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  ٥ بعـد از اعـتـصـاب مـوفـق  
ھزار کارگر مـعـدن سـنـگ آھـن  
بافق یزد، در گوشه ای دیـگـر از  
ایران ، اینبـار در رودبـار واقـع در  

 کــارگــر شــرکــت  ١٦٠ شــمــال،  
 روز مـتـوالـی  ١٣ کاشی گیالنا  

در  )   شھـریـور ٧ تا دوشنبه  (  است  
ـرنـد  ـب خـواسـتـه  .  اعتصاب بسر مـی

کارگران پرداخت معوقـات حـقـوق  
و حق بیمه و سنوات بازنشستـگـان  
این شرکت از سوی کارفـرمـا، و  
نیز اعتصاب دراعتراض به برخورد  
ـیـت   توھین آمیز کـارفـرمـا و امـن
ـبـاشـد  . شغلی بعد از اعتصاب مـی

کارفرمـا مـطـابـق مـعـمـول ھـمـه  
کارفرمایان، ابتدا با توپ و تشـر  
به مقابله با کارگران آمد و دولـت  
رسما جانب کارفرمـارا گـرفـت و  

کارفرما ھشت نفر از  "  شکایت " با  
ـیـت   کارگران را به اداره پلیس امـن
احضار کردند کـه بـالفـاصـلـه بـا  
اعتراض کارگران و خانواده ھـای  
ــل   ــاب ــر شــدگــان در مــق ــی ــگ ــت دس
فرمانداری شھر رودبار حـکـومـت  
عقب نشـسـت و از تـرس تـکـرار  
آنچه در بافق یزد پیش آمد، بـعـد  
از چند ساعت کارگران بـازداشـت  

کـارگـران امـا  .  شده را آزاد کـرد 
پیگیرانه  به اعتصاب خود ادامـه  
دادند، چاره ای نداشتند؛ یکی از  
ــا   ـن ـل ـرگـزاری ای کـارگـران بـه خــب

ــد  ــوی ــگ ــه  : " مــی ــور ب ــجــب ــا م م
ـنـھـا راه بـاقـی    اعتراض  ایم چون ت

ـبـات  مـان    مانده برای وصـول مـطـال
اعتراض کردن است او با اشاره بـه  

ــاه  ــازداشـت کــوت مــدت    احضـار و ب

  ٣٠ ھشت نفر از کارگران در روز  
چگونه اسـت  : " شھریور، ادامه داد 

که کارگران برای مطالبه حـقـوق  
ــرو   ــد روب ــا تــھــدی ــی خــود ب صــنــف
میشوند اما مسببین بیعدالتیھایی  
که به کارگران تـحـمـیـل شـده و  
ـراض کـرده   آنان را ناچـار بـه اعـت
ـرار   است، نه تنھا مورد مـواخـذه ق

 "نمیگیرند بلکه حمایت میشوند؟ 
مسله این اسـت کـه کـارگـرانـی  
که ھیچ تشکلی ندارند، چگـونـه  
میتوانند به اعتصاب خـود ادامـه  
دھند و فورا عکس الـعـمـل نشـان  

 ھزار نفر و یـا  ٥ داده، چه با وجود  
ــوان  ١٦٠  ــا ھـمــه ت ــت ب ـر، دول  نــف

ــد  ـن ـران . سـرکـوبـش را بـه عـقـب ب
ــوی   ــت از س ــازداش احضــار و ب

ــردی   ــب مــعــاونــت نــظــارت راھ
ـرمـاه  ١٧ ریاست جمھـوری در   ـی  ت

سال جاری بخشنامه ای را امضـا  
  ٢٠ و ابالغ کرد که بر اسـاس آن  

ــا   ــوق یــک  ٤٠ ت ــق  درصــد از ح
. میلیون بازنشسته کاسته میـشـود 

بر اساس این بخشنامـه مـحـاسـبـه  
ــان   ــای اضــافــه کــار در پــاداش پ
ــوق بـازنشــسـتـگــان   خـدمـت و حـق
ـیـن   ـراسـاس قـوان نخـواھـد بـود و ب
سازمان تامین اجـتـمـاعـی حـقـوق  
ـر بـا مـجـمـوع   ـراب بازنشـسـتـگـی ب
پرداختـی دو سـال پـایـان خـدمـت  
تقسیم بر مـاه ھـای ایـن دو سـال  

ــود  ــه  .  خــواھــد ب ــالغــی ــن اب ــا ای ب
سـال تـمـام از  ٣٠ کارگرانـی کـه  

حقوق و اضـافـه کـاریشـان ھـفـت  
ــوق   درصـد کسـر شـده اسـت، حـق

دوران بازنشستـگـی آنـان کـاھـش  
ـر اسـاس بـخـشـنـامـه  .  می یابـد  ب

ـیـمـه از   جدید دولت، با حذف حق ب
ـتـی   اضافه کار بازنشسـتـگـان دول

  ٢٠ تحت پوشش تأمین اجتماعـی  
.  درصد کاھـش مـی یـابـد ٤٠ تا  

ــش از یــک   ــامــه بــی ــخــشــن ایـن ب
ــازنشــســتــه را در بــر   ــیــون ب ــل ــی م

 میلیون بازنشسته کـه  ١ .  میگیرد 
با خانواده ھایشان جمعیت عظیمی  
ـیـن تصـمـیـمــی   ـنـد کـه چــن ھسـت
زندگی و معیشتشان را به تباھـی  

 .  بیشتری میکشاند 
بدین ترتیب در حالیکه تحلیلـگـران  
اقتصادی حـکـومـت اسـالمـی از  

 ھـزار  ٥٠٠ خط فقر دو میلیون و  
ـنـد،    تومان در تھران سخن مـیـگـوی

 

 از معدن بافق تا کاشی گیالنا
 یاشار سھندی 

 درصدی ٢٠کاھش حداقل 
 حقوق یک میلیون باز نشسته
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ــد   ـــنـــا مـــیـــگـــوی در  "  ایــل
ــصــاب   ــن روز اعــت ــی ــارم چــھ
ــه واگــن   ــان ــارخ ــران ک کــارگ
ــیــل درگــیــری   ــه دل پــارس، ب
کارگران بـا اعضـای شـورای  
اســـالمـــی کـــار ایـــن واحـــد  
تولیدی، رئیس نھاد کارگـری  
ــھــداری   ــه ب ــه ب ایــن کــارخــان

اعضـای  .  کارخانه منتقل شـد 
شورای اسالمی کار ساعاتی  
پیش در کارخانه حاضر شـدنـد  
و نـتــیـجــه مـذاکــرات دیشــب،  
ھفتم مھرماه، بـا کـارفـرمـا و  

قــرارگــاه  ( ســھــامــدار اصــلــی  
را بـه  )  نظامی خاتم االوصیاء 
آنـطـور  . کارگران گزارش دادند 

که اعضای شورای کـار ایـن  
کارخانه برای کارگران روایـت  

اند، تصـمـیـم خـاصـی در    کرده 
مذاکرات دیشب گرفتـه نشـده  
و زمان جلسه صرفا به گـفـت  
. و شنود طرفین گذشته اسـت 

کـــارگـــران از تـــوضـــیـــحـــات  
اعضای شورا قـانـع نشـدنـد و  
قصد داشتند از کارخانه خـارج  

شـان    شوند تا اعتراض صـنـفـی 
را با تجمع بـیـرون از مـحـیـط  
کار ادامه دھند امـا اعضـای  
شورا مانع از خـروج کـارگـران  

رئیس شـورای اسـالمـی  . شدند 
ــا   ــری ب ــر درگــی ــر اث کــار ب
کـــارگـــران مـــعـــتـــرض کـــه  

خواستند از کارخانه خـارج    می 
شوند، دچار ضعـف جسـمـانـی  
شده و بـه بـھـداری کـارخـانـه  

 ".منتقل شده است 
  

ایلـنـا کـه خـود ارگـان خـانـه  
کارگر و شـوراھـای اسـالمـی  
کــار اســت بــا ایــن گــزارش  
اعتراف میکند که شـوراھـای  
ـلـه   اسالمی ارگانی برای مقاب

ـــد   ـــرش و تشـــدی ـــت ـــا گس ب
اعــتــراضــات کــارگــری و بــه  
ــارزات   ــب ــدن م ــان ــازش کش س

 .کارگران است 
  

ــلــســه دیشــب، فــرمــانــده   در ج
قرارگاه نظامی خاتم االوصیاء  

ـــن  (  ـــی ای ـل ـــھـــامـــدار اصــ س
، مدیرعـامـل، مـدیـر  ) کارخانه 

ــراســـت، اعضـــای شـــورای   ح
اسالمی کار، مسئول انـجـمـن  
اســالمــی و فــرمــانــده بســیــج  
واگن پارس دیشب در قـرارگـاه  
نظامی خاتم االوصـیـاء بـرای  
رسیدگی به مطالبات صنـفـی  
کارگران تشکیـل جـلـسـه داده  

ــد  ــودن ــه را  .  ب رســمــا کــارخــان
نظامی کـرده انـد و تـعـدادی  
ارگان سرکوب جلسه میگیرند  
تـا مـانــع گسـتــرش اعــتــراض  

کارگرانی که  . کارگران شوند 
سـه مــاه حـقــوق شـان تـوســط  
قرارگـاه خـاتـم االوصـیـاء بـاال  

 .کشیده شده است 
  

 مھر کارفرما گفته بود  ٦ روز  
که فرمانده قـرارگـاه نـظـامـی  
خاتم االوصیاء کـه سـھـامـدار  
کارخانه است به کارخانه می  
آید که به مطالبات کـارگـران  
از جمله سه ماه حقوق معـوقـه  
آنھا و جـلـوگـیـری از تـجـزیـه  
ــار واحــد   ــه چــھ ــه ب ــان کــارخ

در  .  کوچکتر رسیدگی کـنـد 
ماه گذشته نیز کارگران دست  
از کــار کشــیــده بــودنــد امــا  
اعتصابشـان بـه دنـبـال تـوافـق  
ــا   ــارگــران ب ــان ک ــدگ ــن ــای ــم ن
کـارفـرمــا و فــرمـانـدار پـایــان  

ــود  ــه ب ــت ــاف ــر  ٦ روز  .  ی ــھ  م
کارگران در محوطه کارخـانـه  

مدیریت حیا  »با سردادن شعار  

 « رھـا کـن     کن، کارخانه رو 
دست به اعتراض زدن و سپـس  
ــلــه   ــلــوار آیــت ال یــک بــانــد ب
ــی   ــرای ســاعــات اراکــی را ب
مسدود کردند و این در حـالـی  
بود که تعداد زیادی از اوباش  
سرکوب حـکـومـت در مـحـل  
 .تجمع کارگران حضور داشتند 

  
کــارگــران راھــی نــدارنــد جــز  
اینکه در تک تـک مـراکـز  
کارگری تشـکـیـالت خـود را  
بسازند و شوراھای اسالمی را  

در شــرایــط  .  تــعــطــیــل کــنــنــد 
ــی تشــکــیــل مــجــمــع   کــنــون
عمومی و انتخاب تعداد قـابـل  
توجھی از نمایندگان واقعی و  
دلســوز کــارگــران و گــزارش  
دھی منـظـم آنـھـا بـه مـجـمـع  
عمومی کارگران عملی تریـن  
و مناسب ترین شیوه متشـکـل  
. شدن و پیشبـرد مـبـارزه اسـت 

عالوه بر این تجـربـه کـارگـران  
مــعــدن بــافــق نشــان داد کــه  
خانواده ھـای کـارگـران اھـرم  
مھمی برای تقویت اعتصابات  

ـــایـــد  .  کـــارگـــری ھســـتـــنـــد  ب
متشکل شویم و ھمه نیرویمـان  

عـلـیـرغـم  .  را به مـیـدان آوریـم 
ھمه ارگان ھای سرکوبی که  
در کارخانه واگن پـارس جـمـع  
شده اند، اگر متشکل شویم و  
ھمـه نـیـرویـمـان را بـه مـیـدان  
بیاوریم حـریـف لشـگـر مـقـابـل  

 .خواھیم شد 
  

حـزب کــمـونــیـسـت کـارگــری  
 ایران 
ـــاه  ٨  ـــرم   ٣٠ ،  ١٣٩٣  مـــھ

 ٢٠١٤ سپتامبر  
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ــوه   ــی حــکــوت اســالمــی یــک ش
حساب شده برای ترساندن دیـگـران  
است، اما در ایـن دو اعـتـصـاب  
ـرسـی   شاھد ھستیم  که نه تنھا ت
ــران   ــکــه کــارگ ــکــرده بــل ــجــاد ن ای
معترضانه وارد عمل مـیـشـونـد و  
ــار آزادی ھــمــکــارانشــان   خــواســت

این اعتصابات متشـکـل  .  میشوند 
یک مسئله را بـار دیـگـر ثـابـت  
میکنـد کـه تشـکـل یـک امـر  
بیرونی نیست کـه بـایـد اول دوره  
ـقـه   ـرا گـذرانـد تـا طـب آموزشی آن

ــی چــیـزھــا  "  آمـاده " کـارگـر   ـل خــی
این دو اعـتـصـاب تـاکـیـد  .  گردد 

مجددی است که تشـکـل یـک  
ــارزات کــارگــران   ــی مــب امـر درون
ــارزه   ــب اســت کــه بــه ضــرورت م

ــتــصــاب (   ــران شــکــل  )  اع کــارگ
کارگران اگر در جـایـی  .  میگیرد 

با ھم ھمفکری نـداشـتـه بـاشـنـد،  
اگر  در جایی حرفھای ھمـدیـگـر  
ـیـده بـاشـنـد، اگـر در ایـن   را نشن
جلسات به توافقاتی دست نیافـتـه  
باشند، نمی توانند بیشتر از یـک  
یا دو روز مقابل کارفرمایـی کـه  

ــران، یــک  (  یــک دولــت   در ای
حامـی اوسـت،  )  حکومت وحشی 

اما تـداوم مـبـارزات  .  دوام بیاورند 
ــون   ــن ــران بــافــق یــزد و اک کــارگ
ــت   ــاب ــار ث ــا رودب ــرکــت گــیــالن ش
میکند که کارگران اگر چـه نـه  
ــلــی   ــا از تشــک ــن رســمــا امــا عــل
ـقـدر   برخوردارند و ایـن تشـکـل آن
ـنـد   توان دارد که در شرایطـی مـان
ایران مـوجـب تـداوم اعـتـصـاب و  

ـرای  .  پیروزیشان  گردد  اگر چـه ب
ـران مـوضـوع ایـن   برخی بھانه گـی
است کـه چـرا اخـبـار مـبـارزات  
کارگران از طریق خبرگزاری ایلنا  
منتشـر شـده اسـت نـه از جـانـب  

ایشان کـه  !  کارگران سوسیالیست 
ـنـد   گویا خیلی ھم دنیا دیده ھسـت
با این ایراد شان مشخصکرده کـه  
درک پرتی از جنبـش کـارگـری  

ـیـسـم  .  دارند  جنبشی که سـوسـیـال
متعلق به آن است، جنبشـی از آن  
رو سوسیالیستی است که متعـلـق  
ــر اســت و بــا   ــه کــارگ ــق ــب ــه ط ب
کوچکترین اعتصـابـش در یـک  
کارگاه کوچـک ھـم عـمـال در  
مقابل ھمه نـظـام سـرمـایـه داری  

قرار میگیرد از سـوی کـوتـه لـه  
چـرا  .  ھا مورد سوال واقع میـشـود 
 !ایلنا اخبار را منتشر میکند 

 ایشان نمی تواند قدرت این طبقه  
ــد  ــن ــومـــت  .  را درک کــن ــک ح

ـقـدر در خـود   اسالمی سرمـایـه آن
احساس ضعف میکند که از سـر  
ناچاری اخبار مبارزات کـارگـران  

ـنـکـه   را منتشر میکند به امید ای
بتواند مبارزه کارگران را به عقـب  

این ضـعـف حـکـومـت امـا  .  براند 
نشانه توان جنبش کارگری اسـت،  
جنبشی که بخشھای مختلـف آن  
تجربـه ھـمـکـاران خـود را بـکـار  
ــه   ــارزه شــان ب ــا مــب ــد ت ــرن ــگــی مـی
ـبـش   سرانجامی برسد و قدرت جـن
ــجــا نشــات   ــن ــی ــری از ھــم کــارگ

ــرد  مشــخــص اســت کــه  .  مــیــگــی
تشکالتی که در جریان اعتصـاب  
ـرنـد کسـانـی مـیـان   شکل میگـی
شان ھستند که اخـبـار مـبـارزات  

ـران   کارگران بخش ھای دیـگـر ای
را دنبال کرده و از ھمینرو تجـارب  
ــش   ــه جــنــب ــد ســال گــذشــت چــن
ــک   ــه ی کــارگــری ایــران را ب
ـبـدیـل   ـبـش ت دستاورد مھم این جـن

ــد  ــن ــواده  .  کــن درگــیــر شــدن خــان
کارگران و به سطح شھر کشـانـدن  
ــه   ــت ــرجس ــه ب ــت ــتــصــاب دو نــک اع

مبارزات کارگران بافـق و رودبـار  
ـقـدر  .  می بـاشـد  ایـن مـوضـوع آن

ـنـا   ـل اھمیت دارد که خبرگزاری ای
که یکی از ارگانھـای سـرکـوب  
کارگران می باشد ھر بار تاکـیـد  

بـه  " میکند که تجـمـع کـارگـران  
جریان دارد و بـخـصـوص  "  آرامی  

ـقـا   ـنـده ال اصرار دارد که بـه خـوان
کند که این یک مسئله داخـلـی  
یک شرکت است و اعتصاب در  

 .  محوطه کارخانه جریان دارد 
بھرحال حتـی اگـر ھـمـیـن امـروز  
خبر برسد کـه کـارگـران کـاشـی  

کما اینکه  (  گیالنا موفق نشدند  
به گزراش ایلنا کمی از خـواسـتـه  
) ھـای خـود عـقـب نشـسـتـه انـد 

چیزی از اھـمـیـت مـبـارزات ایـن  
ـیـن  .  کارگران کم نمی کند  فـعـال

ــل   ــا مســای کــارگــری درگــیــر ب
مختلف جنبش کارگری بـخـوبـی  
ـنـد کـه اعـتـصـاب   درک میـکـن

 نفره و تدوام آن  ١٦٠ یک جمعیت  
چه کـار بـزرگـی در جـمـھـوری  

ــحــاد  .  اســالمــی اســت  ــظ ات حــف
کارگران در چنین شرایط سـخـت  
چه اقدام مھـمـی اسـت کـه ایـن  
فقط با ھمفکری و درگیـر کـردن  
ھمه کارگران در مـبـارزه امـکـان  

مـجـمـع  " پذیر است و ایـن جـز بـا  
ممـکـن نـمـی  "  عمومی کارگران 

تشکلی دم دسـت کـه ھـر  . شود 
ـنـد شـکـل   گاه کارگران اراده کـن

تشکلی مـنـعـطـف کـه  .  میگیرد 
فورا به کارگران ھـویـت جـمـعـی  
ـیـسـت کـه   میبخشد و الزم ھـم ن
ــدرت   ــه ق ــود ک ــار داده ش ــع ش
کارگران در اتحادشان است چـون  
ــمــس   ــه ایـن قــدرت را ل ـن بـه عــی

یک باره کـارفـرمـایـی  .  میکنند 
ـر بـود، مــوش   ـروز شـی کـه تـا دی
ـروز کـارگـر را   میشود چون تا دی
تک گیر می آورد و بـا تـھـدیـد  
زندگی اش وادارش مـیـکـرد کـه  
به ھر شکلی که او میگوید کار  
کـنـد؛ امـا در یـک روز، و بـه  
ــتـوان مـدعــی شــد در   جـرات مـی
لحظه ای شرایط عوض میشود و  
کارفرما ھـراسـش را از کـارگـر  

ھـمـانـگـونـه  .  متحد نشان میـدھـد 
که کارفرمای کـاشـی گـیـالنـا  
چندین روز است غیبش زده اسـت  
چون ھیچ جـوابـی نـدارد بـدھـد،  
ـیـد و   ـیـای ــکـه کـوتـاه ب ـن مـگـر ای
ــن بســتــه کــه   ــدش را بــه ای امــی

ـیـد  "(  نھادھای قانونی "  شما بخـوان
ـرسـنـد )  سرکوبگر  امـا  .  به دادش ب

مورد کـارگـران بـافـق و اکـنـون  
کارگران گیالنا ثابت کـرده اسـت  
ـتـی کـارگـران مـتـشـکـل   که وق
میشوند ایشان دسته جمعی عـقـب  
می نشینند به امـیـد روزی کـه  
ـرل   ـت ـنـد اوضـاع را کـن دوباره بتوان

اما ھر چقدر ھم بر اوضـاع  .  کنند 
ـنـد   مسلط شـونـد بـاز نـمـی تـوان
تشکلی به نام مـجـمـع عـمـومـی  
ـرنـد چـون   کارگران از ایشان بـگـی
ھــر آن کــه الزم شــود شــکــل  
میگیرد و کار گران کار خـود را  

 . به پیش میبرند 

 ١  از صفحه   از معدن بافق تا کاشی گیالنا

ھ را  ل این اعتصابات متشکل یک مسئ
بار دیگر ثابت میکند کھ تشکل یک امر 
د اول دوره  ای ھ ب ت ک س ی ی ن رون ی ب
ر  ارگ ھ ک ق ا طب د ت ذران آموزشی آنرا گ

اده"  ردد"  آم ا گ زھ ی ی چ ل ی ن دو .  خ ای
ھ تشکل  اعتصاب تاکید مجددی است ک
ران  ارگ ارزات ک ب ی م ر درون یک ام
ارزه  ب رورت م ھ ض ھ ب ت ک اس

  کارگران شکل میگیرد) اعتصاب( 

ھ  می است ک ھ دام م حفظ اتحاد کارگران در چنین شرایط سخت چھ اق
کان  ارزه ام ب این فقط با ھمفکری و درگیر کردن ھمھ کارگران در م

ارگران"پذیر است و این جز با  می شود"  مجمع عمومی ک . ممکن ن
رد ی .  تشکلی دم دست کھ ھر گاه کارگران اراده کنند شکل میگی تشکل

ست  ی م ن منعطف کھ فورا بھ کارگران ھویت جمعی میبخشد و الزم ھ
ھ  کھ شعار داده شود کھ قدرت کارگران در اتحادشان است چون بھ عین

ود، .  این قدرت را لمس میکنند یک باره کارفرمایی کھ تا دیروز شیر ب
د  دی ھ ا ت موش میشود چون تا دیروز کارگر را تک گیر می آورد و ب
ا  زندگی اش وادارش میکرد کھ بھ ھر شکلی کھ او میگوید کار کند؛ ام
ط  حظھ ای شرای دعی شد در ل وان م ت در یک روز، و بھ جرات می

  عوض میشود و کارفرما ھراسش را از کارگر متحد نشان میدھد

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـتـی    در حالیکه در گـزارشـات دول
ـنـه  ٣٦٥ از افزایش    درصـدی ھـزی

ھا در ده سال اخیر سخـن اسـت و  
ھـر روز اقــالم جــدیـدی از مــواد  
ـنـه کـاالیـی   غذای از سـبـد ھـزی
مردم کاسته میشود، بـخـشـنـامـه  
جدید حکومتی با وقاھت آشـکـار  

 درصــد  ٤٠  تـا  ٢٠ از  کـاھـش  
ــون   ــی ـل ــوق بــیـش از یــک مــی حـق
ـر مـیـدھـد  . کارگر بازنشستـه خـب

حقوق ھایی که ھم اکنـون چـنـد  
ـر اســـت  ــ ـق ـر خـــط فــ ــ . بـــار زی

بازنشستگـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ــخــش مــعـتــرض جــامــعــه   یـک ب

بارھا و بـارھـا بـه سـطـح  .  ھستند 
نازل دستمزدھایشان اعتراض کـرده  

ــد  ــز زمــزمــه ھــای  .  ان ــون نــی اکــن
اعتراض در میان آنان بـه تـعـرض  
ـــطـــح   ـــه س ـــت ب ـــد  دول جـــدی
ـنـد شـده اسـت  ـل . دستمزدھایشان ب

ـر   بازنشستگان تامین اجتماعی زی
 .بار این تصمیم نخواھند رفت 

 
 

کارگر  
کمونیست را 

 بخوانید

ــولــیــد "  ــحــه حــمــایــت از ت " الی
ــور کــار   مـاھــھــاسـت کــه دردسـت

 ایـن  ٣٩ تصویب ماده  . دولت است 
ـنـد   " ح " الیحه  و به اجرا درآمدن ب

  قانون کار کـه مـد  ١٠ در ماده  
نظر آنست، روشن است که اخـراج  
صدھا ھزار کارگر در بخش ھای  
مختلف دولتی و خصوصی را در  

طبق ایـن الیـحـه ھـمـه  .  پی دارد 

کارفرمایان و از جمـلـه دولـت بـه  
عنـوان کـارفـرمـای بسـیـاری از  
صنایع و نھادھا میتوانند به بھانـه  
ھای مختلفی چون کاھش تولیـد  
ــر   ــاری در اث ــیــرات ســاخــت ــغــی و ت

ـتـصـادی، اجـتـمـاعـی،   شـرایـط اق
سیاسی کشور و یا تحـت عـنـوان  
ــیــرات گســتــرده در   ــغــی ــزوم ت ل
ــاوری، صــدھــا ھــزار کــارگــر   فــن
ـنـد  . شاغل را از کـار اخـراج کـن

ــحــه   ــن الی ــب در ای ــن تــرتــی ــدی ب
ـــب   ـــاری نصــی ـــازات بســی ــی امــت
کارفرمایان شده و دسـت آنـان در  
. اخراج کارگران کامال بـاز اسـت 

ـیـد، الیـحـه   الیحه حمایـت از تـول
مــوج جــدیــدی از بــیــکــارســازی  
ـر   کارگران و تحمیل بردگی بیـشـت

 .بر گرده کارگران است 
 

البته این سیاستی است که دولـت  
ـیـز تـحـت عـنـوا ن   احمدی نژاد ن
ـقـشـه   اصالح و تغییر قانون کـار ن
ـــش را داشـــت، امـــا بـــا   ـرای اجــ
اعـتــراضــات گســتــرده کــارگــری  
طرح ھایشان به بن بست رسـیـد و  
ــرگشــت   از مــجــلــس اســالمــی ب

اکنـون دولـت روحـانـی در  . خورد 
ـیـمـه   تالش است که طرح ھـای ن
ــه   ـلـی را ب ـب کـاره دولـت ھـای ق
سرانجام رساند و از ھمـیـن روسـت  
ـیـد در   که الیحه حـمـایـت از تـول
ـرار   دستور کـار دولـت روحـانـی ق

 . گرفته است 
در این مـیـان ھـمـه رسـانـه ھـای  
رسمی به جز بخش اندکی از آنھا  
که فقط خبر را منتشر کـرده انـد  
در برخورد به این الیـحـه سـکـوت  
کرده اند و رسانه ھـای مـدعـیـان  

ــی و   ــب ــل کــمــیــســیــون  " اصــالح ط
ــس  ــاب  "  کــارگــری مــجــل و جــن

محجوب و قماشی از ایـن دسـت  
ـر ایـن   ـراب نیز با سکوت خـود در ب
تصمیمات مھر تایید بر اجـرای آن  

 .گذاشته اند 
ــر زمــزمــه ھــای   از ســوی دیــگ
اعتراض در مـیـان کـارگـران بـاال  
ـیـب در   ـرت گرفته است و بـدیـن ت
برابر تعـرض دولـت تـحـت عـنـوان  

ــد "  ــولــی ــت از ت ــای ــم ــه ح ــح " الی
. سنگربندی ھا شـروع شـده اسـت 

ـنـدگـان   از جملـه ھـمـاھـنـگ کـن
ـر سـر  ٤٠ طومار    ھـزار کـارگـر ب

خواست افزایش دسـتـمـزدھـا طـی  
اقـدامـات  " بیانیه ای تحت عنـوان  

فراقانونی، خزنده و ضد کارگـری  
دولت روحانی بر علیه زنـدگـی و  
معیشت کارگـران بـایـد مـتـوقـف  

کارگران  را به اعتـراضـی  "   شود 
ــاجــم   ــھ ــن ت ــه ای ــی ــد عــل ــح مــت

باید وسـیـعـا بـه ایـن  .  فرامیخواند 
ــوســت  ــوان پــی ــاد  .  فــراخ ــح ــا ات ب

ــد   ــابــل مــوج جــدی ــراســری مــق س
الیـحـه  " بیکارسازیھا تحت عنـوان  

ـم "  حمایت از تولید  ـی . دولت بـایسـت
ــد فــورا   بــیــکــارســازی ھــای بــای

ھـمـه کـارگـران از  .  متوقف شـود 
ـر سـر   کار بیکار شده باید فـورا ب

ھمه کارگـران  . کار خود بازگردند 
ـیـکـاری   ـیـمـه ب بیکـار بـایـد از ب
مکفـی و زنـدگـی ای انسـانـی  

ـــد  ـرخـــوردار شـــون ـــن  .  بــ حـــول ای
خواستـھـای فـوری در سـطـحـی  

 .  سراسری متحد شویم 
 

 الیحه حمایت از تولید، الیحه تعرض 
 به کارگران
 شھال دانشفر 

 

ان  از سوی دیگر زمزمھ ھای اعتراض در می
ب در  ی رت ن ت دی کارگران باال گرفتھ است و ب

وان  حت عن ت ت عرض دول ر ت راب حھ " ب الی
ده "  حمایت از تولید ا شروع ش دی ھ ن سنگرب

ار .  است  ٤٠از جملھ ھماھنگ کنندگان طوم
ش  زای ت اف واس ر خ ر س ر ب ارگ زار ک ھ
وان  ن ت ع ح ھ ای ت ی ان ی ی ب ا ط زدھ م ت دس

ارگری "  ده و ضد ک اقدامات فراقانونی، خزن
شت  ی ع دگی و م ھ زن ی ل ر ع دولت روحانی ب

ھ "   کارگران باید متوقف شود کارگران  را ب
  اعتراضی متحد علیھ این تھاجم فرامیخواند

 

 ١  از صفحه  
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تازه ترین گـزارش دولـت روحـانـی  
ــه  ــرده ک ــد  »:  ادعــا ک ــرخ رش ن

اقتصادی بعد از چـنـدیـن فصـل،  
ـفـت   ـا ن   ٦.٤ باالخره مثبت شد و ب

ـفـت    درصـد  ٤.٤ درصد و بـدون ن
  .«شد 

بالفاصله بعـد از اعـالم ایـن نـرخ  
ــت   ــوســط دول ــصــادی ت رشــد اقــت

 «کارشناسان اقتصادی »روحانی،  
ـانـدھـای دیـگـر   منتقد وابسته به ب
ـنـد   ـابـت بـکـن رژیم  تالش کردند ث
که این ادعـا ی دولـت روحـانـی  

بنابـر ادعـای  .  دور از واقعیت است 
ھر یک درصد رشـد  »:این جماعت 

ــر بــا   ــصــادی بــراب ــزار  ١٠٠ اقــت  ھ
فرصت شـغـلـی اسـت؛ از ایـن رو  

ـا  ٤٤٠ باید انتظار داشـت     ٦٤٠  ت
ـاشـد  . ھزار شغل جدید ایجاد شـده ب

اما در فاصله گزارش دھی دولـت  
 تا بھار امسـال بـر  ٩٢ از پایان سال  

تعداد بیکاران کشـور افـزوده شـده  
ـنـد   .«است  ـقـدان مـیـگـوی ـت ـن این م

مقامات دولتی در واکنش به ایـن  
ــد    ابـھــام مــی  الــزامـا رشــد  »گـویــن

اقتصادی به معنای ایجاد اشتغـال  
 «.جدید نیست 

ــت آمــار رشــد   ــب اســت دول جــال
ـانـد دیـگـر   اقتصادی مـیـدھـد و ب
حکومت برعکس آن را ثابت مـی  

در این میان بانـدھـا و دم و  .  کند 
دسـتـگـاه عـریـض و طـویـل آمــار  
سازی کل حـکـومـت؛ از مـرکـز  
ـا   ـتـه ت آمار و بانک مرکزی گرف
مجلسی ھـا ھـمـه و ھـمـه مـدام  
ــد کــه رشــد   ــن اصــرار مــی کــن
اقتصادی از منفی خارج شد و بـه  

ــاالی   .  درصــد رســیــده اســت ٤ ب
متقابال باندھای منتقد سیاستھای  
اقتصادی دولـت روحـانـی ھـم بـه  
ـام   دنبال دست و پا کردن آمار و ارق
مخصوص و روایت خـودشـان مـی  

 .باشند 
ـانـدھـای   ـنـکـه ب صرف نـظـر از ای
ـاسـتـھـای   موافـق و مـخـالـف سـی
ــانــی چــه   اقــتــصــادی دولــت روح
ـیـسـت   میگویند، در ایـن شـکـی ن
ـتـصـاد بـحـران زده و   که اوضاع اق
ـتـر   زمین گیر حکومت بسیار خـراب

از آن است که منتقدانش ضـمـنـی  
ــنـد  ـائــیـد مــی کــن اعـالم رشــد  .  ت
ــصــادی بــاالی   ـت  درصــد  و  ٤ اق

ادعاھایی که باندھای حکومـتـی  
در حساب و کتاباھایشان برای این  
ـتـصـادی کـرده انـد، خـود   رشد اق
فریب کاری ویک دروغ مـحـض  

ــن آمــار و ارقــام  .  اســت  ھــدف ای
دستکاری شده تالش بیھوده بـرای  
سفید نمایی وضعیت در ھم ریختـه  

ـاشـد  بـه  .  اقتصاد حکومـت مـی ب
چند دلیل این ادعـای دولـت بـی  

 :پایه و اساس است 
اول، خود حکومت می گوید کـه  

ـتـصـاد و  ٥٠ نزدیک به    درصـد اق
ــیــدی   ــای تــول صــنــعــت و واحــدھ

ـیـه زیـر  ٥٠ خوابیده اند،   ـق  درصـد ب
ـیـت اسـمـی شــان کـار مــی   ظـرف

 .کنند 
دوم، به اعتراف حکومت اخـراج و  
بیکارسازیھای گستـرده در بـخـش  

ـقـط  .  بزرگ صنعتی ادامه دارد  ف
در طول یک سال گذشته بیش از  

 . یک میلیون نفر تعدیل شده اند 
ــای   ســوم، خــود حضــرات نــه ادع
ایجاد اشتغال جدید در یـک سـال  
گذشته کرده انـد و نـه قـراراسـت  
. ایجاد اشتـغـالـی صـورت بـگـیـرد 

ھمه چیز را به لـغـو تـحـریـمـھـا و  
ــصــادی؛ مــذاکــرات   گشــایــش اقــت

بـه ایـن  .  ھسته ای گـره زده انـد 
ــھــای   ــه گــذاری ــد کــه ســرمــای امـی
خارجی به ایران بیایند و گشایشـی  
ـزده حـکـومـت   در اقتـصـاد بـحـرا ن

در این مـورد ھـم کـه  .  حاصل آید 
 .فعال خبری نیست 

ــت   ـی ـار ایـن وضـع چـھـارم، در کـن
بیکارسازیھای گسـتـرده در ھـمـه  
ـتـی   ـیـدی و صـنـع بخش ھای تول

 . ادامه دارد 
ــی   ــا را ب ــازیــھ ــارس ــک ــی و دولــت ب

خـود  .  شرمانه توجیـه مـی نـمـایـد 
 میلیون نفـر  ٤٠ حکومت  میگوید  

در ایران شاغل نیستنـد و امـیـدی  
ـیـسـت  ــن  .  ھـم بـه اشـتـغــالشـان ن ای

وضعیتی است که خود حـکـومـت  
 .به آن اعتراف می کند 

وباالخره بیکارسازی یکی سیاسـت  

ـاشـد  . رسمی دولت روحانی  می ب
ـتـه  کـه  »:  وزیر کار روحـانـی گـف

ـفـری در راه  ١٠ بیکاری    میلیون ن
ــل نــیــروی  .  اســت  ــعــدی ــاســت ت ــی س

انسانی یک سیاسـت دولـت مـی  
ـنـه رونـق   باشد که بدین وسیله زمی
ـتـصـاد و   تولید و مـدرن سـازی اق
ـنـده   صنعت را فراھم آورده و در آی
ـیـت   ـبـود وضـع قرار است ھمه از بھ

 .«اقتصادی سود ببرند 
ـا آنـجـایـی   الزم به توضیح اسـت ت
که به سیاستھای کالن اقتصـادی  
دولت روحـانـی و وعـده و وعـیـد  
ھای که داده است بـرمـی گـردد،  

ـارتـی،  .  چیز تازه ای ندارد  بـه عـب
ـتـصـادی   ـاسـتـھـای اق روحانی سـی
ـالـب   احمدی نـژاد را در فـرم و ق

اسـاس ایـن  .  دیگری ادامه میدھد 
ـفـت، صـرف پـول   سیاست فروش ن
ــه اول بــرای دم و   ــل ــفــت در وھ ن
ـایـت کـل   ـن دستگاه سرکـوب و ج
ـانـدھـای   ـیـن ب رژیم، تقسیـم پـول ب
ـتـصـادی و   ـای اق ـی ـنـد مـاف قدرتم
ـبـری   ـیـت رھ مالی حکومـت از ب
گرفته تا دھھا باند و دار و دسـتـه  
ـار شـل کـردن سـر   دیگر، در کـن
ــرش   ــدمــت گســت ــســه در خ کــی
سیاستھای  تروریستـی حـکـومـت  

اینھا اولـویـت  .  در منطقه می باشد 
ھای ھر دولتی است کـه تـوسـط  
ــه ســرکــارآورده   ــه ای  ب خــامــن

ـاشـد  در  .  میـشـود، بـوده و مـی ب
ــت   ــای دول ــاســتــھ ــی ــن س ــار ای ــن ک
وباندھای حـکـومـتـی، تـعـرضـات  
دولت به سطح معیشت، دستمزدھـا  
و بیمه ھای درمانی میلیونھا  نفر  
ــه پــای   ــران، پــا ب ــردم  ای از م
سازماندھی و مدیریت گرانی ھـا،  
ھمه و ھمه یـک بـخـش مـھـم و  
ـتـصـادی   جزء ثابت سیاستـھـای اق

دولـت  . دولت روحانی نیز می باشد 
دزدان و قاتالن کاری به غیر اینھا  

کارگران و مردم بـه خـوبـی  .  ندارد 
ــرای   ــد کــه اگــر راھــی ب ــدانــن ـی م
ـنـاک   ـیـت اسـف رھایی از این وضع
کار و معیشـت و زنـدگـی وجـود  
داشته باشد، فقط و فقط گسترش  
مبارزه بر علیه این وضعیت ونھایتا  
به زیر کشیدن حـکـومـت دزدان و  

 .قاتالن می باشد 
 
 

تورم »: دولت ادعا کرد
 « درصد شد٢١

ـازه تـریـن دروغـھـای   این ھـم از ت
ـا تـورم   دولت روحانـی در رابـطـه ب

در بحبوحه اعـالم رشـد  .  می باشد 
ــاالی    درصــد در  ٤ اقــتــصــادی ب

ــه و بــعــد از   ــت ــال گــذش یــک س
دستکاری آمـارھـای مـربـوط بـه  
رشد اقتصادی حکـومـت و اعـالم  

ـاالی    درصـد،  ٤ رشد  اقتصادی ب
اکنون با دسـتـکـاری آمـار اعـالم  
میشود که تـورم شـھـریـور امسـال  
درمقایسه با شـھـریـور یـک سـال  

  ٢٢ قبل نصف شده یعنی بـه زیـر  
ــش  .  درصـد رسـیـده  ـی یــک سـال پ

ـاالی   حکومت اعالم کـرد تـورم ب
 . درصد می باشد ٤٣ 

این ھم کامال طبیـعـی اسـت کـه  
ـایـد طـوری   دستکار و جعل آمار ب
صورت بگیرد کـه ظـاھـرا سـوراخ  

ـاشـد  در مـورد  .  سنبه ای نداشته ب
تورم امـا دولـت روحـانـی و دم و  

 «دقیق تر »دستگاه آمارگیری اش 
ـا مـرجـع  .  عمل کرده است  اینـھـا ب

قراردادن نرخ تورم نقطه به نقطه در  
 ،  ٩٢ سال پایه، اینجا شھریور سال  

ـابـھـا وداده ھـای   با حساب و کـت
آماری تعبیه شـدشـان در گـزارش  
یک سال پیش، با ضرب و تقسیـم  
ــورم، اعــالم   ــوع ت ــرات ســه ن ــی تـغــی

 درصـد  ٢١ کردند که تورم به زیر  
 . رسیده است 

ـتـی بـه   جالب است  آمارگـران دول
داده ھای آماری دستـکـاری شـده  
شان از شاخـص بـھـای کـاالھـا و  

ـات  و  ــدمــ ـای  ..  خ ـاالھــ ـا کــ ــ ت
مصرفی در یـک سـال گـذشـتـه  
ـیـمـت   ـایسـه ق مراجعه کرد و با مق
کاالھا و خدمات مورد نظرشان در  
طول این مدت به این نتیجه رسیـده  

ـزدیـک  ٩٢ اند که تورم سال    که ن
ـا در نـظـر  ٤٣ به    درصـد بـوده، ب

گرفتن قیمت کـاالھـا و خـدمـات  
ــال  ..  و   ، تــورم مــوارد  ٩٣ در س

محاسبه شده در ایـن آمـارگـیـری،  
ــر   ــه زی  درصــد  ٢١ تـورم امســال ب

 .رسیده است 
ـــشـــی مـــوارد   ـن ــ ـزی ـاب گــ ـــخــ ـت ــ ان
آمارگیری و استفاده از داده ھـای  
آماری از آمار و ارقام دسـتـکـاری  
شده باب مـیـل دولـت روحـانـی ،  
یک سیاست ھمیشگی این باندھا  

جـنـگـل جـعـل آمـار و  . می باشد 
ــه افــزایــش   ــوط ب ــزارشــات مــرب گ
قیمتھا و رشد و گرانی ھا، بـویـژه  
گرانی کاالھـای مصـرفـی مـردم  
نظیرمواد خوراکی، مسکن و بیمـه  
ـا   و درمان، چنان توسط حکومت ب
مھارت دسـتـکـاری مـیـشـود کـه  
ــقــدان خــودی   ــت ــن ــرای م ــی ب ــت ح

حکومت نیز، ثابت کردن خالف آن  
غیر ممکن است چه رسد به مردم  

تـمـام  .  و شھروندان عادی جـامـعـه 
حسن وھنر این سیاست آمارگیـری  
ـتـصـادی   ـیـت اق سفید نمایی وضـع

چیزی که از  .  حکومت می باشد 
بـه  .  نظر مردم پشیزی اعتبار نـدارد 

ـال   این دلیـل سـاده کـه بـرای مـث
گرانی ھای  موجود که مردم ھر  
روز و بخشا ھر ساعت تجربه مـی  
ـابـت   کنند، در تـجـربـه بـه مـردم ث
کرده که ادعاھـای کـاھـش تـورم  

تـورم  .  پوچ و دروغی بیش نیـسـت 
واقعی کاالھای اساسـی و مـورد  
ــه از   ــع ــت جــام ــری مصــرف اکــث
ــکـــن   ــوشــاک، مس ــوراک، پ خ
ـاب و   ـا دوا و درمـان وای گرفته ت
ـیـن   ذھاب  در حال حاضر رقـمـی ب

خـود  .   درصد می باشـد ٧٨  تا  ٥٦ 
دولت وباندھای دولتی از قبل ایـن  
گرانی ھا و مدیریت آن سـودھـای  
ـزار   ــ ـا ھ ــ ـــھ ـــه  ای دھ ـان ــ افس
. میلیاردتومانی به جیب می زننـد 

به عبارتی یک کاراصلی دیـگـر  
ـیـن   ـی دولت روحانی دخـالـت در تـع
قیمت کاالھای اسـاسـی و مـورد  
مصرف مردم و اساسا باالبـردن ھـر  

به عبارتـی  .  روزه قیمتھا می باشد 
مدیریت گرانی ھای بازھم بیـشـتـر  
. و سازمانیافته توسط خـود دولـت 

ـیـن مـی   ـی این دولت ھست که تـع
کند قیمت نان، مسکن، درمـان و  
ـزیـن، آب و   ـن ھزینه رفت و آمد، ب

چه موقع و چقدر  ...  برق و گاز و 
بنابـرایـن ادعـای  .  باید افزایش یابد 

ــال   ــکــس کــاھــش تــورم در طــول ی
درصـد تـورم اعـالم  ٤٣ گذشته از  
 درصد بی پایه  و  ٢١ شده به زیر  

در اصل یک دروغگویـی صـرف  
ـتـصـاد بـحـران   برای سفید نمایی اق
ـاشـد و تـورم   زده حکومتی مـی ب
. واقعی بسیار بیـشـتـر از آن اسـت 

سازمان و مدیریت گرانی ھای ھر  
روزه و ھر چه بیشتر توسـط دولـت  
و مدیریت باالبردن قیمت کاالھـای  
اساسی مورد مصرف مردم، یـک  
سیاست ھمیشگی دولـت روحـانـی  

مسئول این ھمه گرانی  .  می باشد 
ــه داری    ــظــام ســرمــای ھــا کــل ن
جمھوری اسالمی و دولت روحانـی  
ـیـف   بازوی اجرایی ایـن نـظـام کـث

 .می باشد 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــازگشــایــی   ــه از ب ـت یـک ھــف
آمـوزش و  .  مدارس گذشته اسـت 

ـرده اسـت و   پرورش در ایران گسـت
توده عظیمی از شھروندان جـامـعـه  
ــه   ــا مسـال ــیـونـی ب ـل در ابـعـاد مـی
ــرورش   ــیــل و آمــوزش و پ تــحــص

ـم  ١٢ بیش از  .  درگیر ھستند  ـی و ن
میلیون در مدارس و دانشـگـاه بـه  

بیش از یـک  .   تحصیل مشغولند 
ــم و آمــوزگــار در   ــون مــعــل ــی ــل مـی
مــنــاطــق وســیــع در حــوزه ھــای  

در ایران با  .  آموزشی اشتعال دارند 
میلیـون، ابـعـاد  ٧٥ جمعیت بیش از  

تحصیل و آموزش و پرورش یـک  
محور مھم رابطه مردم با دولـت و  
ــادھــای درگــیــر در عــرصــه   ــھ ن

ـیـن  .  آمورش و پرورش میبـاشـد  اول
و مھمترین عرصه رابطه مـردم بـا  
دولت تامین ھزینه ھای تحـصـیـل  
ـیـون از   در میان بیش از چھل میل
ـلـحـاظ   خانواده ھایی اسـت کـه ب
امکانات اقتصـادی و مـالـی در  

تامیـن تـحـصـیـل  .  مضیقه ھستند 
ـرایشـان  سـنـگـیـن   کودکانشـان ب

ــگـاه مـخــرب،  .  اسـت  اولــیـن ایسـت
محروم  بیش از صدو پنچـاه ھـزار  
کودک  در میان خانواده ھـایـی  
است که در فقر مـطـلـق زنـدگـی  

این آمار تـوسـط دولـت  .   میکنند 
دسـتـمـزدھـای  !!  اعالم شـده اسـت 

ـیـونـی    پایین، بیکاری وسیع و میل
ــت   ــرومــی ــز عــامــل مــح ــی خــود ن
کودکان از ادامه تـحـصـیـل و یـا  

 . وارد شدن آنھا به مدرسه است 
گام و اقداماتی که برای تـامـیـن  

ـــ مـوج  :  ادامه تحصیل  مھـمـنـد  ـ
اخیر اعتصابات کارگران و طـرح  
ـرای اشـتـغـال و   مطالبـات آنـھـا ب

ـبـه   ـیـکـاری، مـطـال جلوگیری از ب
ــمــزدھــا و خــواســت   افــرایــش دســت
ـنـدگـان   اعتراضی اعـتـصـاب کـن
برای گرفتن حقوق ھای مـعـوقـه  
به ھر درجه ای تحقق پیدا کـنـد،  
دستمزدھا اضافه شوند، اشتغال و  
بیکار سازی سد و متوقف شـود،  
ـرداخـت شـود   حقوقھای ماھـانـه پ
بالواسطه در زندگـی کـودکـان و  

ــر   ــران مــوث خــانــواده ھــای کــارگ
و قطعا با ھر درجه از  .  خواھد بود 

رفاه و دستـمـزد مـکـفـی امـکـان  

تامین زندگی کودکان در مـیـان  
خانواده ھای میلیونی کارگران با  
ـرو خـواھـد   ـتـصـادی روب امنیت اق

ـقـش و جـایـگـاه دولـت .  شد  ـــ ن : ـ
ارگان حاکمیت و تعیین مطالبـات  
روشن از دولت، تامیـن امـکـانـات  
کــافــی بــه مــنــظــور وارد شــدن  
کودکـان بـه مـحـیـط مـدرسـه و  

ـیـن آوردن  ( تحصیل  کاسـتـن و پـای

و طـرح  )  تعداد کودکان خیابـانـی 
ـبـات فـوری و قـابـل   روشن مطـال
اجرا به دولت در مـحـیـط مـدارس 

ندادن شھـریـه و  .  تحصیل رایگان ( 
ممانعت از فشـارھـای روحـی و  
روانی برای گرفتن پول از خانـواده  

ـیـن  تـامـیـن نـوشـت  .  ھای محصـل
ــلــی   ــحــصــی افــزار و امــکــانــات ت

دادن یـک وعـده غـذای  . رایگان 
ــدارس  ــارگــران،  ).  گــرم در م ک

ـلـمـیـن روزانـه در   پرستـاران و مـع
محیط کار با دولت و کارفرماھا  

از دولـت و  .  درگیر مبارزه ھستند 
ــات خــود را   کــارفــرمــا مــطــالــب

کارگران به ھـر درجـه  .  میخواھند 
ـر   ـی ای که بخـواھـنـد در راه تـغـی
ـلـی   شرایط بسیار نامناسب تحصـی
ـر انـجـام   فرزندانشان اقداماتی موث
ـتـانسـیـل   ـنـد بـا پ ـتـوان دھند باید ب
باالیی از سازمـانـدھـی و تـجـمـع  
برای ادامه تحصیل کـودکـانشـان  
ـرده   اھرم فشار اعتراضی را گسـت
. کرده و دولت را ھدف قرار دھـنـد 

ـتـکـارات   بکارگیری تشـکـل و اب
ـلـه   اعتراضی توده ای برای مـقـاب
ــحــمــیــل   ــظــور ت ــن ــا دولــت بــه م ب
خواستھایی که امکانات تحصیل  
ـریـن   رایگان با بھره گیری از بیشـت
دستاوردھای انفورماتیک دنیـای  

ــــ  .    امروز را بھمراه داشته باشـد  ـ
تشکل در محالت، گردھمایـی و  
ـیـن   مالقات خانواده ھای مـحـصـل
در محیط ھای مناسب از جـمـلـه  
مدارس، اتکا به مجمع عـمـومـی  
در گردھمایی ھا، بحثھای روشـن  

ـبـاتـی   و شفاف در ارتباط با مطـال
که امـکـان و فضـای مـنـاسـب  
ادامه تجصـیـل و شـکـوفـایـی و  
ـری و عـــالئـــق و   رشـــد فـــکــ
دستاوردھای کودکان در مـحـیـط  
ــبــرد، خــود   ــاال مــی مــدارس را ب
مضمون بحثھـایـی اسـت کـه در  

ــــ  .  این مجامع جـاری مـیـشـونـد  ـ
ھــدایــت مشــغــلــه ھــای فــکــری  
تجمعات خانواده ھا باید مـعـطـوف  
به این مساله طبقاتی بـاشـد کـه  
دولت موظف است تمام امکـانـات  
ـیـار   تحصـیـل رایـگـان را در اخـت

ـردن و  .  جامعه قرار دھد  ـــ  بـاال ب
ـراض، تـجـمـع و   ارتقا قـدرت اعـت
تشکل خانواده ھای دانش آمـوزان  

ــ تحصیل رایگان  .  در مقابل دولت 
ــری   بــرای خــانــواده ھــای کــارگ
امری کامال طبقاتی ـ اجتماعـی   

تحقق مطالبات و تـحـمـیـل  .  است 
ـر و   تحصیل رایـگـان امـکـان پـذی

ــی اســت  ــل ــران تــحــت  .  عــم در ای
حاکمیت جـمـھـوری اسـالمـی و  
ــدادی قــدرت   ــب کشــورھــای اســت
تجمع و اعتراض و تشکل مردم و  
جامعـه فـاکـتـورھـایـی مـھـم در  

 . پیشبرد مبارزه ھستند 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 کارگران و تحصیل کودکان 
 در مدارس

 

ای  واده ھ ان رای خ ان ب گ ل رای ی ص ح ـ ت ـ
اعی   م ی ـ اجت ات ق امال طب کارگری امری ک

ل .  است حصی ل ت ی حم ات و ت ب طال ق م حق ت
ی است ران .  رایگان امکان پذیر و عمل در ای

تحت حاکمیت جمھوری اسالمی و کشورھای 
راض و تشکل  ع و اعت استبدادی قدرت تجم
رد  شب ی م در پ ھ مردم و جامعھ فاکتورھایی م

  .مبارزه ھستند
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 اعتراضات 

 
کارگران معدن سنگرود برای ادامه 

 اعتراض به تھران آمدند
ـات  :  مھر ٦  ـب در ادامه  اعتراض و برای متحقق شدن  مـطـاال

ـنـده   مطرح شده تـوسـط کـارگـران، کـارگـران اعـتـصـاب کـن
اعتراضات خود را به تھران و در مقابل ساختمـان وزارت کـار  

 .منتقل کردند 
 

حمایت رانندگان سرویس معدن سنگرود از 
 کارگران اعتصابی

 
کارگران معترض معدن زغال سـنـگ سـنـگـرود در  :   مھر ٥ 

ـیـد در   ششمین روز از آغاز اعتصاب، ھمچنان با تـوقـف تـول
ـات  .  مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کردھانـد  ـب   ١٠ مـطـال

راننده سرویس رفتو برگشت روزانه کارگران که وظیفه حـمـل  
کارگران از معدن به شھرھای رشت، قزوین، لوشان، منجـیـل،  
رستم آباد، و دو منطقه فاراب و خورگام عمارلو را بـر عـھـده  

به تـعـویـق انـداخـتـن  .   ماه پیش پرداخت نشده است ٤ دارند از  
ـاب و ذھـاب کـارگـران،   مطالبات راننـدگـان سـرویسـھـای ای
حربھای بـود کـه کـارفـرمـا بـرای جـلـوگـیـری از حضـور  

 .کارگران در تجمعات اعتراضی در نظر گرفته بود 
 
 

دومین روز از دور دوم اعتصاب کارگران 
 معدن زغال سنگ سنگرود

 تأخیر پرداخت حقوق کارگران سنگرود سه ماھه شد  -
در دومین روز از دور دوم اعتصـاب کـارگـران مـعـدن  :  مھر ١ 

 کارگر مقابل ساخـتـمـان  ٢٥٠ زغال سنگ سنگرود، بیش از  
لـغـو نشـدن  انـحـالل  .  اداری این واحد معدنی تجمع کـردنـد 

ـلـی بـه   ـب شرکت زغال سنگ البرز غربی با وجود تعھدات ق
 مـاه پـرداخـت حـقـوق، مـوجـب  ٣ کارگران و ھمچنین تعویق  

 .تشدید اعتراضات کارگری شده است 
 

دومین روز متوالی از آغاز اعتراض 
 کارگران واگن پارس

اعتراض کارگران واگن پارس اراک بـه دومـیـن روز  :  مھر ٦ 
کارگران اعتصابی واگن پارس در محوطـه  .  متوالی وارد شد 

مدیریت حیا کن، کـارخـانـه رورھـا  »کارخانه با سردادن شعار  
. به تعویق حقوق سه ماه گذشته خود اعتـراض کـردنـد  «کن 

اگـر حـقـوق سـه مـاه گـذشـتـه  :  یکی از کارگران میگویـد 
ـتـه   ـیـد مـجـددا از سـر گـرف ـنـد، تـول کارگران را پرداخت کن

پیشینه و زمینه ھای اعتراض کـارگـران کـارخـانـه  .  میشود 
  ٤ واگن پارس به طرح کارفرما مبنی بر تجزیه کارخانه بـه  

ـزی از  .  شرکت کوچک است  تجزیـه کـارخـانـه عـمـال چـی
ـیـگـذارد و ایـن مـوضـوع قـطـعـا بـرای   واگن پارس باقی نم

: این کارگر معترض میـگـویـد .  کارگران عواقب خوبی ندارد 
کارفـرمـا در حـال حـاضـر کـه در یـک کـارخـانـه کـار  »

 کـارگـر  ١٠ میکنیم، حقوقما را نمیدھد، چه برسد به اینکه  
آنـوقـت  .  در یک شرکت قطعه سازی مشغول به کـار شـونـد 

 .«دیگر صدای ما به ھیچ جایی نمیرسد 
 
 

 کارگرکارخانه واگن پارس ٩٠٠اعتصاب
 اراک

 کارگر واگن پارس اراک در اعتراض به تعویـق  ٩٠٠ : مھر ٥ 
سه ماھه حقوق دست از کار کشیدند و یک باند بلـوار آیـت  

کـارگـران،  .  الله اراکی را بـرای سـاعـاتـی مسـدود کـردنـد 
حضور پلیس و ماموران امنیتی در محل تـجـمـع را پـرشـمـار  

کارگران معترض خواھان استعفای مدیـران  .  توصیف کردھاند 
ـار دیـگـر در  .  این شرکت شدھاند  کارگران واگن پارس یـکـب

ماه گذشته دست بـه اعـتـصـاب زده بـودنـد کـه بـه تـوافـق  
 . نمایندگان کارگران با کارفرما و فرماندار منجر شد 

 
اعتراض کارگران کاشی گیالنا به 

 دوازدھمین روز رسید
ـا بـه  ١٦٠ اعتصاب و تجمع اعتراضی  : مھر ٦   کارگر گـیـالن

کـارگـران کـه در  .  دوازدھمین روز متـوالـی وارد شـده اسـت 
... بخشھای پرس، پخت، کوره، رنگ، لعاب، بسته بنـدی و 

کار میکنند خواستار دریافت حداقل حقـوق و پـرداخـت حـق  
بیمه سال جاری برای تمدید دفترچھھای درمانیشان و تامیـن  

ـنـد  پـرداخـت  .  امنیت شغلی خود پس از خاتمه اعتصاب ھسـت
ـیـدی در فـاصـلـه سـال   ـا  ٨٨ حقوق کارگران این واحد تول  ت

ـاده  ١٦ شھریور ماه سال جاری به مدت   ـت  مـاه بـه تـعـویـق اف
 .است 
 

اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیالنا 
 یازدھمین روزرا پشت سرگذاشت

ـا :   مھر ٥  چـگـونـه اسـت کـه  :  کارگرکارخانه کاشی گیـالن
کارگران برای مطالبه حقوق  خود با تھدید روبـرو مـیـشـونـد  
ـان   اما مسببین بیعدالتیھایی که به کارگران تحمیل شده و آن
را ناچار به اعتراض کرده است، نه تنھا مـورد مـواخـذه قـرار  
ـیـن روز از آغـاز   ـازدھـم نمیگیرند بلکه حمایت میشوند؟ در ی
ـپـوشـی   اعتصاب کارگران کاشی گیالنا، معترضین با چشـم

پـرداخـت کـامـل  ( از شرایطی که در ابتدا اعالم کرده بـودنـد  
، شرط خاتمه موقت ایـن اعـتـراض را  ) ماه حقوق معوقه ١٦ 

 .پرداخت حقوق معوقه سال جاری اعالم کردند 
 

 ٢٠کارگران قطار شھری اھواز با وعده 
 روزه به اعتصاب خاتمه دادند

) مـتـرو ( اعتصاب کارگران پیمانی قطار شھری اھواز  :  مھر ٣ 
ـنـی بـر   در پی وعدھیکی از مدیران شرکت پیمانـکـاری مـب

ـافـت ٢٠ پرداخت معوقات کارگران در   ـان ی ـای ـنـده پ .  روز آی
ـانـکـار قـطـار شـھـری  ( یکی از مدیران شرکت کیسـون   ـیـم پ

 کارگر قطار شھـری اھـواز در  ١٥٠ در پنجمین تجمع  ) اھواز 
کارگاه مرکزی این پروژه عمرانی حاضر شد و به کـارگـران  

ـان را طـی  ٤ قول داد حقوق   ـنـده  ٢٠  ماه گـذشـتـه آن  روز آی
او در عین حال وعـده داد  .  پرداخت میکند )  مھر ٢٥ حوالی  ( 

در روزھای آینده، یک میلیون تومان را به عـنـوان مسـاعـده  
 .به حساب کارگران پرداخت کند 

کارگران قطار شھری اھواز در چھارمین 
 روز اعتصاب 

اعتصاب کارگران پیمانی قطار شـھـری اھـواز بـرای  :  مھر ٣ 
ــوالــی ادامــه دارد  ــن روز مــت ــر  .  چــھــارمــی کــارگــران ســای

کارگاھھای این پروژه عمرانی در تجمع صبح امروز شـرکـت  
ـتـدای  ٤ کردند، تجمع کنندگان به تعویق   ـاز اب ـقـوق  مـاھـه ح

ـان در کـارگـاه  ١٥٠ .  خرداد ماه امسال معترضاند  ـفـر از آن  ن
 .مرکزی این پروژه عمرانی تجمع کردند 

 
اعتصاب کارگران قطار شھری 

 اھوازدرسومین روز به شیفت شب رسید
 کارگر پیمانی قطار شھری اھواز برای سومـیـن  ٣٠٠ :  مھر ٢ 

روز متوالی دست از کار کشیده و در کارگاه مـرکـزی ایـن  
 ماھـه  ٤ پروژه عمرانی تجمع کردند تجمع کنندگان به تعویق  

 .حقوقاز ابتدای خرداد ماه امسال معترضاند 
 

اعتصاب کارگران سد داریان روزدوم 
 راپشت سرگذاشت

ـا " کارگـران شـاغـل در شـرکـت  :  مھر ٢  ـان  " سـان ی سـد داری
شھرستان پاوه در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت حـقـوق شـش  

پیشتر یازدھم شـھـریـورمـاه  .  ماھھخود دست به اعتصاب زدند 
در مقابل فرمانداری این شھر دست به اعتصاب زده بـودنـد و  
ـان دسـت بـه   ھماکنون دو روز است در محل کار در سد داری

شـرکـت  .  اعتصاب زدند و کار این شرکت را تعطیل کردھانـد 
ـاوه   ـان شـھـر پ سانا، درحال ساخت نیـروگـاه بـرق در سـد داری
میباشد و سال گذشته نیز به دلیل اعـتـصـاب کـارگـران ایـن  

 . کارگر را از کار اخراج کرده بود ١٢ شرکت،  
 
 

اخراج کارکنان شرکتی دانشگاه ایالم 
 وتجمع اعتراضیشان برای دوروزمتوالی

تجمع اعتراضی نیروھای اخراجی دانشـگـاه ایـالم  :  شھریور ٣١ 
ـا آغـاز سـال  .  وارد دومین روز متوالی خـود شـد  ھـمـزمـان ب

ـیـروھـای  ٣٣ تحصیلی جدید در دانشگاه ھا، تعداد   ـفـر از ن  ن
در دومـیـن روز مـتـوالـی  .  شرکتی دانشگاه ایالم اخراج شدند 

ضمن تحصن در ساختمـان مـرکـزی دانشـگـاه ایـالم ،ضـمـن  
اعتراض به اخراج خواھان رسیدگی مسـئـوالن دانشـگـاه شـده  

 .اند 
 

تجمع مربیان پیش دبستانی بجنورد مقابل 
 استانداری

ـان بـجـنـورد در  ٥٠ : مھر ١  نفر ازمربیان پیش دبستانی شھـرسـت
استان خراسان شمالی در اعتراض به نبود امنیت شغـلـی  در  

 .مقابل استانداری تجمع کردند 
 

کارگران اخراجی فوالد زاگرس به دیوان 
 عدالت اداری شکایت کردند

ــد  :  مـھــر ١  ـایــی ــراض بـه ت کــارگـران فـوالد زاگــرس در اعـت
اخراجشان توسط ھیاتھای تشخیص و حل اختـالف اداره کـار  

در  .  شھرستان قروه به دیوان عـدالـت اداری شـکـایـت کـردنـد 
ـیـد کـردھـانـد کـه   ـای حالی اخراج کارگران فوالد زاگرس را ت

آرای ایـن دو  .  پیشتر به بازگشت به کار آنان رای داده بودند 
نھاد رسیدگی به اختالفات کـار در پـی جـدیـدتـریـن تـالش  
کارفرما برای اخراج کارگران یعنـی اعـالم انـحـالل شـرکـت  

 .تغییر یافتھاست 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 اعتراض کارگران شیراز
ـالـی  ٢٢٠ بلوکـه شـدن سـرمـایـه  :   شھریور ٣١  ـارد ری ـی ـل ـی  م

. کارگران شیراز در یک پروژه مسکن مھر در شـھـر صـدرا 
 به امـیـد خـانـه دار شـدن در یـک  ٨٨ دو ھزار کارگر سال  

ـا   تعاونی مسکن مھر ثبت نام کرده و ھر یک در مدت دو ت
ـز  ٩٠ سه سال،    میلیون ریال پول به حساب ایـن تـعـاونـی واری

با گذشت پنج سال، این پروژه مسکـن مـھـر کـه در  .  کردند 
شھر صدرا کلنگ آن به زمین زده شده است نیمه کـاره رھـا  

 شده است 
 

اعتراض مردم منطقه کمالشھر کرج به قطع 
 آب

مردم منطقه کمالشھر کرج در اعتراض به قطع چـنـد  : مھر ٦ 
تجمعکنندگان با مأمـوران سـازمـان  .  ساعته آب تجمع کردند 

 .آب که برای وصل آب دیر اقدام کرده بودند، درگیر شدند 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه 
 المپ سازی شھرکرد

کـارگـران کـارخـانـه المـپ سـازی شـھـرکـرد  در  :  مھـر ٦ 
ـاده در   ـت ـاف ـب اعتراض به پرداخت نشدن شـش مـاه حـقـوق عـق

ـتـه  . مقابل استانداری تجمع کردند  ـف ـنـده ھ کارگران تجمع کن
 گذشته از کار اخراج شدند 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 ماه ٢ کارگر معادن البرز شرقی ١٤٠٠

 حقوق نگرفتھاند
 کارگر شاغل در مـعـادن  ١٤٠٠  ماه حقوق  ٢ تعویق بیش از  

 ماه حـقـوق کـه مـربـوط بـه  ٢ عالوه بر تعویق  .  البرز شرقی 
ماھھای مرداد وشھریور میشود، مابه التفاوت حقوق سالھای  

ـز بـه کـارگـران پـرداخـت نشـده اسـت ٩١  تا  ٩٠  بـعـد از  .   نی
ـنـوز   واگذاری معادن البرز شرقی به ذوب آھـن اصـفـھـان؛ ھ
ھیچ پولی بین سازمان خصوصی سازی و ذوبآھن رد و بـدل  

 .نشده 
 

حقوق بازنشستگان فوالد ھنوز پرداخت 
 نشده است
مھرمجلس،ازعدم پرداخت حقوق بازنشسـتـگـان  ٢ نشست علنی  

 .فوالدخبرداد 
  

 ھزار کارگر شرکت توسعه صنایع ٣حقوق 
  ماه تأخیر پرداخت میشود٣نفت با 

ـاوب »،  «محور سازان »سه شرکت پیمانکاری  :  مھر ٢  ـن و   «ت
 مـنـطـقـه عسـلـویـه در  ١٨  و  ١٧ که در فازھای   «احداث »

ـایـع   زمینه نصب لولھھای گازی زیر نظر شرکت توسعه صـن
 ھـزار کـارگـر  ٣ فعالیت دارند حدود  )  اویک (نفت و انرژی  

. دارند که پرداخت حقوق آنان با سه ماه تاخیر انجـام مـیـشـود 
ـیـر، مـرداد و   حقوقھای پرداخت نشده مربوط به مـاھـھـای ت
ـتـمـاعـی ایـن   ـامـیـن اج ـیـمـه ت شھریور سال جاری میشـود، ب
ـلـومـی کـه کـارگـران از آن   ـامـع ـز بـه دالیـل ن ـی کارگران ن

شـرکـت  .  بیاطالعند در ماھھای تیر و خرداد واریز نشده اسـت 
ملی نفت ایران به عنوان کـارفـرمـای اصـلـی ھـیـچ گـونـه  

 .نظارتی بر نحوه فعالیت پیمانکاران زیر مجموعه خود ندارد 
 

سال حقوق کارگران ٢عدم پرداخت بیش از
 کارخانه کاشی تبریزکف مرند

ـیـش از  : مھر ٥    ٢ کارگران کارخانه کاشی تبریزکف مرند، ب
ـان   سال است که برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود در خیاب

ـنـد  ـفـر در ایـن  ٢١٨ . ھا و مقابل فرمانداری مبارزه مـیـکـن  ن
ـات  .  کارخانه کار می کنند  ـب قطع حق بیمه کارگران مـطـال

 به بعد پرداخت نشده کـه  ١٣٩١ کارگران این کارخانه از سال  
واز  .  کارگران را با مشکالت عدیده ای مـواجـه کـرده اسـت 

آغاز سال جدید به بعد، تنھا یک ماه حـقـوق فـروردیـن مـاه  
حق بیمه کارگران شاغل این کارخانـه، از  .  پرداخت شده است 

خردادماه امسال قطع شده و ھم اکنون کارگـران در مـراجـعـه  
 . به مراکز بھداشتی و درمانی با مشکل بیمه مواجه ھستند 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
  کارگر پاالیشگاه آبادان اخراج شدند١٠٠

ـاالیشـگـاه  ١٠٠ تعدیل    کارگر پیمانکاری شاغل در فاز سه پ
کـارگـران اخـراجـی طـی  .  آبادان به دلیل اتمام قرارداد کـاری 

 .سه ماه اخیر حقوق دریافت نکردھاند 
 

 ماه ٣حقوق کارگران کنتورسازی ایران در 
 اخیر پرداخت نشده است

ـیـل   ـزویـن بـه دل ـان ق کارخانه کنتور سازی ایران واقع در است
کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقـع حـقـوق کـارگـران و  

حقوق کـارگـران در  .  سایر ھزینھھای جانبی کارخانه را ندارد 
 .ماھای خرداد، تیر و مرداد به تعویق افتاده است 

  
کارگر قراردادی سازمان آب و فاضالب 

 تھران شبانه اخراج شد
داوود نورائی  کارگر قراردادی شرکت پیـمـانـکـاری  :   مھر ٤ 
ـانـھـاش   «نمادپیشکسوتانآب » ـات اخـراج شـب ـی در تشریـح جـزئ

ـنـی  )   شھریورماه ١٠ (عصر روز دوشنبه  : گفت  طی تماس تلف
از سوی کارفرما بھمن اعالم شد که قـرارداد شـمـا خـاتـمـه  

  ٢٤ وی کـه از  .  یافته و از فردا نباید سرکار حاضر شـویـد 
ــای   ــھ ــکــی از شــرکــت ــراردادی در ی ــش بصــورت ق ســال پــی
پیمانکاری شرکت آب و فاضالب استان تـھـران مشـغـول بـه  

ـانـه بـدون  :  کار بوده است، ادامه داد  ـنـی شـب ـف ـل این ابالغیه ت
نـورائـی در خصـوص  .  ھیچ توجیھی بـه اطـالع مـن رسـیـد 

ـار  :  قرارداد کاری خود با شرکت پیمانکاری گـفـت  آخـریـن ب
ـا  ٩٢ /  ٠٦  /١٥ قرارداد کاری من از تاریخ     ٩٣ /  ٠٦  / ١٥  ت

منعقد شده بود و  با گذشت این ھمه سال نمیتوانم باور کـنـم  
 . که بدون ھیچ دلیلی شبانه از کار اخراج شدھام 

 
 ناامنی محیط کار 

 
سالھدر ١٧مرگ جوانان و نوجوانان  

 حوادث کار
ـان ھـمـدان بـراثـر   در مرداد ماه  بیش از پنج کـارگـر در اسـت

ـا آمـار  . حوادث کار کشته شدھاند  ـایسـه ب ـق ایـن آمـار در م
مشابھسنوات گذشته از رشد چشمگیر قربانیان حـوادث کـار  

بخش قابل توجھی از قربانیان حـوادث کـار بـر  .  حکایت دارد 
اما نکته قابل تامـل ایـن  . اثر سقوط از ارتفاع کشته میشوند 

ـان و   است که شمار قابل توجھی از این کـارگـران را نـوجـوان
 . ساله تشکیل میدھند ٢٠  تا  ١٧ جوانان  

 برخورد اتوبوس سرویس ایران خودرو با 
ستون آھنی كنار جاده ، جان راننده را 

 گرفت
ـا سـتـون آھـنـی  :  مھر ٥  برخورد اتوبوس سرویس ایران خودرو ب

 .كنار اتوبان مخصوص كرج ، باعث مرگ راننده اتوبوس شد 
 

 ترکیدن الستیک جان کارگر را گرفت 
ترکیدن الستیک کامیون موجب کشته شدن آپاراتـی  : مھر ٣ 

 .ساله در سنندج شد  ٤٤ 
 
 

دو کارگر جوان ساختمانی جان خود را از 
 .دست دادند

در یکی از ساختمانھای در حال ساخت بلوار تـعـاون  در  : قم 
اثر این حادثه سه نفر از کارگران ساختمانی در حـیـن انـجـام  
کار زیر آوار مدفون شدند که با تالش مامـوران آتشـنـشـانـی  
فقط یکی از آنھا از کام مرگ نجات یافته و دو نفر دیـگـر  

علت مـرگ ایـن دو کـارگـر  . جان خود را از دست میدھند 
ـلـه سـر، گـردن،   جوان آسیبدیدگی نواحی مختلف بدن از جـم

 .کمر و خفگی بر اثر محبوس شدن زیر آوار بوده است 
 

سقوط از اسکلت ساختمانی در اربیل، مرگ 
 کارگر بوکانی را رقم زد

ـیـل، کـارگـر  : مھر ٢  بر اثر وقوع حادثھی کار در در شـھـر ارب
جوشکار کوروش آرخون فرزند محـمـدرسـول از اھـالـی شـھـر  

 . بوکان  جان خود را از دست داد 
  

مرگ دلخراش یک کارگر در خیابان 
 سعدی رشت

کارگر حلب ساز ساختمان دانشگاه بـرھـان شـمـال در  :   مھر ١ 
 .حین کار از روی ساختمان سقوط کرد و دردم جان سپرد 

 
  طبقه ای١٣مرگ کارگرجوان براثر سقوط 

ـقـه دھـم  ٢٢ دربزرگراه ھمت، کارگر  :  مھر ١  سالـه ای از طـب
ـفـی سـه در چـاھـک   ـقـه مـن ساختمان درحال ساخت به طـب

 .آسانسور سقوط کرد و جان داد 
 

کارگری دربروجن دردستگاه ماکارانی 
 سازی له شد وجان باخت

کارگری حین کار با دسـتـگـاه مـاکـارانـی سـاز در  :  مھر ١ 
یک  کارخانه ماکارانی سازی در شھرستان بروجن از تـوابـع  
استان چھار محال بختیاری، ناگھان به دستگاه  گیر کـرد و  

و به طـرز فـجـیـعـی جـان  .  بدن او را به داخل دستگاه کشید 
 .باخت 

 
 کارگران

 
ایجاد فضای امنیتی در کارخانه پروفیل 

  کارگر٣٥ساوه و اخراج 
ـات و اعـتـراضـات  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدنبال اعتصـاب

کارگران کارخانه پروفیل ساوه در ماھھای گذشته و آخـریـن  
ـتـه گـذشـتـه  ٢٢ اعتصاب آنان در   ـف   ٣٥  شھریور ماه، طی ھ

کارگر این کارخانه بدنبال اتـمـام مـدت قـراردادشـان از کـار  
ـا بـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  اخراج شدند  ـن ب

ـا قـرار داد یـکـمـاھـه   کارگران ایران، کارگران این کارخانه ب
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ـال اتـمـام مـدت  ٣٥ مشغول بکارند و   ـب  کارگـر اخـراجـی بـدن
ایـن  .  قراردادشان از سوی کـارفـرمـا تـمـدیـد قـرارداد نشـدنـد 

ـقـه کـار در ایـن کـارخـانـه را  ٢٢  تا  ٥ کارگران از    سال ساب
بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  دارند 

ایران، طی روزھای گذشته در کیوسک نگھبانی کـارخـانـه  
پروفیل ساوه به جای نگھبانان ھمیشگی، مامورین انتظامـی  
مستقر شده اند و این ماموریـن بـه کـارگـرانـی کـه تـمـدیـد  
ـفـر در   ـیـش از سـه ن قرارداد نشده اند اعالم کرده اند تجمـع ب
ـافـت حـق و   ـان بـرای دری مقابل کارخانه ممنوع است و  آن

ـنـد  ـایسـت کـارگـران  .  حقوق شان حق ندارند در مقابل کارخانه ب
پروفیل ساوه در حال حاضر چھار ماه دستمزد معوقه دارنـد و  

 شـھـریـور  ٣١ طبق جدول توافقی آنان با کارفـرمـا قـرار بـود  
ـال  .  دستـمـزد خـرداد مـاه ایـن کـارگـران پـرداخـت شـود  ـب بـدن

ـیـل  ٢٢ اعتصاب روز    شھریور کارگران پروفیل سـاوه کـه بـدل
عدم پرداخت مزد اردیبھشت ماه این کارگران صورت گرفـت،  
ـقـی   آنان اعالم کرده بودند چنانچه کارفرما طبق جـدول تـواف

 شھریور ماه نیز مزد خرداد ماه شان را پرداخـت نـکـنـد  ٣١ در  
ـنـد زد  الزم بـه  .  طبق روال قبلی دسـت بـه اعـتـصـاب خـواھ

یادآوری است در پی اعتصاب کارگران پروفیل سـاوه در روز  
ـازداشـت  ٢٢   شھریور ماه، دادستان ساوه ضمن صدور دسـتـور ب

دو کارگر، راسا کارگران این کارخانه را تـھـدیـد بـه زنـدانـی  
کردن نموده بود و با یادآوری یکماھه بودن قرارداد کـارگـران،  
اخراج آنان را از طریق عدم تمدید قـرار داد بـه رخ کـارگـران   

ـنـجـم مـھـر مـاه    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  کشیده بود  پ
 ١٣٩٣   

 
جمعی از کارگران تھرانی در اعتراض به 

 کارگر پتروشیمی ٤حکم شالق بر علیه 
رازی دست به تجمع در مقابل مجلس 

 شورای اسالمی زدند 
صبح امروز جمـعـی از کـارگـران  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـنـدگـان طـومـار اعـتـراضـی   تھرانی به ابتکار ھماھنگ کـن
ـابـل مـجـلـس   چھل ھزار نفری کارگران دست به تجمع در مق
شورای اسالمی زدند و خواھان لغو فـوری احـکـام شـالق و  

ـان دادن بـه  ٤ زندان بر علیه   ـای  کارگر پتروشیـمـی رازی و پ
ـلـف کشـور   ـاط مـخـت ـق تعرض به اعتراضات کـارگـری در ن

 صبح آغاز شد تا سـاعـت  ١٠ این تجمع که از ساعت  . شدند 
ـنـر  ٣٠/١١    ادامه داشت و تجمع کنندگـان در ایـن مـدت ب

حـقـوق  :   بزرگی را در دست داشتند که روی آن نوشته بودند 
ـیـه کـارگـر   معوقه، اخراج، زندان و  مجازات  شـالق بـر عـل
بازگشت به عھد بربریت است بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  
اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع و خواست تـجـمـع  
کنندگان برای مالقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجـلـس   

ـتـروشـیـمـی  ٤ جھت اعالم اعتراض به حکم شالق    کـارگـر پ
ـنـدگـان اعـالم   رازی، مسئولین مالقات کننده با تـجـمـع کـن
ـا   کردند که مجلس جلسه رسمی دارد و امـکـان مـالقـات ب

ـال ایـن  .  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وجـود نـدارد  ـب بـدن
وضعیت کارگران تجمع کننده اقدام به ثبت نامه ھـمـاھـنـگ  
ـیـر خـانـه   کنندگان طومار چھل ھزار نفری کـارگـران در دب
مجلس شورای اسالمی کردند و مـقـرر شـد طـی روزھـای  
ـنـده   آینده با ھماھنگی با نماینده ھای کـارگـران تـجـمـع کـن

در بـخـشـی از ایـن  .  خواست آنان مورد رسیدگی قرار گـیـرد 
نامه خطاب به ھیات رئیسه مجلس شـورای اسـالمـی آمـده  

آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عـقـب  :  است 
ـا کشـورھـای   ـائـی و ی ـق مانده ترین ممالک آسیائی و آفـری
غربی که ھر روزه اخبار اعمال سیاستھای ریاضت کشانه در  

آنھا را صدا و سیما و دیگر رسانه ھای رسمی کشـور بـطـور  
برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مـزد  
کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز مـاھـھـا  
ـیـت   پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران  به این وضع
مشقت بار، آنھا را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و  
ـامـه   ـنـد؟ در ادامـه ایـن ن به زندان و شالق محکومشان کـن
ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی خواستھای خود را بـه  

لغو عاجالنه و بی قید و شرط     -١ :  شرح زیر اعالم کرده اند 
ـتـروشـیـمـی رازی و بـر   حکم شالق و زندان چھار کـارگـر پ

ـیـه    -٢ کناری و عذر خواھی قاضی این پـرونـده   آزادی کـل
لغو احکام صادره و منع تعقیب قضـائـی    -٣ کارگران زندانی  

کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونـده  
ـیـب    -٤ ھای آنان در مرحله تجدید نظر قـرار دارد   ـق مـنـع تـع

قضائی کلیه کارگرانی که پـرونـده ھـایشـان در دادگـاھـھـا  
جاری است و منجمله دو نفر از ھماھنگ کنندگان طـومـار  

بازگشت بکار کلیـه    -٥ اعتراضی چھل ھزار نفری کارگران  
کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخـراج شـده  

پایان دادن بـه ھـر گـونـه تـعـرضـی بـه اعـتـراضـات    -٦ اند  
کارگری و سیاست امنیتی کردن آنھا اتحادیه آزاد کـارگـران  

 ١٣٩٣ اول مھر ماه   –ایران  
 

متن کامل نامه اعتراضی ھماھنگ کنندگان 
طومار چھل ھزار نفری کارگران به ھیات 

رئیسه مجلس شورای اسالمی پیرامون 
 صدور حکم شالق و زندان بر علیه کارگران

ھماھنگ کنندگان طومـار اعـتـراضـی  :  از !  نامه سر گشاده 
ھیات رئیسه مجـلـس  :  به !  چھل ھزار نفری کارگران در تھران 

اعتراض به  بازداشتھای گستـرده  :  موضوع .  شورای اسالمی 
ـانـگـونـه  .  با سـالم .  و صدور حکم شالق بر علیه کارگران  ھـم

که ھمگان میدانند کارگران ایران امروزه به لحاظ میزان مـزد  
دریافتی به نسبت تورم و ھزینه ھـای کـمـرشـکـن زنـدگـی،  
امنیت شغلی، نوع قراردادھا و کل شرایط کار و زیست شـان  
در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و بدیھی است که تـحـت  
چنین شرایطی در ھر جامعه ای این طبقه بزرگ اجتمـاعـی  
ـزد و  دسـت بـه   به دفاع از زندگی و بقا خود بـر مـی خـی
اعتصاب و اعتراض میزند، به ھمین دلیل نیز ھست کـه مـا  
ھر روزه در جـای جـای کشـور شـاھـد دھـھـا اعـتـصـاب و  
ـاد حـق خـواھـی   اعتراض کارگری و گسترش روز افزون فری

ـان وجـود دارد  .  کارگران ھستیم  اما واقعیتی که در ایـن مـی
ـتـی و قضـائـی بـه   ـی ـن ـیـرغـم بـرخـورد ام این اسـت کـه عـل
ــن   ــی ــن ــن، چ ــی ــش ــی ــارگــری در دوره ھــای پ اعــتــراضــات ک
ـار   برخوردھایی در دولت آقای روحانی به یک روال فاجعـه ب
و روزمره و جاری تبدیل شده است، بطوریکه از آذر مـاه سـال  
گذشته به این سو کمتر اعتراض کـارگـری در مـحـل کـار  
بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نـگـیـرد و  
منجر به بازداشت و بـه زنـدان افـکـنـدن و اخـراج کـارگـران  

 .نشود 
این سیاست در حالی به یک سیاست روزمره در دولت آقـای  
روحانی تبدیل شده است که ایـن دولـت بـالفـاصـلـه پـس از  
ـانـی   استقرار، بخشنامه حذف شرکتھای پیمانکاری را کـه ب
ـزرگ از   استثمار بی حد و حصر کارگران بویژه در صنایـع ب
ـنـد   قبیل نفت و پتروشیمی و فـوالد و خـودرو سـازی ھسـت

 قانون کـار و  ٤١ ملغی اعالم کرد و با زیر پا گذاشتن ماده  
ـنـده   تعرض به اجتماع اعتراضی جمعی از کارگران امضا کـن
ـازداشـت   طومار چھل ھزار نفری در مـحـل وزارت کـار و ب
ـقـر بـر   تعدادی از آنان، حداقل مزد را چندین برابر زیر خـط ف

ـنـی بـر   ما کارگران تحمیل کرد و با ابالغ بخشنامه ای مـب
ـازنشـسـتـگـی   حذف احتساب اضـافـه کـاری از کسـورات ب
کارگران و کارمندان خدمات کشوری شرایـط الزم را بـرای  
تحمیل حقوق بازنشستگی  کمتری بر صدھا ھزار مزد بگیـر  
خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی فراھم نـمـود  
ـام   ـتـن الیـحـه ای بـه ن و در حال حاضر نیز با در دست گرف

در صدد مھیا کردن شرایط بی چـون  " الیحه حمایت از تولید " 
ــی بـرای  اخـراج صـدھـا ھـزار کــارگـر در بـخــش   و چـرای

طرح و اعمال این سیاستـھـای  .  خصوصی و دولتی می باشد 
ـاده   ـت ضد کارگری در طول یکسال گذشته در حالی اتفاق اف
ـتـشـره در رسـانـه   است که در این مدت طبق گزارشھای مـن
ـیـل   ھای رسمی کشور بسیاری از اقالم غذائی اساسی از قب
میوه و لبنیات و گوشت از سفره ھای اغـلـب خـانـواده ھـای  
کارگری برچیده شده و یا به نازل تـریـن سـطـح خـود رسـیـده  
ـقـر   است و با عـدم پـرداخـت گسـتـرده دسـتـمـزد زیـر خـط ف
کارگران این وضعیت بیش از پیش ابعاد وحشتناک تری بـر  

ـا ایـن حـال یـگـانـه رویـکـرد دولـت و  .  خود گرفتـه اسـت  ب
ـازداشـت و زنـدان و صـدور   دادگاھھا نسبت به اینھمه ستم، ب
حکم شالق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معـوقـه  
ـبـعـیـض و اعـاده   خود را طلب کرده اند و یا خـواھـان رفـع ت

آیا اخراج، بازداشـت و بـه زنـدان  .  حقوق انسانی شان  شده اند 
ـیـه آنـھـا بـه   افکندن کارگران و صدور مجازات شالق بر عـل

ـفـی   آنـھـم در مـحـل  ( دلیل حق خواھی و اعـتـراضـات صـن
چیزی جز اعاده  دوران ارباب رعیتی در ایران قـرن  !) کارشان 

 است؟ آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویـران شـده و  ٢١ 
ـا   ـائـی و ی ـق ـائـی و آفـری عقب مـانـده تـریـن مـمـالـک آسـی
ـاسـتـھـای   ـار اعـمـال سـی کشورھای غربی که ھـر روزه اخـب
ریاضت کشانه در آنھا را صدا و سیما و دیگـر رسـانـه ھـای  
رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیـده ایـد و  
ـاشـد و   یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر ب
ـا اعـتـراض   این مزد را نیز ماھھا پرداخت نکننـد و آنـوقـت ب
کارگران  به این وضعیت مشقت بار، آنھا را دسته دسـتـه بـه  
محاکم قضائی بکشانند و به زنـدان و شـالق مـحـکـومشـان  
کنند؟  آیا از منظر دست اندر کاران  دولت آقای روحانـی و  
قضات دادگاھھا دوره ارباب رعیتی و بـه زنـدان افـکـنـدن و  
فرود آوردن ضربات تازیانه بر گـرده کـارگـران حـق طـلـب و  
ناراضی به پایان نرسیده است  که این چنین در جـای جـای  
ـیـل سـاوه و   کشور از معدن چادرملو و بافق و کارخانه پـروف
ـا سـیـمـان لـوشـان و   پلی اکریل اصفھان در مـرکـز کشـور ت

در  ...  کاشی گیالنا در شمال و کارگران پتروشیمی رازی و 
جنوب را بازداشت و به زندان و شالق محکوم میکنند؟ بـدون  
ـاسـتـھـایـی   تردید  و از نظر ھر انسان شریفی اعمال چنین سـی
ـابـل   ـا غـیـر ق در برخورد به اعتراضات صنفی کارگران مطلق
تحمل و بسیار انزجار آور است و به یقین ما کارگران در برابـر  
آن سکوت پیشه نخواھیم کرد و در صورت عـدم لـغـو حـکـم  
شالق و زندان چھار کارگر پتروشیمی رازی و عـدم تـحـقـق  
دیگر خواستھایمان فریاد حـق خـواھـی و اعـتـراض خـود را  

ـنـده و  .  رساتر خواھیم کرد  ـای لذا بدینوسیله ما بـه عـنـوان نـم
صدای بخشھایی از کارگران کشور خواستھـای خـود را بـه  

ـیـم  لـغـو  .  ١ :  شرح زیر اعالم و خواھان تحقق فوری آنھا ھسـت
عاجالنه و بی قید و شرط حکم شالق و زندان چھار کـارگـر  
پتروشیمی رازی و بر کناری و عـذر خـواھـی قـاضـی ایـن  

لغو احکام صـادره    -٣ آزادی کلیه کارگران زندانی    -٢ پرونده  
ـان   و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمـی در مـورد آن
صادر شده است و پرونده ھای آنان در مرحله تجدید نظر قـرار  

ـیـه کـارگـرانـی کـه پـرونـده    -٤ دارد   منع تعقیب قضائی کل
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ـفـر از    ـلـه دو ن ھایشان در دادگاھھا جـاری اسـت و مـنـجـم
ـفـری   ھماھنگ کنندگان طومار اعـتـراضـی چـھـل ھـزار ن

ـیـل    -٥ کارگران   بازگشت بکار کلیه کارگـرانـی کـه بـه دل
پایان دادن به ھـر    -٦ اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند  

ـتـی   ـی ـن ـاسـت ام گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سـی
نمایندگان مجلـس شـورای اسـالمـی،  : کردن آنھا رونوشت به 

ـیـه شـاپـور احسـانـی راد  .   نھاد ریاست جمھوری و قـوه قضـائ
 .جعفر عظیم زاده  .    پروین محمدی  

 
حمایت از تجمع كارگران وفعاالن كارگری 

  در مقابل مجلس
" ما اعضا كمیته پیگیری   صدور احكام ضد انسانی    ، 

برای كارگران  جان به لب رسیده  پتروشـیـمـی  "  شالق وزندان  
ـارز  .را قویین محكوم میكنیم  صدور چنین احكامی مصداق ب

ـتـه پـی گـیـری از  .  بربریت است   ـی ما كارگران و اعضا كـم
ـنـده اول مـھـر مـاه در   ـن كارگران و فعاالن كارگری تجمـع ك

ـیـه  .  مقابل مجلس حمایت می كنیم  ـل ـاد داریـم  ك ـق مـا اعـت
انسانھایی كه  قلبشان برای حق وآزادی می طپـد و ھـمـواره  
ـنـد، مصـاعـب   ـن جھت تحقق مطالبات كارگران تالش  می ك
ومشكالت  وخواسته ھای كارگران را جزو حـقـوق  انسـانـی  
. خود نیز می دانند ، در صف نمایندگان كارگران قـرار دارنـد 

ما نیز خود را جزیی از این صف نماینده گان كـارگـران مـی  
ـات درج شـده  ایـن تـجـمـع   .  دانیم  ـب از كلیه شعارھا و مـطـال

 .حمایت منماییم 
ـام   ـن ھمچنین كارگران زندانی ، رضا شھابی،شاھرخ زمانـی،بـھ
ابراھیم زاده،محمد جراحی ودیگر كارگران زندانی به    ایـن  

ــد  ــق دارن ـل ــع ــدگـان كــارگــران  ت ــمــایــن مــا از ھــمــه  .  صـف ن
كارگران،فعاالن كارگری سازمانھاو اتحادیه ھا وسندیكـاھـای  
. سراسرجھان می خواھیم كه به این صف  اعتراضی بپیونـدنـد 

ـیـن جـھـت    وھمه با ھم برای آزادی كارگران  زندانـی ھـمـچـن
كمیته پیگیری  ایـجـاد  .  تحقق مطالبات كارگران تالش كنیم 

 تشكلھای كارگری ایران  
 

 محكومیت كارگران پتروشیمی
ـانـونـی   محكومیت ما كارگران معترض ،گامھای پـوشـش ق
بخشیدن به سركوب انسانھایی است كه مطالبه ای جز احقـاق  

ـتـكـشـان  ایـن  جـامـعـه  . حق خود  ندارند  ما كارگران  زحـم
ھستیم كه اعتراضمان برای رسیدن به دستـمـزدھـایـمـان اسـت،  

ـز  .  كه به تاخیر  می اندازند  ـی ـپـرداخـتـه ن تا از دستمـزدھـای ن
اعتراض ما كارگران برای برخـورداری از  .  سودی دیگر ببرند 

ـیـت  . حقوق مسلم  انسانی مان است  حقوقی چون داشتـن امـن
افزایش دستمزدی كـه  .  شغلی ، برچیدن قراردادھای موقت،  

اعتراض مـا  . ھمیشه و ھمواره  چندین برابر زیر خط فقر است 
ـا ع مـان صـورت مـی   ـق كارگران سالھاست كه تنھا بـرای ب

مـحـكـوم بـه  .  گیرد،ونه برای یك زندگی شـایسـتـه انسـانـی 
شالق وزندان ، با وجود بـی حـقـوقـی مـطـلـق مـا كـارگـران  

ـاز مـی گـردد  ـیـن  . ،حكمی است كه به دوران بربریـت  ب چـن
ـیـب   ـق حكمھایی بـعـالوه سـركـوب ھـای اعـتـصـابـھـا  ، تـع
پلیسی،ودیگر اذیت وآزار ھایی ، مصداق بارزو بسیار مبـرھـن  
بر دیكتاتوری عریان این جامعه سرمایه داری ضـد انسـانـی  

ـیـن  .  ودولتھای حامی آن است  بنا براین وجـود و صـدور چـن
احكامی دیگر قادر نخواھد بود كه، ما كارگـران را مـجـبـور  

ـنـد  مـا كـارگـران  صـدور   .  به تحمل  این زندگی  برده وار ك
ــمــی رازی    ــی ــروش ــدان بــرای كــارگــران پــت احــكــام شــالق وزن

اعترضات واعـتـصـاب  .  ماھشھررا قویین محكوم  می نماییم 
ـفـشـاریـم  ـای  مـی . را حق خود می دانیم و ھمچنان بـر آن پ

صدور چنین احكامی برای ما كارگران در كنار سـود ھـای  
ـابـل   افسانه ای ، رانت ھای نجومی  واختالس ھای غـیـر ق
ـانـكـھـا   تصور  بنگاه ھای خصوصی ودولتی  ،موسسات ، ب

ـابـل تصـور      ـان  مسـخـره و غـیـر ق ومدیـران و وزیـران، چـن
ـابـودی اسـت  .   مینماید كه این دنیای وارونه  فقط شایستـه ن

 كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری 
 

 !کارگران از شورای تحمیلی بیزارند
ـیـش   ـیـش از پ ناکارآمدی، وابستگی و دسـت آمـوز بـودن ب
شوراھای اسالمی کار در شرکت واحد نارضایتـی کـارگـران  
ـزاری   ـی ـفـرت و ب ـبـدیـل بـه ن و رانندگان را در سالیان اخـیـر ت
عمومی از این شوراھای تحمیلی نموده، بھصـورتـی کـه بـه  
علت عدم استقبال و شرکت جمعی کـارگـران در رایـگـیـری  
نمایشی اخیر شوراھای مذکور، مدیران و مسوالن مـربـوط را  
ـلـی بـه ھـر   ـی تحت فشار برگزاری انتخابات شـوراھـای تـحـم

ـامـات  ! صورت ممکن ازسوی مقامات باال  قرار داده و این مق
انجام این کار را برای مدیران شرکت واحد حیثیتـی و دارای  

پس از ناکامی مسـوالن سـامـانـھـی  .  پاداش تعریف کردھاند 
مھم شماره یک در رایگیری از کارگران در دور اول، اخـیـرا  
ـا   ـنـد ب آقایان باز ھم فیلشان یاد ھندوستان کـرده و مـیـخـواھ
آمادھباش کامل عوامل گوش بھفرمانشان و بھرھگـیـری از  
ھمه روشھای تھدیـد و رعـب و فشـار حـراسـتـی در یـک  
ـنـد   انتخابات مھندسیشدھی بدون مجمع عمومی و با زد و ب
با وزارت کار و مراکز خاص دیگر باز ھم  مھـرھـھـای خـود  
را به عنوان نماینـده کـارگـر در شـورای اسـالمـی کـار بـر  
ـنـد  ـای ـیـل نـم . کارگران سامانھیک برای دو سال دیگر تـحـم

برنامھریزان و مھندسان این رایگیری سـراسـر نـمـایشـی بـدون  
ـنـد روشـھـای   مجمع عمومـی کـارگـری بـه خـوبـی مـیـدان
تحمیلی و فریبکاریھای گوناگون آنان نمیتواند برای ھمیـشـه  

ـان کـه  .  حق انتخابات آزاد نماینده کارگری را پایمال کـنـد  آن
ـنـد،   حقوق مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را رعایت نکن

ـنـد خـورد  از بـدفـرجـامـی  .  سیلی سخـت روزگـاران را خـواھ
سـنـدیـکـای کـارگـران  .  جھرمیھا و مرتضویھا عبرت بگیریـد 

 ٩٣ /مھر /١ شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  
  

شادباش به تمامی دانش آموزان، 
دانشجویان و معلمان ایران، به مناسبت  

 ٩٣-٩٤آغاز سال تحصیلی 
امسال در شرایطی زنگ  آغاز سال تحصیلی مدارس به صـدا  
در می آید که طـوفـان سـھـمـگـیـن  مشـکـالت و مصـائـب  
اقتصادی بیش از ھـر زمـان  دیـگـری زنـدگـی کـارگـران و  
فرودستان را در نوردیده، و تأثیرات به مراتب زیان  بارتـری را  
ـان   ـیـشـت آن نسبت  به گذشته بر ابعاد مختلف زندگـی و مـع

ـتـصـادی، بـه  .   گذاشته است  فقر و فالکت و تنگناھـای اق
موازات بیکارسازی ھای گسترده، دیگر به بخـشـی جـدایـی  
ـتـکـش مـبـدل گشـتـه، و   ناپذیر از زندگی  تـوده ھـای زحـم
تصویری مبھم و ناروشن را از آینده ای نامعلوم در پیـشـاروی  

ھمسایگی ثـروت بـی کـران و  .  آنان به نمایش گذاشته است 
ـیـش   فقر عنان گسیخته، و تعمیق روزافزون شکاف طبقاتـی،ب
از پیش زندگی را بر بخش عظیمی از فرودستان و محرومـان  
جامـعـه سـخـت و طـاقـت فـرسـا کـرده، امـکـان تـحـصـیـل  

در متن چنیـن اوضـاعـی،  . فرزندانشان را از آنان گرفته است 
ـازگشـایـی   و با آغاز سال تحصیلی، شور و نشاط و ھیـجـان  ب
ـنـھـا   ـبـوده، و ت مدارس به ھیچ وجه فـراگـیـر و عـمـومـی ن
ـادھـای   ـنـدب مختص  به اقشار  فرادست و مرفه و مصـون  از ت

ـأمـیـن و  .  اقتصادی است  در مقابل، غم و اندوه و ناتوانی درت

ـات  درخـور و شـایسـتـه ی فـرزنـدان   ایجاد  شرایط و امـکـان
کارگران، گریبان خـانـواده ھـای کـارگـری و فـرودسـت را  
ـابـی   گرفته، و امکان  ترسیم و تحقق آینده ای روشن در دستی
ـان   به مواھب و امکانات شایسته و ضروری را عمال  بـرای آن

ـلـی در  .   ناممکن سـاخـتـه اسـت  زنـگ آغـاز سـال تـحـصـی
ـیـون ھـا کـودک بـی   ـل ـی شرایطی به صدا در می آید که م
ـأمـیـن   گناه، تنھا به دلیل فقر و ناتوانی خانواده ھایشـان در ت
ـلـه   مایحتاج روزانه زندگی و ھزینه ھای سرسام آور آن، از جم
ناتوانی در پرداخت شھریه ی مـدارس، از نـعـمـت  تـحـصـیـل  
محروم گشته و با رھا کردن کالس ھـای درس و مـدرسـه  
ـاده   ـانـی سـودپـرسـتـی و زی وارد بازار کار می شـونـد و قـرب

چـرا کـه نـظـام  .  خواھی  مشتی سـرمـایـه دار مـی گـردنـد 
طبقاتی که اساس آن بر مبنای سود بیشتر، آنـھـم در سـایـه  
ـیـروی کـار ارزان گـذاشـتـه شـده اسـت،   ی بھره کشی از ن
ـیـل بـه   کودکان را به مثابه قابل دسترس ترین وسیله، برای ن
اھداف خویش مورد بھره برداری و بھره کشی قرار داده و در  

ـان  .  این راه از ھیچ عـمـلـی فـروگـزار نـخـواھـد کـرد  صـاحـب
سرمایه و دولت حامی آن ھا با کاھش روزافزون تسھیـالت و  
بودجه ی آموزش و پرورش و به دنبال آن تحمیل ھزینه ھـای  
کمرشکن تحصیلی به توده ھای مردم، بیش از پیش بستر را  
برای ترک تحصیل فرزندان خانواده ھای کـم درآمـد فـراھـم  
ـازل   نموده، و ھمزمان، استانداردھای علمی و آموزشی را به ن

این مسئله، در کنار فقر و  . ترین سطح ممکن تنزل داده است 
فالکت گسترده ی توده ھای مردم و عدم تمکین مالی آنان  
، به نوبه ی خود، زمینه ی کاھش انگیزه ھـای عـمـومـی   
افراد جامعه را در راه کسب علم و دانش فراھـم آورده و امـر  
خطیر دانش اندوزی و تحصیل علم را بـه مـوضـوعـی دسـت  

براساس گزارشھای مرکز آمار ایـران  .  چندم تبدیل کرده است 
ـیـت   ـیـونـی  ١٩ که دو سال پیش تھیه شده است، از جـمـع ـل ـی م

ـفـر بـه  ٧  ساله، بیش از  ١٩ دانش آموزان   ھفت تا   ـیـون ن ـل ـی م
ـبـودھـانـد   دالیل اقتصادی و معیشتی قادر به ادامه تحصیل ن

درصد دانشآمـوزان ایـرانـی در ھـمـان  ٣٧ و در حقیقت بیش از  
سال ھای اول تحصیل مجبور بـه تـرک مـدرسـه و کـالس  

و این مسئله البته بدیـن خـاطـر اسـت  .  ھای درس می شوند 
ـامـیـن آن   که ھزینھھای تحصیل به اندازھای باال رفته که ت
برای بسیاری از خانواده ھا و به ویژه خانواده ھای کـارگـری  

و  .    مقدور نبوده و از سبد ھزینھھای آنان حـذف شـده اسـت 
ـلـی و   حال آن که بر عھده ی دولت است که امکانات تحصی
ـا   ـاالتـریـن سـطـح و ت آموزشی فرزندان این سرزمین را ، در ب
پایان مراحل مختلف آن مھیا نموده و تسھیالت الزم را جـھـت  
ارائه ی خدمات رایگان علمی، آموزشی و فرھنگی به تـوده  
ھای مردم، فارغ از ویژگی ھای جنسیتی، ملی و مذھبـی  

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .   فراھم نماید 
ـلـی   تشکل ھای کارگری، ضمن تبریک آغاز سـال تـحـصـی
جدید به تمامی معلمان، دانشجویان و دانش آمـوزان و آرزوی  
ـان   موفقیت و بھروزی برای یکایک آنان، به سھم خـود از آن
می خواھد که به شکلی متحد و مـتـشـکـل بـرای تـحـقـق  
دنیایی فارغ از نابرابری، ستم واستثمار که در آن ھمـه ثـروت  
و امکانات، از جمله امکانات آموزشی، تحصیلی، فرھنگـی  
و غیره صرفا  در دست عده ای قلیل و صاحب سرمایه نباشد  
ـان   و به تساوی در اختیار تمامی آحاد جامـعـه و فـرزنـدان آن
قرار گیرد تالش و مبارزه کرده و استقرار چنین جـامـعـه ای  
ـنـد  ـیـگـیـری خـویـش قـرار دھ . را وجھه ی تالش، ھمت و پ

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 
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سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
بازداشت کارگران چارھساز : تھران و حومه

 !نیست، حقشان را بدھید
نتیجھی گسترش فقر و فساد و تبعیض و دیگـر شـرارتـھـای  
ـال   ـبـھـکـاری مسـوالن حـکـومـتـی امـث اقتصادی ناشی از ت
مرتضویھا و رحیمیھا و جھرمیھا و باندھای وابسته ھـمـچـون  
باند مافیایی بابک زنجانی ھم راستا با فشـار تـحـریـمـھـای  
اقتصادی برونمرزی، زندگـی مـردم بـه ویـژه خـانـوادھـھـای  
ـتـکـشـان   طبقات مفید اجتماعی نظیر کارگران و دیـگـر زحـم
ـانـھـای   ـان دراز دچـار تـوف ـی ـا را در طـی سـال شھر و روسـت
سھمگین کرده و جامعه را آبستـن حـرکـات اعـتـراضـی ایـن  

یـکـی از  .  طبقات به ویژه اعتراضات کارگری نـمـوده اسـت 
ــراضــات   ــن روزھــا، اعــت ــراضــات روزافــزون کــارگــری ای اعــت
ـان گـیـالن   ـا در اسـت کارگران کارخانھی کاشیسازی گـیـالن

ـنـد دیـگـر کـارگـران  .  میباشد  کارگران این کارخانه که ھمان
ـتـمـاعـی   این مرز و بوم از مشکالت کاری و بیعدالتیھای اج
ـنـد، بـرای   ـت ـاف ـی ـادرسـی ھـم ن دچار رنج ھر روزه بوده و فـری
دادخواھی و رسیدن به حقشان چون کارگران دیگر جوامـع از  
ـاده کـرده و دسـت بـه اعـتـراض و   ـف حق اعتراض خـود اسـت
اعتصاب زدند، اما متاسفانه به جای رسیدگی عادالنه  بـه  
ـا ھـمـدسـتـی کـارفـرمـا   خواستھای این کارگران ستمدیـده، ب
. برایشان پروندھسازی شده و گروھی از آنان دستگیر میشونـد 

عوامل  نابخرد  این جور روشھای عقبمانده و سرکوب و بگـیـر  
و ببند باید بدانند استفاده از اینگونه روشھا مـحـکـوم بـوده و  
ـفـرت   ـنـگ و ن دورھاش مدتھاست به سرآمده و حاصلی جز ن

ـیـن دادگـری و  .  تاریخی بـرای فـاعـالنـش نـدارد  ـیـروان آی پ
آزادگی، دادخواھی کارگران را ارج مینھند و میپذیرند و بـه  

به امید روزی که در این سرزمین دادگـری  .  انجام میرسانند 
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی  .  پیروز شود 
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پاسخ دبیرکل اتحادیه سراسری آموزگاران 
انگلیس به سندیکای کارگران 

فلزکارمکانیک در حمایت از بھنام ابراھیم 
  زاده

ریاسـت جـمـھـوری اسـالمـی  .  رئیس جمھور حسن روحانی : به 
درخـواسـت  :  ارسال از طریق ایمیل  موضوع .  تھران، ایران .  ایران 

ـیـس جـمـھـور   ـزاده رئ ـیـم مدارا و مالیمت نسبت به بھنام ابـراھ
ـا   ـی ـان ـت ـلـمـان بـری بـه   (NUT)گرامی، اتحادیه  سراسری مـع

 ھزار عضـوش، بـھـشـدت نـگـران و  ٣٠٠ نمایندگی از سوی  
ـا   ـانـھـای اسـت کـه ب بیمناک از رفتار غیرانسانی و بیـرحـم

ـیـم زاده،  . فعال سندیکایی بھنام ابراھیمزاده میشود  بھنام ابـراھ
عضو کمیته  پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد کـارگـری و از  
فعاالن و مدافعان حقوق کـودکـان اسـت کـه از خـرداد مـاه  

بھنام در مدت زنـدانـی  .   در زندان اوین حبس شده است ١٣٨٩ 
ـانـھـای   بودنش مورد شکنجه و رفتارھای غیرانسانی و بیرحم

ـیـت  .  قرار داشته و در سلول انفرادی حـبـس شـده اسـت  وضـع
ایـن  .  بھنام با افزودن اتھامھای تازه علیه او بـدتـر شـده اسـت 

ـاده از   «جرم »اتھامھا را به او میزنند تا بتوانند او را به   ـف اسـت
ـاق   ـیـت در راه احـق ـال حقش برای سازمان دادن کارگران و فـع
ـان در زنـدان نـگـه دارنـد  . حقوق سندیکایی در ایران ھـمـچـن

ـیـت و سـالمـت   اتحادیه  سراسری معلمان بھشدت نگـران امـن
بھنام است که در حال حـاضـر در اعـتـراض بـه اتـھـامـھـای  
ـیـه او   تازھای که در ارتباط با ایجاد ناآرامـی در زنـدان عـل

منابع قابالعـتـمـاد  .  مطرح کردھاند، اعتصاب غذا کرده است 

ـام را تـھـدیـد   ـن به من اطالع دادھاند که مسـئـوالن زنـدان بـھ
کردھاند که اگر به اعتصاب غذایش پایان نـدھـد، او را بـه  

ما از شما میخواھیـم کـه  .  سلول انفرادی منتقل خواھند کرد 
به حقوق بشر و حقوق کارگران احترام بگذارید، و نسـبـت بـه  
ـتـر شـدن   ـیـم بھنام ابراھیمزاده که حالش بھسرعت در حـال وخ

ـبـش  .  است، مدارا و مالیمت نشان دھید  ـلـه بـه جـن ادامه  حـم
سندیکایی ایران ضربه  دیگری به شھرت کشور شمـا خـواھـد  

 .سرنوشت بھنام و دیگران در دستان شماست . زد 
ـلـوئ ر  ـیـن ب ـیـرکـل .  با احترام، کـریسـت ـلـه  :  رونـوشـت .   دب ـال ـت آی

ـیـه  جـمـھـوری اسـالمـی ایـران  وزارت  .  خامنھای، قوه  قضـای
جناب فیلیپ ھـامـونـد،  . دادگستری جمھوری اسالمی ایران 

 نماینده  مجلس بریتانیا، وزیر امور خارجه  بریتانیا 
 

برای بازگشت به کار  (IUF)درخواست 
 رھبران سندیکای نیشکر ھفت تپه

فدراسیون جـھـانـی کـارگـران    -کانون مدافعان حقوق کارگر  
ـازگشـت بـه كـار  .  کشاورزی، ھتل و مواد  غذائی خواستار ب

اتـحـادیـه  .  این .    ھیات مدیره سندیكای نیشكر ھفت تپه شد 
كه متشكل از اتحادیه ھای بخش موادغـذائـی كشـاورزی و  

ـیـش  ٣٨٨ است و شامل  ... تنباكو و . رستورانھا و   اتحادیه و ب
ـفـر  در   (IUF).  عضـو اسـت .  ازدو میلیون و ششصـد ھـزار ن

ـا اعضـا   یک بیانیه مطبوعاتی از دولت ایران خواسته است ت
ـپـه را، كـه بـه عـلـت  .  ھیات  مدیره سندیكای نیشكر ھفت ت

 اعتراضات كارگری از كار اخراج 
ـازگشـت بـه  .  شدھاند، به كار برگرداند  ـار ب این اتحادیه خواست

و رضا رخشان، دو عضو سندیكای نیشـكـر  . كار علی نجاتی 
ـایـی   .  ھفت تپه شده و ھم چنین خواھان پرداخت  حقوق و مـزای

 .است كه در این سالھا به آنان پرداخت نشده است 
  

رضا شھابی : کانون مدافعان حقوق کارگر
 در بیمارستان و منتظر بازگشت به زندان

ـان مـی   ـیـمـارسـت رضا شھابی که دوران پس از عمل را در ب
ـزل   ـاھـت را  در مـن ـق ـایـد دوران ن گذراند، به تایید پزشکان ب

ـانـونـی ، رضـا شـھـابـی  . استراحت کند  ـزشـک ق به گفته پ
ـایـد   ـا ب  مـاه  ٣ امکان بھبود در زنـدان را نـدارد و ضـر ورت

ـار  .  مرخصی استعالجی داشته باشد  پزشک قانونی قبـال دوب
تاییدیه عدم تحمل کیفر را درباره رضا شـھـابـی صـادر کـرده  

ـامـات مسـئـول زنـدان و بـه خصـوص قـاضـی  .  بود  اما مـق
صلواتی، قاضی پرونده رضا شھابی، از این امـر جـلـوگـیـری  
ـان بـه   کرده و با نادیده گرفتن حکم پزشکی قانونی ھـمـچـن

رضـا شـھـابـی کـه در  .  زندانی کردن رضا ادامه مـی دھـد 
اعتصاب غذای خود خواھان مرخصی استـعـالجـی و اعـمـال  

 در پرونده خود بود با قول خدابخشی، دادیار زنـدان،  ١٣٨ ماده  
که به خواسته ھای او توجه شود، اعتصاب غـذای خـود را  

اما اکنون که عمل جراحی او صورت گرفته اسـت  .  شکست 
و بایستی به او مرخصی داده شود مقامات زنـدان از اجـرای  

 یعـنـی  ١٣٨ در صورتی که ماده  .  قول خود سر باز می زنند 
ماده تجمیع محکومیت در مورد زندانیان سیاسی اعمال شـود  

ھم اکنون بـر طـبـق  . بسیاری از آنان از زندان آزاد خواھند شد 
 مـاه اسـت  ٦ ماده فوق رسول بداغی، معلم زندانی، بیش از  

که محکومیت خود را به پایان رسانده است اما از آزادی او  
  ١٣٨ جلوگیری می شود و رضا شھابی نیز بر طـبـق مـاده  

ـانـعـت از آزادی  .   آزاد شـود ١٣٩٤ بایستی اوایـل سـال   مـم
مسـئـوالن  .  زندانی بیمار، مغایر با تمام اصـول انسـانـی اسـت 

ـالـجـه بـه   موظف اند بر طبق قانون زندانیان بیمار را برای مـع
ـانـونـی را   مراکز درمانی فرستاده و توصیه ھای پزشـکـی ق

در غـیـر ایـن صـورت مسـئـول جـان  .  درباره آن ھا اجرا کنـد 
 .زندانی ھستند 

رضا شھابی اینبار ھم : ٧٦بیانیه شماره 
بدون مرخصی پزشکی، از بیمارستان به 

 زندان منتقل خواھد شد
 تـحـت عـمـل  ١٣٩٣  شـھـریـورمـاه  ١١ رضا شھابی که روز  

 مھرماه به  ٣ جراحی دیسک کمر قرار گرفت، روز پنجشنبه  
این در حـالـی اسـت  .   زندان رجایی شھر برگردانده خواھد شد 

که پزشک جراح رضا صراحتا  تأکید کرد کـه وی پـس از  
ـاز  ٣ انجام عمل جراحی دستکم به   ـی ـزل ن  ماه مرخصی در من

ـانـونـی  .  دارد و باید ھمواره در دسترس دکتر باشد  ـزشـک ق پ
ـیـد   نیز پس از انجام عمل از رضا دیدن کرد و نظر دکتر را تأی
کرد و قرار شد ظرف چند روز گذشته مـقـدمـات مـرخصـی  

امـا  .  رضا انجام شود و وی از بیمارستان به منزل منتقل شود 
علیرغم ھمه ی این موارد و با وجود قول دستگاه امنیتـی و  
ـانـی تـھـران   قضایی، پیگیری خانواده رضا شھابـی از دادسـت
ـان   ظرف چند روز گذشته به جایی نرسید و مسئوالن بیمارست
ـبـود تـخـت در   ـیـل کـم امروز به رضا ابالغ کردند که بـه دل
ـادر بـه تـمـدیـد زمـان   بیمارستان دولتی امام خمینی دیگـر ق
ـنـد   بستری وی نیستند و روز پنجشنبه او را تـرخـیـص خـواھ

الزم به ذکر است سال گذشته نیز رضـا را کـه تـحـت  .  کرد 
ـتـه بـود، بـدون   عمل جراحی مـھـره ھـای گـردن قـرار گـرف

ـزشـک  ( مرخصی پزشکی در منزل   ـاز ھـم از جـانـب پ که ب
ـاعـث  )  تأکید شده بود  به زندان بازگـردانـدنـد کـه ایـن امـر ب

عفونت ناحیه ی عمل و ھمچنین ناموفق شـدن عـمـل شـد؛  
زیرا پروتزھای کارگذاشته شده در گردن رضا به دلیل شرایـط  
نامساعد زندان و عدم انجام درمان ھای تکمیلی تـخـصـصـی  

. فیزیوتراپی، آب درمانی، چکاپ دوره ای دکتر جـراح و  ( 
از جای خود خارج شده و عمال  وضعیت گردن رضـا از  . .)  

رضا شھابی خود نیز عـنـوان کـرد  .  قبل از عمل ھم بدتر شد 
ـان   ـیـمـارسـت که حاضر نیست به دلیل بستری شـدن اش در ب
ـقـه ای   دولتی، فرصت عمل را از افرادی که عموما  ھم طب
ـنـد بـگـیـرد، زیـرا بـخـش   ھای او و افراد کم بضـاعـت ھسـت
جراحی مغز و اعصاب بیمارستان که تحت تعمیر است دچـار  
کمبود شدید تخت و ترافیک مریض ھای پشت اتاق عـمـل  

ـار رسـیـدگـی  !  است  کمیته ی دفاع از رضا شھـابـی خـواسـت
ـزشـکـی ایـن   سریع مسئوالن امنیتی و قضایی به مرخصی پ
کارگر زندانی و عضو ھیئت مدیره ی سندیکـای کـارگـران  
ـا    ـت ـای ـا نـھ شرکت واحد است تا قبل از انتقال رضا به زنـدان ی
ـزل   ظرف روزھای ابتدایی ھفته آینده رضا آزاد شـده و بـه مـن
ـار خـانـواده ادامـه ی   برود تا بتواند در فضایی آرام و در کـن

 .درمان خود را پی بگیرد 
 

بیانیه انجمن صنفی کارگران خبازی ھای 
سنندج و حومه به مناسبت فرا رسیدن مھر 
 ماه و بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی

 بار دیگر زنـگ  ٩٣ اول مھر ماه  ! کارگران، مردم شریف ایران 
مدارس و مراکز آموزشی برای میلیـون ھـا دانـش آمـوز در  

 میلیـون کـودک و  ١٢ سراسر ایران  بصدا در آمد و بیش از  
ـا امـیـد   جوان که امیدھای حال و آینده جامعه ایران ھستند ب
فراگرفتن دستاوردھای آموزشی و پیشرفت علـمـی بشـر در  

ـنـد  ـای گـذاشـت امسـال  .  این روز، به محیط ھای آموزشی  پ
اول ماه مھر و بازگشایی مدارس و مـراکـز آمـوزشـی را در  
ـیـس مـرکـز آمـار   شرایطی آغاز می کنیم که طبق اعالم رئ

 ھزار دانشآموز از تحـصـیـل بـه  ١٤٥ آموزش و پرورش، حدود  
 سـال دوره  ٦ البته این آمار فقط مـربـوط بـه    -جا ماندھاند  
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ـاشـد  ١١ ابتدایی یعنی کودکان زیـر    و آمـار   – سـال مـی ب
کودکان مھاجر در ایران علی الخصوص کودکان افـغـان کـه  
متاسفانه از تحصیل محروم ھستند و دانش آموزانـی کـه در  

ـان  )  دوره اول متوسطه (مقاطع راھنمایی   دوره دوم  ( و دبیـرسـت
ـاب  )  متوسطه  ـز شـت ـی ترک تحصیل می کنند که روند آن ن

 .بیشتری به خود می گیرد معلوم نیست 
کودکان بازمانده از تحصیل یا آنھا که درس و مدرسه را بـه  
ـلـق بـه خـانـوادھـھـای   ھزاران دلیل رھا کردھاند، اغلـب مـتـع

خانواده ھایی کـه در  .  کارگری و آسیب پذیر جامعه ھستند 
ـتـصـادی و   یکی از دشوارترین دوران حیات خود از لـحـاظ اق
معیشت زندگی بسر می برند به طوری که وجود میلیـونـھـا  
کارگر بیکار و نبود امنیت شغلی به یک نگـرانـی دائـمـی  
. کارگران شـاغـل و خـانـواده ھـایشـان مـبـدل گشـتـه اسـت 

ـتـر از نـرخ  ١٠ دستمزدھای امسال ھم که حدود    درصـد کـم
ـیـن گـردیـد بـدیـن   ـی تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی تع
معنا بود که ما کارگران می بایستی برای امرار معـاشـمـان  
ـیـن شـرایـطـی   از ھزینه ھای زندگی کم کنیم با وجـود چـن
بسیاری از کاالھای اساسی سفره کارگران با سیـر سـعـودی  

با باال رفتن ھزینه ھـای زنـدگـی و  .  قیمتھا ھمراه شده است 
ـزایـش فشـارھـای روحـی و روانـی و انـواع   ـال آن، اف به دنب
ـنـد وداع   مصائب اجتماعی برای خانواده ھای کارگری، مـان
فرزندان کارگران با درس و مدرسه و پیوستـن کـودکـان بـی  
ـنـده ای   ـان در آی ـاب ـی شمار دیگری به خیل کودکان کار و خ

بگذریم از اینکه ھمین دستـمـزد  .  نزدیک دور از انتظار نیست 
بخور و نمیر ھم به موقـع پـرداخـت نـمـی شـود و کـارگـران  
ـز دسـت بـه   ـی ناچارند برای دریافت دستمزدھای توافق شده ن

تجمع کارگران پیمانی قطار شھـری اھـواز،     –اعتراض بزنند  
تجمع کارگران معدن سنگرود، اعتـصـاب کـارگـران کـاشـی  
گیالنا، تجمع کـارگـران شـھـرداری زابـل، تـجـمـع کـارگـران  
پتروشیمی کارون، اعتصاب باشکوه کارگران سـنـگ مـعـدن  
بافق، اعتراض کارگران شھرداری سقز و مـریـوان، اعـتـراض  
ـازی ھـای   کارگران پتروشیمی رازی، اعتراض کارگـران خـب
سنندج و حومه و دھھا و صدھا اعتراض کارگری دیگـر در  

ـنـکـه  . سراسر ایران که می توان بدان اشاره کرد  بـگـذریـم از ای
که ناظـر بـر روابـط  -بخشی از کارگران، مشمول قانون کار   

نمی شوند و ھمین حداقل دسـتـمـزد    –کارگر و کارفرماست  
ناچیز ھم شامل حالشان نمی شود، برای نمونه ما کـارگـران  

ـیـری،  ٩١ خباز از سال   ـی  تاکنون دستمزدھایمان بدون ھیچ تـغ
ـا   ـات مـان ب ـب ثابت باقی مانده  و تمامی مراجعات و مـکـات
ـزایـش   مسئولین  مـربـوطـه ھـیـچ اقـدام عـمـلـی جـھـت  اف

ـاز بـه  .  دستمزدھا به ھمـراه نـداشـتـه اسـت  مـا کـارگـران خـب
ـیـت   ـبـود وضـع مسئولین دولت تدبیر و امید که با شـعـار بـھ
زندگی کارگران به سـر کـار آمـده انـد، اعـالم مـی داریـم   
ـفـی خـود   چگونه است که کارگران برای مطالبه حقوق صـن
با زندان و شالق روبرو می شوند اما مسببین تـمـامـی  بـی  
حقوقی ھا و بی عدالتی ھایی که به کارگران تحمیل مـی  
گردد و آنھا را ناچار به اعتراض می کند مورد ماخذه قـرار  

ـتـر از  !  نمی گیرند؟  ـا دسـتـمـزدھـای کـم ما کارگران خباز ب
حداقل دستمزد اعالم شده از سوی شورای عالی کارمـزدی،  
چگونه ھزینه سر سام آور مسکن، خوراک، پـوشـاک و از  
ھمه مھمتر مخارج تحصیل فرزندانمان را در آستانه مـھـر مـاه  
ـیـن شـرایـطـی را   تامین نماییم؟ ما کارگران خباز ادامـه چـن
ـار دیـگـر بـر   ـیـم و ب نابودی تدریجی زندگی خـود مـی دان
مواضع و مطالبات قانونی خود پای می فشاریم و خـواھـان  
ـا تـورم واقـعـی مـوجـود در   افزایش دستمزدھایمان مـطـابـق ب
ـاه   ـب کشور ھستیم تا جسم و روح فرزندان ما ھم زیر بار کار ت

ـز مـدرسـه وارد   نگردد و دیگر کـودکـی بـجـای پشـت مـی
به ھمین خاطر انجمن صنفی کـارگـران  .  بازارھای کار نگردد 

ـبـریـک آغـاز   خبازی ھای سنندج و حومه بار دیگر ضمن ت
ـیـونـی دانـش آمـوزان،   ـل ـی ـلـی بـه صـف م سال جدید تـحـصـی
ـادان ایـران و آرزوی بـھـروزی و   ـلـمـان و اسـت دانشجویان،مـع
موفقیت برای این عزیزان؛  از تمامی کارگرانـی کـه بـرای  
ـنـد حـمـایـت   احقاق حقوق تضییع شده خود اعتراض مـی کـن
کرده و صدور احکام زندان و شالق برای کـارگـران مـجـتـمـع  
ـامـه   ـاولـه ن ـق پتروشیمی رازی را مغایر با مبانی انسانی و م
ھای سازمان جھانی کار که جمھوری اسالمی ایـران یـکـی  
ـیـم و   از اعضای ھیئت رئیسه این سازمان می باشد، می دان

ـازی  .  آن را محکوم می نماییم  ـفـی کـارگـران خـب انجمن صن
 ١٣٩٣ سی و یکم شھریور  . ھای سنندج و حومه 

 
 -٩٣-٩٤به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
 غالب حسینی و افشین ندیمی

 آغـاز مـی شـود،  ٩٣ -٩٤ امسال در شرایطی سال  تحصیلی  
که وضعیت به مراتب بردھوارتری نسبت به سالھای گذشـتـه  

ـیـق  .  به خانواده ھای فرودست جامعه تحمیل شـده اسـت  تـعـم
بحران اقتصادی، بیکاری و اخراج سازیھای گسترده و دسـتـه  
ـاخـیـر در   جمعی، و دستمزدھای چندین برابر زیر خط فقر و ت
ـاری از   پرداخت بموقع ان باعث شده است، کـه فـرزنـدان بسـی
خانواده ھای کارگر و زحمتکش  به دلیل ناتوانی در تامـیـن  
ـاالی تـحـصـیـل    حداقل معاش روزانه و پرداخت ھزینه ھای ب
ـازار بـی رحـم   به ناچار درس و مدرسه را رھا کنند و وارد ب
کار شوند و این را می توان در سرگردانی میلیونھا کـودک   
ـا   ـافـت، کـه ب ـیـدی ی کار، در سطح خیابانھا  ودر مراکز تول
کمترین دستمزد و در بدترین شرایط غیر انسانـی مـورد بـھـره  
کشیاقتصادی و سواستفاده ھای جنسی قرار می گـیـرنـد و  

ھمـزمـان  . انواع ناھنجاریھای اجتماعی آنھا را تھدید می کند 
ـاعـی   ـف ـت با این اوضاع،گسترش خصوصی سـازی و غـیـر ان
کردن مدارس،به نحوی راه را برای ادامه تحصیل کودکان و  
نوجوانان ،خانواده ھای کم درآمد مسـدود و بـرای فـرزنـدان،  
طبقات باالی جامعه ھموار کرده است و عمال  سرمایه داری  
شرایط را برای ترک تحصیل دانش اموزان، و پدیده کودکـان  
ـیـروی ذخـیـره   کار و خیابا مھیا می کند، تا در سـایـه آن ن

ـان مـا  . بیکار را برای سود سرمایه ھایشان تامین شود  در پای
 به تـمـامـی دانـش  ٩٣ -٩٤ ضمن تبریک اغاز سال تحصیلی  

ـارز، اعـالم مـی داریـم   اموزان و دانشجویان ازاده ومعلمان مـب
ـاشـنـد و   که کودکان و نوجوانان نباید از تحـصـیـل مـحـروم ب
تمامی دانش اموزان باید از تحصیل رایگان برخوردار شونـد و  
امکانات و شرایط الزم برای تحصیل و اموزش آنان از طـرف  
دولت تامین و تضمین گردد غالب حسینی و افشین نـدیـمـی  
ـنـگـی، زنـدان مـرکـزی   فعالین کارگری عضو کمیته ھماھ

 سنندج 
 

بخش دوم مبارزه برای کارگران بافق حفظ 
 !!!دست آورد است

ـات   ـی ـا تـوجـه بـه تـجـرب ـافـق ب کارگران معدن سنگ آھـن ب
مبارزاتی خود و کارگران دیگر کارخانجات ومجـتـمـع ھـای  

روشـن و گسـتـرده  "  صنعتی و خدماتی و با مطالبات کامال 
به دنبال وعده ھای انجام نشده نمایندگان دولت در جـواب بـه  

ـبـھـشـت مـاه   در  "   مـجـددا ١٣٩٣ اعتراض و اعـتـصـاب اردی
آنھـا بـه صـورت  .   دست به اعتراض زدند  ١٣٩٣ شھریور ماه  

ـنـی بـه کــاذب بـودن وعـده و وعــیـدھـای مـامـوران و   عـل
" نمایندگان کارفرما و دولت سرمایه داری پی برده و عـمـال 

ـیـن   با این وعده و وعیدھای کاذب رو در رو بودند و ھم چـن
با توجه به تجربیات کسب شده در صدھا اعتصاب کوچـک  
و بزرگ، ھم طبقه ایھای خود آگـاه شـده انـد کـه اگـر بـه  

ـنـد خـورد   ـابـرایـن در  .  وعده ھا توجه  کنند فریـب خـواھ ـن ب
 در ھیچ موردی از جمله اینکـه  ١٣٩٣ اعتصاب شھریور ماه  

کارگران و نمایندگان دستگـیـر شـده آنـھـا را بـعـد از اتـمـام  
اعتصاب یا با وثیقه آزاد خواھند کرد یا اینکه موضوع عـدم  
ـنـه   ـزی خصوصی سازی معدن و یا واگذاری سھام آن بـرای ھ

مورد بررسی قرار خواھنـد داد را  "  زیر ساختھای بافق را بعدا 
ـان خـود و اھـالـی   باور نکردند و آگاھانه در ھمبستگـی مـی
شھر اعتصاب خود را تا کسب مطالبات مطرح شده و آزادی  
بدون قید وشرط و بدون وثیقه کارگران دستـگـیـر شـده ادامـه  
ـایـد بـرای حـفـظ   داده ویک  پیروزی کسب کردند و حـال ب

این روند پیش برد اعـتـراض  .  پیروزی کسب شده مبارزه کنند 
ـنـی   و اعتصاب مرھون میزان آگاھی متناسب با مبارزات عی
ـیـت   ـق ـز مـوف ـی ـزان ن و امروزی کارگران بوده که به ھمان مـی

ـاز ھـم کـارفـرمـا و  .  کسب کردند   ھر چند ممکـن اسـت ب
ـا   دولت سرمایه داری در زمان متقضی تعھدات خود را زیـر پ
ـنـد   ـافـق ھسـت بگذارد اما اکنون این کارگران مبارز و آگـاه ب

اگـر کـارگـران  .  که نتایج دلگرم کننده ای را کسب کردند  
مطلبات دیـگـر  )  که صد در صد می خواھند (  بافق بخواھند 

ـنـد   را به دست آورند و یا مطالبات کسب شـده را حـفـظ کـن
باید سطح مبارزه و آگاھی طبقاتی خود و دیگر ھمکارانشـان  

ـیـن در جـھـت ایـجـاد  .  را ھر چه بیشتر رشد دھند   ھـم چـن
ھمبستگی  و گسترش آن در میان کـارگـران رشـتـه مـعـدن   

... مانند  معادن سرچشمه خاتون آباد ، زنجان ، چـادرمـلـو ، 
و معدن سنگرود که ھم اکنون در اعتصـاب اسـت و سـپـس  
ـیـل سـاوه ،   ـلـه کـارگـران پـروف مجموع کارگران ایران از جـم
کاشی گیالنا، کـارگـران قـطـار شـھـری اھـواز، مـخـابـرات  
گیالن، مجتمع پتروشیمی کارون،کارگران شـھـرداری زابـل ،  

کـه ھـم  ...  مربیان پیش دبستانی ، کارگران قند قھستان و  
ـیـه   ـق ـنـد و ب اکنون در حال اعتصاب یا تجمع اعتراضی ھسـت
ـارزه خـود را بـه آنـھـا   کارگران فعالیت کنند و تجربیات مـب
انتقال داده و آنھا را دعوت به ھمبسـتـگـی و ایـجـاد تشـکـل  

ـنـد  مـا  .  ھای کارگری مستقل از کارفرما و دولت فرابـخـوان
ـارز   ضمن تبریک گفتن به کارگران و خانواده آنھا و مردم مب
ـیـم ، در   بافق از تمامی  تشکل ھای کارگری مـی خـواھ
ـبـسـتـگـی   جھت ایجاد تشکل ھای کارگری و گسترش ھـم
ـات   ـی ـنـد و تـجـرب طبقاتی میان کارگران دست به دسـت بـدھ
اعتصابات مختلف را در سطح بسیار گشترده توزیع نماینـد و  
ھم چنین برای برقراری ارتباط میان کارگـران کـارخـانـجـات   
ـاده   ـف و مجامع صنعتی و خدماتی از دوست ھا و آشنایان است
ـنـد و در   ـای نموده ارتباطات را ھر چه بیشتر و تنگاتنگ نـم
ـیـه   ـات اول این میان فعالین کارگری پیشرو با داشتن امـکـان

از ایـن طـریـق  .  اقدام به ایجاد تشکل ھای کارگری نمایند  
می توانیم در آینده نزدیک تشکـلـھـای کـارگـری سـازمـان  
ـان تـوده ھـای کـارگـری و دارای   یافته و ریشه دار در مـی
ارتباطات اصولی با یکدیگر داشته باشـیـم کـه بـدون شـک  
قدمی برای به ثمر رساندن مبارزات کارگران علیـه سـرمـایـه  

ـافـق  ـارز ب ـتـه  .  داری خواھد یود زنده باد کـارگـران مـب ـی کـم
 پیگیری ایجاد تشکلھای کارگری 

 
رد پایی  -کارگر سیکل ترکیبی سنندج

 دیگر
ـار   سیاستھای از ریشه ضد انسانی نظام سرمـایـه داری یـکـب
ـانـی   دیگر در یک دادوستد بزرگ با جابجایی سرمـایـه قـرب



 13 ٣٣٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـلـکـه از نـوع  .  می گیرد  قربانی نه از نوع خون و خونریزی ب
ـار بـدتـر   بیکاری،فقرو ناتوانی که در نوع خود می تواند بسـی

آری فرقی نمی کند، سرمـایـه دار،  . از خون و خونریزی باشد 
ـام  .  سرمایه دار است  ـن حال صاحب سرمایه در قالب گروھی ب

دولت باشد ویا در قالب گروھی بنام بخش خصوصی،اما ایـن  
ـقـه   فقط یک تئوری در نظام سرمایه داری اسـت وایـن طـب
کارگر است که اختالف مدیریت دولتی و بخـش خصـوصـی  

حـداقـل  . را با پوست و استخوان و با دل و جان حس می کـنـد 
ـان از ایـن  .  ما در اینجا اینطور حس می کنیم  دوستان، داسـت

قرار است، که در زمان دولت آقای احمدی نژاد و در جـھـت  
منطبق کردن دولت با سرمایه ی جھانی و در یک سیـاسـت  
ـام   ـتـمـاعـی تـحـت ن ـارانـه اج عوام فریبانه اقدام به پرداخـت ی
سیاست از میان برداشتن اختالف طبقاتی نـمـود، کـه درسـت  

ـیـش  .  برعکس به جواب رسید  البته جوابی که کامال قابـل پ
و صد البته نه اینـکـه خـود ایشـان  .  بینی و پیش گویی بود 

ـلـکـه   ھم از این پیش گویی و پیش بینی بـی اطـالع بـودن،ب
ـافـع   ایشان با علم به این موضوع و در چھار چوب تامین من

حـال  . بوژوازی، در بخش بازرگانی یا ھمان بازاریان عمل نمـود 
ـارانـه   پرچم دار این سیاست برای تامین منابع مالی پرداخت ی
ھا،  اقدام به خالی کردن خزانه ملت، موسسات مالی،فـروش  

ـز  .....  بی رویه و غیر قانونی منابع ملی نفت، گـاز و  ـی و ن
دست اخر فروش صنایع بزرگ بنام خصوصی سـازی را در  

ـیـروگـاھـھـا و  .  دستور کار خود قرار داد   ـایـعـی چـون ن صـن
ـیـروگـاھـھـا، مـی تـوان بـه   پتروشیمی ھا که از جمله ایـن ن
ـیـروگـاه   نیروگاه دماوند یعنی بزرگترین نیروگاه خاورمیانه و ن
ـنـدج اشـاره   ـبـی سـن زاگرس کرمانشاه و نیروگاه سیکل ترکـی

حال موضوع را با بحث فروش نیروگاھـھـا ادامـه مـی  .  نمود 
ـاشـیـد کـه ایـن  .  دھیم  ـیـد و مـطـلـع ب جالب اسـت کـه بـدان

نیروگاھھا که جزو سرمایه ھای ھنگفـت مـلـی بـه حسـاب  
. می ایند با رقمھای ناچیزی فـروخـتـه و واگـذار شـده انـد 

رقمھایی که حتی گاھا بـه یـک دھـم ارزش واقـعـی ایـن  
ـا  .  سرمایه ھای ملی ھم نمی رسند  حال جایگاه نیروی کار ی

ـان قـرار   ھمان کارگر در این جابجایی سرمایه کـجـای داسـت
قرار گرفته است؟ ایا اصال ھنگام ردوبدل کردن این سـرمـایـه  
ـا ایشـان   ـان امـده اسـت؟ ای اسمی از کارگران شاغل بـه مـی

ـیـن خـود حـتـی  )  فروشنده و خریدار (  در قراردادھای فی مـاب
یک خط از این متن را به نیروی کار شاغل در ایـن بـخـش  
ـا   اختصاص داده اند؟ ما مجموعه ای از کارگران این بخش ب
ـاقـی صـورت   ـف ـیـن ات اسناد و شواھد بر این باوریم ھرگز چـن

ـازه  . نگرفته است  ـیـروگـاھـھـا،ت چون بعـد از واگـذاری ایـن ن
ـیـن   ـی مدیران عامل این نیروگاھھااز سر خیر خواھی در پی تع

تا جایی کـه  .  تکلیف کارگران شاغل در این بخش افتاده اند 
ـاده، کـه ھـیـچ اشـاره ای بـه   با مطالعه قرار داد یادشان افت

اخـتـصـاصـا در  .  نیروی کار شاغل در این بخـش نـکـرده انـد 
مورد نیروگاه سنندج بعد از پخش خبر قطعی شدن واگـذاری  
ـا دیـروز در   نیروگاه در میان کارگران و بالتکلیفی انان که ت
استخدام رسمی، قراردادی و یا شرکـتـی ، دولـت بـودنـد بـه  
یکباره و یک شبه ھر انچه که رشته کرده بودند،پنبـه شـده  
ـیـروگـاه را   ــی، سـراسـر ن ـل و اسـتـرس و تـرس از ایــنـده شـغ

سرانجام کارگران برای مقابله با این بی حـقـوقـی  .  فراگرفت 
چاره کار را در اتحاد کارگری دیدندودر یـک حـرکـت بـی  
ـیـت شـغـلـی خـود و   سابقه و خودجوش و بـرای حـفـظ امـن
ـا   ـیـروگـاه و ب ممانعت از ھرنوع بیکار و بیکارسازی در این ن
وجود تھدیدات رئیس اداره حراست دست به اعتصـاب زدنـد و  
خواھان ضمانت ان از سوی مدیـر عـامـل شـدنـد کـه مـدیـر  
ـنـی بـر ضـمـانـت شـغـلـی   عامل نیز با وعده ھای خـود مـب

ـا ارام کـرده اسـت  ـت ـیـن  .  کارگران اوضـاع را مـوق عـیـن ھـم
ـات در   ـی جریانات نیز با مقداری تغییرات کـوچـک در جـزی
ـا   نیروگاه دماوند و حتی در پتروشیـمـی ھـا رخ داده اسـت ت
اینکه صاحبان جدید این صنایع به صالح دید استانـداری ھـا  
ـیـروھـای   و سازمانھای امنیتی از تغیرات عمده در ترکـیـب ن
ـنـد   شاغل در این بخش ھا  منصرف شده اند و فعال میـخـواھ

حال سئوال اصلی اینـجـاسـت کـه  .  دست به عصا عمل کنند 
ـنـن مـا   ـئ ایا اوضاع به ھمین منوال باقی خواھد مانـد؟ مـطـم
ـاسـتـی کـه   می گویم خیر و کارگران از اجرای ھر نـوع سـی
ـار   امنیت شغلی انان را به مخاطره بیندازد باید کامـال ھـوشـی

زیرا از بدو پیدایش نظام سرمایه داری، سـرمـایـه  .  عمل کنند 
ـیـمـتـی   ـا ھـر ق دار سعی می کند که باتمھیدات مختلف وب
سود سرمایه را افزون بخشد وحال اگـر ایـن سـرمـایـه دار در  
بخش خصوصی باشد ، مطمئنن شدت عمـلـش صـد چـنـدان  

 چاره کار چیست و چکار باید کرد؟ . می گردد 
مطمئنن اتحاد و ھمبستگی کارگران تا روز رسیدن به شـعـار  
عملی و نجات بخش عالم؛ از ھرکـس بـه انـدازه تـوانـش بـه  
ـبـی   ـیـروگـاه سـیـکـل تـرکـی ھرکس به اندازه نیازش کارگر ن

ـنـگـی بـرای  . ٩٣ مھر    -سنندج  برگرفته ازسایت کمیته ھماھ
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

 :تھران و حومه
وثیقه سنگین برای مرخصی پزشکی یک ماه ،بـرای رضـا  

رضا شھابی راننده زحمت کش و عضو ھیئت مـدیـره  .  شھابی 
سندیکای کارگران شرکت واحد که بھنگـام دسـتـگـیـری و  
انتقال به زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بـر اثـر  

  ٥ ضربات ماموران دچار آسیب دیدگی شدید شد و در طـی  
سال زندان آسیب دیدگی اش بدتر شد،باالخره پس از دوندگـی  
ھای بسیار ھمسر ایشان در سال گذشته گردن و حدود یکمـاه  
قبل از ناحیه مھره ھای کمر مورد عمل جـراحـی سـنـگـیـن  

ـا بـه  .  قرار گرفت و ھم اکنون در بیمارستان بستری است   ـن ب
توصیه اکید پزشک معالج و به دلیل سنگـیـن بـودن عـمـل  

ـالـجـه را  ٣ جراحی قرار بود ایشان به مدت   ماه درمـان و مـع
بیرون از زندان ادامه دھد و دوران اسـتـراحـت را تـحـت نـظـر  
پزشکان در منزل طی کـنـد، امـا بـه ھـمـسـر شـھـابـی کـه  
ـاری در ایـن رابـطـه انـجـام داده مـراجـع   دوندگی ھای بسـی

ـقـه بـرای  ٢٠٠ قضایی گفته اند که باید   ـی  میلیون تومـان وث
مدت یکماه مرخصی تھیه کند ، با توجه به وضعیـت وخـیـم  
ـقـه   ـی اقتصادی و مستاجر بودن این کارگر زندانی تھیه این وث

سـنـدیـکـای  .  برای نامبرده بسیار سخت و مشکل می باشد  
کارگران شرکت واحد ھم صدا با عموم رانندگان و کـارگـران  
کماکان ضمن اعالم نارضایتی از این وضعییت تحمل ناپـذیـر  
برای وی و  خانواده اش از مسئوالن قضایی می خواھند بـه  
در خواست ھای آقای رضا شھابی و خانواده او توجـه نـمـوده  
ـایـمـال شـده   ـاق حـقـوق پ ـیـد و شـرط و احـق و آزادی بدون ق
ــد  ـن . کـارگـری وی را ھـر چـه زودتـر بـه سـرانـجـام بـرسـان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه  
 ٩٣  مھر ماه  ٥ 
 

 کودکان کار
ـنـد، کـار   ـت کودکان کارپرسه ای میان آنان کـه کـالس نـرف

ـان  ).  محمـد حسـیـن نـجـاتـی (رفتند   ـاق ـات   ٢٠٩ گـل پسـر ی
ـنـگـاه عـمـو  »،  «داری؟  نه دایی؛ برو چارراه سـوسـکـی از ب

صـاحـبـکـارش  .  از سرو زبان چیـزی کـم نـدارد  «!پروین بگیر 

ـاغ  .  دارد  «زبـونـش پـرز »اصرار دارد، بگوید   یـک روز در ب
ـال جـنـوب ( آذری   ـن ـی ) محله ای مابین میدان شـوش و تـرم

یاتاقانی پیدا کرده و با پیچ گوشتی و پاره آجر آنقدر به جـان  
. یاتاقان افتاده تا تیله ھای آھنـی اش را بـه چـنـگ آورده 

تیله ھای آھنی را برداشته بـه کـوچـه پـس کـوچـه ھـای  
جنوبی میدان شوش آورده و موی دماغ اسقاطی فـروش ھـا  

تیله آھنی ھا را دانـه ای  .  و یدکی فروش ھای شوش شده 
تومان آب کرده و ھمین رفت و آمد ھـا و مـوی دمـاغ  ١٠٠ 

ـبـه اول مـھـرمـاه  ( شدن ھایش، کاری کرده که امروز   سه شن
ـادو، کـرکـره  )  ١٣٩٣  در اواسط ھشت سالگـی بـه عـنـوان پ

ـاال   یدکی فروش خیابان احمد جھانیان در مـیـدان شـوش را ب
مادرم پول نداره من رو بـذاره مـدرسـه، پـدرم مـرده و  ».  بزند 

عموم فقط برامون روغن و برنج میاره و دوباره بر مـی گـرده  
سمنان، به عموم گفتم اومدی دوباره تھران منو بذار مـدرسـه،  

فـرھـاد یـک سـال از   «. ھنوز رفته که مارو بـذاره مـدرسـه 
تحصیل بازمانده و اگر بازنمانده بود باید با ھم سـاالنـش حـاال  

ـلـی دلـم  ».  سر کالس دوم دبستان می نشسـت  آره خـب، خـی
میخواد برم مدرسه اما مامانم میگه ما فرق داریم، مـا پـول  

ھزارتومن تو حساب کـردم، خـب مـنـم  ٢٠٠ نداریم، میگه رو  
ـاطـی   «.ھیچی نمی گم  اینجا یـدکـی فـروشـی ھـا و اسـق

فروشی ھای شوش است، او به راحتی در میان فروشنده ھـا  
نمی دونـم  ». و مغازه دار ھای این راسته قابل تشخیص است 

ـلـی   ـار خـی ـقـط یـه ب اینجا برام خوبه یا نه، تو این دو سـال ف
ـادای دزدی فـروش   ـت ترسیدم؛ روزی که پلیسا اومدن و مـع
شوش رو جمع کردن، لباس کار من سیاه و روغنیه، تـرسـیـدم  

فرھاد یک بازمانده از تحصـیـل اسـت، او  .  بگن منم معتادم 
امسال باید به کالس دوم دبستان می رفت و در حالی بـرای  
دومین  سال از تحصیل بازمانده کـه وزیـر آمـوزش وپـرورش  

امسال سال تحصیلی را با قوت زیاد آغـاز مـی  »: می گوید 
ـلـی را بـه صـددرصـد   کنیم و سعی داریم نرخ پوشش تحـصـی

اما پیداکردن کودکان بازمانده از تحصـیـل در ایـن   «. برسانیم 
ـار   ـب شھر نه کار سختی است و نه مانند پیداکردن سوزن در ان

ـازار مـواد  .  کاه  در اسقاطی ھا و بلورفـروش ھـای شـوش، ب
ـازار   غذایی مولوی و پارچه فروشی ھـای ایـن مـنـطـقـه، ب
ـنـدک و سـیـروس،   ـام، چـھـارراه گـلـوب تھران در مناطـق خـی

یعنی درست در مناطقی کـه بـخـش  ...  چھارراه استانبول و  
زیادی از مردم روزانه برای خـریـد اقـالم مصـرفـی بـه آنـجـا  
مراجعه می کنند می توان رد این کودکان را زد؛ رد یکـی  

ـیـم  ـیـم سـه مـاه اسـت از خـلـج، یـکـی از  .  مانند ابراھ ابـراھ
ـایـد  .  روستاھای اراک با دامادشان به تھران آمده  او امسـال ب

ـنـرفـروش   کالس ششم ابتدایی باشد و حاال شاگرد کمـک ف
ابراھیم به خواست خود از خلـج بـه تـھـران  .  میدان شوش است 

ـام  »:  آرام صحبت می کـنـد .  نیامده  ـاب دلـم در خـلـج اسـت، ب
گفت میری تھران مرد برمیگـردی خـلـج، پـولـی نـداشـت و  
دامادمون من رو تا تھران آورد، شبا پیش اون مـی خـوابـم و  

ـادی   «.منو آورد گذاشت اینجا که کار کنم  ابراھیم اصرار زی
بر مرد شدن دارد اما تا حرف درس به میان مـی آیـد سـرش  

خودم دلم به درس خونـدنـه، امـا پـریـد،  »: را پایین می گیرد 
نمی دونستم امروز اول مھره و نمی رسم اینـجـا بـرم مـدرسـه،  
شب را در پاساژی در بلورفروش ھا می خوابیم و اونجا کـار  

. از یک مادرایرانی به دنیا آمـدم . برای انجام دادن زیاد ھست 
تشرھای محـمـدحسـن، روی دوسـتـش کـه او ھـم شـاگـرد  

دوسـتـش اصـرار دارد کـه  .  اسقاطی فروش ھاست، اثـر دارد 
بگوید مدرسه نرفتن محمدحسن به خاطـر بـی پـولـی اسـت،  

ـبـی بـرای  .  اما محمدحسن او را پس می زند  او منطق عجـی
به من می گن باید بری مدرسه افغان  »:  مدرسه نرفتن دارد 
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مـن از  .  ھا، من بابام کابلی است، اما مامانم واسه مشـھـده 
شکم یه ایرانی به دنیا اومدم اما االن دارن به مـن زور مـی  

در ایـن راسـتـه ھـمـه   «. گن، منم خوشم نمیاد، نمی خوام برم 
برخی که روز اول مـھـر  .  جور کودک کاری دیده می شود 

مدرسه را پیچانده اند و اول مھرشان از شنبه آغاز می شـود،  
برخی که شیفت بعدازظھر یا شبانه به مـدرسـه مـی رونـد و  
برخی دیگر مانند محمدحسن به کلی امسال رنـگ کـالس  

ـزی  .  درس و مدرسه را نخواھند دید  محمدحسن چشـمـان سـب
ـاوت   ـف دارد و خال ھای صورتش، ترکـیـب چـھـره اش را مـت
ـیـمـکـت   ـایـد در ن کرده، او امسال اگر به مدرسه می رفت ب

ـقـط دلـم مـی خـواد  ».  ھای پایه ھفتم می نشـسـت  مـن ف
مثل این به  »به دوستش اشاره می کند   «.مدرسه عادی برم 

منطقه بلورفروش ھای شوش حـاال یـک سـالـی   «. دردنخور 
ـتـه اسـت  . است که سنگفرش شده و نـمـایـی بـه خـود گـرف

ـاسـاژ   خیابان باریک و بلندی که ھر روز یک ساختمان و پ
ـان   بزرگ و بلند در آنجا متولد می شود و صندلی ھای مـی

ـاسـبـی بـرای بسـاط کـردن اسـت  عـلـی اھـل  .  راه جای مـن
ـیـش  .  مرودشت شیراز است  ـنـجـا پ قرار بود سه ماه تابستان ای

عموی مادرش بماند و کار کند و بـه مـرودشـت بـرود، امـا  
مامانم من رو به مدرسه بـرد،  ».  انگار در تھران ماندگار شده 

گفتن پر شده، جا نداریم، ھمین مدرسه امیرکبیر تو مولـوی؛  
پارسال ھمونجا درس خوندم، کالس اول بودم امـا امسـال دیـر  

علی بـه ھـمـراه مـادرش   «.رفتیم و گفتن نمیشه، نمی ذاریم 
سراغ چند مدرسه دیگر ھم رفته اما نتیجه نـداشـتـه و حـاال  

ـا  .  کنار دست او مجید نشستـه . گردوفروشی می کند    ١٠ ب
تومان  ٥٠٠ بسته دستمال کاغذی لوله ای که سه ھزارو ١٥ یا  

ـزارتـومـان مـی فـروشـد  پـدر مـجـیـد در  .  می خرد و پنـج ھ
بلورفروش ھا چرخ کش است و کمردرد دارد و حـاال خـانـه  

مجید از ته یک پالستیک سیاه شیشه آمپـولـی  . نشین شده 
مـا پـول نـداریـم بـریـم  ».  درمی آورد که بـرای پـدرش اسـت 

داداشـم  .  مدرسه، باید دوا بخرم، داداشمم میخره مـنـم مـیـخـرم 
نذاشت برم مدرسه به بابام داد زد که نباید بـره، مـامـانـم داره  
برامون بچه میاره دوباره و ھمه اش من و داداشـم کـار مـی  

ـتـدایـی اسـت  «. کنیم  او  .  مجید ھمسن دانش آموزان چھارم اب
سال اول ابتدایی سر کالس درس رفته و امسال سومیـن سـال  

مـدرسـه درخـتـی یـه عـالـمـه  . بازماندگی او از تحصیل است 
فاطمه ابتدایی ترین نوع دستفروشی را انتـخـاب  .  درخت داشت 

او ھرروز از عمده فروش ھای میـدان اعـدام، دسـتـمـال  .  کرده 
تومان می خرد و آنھا را در  ٢٥٠ کاغذی جیبی را بسته ای  

البه الی مشتریان پارچه فـروشـی ھـای مـولـوی آب مـی  
پاتوق او در منطقه پارچه فروش ھای مولـوی جـایـی  .  کند 

مادر فـاطـمـه   .«شھید ابوذر غفاری »است روبه روی مدرسه  
در چھارراه تھرانپارس گلفروشی می کند و او ظھرھا بعـد از  
آنکه سری اول دستمـال کـاغـذی ھـا را آب کـرد، کـورس  
ـا بـه مـادرش   ـارس مـی رود ت کورس به سمت سه راه تھرانپ

مادرش، خواھر سه ساله او را از قنداق باز مـی کـنـد  .  برسد 
ـامـو ول  ».  و فاطمه او را در پارک می خواباند  ـاب مامانـم، ب

فـاطـمـه و   «. کرد، منم ولش کردم نمی دونم االن کـجـاسـت 
. مادرش یک سالی ھست که از آمـل بـه تـھـران آمـده انـد 

ـتـدایـی   فاطمه امسال اگر به مدرسه می رفت نوآمـوز اول اب
مامانم می خواست منو بـذاره مـدرسـه درخـتـی، امـا  ». بود 

مدرسه درختی یـه عـالـمـه درخـت داشـت،  «  «. اومدیم تھران 
ـیـم امـا   ـت بعدازظھر ھا اونجا تو زمـیـن خـاکـی اش مـی رف

ـزارتـومـانـی  ٢٥٠ فاطمه به خـاطـر شـھـریـه   «.اومدیم تھران  ھ
امسال کار می کـنـم سـال بـعـد  .مدرسه از تحصیل جا مانده 

غیر از کـودکـانـی  . شھر از کودکان خالی است . مدرسه میر 

. که در کالسکه جا خوش کرده اند یا در آغـوش مـادرانشـان 
ـنـدک جـای  .  بازارھا اما خلوت شدنی نیست  چھـارراه گـلـوب

درگاه ھای مترو فوج فوج مردم را بـه  .  سوزن انداختن نیست 
ـابـل شـمـارش  . شلوغی بازار اضافه می کند  دستفروش ھا ق

 . نیستند 
کالسکه ھا و لکوموتیوھا در سبزه میدان حسابی توی ذوق  
می زنند و کودکانی که متوسط سنی دستفروش ھا را کـم  

ـنـد؛ بـھـزاد ھـفـت، ھشـت  .  می کنند  حسابی توذوق می زن
ـایـد بـه   کیف سنتی زنانه را به خود آویزان کـرده و امسـال ب

خـواھـرم  .  خـب زنـدگـی خـرج داره ».  کالس ھفتم می رفـت 
سری کاری می کنه تو خیـاطـی، مـامـانـم چـایـی بسـتـه  
ـازار، سـر مسـجـدشـاه   ـالـه تـو ب ـام حـم ـاب بندی می کنه و ب

بـھـزاد و   «. من دلم تو مـدرسـه س امـا پـول نـدارم . وایمیسه 
ـاد بـه تـھـران آمـده انـد  اول بـه خـاطـر  .  خانواده اش از خرم آب

بیماری خواھرش و بـعـد بـه خـاطـر کـار پـدرش در تـھـران  
بھزاد با احتـسـاب امسـال کـه بـه مـدرسـه  . ماندگار شده اند 

دیگه امسـال آخـریـن  »نمی رود، پنج سال از تحصیل جامانده  
ـلـمـا مـنـو   ـاد ھـمـه مـع سالیه که درس می خونم، تو خرم آب
دوست داشتن، اینجا رنگ معلم ھم ندیدم، امسال کـار مـی  

دیـگـه درس خـونـدن   «. کنم سال بعد حتما مـی رم مـدرسـه 
ـتـخـاب  .  کافیه  ـازار را ان مسعود سخت ترین گزینه کار در ب

قد میله ھای چرخ ایستاده با قـد او بـرابـری  . کرده؛ باربری 
ـقـط  .  می کند و فرزند قندھار است  مسـعـود در زنـدگـی ف

یک ھفته رنگ مدرسه را دیده؛ یک ھفته ای در قنـدھـار  
که با فرار شبانه به سمت ایران تمام شد و حاال باربر چـھـارراه  

ـاال مـی  .  سیروس است  به سرعت برق جعبه ھای کفش را ب
از البه الی مردم و  .  تو بازار من از ھمه سریع تر میرم ».  برد 

ـلـد   «. به پای ھیچ کس نمی زنم  مسعود خواندن و نوشـتـن ب
در ایـران اصـال وقـت  ».  سالـه مـی شـود ١٣ نیست و امسال  

ـام،  .  درس خواندن ندارم  ـنـجـا مـی شش صبح از کـھـریـزک ای
ـا   بعدازظھر یه پاساژ تو خیابون مروی رو تی می کشـم و ت

کنار دسـت   «. شده ١١ به آخرین مترو می رسم دیگه ساعت  
. مسعود، صالح نشسته با بساطی از ظرف ھای پالستیـکـی 

کودک کوچک تر از خـود  .  صالح مردانه رفتار می کند 
را امرونھی می کند و پول ھا را دوتا کرده و مرتب و سـفـت  

مـن شـش کـالس  .  دیگه از ما گـذشـتـه ».  در دست گرفته 
 «. خوندم و ھمین که بتونم گلیممو از آب بکشم بیرون کافیه 

صالح بچه باغ  آذری است و جنس آب کن یـکـی از اقـوام  
ما پول نداریم، پول روز رو می ریزیم تو شـکـم یـکـی  ».  خود 

ـا  . از فامیالمون  می خواستم ادامه بدم اما فـرصـت نـدارم، ت
ـلـمـون  ٦٠ شب باید این جنس ھارو آب کنم و   ـی درصد این فـام

ـنـر داشـتـه  .  رو بدم که تو خونش نشستیم  ـلـی ھ بابام ھـم خـی
فـاطـمـه خـواب   .«. باشه، شیکم خواھر کوچیکمو سیر کـنـه 

مدرسه درختی را می بیند اول مھر در تھران باد خوبی مـی  
ـاکسـی ھـا راس  .  درخت ھا تـکـانـی بـه خـود دادنـد .  آمد  ت

مـادران و  .   دم در مدارس صـف کشـیـده انـد ١٢:٣٠ ساعت  
پدرانی ھم کودکان خود را صبح اول وقت به مدرسه بردنـد و  
ـتـن   ـادی بـرای گـف شب که برسد، کودکان حـرف ھـای زی

شب که تمام شود ھم خواب ھای زیادی بـرای دیـدن  .  دارند 
ـازمـانـده از  . دارند  ـیـون دانـش آمـوز ب ـل ـی این وسط اما سـه م

ـاوتـی   ـف ـت تحصیل در سرتاسر این کشور، شاید خواب ھـای م
مثـل فـاطـمـه کـه شـایـد خـواب مـدرسـه  .  برای دیدن دارند 

 . درختی را می بیند 
 

  - مھر روزنامه شرق ٢  چھارشنبه  ١٣٩٣ 
 

 گزارش 
 
 کارگر نساجی بوکان ١٥ سال دوندگی ٥

 بدنبال حقوق بازنشستگی
یک کارگر بیکار شده کارخانه نساجی بوکان گفـت  :  مھر ٢ 

ـیـمـھـای کـارگـران   ـافـت سـنـوات کـاری و ب مشکالت دری
ـلـی ایـن  ٥ کارخانه نساجی بوکان با گذشت    سـال از تـعـطـی

ایـن کـارگـر  .  کارخانه حل نشده به قوت خود باقیمانده اسـت 
  ٨٨ که پس از تعطیلی کارخـانـه نسـاجـی بـوکـان در سـال  

بیکار شده است، درباره مطالبات حقوقی کارگران بیکـار ایـن  
ـلـی کـارخـانـه در سـال  :  کارخانه گفت  ـنـوز  ٨٨ با تعـطـی ، ھ

 نفر از کـارگـران ایـن کـارخـانـه  ١٥ معوقات سنوات خدمت  
پرداخت نشده و کارفرما حق بیمھھایـی را کـه از کـارگـران  
کسر کرده را نیز به حساب تامین اجتماعی شھرستان بـوکـان  

بر اساس پروانه بھرھبرداری کـارخـانـه، ایـن  .  واریز نکرده است 
ـآورد  ٩٠٠ مجتمع تولیدی بایست    نفر را به اسـتـخـدام در مـی

 سـال  ١٧  نفر رسیـد و بـعـد از  ٤٠ اما در عمل این شمار به  
ـنـشـمـار  .   نفر به کارش خـاتـمـه داد ٤٠ کارخانه با  , کار  از ای

ـا  )   نفـر ٤٠ ( کارگر   ـازنشـسـتـه شـدنـد، شـمـاری ب بـخـشـی ب
ـانـونـی   کارفرما توافق کرده و با مبلغی غیرواقعی به طور ق

ـفـر از  ١٥ رابطه کاری خود را خاتمه دادند اما در این میان    ن
ـیـف  ٨٨ کارگران باقی ماندند که از سال    تا کـنـون بـالتـکـل

ـاتشـان بـه سـراغ  ١٥ این  .  اند  ـب  کارگر برای پیگـیـری مـطـال
فرماندار، نمایندگان مجلس و حتی وزارت کار نیز رفتـه انـد  

 ) بخشھایی از گزارش ایلنا .(اما تا کنون ناموفق بودھاند 
 
 

نرخ بیکاری؛  امکان اشتغال به کار زنان 
 درصد ٥٠در ایران نسبت به مردان تا 

 کمتر است
ـای کـار   ـا  ١٥ تفاوت نرخ بیکاری مردان و زنان جـوی   ٢٤  ت

 درصـد در  ٢٢.٤  بـه  ٨٤  درصد سـال  ١٢.٢ ساله کشور از  
ـاالتـریـن   ـان بـه ب بھار امسال افزایش یافته و نرخ بیـکـاری زن

 درصـد رسـیـده  ٤٣.٤  سال گذشته به میزان  ٨ میزان خود در  
ـیـکـاری مـردان  .  است  برخی معتقدند به دلیل باال بودن نرخ ب

ـیـت قـرار   در ایران، اساسا اشتغال زنان باید در درجـه دوم اھـم
گیرد و ابتدا فرصت ھای شغلی در اختیار مـردان قـرار داده  
شود، اما برخی کارفرمایان توجه چندانی به این نـوع خـاص  
ـازار کـار نـدارنـد و شـایسـتـه سـاالری را   از نگاه نسبت به ب

ـا  .  جایگزین مردساالری می کنند    ٧٥ ایران کشوری جوان ب
میلیون نفر جمعیت است که نیمی از آن را زنان تشکیل مـی  
دھند؛ بنابراین بی توجھی به توان بالقوه زنان در اداره کشـور  
و استفاده نکردن از توانمندی ھای آنان مـی تـوانـد فـرصـت  

ـانـگـونـه کـه  .  ھای فراوانی را نابود کند  در عیـن حـال، ھـم
ـاری دیـگـر از   ـنـد بسـی ـز مـان عنوان شد در بازار کار ایران نی
ـز   ـی کشورھا، برخی مشاغل مختص مردان اسـت و بـرخـی ن

ـاھـا و  . اتفاقا مختص زنان  مشاغلی مانند کار در اعماق دری
ـفـت و گـاز   ـایـع ن اشتغال در شرایط بد آب و ھوایـی در صـن
بیشتر بر عھده مردان گذاشته می شود و خـبـری از حضـور  

ـا  . زنان در این بخش ھا نیست  ـان ب اساسا امـکـان اشـتـغـال زن
مدت طوالنی در دریاھا و یا معادن و دور مانـدن از خـانـواده  

ـا ایـن وجـود، در دھـه  .  چندان امکانپذیر به نظر نمی رسـد  ب
ـان   ھای اخیر اشتغال زنان و سیل تقاضا برای کار از سوی زن

ـا  .  تحصیل کرده به چالشی برای دولت ھا تبدیل شده اسـت  ب
ـتـر   وجود اینکه تعداد زنان جویای کار ھمـواره از مـردان کـم
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ـامـل   ـاال و ت ـار ب است، اما نرخ بیکاری در ایـن گـروه بسـی
ـنـده کـار  .  برانگیز است  طبق آمارھا، باالترین میزان زنان جـوی

 سال قرار دارند و این مـوضـوع  ٣٠ در ایران در گروه سنی زیر  
به این معنی است که درصد قابل توجھی از زنان متقـاضـی  
کار کشور، احتماال دارای تحصیالت دانشگـاھـی بـوده و از  
ـازار کـار دارنـد  . اینرو نگاه جدی تری نسبت به حضور در ب

ـا  ١٥ طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان     ٢٤  ت
 افزایش یافته و از  ٩٣  تا بھار  ٨٤ ساله در فاصله سال ھای  

 درصد رسیده است؛ بنابرایـن در یـک  ٤٣.٤  درصد به  ٣٢.٦ 
ـزان  ٨ دوره    ساله نرخ بیکاری زنان جوینده کار کشـور بـه مـی
ـان  ٨٤ در سـال  .   درصد افزایش یافته اسـت ١٠.٨   تـعـداد زن

ـفـر  ٧٢٠  ھـزار و  ٤٥١  ساله کشور  ٢٤  تا  ١٥ جویای کار    ن
  ٨٤٤  ھـزار و  ٢٢٣ بود که این تعداد در بھار سال جاری به  

ـای  .  نفر رسید  ـان جـوی ادامه بیکاری بخش قابل توجھی از زن
 سال گذشته باعث شده تا سن جوینـدگـان کـار در  ٨ کار در  

ـیـکـاران  ٣٠ این بخش به حدود    سال نیز برسد؛ از اینرو تعداد ب
  ٥٣٧  سـالـه کشـور  ٢٩  تا  ١٥ زن بھار امسال در گروه سنی  

ـاره  .   نفر بوده است ٧١٨ ھزار و   ـیـت درب ـز اھـم از نـکـات حـائ
ـاال بـودن نـرخ   بیکاری زنان در سال ھای اخـیـر عـالوه بـر ب
بیکاری در این گروه از جویندگان کار کشور، این است کـه  

،  ٩٢  زن جویای کار کشور در سال  ٨٢٨  ھزار و  ٧٧٤ از کل  
ـفـر زیـر  ٩٢٤  ھـزار و  ٥٦٢ به میزان   .  سـال بـوده انـد ٣٠  ن

ـان   ھمچنین از دیگر نکات حائز اھمیت این است که تمایل زن
 سال قبل از آن  ٨  نسبت به دوره  ٩٢ به اضافه کاری در سال  

.  درصد رسیده اسـت ١٥.٣  درصد به  ١٧.٦ کاھش یافته و از  
ـان در دو بـخـش کشـاورزی و   در کنار این، سھم اشتغـال زن

ـنـھـا  ٨٤  نسبت به سال  ٩٢ صنعت در سال    کاھش یافتـه و ت
آمـارھـا  .  در بخش خدمات، اندکی افزایش مشاھده می شـود 

ـان در ایـران   حاکی از آن است که امکان اشتغال بـه کـار زن
 درصد کمتر است به نحـوی کـه نـرخ  ٥٠ نسبت به مردان تا  

  ٢١  سـالـه در بـھـار امسـال  ٢٤  تا  ١٥ بیکاری مردان مردان  
 درصـد  ٤٣.٤ درصد و نرخ بیکاری زنان در ھمین گروه سنی  

 برابری زنان نسـبـت بـه مـردان  ٢ بوده که حاکی از بیکاری  
ـا  ١٥ فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سـنـی  .  است   ت
ـتـر بـوده  ٩٢  نسبت به سـال  ٨٤  ساله کشور در سال  ٢٤   کـم

که این موضوع نشان دھنده سخت تر شدن جستجـوی شـغـل  
ـان در سـال  . توسط زنان است  تفاوت نرخ بیکاری مردان و زن

 درصد بوده که این تفاوت در بـھـار سـال  ١٢.٢  به میزان  ٨٤ 
بـخـشـھـایـی از یـک  .(  درصد رسـیـده اسـت ٢٢.٤ جاری به  

 )گزارش از سایت مھر 
 

بانک با توقیف اموال نه تنھا اصل وام را 
 میلیون تومان نیز ٢٠دریافت کرد بلکه 

 .بھعنوان بھره وام از من طلب کرد
یک کارگر بازنشسته گفت در صورت بروز بیـمـاری  :  مھر ٢ 

ـامـیـن   ـازنشـسـتـه ت ـا مشـکـل مـالـی بـرای کـارگـران ب و ی
. نھادھا و ابزارھای حمایتی انـدکـی وجـود دارنـد ,  اجتماعی 
ـاف  ٦٥٠ مستمری   ـنـھـا کـف  ھزار تومانی بازنشستگـی نـه ت

ـلـغ   ـب ـلـکـه ایـن م ھزینه درمانی یک بازنشسته را نمیکند ب
حداقلی بھدلیل نامتناسب بودن با دیگر ھزینھھای ناخـواسـتـه  

وی در تشریـح  .  مشکالت را چندین برابر کرده است , زندگی 
ـازنشـسـتـه گـفـت  از  :  مشکالت خود بھعنوان یک کـارگـر ب

بانک رفاه کارگران شعبه شھریار برای ایجاد گلخانھـای در  
حوالی محله بیبیسکینه کرج با وجود تمام سختگیری ھـای  

ـلـغ  ... دریافت وام بانکی ھمچون ضامن و  ـب تسھیالتی بـه م
این وام نـه بـھـطـور یـکـجـا  .   میلیون تومان دریافت کردم ٥٠ 

 میلیون تومانی به من پـرداخـت  ٣  یا  ٢ ،  ٥ بلکه در اقساطی  
ـانـکـی مـنـجـر بـه آن شـد کـه   شد و پرداخت اقساطی وام ب
ـنـه کـرده   ـزی ـزات گـلـخـانـه ھ مبالغی را که برای خرید تجھی

وی در توضیـح گـوشـه ھـای دیـگـر از عـدم  . بودم، بپردازم 
ـیـل  :  حمایتنھادھای اجتماعی بازنشستگان اظھار داشـت  بـھـدل

کار در زیر آفتاب که اقتضای کار در گلخانـه اسـت دچـار  
امراض پوستی شدم و توانایی انـجـام کـار را از دسـت دادم  
ـال مـتـوقـف شـدن   ـب بنابراین کار گلخانه متوقف ماند و بھـدن

ـز پـرداخـت نشـد  ـی ـنـھـھـای  .  کار در گلخانه اقساط وام ن ـزی ھ
ـانـکـی را   باالی شیمیدرمانی سبب شد تا نتوانم اقساط وام ب
ـنـھـا اصـل وام را   بپردازم بنابراین بانک با توقیف اموال نـه ت

 میلیون تومان نیز بھعنوان بـھـره وام از  ٢٠ دریافت کرد بلکه  
در حالی که مراحل درمان بیـمـاری را مـی  .  من طلب کرد 

گذراندم برای دریافت کمک به کانون بازنشستگان مراجـعـه  
ـنـد   ـتـوانسـت کردم اما مسئوالن به دلیل کمبود منابع مـالـی ن

ـلـه  . حتی کمک ناچیزی بکنند  اوبا بیان این که ایـن مسـئ
: در زندگی شخصی اش نیز تاثیر گذارشته است، ادامـه داد 

 میلیون افزایش یافت و این مـوضـوع  ٧٠  میلیونی به  ٥٠ وام  
طوریدر زندگی خانودگیام تاثیر گذارشت که ھمسـرم از مـن  
ـانـک   جدا و خانھام نیز به دلیل تعویق در پـرداخـت اقسـاط ب

وی با انتقاد از اینکه بازنشستگـان در جـامـعـه  . مصادره شد 
ـنـد، پـرسـیـد  ـا  :  از حمایت اجتماعی دولت برخوردار نیست ـا ب آی

 ھزار تومانی در جامعھای که درصد تورم آن  ٦٥٠ مستمری  
ایـن کـارگـر  .   درصد است میتوان زنـدگـی کـرد ٣٠ بیش از  

ـاش گـفـت  ـی ـاالی درمـان : بازنشسته در خصوص ھزینھھای ب
ـنـی    ـی  ھـزار  ٤٠٠ ھزینه ورودی بیمارستان دولتی امـامـخـم

ـزشـک  ٤٥ تومان است، اکولوژی     ٣٥  ھزار تومان، ویزیـت پ
ھیچیک از این ھزینه ھا را بیـمـه سـازمـان  ...  ھزار تومان و 

ـنـکـه  .  تامین اجتماعی تقبل نمیکند  ـان ای وی در خاتمه با بی
بازنشستگان امروز جوانان دیروز بودند و حق بیمه به صـنـدوق  
ـزان   ـازنـگـری مـی ـار ب تامین اجتماعی واریز کردھاند، خـواسـت

درمـانـی    -حقوق دریافتی بازنشستگان و تسھیالت پزشکـی  
بـخـشـھـایـی از  .( بیشتر توسط سازمان تامین اجتـمـاعـی شـد 

 )یک گزارش از ایلنا 
 

 اخبار بین المللی
 

ادامه اعتصاب خلبانان شرکت  -فرانسه 
 "ایر فرانس"ھواپیمایی 

ـان خـطـوط ھـوایـی   ـان بنا بر اعالم رئیس سندیکای ملی خلب
ـاریـخ   فرانسه، خلبانان شرکت ایرفرانس به تمدید اعتصاب تا ت

ـیـش از ایـن اعـالم  .  رای دادند )   مھر ٤ (  سپتامبر ٢٦ جمعه   پ
 سپتامـبـر طـول  ٢٢ شده بود که این اعتصاب تنھا تا دوشنبه  

 درصـد از پـروازھـای  ٤٥ می کشد و پس از آن دسـت کـم  
ـیـس ایـن  .  ایرفرانس از سر گرفته خـواھـد شـد  ـتـه رئ بـه گـف

ـاکـنـون بـه   اتحادیه، علت تمدید مدت اعتصاب آن است که ت
تقاضاھای خلبانان پاسخ ھای معقول و مـنـطـقـی داده نشـده  

ھواپیمایی ایرفرانس می گوید این اعـتـصـاب کـه از  .  است 
 سپتامبر آغاز شده، روزانه ھزینـه ای مـعـادل  ١٥ روز دوشنبه  

 میلیون یورو برای این شـرکـت بـه ھـمـراه داشـتـه  ١٥  تا  ١٠ 
ـان  .  است  ـان ـب ـل این اعتصاب که طـوالنـی تـریـن اعـتـصـاب خ

شرکت ایرفرانس نام گرفته، در اعتراض به سیاستھای نـویـن  
این شرکت، و به علت نگرانی خلبانان از آینـده شـغـلـی شـان  

 .برگزار شده است 

 اعتصاب کارکنان راه آھن  -ایتالیا 
ـبـه   ـامـبـر  ٢٠ کارکنان راه آھن ایتالیا از روز شـن ـت ـپ   ٢٩ (  س

 ساعته در سراسر این کشـور  ٢٤ دست به اعتصابی  )  شھریور 
با اینکه قطارھای پرسرعت در این اعـتـصـاب شـرکـت  .  زدند 

نمی کنند اما ھزاران مسافر در سراسر ایتالیا سـرگـردان شـده  
اتحـادیـه  .  و بسیاری از مسیرھا لغو و یا به تاخیر افتاده است 

ھای کارگری دلیل برگزاری این اعتصاب را بھبود شـرایـط  
کار اعالم کرده و خواستار بازگشت به قرارداد پیشـیـن بـرای  
ـان اخـراجـی   کارکنان این بخش و ھمچنین بازگرداندن کارکن

 .شده اند 
 

 حبس تعدادی کارگر در زیر آوار  -ترکیه 
ـزش یـک مـعـدن  )   شـھـریـور ٢٨ (  سپتامبر  ١٩ روز جمعه   ری

 کـارگـر  ١٥ زغال سنگ در ترکیه حادثه دیگری آفـریـد و  
.  نفرشان تبعه چین ھستند، زیر آوار مـحـبـوس شـدنـد ١٣ که  

کارگران به ھنگام کار در عمق این معدن زغال سـنـگ در  
در زیـر آوار  "  آماسرا "  کیلومتری شمال آنکارا در منطقه  ٢٥٠ 

  ١٥ ھنوز اطالعی دقیقی از سـرنـوشـت ایـن  .  محبوس شدند 
" معدن سـومـا " پیش از این در فاجعه  .  کارگر در دست نیست 

 کارگر جان خـود را از دسـت  ٣٠٠ در غرب ترکیه، بیش از  
ـاشـی از  .   داده بودند  ترکیه از نـظـر مـرگ و مـیـرھـای ن

حوادث کار در اروپا در مقام اول و در دنیا در مقام سوم قـرار  
 .دارد 
 

اعتراض به ساخت یک کانال  -نیکاراگوئه 
 عظیم کشتی رانی 

ـال کشـتـی   برنامه دولت نیکاراگوئه برای ساخت یـک کـان
ــان شــھــر ریــواس در غــرب   ــن ــاک ــی در ایــن کشــور، س ران

مردم مـحـلـی کـه از ایـن  .  نیکاراگوئه را به خیابانھا کشاند 
ـال مـجـبـور بـه تـرک   نگرانند که با آغاز پروژه ساخت کـان
منازل و جابجایی محل سکونتشان شوند، به فعالیت شـرکـت  
ـیـکـاراگـوئـه اعـتـراض   ھنگ کنگی مجری ساخت کانال ن

تـوسـعـه  " شرکت سرمایه گذاری ھـنـک کـنـگـی  .  داشتند 
ـانـوسـی  "  کانال نیکاراگوئه  ـی ـیـن اق ـال ب مسئولیت احداث کـان

. نیکاراگوئه با ابعادی سه برابر کانال پاناما را بـرعـھـده دارد 
  ٢٨٦ بر اساس ایـن پـروژه قـرار اسـت آبـراھـه ای بـه طـول  

ـنـه ای مـعـادل چـھـل  ٢٢ کیلومتر و به عمق   ـزی  متر و با ھ
میلیارد دالر ساخته شود که دو اقیانوس اطلس و آرام را بـه  
یکدیگر متصل می کند و مناسب عبور کشتی ھای حمل  

این کانال از دھانه رودخانه بریتو آغاز شـده و پـس  .  بار است 
ـنـدر   ـا گـوردا " از عبور از دریاچه نیکاراگوئه بـه ب ـت در  "  پـون

در این پروژه ھمچنیـن احـداث دو  .  دریای کارائیب می رسد 
ـنـی   ـی ـیـش ب بندر، یك فرودگاه و یك دریاچه مصنوعی نیز پ
شده و اجرای آن از ماه دسامبر آغـاز مـی شـود و در سـال  

ـان  .  میالدی به پایان می رسد ٢٠١٩  نگرانـی دیـگـر سـاکـن
ـابـع آب شـیـریـن   ـن محلی آن است که اجرای این پروژه بـر م

 .منطقه نیز تاثیر منفی بگذارد 
 

اعتصاب ھزاران کارگر در اعتراض  -نروژ 
 به قانون جدید کار

ـامـبـر  ٢٣ روز سه شنبه   ـت ـپ ھـزاران کـارگـر در  )   مـھـر ١ (  س
اعتراض به پیشنھاد قانون جدید کار در اسلـو و چـنـد شـھـر  

ـیـشـنـھـادی  .  دیگر دست به اعتصاب زدند  ـانـون پ بر اسـاس ق
ـارلـمـان بـرسـد،   ـزودی بـه تصـویـب پ جدید کـه قـرار اسـت ب
ـنـد بـجـای اسـتـخـدام کـارگـران دائـم از   ـتـوان کارفرمایان می

ـنـد  ـاده بـکـن وزیـر کـار اتـحـادیـھـھـای  .  کارگران موقت استف
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کارگری که فراخوان این اعتصاب را داده انـد را مـتـھـم بـه  
جدی نبودن برای دستیابی بـه یـک راه حـل درسـت کـرده  

وی گفته است کارگران میتوانند با مذاکره به اھـداف  .  است 
کارگران اعالم کرده اند که چنانـچـه دولـت بـه  .  خود برسند 

ـنـد   اعتراضاتشان بیتوجھیبکند، اعتصاب عمومیـرا فـرا خـواھ
 .خواند 

 
راه بندان و اعتراض معدنچیان  -لھستان 

 برای دفاع از امنیت شغلی
بیش از دویست تن از کارگران معدن در لھستان خطـوط ریـل  

این اقدام در اعـتـراض بـه  .  مرزی با روسیه را مسدود کردند 
واردات دغال سنگ روسیه به لھستان انجام شد که به گفتـه  
معدنچیان، صنعت دغال سنگ این کشور را با بحران روبـرو  

ـیـمـت  .  کرده است  ـا ق ذغال سنگ روسیه نسبت به لھستان، ب
کمتری اسـتـخـراج مـی شـود و واردات آن بـه ایـن کشـور  
. تھدیدی برای کارگران در این بـخـش بـه حسـاب مـی آیـد 

کـارگـران مـعـادن  :  یکی از معدنچیان معترض مـی گـویـد 
که در ایستگاه راه آھن برانیوو دست به اعتـراض  “  سالسک ” 

زده اند، خواستار اقدامات قـوی بـه مـنـظـور مـحـدود کـردن  
ـنـد  یـک  .  واردات ناعادالنه زغـال سـنـگ از روسـیـه ھسـت

ـاد اسـت کـه  : کارگر دیگر می گوید  مقدار واردات آنقدر زی
ـان را تـھـدیـد مـی کـنـد  . ادامه کار دھھا معدن در لـھـسـت

کارگران خواستار دیدار با یک نماینده دولتی شده و تـھـدیـد  
کرده اند که در غیراینصورت این ایستگاه راه آھن را مسـدود  

 .نگه خواھند داشت 
  

 خبرھای کوتاه
ـایـق   -مھاجران   دست کم ده نفر بـر اثـر غـرق شـدن یـک ق

 کیلومتری سواحل لیبی جان خـود را  ٥٠ حامل مھاجران در  
سی و پنج تن دیگر از مسافران این قایق کـه  . از دست دادند 

یک شناور سـنـگـاپـوری  .  عازم ایتالیا بود ھم ناپدید شده اند 
ـایـق را، نـجـات  ٥٥ موفق شده است    پناھجوی دیـگـر ایـن ق

 .دھد 
 

خلبان ھای شرکت ھواپیـمـایـی ایـرفـرانـس اعـالم     -فرانسه  
ـتـه   کردند که به اعتصاب سراسری خود برای مدت یک ھف

ـنـد  ـز ادامـه مـی دھ ـی ایـن اعـتـصـاب کـه از روز  .  دیگر ن
 سپتامبر آغاز شده در اعتراض به طرح این شرکـت  ١٥ دوشنبه 

برای توسعه شعبه ھای کم ھزینه و احـتـمـال از دسـت دادن  
 .شغل و کاھش دستمزد ھا صورت گرفته است 

 
کارکنان پنج مرکز توزیع متعلق به شـرکـت آمـازون    -آلمان  

دسـت بـه  )   شـھـریـور ٣١ (  سپتامـبـر  ٢٢ در آلمان روز دوشنبه 
کارکنان ایـن مـراکـز بـه شـرایـط کـاری و  .  اعتصاب زدند 

حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند، این اعـتـصـاب بـدعـوت  
  ٩ آمازون در  .  صورت گرفته است " وردی "اتحادیه کارگری  

.  ھزار نفر نیروی کـار دارد ٩ مرکز پشتیبانی در آلمان حدود  
آلمان دومین بازار مھم پـس از آمـریـکـا بـرای ایـن شـرکـت  
ـیـکـی   ـنـه تـجـارت الـکـتـرون ـی بزرگ آمریکایی فعال در زم

 .محسوب می شود 
 

 ھزار معدنچی از مـعـادن زغـال سـنـگ  ٤ حدود      -ترکیه  
خصوصی در استان زونگولداک که قلب معدنـکـاری زغـال  

ـال تصـویـب  .  سنگ ترکیه است، اخراج شدند  این اقدام به دنب
ـبـود ایـمـنـی   مقررات جدید در پارلمان ترکیه بـه مـنـظـور بـھ

 .معادن صورت گرفت 

 ھـزار  ١١٠  معدن  در این شھـر  ٢٢ گفته میشود که حداقل  
 ھزار معدنچی است تا ھـم  ١٥ نفری که محل زندگی حدود  

عالوه بر کسانی که اخـراج شـدھـانـد  .  اکنون تعطیل شدھاند 
 .بسیاری دیگر نیز به مرخصی اجباری فرستاده شدھاند 

 
ـیـسـای     -واتیکان   بنا به گزارش ھا یک اسقف اعـظـم کـل

ـیـکـان   کاتولیک به نام یوزف وسولوسکی که قبال سفیر وات
ـیـکـن بـوده، بـه اتـھـام کـودک آزاری   در جـمـھـوری دومـن

این اسقف اعظم سابق متھم است کـه در  . بازداشت شده است 
ـا   دوره مسئولیت خود در جمھوری دومنیکن، برای سـکـس ب

 .کودکان پول می پرداخته است 
ـبـر   به گفته یک سخنگوی واتیکان، پاپ فرانـچـسـکـو رھ
کاتولیک ھای جھان دستور بازداشـت ایـن اسـقـف ارشـد را  

ـا ایـن  .  داده و پلیس واتیکان نیز او را دستگـیـر کـرده اسـت  ب
حال گفته می شود که یوزف وسولوسکی برای روشن شـدن  
برخی ابھامات، در حال حاضر در بازداشـت خـانـگـی بـه سـر  

 .می برد 
 

ـنـده     -چین   به گزارش سازمان عفو بین الملل، شمار رشد یاب
ـزار شـکـنـجـه، از   ای از شرکت ھای چینی سرگرم صدور اب
جمله باتوم ھای شوک الکتریکی و باتوم ھای فلزی مـیـخ  

ـیـش از  .  دار ھستند   شـرکـت  ١٣٠ این گزارش می افزایـد ب
ـا  .  چینی به صدور این ابزار شکنجه مشغولند  ابزاری کـه ذات

 .بیرحمانه اند و باید ممنوع شوند 
  
 
 

 


