـقـصـر مـی  
باشد، اما ھیچگونه خساراتی بـه  
. باز ماندگان پرداخت نشـده اسـت 

در کنار این باندھـای حـکـومـت،  
ـر   شھرداری، تامیـن اجـتـمـاعـی ب
بازماندگان فشـار آورده انـد کـه   
ــه و   ــت ــرداش دســت از شــکــایــت ب

ـنـد  ایـن  .  موضوع را پیگیری نکـن
ــایــات   ــن ــریــن نــمــونــه از ج تــازه ت
جمھوری اسالمی و کارفـرمـایـان  

 .برعلیه کارگران می باشد 
مورد دیگر حادثه خـفـگـی یـک  

 پیمانکاری تسکـو    کارگر شرکت 
ــی   ــوب ــارس جــن ــه پ ــطــق در مــن

در مـاه گـذشـتـه مـی  )  عسلویه ( 
ـنـا  .  باشد  خبرگزاری حکومتی ایل

کـارفـرمـایـان  : در این بـاره نـوشـتـه 
ــھــام    بـه  ــاده از ات ــف ــا اسـت ــی ب راحــت

کوتـاھـی کـارگـر در  " ای    کلیشه 
فرد مصـدوم و یـا  "  رعایت ایمنی 

باخته را مقصر اعالم کـرده و    جان 
از زیر بار مسئولیت شـانـه خـالـی  

کوتاھـی کـارگـر در  . " کنند   می 
به معنای مـقـصـر  "  رعایت ایمنی 

دانستن کـارگـر حـادثـه دیـده در  
ـرداخـتـن خسـارت و   حین کار و نپ
امکانات مداوای کارگران توسط  
. تـامـیـن اجـتـمـاعـی مـی بـاشــد 

ـران تـحـت حـاکـمـیـت   روزانه در ای
جمھوری اسالمـی دھـھـا حـادثـه  

مـحـیـط  .  حین کار روی مـیـدھـد 
ـلـگـاه   ـت ھای کار ناامن بـوده و ق

ــد  ــن ــن و  .  کــارگــران ھســت ــوانــی ق
مقررات حمایتی از کـارگـران در  

آنـچـه بـه  .  عالم واقع وجود نـدارد 
ـیـمـه و   ـررات ب عنوان قوانین و مـق
ـرده   بویژه بیمه حوادث از آن اسـم ب
ـررات  در   ـیـن و مـق میشود، قـوان
ـر   دفاع از کارفرمایان و دولت و ب
ــران مــی بــاشــنــد  ــه کــارگ ــی . عــل

کارگران حادثه دیده ھیـچ حـق و  
حقوقی نداشته، اگر کشته شونـد،  
ــدگــانشــان   ــازمــان ــه ب خســارتــی ب

اگـر کشـتـه  .  پرداخت نمـی شـود 
نشوند و دچار نقص عضو بشونـد،  
ــی و مــداوا را   ــات درمــان امـکــان

ندارند و بدتر از ھمه از کار اخراج  
ـیـز   شده و چندرغاز درآمدشان را ن
ـــش   از دســـت داده و وارد ارت
ــد  ــشــون ــی بــیـکــاران مـی ــیـون ــل . مـی

جمھـوری اسـالمـی و بـانـدھـای  
گردآمده در تامین اجتماعـی امـر  
و ذکرشان پرداختن بـه مشـکـالت  
ــا ایــن   ــر ب ــی ــر درگ ھــزاران کــارگ

ـیـسـت  ـرای  .  مشکالت نبوده و ن ب
حکومت جانیان اسالمی سـرمـایـه  
داران جــان و زنـدگــی کــارگــران  
. ھیچ موقع ارزش نـداشـتـه اسـت 

از گرده و در بدترین شـرایـط کـار  
ـر   ـراب می کشند، دستمزد چندین ب
ـردازنـد، بـه   زیر خط فقر را مـی پ
ــدرغــاز   ــه  از چــن ــان ــھ ــا ب دھــھ

وای بـه  . دستمزدھا کم می کنند 
حال کارگری که در یک چنین  
ـتـی دچـار حـادثـه بشــود  . وضـعـی

ھیچ تامینـی نـدارد وزنـدگـی و  
شیرازه ھزاران خانواده کارگری یـه  
این شیوه و روال توسط حـکـومـت  

در  .  آگاھانه از ھم پاشیده میـشـود 
ـر انسـانـی،   کنار این وضعیت غـی
ـــن   ـی ـــامــ ـران ت ـــگــ دزدان و غـــارت
اجتماعی، پول ھای کـارگـران را  
ــاز   ــدرغ ــده، از چــن ــا دزدی ــم رس
ـبـھـای   خدمات بیمه ای زده و جـی
ـری و   ـــ ـب ــــت رھـــ ـی ـــ گشــــاد ب
ـنـد  . کارفرمایانش را پر مـی کـن

ــمـاعــی در   ــن اجــت سـازمــان تـامــی
کنارکارفرمایان، سرمایـه داران و  
دولتشان مسئول ھمه این جـنـایـات  
ـران   بر علیه جامعه کارگری در ای

در برابر این قتل عـام  .  می باشند 
ــوقــی و بــی   ــی حــق کــارگــران، ب
امکانـاتـی و مـرگ تـدریـجـی،  
طبقه کارگـر و ھـمـه کـارکـنـان  
جامعه باید متحـدانـه و در صـف  
واحد بر علیه حـکـومـت دزدان و  

تنھا اتحاد،  .  قاتالن به میدان بیاند 
تشکل و زور مبـارزه کـارگـران و  
ــبــات و   مــردم قــادر اســت مــطــال
ـیـونـھـا کـارگـر و   ـل خواستھای می
مردم زجر دیـده را بـه حـکـومـت  
گانگسرتھای اسـالمـی سـرمـایـه  

 . داران تحمیل نماید 
 
 

***      
 
 
 
 
 

ــات   ــراضــات و اعــتــصــاب ــت اع
ـبـش   کارگری ایندوره بر متـن جـن
. مطالباتی کارگـران، ادامـه دارد 

عنصر آگاھی و فاکتور توسل به  
ــخــاذ   ــوثــر در شــکــل ات ــزار م اب
ـراضــی   اعـتـصــاب و تـجـمــع اعــت
خودبخودی نبوده و بر کـوھـی از  
تجارب اعتراضات موردی استـوار  

ـم  . است  ـی مادام بر ایـن بـاور ھسـت
ــســم اعــتــراض و   ــانــی کــه مــک
اعتصابات کارگری خـودبـخـودی  
ــکــا و گســتــرش و   ــســت، ات نــی
ـنـدی اعـتـصـابـات جـایـگـاه   جمعب

ـنـدی  .  مھمی پیدا میکنـد  جـمـعـب
ـراض و اعـتـصـابـات   موردی اعـت
ایندوره و در اختیار قرار دادن ایـن  
ــھــای مــجــمــع   ــال ــجــارب از کــان ت
عمومی و شبکه ھای روابـط در  
محافل و مـیـدیـای اجـتـمـاعـی،  

ــــت دارد  ـی یــــکــــی از  .  اھــــمـــ
مکانیـسـمـھـای سـراسـری کـردن  
ـقـاط قـوت و   ـیـان ن اعتصاب و ب
ضعفھای درون جنبـش کـارگـری  
در کشــورھــایــی کــه تشــکــل و  
اتـحـادیـه ھـای کـارگـری وجــود  
دارند و کارگران زیر تیغ سـانسـور  
ـنـد، بـه   و دستگیری و زندان نیست

یمن وجود ده ھا نشریه و امـکـان  
ـر   ـنـار امـکـان پـذی ـی برگزاری سـم

محدودیت ھای ابراز وجـود  .  است 
ـران شـنـاحـتـه شـده   کارگران در ای

ـیـل  .  است  ـب ـتـھـایـی از ق محـدودی
ــان و   آزادی تشــکــل، آزادی بــی
آزادی روزنامه و آزادی سمینار و  

ـتـھـا  .  رادیو و تلویزیون  این محدودی
ـرش و بسـط تـجـارب   مانع گسـت
اعتراضات و اعتصابات کارگری  
ــن   ــود ای ــا وج ــا ب ــد، ام ــن ھســت
محدودیتھا، در معدود سایتـھـایـی  
که مسائل کـارگـران مـنـعـکـس  
ــدادی از   ــع ــط ت ــوس ــود ت ــش مــی
ـتـشـر   کارگران مطالب مھمـی مـن

ــود  ــش ــاده و  .  مــی ــف ــه اســت دامــن
درسگیری از این مطالب مـحـدود  

ــار  .  اســت  ــه اخــب ــاشــی مــا در ح
کارگری تالش می کنیم نکـات  
مھم و آمـورنـده ایـن مـطـالـب را  

اخیرا توسـط یـکـی  .  منتشر کنیم 
ــن کــارگــری  ــور  ( از فــعــالــی شــاپ

احسـانـی راد نـوشــتـه ای تـحــت  
خالصه ای از تجـارب و   »عنوان  

 «مکانیسم اعتـصـاب کـارگـری 
احسانی راد در  .  منتشر شده است 

ــا   ــه تـجــارب زنـده و ب ــوشـت ایـن ن

ــصـــاب   ـت ــی در مـــورد اعــ ارزش
ـنـدی   کارگران در ایران را جـمـعـب

او در مـورد اھـمـیـت  .  کرده است 
اعتصاب، سنت اعتصاب و اینکه  
چرا کارگران بایـد بـه اعـتـصـاب  
دست بزنند و قـدرت اعـمـال اراده  
ــت و   ــل دول ــاب ــود را در مــق خ
کارفرماھا به نـمـایـش بـگـذارنـد،  

و سـپـس مـراحـل  .  حرف زده است 
طی شده اعتصـاب کـارگـران در  
فوالد قروه زاگرس  را جعبندی و  
نکات آموزنده ایـن اعـتـصـاب را  

ــه کــرده اســت  فــعــالــیــن  .  بــرچســت
کارگری را به مطالعه این مقـالـه  
در ھمین شـمـاره نشـریـه، دعـوت  

به این امید که کارگـران  . میکنم 
ـر   ـیـشـت فعال بتوانند تعداد ھر چه ب
ــاب و اعــتــراضـــات   ــص از اعــت
ـیـار    گارگری جمعبندی و در اخـت

 .    کارگران بگذارند 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 کارگران و اعتصابات ایندوره
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 اعتراضات
نیز ) مرداد١٩(کارگران فوالد زاگرس امروز

 در مقابل مجلس تجمع نمودند
ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران    مـرداد از  ١٩ امروز یکشن

ساعات اولیه صـبـح کـارگـران فـوالد زاگـرس در مـقـابـل  
مجلس شورای اسالمی تجمع اعتراضی برپا نمـودنـد طـبـق  

ـر  ١٠٠ اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تعـداد   ـف  ن
از کارگران شرکت فـوالد زاگـرس در پـی بـی پـاسـخـی  
ـری   وزارت کار و تعطیل بودن مجلس در روز گذشتـه و سـپ
کردن شب در محوطه فضای سبز حرم ، امروز از سـاعـات  
اولیه صبح  برای دومین بار ،در مـقـابـل مـجـلـس شـورای  
اسالمی تجمع نمودند بعد از چـنـدیـن سـاعـت ایسـتـادگـی  
ـر و   ـی ـر دولـت تـدب ـنـی ب کارگران و فریاد شـعـارھـایـی مـب

کو تدبیر و کو امید و حکومت عدل علی این ھـمـه  , امید  
نماینده شھرسننـدج    «احسن علوی »آقای  .... بی عدالتی و  

نمایند نور، ھر کدام جدا جدا   «عبدالوحید فیاضی »و آقای  
به میان کارگران آمدند و درد دلھای آنان را شنیدند و قـول  
دادند که انعکاس دھنده آمال کارگران در مـجـلـس بـاشـنـد  
در ادامه وقتی مجلسیان متوجه شدند که کارگران بـا ایـن  
ـنـد   گفتگوھا به تجمع خود پایان نمیدھند از کارگران خواست
ـنـد کـه   تقاضاھای خود را برای ھیئت رئیسه مجلس بفرسـت

نماینده شھـر   «محسن بیگلری »در ادامه این تقاضا ، آقای  
سقز و سرپرست مجمع نمایندگان استان کـردسـتـان و عضـو  
کمیسیون صنایع مجلس از طرف ھیئت رئیسه مجـلـس، بـه  
ـنـدگـان   میان کارگران آمد و با پروین محمدی و دیگر نـمـای
کارگران فوالد زاگرس وارد گفتـگـو شـد و آنـان تـمـامـی  
ـروه و   مشکالت پیش آورده از سوی کارفرما و اداره کـار ق

ـرای آقـای  ـری »استانداری کردستان را ب ـیـگـل  «مـحـسـن ب
ـر   ـنـد تـا مـانـع انـحـالل غـی توضیح دادند و از ایشان خواسـت
ـروه   قانونی تنھا  شرکت تولیدی شھرشان شوندو اداره کار ق
ـیـه کـارگـران  فـوالد زاگـرس   ـق را مجاب نمایند تا جھت ب
ـیـکـاری صـادر   ـیـمـه ب ،حکم  قطعیت انحالل و معرفی به ب

ـیـز قـول مسـاعـد داد تـا   «محسن بیگلری »ننماید آقای   ن
امروز در جلسه بعد از ظھر کمیسـیـون صـنـایـع  و مـعـادن  
مشکالت کارگران را طرح نـمـایـد و تـمـام تـالش خـود را  
ـنـدگـان    جھت احیای این شرکت انجام دھد در ضـمـن نـمـای
ـنـده شـھـر   کارگران  فوالد زاگرس با آقای قادر مرزی نمـای
قروه در مجلس نیز به طور تلفنی شـکـایـات خـود را طـرح  

 بـه تـجـمـع خـود پـایـان  ١٢.٣٠ نمودند کارگران در ساعت  
 اتحادیه آزاد کارگران ایران  . دادند و به شھرشان بازگشتند 

 
تجمع اعتراضی کارگران فوالد زاگرس 

 مقابل وزارت کارو مجلس
  ٩٣  مـرداد  ١٨ صبح امـروز  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  * 

 نفر از کارگران فوالد زاگرس بار دیگردر مـحـل  ١٠٠ حدود  
طبق اخـبـار رسـیـده  ! وزارت کار تجمع اعتراضی برپا نمودند 

به اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح امروز کارگـران پـس از  
ـر  ٣٥ صدور رای ھیئت حل اختالف اداره کار قروه جھت   ـف  ن

از ھمکارانشان مبنی بر تایید انحالل شرکت فوالد زاگـرس  
و معرفی آنان به بیمه بیکاری به تھران آمدنـد و خـواسـتـار  
پاسخگویی مسئولین وزارت کار شدند اما مسولیـن وزارت  
کار با بی تفاوتی از انحالل یک شرکت و بیخانمـان شـدن  

ھیچ پاسخی بـه کـارگـران نـداد و  ,  خانوار کارگری  ٢٦٠ 
پیشنھاد ادامه رسیدگی به این شکایت را در دیوان عـدالـت  

ـتـوجـھـی نـاامـیـد  .  اداری طرح نمود  ـی اما کارگران با ایـن ب
نشدند و برای ادامه اعتراضشان به مجلس شورای اسالمـی  
, مراجعه نمودند ولی با توجـه بـه تـعـطـیـل بـودن مـجـلـس  

ـنـد و   ـئـت ریسـه مـجـلـس نـوشـت کارگران  نامه ایی به ھـی
خواستار رسیدگی به موضوع انحالل و اشتغالشان شدند ایـن  

 ادامه داشت و کارگران در مـجـمـع  ١٢.٣٠ تجمع تا ساعت  
عمومی خود تصمیم گرفت که فردا صبح به تـجـمـع خـود  
در مقابل مجلس ادامه دھند بعد ازاعالم غیرقانونی انـحـالل  

ـنـد مـاه  ٢٦ کارخانه فـوالد زاگـرس در تـاریـخ   ،  ٩٢  اسـف
ای را در    کارگران به قصد بازگشت به کار، شکایت نـامـه 

ـم   ـنـظـی ـروه ت اداره تعاون کار ورفاه اجـتـمـاعـی شـھـرسـتـان ق
ـرای     ٣٥ کردند، اما اخیرا این اداره با اعالم حکم قـطـعـی ب

نفر از کارگران بجای صدور حکم بـازگشـت بـکـار، حـکـم  
دریافت مقرری بیمه بیـکـاری صـادر کـرده اسـت کـه بـه  
معنی تایید بیکاری کارگران است از نظر کارگران انـحـالل  

است و ایـن شـھـرسـتـان ھـیـچ   «صوری »این واحد تولیدی  
واحد تولیدی و یا صنعتی دیگری نـدارد و ایـن کـارگـران  

ـرای تـامـیـن مـعـاش خـانـواده  شـان دچـار    بعد از بیکاری ب
قابل ذکـر اسـت کـه ایـن  .  مشکلھای فراوانی خواھند شد 

ـریـھـای مصـرانـه ی خـود  ٩٢  تیر  ١٨ کارگران از    با پیگـی
توانستند جلوی اخراجشان را بگیرند وتمامی حق و حقـوشـان  

ـنـد ولـی کـارفـرمـا بـعـد از  ٩٢ را تا پایان    دریـافـت نـمـای
کشمشھای یک ساله با کارگران وارد دسیسه ی دیگـری  
ـتـوانـد   شد و از موضوع انحالل استفاده نمود تا بـار دیـگـر ب
کارگران را اخراج نماید متاسفانه اداره کار قروه با توجـه بـه  

 رای به برگشت بـه کـار ایـن کـارگـران  ٩٢ اینکه در سال  
داده بود و موضوع ورشکستگی را که از طـرف کـارفـرمـا  
طرح شده بود باطل دانستـه و شـرکـت  فـوالد زاگـرس را  

در رای ھـای  ,  قادر به ادامه فعالیت تولیدی دانسته بـود  
انحالل و ورشکستگی شرکت فوالد  زاگـرس  , امسال خود  

را مورد تایید قرار داده است که این موضوع کامال خـالف  
 ٩٣  مرداد  ١٨ قانون است اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
 تجمع کارگران شرکت کولھایم در سنندج

ـنـدج در مـقـابـل  :  مرداد ١٨  کارگران شرکت کولھایم در سـن
. دفتر این شرکت در سنندج تجمع اعتراضی برگزار کـردنـد 

آنھا در اعتراض به اخراج جمعی از ھـمـکـاران خـود تـجـمـع  
ـنـده ایـن  .  کردند  کارگران اخراج شـده اعـالم کـردنـد گـردان

شرکت دست به اخراج کارگران زده و قصـد دارد تـا پـایـان  
 .کارگر را اخراج کند ٥٠٠ مرداد ماه  

 
 تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازندران 

کارگران بازنشستـه واحـد نسـاجـی مـازنـدران در  : مرداد ١٨ 

اعتراض به عدم دریافت معوقات سنوات گـذشـتـه، مـقـابـل  
 .درب فرمانداری قائمشھر تجمع کردند 

 
 تشکیل کمیته پیگیری مطالبات 

ـرض نسـاجـی  ٨٠٠ تجمع  : مرداد ١٨  ـر از کـارگـران مـعـت  نف
ـیـت  الـعـبـاس کـاشـان و بـا    کاشان مطابق با قرار قبلی در ب

در این گـردھـمـائـی کـه بـا  .  حضور نماینده مجلس کاشان 
ھای کارگران متـوفـی    حضور کارگران و شماری از خانواده 

ـنـد، تشـکـیـل  ١٣٨٠ ھایی از سال    که چک   در دست داشـت
ـری     نفره بـه پـی ٦ شده بود قرار شد تا با تشکیل کمیته   گـی

و دستیابی مطالبات معوقه کارگران ایـن نسـاجـی سـرعـت  
 .بخشیده شود 

 روز گـزارشـی از  ٢٠  تـا  ١٥ کمیته در شکل تعاونی ھر  
گیری شده را در مـکـانـی بـا حضـور مـقـامـات    چه پی   آن 

. انتظامی استان با حضور تمامی کارگران ارائه خواھـد داد 
ـر   ـبـات کـارگـران عـالوه ب دستور کار کمیته پیگیری مطال

گیری و وصول مطالبات معوقه شـامـل روشـن سـاخـتـن    پی 
ھای کارخانـه بـه    ای بابت بدھی   ھای مصادره   وضعیت زمین 

تأمین اجتماعی و دنبال کردن آخرین تصمیم شورای تـأمـیـن  
 درصد از درآمـد فـروش  ٦٠ استان مبنی بر اختصاص دادن  

 درصـد بـابـت طـلـب  ٤٠ ھا به تأمـیـن اجـتـمـاعـی و    زمین 
ـتـه  .  کارگران از کارخانه خواھد بود  ـره  ٦ اعضای کـمـی ـف  ن

پیگیری مطالبات کارگران آقایان سـیـدرضـا ھـدری، رضـا  
ـیـه، مـھـنـدی    سیدی  جوال، محسن رمضانی، محمـد صـدرائ
 .زاده، محمود امیری تعیین شد   تقی 
 

 اعتصاب وتجمع کارگران نیشکرھفت تپه 
ـیـشـکـر ھـفـت ٥٠٠ : مرداد ١٨  ـرای     نفر از کـارگـران ن ـپـه ب ت

دومین بار در ماه جاری در اعتراض به عدم دریافـت یـک  
ماه و نیم حقوق دست از کار کشیده و در مقابل سـاخـتـمـان  

ـیـدی تـجـمـع کـردنـد  تـجـمـع  .   امور اداری ایـن واحـد تـول
ـر و    کنندگان که در بخش  ھای کشاورزی، مھندسی، تعمـی

... نگھداری، مطالعات نیشکر، حسابداری و امور اداری و 
ھای خـرداد    کنند خواستار دریافت حقوق معوقه ماه   کار می 

ـپـه  .  و تیر ھستند  کارگران مجتمع کشت وصنـعـت ھـفـت ت
ـر مـاه را از  ٥٠  ـی  درصد از حقوق خرداد و حقـوق کـامـل ت

کارفرما طلب کارند، عالوه بر حقـوق، کـارگـران مـجـتـمـع  
ـنـدی   کشت وصنعت ھفت تپه به عدم بازنگری طرح طبقه ب

ـقـه  ٨٣ از سـال  .  مشاغل نیز اعتراض دارند   کـه طـرح طـب
بندی مشاغل در مجتمع کشت وصنعت ھفت تپـه اجـرایـی  
شده است ھنوز ھیچ بازنگری در افزایش حـقـوق کـارگـران  

ـپـه حـدود  .  انجام نشده است  مجتمع کشت و صنعت ھفـت ت
 نفر از آنـان امـروز دسـت  ٥٠٠ ھزار کارگر دارد که بیش از  

 از کار کشیده وفعالیت تولیدی ندارند 
 

  «ھفت تپه»تجمع کارگران 
ـنـدگـان کـه در بـخـش ٥٠٠ :  مرداد ١٧  ھـای    نفر ازتجمع کن

ـر و نـگـھـداری، مـطـالـعـات   کشاورزی، مھنـدسـی، تـعـمـی
ـره کـار مـی  ـنـد    نیشکر، حسابداری و امور اداری و غـی کـن

ـر    خواستار دریافـت حـقـوق خـود در مـاه  ـی ھـای خـرداد و ت
 .ھستند 

 تجمع اعتراضی رانندگان معدن چادر ملو
 نفر از رانندگان معدن چادر ملو در تـجـمـعـی  ٤٠ : مرداد ١٧ 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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در این معدن اعتراض خود را در خصوص نرخ کرایـه ھـا و   
 . دستمزد خود اعالم کردند 

 
تجمع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 

دستگاھھای اجرایی مقابل استانداری 
 خوزستان

  ٩١ پذیرفته شدگان در آزمون اسـتـخـدامـی سـال  :  مرداد ١٤ 
ـرنـد و ھـنـوز جـذب    که ھمچنان در بالتکلیفی به سر مـی  ب

اند، برای سومین بار در اعتراض به وضـعـیـت خـود از    نشده 
. شھرھای مختلف مقابل استانداری خوزستان تجمع کـردنـد 

تجمع کنندگان معترض خواستار رسـیـدگـی بـه وضـعـیـت  
 .مبھم خود بودند 

  
 تجمع ساكنان مسکن مھر پارس آباد 

ساكنان مسکن مھر پارس آباد  در جـلـوی درب  :  مرداد ١٤ 
فرمانداری به افزایش قیمت مسکـن مـھـر ایـن شـھـرسـتـان  

یكی از معترضان حـاضـر در ایـن تـجـمـع  .  اعتراض کردند 
ـرای واحـدھـا خسـتـه  :  گفت  دیگر از انتظار و ھزینه نمودن ب

ـم و و کسـب   شده ایم، برای ما که دارایی چنـدانـی نـداری
درآمدمان اندک است، پرداخت افزایش قیمتھا بسیار سخـت  

طرحی که برای اقشار کم درآمد در نظـر  :  وی افزود .  است 
  ٣٢٨ بایست ماھانه به صـورت سـاده    گرفته شده بود و می 

 ھزار تومان و بـا  ٢٤٥ ھزار تومان و به شیوه پلکانی ماھی  
ـنـج سـال  ٢٠ باز پرداخت    ساله پرداخت شود ولی به عـلـت پ

 سـالـه  ١٥ کم کاری پیمانکار اکنون اعضا باید این وام را  
.  ھزار تومان اقساط پرداخت کننـد ٤٠٠ و ماھانه نیز باالی  

ـیـان كـرد  ـیـز ب ـیـن  :  یکی دیگر از معترضان ن ـیـت پـای ـف کـی
واحدھای مسکونی ساخته شده به حدی است که ھنـوز از  

تـوان    عمر این واحدھا چیزی نگذشته، ولی به راحـتـی مـی 
مشـکـالت  .  وجود رطوبت در سـاخـتـمـان را مشـاھـده کـرد 

آور اسـت    مسکن مھر در پارس آباد به حـدی فـراوان و درد 
دار شدن به این وضـع خـواھـد بـود    دانستم، خانه   که اگر می 
ـرضـان .  دادم مستأجر بمانم   ترجیح می  : یكی دیـگـر از مـعـت

تمام کسانی که در مسكن مھر ساكن ھستند از اقشار کـم  
درآمد و نیازمند به خانه بوده که از تمام زندگی خود مـایـه  
گذاشتـه و بـا پـول وام ازدواج و حـتـی فـروش طـالھـای  
ھمسرانشان موفق شدند تا سرمایه ای جور كـرده و بـه ایـن  
ـیـمـانـكـار ایـن   مساكن نقل مكان كنند و درست نیست كـه پ

 .پروژ ھا نسبت به افزایش نجومی آن كنند 
 

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد کمالوند 
 خرم آباد

دانشجویان ترم تابستانی دانشگاه آزاد کمالوند در  :  مرداد ١٨ 
آباد، در اعتراض به وضعیت خراب خـدمـاتـی دانشـگـاه،    خرم 

دست به اعتصاب زدنـد و از رفـتـن بـه کـالس خـودداری  
 .کردند 

 
درگیری جوانان خرم آباد با مزدوران 

 حراست
ـقـالل ایـن  :  مرداد ١٨  جمعی از جوانان خرم آباد در سینما اسـت

ـری ھـنـگـامـی  . شھر با مزدوران حراست درگیر شدند  درگـی
روی داد که این مزدوران بـه وضـعـیـت پـوشـش جـوانـان و  
ـراد   ـتـی ای ـفـکـیـک جـنـسـی رعایت نکردن طرح ارتجاعی ت

 .گرفته و قصد اذیت و آزار این جوانان را داشتند 
 

 خشم مردم بندرعباس 
صحنه تکان دھنده نوزادی که در یـک کـارتـن  :  مرداد ١٥ 

سر راه رھا شده بود، مردم بندرعباس را به شدت خشمـگـیـن  
یک کودک نوزاد در یک کارتن در کـنـار  .   کرده است 

ـنـد کـه بـه  .  خیابان رھا شده بود  مردم بندرعباس می گـوی
دلیل گسترش فقر و مشکالت اقتصادی خیلی خانـواده ھـا  
حتی نمی توانند مسائل اولیه فرزندان نوزاد خـود را حـل و  
فصل کنند، به ھمین دلیل آن را در کنار خیابان رھـا کـرده  

 . اند 
 

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ھمدان
ـرگـزار  :  مرداد ١٦  دانشجویان دانشگاه ھمدان در اعتراض به ب

نشدن کالسھا و بی کفایتی گردانندگان آن، در مقابل اتـاق  
 .رئیس مزدور این دانشگاه تجمع کردند 

 
تجمع اعتراضی روستاییان شھرستان بانه در 

 اعتراض به قطع آب آشامیدنی
جمعی از روستاییان شھرستان بانه در اعتراض بـه  :  مرداد ١٨ 

ـرای دومـیـن بـار در مـقـابـل   قطع بـودن آب آشـامـیـدنـی ب
 .فرمانداری در این شھر تجمع کردند 

 
 گزارش

 
 یک میلیون کارگری که بیمه نیستند

ھـیـچ  :  ھای صنفی کارگران ساختمانی   رئیس کانون انجمن 
سـازمـان تـامـیـن  .   بیمه نشـده ٩٣ کارگر ساختمانی در سال  

اش، ھـیـچ    اجتماعی به دلیل تامـیـن نشـدن مـنـابـع مـالـی 
ـیـمـه نـکـرده مـنـابـع مـالـی   کارگر ساختمانی را امسـال ب
ـیـمـه کـارگـران   ـر قـانـون ب ـی ـی ـررسـی تـغ ـیـل ب سازمان به دل

ـر ایـن قـانـون  .  ساختمانی در مجلس تامین نشده است  ـی ـی تـغ
ـررسـی    برای چندین ماه در کمیسیون  ھای مختلف مجلس ب

ـتـی انـجـام   ـب شده است اما نمایندگان مجلس ھنوز اقدام مـث
نمایندگان در این حوزه کم کاری کردند تـا یـک  .  اند   نداده 

میلیون کارگری که بیمه نشدند و به اصطـالح پشـت خـط  
 .قرار دارند، نتوانند از مزایای بیمه استفاده کنند 

 
پرونده مرگ کارگران در آتش سوزی 

 ماه در مراحل مقدماتی٧جمھوری پس از 
برادر یکی از جان باختگان حـادثـه آتـش سـوزی  :  مرداد ١٨ 

یک کارگاه تولید پـوشـاک خـیـابـان جـمـھـوری از عـدم  
پیشرفت پرونده قضائی کشته شدن دو کـارگـر زن در ایـن  

ـنـی »حمید فروتنی برادر  .  حادثه خبر داد  کـه   «نسرین فـروت
ـیـدی در  ٢٩   دی در حادثه آتش سوزی یک کـارگـاه تـول

عـلـی  :  خیابان جمھوری تھران جان باخت، در این باره گـفـت 
ـرونـده  ٧ رغم گذشت    ماه از ثبت شکایت اولیای دم، ھنوز پ

رسـد کـمـاکـان در مـرحـلـه    پیشرفتی نداشته و به نظر مـی 
طی این مـدت چـنـدیـن بـار بـه  .  تحقیقات مقدماتی است 

 دادسرای جنائی مراجعه کردیم امـا ھـنـوز ھـیـچ  ١٠ شعبه  
ـم   پاسخی روشنی نگرفـتـه  ـم جـان  .  ای ـبـل از مـراسـم چـھـل ق

ـری   ـیـگـی ـری جـامـی پ ـت باختگان، حادثه را از طریـق کـالن

ـم  .  کردیم  ـنـظـی ـیـه را ت پس از آن در آگاھی تـھـران شـکـوائ
بـا وجـود  .  کردیم و پرونده به دادسرای جنائی فرسـتـاده شـد 

ـر رسـیـدگـی سـریـع،    وعده  ـنـی ب ھای مساعد مسئولین مـب
ـرونـده دریـافـت   تاکنون ھیچ پاسخ روشنی درخصوص روند پ

: فروتنی در خصوص علـت حـادثـه تصـریـح کـرد .  ایم   نکرده 
شناسان به خانـواده ھـا    علت اصلی حادثه ھنوز از سوی کار 

ـیـسـت عـلـت آتـش  .  اعالم نشده است  کمـاکـان مشـخـص ن
سوزی چه بوده و یا چرا تجھیزات آتـش نشـانـی در زمـان  

حـادثـه آتـش سـوزی  .  حادثه با مشکل مـوجـه شـده اسـت 
 دی سـال گـذشـتـه و در آخـریـن  ٢٩ خیابان جمھوری، روز  
در ایـن حـادثـه کـه  .   طبقه رخ داد ٥ طبقه یک ساختمان  

یک کارگاه تولیدی پوشاک آتش گـرفـت و دو کـارگـر  
ـیـن   زن که برای فرار از حرارت از پنجره سـاخـتـمـان بـه پـائ

ـنـی ». سقوط کردند  آذر حـق  » سـالـه و  ٤٤ ،  «نسرین فروت
 ساله دو کارگر زن کشته شده در ایـن حـادثـه  ٦٠ ،  «نظری 
ـنـجـره آویـزان  .  ھستند  این دو کارگر برای حفظ جانشان از پ

ـرای نـجـات ایـن دو زن،   شدند اما در ھنگام امدادرسانی ب
نردبان ھیدرولیکی ھنگام بازشدن دچار مشکـل شـد و بـاز  

ـر گـزارش سـازمـان بـازرسـی شـھـرداری تـھـران،  .  نشد  بنـاب
ـرار   ـق ـر در اسـت عملیاتی نشدن نردبام اول آتش نشانان و تـاخـی

ـرگـذار بـوده اسـت  ـبـودن  .  نردبام دوم در این حادثه اث ایـمـن ن
ـبـل    ساختمان، بی  توجھی مالک به اخطارھای ارائه شـده ق

ـلـه   از حادثه و وجود مقادیر زیادی نخ و پشم شیشه در راه پ
ساختمان ازسوی سازمان بازرسی شـھـرداری تـھـران، دیـگـر  

 .اند   عوامل موثر در این حادثه معرفی شده 
 

خلف وعده بانک کشاورزی برای حل 
 مشکالت کارگران نی بر شوشتر

اواخر خردادماه سال جاری بانک کشـاورزی بـه  :  مرداد ١٤ 
عنوان سھامدار شرکت کشت و صنعت کارون متعـھـد شـد  

 میلیارد ریال به سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی  ٦٠٠ با پرداخت  
 ساله بیمه و بازنشستگی کارگران این شـرکـت  ١٠ مشکل  

را حل کند اما بعد از گذشت بیش از یک ماه تـا کـنـون  
بانک کشاورزی اقدامی در این راستـا انـجـام نـداده و بـه  

سازمان تامین اجتماعی ھـم  .  تعھدات خود عمل نکرده است 
ـر شـرکـت   از برقراری مزایای بازنشستگی کارگـران نـی ب

ـر  ١٧٠٠ کشت و صنعت کارون شوشتر با جمعیتی حدود   ـف  ن
ـیـمـه بـازنشـسـتـگـی تـوسـط   ـرداخـت سـھـم ب به دلیل عدم پ

اواخر خرداد مـاه سـال وعـده  .  کارفرما استنکاف کرده است 
ـر   ـر شـوشـت حل مشکل بیمه و بازنشستگی کارگـران نـی ب

اما از آن تـاریـخ  .  سال ازطرف وزارت کار داده شد ١٠ بعد از  
تا کنون مشکل این کارگران ھمچنان به قوت خـود بـاقـی  
است و بانک کشاورزی بـه تـعـھـدات خـود عـمـل نـکـرده  

 .است 
 

بیمارستان تازه تأسیس عسلویه جوابگوی 
 حوادث کارگری این منطقه نیست

سکن و جـراح مـغـز و اعصـاب،    تی   بیمارستان عالوه بر سی 
زایشگاه و دندانپزشکی نداشته و به گفته بـخـش اطـالعـات  

ھـای    مـرکـز جـراحـی ( کلینیک    بیمارستان قرار است به دی 
ـریـن حـوادث کـاری در مـنـطـقـه  )  محدود  ارتقاء یاید بیشت

ای    چه چنین حـادثـه   است و چنان  «سقوط و گازگرفتگی »
اسـکـن    تـی   برای کارگران اتفاق افتد، امکانات پزشکی سی 
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ـیـسـت و بـایـد مصـدوم بـه   و ارتوپدی بیمارستان پاسخگو ن
 کیلومتر تا عسلویه فاصله دارد،  ٧٠ بیمارستان کنگان که  

 .انتقال یابد 
 

 حکم پرونده قاتل ستار بھشتی  قطعی شد
ـر  ١٠٥٧ حکم شعبه  : مرداد ١٦   دادگاه جزایی تھران مبنـی ب

محکومیت مامور پلیس متھم در پرونده فوت ستار بھشتـی  
به سه سال حبس تـعـزیـری، دو سـال اقـامـت اجـبـاری در  

 ضربه شالق به اتھام تـوھـیـن و فـحـاشـی از  ٧٤ برازجان و  
.  دادگاه تجدید نظر استان تھران قطعـی شـد ١٤ سوی شعبه  

گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بھشـتـی روز  
در دادنـامـه ای کـه  :  پنجشنبه ضمن اعالم این خبر افـزود 

برای خانواده ستار بھشتی ارسال شده دادگـاه تـجـدیـد نـظـر  
ـراسـاس  .  استان تھران حکم دادگاه قبلی را تایید کرده است  ب
 آبـان مـاه  ٩ این گزارش ستار بھشتی وبالگ نویس ایرانی  

ـیـت  ١٣٩١ سال   ـیـه امـن  توسط پلیس فتا به اتھام اقـدام عـل
 آبـان  ١٣ ملی بازداشت شد و سه روز پس از بازداشت یعنی  

پس از فوت ستار بھشتی با شکایت اولیـای  . ماه درگذشت 
دم پرونده ای به اتھام قتل عمد تشکیل شد اما شـعـبـه اول  
بازپرسی دادسرای جنایی تھران مـرگ سـتـار بـھـشـتـی را  
ـیـای دم   قتل شبه عمد تشخیص داد که وکیـل مـدافـع اول
ستار بھشتی به این مساله اعتراض کرد و پرونده برای رفـع  

ـری کـارکـنـان دولـت  ١٠٥٧ اختالف به شعبه   ـف  دادگاه کـی
پس از چند مرتبه رفت و آمد پرونده بین دادسـرا  .  ارجاع شد 

و دادگاه، دادگـاه مـرگ سـتـار بـھـشـتـی را شـبـه عـمـد  
در نـھـایـت  .  تشخیص و آن را به دادسرای جنایی ارجاع داد 

ـتـل عـمـد بسـتـه   رسیدگی به پرونده ستار بھشتی به اتھام ق
ـتـل   شد و دادسرا از خانواده او خواست برای پیگیری اتھام ق
شبه عمد شکایت جدیدی ارایه کنند که اولیای دم سـتـار  
بھشتی در نامه ای به دادستانی تھران از اینکار خـودداری  

ـتـل  .  کردند  پس از آن دادستانی تھران پرونـده را بـا اتـھـام ق
ـرای   ـرخـواسـت ب ـف شبه عمد به جریان انداخت و با صدور کـی

 مجتمع قضایی کـارکـنـان دولـت  ١٠٥٧ رسیدگی به شعبه  
  ١٩ شـعـبـه دادگـاه  .  به ریاست قاضی حیدری ارجـاع کـرد 

فروردین ماه امسال جلسه رسیدگی به دادگاه مامور مـتـھـم  
در این پرونده را برگزار و وی را به سه سال حبس تـعـزیـری،  

ـرازجـان و    ضـربـه شـالق  ٧٤ دو سال اقامـت اجـبـاری در ب
ایـن  .  تعزیری بابت اتھام توھین و فـحـاشـی مـحـکـوم کـرد 

ـرای رسـیـدگـی در مـرحـلـه   حکم با اعتراض متھم پرونده ب
 دادگاه تـجـدیـد نـظـر اسـتـان  ١٤ تجدید نظرخواھی به شعبه  

تھران ارسال شد که شعبه تـجـدیـد نـظـر در نـھـایـت حـکـم  
 ) منبع ایرنا .(دادگاه قبلی را تایید کرد 

 
تراشی ادارات دولتی اھواز در راه  مانع

 بازنشستگی کارگران کارخانه فارسیت اھواز
ـنـده و     در پی سیاست ٩٠ از سال  : مرداد ١٥  ھای محدود کـن

بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیسـت و سـازمـان  
زای    بھداشت و درمان در تولید و فروش محصـوالت سـرطـان 

از چرخه تولید، اداره تامیـن اجـتـمـاعـی و اداره   «آزبستی »
کار اھواز از پذیرش سوابق سخت و زیان آور کـارگـران ایـن  

ـنـد   واحد خوداری مـی   کـارگـر  ٣٠٠ در حـال حـاضـر  .  کـن
فارسیت اھواز مشمول بازنشستگـی بـا مشـاغـل سـخـت و  

تامین اجتماعی و اداره تعاون کار و رفـاه  .  زیان آور ھستند 

ـیـش مـواد    اجتماعی اھواز مدعی  اند که چون از دو سـال پ
ـیـد ایـن شـرکـت حـذف شـده  انـد، کـارگـران    آزبستی از تـول

تواند از مزایای قانونی مشاغل سخت زیان آور در ایـن    نمی 
این شرایط در حـالـی از سـوی  .  زمانی استفاده کنند   مدت 

این دو نھاد دولتی برای کارگران به وجود آمـده اسـت کـه  
 ساله در تولید محصوالت آزبسـتـی  ٢٠  تا  ١٨ کارگران بین  

ھـا    اند و ھم اکنون نیز محصوالت آزبستی که سـال   فعال بوده 
اند در این کارخانه وجـود دارنـد    پیش در این واحد تولید شده 

ـر روی ایـن مـحـصـوالت   و کارگران به سفارش مشتریـان ب
 .دھند   کارھای پردازش و تراش انجام می 

شـنـاسـان    بر اساس آزمایشـھـای انـجـام شـده از سـوی کـار 
سازمان محیط زیست و مرکز بـھـداشـت اسـتـان خـوزسـتـان  
درسال جاری، میزان پراکندگی آزبست در محیط کـارخـانـه  

ـیـش از  .   برابر استانداردھای جھانی اسـت ٩ فارسیت اھواز   پ
ـیـد مـحـصـوالت آزبسـتـی از مـجـمـوع     ٧٠٠ ممنوعیت تول

کارگر این کارخانه حدود سه چھارم کارگران به شیوه رایـج  
  ٩٠ با مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شدند اما از سال  

تامین اجتماعی و اداره تعـاون کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی از  
ھم اکـنـون  .  کنند   پذیرش سختی کار کارگران خوداری می 

ـرونـده در  ٣٠٠ این    کارگر رسمی کـارخـانـه بـا تشـکـیـل پ
تامین اجتماعی آماده بازنشستگی تـحـت قـانـون مشـاغـل  

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

 
نمایندگان اخراجی کارگران پاالیشگاه 

 آبادان در انتظار قضاوت وزارت کار
ـنـده  : مرداد ١٥  پس از گذشت سه ماه از بیکارسازی دو نمـای

کارگری در بخش حمل و نقل پاالیشگاه آبادان، اداره تـعـاون  
کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد اروند ھنوز حـکـم نـھـایـی  

سیـامـک  .  خود را در خصوص این پرونده صادر نکرده است 
ـنـده سـابـق بـخـش   ملک یکی از دو کارگر اخراجی و نمای

ـررات  :  حمل ونقل پاالیشگاه آبادان در این باره گفت  طبق مـق
ـرونـده  ١٠ مناطق آزاد اداره کار باید ظرف مـدت    روز بـه پ

شکایت کارگران رسیدگی کند و ھمینطور پس از گـذشـت  
 روز حکم نھایی را به شاکیان پرونده اعـالم کـنـد، کـه  ٤٠ 

رسد اداره کار مـنـاطـق آزاد تـعـلـل    در این پرونده به نظر می 
ـرگـزاری سـه جـلـسـه در  .  کرده اسـت  اداره کـار بـعـد از ب

خصوص پرونده شـکـایـت مـن و ھـمـکـارم کـه بـا حضـور  
کارفرما انجام گرفته است تـا کـنـون از صـدور حـکـم بـه  

. اطالع ھستیم خـوداری کـرده اسـت   دالیلی که ما از آن بی 
ــه ســود   ــه ب ــکــجــانــب ــطــور ی ــاطــق آزاد ب مــقــررات کــار مــن
کارفرماست و دست او را برای اخراج کارگر بطـور کـامـل  

ـنـکـه مـا  .  باز گذاشته است  ـیـان ای سیامک مـلـک بـا ب
ـم، در   امیدی به صـدور رای بـازگشـت بـکـار خـود نـداری
خصوص جزئیات دالیل اخراج خود و ھمکارش آقای عبـاس  

اخراج ما دو نفر بـه  :   سال سابقه کاری گفت ٢٤ غالمی با  
ـیـمـانـی پـاالیشـگـاه   ـرار دادی و پ عنوان نماینده کارگران ق

بـه عـنـوان مـجـری   «ثمین صنعـت »آبادان از سوی شرکت  
بخش حمل نقل پاالیشگاه آبادان پس از آن صـورت گـرفـت  

ـیـش از   ـرار داد ب   ٨٠ که ما مخالفت خود را بـا امضـاء ق
ـم   ـنـظـی کارگر قرار دادی و پیمانی که به صورت یکسویه ت
ـیـز حـاضـر بـه امضـای   شده بود اعالم کردیم و کارگـران ن

ـتـه وی، شـرکـت  .  قرارداد یکسویه نشدنـد  ثـمـیـن  »بـه گـف

در حالی این دو نماینده کارگری را به بھانه اتـمـام   «صنعت 
ـم   ـی مھلت قرارداد اخراج کرد که ھنوز حدود یـک مـاه و ن
دیگر از اعتبار قرارداد کاری آنان باقی مانده بود و بعـد از  
ـرارداد بـا   اخراج این دو کارگر، کارفرما موفق به امضـاء ق

ـنـد مـاه سـال  ٢٩ در تـاریـخ  .   سایر کارگران شد    ٩٢  اسـف
مھدی آل بویه کارگر بخش شستشـوی کـارگـاه مـرکـزی  

ـنـه  »پاالیشگاه آبادان که زیر نظر شرکت پیمانکاری   ـقـشـی ن
ـر امضـای    کار می  «فردوس  ـراب کرد به دلیل مقاومـت در ب

ایـن  .  برگه تسویه حساب پیش از انعقاد قرار داد، بیکار شـد 
ـیـف اسـت در   کارگر که تا ھم اکنون نیز بیکار و بـالتـکـل

 فروردین ماه سال جاری به اداره تعاون کـار و رفـاه  ٦ تاریخ  
اجتماعی منطقه آزاد اروند شکایـت کـرد ولـی ھـنـوز ایـن  
اداره بعد از چند مرحله رسیدگی، حکم نھایی در خصـوص  

 )منبع ایلنا .(این پرونده صادر نکرده است 
 

 بکارگیری معلمان بدون بیمه و مزد 
ای که از اواخر دولت احـمـدی نـژاد    براساس رویه :  مرداد ١٤ 

در وزارت آموزش و پرورش متداول شده  در مدارس مناطـق  
ـفـاده   دور افتاده از افرادی برای تکمیل کادر آمـوزشـی اسـت

 معیارھای مـربـوط     حداقل   شود که بدون در نظر گرفتن   می 
ـلـمـان اعـم از زن و  .  اند   به مزد و بیمه استخدام شده  این مـع

ای کـه    مرد تحت عنوان معلم آزاد در مـدارس دور افـتـاده 
ھـا بـا    آموزش و پرورش برای تـکـمـیـل کـادر آمـوزشـی آن 

ـیـمـه و در ازاء   مشکل کمبود نیرو مـواجـه اسـت، بـدون ب
دریافت دستمزی به مراتب کمتر از مـزد مصـوب شـورای  

 .عالی کار مشغول به کار ھستند 
 

نوبت کاری پرستاران ھنوز بر مبنای مصوبه 
 شود  سال پیش محاسبه می٦
ـنـای حـقـوق  :  مرداد ١٤  ـر مـب نوبت کاری پرستاران ھـنـوز ب

ـیـن نـامـه اجـرایـی  .  شـود    محاسـبـه مـی ٨٧ مصوب سال   آئ
ـم   ـنـظـی تعیین نوبت کاری پرستاران ھنـوز از سـوی دولـت ت

 مـوظـف  ٨٧ این درحالی است که دولت در سال  .  نشده است 
ـریـت خـدمـات   شده بود ظرف شش ماه از اجرای قانـون مـدی

ـم کـنـد  ـنـظـی نـوبـت کـاری  .  کشوری این آئیـن نـامـه را ت
 تابع قانـون اسـتـخـدام کشـوری و  ٨٧ پرستاران تا پایان سال  

  ٨٨ نظام ھماھنگ کارکنان دولت بود اما از ابتـدای سـال  
ـتـھـای   ـیـن نـوب ـرای تـعـی قانون مدیریت خدمات کشـوری ب

در آن زمان این قانون آئین نـامـه اجـرایـی  .  کاری حاکم شد 
ھـا بـه    نداشت بنابراین دولت وقت مقرر کرد که نوبت کاری 

ـنـای سـال    مـحـاسـبـه  ٨٧ طور موقت بر مبنای حقوق مـب
این آئین نامه ھـنـوز نـوشـتـه نشـده و نـوبـت کـاری  .  شود 

  ٥ ھای دولتی ھنوز و بـعـد از گـذشـت    پرستاران بیمارستان 
در مـھـر  .  شـود    محاسبه مـی ٨٧ سال، بر مبنای حقوق سال  

ـیـن نـامـه  ٩١ سال   ، ھیات امنای وزارت بـھـداشـت یـک آئ
اجرایی برای تعیین نوبت کاری پرستاران تنظیـم کـرد و آن  

ـیـن نـامـه  ٩١ را از فروردین سال    قابل اجرا دانست اما این آئ
ـیـن نـامـه وزارت  .  ھم اجرایی نشده اسـت  بـا اجـرای ایـن آئ
 ھـم  ٩١ شد برای شش ماھه اول سـال    بھداشت موظف می 

ـرداخـت کـنـد  ـرسـتـاران  .  معوقه نوبت کاری به پرستـاران پ پ
ـر اسـاس مـزد مصـوب شـورای    بیمارستان  ھای خصوصی ب

ـنـد   عالی کار نوبت کاری خود را دریافـت مـی  نـوبـت  .  کـن
  ١٥ ،  ١٠ کاری این پرستاران بسته به نوع شیفت کـاریشـان  
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.  درصد از حقوق مصوب شورای عالی کار اسـت ٥ . ٢٢ و   
ـتـی    در حال حاضر نوبت کاری پرستاران بیمارستان  ھـای دول

  ٨٧ بر مبنـای حـقـوق مصـوب کـارکـنـان دولـت در سـال  
ـنـا افـزایـش  .  شود   محاسبه می  با تنظیم آئین نـامـه ایـن مـب

 .یابد و در نتیجه حقوق پرستاران نیز بیشتر خواھد شد   می 
 

گزارشی از آخرین وضعیت کارگران سد 
 بنیر مریوان

ـر  ٤٥٠  بنا به گزارش رسیده حدود   ـی ـن  نفر از کارگران سـد ب
کـارفـرمـای  .  در آستانه اخراج و بیکاری قرار گـرفـتـه انـد 

ـری روسـتـای  ٥ شرکت احداثی سد بنیر واقع در   ـلـومـت  کـی
ـروژه حـقـوق و مـزایـای   نگل از توابع مریوان از آغاز ایـن پ
ـرداخـتـه و   کارگران را به بھانه ھای مختلف نصفه و نیمه پ

در  . گاھی تا چندین ماه در پرداخت حقوق تاخیر وجـود دارد 
ادامه این سیاست ھای ضد کارگری، کارفرما این بار بـه  
ـبـه مـورخ   ـبـار کـافـی از روز شـن بھانه نبود بودجه و اعـت

ـر اعـالم کـرده  ١٨/٠٥/٩٣  ـی ـن  به کارگران شاغل در سـد ب
ـرونـد و   است  که باید به مرخصی اجباری با نصف حقوق ب

ـنـد  .  کارگاه را تعطیل نموده است  این مسئلـه بـا واکـنـش ت
کارگران روبرو شده و آنان با تـجـمـع در مـحـوطـه کـارگـاه   

الزم به ذکر است کارگـران  .   خواھان بازگشت به کار شدند 
ـیـابـی بـه   سد بنیر در طول سال جاری چندین بار برای دسـت
ـراض   حقوق و مزایای معوقه خود دست به اعتصـاب و اعـت
ـرداخـت   زده اند و ھر بار نیز کـارفـرمـای ایـن شـرکـت بـا پ
بخش ناچیزی از دستمزدھای عقب افتاده آنان را با وعده و  

در واقع کارفـرمـا  . وعید به سر کارھایشان باز گردانده است 
با چشم انتظار نگه داشتن کـارگـران و خسـتـه کـردن آنـان  
سعی در فرسایش و از بین بردن ھـمـبـسـتـگـی کـارگـران و  
ـیـن   فراھم نمودن شرایطی برای آسان سازی تعدیل نیرو و پـای

ـتـه  . آوردن دستمزد و استخدام نیروی کار ارزان را دارد   کمـی
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای   ی ھمـاھـنـگـی ب

 ١٣٩٣  مرداد  ١٩ کارگری  
  

 سواد میلیون بی١٠
ـیـونـی ٧٧ میلیون بی سواد از جـمـعـیـت  ١٠  ـل ،   ٩٠ سـال  .  مـی
سـال فـاقـد  ٦ ھزار نفر در گروه سنی بـاالی  ٧٠٠ میلیون و  ٩ 

ـیـون و  ٣ تحصیل بودند كه از این تـعـداد   ـل ـر  ٨٠٠ مـی ـر زی ـف ن
از نظر سوادآمـوزی و امـیـد بـه تـحـصـیـل  .  سال ھستند ٥٠ 

ـیـا وجـود نـدارد  درحـال حـاضـر  .    جایگاه مطـلـوبـی در دن
 سواد آمـوزی در نـظـام    سال و رتبه   و نیم ٧ میانگین تحصیل  

ھــایــی    اســتــان .  اســت ١١١ جــمــھــوری اســالمــی در جــھــان  
غـربـی،    وبلوچستان، كرمـان، كـردسـتـان و آذربـایـجـان   سیستان 

 . سواد را دارند   بیشترین بی 
 

 ناامنی محیط کار
 

 اعالم اسامی کشته شدگان معدن شادسر
اسامی کشتـه شـدگـان حـادثـه مـعـدن زغـال سـنـگ در  

ـر سـیـاوشـی » ساله و  ٤٧ ،  «قاسم جعفری »: کیاسر  ،  «جـعـف
 ساله دو کارگر جان باخته در حادثه انتشار گاز در ایـن  ٤١ 

در محل حادثه جان خـود را   «قاسم جعفری ».  معدن ھستند 
ـر سـیـاوشـی »از دست داد امـا   ـقـال بـه   «جـعـف ـت بـعـد از ان

به گفته رئیس اداره بـازرسـی اسـتـان،  .  بیمارستان جان باخت 
 سه بار از این معدن بازدید شـده و مشـخـص  ١٣٩٣ در سال  

ـیـسـت  اخـطـاری درخصـوص  .  شده بود که این معدن ایمن ن
نقص ایمنی معدن کیاسر از طـرف اداره بـازرسـی کـار بـه  

 .صاحب معدن داده نشده است 
 

دو کشته و سه  «شادسر»حادثه در معدن 
 مصدوم

واقـع   «شـادسـر »بر اثر انتشار گاز متان در معدن  :  مرداد ١٨ 
در شھرستان کیاسر استان مازندران، دو کارگر کشته و سـه  

مـعـدن شـادسـر واقـع در حـوالـی شـھـر  .  نفر مصدوم شـدنـد 
 . کیلومتری شھر ساری قرار دارد ٧٠ کیاسر، در  

 
 کارگر ٣کشته و زخمی شدن

بر اثر ریزش دیـواره ھـای یـک سـاخـتـمـان  در  :  مرداد ١٨ 
 .کارگر کشته و زخمی شدند ٣ گنبدکاووس 

 
 دو سقوط از اسکلت ساختمان  درمشھد 

ـنـجـم  :  مرداد ١٤  ـقـه پ در حادثه ای ن جوان جوشکـار از طـب
ـری  ٣٢ ساختمان در مشھد در حال جوشکاری از ارتفاع    مـت

در این حادثه  در خـیـابـان آیـت  .  سقوط و در دم جان باخت 
الله شیرازی مشھد در یک ساختمـان در حـال احـداث رخ  

 .داد 
 

  مرگ کارگر در چاه
شھر مشھد،  در خیابان کوشش  یـک کـارگـر  :  مرداد ١٨ 

ـری   مقنی که مشغول حفرچاه فاضالب در فـاصـلـه دو مـت
ـر فشـار   ـر اث چاه قدیمـی یـک رسـتـوران بـود، نـاگـھـان ب
محتویات چاه قدیمی، دیواره چاه جدید تخریب و فـاضـالب  

گروھـای امـداد و  .   ریزد   آن بر روی کارگر مقنی فرو می 
نجات با حضور در محل حادثه بـا خـارج کـردن فـاضـالب  

جـان ایـن کـارگـر را از چـاه    چاه پس از دقایقی جسد بـی 
 .خارج کردند 

 
 مرگ کارگر در چاه 

ـیـعـی  :   مرداماه ١٧  در منطقه مسکونی گلشھر، خیابان شـف
ـقـه چـاه   در مشھد  یک کارگر مقنی بر اثر حفر یک حـل

 .فاضالب در یک واحدمسکونی کشته شد 
 

مرگ کارگر جوان در حادثه سقوط باالبر 
 ساختمان نیمه ساز

 ســالـه ھـنـگـام کـار در  ٢٤ کـارگـری  .  تـھـران :  مـرداد ١٤ 
ـقـه   ـر در طـب ساختمانی نیمه کاره و در زمان جابجایی بـاالب

 .پنجم، ناگھان به داخل کوچه سقوط کرد 
 

 جان باختن کارگری ھنگام نظافت آسانسور
  ٦ ساله كه در یک سـاخـتـمـان نـوسـاز  ٣٥ كارگر  : مرداد ١٤ 

ـنـا،   طبقه مسکونی،واقـع دریـوسـف آبـاد، خـیـابـان ابـن سـی
ـیـن دیـواره چـاھـک و   مشغول نظافت آسانسور آن بود در ب

 .کابین آسانسور گیر کرد و جان داد 
 

 شدن کارگر کارخانه خوراک دام  کشته
سـالـه کـارخـانـه  ٢٧ شـدن کـارگـر   کشـتـه .  سبـزوار :  مرداد ١٥ 

ـلـوی نـگـھـداری ایـن   ـر سـقـوط در سـی ـر اث خوراک دام ب
 .کارخانه  

 
مرگ کارگری بدنبال گازگرفتگی در اعماق 

 چاه
ـرسـتـان،یـک  .  تھران :  مرداد ١٥  در میدان ھرنـدی، خـیـابـان ل

ھنگـام کـار در اعـمـاق  ) ساله ٣٥ (کارگر جوان افغانستانی 
ــت  ١٢  ــاخ ــال س ــاه در ح ــارگ ــک ک ــاه ی  مــتــری چ

 .دچارگازگزفتگی شد وجان باخت 
 

 درصدی حوادث کار در استان ٣٠رشد 
 یزد
مـرگ  :  مدیر کل پزشکی قـانـونـی اسـتـان یـزد :  مرداد ١٥ 

.   درصـدی داشـتـه اسـت ٣٠ حوادث کار در استان یزد رشـد  
ـر  ١٣ حوادث کار تنھا در سه ماھه نخست سال جـاری   ـف  ن

است که ایـن آمـار در مـدت    مصدوم داشته  ١٤٥ مرگ و  
 مورد مصدوم بـوده  ١٠٢ مرگ و  ٣٨ مشابه سال قبل شامل  
درصدی ھمراه بـوده  ٤٢  درصدی و  ٣٠ که به ترتیب با رشد  

ھای حوادث کار استان یزد در کل سـال    تعداد مرگ .  است 
 مـرد بـوده و تـعـداد  ٤٧ نفر شامل یـک زن و  ٤٨ گذشته  

ـر شـامـل  ٤٧٤ مصدومین این حوزه نیز در سال گذشتـه   ـف  ن
 . مرد بوده است ٤٥٢  زن و  ٢٢ 
 

 پرداخت نکردن دستمزدھا
 

عدم پرداخت حق وحقوق پرستاران 
 بیمارستان محالت

کمبود پرستار، تفاوت زیاد درآمد بین پـزشـک و  :  مرداد ١٥ 
ھـای اجـبـاری بـه    کـاری   ھای زیاد و اضـافـه   پرستار، شیفت 
ـیـمـار بـا    کـاری   خصوص شب  ـرخـوردھـای ھـمـراھـان ب ھـا، ب

بـار،    ھـای درد  پرستاران، افسردگی ناشی از مشاھده صحـنـه 
ھای خـونـی   فرسودگی شغلی، احتمال سرایت برخی بیماری 

از جـمـلـه مشـکـالتـی اسـت کـه جـامـعـه  ...  و عفونی و 
ھـا از ایـن    پرستاری با آن رو به رو اسـت و طـی ایـن سـال 

شھریور امسال دو سـال  .  ای ھم کم نشده است   مشکالت ذره 
شود که پول لباس پرسنل پرداخت نشده است، ایـن    و نیم می 

ـراد   ـرسـنـل ای در حالی است که ھر بـار بـازرسـان بـه فـرم پ
گیرند ولی غافل از اینکه آنـھـا در ایـن مـدت حـق و    می 

ـر و  .  اند   حقوق خود را دریافت نکرده  حقوق پرستاران با تـاخـی
 بعد از چندین ماه پرداخت میشود 

 
ماه حقوق کارگران ١٢عدم پرداخت

 کارخانه فارسیت دورود 
 مـاه اسـت  ١٢ کارگران شرکت فارسـیـت دورود  :  مرداد ١٦ 

 .که حقوق دریافت نکرده اند 
 

ماه حقوق کارگران سد ٨عدم پرداخت 
 چپرآباد در شھر اشنویه

 مـاه اسـت از  ٨ "  ســه کـوه " مسـئـوالن شـرکـت  :  مـرداد ١٦ 
ـنـد   پرداخت حقوق کارگران سد چپرآبـاد خـودداری مـی  . کـن

ـراض   تاکنون کارگران چنـدیـن بـار بـه ایـن وضـعـیـت اعـت
اند، اما در برابر، نه تنھـا ھـیـچ پـاسـخـی را دریـافـت    نموده 
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 .اند   اند بلکه در بیشتر موارد از کار اخراج شده   نکرده 
 

  اخراج و بیکارسازی
 

کارگر کارخانه پلی اکریل اصفھان ٥٠٠
 درآستانه اخراج 

ــگــر  :  مــرداد ١٨  ــحــران کــارگــری دی ــمــال بــروز یــک ب احــت
ـرداد ٥٠٠ درکارخانه پلی اکریل اصفھان واخراج   . کـارگـر،خـب

اقدام ماه گذشته دولت در افزایش بھای فروش خوراک بـه  
ھای پتروشیمی باعث شـده اسـت تـا مـحـصـوالت    کارخانه 

ـیـد کـارخـانـه  ـر تـول ـلـی اسـت ـر    الیـاف پ ـراب ھـای داخـل در ب
مـحـصــوالت مشــابـه خـارجــی کــه از خـارج وارد کشــور  

ـیـت واحـد    می  شوند توجیه اقتصادی نداشته بـاشـنـدو فـعـال
  ٥٠٠ .  استر این واحد صنعتی متوقـف شـود   تولید الیاف پلی 

ـلـی اکـریـل مشـغـول   کارگر در این بـخـش از کـارخـانـه پ
ـرخ   بکارھستند و چنانچه دولت در خصوص بازنـگـری در ن

ـیـاف    فروش خوراک پتروشیمی   ھا و یـا تـعـرفـه واردات ال
پلی استر خارجی اقدامی انـجـام نـدھـد احـتـمـال دارد کـه  

. کارگر شاغـل در ایـن بـخـش اخـراج شـونـد ٥٠٠ تمامی  
 )گزارش ایلنا ( 
 

ھای صنعتی  کارخانه در شھرک١٩٥تعطیلی
 !گیالن؟

بنقل از رئیس ھیئت مدیره کـانـون کـارفـرمـایـی  :  مرداد ١٨ 
ـر از    گیالن، تنھا در شھرک  ھای صنعتـی گـیـالن بـه غـی

 . کارخانه تعطیل شده است ١٩٥ شھر صنعتی رشت  
 

 بالتکلیفی کارگران کاغذ سازی کارون 
ـراردادی شـاغـل در  کـارخـانـه  ٢٣٠ :  مرداد ١٨   کـارگـر ق

کارون که ھم اکنون بیکارند در طول یک سال ھشـت مـاه  
ـیـت کـارخـانـه   ـری مـجـدد فـعـال گذشته منتظر از سـر گـی

قرار بود بعد از آنکه کارخانه کاغذ سـازی کـارون  . اند   بوده 
شوشتر به بخش خصوصی واگذار شد سریعـا ایـن واحـد بـا  
ـرد   جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سـر بـگـی
. که پس از گذشت ھشت ماه ھنوز کارگران بازنگشته انـد 

ـبـات مـعـوقـه   با تعطیلی کارخانه، بخشی زیـادی از مـطـال
ـرداخـت   ـیـز ھـنـوز پ سنواتی و حقوقی تعدادی از کارگران ن

 .نشده است 
 

 تعطیلی یک سوم واحدھای تولیدی ھمدان
 واحد تولیدی بیـش  ١٥٠٠ در حال حاضر از حدود  :  مرداد ١٤ 
 واحد تولیدی کـوچـک در شـھـرسـتـان ھـمـدان و  ٥٠٠ از  

علت سوء تدبیر مسئوالن دولتی، نبود سرمایـه در    فامنین به 
ھـا    حال گردش و عدم تخصیص نقدینگی از سـوی بـانـک 

 .اند   تعطیل شده 
 

تولید در کارخانه قند کامیاب دوباره 
 کارگر تا ١٥٠سرگردانی  -متوقف شد 

 اطالع ثانوی
کارگران قند کامیاب حقوق دی و بـھـمـن مـاه  :  مرداد ١٤ 

ـرمـاه سـال جـاری را دریـافـت  ٩٢ سال   ـی ، بـعـالوه حـقـوق ت
 مـاه از  ٢  و  ٩٢  ماه از سـال  ٢ ھمچنین حق بیمه  . اند   نکرده 

این کارگران به سازمان تامین اجتماعی واریز نشـده  ٩٣ سال  
 روز گذشته کارگران در محیط کـار خـود  ١٤ طی  .  است 

ـرای کـار وجـود    حاضر می  ـیـد ب ـیـه تـول شوند اما مـواد اول
ـلـی ١٥٠ بیش از  .  ندارد  ھـای مـکـرر     کارگر  به دلیل تعطـی

 بینند،    شان را در مخاطره می   کارخانه امنیت شغلی 
 

کارگران خدماتی فرودگاه مھرآباد خطر 
  اخراج

 قرارداد کارگـران بـخـش خـدمـات از  ٩٠ در سال  :  مرداد ١٥ 
ـتـدای سـال     ٩٣ پیمانی به حالت مستقیم تبدیل شـد امـا اب

ـرارداد  .  ھا باز به صورت پیمانی بازگشت   قرارداد  بـا وجـود ق
ـرارداد   یکساله شرکت پیمانکار با فرودگاه مھرآباد، مـدت ق
ـرای   کارگران یک ماھه شده به این ترتیب که کـارگـران ب

کارگران بـخـش  .  ادامه کار باید ھرماه قرارداد امضا کنند 
چرخ دستی و نظافت فـرودگـاه مـھـرآبـاد ھـیـچ مـزایـایـی  

مندی، مسکن و خـواربـار بـه    حق عائله . کنند   دریافت نمی 
ـر از    شود و مبلغ بن کارگری آن   ھا پرداخت نمی   آن  ھـا کـمـت

این کارگران خدماتی حق ناھار ندارنـد  .  ھزار تومان است ٢٠ 
ـرداخـت نـمـی  بـا  .  شـود   و برای رفت و آمدشان حق سرویس پ

وجود سه شیفت کار، دستـمـزد کـارگـران بـا مـزد اضـافـه  
تبـدیـل وضـعـیـت  .  رسد   ھزار تومان می ٨٠٠ کاری نھایتا به  

 در راسـتـای  ٩٣  و دوبـاره در سـال  ٩٠ ھا در سـال    قرارداد 
 .ھای وقت بوده است   بخشنامه دولت 

 
درصد واحدھای صنعتی کردستان ٧٠

 تعطیل و نیمه تعطیل است
  ٧٠ :  مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستـان :  مرداد ١٥ 

ـیـمـه تـعـطـیـل   درصد واحدھای استان کردستان تعـطـیـل و ن
 .است 
 

 کارگران
 

سرنوشت مبھم پرونده : پروین محمدی 
 چپاول اموال کارگران در ھیاھوی سیاسی

ـتـی   ھنوز ھیچ مـحـکـومـی
علیه مدیران مـتـھـم صـادر  
نشـــده و ایـــن ســـازمـــان  

تواند با استفاده از ایـن    می 
ــدن   ــان ــی م ــاق مــوضــوع ب
مدیران متھم در سـمـتـھـای  

یک   «.خود را توجیه کند 
ـقـل کـارگـری   فعـال مسـت
ــدگــی بــه   ــی ــلــل در رس ــع ت

پرونده شکایت از مدیران ارشد تامین اجتماعی را نـاشـی از  
ـرویـن  ».  فساد گسترده در سیستم اقتصادی کشور دانسـت  پ

تعلل قوه قضائیه نشـان  :  در این باره به ایلنا گفت  «محمدی 
دھد ریشه فساد مالی در تامین اجتماعی صرفا ناشـی    می 

ـقـدان نـظـارت   ـیـل ف از افراد نبوده و سیستم این سازمـان بـدل
ـیـت فسـاد    -عملی ـ و نه نمایشی   ـل کارگران از اسـاس قـاب

این کارگر بازنشسته کارخانه صـنـایـع فـلـزی  .  پذیری دارد 
ـیـه بـه ایـن    مھم :  ایران افزود  تر از عدم رسیدگی قـوه قضـائ

پرونده و باقی ماندن مدیران متھم در سمتھای خود، دخـالـت  

کارگران دسـتـی در  .  ھا در اداره تامین اجتماعی است   دولت 
انتصاب مدیران این سازمان ندارند درحالی که منابع مـالـی  

وی  .  شـود   تامین اجتماعی از مـزد کـارگـران تـامـیـن مـی 
در شرایطی که کـارگـران بـه عـنـوان صـاحـبـان  :  ادامه داد 

ـریـت   اصلی تامین اجتماعی ھیچ دخالتـی در اداره و مـدی
ـرای فسـاد مـالـی   منابع مالی این سازمان ندارند، زمینه ب

ھـنـوز ھـیـچ  :  محمـدی تصـریـح کـرد . گسترده فراھم است 
محکومیتی علیه مدیران متھم صادر نشده كه این مـوضـوع  
می تواند باقی ماندن مدیران متھم در سـمـتـھـای خـود را  

ھرچند عملکرد دولت و تامیـن اجـتـمـاعـی در  . توجیه کند 
ـر    سالھای گذشته نشان می  ـی دھد با جابجایی افراد نیز تـغـی

وی  .  چندانی در رویه تامین اجـتـمـاعـی رخ نـخـواھـد داد 
ـیـاردی دولـت بـه تـامـیـن  ٩٠ بـدھـی  :  ادامه داد  ـل ھـزار مـی

ھـا ھـمـواره بـه ایـن    اجتماعی نشانگـر آن اسـت کـه دولـت 
ـران کسـری بـودجـه خـود   سازمان به چشم منبعی برای جب

محمدی با تاکید بر لزوم دخالت کارگران در  .  اند   نگاه کرده 
مـنـابـع مـالـی ایـن سـازمـان  :  اداره تامین اجتماعی افـزود 

ھیچگاه به دست کارگران مدیریـت نشـده و عـلـت اصـلـی  
. فساد مالی در تامـیـن اجـتـمـاعـی ھـمـیـن مسـالـه اسـت 

دغدغه کارگران تنـھـا فسـاد مـالـی در زمـان مـرتضـوی  
ھـا اجـازه    نیست بلکه سیستمی است که به مدیران و دولـت 
ھـدف  .  دھـد   دستبرد به صندوق تـامـیـن اجـتـمـاعـی را مـی 

شکایت کارگران علیه فساد در تامین اجتماعی این فـعـال  
بعد از افشـای فسـاد مـالـی جـمـعـی از  :  کارگری افزود 

ـیـه سـازمـان تـامـیـن   کارگران تصمیم به تنظیم شکایت عـل
ھدف ما از این شـکـایـت ایـن بـود کـه  .  اجتماعی گرفتند 

کارگران به عنوان صاحبان سازمان تامین اجتـمـاعـی اجـازه  
ندھند فساد مالی و چـپـاول امـوالشـان البـالی دعـواھـای  

کارگران عـالوه  :  وی ادامه داد .  جناحی و سیاسی گم شود 
ـبـال   بر پیگیری فساد افراد در تامین اجتماعی بـایـد بـه دن
راھی برای دخالت در اداره سازمان تامین اجـتـمـاعـی و در  

کـاھـش  :  محمدی تـاکـیـد کـرد . واقع اموال خودشان باشند 
کیفیت خدمات سازمان تامین اجـتـمـاعـی، کـاھـش ارزش  
ـیـمـه   دفترچه بیمه این سازمان در گذشته و مجبور کـردن ب
ـلـی   شدگان و بازنشستگان تامین به استفاده از بیمـه تـکـمـی
ـیـانـگـر کسـری بـودجـه   برای دریافت خـدمـات ھـمـگـی ب

 .گسترده تامین اجتماعی است 
این مـنـابـع مـالـی صـرف تـامـیـن کسـری  :  وی ادامه داد 

بودجه دولت و فساد مالی مدیران تامین اجتمـاعـی شـده و  
ـران نشـان مـی  ـر ایـن مـدی ـم تـامـیـن    عدم تغیی دھـد سـیـسـت

اجتماعی باید دچار تحوالت اساسی شود، نه آنـکـه صـرفـا  
 . افرادی در راس سازمان تغییر کنند 

 
گفتگو با شادی رسولی،ھمسر کارگر زندانی 

 –یوسف آبخرابات 
سـالم بـه  !   دلتنگی ھای ھانا و وضعیت پزشـکـی یـوسـف 

ـم شـادی رسـولـی  ـیـن  !  شمـا خـان مـا و بسـیـاری از فـعـال
کارگری و تشکل ھای کارگری داخلی و جھانـی نـگـران  
ـتـه   وضعیت جسـمـی یـوسـف آبـخـرابـات از اعضـای کـمـی
ھماھنگی ھستیم، میشه بگیـد یـوسـف تـا االن چـنـد بـار  
بازداشت و زندانی شده و دالیل بازداشت و زنـدانـی شـدنـش  

 ماھه که در زندان مـھـابـاد  ٧  بوده؟ ـ یوسف االن مدت    چی 
یـوسـف  .   ساله ٢ محبوس ھست و مدت محکومیت زندانش  
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 سـال  ٢ و واحد سیده ھر کدام  
 سال  ١ و محمد موالنایی ھم  

حکم زندان گرفتند که تنـھـا  
دلیلش فعالیـت کـارگـری و  
ـــوق   ـق دفـــاع از حـــق و حــ
کارگران بـوده و اونـھـا کـه  

االن در حال گـذرانـدن دوران مـحـکـومـیـت خـود در زنـدان  
 بار بازداشت شده بود کـه  ٣ مھاباد ھستند ، یوسف تا حاال  

 آزاد     فقط بازداشت موقت بود و بعد از مدتـی   دفعات قبلی 
ـیـل بـازداشـت و  ٢ میشد اما این بار    سال حکـم گـرفـت دل

زندان یوسف ھم فقط دفاع از حقوق خودش به عنـوان یـک  
 مـاه کـه  ٧ در ایـن مـدت  .  کارگر و دیگر کارگـران بـود 

یوسف در زندان بوده آیا شما مالقات حضـوری ھـم بـاھـاش  
طبق خبـری کـه در سـایـت  .  داشتید؟ ـ بله مالقات داشتیم 

 برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای    کمیته ھماھنگی 
کارگری منتشر شده یوسف از ناحیه شبکیه چشم مشـکـل  
ـره ، شـمـا   داره و باید در بیرون از زندان تحت مداوا قرار بگی
چه اقداماتی برای یوسف در این زمینه انجام دادیـد و آیـا  
ـرونـده   ـبـل، مـا پ اقدامات شما نتیجه بخش بوده؟ ـ در ماه ق
ـم و   ـی ـت یوسف را از بیمارستان لبـافـی نـژاد در تـھـران گـرف

 ھـنـوز بـه مـا    تحویل دادستانی و اداره اطالعات دادیم ولی 
مرخصی مـیـدھـنـد یـا نـه ، چـون     ندادند که    ھیچ جوابی 

ـم کـه   یوسف به شدت از ناحیه چشم درد داره و ما امیدواری
ـره    مسئوالن با   ـتـونـه ب مرخصی موافقت کنند تـا یـوسـف ب

 مـاه یـک بـار  ٢ پیش دکتر خودش چون قبل از زندان ھر  
ـیـش   برای معاینه چشمش میرفت پیش دکتر ، چنـد روز پ
ـتـونـه کـتـاب یـا   که باھاش حرف زدم گفت دیگه حتی نمی

کـنـه بـه    روزنامه بخونه و ھر دفعه که پائین رو نـگـاه مـی 
شما چـنـد  !  خانم رسولی  .  شدت چشم و سرش درد میگیره 

ـبـود یـوسـف چـگـونـه   فرزند دارید و شرایط فرزندانتان در ن
 ساله داریم که اسمش ھست ھـانـا  ٥ است؟ ـ ما یک دختر  

، دخترم در نبود یوسف به شدت احساس دلتنگـی مـیـکـنـه  
ـتـی   چون خیلی   کـه یـوسـف     به یوسف وابسته بود و از وق

 گیر شده و ھـمـش بـھـانـه    رفته زندان دخترم به شدت گوشه 
 از پـدرا    یوسف رو میگیره حتی چند بار که دیـد بـعـضـی 

بچه ھاشان را بغل میکنند شروع به گریـه کـرد و مـیـگـه  
مامان چرا بابای من رفته زندان و من نمیتونم برم بغـلـش ،  

 کمه نمیتونه درک کنه که چرا بـابـاش    چون سنش خیلی 
آیا با نبود یوسف خانواده شما دچار مشـکـالت  .  رفته زندان 

ـم و   ـی اقتصادی ھم شده؟ ـ بله ، چـون مـا مسـتـاجـر ھسـت
ـرداخـت  ٤٠٠ ماھیانه    ھزار تومان فقط کرایـه خـانـه بـایـد پ

کنیم حاال بقیه مخارج زندگی را ھم شما در نظر بگیریـد ،  
ـیـن    من خودم االن دارم کار می  کنم اما حقوق ماھیانه من ب

 ھزار تومان در ماھه که حتی پول اجاره خانـه  ٢٥٠  تا  ٢٠٠ 
ـم    ما ھم نیست و غیر از این ھیچ درآمد دیگه  ای ھـم نـداری

ـیـامـی بـه  .  که بخواھیم خودمان را تامین کنیم  شما چـه پ
عنوان یک کارگر و نیز ھمسریک فعال کارگری زندانـی  
ـنـد داریـد؟ ـ   ـتـگـو را مـی خـوان برای کسانی که این گف
امیدوارم تمام زندانیان سیاسی و کارگران زنـدانـی از زنـدان  

خواھـم کـه از خـانـواده    آزاد بشن ، از دوستان و آشنایان می 
ھای کارگران زندانی و از جمله خانواده کـارگـران زنـدانـی  
یوسف آبخرابات، واحد سیده و مـحـمـد مـوالنـایـی حـمـایـت  
کنند و پشت ما را خالی نکنند چون بزرگتریـن دلـگـرمـی  

و پشتوانه ما حمایت ھمین دوستان و آشنایان از ماست و از  
خواھم که برای آزادی یـوسـف و تـمـام کـارگـران    ھمه می 

ـتـگـو از کـالکـیـان .  زندانی تالش کنند   -تھیه و تنظیم گـف
ـتـه  - مطلب دریافتی ١٣٩٣ دوازده مرداد ماه   بازانتشار از کمی

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
 ١٣٩٣  مرداد  ١٣ 
 

 
 اخبار بین المللی

 
ھا نفر در اثر انفجار  کشته شدن ده -چین 

 در یک کارخانه 
انفجار در یک کارخانه سـاخـت لـوازم یـدکـی خـودرو در  
کونشان، واقع در استان جیانگسو، در شـرق چـیـن، حـداقـل  

ـر ارسـالـی  .   کشته و یکصد زخمی برجا گذاشت ٦٥  تصـاوی
از منطقه حادثه برخواستن دود غلیظ و ھمچنین زخمیھـایـی  

ایـن حـادثـه  .  را نشان می دھد که بر روی زمین افتاده انـد 
بـه  )   مـرداد ١١ (  اوت  ٢  و نیم صبح روز شنبـه ٧ در ساعت  

بنابر گزارشھا، این کارخانـه سـاخـت  .  وقت محلی روی داد 
  ٤٥٠ لوازم یدکی متعلق به شـرکـت ژونـگـرونـگ بـوده و  

 .کارگر داشته است 
 

عقب نشینی دولت از قانون ضد   -اوگاندا 
  مجازات ھمجنسگرایان انسانی

ــون جــنــجــالــی ضــد   ــانــون اســاســی اوگــانــدا، قــان ــوان ق دی
ھمجنسگرایی مصوبه ماه فوریه سـال جـاری مـیـالدی در  

ـلـه بـا  .  این کشور را لغو کرد  این قانون کـه خـواھـان مـقـاب
ارتقاء ھمجنسگرایی و ھمچنین معرفی افراد ھمجـنـسـگـرا  
ـبـال   برای مجازات آنھا شده بود، واکنش جـھـانـی را بـه دن
داشته و باعث تعلیق برخی کمکھـا بـه دولـت ایـن کشـور  

این قانون باعث کاھش دسترسی ھـمـجـنـسـگـرایـان بـه  .  شد 
ـرمـال شـدن گـرایـش   خدمات بھداشتی و درمانی از تـرس ب

ـر در ایـن کشـور  . جنسی آنھا شده بود  بر طبـق قـانـون اخـی
 .برای ھمجنسگرایان حبس ابد در نظر گرفته شده بود 

 
اعتصاب کارکنان شرکت  -فرانسه 

 "ایرفرانس"ھواپیمایی 
( اوت  ٢ کارکنان شرکت ھواپیمایی ایرفرانس روز  شنبه  

در اعتراض به شرایط نامناسب کاری دست بـه  )   مرداد ١١ 
ـفـدراسـیـون  . اعتصاب زدند  این اعتصاب که بـه دعـوت کـن

  ١٥ عمومی کار فرانسه صورت گرفته است، بـاعـث لـغـو  
ـبـه شـد  . درصد پروازھای این شرکت ھواپیمایی در روز شـن

ــار بـھــبـود شــرایـط کـاری و افـزایــش   مـعـتــرضـان خــواسـت
ھای مسئول بـا اشـاره    برخی مقام .  دستمزدھای خود ھستند 

ھـای ھـوایـی    که فصل تابستان اوج زمـان مسـافـرت   به این 
 .اند   است، این اعتصاب را اقدامی غیرقابل قبول دانسته 

 
 ھزار کارمند ١٢اعالم اعتصاب  -نیوزیلند 

 خدمات درمانی
 اوت تـا  ٢٥ اعالم کرد که از روز   PSAاتحادیه کارگری  

ھا دست بـه     سپتامبر در اعتراض به عدم افزایش دستمزد ١٠ 
ـم بـه  .  اعتصاب خواھد زد  این کارگـران ھـنـگـامـی تصـمـی

 ٠.٧ اعتصاب گرفتند که کارفرمایان اعالم کردنـد فـقـط  
ایـن  .  به دستمزدھایشان افزوده خواھد شد )  ھفت دھم درصد ( 

 در ارائـه    کارگران گفته اند که آنھا با تمـام تـالش سـعـی 
خدمات درمانی و بھداشتی میکنند و این مـقـدار اضـافـه  

کـارگـران اعـالم  .  رند    حرمتی به خود بحساب آو   دستمزد بی 
 .کرده اند که مصمم ھستند تا از حق خود دفاع بکنند 

 
 

افزایش تعداد بیکارن در این  -آلمان 
 کشور

شمار بیکاران در آلمان، طی ماه جـاری مـیـالدی افـزایـش  
آژانس فدرال آلمان اعـالم کـرد کـه طـی مـاه  .  یافته است 

 ھزار تن فاقد شـغـل بـوده کـه ایـن  ٨٧١  میلیون و  ٢ ژوئیه  
ـیـش از     ٣٩ رقم نسبت به ماه ژوئن حاکی از افزوده شدن ب

 .ھزار تن به جمع بیکاران این کشور است 
 

ھا کارگر بخش  تظاھرات صد -بنگالدش 
 پوشاک

ـنـگـالدش    صد  ھا کارگر پنج کارخانه تولید پـوشـاک در ب
برای پرداخت فوری حقوق عـقـب افـتـاده سـه مـاه خـود و  

در  )   مـرداد ١٣ (  اوت  ٤ مزایای مازاد برای تعطیالت روز  
 .مرکز داکا تظاھرات کردند 

 این اعتراض پس از اعتصاب غذای دو شنبه گذشته صـد  
حقوق این کارگران از مـاه  .  کارگر کارخانه صورت گرفت 

ـیـس ایـن  " به دلیل "آوریل   به زندان افتـادن دلـوار حسـیـن، رئ
 ھا و صاحب گروه   کارخانه 

دلـوار  .  طوبی که در فوریه دستگیر شد، پرداخت نشده است 
ـیـد پـوشـاک  ١١٢ حسین متھم به قتل    کارگر کارخانه تول

است که در آتـش سـوزی کـارخـانـه تـازریـن فشـن، جـان  
 .باختند 

 
 و تداوم رکود  ھای تو خالی وعده -ایتالیا 

 اقتصادی
ـتـصـاد ایـن    ترین آمارھا در ایتالیا نشان مـی   تازه  دھـد کـه اق

ـیـا  .  کشور یک بار دیگر وارد رکود شده است  اقتصاد ایتـال
پی دارای رشد منفی بـود و در    در   در دو دوره سه ماھه پی 

ـرد   نتیجه، این کشور رسما در وضعیت رکودی به سر می  . ب
تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه ماھه دوم سـال دو دھـم  

رسیـد کـه در پـایـان سـال    به نظر می .  درصد کاھش یافت 
ـتـصـادی   پیش میالدی، ایتالیا نزدیک به خروج از رکود اق
ـیـش از   بود و اقتصاد این کشور در سه ماھه پایانی سـال پ

ـتـصـادی ضـربـه .  رشد مثبت برخوردار بـود  ای    آمـار تـازه اق
وزیر ایتالیا است کـه پـس از آن    برای ماتئو رنتسی، نخست 

که در ماه فوریه بـه قـدرت رسـیـد، وعـده بـھـبـود اوضـاع  
در سالھای اخیر ھمزمان بـا بـحـران  .  اقتصادی ایتالیا را داد 

ـیـا بـه   ـتـال ـتـصـادی ای اقتصادی و مالی اروپـا وضـعـیـت اق
خصوص به خاطر بدھی سنگین بخش عمومی ایـن کشـور  

ایتالیا با نرخ بیـکـاری زیـاد، بـدھـی  .  رو به افول بوده است 
ـر مـردم   ـیـشـت دولتی باال و انقباض اقتصادی روبرو است و ب

 .اند   این کشور از شرایط اقتصادی به ستوه آمده 
 
 
  

 


