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خیلی سال نیست کـه کسـی  
: در مقام  تحقیر دیگری میگفـت 

اکنون کـلـه  !"  برو کله پاچه خور " 
ـیـمـتـی شـده   پاچه ناقابل چنـان ق
است که ھمینجـوری نـمـی شـود  
ـروی   ـیـن ب ـنـدازی پـای ـی سرت را ب
سفارش بنا گوش و زبـان بـدھـی  
ـیـاوری، چـون   وشکمی از عزا درب

ـنـد  نـان  !  خود آدم به عزا می نشـی
ھم گویا دارد به ھمیـن سـرنـوشـت  

ھمکـاری بـعـد از  .  مبتال میشود 
: گرانی اخیر نان برگشت گـفـت  

تو را خدا می بینی پونصد تومـن  
 !" ھم یک نان بربری نمیشود 
ـر  " اما از ما بھتران، آنھا که و  مـدی

. ھستند نظر دیگری دارنـد " ومدبر 
ــه گــزارش ایــرنــا   مــدیــرعــامــل  " ب

ـران بـا   شرکت بازرگانی دولتی ای
ـیـمـت نـان   ـنـکـه اصـالح ق بیان ای
منفعت عامه مردم را بدنبـال دارد  

ــقــی و  :  گــفــت  ــط ــن از دیــدگــاه م
عمیق، اصالح قیمت نان در واقـع  
در راستای حفظ حقوق و واقـعـی  
ـرف   ــای مصــ ـــه ھ ــدن ھـــزیــن ش

کنندگان و باال رفتن کیفیت نـان  
ــه رخ داده   ــع ــام ــت ج ــالم و س

با اجـرای ایـن سـیـاسـت ....  است 
ـیـمـت نـان (  ، در واقـع  ) افزایش ق

منفعت عامه مردم در نظر گرفتـه  
شــده، چــرا کــه طــی ســه ســال  
گذشته بیشترین ضرر و زیان عـدم  
ـیـمـت، مـتـوجـه مصـرف   اصالح ق

ـنـده بـوده اســت  ــه  . "  کـن ـت بـه گـف
ایشان چون ھمـه چـیـز طـی سـه  

این یادداشت درباره قانون کـار  
ضدکارگری جمـھـوری اسـالمـی  

در باره اظـھـارنـظـری از  .*  نیست 
محمود صالحی درباره ایـن قـانـون  

محمود صالحی بـخـش  . کار است 
ـرف   ــادی از عـــمــرش را صــ زی
ـتـی کـرده کـه   اعتراض به وضعـی
جمـھـوری اسـالمـی بـه کـمـک  
قوانین مختلفش و از جملـه قـانـون  
کارش، به کارگران تحمیـل کـرده  

ـیـل مـحـمـود  .  است  بـه ھـمـیـن دل
ـنـد دیـگـر فـعـاالن   صالحی ھـمـان

ـرام ویـژه  ـیـش    کارگری، احـت ای پ

ــری،   ــیــن کــارگ ــران، فــعــال کــارگ
ـراضـی و    فعالین جنبش  ھـای اعـت

. ھای سیاسی چـپ دارد   سازمان 
ــگــاه   ھــر کــارگــری کــه یــک ن
ــون کــار   ــان ــه ق ســطــحــی ھــم ب
جمھوری اسالمی بیـانـدازد، آن را  

ای می بیند که نه تنـھـا    ورق پاره 
مفت ھم نمی ارزد، بلکـه سـنـدی  
ـردگـی کشـیـدن   ـرای بـه ب است ب
. کارگران و به تبع آن کل جامـعـه 

به ھمین خاطر از محمود صالحـی  
ـتـظـار مـی رود کـه ھـیـچ   ھم ان

 حزب کمونیست کارگری درباره اطالعیه  
 !گرانی نان، ارزان شدن جان آدمیزاد: افزایش قیمت نان 

 ٤٢            صفحه  

 گرانی مجدد نان، فاز سوم ھدفمندی فالکت
 یاشار سھندی 

قانون کار جمھوری اسالمی 
 غیرقابل دفاع است

 ناصر اصغری 

 پرونده ای باز
 

 !  خواھند از مردم گرسنه بگیرند     نان را ھم می
 
 

  مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده
 

        در باره افزایش قیمت نان
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 2  ١٣٩٣ آذر ١٧ کارگر کمونيست

قیمت نان در ایران حداقل 
 درصـد و در بــرخــی ٣٠

 درصــد ٦٥شــھــرھــا تــا 
ایـن فـقـط .  افزایش یافت

نشـــانـــه ای دیـــگـــر از 
ـــی روز افـــزون و  گـــران
سخـت شـدن زنـدگـی در 

ایـن فـقـط .  ایران نـیـسـت
افزایشی در مھمترین قلم 
مــعــیــشــتــی مــیــلــیــونــھــا 
کــارگــر و مــردمــی کــه 
فــی الــحــال بــه زحــمــت 
. گذران میکنـنـد نـیـسـت

عــالوه بــر ھــمــه ایــنــھــا، 
ـــان  افـــزایـــش قـــیـــمـــت ن
شاخصی است از سیاسـت 
ــوری  ــھ ــم ھــای کــالن ج

“ دولت تدبـیـر” اسالمی و 
آن و ایـنـکـه چـه بـالیـی 
قرار است بر سـر جـامـعـه 

 .ایران بیاورد
 

اگر قرار است جـمـھـوری 
مسـالـه ھسـتـه ” اسالمی 

و رابطه با غـرب را “  ای
ســـر و ســـامـــان دھـــد، 
مستقل از اینـکـه چـقـدر 
بتواند یا نتواند، مـکـمـل 
ــاســت،  ــی ــن س ــی ای داخــل
گرانی نان و ارزانی جـان 

ارزانــی .  آدمــیــزاد اســت
جان آدمیزاد نه فـقـط بـه 
معنای برپا کردن چـوبـه 

ــن  ھــای دار و شــکــســت
مـــکـــرر رکـــورد اعـــدام 
توسط دولت روحانی، که 
ھــر روز بــه آن مشــغــول 
است؛ بلکه ھمچنـیـن بـه 
ــجــام  ــران ــه س ــای ب ــن مــع

جـــــراحـــــی ” رســـــانـــــدن 
احـمـدی نـژاد “ اقتصادی

بــانــک ” کــه از طــرح 
و سیاسـت ھـای “  جھانی

ریـــاضـــتــــی بــــورژوازی 
بعبـارت . اقتباس شده بود

دیگر گران شدن نـان کـه 
شاخص عزم راسـخ دولـت 
بـــرای کـــاھـــش ســـطـــح 
ــردم اســت،  ــشــت م مــعــی
مــذاکــرات ھســتــه ای و 
افزایش اعدام ھا و حـفـظ 
فضای اختناق، سه جـزء 
ــف دولــت  اصــلــی تــعــری

اسالمـی جمھوری “  امید” 
 .برای بقا است

 
بــرای دفــاع از زنــدگــی 

“ امــــیــــد” بـــایــــد ایــــن 
ــھــوری اســالمــی را  جــم

بـایـد .  نقش بـر آب کـرد
فعاالنه علیه گرانی نـان 
ـــاج  ـــجـــت ـــگـــر مـــای و دی

باید ھـمـه .  اعتراض کرد
جا علیه ھجوم جمـھـوری 
اسالمی به معیشت مردم 

باید علیـه .  به میدان آمد

ھرگونه حذف سوبسیـدھـا 
. و افزایش قیمت ایسـتـاد

باید در ھرجا میـتـوان بـه 
اعتصاب و اجتماع دسـت 
زد و تــالش کــرد ایــن 
اعـتـراضـات را سـراســری 

باید پرچم افـزایـش .  کرد
. دستمزدھا را بـاالتـر بـرد

بــایــد از ھــر فــرصــت و 
موقعیتی استفاده کرد و 
صف اعتراض کـارگـر و 
مردم را قوی تـر کـرد و 
جمھوری اسالمـی را بـه 

ایـن مـبـارزه .  عقـب رانـد
ای است نـه فـقـط بـرای 
نان و جان آدمیزاد، بلکـه 
ــھــای  بــرای ھــمــه آرمــان

حـزب .  شریـف و انسـانـی
کمونیست کارگری شمـا 
ــن  ــه ای ــران را ب مــردم ای

 .مبارزه فرامیخواند
 
  
 

حــــزب کــــمــــونــــیــــســــت 
 کارگری ایران

 
 ٥، ١٣٩٣آذر   ١٥

 ٢٠١٤دسامبر 
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 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 حزب کمونیست کارگری دربارهاطالعیه 
گرانی نان، ارزان : افزایش قیمت نان 

 !شدن جان آدمیزاد
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سـال گـذشــتـه رونـدی صـعــودی  
واز  ...  داشته، آب و برق وبیمه و  

ـر دسـتـمـزد کـارگـران   ھمه مھـمـت
ـیـت نـان   ـف نانوا، برای ھمین از کی

چـانـه نـان الغـر  " کم شده، چـون  
ــان الغــر  ...  شـده  ــه ن وقــتـی چــان

شود، نان تولیدی از ضـخـامـت و  
ـیـسـت و   ـرخـوردار ن وزن منطقی ب
ـر   ـیـد آن بـا مشـکـالتـی نـظـی تـول
ـری   سوختگـی وسـط و یـا خـمـی
اطراف نان ھمراه خـواھـد بـود کـه  
مصرف این نوع نـان ھـا سـالمـت  

." مـردم را بـه خــطـر مـی انـدازد 
اینکه گفتند نان گران نشده بلکـه  
چانه نان ھـدفـمـنـد شـده، ھـمـیـن  

ــخــاطــر  !  اســت  ــن حــکــومــت ب ای
ـم   سالمتی مردم است کـه تصـمـی
گرفته ھمه ھزینه حـکـومـتـش را  
از جیـب مـردم خـرج کـنـد چـون  
ــول چــرک کــف دســت   اصـوال پ
ـرای تـوده   است که و صد البتـه ب

ـران  !  مردم مضر اسـت  از مـا بـھـت
ــزاران   ــد کــردن ھ ــدی ــاپ زحــمــت ن
ـر   میلیارد چرک کف دسـت را ب

آخرین مـورد آن  .  عھده کرفته اند 
ــاردی "  ــی ــل ــی " فســاد دوازه ھــزار م

 .کاربدستان حکومت است 
این داستان اصالح قیمت به خاطـر  
ــا از   ــول ام ــص ــت مـــح ــفــی کــی
داستانھای نخ نما شده حکومتیـان  

البته آنھـا ول  .  و اقتصاددانان است 
ـر   کن این نیستند چون باید تقـصـی
ـنـد کـه   را متوجه خود مـردم کـن
اگر نان گران میشود،  گـویـا مـا  
ـم،   ـی مردم مصرف کننده بدی ھست

ــز   ــه چــی ــم دم  "  ا وورت " چــون ھ
کـفــر  " دسـتـمــان اســت، بــنـابــرایـن  

البته نمی گوینـد  !  میکنیم "  نعمت 
ـیـار   ـیـت در اخـت ـف ما آرد بـی کـی
ـم کـه نـان را   نانوایی قرار میدھـی
بعد از دوسه ساعت نمیشه حـتـی  

نمی گوینـد نـان  .  به آن نگاه کرد 
غذایی اصلی اکثریت تـوده مـردم  
ایران است که باید درھـمـه وعـده  
ـرای   ھای غـذایـی مـردم بـاشـد ب
ھمیـن مـجـبـورنـد در حـجـم بـاال  

ـنـد  امـا نـگـھـداری  .  خریداری کن
نان بسیار مشکل است و بـخـاطـر  

ـیـت آرد ارائـه شـده از   ـف عدم کـی
ــات   ــت بــی ــت، بســرع ســوی دول

ــگـویــنـد کـارگــران  .  مـیـشــود  ــمـی ن
شاغل در نانوایـی یـکـی از بـی  
حقوق ترین بخش ھای کـارگـری  
ـنـد کـه مـدام در حـال   ایران ھست
ــادا   ــد کــه مــب ــن ــجــایــی ھســت جـاب
ماندگاری شان در یک نانـوایـی  

نمـی  .  ایشان را صاحب حقی کند 
گویند جدیدا دستـگـاه درنـانـوایـی  
لواشی بکار گرفته شده است که  
حتی به کارگر فرصت نمی دھـد  
عرق پیشانی اش را پاک کـنـد،  
چون با سـرعـت زیـادی بـه طـور  

 .اتومات خمیر را پھن میکند 
ایرنا خبرگذاری رسمی دولـت، در  

گزارش دیگـری تـالش مـیـکـنـد  
ـتـه   توجیھاتی از  جنس ھمـان گـف
ـرکـــت   ـرعـــامـــل شــ ــ ھـــای مـــدی
بازرگانی دولتی ایران در گـرانـی  
نان را، بزرگ کند و لذا مـجـبـور  

ـراف کـنـد   : " ... میـشـود ااعـت
گویی این افزایش قیمـت نـان بـه  

 ھـزار تـومـانـی  ١٠ دلیل افزایش  
قیمت ھر کیسه آرد عـرضـه شـده  
به نانوایان از سوی دولـت چـنـدان  
ـیـامـده و   به مزاق نانوایان خـوش ن
ـیـز از یـک سـو بـه   کام مـردم ن
ـیـمـت نـان و از   ـیـل افـزایـش ق دل
ـیـت   ـف سویی دیگر عدم ارتقاء کـی
نان تلخ تر از گذشته شده اسـت و  
گویی داسـتـان مـرحـلـه نـخـسـت  
افزایش قیمت نان شـامـل عـرضـه  
ـیـمـت   ـنـھـا بـا ق نان بی کیفیت ت
. باالتر در حال تـکـرار شـدن اسـت 

ـبـا  ..  ـری محمدرضا صادقی که تق

ـنـکـه  ٥٥   سال سن دارد، با بیان ای
کارگر است و ھفت فـرزنـد قـد و  

  ١٠ نیم قد دارد و روزی حـداقـل  
ـری مصـرف  ٣ نان لواش و   ـرب  تا ب

بـا ایـن وضـع  :  می کنـد، افـزود 
ـنـھـا   درآمدی افزایش قیمت نـان ت
روزی یک تا دو ھزار تومـان بـه  
ضرر امثال کارگرانی مـثـل مـن  
شد چرا که کیفـت و انـدازه نـان  
ـلـی   ـب ھمان ویـژگـی ھـای نـان ق

بـا  ...  یک خانم میانسال   است 
اشاره به اینکه، سه چھـار سـالـی  
می شود که نانوایی ھا نـان بـی  
کیفیت و از لحاظ وزنـی سـبـک  
ــنــد،   ــردم عــرضــه مــی کــن ــه م ب

ـری  :  گفت  ـرب بعـنـوان مـثـال نـان ب

عرضه شده از سوی این نـانـوایـی  
را تنھا باید داغ داغ مصرف کـرد  
و اگر نیم ساعت بماند، سیاه شـده  

ـیـسـت   ... و دیگر قابل استفـاده ن
بـا  )...  به نام  مـحـمـد (  شاطری  

صورتی عرق کـرده اظـھـار مـی  
خـدا شـاھـد اسـت کـه مـا  :  دارد 

شرایط اقتصادی مردم را کـامـال  
درک می کنیـم و تـمـام تـالش  
ـیـت نـان   خود را برای افزایش کیف
ـم   ـری و رضایت مردم به کار مـی ب
. اما کیفیت آردھا نامناسب اسـت 

ــزان   ــانــوا در خصــوص مــی ایــن ن
رضایت خود از افزایش قیمت نـان  

 تـومـان در  ٧٠٠  به  ٥٠٠ بربری از  
چند روز گذشتـه و مـیـزان سـود  
: خود نیز با خـنـده اظـھـار داشـت 

دولت قیمت ھـر کـیـسـه  !  ای بابا 
 تـومـان  ٥٠٠  ھزار و  ٢٤ آرد را از  
 تـومـان  ٥٠٠  ھـزار و  ٣٤ نیز به  

افزایش داده کـه ایـن امـر سـبـب  
کاھش سود ما در این مدت شـده  

 ."است 
ــه   ــان در ایــران ب ــکــه ن ـن قــوت  " ای

!) بـود ( مردم تبدیل شـده  "  الیموت 
تنھا به این دلیل است که زمانـی  
ـلـه حـداقـل،   ارزان بود و بدین وسـی
ـربـا مصـرف آن   ـی ـق انسان ھـای ف
احساس سیری میکـردنـد امـا بـا  
سیاستھای ھـدف دار حـکـومـت،  
این قوت الیمـوت  دارد از مـردم  
دریغ میشود، چنانکه وعده دادنـد  
. سال آینده قیمت نان آزاد مـیـشـود 

در کنار ھزاران میلیـارد تـومـانـی  
که ناپدید میشود، ھزاران میلیـارد  
تومان دیگر صرف خـرج دسـتـگـاه  

انگلل سازی جامعه یعـنـی حـوزه  
ھای عـلـمـیـه مـیـگـردد وھـزاران  
ـنـه   میلیارد تومانی که صرف ھزی
ــی   ـت ــی نـھـادھــای نـظــامـی و امـن
حکومت میشود و ھزاران میلیـارد  
ــتــه ای   ــروژه ھس تــومــان خــرج پ
حکومت میشود، ھـیـچ کـدام از  
ـیـان کـک   اقتصاددانان و حکومت
شان نمیگزد اما اگـر یـک ریـال  
خرج سوبسید نان یا ھـر سـوبسـیـد  
ــگــری شــود، ھــمــگــی بســیــج   دی
ـنـد ایـن پـول   میشوند تا ثابت کـن
ــه   ــخــت ــت اســت کــه دور ری مــل
ـر   ـرای زی میشود، این پولھا بایـد ب

حـکـومـت  !  ساخت ھا ھزینه گردد 
ـروژه بـه   نام بـا مسـمـایـی روی پ
خاک سیاه نشاندن مردم گذاشتـه  

،  " ھدفمند کردن یارانـه ھـا : " است 
ــورت   ــه ص ــع  ب ــه واق چــون ب
ھدفمندی زندگی تـوده مـردم را  

نـان را گـران  .  نشانه گـرفـتـه انـد 
ـیـس   میکنند و از سوی دیـگـر ری
جمھور این حکومت بـه وقـاحـتـی  
که از نوکران اسـالمـی سـرمـایـه  
برمی آید، مدعی است کمر تـورم  
را شکسته اند و اطمینان داده انـد  

  ١٤ که تورم تـا پـایـان سـال، بـه  
ــد مــیــرســـد  ـــه  .  درص ــان ــن نش ای

ــمــزد   آشــکــاری اســت کــه دســت
کارگران را از ھـم اکـنـون ھـدف  

ـر از   ـیـشـت   ١٤ قرار داده اند کـه ب
درصد افزایش نـدھـنـد، چـنـانـکـه  

بخشـی  ( دستمزد کارمندان دولت  
دیگر از کارگران مانند معمـلـمـان  

  ١٤ وعده داده اند که  )  و پرستاران 
ــد داد  ــن ــی  .  افــزایــش خــواھ گــران

مجدد نان به قول خودشان اجـرای  
فاز سـوم ھـدفـمـنـدی یـارانـه بـا  
چراغ خاموش اسـت  و در نـظـر  

ـرژی "دارند که   " نرخ حاملـھـای ان
 تـا صـد در صـد  ٤٠ را در حدود  

ـر   ـیـشـت افزایش دھند تا ھـر چـه ب
ــه   ــکــش را ب ــوده مــردم زحــمــت ت

 . فالکت بکشانند 
 اما چنانکه اتـحـادیـه کـارگـران  

ــد  ــن ــن  "  آزاد تــاکــیــد مــیــک ــی چــن
وضعیت مشقـت بـار و دورنـمـای  
سیاھی ایجـاب مـیـکـنـد تـا مـا  
ـیـش دسـت در   کارگران بیش از پ
ـــا   ـم و ب ــ ـــگـــذاری ـم ب دســـت ھــ
سازماندھی اعتراضات قـدرتـمـنـد  
سراسری به مقابله بـا تـھـاجـم بـه  
ـم  . زندگی و معیشت مان بر خیـزی

ـردیـد ھـیـچ عـمـل  ....   و بـدون ت
سرکوبگرانه ای مـا کـارگـران را  
ــت   ــن بـه وضــعــی ــمـکــی ــه ت وادار ب
. مصیبت بار موجود نخواھد کـرد 

ــا طــومــار   ایــنــرا مــا کــارگــران ب
اعتراضی و ایسـتـادگـی مـان و  
مبارزات بی وقفه خـود از مـعـدن  
ــوشـان و   ــا ســیـمــان ل ــو ت چـادرمـل
ــمــی ھــای مــاھشــھــر و   پــتــروشــی
پروفیل ساوه و نورد لوله صـفـا تـا  
ـلـی اکـریـل و مـعـدن   کارگران پ
بافق و دھھا مرکز دیگر در طـول  
ھمین ھـفـت مـاه گـذشـتـه نشـان  
ـم و مـی   ـی ـتـوان دادیم و اینک می
باید در صـفـی مـتـحـد دسـت بـه  
اعتراضی سراسری علیـه گـرانـی  
و بــرای افــزایــش حــداقــل مــزد  

 ."  بزنیم 
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 4  ١٣٩٣ آذر ١٧ کارگر کمونيست

ـتـی در بـاره ایـن   ـب اظھارنـظـر مـث
 !قانون کار ضدکارگری نکند 

ــا ســایــت   ــه ای ب او در مصــاحــب
ـر  "  اتحاد کارگری "  ـی در مورد تـغـی

و اصالحات احتمالی این دوره در  
قانون کار جمـھـوری اسـالمـی و  

آن اظھـار نـظـر  "  ١٦٥ تبصره ماده  " 
خـالـصـه  : " می کند و می گوید 

ـم و  "  قانـون کـار " ما در ایران   داری
ـریـت   «قـانـون کـار »شاید از   اکـث

. کشورھای خاورمیانه بھتر بـاشـد 
اما موضوع این اسـت کـه یـک  

اجـرا   «قـانـون کـار »ماده از ایـن  
نمی شود و کارگران ھمـیـشـه بـا  
مسئوالن مـربـوطـه در ایـن مـورد  

 ."مشکل داشته و دارند 
ـیـــن کـــار در   ــ در مـــورد قـــوان
کشورھای دیگر خاورمیانـه، مـن  

ـقـی نـدارم  امـا قـانـون  .  اطالع دقی
کار جمھـوری اسـالمـی حـاصـل  
ــد   ــرکــوب انــقــالب شــکــوھــمــن س

ـفـاقـا    توده  ھای انقالبی بود کـه ات

خود وزیر کـار آنـدوره جـمـھـوری  
ــم   ــلــه ھ ــئ ــن مس ــه ای اســالمــی، ب

 . اعتراف کرده است 
ـری مـعـیـار   ـرای انـدازه گـی اما ب
مترقی یا ارتجـاعـی بـودن یـک  
قانون کار، نباید دنبال این گشـت  
که در آن قانون کار وعـده چـنـد  
ـیـچـی را وارد   ـبـات ق عدد آب ن

بلکه بایـد مـعـیـار ایـن  .  کرده اند 
باشد که دست کارگر را تـا چـه  
ــشــکــل شــدن و   ــت ــدازه بــرای م ان
! اعتراض کردن باز گذاشته اسـت 

قانون کار جمھوری اسـالمـی نـه  
ـراض   به کارگر حق می دھد اعـت
کند و نه حق می دھد متـشـکـل  

ــود  ــوری  .  ش ــھ ــم ــن ج ــوانــی در ق
اسالمی اعتصاب کارگری حـرام  

ھر کارگری کـه بـه خـود  . است 
جــرأت دھــد ھــمــکــارانــش را بــه  
ــصــاب دعــوت کــنـد، ســر و   اعـت
ــات و   ــالع ــا اداره اط ــارش ب ک

ـیـن  .  گرانش اسـت   شکنجه  ھـمـچـن
ــه   ــاد آزادان ــج ــق ای ــارگــران ح ک

. ھای خـود را ھـم نـدارنـد   تشکل 

دارند تنھا عضـو نـھـادھـای  "  حق " 
ــرکــوبــگــری چــون شــوراھــای   س

ــجــمــن  ھــای    اســالمــی کــار و ان
سـاخـتـه  "  خـانـه کـارگـر " صنفـی  
ــر ایــجــاد  .  بشــونــد  ــر کســی ب اگ

تشکلـی جـدا از ایـن نـھـادھـای  
ـــد،   ـن ـــافشـــاری کــ ـرکـــوب پ ســ
چاقوکشان عضو خانه کـارگـر و  
ــار را   ــی ک ــالم ــای اس ــوراھ ش
ــاد کــه   سـراغـش خـواھــنـد فــرسـت

ـراض  .  زبانش را ببرنـد  تـجـربـه اعـت
ـیـشـکـر   کارگران شرکت واحد و ن
ھفت تپه و سـرکـوبـھـایـی را کـه  
متحمل شـدنـد، در یـادھـا مـثـل  
ـتـاده انـد،   ـروز اف اتفاقاتی کـه دی

 .زنده است 
تا آنـجـا کـه بـه آوردن تـعـدادی  
ـرمـی   وعده ھم در قانون کـاری ب
ــل از ھــر   گــردد، کــارگــران قــب
ــه خــاطــر   ــایـد ایـن را ب ــزی ب چـی

ـیـزم  ھـایـی کـه    بسپارند که مـکـان
بشود این وعده ھا را عملی کـرد  
و به دولت و کارفرماھا تـحـمـیـل  

ـنـد   کرد، چـه  کـارگـری  !  ھـا ھسـت

که نه حق دارد به عـمـلـی نشـدن  
وعده ای اعتراض کند و نـه حـق  
دارد ھمکارانش را برای به عـمـل  
در آوردن آن وعـده ھـا مـتـشـکـل  
کند، بچه که نیست به ھر وعـده  

 .و وعیدی دل خوش کند 
 

دوره ای که جمھوری اسالمی از  
ھر طرف به سفره خالی کـارگـران  
حمله کرده و قصد دارد بیحقـوقـی  
کارگر در این جامعه را قـانـونـی  
ـیـن کـارگـری   کند، وظیفه فـعـال
ـیـه ایـن حـمـلـه   ـر عـل است کـه ب
بایستند و نشان بدھند کـه قـانـون  
ــی از   ــالم ــوری اس ــھ ــم ــار ج ک
ضدکارگری ترین اسـنـادی اسـت  
ـیـت   که بردگی کارگران را قـانـون

ــده  ــی ــیــن و  .  بــخــش ــه فــعــال ــف ــی وظ
ھای کـارگـری ایـن اسـت    تشکل 

ـراض   که در جلـوی صـفـحـه اعـت
کارگران به این وضعیت باشنـد و  
کل جامعه را به زیر و رو کـردن  

 .این بساط فرابخوانند 
 

======= 
 :توضیح 

 بـحـث  ٢ توجه خوانندگان را به  * 
و نوشته مفصل و خواندنی دربـاره  
قانون کار جمـھـوری اسـالمـی و  
قانون کار علی العموم جلب مـی  

 :کنم 
ــاب    -١  کــار ارزان، کـارگــر  " کـت

که تمام درباره نقد قانون  "  خاموش 
ـفـه   ل کار جمھوری اسالمی و مـ
ـرقـی   ھای یک قـانـون کـار مـت

 .است 
میزگردی دربـاره قـانـون کـار    -٢ 

جــمــھــوری اســالمــی بــا اصــغــر  
کریمی و شھال دانشفر کـه مـتـن  

کـارگـر   " ٣٤٠ کتبی آن در شماره  
 .درج شده است " کمونیست 

 ٢٠١٤  دسامبر  ٧ 

 قانون کار جمھوری اسالمی غیرقابل دفاع است 
 ١  از صفحه  

حسن ھـفـده تـن، مـعـاون 
وزیر تعاون، کـار و رفـاه 

 روز شــنــبــه  اجــتــمــاعــی،
اعـالم کــرد کــه ســاالنــه 

 ھزار میلیـارد تـومـان ٣٠
بابت جبران آثار ناشی از 
حــوادث کــار در ایــران 

او گـفـت . شود ھزینه می
کــه وقــتــی ایــمــنــی در 
ــف اســت،  کشــور ضــعــی
ضریب رشد اقتصادی تـا 

 . یابد حدود زیادی کاھش می
بخش اعظم این سی ھزار 

ــارد  ــی ــل اگــر دروغ (  مــی
البد صرف تعمـیـر ) نباشد

دستگاه و مـاشـیـنـھـایـی 
خــواھــد شــد کــه جــان 
ــتــه و  کــارگــر را گــرف

زنـدگــی خــانــواده ای را 
ــلــعــیــده اســت ــیــن .  ب ــوان ق

اسالمی کار در ایران بـه 
وجھی نوشته شده که ھر 
کارفرمایی به آسانـی از 

بـــه "  خســـارت" پـــرداخـــت 
کارگر آسیب دیده معـاف 

ــر آمــار .  مــیــشــود ــنــا ب ب
خوشان، بیشتریـن حـوادث 
کار در بخـش سـاخـتـمـان 
اتــفــاق مــی افــتــد کــه 
ھمین چنـد ھـفـتـه پـیـش 
مــجــلــس اســالمــی طــرح 
بیمه کارگران این بـخـش 

گـفـتـه .  را رد کرده اسـت
اند که فقـط بـخـشـی از 
این کارگران شـامـل حـق 

ایـن بـدان .  بیمه میشـونـد
مــعــنــا اســت کــه بــیــمــه 
کردن کارگر بـه التـاری 
اســالمـــی ســپـــرده شـــده 

در ھـمـیـن ارتـبـاط .  است
ایلنـا گـزارش داده اسـت 
کــه ســازمــان تــامــیـــن 

 اسـفـنـد ٢٧اجتماعی در 
پارسـال حـدود نـیـمـی از 

 ھزار سـھـمـیـه بـیـمـه ٥٠
کارگران سـاخـتـمـانـی را 

بـه نـمـایـنـدگـان مـجـلـس  
سپرد تا نمـایـنـدگـان ایـن 

ھـای  ھا را در حوزه سھمیه
ــاتــی ــتــخــاب ــع  ان شــان تــوزی

معـاون وزیـر کـار .  کنند
نگران ایمنی جان کارگر 
نیست، بلکه پایین آمـدن 

" ضریب رشـد اقـتـصـادی" 
بعلت خسـارات نـاشـی از 
کشــتــه شــدن کــارکــر، 

 .ایشان را نا آرام کرده است
مـحـل کـار در ایـران بـه 
ــزرگ  ــگــاه ب ــل ــت یــک ق
ـــبـــدیـــل شـــده اســـت . ت

حـکــومـت اســالمـی چــه 
بعنوان کـارفـرمـا و چـه 
بعنوان حامی کـارفـرمـا، 
از برقراری بدیھـی تـریـن 
شرایط ایمین بـرای کـار، 

ـــد ـــاز مـــیـــزن جـــان .  ســـرب
کــارگــر بــه شــانــس و 
. حادثه سپـرده شـده اسـت

سران حکومت اسالمی و 
اوباشـان مـجـلـس نشـیـن، 
رسما قـاتـل صـدھـا ھـزار 
کارگری ھستند کـه در 
این سالھا در مـحـل کـار 

سود بیـشـتـر .  جان باختند
برای دزدان اسـالمـی بـا 
تباھی زندگی میلیونـھـا 
خانـواده کـارگـری بـرابـر 

 . شده است

 "ضریب رشد اقتصادی"جان کارگر و 
 محمدرضا پویا 
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مجلس اسالمـی از تـابسـتـان  
  ٥ امسال طرح تغییـرات در مـاده  

کـارگـران  "  بیمه اجتـمـاعـی " قانون  
ساختمانـی را ارائـه داد کـه بـه  
ــن   ــه ای ــم مــوجــب آن، وضــع بــی
ـر مـیـشـد و بـخـش   کارگران بـدت
بسیاری از آنان از شمولیت ھمـیـن  
حداقل بیمه نازل تامین اجتمـاعـی  

ـنـد  .   محروم میشدند  در تغییرات ب
مورد اشاره تصریح شـده بـود کـه  
تامین اجتماعی ھر میزان کـه از  

ـنـه ١٢ محل   ھـای     درصد کل ھـزی
صدور پروانه سـاخـتـمـانـی مـنـابـع  
مالی تأمین شود، به ھمان میـزان  

تواند کارگران ساختـمـانـی را    می 
ـیـز  .  بیمه کند  معنی آشکـار آن ن

فراھم کردن شـرایـط خـارج کـردن  

ـیـمـه   این کارگران از پوشش این ب
ـنـسـت کـه  .  بود  ـیـز ای بحـثـشـان ن

ــا   ــن اجــتـمـاعــی ب کســری  " تـامـی
مواجه شده است و حـتـی  "  بودجه 
 ھزار کارگر ساختمانی کـه  ٨٠٠ 
 سال گذشته تـحـت پـوشـش  ٤ در  

ـیـمـه   قرار داشته اند، را نمیتوانـد ب
به این مـعـنـی کـه طـبـق  .   کند 

اعالم سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی  
 میلیارد تومان منـابـع  ٧٠٠ امسال  

برای بیمه کارگـران سـاخـتـمـانـی  
اختصاص داده شده است که با آن  

 ھزار کارگر میتواننـد  ٤٠٠ معادل  
ـر جـدیـد در    بیمه   ـی شوند و  با تغی

ـیـمـه ایـن کـارگـران     ٤٠٠ قانون ب
ھــزار کــارگــر دیــگــری کــه از  

ھای گذشـتـه تـحـت پـوشـش    سال 

ـیـت    بیمه قرار گرفته  اند، از شـمـول
 .شوند   این بیمه خارج می 

بدین ترتیب خسارت دزدی ھـا و  
ــیــن   ــام ــچــاپ بــچــاپ ھــای ت ب
ــایــد کــارگــران   ــمــاعــی را ب ــت اج

در صورت تصـویـب ایـن  .  بپردازند 
ــری از   ــر، بــخــش وســیــعــت ــی ــی تــغ
کارگران سـاخـتـمـانـی، حـتـی از  

تـامـیـن  " ھمین حداقل بیـمـه نـازل  
ایـن  ".   اجتماعی محروم میشـونـد 

ـــه زمـــزمـــه ھـــای   مـــوضـــوع ب
ـرده ای در مـیـان   اعتراضی گست
ھزاران کارگر سـاخـتـمـانـی دامـن  

 آبان بیش از  ٢٥ از جمله روز  .  زد 
ھزار کارگران ساختمانـی مـقـابـل  
مجلس اسـالمـی جـمـع شـدنـد و  
ــن   ــوقــف شــدن ای ــار مــت خــواســت
تغییرات و بیمه  تمامی کارگـران  

 . ساختمانی شدند 
  ١٦ بدنبال این کشاکش ھـا، روز  

ـیـمـه کـارگـران   آذر طرح جـدیـد ب
ساختمانی در مـجـلـس اسـالمـی  

به موجب ایـن طـرح  . تصویب شد 
ــب  ٧   درصـد سـھــم بــیـمــه از جـی

ـبـع  ١٥ کارگران و    درصـد از مـن
ـروانـه از   مجموع عوارض صـدور پ
مالک پرداخت میشود و بـه ایـن  
ترتیب کارگران ساختمانـی تـحـت  

" بیمه تـامـیـن اجـتـمـاعـی "پوشش  
 .  باقی می مانند 

در این طرح آمده اسـت کـه اگـر  
بودجه الزم برای پوشش بیمه ھمـه  
ــف   ــن نشـود، ســق کـارگــران تـامــی
ــه   ـروان مـجـمــوع عــوارض صـدرو پ

 درصـد افـزایـش  ٢٠ مالکیـن تـا  
 .می یابد 

ــت کــارگــران   ــولــی ــب شــم تصــوی
ــی از   ــمــان ــامــیــن  " ســاخــت ــمــه ت بــی

ـنـی  "  اجتماعی  یـک عـقـب نشـی
ــت  ـــعـــی  .  اس امـــا خـــواســـت واق

کارگران و کـل جـامـعـه درمـان  
ـبـول   رایگان با اسـتـانـدارد قـابـل ق

 . بشری است 
اما نکته قـابـل تـوجـه دیـگـر در  
ــه کــارگــران   ــم ــد بــی ــدی طــرح ج
ساختمانـی و مـنـابـع مـالـی آن،  
معافیت مراکز پخش خـرافـات و  
مذھب یعنی  مسـاجـد، تـکـایـا،  

ـران ھـا از   ـق حسینیـه ھـا، و دارال
ـیـمـه   پرداخت سھم کارفرما بابت ب

ـرار  .  کارگران ساختـمـانـی اسـت  ق
است سھم این مراکز را دولـت از  

بـودجـه  .  منبع دیگر تامـیـن کـنـد 
مذھب، بودجه سـرکـوب جـامـعـه  
است و معـافـیـت ایـن مـراکـز از  
ـیـمـه   پرداخت سھم کارفرما بابت ب
ــمــانــی، بــخــش   ــت ــران ســاخ کــارگ
دیگری از تخصیص بودجـه ھـای  
ــی و    ــه مــراکــز مــذھــب کــالن ب

ــودجــه  .   اشـاعــه خــرافـات اسـت  ب
مذھب و ھمه ایـن مـعـافـیـت ھـا  

 .باید ملغی شود 
 

 مجلس عقب نشست
 بیمه کارگران ساختمانی ادامه می یابد 

 شھال دانشفر  

 

سعید مرتضوی از چـھـره 
ھای منفور و جنایـتـکـار 
. حکومت اسالمـی اسـت

او دو پــرونــده جــنــجــالــی 
دارد کــه از اولــی جــان 
ســال بــدر بــرد و دومــی 
یــعــنــی پــرونــده اخــتــالس 
ھـــای مـــیـــلـــیـــاردی در 
تــامــیــن اجــتــمــاعــی، در 

در پــرونــده .  جـریــان اســت
اول مرتضـوی زیـر فشـار 
اعتراض جامعه ، بخاطـر 

 ٨٨جنایاتی که در سال 
در کھـریـزک روی داد،  

در سـال .   محاکمـه شـد
 فـــرمـــان اصـــلـــی ٨٨

سـرکـوب را خـامـنـه ای 
داد و فرمـانـدھـای ارشـد 
حکومت اسـالمـی چـون 
رادان و احمـدی مـقـدم و 
کل سیسـتـم قضـایـی در 

خدمت آن چیزی کـه در 
کھریزک روی داد، قـرار 

پشت مرتضـوی .   داشتند
نیز به کل ایـن دسـتـگـاه  
سرکوب و جـنـایـت گـرم 

از ھمین رو  بعد از .  بود
 ســال  کشــاکــش و ٤

جــدالــھــای درونــی شــان، 
بــاالخــره مــرتضــوی بــا 
گرفتـن حـکـم  انـفـصـال 
دائم از مشاغـل قضـایـی 

 ســال از مشــاغــل ٥و 
 ٢٠٠دولتـی و پـرداخـت 

ھزار تومان جریمه نـقـدی 
امــا .  تـوانســت رھـا شــود

. پرونده دو م او بـاز اسـت
مرتضوی تـحـت پـیـگـرد 

جنایـاتـش در کـھـریـزک 
بـــود، کـــه در دولـــت 
احمدی نژاد به  مدیریـت  
تامین اجتماعی منسـوب 

داســتــان بــر ســر .   شــد
ـــاردی  ـــی دزدھـــای مـــیـــل
اوست که پـای بسـیـاری 
از ســران حــکــومــت را 

در .  وســـط مـــی کشـــد
خــبــری تــحــت عــنــوان 

سالـگـرد افشـای فسـاد " 
ــامــیــن اجــتــمــاعــی  در ت
میخوانیم کـه مـرتضـوی 
از لیست نمایندگانی که 
از این دزدی ھا نصیـبـی 
بــرده انــد، بــرای اعــمــال 

" قـوه قضـایـیـه" فشار بـه 

اقـالم .  استـفـاده مـیـکـنـد
افسانه ای دزدی ھـای 
تامین اجتماعـی، فـروش 

 شـــرکـــت  زیـــر ١٣٨
تامـیـن ) شستا(مجموعه 

ــابــک  ــه ب ــمــاعــی ب اجــت
ــــی، پــــرداخــــت  زنــــجــــان
حــقــوقــھــای کــالن  و 

انـگـیـز  ھای شگفت پاداش
ــی و  ــان ــران مــی ــه مــدی ب

ـــی ـــن  عـــال ـــامـــی ـــه ت ـــب رت
اجتماعی، پرداخت ھـدایـا 
و وامـــھـــای کـــالن بـــه  
برخی مسئـولـیـن وقـت و 
نــمــایــنــدگــان  مــجــلــس، 
پرداخت رشوه بـه افـرادی 

ھــای رســمــی   از تشــکــل
کارگری و  وجـوه قـابـل 
توجھی بـابـت تـبـلـیـغـات 

... شورای شھر تـھـران و
 . است

محاکمه سعید مرتضـوی 
محاکمه  کـل سـیـسـتـم 
دزدی و فساد و جـنـایـت 
در حــکــومــت اســالمــی 

پــــرونــــده ھــــای .  اســــت
جنایات او تا پایـان عـمـر 

و . این حکومت بـاز اسـت
شاکیان واقعـی آن مـردم 
. و میـلـیـونـھـا کـارگـرنـد

اموال سرقت شده تـامـیـن 
اجتماعی بـایـد بـه خـود 

ایــن .  کـارگـران بـازگــردد
 .  حرف کارگران است
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 پرونده ای باز
 شھال دانشفر 
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ــران شــد   درصــد  ٣٠ .  نــان گ
ـنـد   دروغ مـی .  نبود  تـافـتـون  .  گـوی
ــه  ٤٢٥  تـومـانــی  ٣٠٠  ــومـان ب  ت

ــن    فــروش مــی  رســد کــجــای ای
 درصـد اسـت؟  ٣٠ افزایش قیمت  

 درصدی است که در  ٣٠ این چه  
ــدوز مــی    ٦٠ شــود    شــھــر اصــالن

ـقـاط مـردم  !  درصد؟  در بـعـضـی ن
 درصـدی  ١٠٠ حتی از افـزایـش  

ــان حـرف زده  ــمــت ن ـی ــد   ق ــت  .  ان دول
، درواقـع دولـت  ” امـیـد ”و  ” تدبیر “ 
ـنـده امـیـد “ و  ”  تزویر “  ” داغون کـن

امید نه به ایـن دولـت  .  مردم است 
ریا و تزویر امید به اینـکـه ھـنـوز  

ــنـد بـخــرنـد و    نـان را مـی  ــوانسـت ت
وآب    گرسـنـه خـود را بـا نـان   شکم 

این امید را ھـم دارنـد  .  سیر کنند 
ـرنـد   از مردم گرسنه مـی  ایـن  .  گـی

دولت سرتاپایش دروغ و شـیـادی  
ــم دروغ  .  اســت  ــرخ تــورمشــان ھ ن

ــزرگ اســت  ــن  .  ب ــی در ای گــران
ـرخ تـورم    مملکت بیداد می  کند، ن

ـر    درصـــد اعـــالم  ٢٠ را دوروبــ
ھا که خـودشـان در    این .  کنند   می 

ـنـد و    ناز و نعمت زندگی مـی  کـن
خیال از شـکـسـتـه شـدن کـمـر    بی 

ھـا را    مردم عادی زیر گرانی، رقم 
ــه   ــه نشــان ــود “ ب ــت خ ” مــوفــقــی

ـنـد   کاری مـی   دست  کسـانـی  .  کـن
که بر سفره چپاول مردم و غـارت  

انـد از    ھای مملکت نشسته   دارایی 
 .گزد   گرانی نان ککشان ھم نمی 

ـنـد و از آن    نان را گـران مـی  کـن
ــه  ــوان    ب ــب مــالیــم “ عــن ــرف  ”  شــی ح

این برای مردم گـرسـنـه  .  زنند   می 
شـان    و فقیر که نان غذای اصـلـی 

ــســت  ــب مــالیــم نــی . اســت، شــی
سرباالیی تند مـرگ و زنـدگـی  

ــان را از آن .  اسـت  ــد    ن ــری ــگــی ھــا ب
ـنـد   محکوم  . به مرگ و فنا ھسـت

ــمــت “  ــی ضــرورت  “ ،  ” ھــا   اصــالح ق
ــمــت  ھــر چــه  ”  ھــا   آزادســازی قــی

خواھنـد اسـمـش را بـگـذارنـد    می 
ـیـن ھسـتـی و    زمانی که ایـن  چـن

ـیـون  ـل ھـا انسـان را بـه    زندگی مـی
. اندازد باید متوقف شـود   خطر می 

بـایـد دولـت  .  باید جلویش ایسـتـاد 
 !عقب بنشیند ” تدبیر و امید “

ـیـمـت    سرمایـه  ـتـشـان ق داران و دول
ـلـه عـرضـه و   کاالھا را بـه مسـئ

ـری  .  دھـنـد   تقاضا ربط می  ـفـسـی ت
غلط که نـادرسـتـی آن از سـوی  

داری نشـان    منقدین جامعه سرمایه 

ــه  .  شــده اســت   داده  ــت مــعــمــوال  گــف
ـیـمـت بـه    می  شود که افـزایـش ق

کاھش تقاضا و افـزایـش عـرضـه  
اگـر ایـن حـکـم را  .  انـجـامـد   می 

بپذیریم در مورد نان معنایـش ایـن  
افــزایــش قــیــمــت نــان بــه  :  اســت 

کاھش تقاضا و افزایش مرگ و  

بـه  !  شـود   میـر مـردم مـنـجـر مـی 
چـراکـه دیـگـر  .  ھمـیـن سـادگـی 

تواننـد نـان را بـا چـیـز    مردم نمی 
ـنـد  مـگـر  .  دیگری جـانشـیـن کـن

اینکه حـاکـمـان اسـالمـی مـثـل  
ماری آنتوانت فرانسوی بـه مـردم  
ــی   ــریــن ــد شــی ــان نـداری ــد ن بـگــویــن

 !بخورید 
ــقــت ایــن اســت کــه آزادی   ــی حــق

داشتن    ھا و پایین نگه   سازی قیمت 
سطح دستمزدھا ازجمله اقـدامـاتـی  
ھستند کـه جـمـھـوری اسـالمـی  
ــدوق   ــا الـگــوھــای صــن ــق ب مـطــاب

المللی پول و بانک جھـانـی و    بین 
ــه  ــام ــاضــت کشــی    بــرن ــای ری ھ

اقتصادی این نھادھا برای نـجـات  
داری    اقتصاد تماما  فلـج سـرمـایـه 

ـــجـــام مـــی  ـران ان ـــن  .  دھـــد   ایــ ای
ـیـن  ـلـی بـه    مؤسسات مالـی ب الـمـل

ـنـد    ھمه کشورھا دیکـتـه مـی  کـن
ـتـصـادی   که برای رفع بـحـران اق
سیاست ریاضت کشی اقتـصـادی  
ـثـمـار را در دسـتـور   و تشدید اسـت

سیاستی که بـخـش  . کار بگذارند 

سـازی و    دیگری از آن خصـوصـی 
ھای گسترده و زدن از    بیدارسازی 

بیمه و خدمات رفاه اجتـمـاعـی و  
ــی   ــف ــن ــقــوق ص ــردن ح پــایــمــال ک

جمھوری اسالمی  .  کارگران است 
ـیـه   ھـمـواره حـقـوق انسـانـی و اول
کارگران و مـردم زحـمـتـکـش را  

ــون   ــت و اکــن ــض کــرده اس نــق
خـواھـد بـه    ھاسـت کـه مـی   مدت 
ـبـه  ھـای    ھـای دیـگـر سـیـاسـت   جن

ـلـی    دیکته شده مؤسسات بیـن  الـمـل
ـــــه  ـــــای ـرم ــــ ـر    س ــــ ـی ــــ ـــــظ داری ن

ھا و آزاد سـاخـتـن    سازی   خصوصی 
 .ھا پاسخ دھد   قیمت 

ــصـادی در   ـت ــعـدیـل اق سـیـاســت ت
ــمـــھـــوری اســـالمـــی از دوره   ج

 شـروع  ٧٠ رفسـنـجـانـی در دھـه  
ــن    در دوره احــمــدی .  شــد  نــژاد ای

ھای با حذف سوبسیدھا و    سیاست 
ـــازی  ـــدارس ـی ــ ـرده و    ب ــ ـت ـــا گســ ھ

ھا ادامه یـافـت و    سازی   خصوصی 
حاال ھم دولـت روحـانـی دارد در  

اینکـه  . کند   ھمان مسیر عمل می 
ھایـی چـقـدر    اتخاذ چنین سیاست 

ـم    بتواند به بن  بست اقتـصـادی رژی
داران پـایـان دھـد    اسالمی سرمایـه 

ـیـسـت  ولـی  .  موضوع این نوشته ن
نفس دو دھه حرف زدن از تـعـدیـل  
اقتصادی و مواجه بودن جمھـوری  
ـتـصـادی گـواه   اسالمی با فلج اق

ـیـن سـیـاسـت  ھـایـی    شکـسـت چـن

ــکــه امــروز  .  اســت  ــا  ایــن مضــاف
ـتـصـاد   نئوکنسرواتیسم و مکتب اق

ـریـن بـحـران    بازار آزاد بـا عـمـیـق  ت
ـــه  ـــای ـرم ــ ـــار    س ـــز دچ ـی ــ داری ن

ــگـی شـده اسـت؛ امــا   ورشـکـسـت
ھا نتایج فـاجـعـه    اتخاذ این سیاست 

باری را برای کـارگـران و مـردم  

زحمتکش دارد که بایـد بـا تـمـام  
 .قوا در مقابل آن ایستادگی کرد 

ـرده   افزایش اخیر قیمت نان آخرین پ
ـم   از اقدامات صرفـه جـویـانـه رژی

ـیـمـت نـان  .  نیست  قرار است که ق
تا سال آینده تماما  از کنترل دولت  

از سوی دیگر بـه نـظـر  .  رھا شود 
ــده    مـی  رســد کــه بــرای ســال آیــن

خبری از افزایش حداقل دسـتـمـزد  
ــزان   ــی ــاشــد و یــا م ــب ــران ن کــارگ

افزایش آن بسیـار نـاچـیـز خـواھـد  
ھـا زنـگ خـطـری    ھمه ایـن .  بود 

ـرای مـا کـه در دفـاع از   است ب
زندگی و کـرامـت انسـانـی خـود  

ـم  ـی الزم  .  قاطعانه بـه حـرکـت درآی
ـنـد در ھـمـه  ـل جـا    است با صدای ب

ـم چـطــور اســت کــه   اعـالم کـنــی
یـابـد    چیز افـزایـش مـی   قیمت ھمه 

ولی دستمزد کارگران ھـنـوز سـه  
ـر بـاقـی   ـق تا چھار برابر زیرخـط ف

ــد؟ چــطــور اســت کــه    مــی  ــان م
دار و    خور سرمایـه   مشت مفت   یک 
ـبـشـان از    آیت  ـلـه و آقـازاده نصـی ال

زندگی ناز و نـعـمـت اسـت ولـی  
ـیـکـاری و سـگ   اکثریت مردم ب
ـیـمـه   دو زدن؟ افزایش دستمزدھا، ب
بیکار مکفی، مسکـن مـنـاسـب،  

ھـای    بھداشت رایـگـان و خـواسـت 
ـیـه   نظیر ایـن خـواسـت و حـق اول
شھروندان جامـعـه اسـت کـه الزم  

ھـیـچ  .  است فورا  مـتـحـقـق شـود 
برای پایمـال کـردن    ای   عذر و بھانه 

ـبـول    حقـوق انسـانـی مـردم قـابـل  ق
اندازه کـافـی    در جامعه به .  نیست 

ــن   ـروت وجـود دارد و ای مـنـابـع ث
کارگران ھستند که بـاکـار خـود  

آفرینند    ھمه نعمات زندگی را می 
پیـش  .  و باید از آن برخوردار باشند 

سوی یک حرکـت اجـتـمـاعـی    به 
ھـای    بزرگ و وسیع علیه سیاست 

ریـــاضـــت کشـــی جـــمـــھـــوری  
 .*اسالمی 

  
درج در نشریه سھند شماره بیـسـت  

   ١٣٩٣  آذر  ١٦ و ششم  
  

 !خواھند از مردم گرسنه بگیرند نان را ھم می
 حسن صالحی 

 

 يک دنيای بھتر

 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـیـن  :  سایت اتحاد  ده سال از اول
قدمھا و مبارزات موثر کـارگـران  
ـر پـائـی تشـکـلـھـای   ایران برای ب

اینـکـه  .  مستقل کارگری گذشت 
ـیـن  ١٣٨٣ چرا در مقطع سال    چـن

ـران   فضائی در جنبش کارگری ای
پــدیــد آمــد و در طــول ده ســال  
ـرای   گذشته این جنبش در تالش ب
تشکل یابی به کجا رسیـده اسـت  
و در ایـن مـدت نـھـادھـای ضـد  
ـتـی چـه   کارگری دست ساز دول
ـر   مسیری را پیموده اند و مـھـم ت
ــاد   ــج ــداز ای ــمــن ــا چش ــھ از ایــن
تشکلھای مستقـل کـارگـری در  
ایران چیست ھمـگـی مـجـمـوعـه  
مسائلی ھستند که سایت اتـحـاد  
ـم زاده عضـو   آنھا را با جعفر عظـی
ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران  
ایران در مـیـان گـذاشـتـه اسـت و  
ـنـدگـان سـایـت   عینا از نظـر خـوان

 . اتحاد میگذرد 
 

شما در دو مـقـالـه  :  سایت اتحاد 
ای که اخیرا و بـه مـنـاسـبـت دو  
موضوع مختلف منتشر کرده ایـد  
ـر ریـل خـانـه کـارگـر و   ـی ـی از تـغ
ــه   ــکــردشــان ب حــکــومــت در روی
ــت   تشـکـلـھـای کـارگـری صـحـب

اوال منظور شما از ایـن  .  کرده اید 
تغییر ریل چیست و دوما شما در  
ـر اسـاس کـدام   این مـقـالـه ھـا ب
ـنـی از   مشاھدات و واقعیـات عـی
ـرای   تالش دولت و خانه کارگـر ب
ــه   ــھــای زرد ب ــل تشــکــل ــحــمــی ت

 کارگران ایران صحبت کرده اید؟ 
 

اجازه بدھید قبل  : جعفر عظیم زاده 
از اینکه به سوال شما پاسـخ دھـم  
بر این نکته تـاکـیـد بـگـذارم کـه  
ــدارد و   ــازگــی ن ــه ت ــل ــئ ایــن مس
سالھاسـت کـه ایـن رونـد جـاری  

واقعیت این است که بدنبـال  . است 
تحوالت تـدریـجـی کـه در طـول  
بیش از سه دھه پس از انقالب در  
ــاســی   ــی تــمــامــی حــوزه ھــای س
ــارج از اراده   ــی و خ ــاع ــم اجــت
ــران بــوقــوع   ــران در ای ــتــگ حــکــوم
پیوسته است ما نه امروز بلکه از  

حدود اوایل دھه ھفتاد به این سـو  
ـرات زیـادی در تـوازن   ـی شاھد تغی
ـم  ـران بـوده ای . قوای طبقاتی در ای

ــردیــد تــحــوالت   ــه و بــدون ت ــت الــب
ــان و   ــھ ــطــح ج ــی در س ــاس ســی
ـــھـــای غـــول آســـای   ـت ــ ـرف ـــشــ پــی
ــویــژه در حــوزه   ــولــوژیــک ب ــکــن ت
اطالعات از فاکتورھای مھـم در  

ـر مـتـن ایـن  .  این تحول بوده انـد  ب
ــبــش   ــم بــود کــه جــن ــحــوالت ھ ت

 بـا  ١٣٨٣ کارگری ایران از سـال  
شکل گیری سـنـدیـکـای واحـد،  
ــه   ــت ــگــیــری، کــمــی ــه پــی ــت کــمــی
ـفـعـال در   ھماھنگی و فـعـل و ان
ــان کــارگــران آگــاه مــراکــز   مــی
تولیدی بویژه در استانھای تـھـران  
و کردستان در پس یک دوره ی  
ـر آورد  . سرکوب و سـکـوت سـر ب

این یک وجه از تحول در جنـبـش  
ـران بـوده اسـت  وجـه  .  کارگری ای

دیگر این تحول پـایـان دوره قـداره  
کشی خانـه کـارگـریـھـا و عـدم  
ـروی   ـی ـنـده ن ـیـن کـن کارایی تـعـی
سرکوب دولتی در پایان بخـشـیـدن  
ــش کــارگــری و   ــب ــه عــروج جــن ب
تحمیل دوره ای دیگر از سـکـوت  

اما خانـه  .  مطلق بر این جنبش بود 
کارگریھا و دولت و کـارفـرمـایـان  
که پس از سرکوب کـارگـران در  
ــره   دھــه شــصــت بــرای خــود جــزی
آرامشی فراھم کرده بودند حـداقـل  
در حوزه جنبش کارگری مـتـوجـه  

ـرو ھـم  .  اوضاع جدید نبودند  ـن از ای
ـنـان بـا ھـمـان رویـکـرد   بود که ای

ــالب در روز   ـق   ١٩ دوران اوایـل ان
 بـا گسـیـل  ١٣٨٤ فروردیـن مـاه  

ـلـف   ـقـاط مـخـت مزدوران خود از ن
تھران به محل جلسات سندیـکـای  
ــھــران،   کـارگــران شـرکــت واحـد ت
ـیـن ایـن سـنـدیـکـا را مـورد   فعال
ضرب و شتم قرار دادند، دست بـه  
تخریب این محل زدند، شیشه ھـا  
را شکستند و تـالش کـردنـد بـا  
ــجــاد رعــب و   قــداره کشــی و ای
وحشت تـالش کـارگـران شـرکـت  
واحد تھران برای احیای سنـدیـکـا  
ـنـد امـا بـا   را در نطفـه خـفـه کـن
ــن   ــه فـعــالــیـن ای ــاومـت جــانـان مـق

سندیکا و عکس الـعـمـل افـکـار  
ـیـن و نـھـادھـای   عمومی و فـعـال
ـر   مستقل کارگری در ایران و سـای
ــقــاط جــھــان مــواجــه شــدنــد و   ن
ـردنـد   بسرعت به این نـکـتـه پـی ب
که دوره قـداره کشـی بسـر آمـده  
ــال   ــه اعــم ــگــون ــا ایــن اســت و ب
ـر   سرکوبگرانه نمیتوانند مـانـعـی ب
سر راه کـارگـران در رسـیـدن بـه  
ـنـد  . اھداف بر حق شان ایجـاد کـن

ـیـل ھـم از آن تـاریـخ،   به ھمین دل
سرکوب و برخوردھای خشـن  بـا  
ـرای ایـجـاد   تالشھای کـارگـران ب
ـتـی و   ـی تشکل را به نیروھای امن
انتظامی سپردند و خـود سـیـاسـت  
ـیـن و   مماشات و ھمدردی با فعال
تشکلھای تازه سر بر آورده را در  

اولین اقدام آنھـا در  .  پیش گرفتند 
این زمینه، تشکیل میزگـردی بـا  

وحـدت رویـه تشـکـلـھـای  " عنوان  
 مـاه از  ٩ بفاصله حدود  " کارگری 

ــل   ــح ــداره کشــی شــان در م ق
سندیکای کارگران شرکت واحـد  
ـرضـا   ـی تھـران بـود کـه در آن عـل
ـره   حیدری دبیر وقـت ھـیـات مـدی
كانون عالی شـوراھـای اسـالمـی  
ـیـس   كار كشور، منصور اسانلـو رئ
ـره سـنـدیـکـای   وقـت ھـیـات مـدی
کارگران شرکت واحد، غالمـرضـا  
ــفــی   ــن ــجــمــن ص ــر ان ــوكــلــی دبــی ت

ـره   بـار،      كارگران میدان مـیـوه و ت
ــات   ـیـس ھـی تـورج ابـوذرخـانـی رئ
ـــی   ـف ــ ـن ــ ـــن ص ـــم ـــج ـره ان ــ ـــدی م

نگاران آزاد تـھـران، كـاظـم      روزنامه 
فرج اللھی عضو كانون فرھنـگـی  
ـفـی فـعـال   ـق ـرضـا ث ـی كارگران، عل
کارگری و ابوالحسن شـفـا عضـو  
ھیات موسس سندیكای كـارگـران  

ـنـد  در ادامـه  .  كفاش شرکت داشت
ــه   ــاســت از ســوی خــان ــن ســی ای
ــران   ــکــای کــارگ کــارگــر، ســنــدی
شـرکـت واحـد تـھـران بـه کــالس  

ــوزش   ــورد  "  آی ال او " آم در م
خصوصی سـازی کـه مـیـزبـانـی  
ـر عـھـده داشـت   آنرا خانه کارگر ب
دعوت شد و از آن پس بتدریج ھـم  
ـبـات رفـرم   سوئی بیشتر بـا مـطـال
گرایانه کارگری از جمله تـاکـیـد  

ـقـالل   ـبـه گـرائـی، اسـت بر سه جـان
ـر  !  تشکلھای کارگـری  تـاکـیـد ب

ـر اسـاس   حقوق بنیادین کارگران ب
مقاوله نامه ھای سازمان جھـانـی  
کار و مسائلـی از ایـن دسـت را  
بطور ریاکارانـه ای بـه سـیـاسـت  
ـبـدیـل نـمـود و بـه   پایـدار خـود ت
ــه   مــوازات آن دســت بــه اتــحــادی
سازی در نقاط مختلف کشـور از  
ـراردادی،   جمله اتحادیه کارگران ق
ـران   ـــی کـــارگــ ـف ــ ـن ـــجـــمـــن صــ ان
ــه   ــحــادی ــز، ات ــری ــب ــروشــیــمــی ت ــت پ
ـنـدر امـام،   کارگران پتروشیـمـی ب
ــران   ــی کــارگ ــھــای صــنــف ــجــمــن ان
ساختمانـی  و دھـھـا انـجـمـن و  
اتحادیه حـتـی در حـوزه زنـان در  

تشـکـل  .  نقاط مختلف کشـور زد 
ــر   ــه کــارگ ســازی از ســوی خــان

 به این سـو و  ١٣٨٦ بویژه از سال  
تالش برای قالب دھی به ماھیـت  
ــرخــی   ــر اســاس ب ایــن نــھــادھــا ب
ــه و   ــان ــات رفــرم گــرای ــالــب ــط م
کشمکشھـای روزمـره کـارگـری  
در حالی به یک سیاست پـایـدار  
ـبـدیـل   در این نھاد ضد کارگری ت
ـتـی بـا   ـی ـروھـای امـن ـی شد  که ن
ـتـھـای   سرکوب و اعمال مـحـدودی
شدید نسبت به فعالین سندیکـای  
ــه عــمــال ایــن   ــپ واحــد و ھــفــت ت
تشکلھا را زمینگیر کردنـد و بـه  
این معنا فرصت را از کـارگـران  
آگاه و پیشرو در این تشـکـلـھـا و  
دیگر نھادھای مستقل کـارگـری  
برای شکل دھی بـه تشـکـلـھـای  
ــلــب   ــری س ــتــه کــارگ خــود ســاخ

این آنچیزی است که من  .  نمودند 
ـر ریـل در خـانـه   تحت عنوان تغیی
کارگر و اتاق فکر حـکـومـت در  
برخورد به جنبـش کـارگـری اسـم  

یعـنـی بـدسـت گـرفـتـن  .  می برم 
ــه و   ــان ــات رفــرم گــرای ــالــب ــط م
ــره کــارگــری   ــھــای روزم ــت خــواس
ــر   ــگ ــه کــارگــر و دی ــوســط خــان ت
نھادھای دست ساز حکومتی بـه  
موازات سرکوب و به ایـن مـعـنـا  
سلب فرصت از کارگـران آگـاه و  
ـقـل   متشکـل در نـھـادھـای مسـت
ــدر   ــدان ب کــارگــری بــرای از مــی

ــا ھــدف بســط و   ــھــا ب ــردن آن ک
ـــھـــای زرد   ـل ـرش تشـــکــ ــ ـت گســ
کارگری و حتی استحاله بخشـی  
ـقـل   از این تشکلھا و فعالین مسـت

ـر ایـن  .  در اینگونه نھادھـا  بـایـد ب
ـیـن   نکته نیز تاکید کنم کـه چـن
رویکردی از سوی دولت و خـانـه  
ـیـت بـورژوازی   کارگر مطلوب کل
ــق   ــواف ــف و م ــال ــخ ایــران از م
ـبـایـد   حاکمیت کنونـی اسـت و ن

 .کمترین تردیدی در آن داشت 
 

شما در پـاسـخ بـه  :  سایت اتحاد 
ـر کـردن   ـنـگـی سوال قبلی از زمـی
ــل   ـق ــھـادھـای مسـت تشـکـلـھـا و ن
کارگری صحبت کردیـد ایـن در  
ــیــشــه در   حــالــی اســت کــه ھــم
ـتـشـر   مقاالت مـتـعـددی کـه مـن
کرده اید جنبش کارگری ایران را  
ـیـش و نـه   یک جنبـش رو بـه پ
تدافعی و زمینگیر شده مـعـرفـی  
نموده اید این تناقض را چـگـونـه  

 توضیح میدھید؟ 
 

ـنـاقضـی  :  جعفر عظیم زاده  مـن ت
بین این دو موضوع نمی بینم چـرا  
ــطــعــی چــه در   ــق ــر م کــه در ھ
ــه، چـه امـروز و چـه در   گـذشـت
آینده، دو واقعیت دفـاع و تـعـرض  
در جنبش کارگری و چـرخـه ی  
آن بمثابه بنیان مبارزه طبقاتـی در  
کنار ھـم وجـود داشـتـه و وجـود  

تـالش کـارگــران  .  خـواھـد داشـت 
برای خالصی از وضعیت مـوجـود  
یک سوی این واقعیت عینی  و  
ــرای بــه   ــم ب ــه حــاک ــق ــب تــالش ط
ــارزات   ــدن مــب شــکــســت کشــان
ـرده   کارگران و تحـمـیـل شـرایـط ب

ایـن  .  وارتر سوی دیـگـر آن اسـت 
واقعیتی است که از زمـان تـولـد  

  جنبش کارگری ایران، خانه کارگر  و چشمنداز تشکلھای مستقل کارگری
 مصاحبه سایت اتحاد با جعفر عظیم زاده 
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سیستم سرمـایـه داری و بـه ایـن  
ـقـه کـارگـر   معنا از زمان تولد طب

ـنـکـه  .  ھمیشه وجود داشته است  ای
بیائیم و این  دو واقـعـیـت را کـه  
ـنـھـا   ـنـی نـه ت ھمیشه و بطور عـی
دوشادش ھم بلکـه تـاریـخـا و تـا  
ـفـع   ـیـت خـود بـه ن بدینجا در کـل
طبقه کارگر به پیش رفـتـه اسـت  
ـیـن و   با این مباحث که االن چـن
ـم و   ـی چنان است مقطع بندی بکن
ـقـه کـارگـر بـا تـعـرض   تقابل طـب
بورژوازی به وضـعـیـت حـالـش را  
ـتـایـج   ـم و از آن ن ـنـامـی تدافعی ب
عجیب و غریبی بگیریم بـه نـظـر  
من غیر تاریخی و ساده انـگـارانـه  

اتفاقا آنجـا کـه بـورژوازی  .  است 
به زندگی و معیشت فـی الـحـال  
ـقـه کـارگـر تـعـرض مـیـکـنـد   طب
ـیـش از   معنایش این اسـت کـه ب
ـرار گـرفـتـه   ھمیشه در بن بست ق
ـنـی و   است و این بـه لـحـاظ عـی
تاریخی یعنی لحظه تعرض طبقـه  

من می فـھـمـم کـه در  .  کارگر 
مقاطعی طبقه کارگر  در دفـاع  
از وضعیت حالش دست به مبـارزه  
ــزه کــردن و   ــوری ــئ ــد امــا ت ــزن ــی م
ـرا   استنتاجات عجیب و غریب از آن

طبقه کارگر در طـول  .  نمی فھمم 
ـرای   تاریخ معاصر ھـمـیـشـه ھـم ب
زیر و کردن وضعیت موجود و ھـم  
برای بھبود شرایط معیشتی خـود  
و  ھم در مقابل تـعـرض سـرمـایـه  
به زندگی و معیشت اش مـبـارزه  

آنجا ھم که نه صـرفـا  . کرده است 
برای بھبود شـرایـط زنـدگـی اش  
بلکه در دفاع از موجودیت حالـش  
ـرده اسـت   مبارزه ای را به پیـش ب
به نظر من این مبارزه، مبارزه ای  
تدافعی و در جا نبوده است بلـکـه  
شروع یک دوره تعـرض از سـوی  
کارگران به وضعیت تحمیـل شـده  
ــجــاری   ــعــضــا  سـر آغــاز انــف و ب
ــاســی   ــحــوالت ســی ــزرگ در ت ب
. اجتماعی یک جامعه بوده اسـت 

به نظر من چنین وضعیتھایی  را  
ـنـی و   باید بر متن رونـدھـای عـی
تاریخی موجود در یک جـامـعـه  
ــه   ـرار داد و از ایــنـجــا دسـت ب ق
ـئـوریـک   استتناج ھای عملی و ت

اگر ایـن بـحـث درسـت اسـت  .  زد 
که به نظر مـن درسـت ھـم اسـت  
آنوقت من خواھـم گـفـت کـه بـه  
ـران   لحاظ تاریخی طبقه کارگر ای

علیـرغـم تـھـاجـم بـی رحـمـانـه و  
وحشیانه به زندگـی و مـعـیـشـت  
اش و قرار گرفتـن در مـوقـعـیـت  
ـیـن در   ـقـایـش، ھـمـچـن دفـاع از ب
ــه   ــعــرضــی روزمــره ب مــوضــع ت
وضعیت تحمیل شـده و تـعـرضـی  
تاریخی به کل وضعـیـت مـوجـود  

تعرضی که ده  .  قرار گرفته است 
ـبـش   سال است در قالب عـروج جـن
کـارگـری و ایـجـاد تشـکـلـھـای  
مستقل و تبدیل یک فـعـل حـرام  

بـه  )  اعـتـصـاب ( از نظر حـاکـمـیـت 
یک عمل روزمره و بدیھی ادامـه  
دارد و با تداوم وضـعـیـت مـوجـود  
ـیـدا خـواھـد   ـری پ ـیـشـت انکشاف ب

ـرای ارائـه  .  کرد  در این زمینه و ب
تصویری زنده از موقعیت کنـونـی  
ـقـه   طبقه کارگر و جایگاه این طـب
در تحوالت ایران شما را به مقـالـه  

ــرداد مــاه   ــحــت  ٩٢ ای کــه خ  ت
 بر جنـبـش  ٨٨ تاثیر وقایع  " عنوان  

مطالباتی طبقه کـارگـر، مـوانـع،  
ـتـشـر  "  موقعیت و چشم اندازھا  مـن

این مقـالـه از  .  کردم ارجاع میدھم 
ــرچ در گــوگــل قــابــل   طــریــق س

 .دسترسی می باشد 
 

ـــحـــاد  ـــت ات ـر اســـاس  :  ســـای ــ ب
ـتـھـایـی کـه شـمـا کـردیـد   صحـب
ــھــای   ــل ــداز ایــجــاد تشــک ــن چشــم
ــل کــارگــری در ایــران را   ــق مسـت
ـیـد؟ ده سـال از   ـن ـی چگونه می ب
تالش و مبارزات کـارگـران آگـاه  
ـقـل   برای ایجاد تشـکـلـھـای مسـت
کارگری میگذرد اما ھـمـانـطـور  
ــد   کـه خـود شـمــا تصــریـح کـردی
سندیکای کارگران شرکت واحـد  
ــران   ــکــای کــارگ ــدی ــھــران و ســن ت
ـپـه تـاحـدود   شرکت نیشکر ھفت ت
ــت بـه دوران شــکــل   زیـادی نســب
ـر شـده انـد  ـنـگـی . گیری خود زمی

کمیته پیگیری ایجاد تشکلـھـای  
ــقــش   ــرغــم ن ــی ــل ــری ع آزاد کــارگ
تاریخی که در جنبش کـارگـری  
ـتـه   ایران ایفا کرد و بدنبال آن کمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشکلھای کارگری تقریبا دیـگـر  
ـری   آن تاثیـرات دوران شـکـل گـی
ــران   ــارزات کــارگ خــود را بــر مــب

ــد  ــدارن ــون  .  ن ــان کــان ــن مــی در ای
ــز   ــی ــر ن ــقــوق کــارگ مــدافــعــان ح
سرنوشت بھتری نسبت به ایـن دو  
کمیته پیدا نـکـرده اسـت و  مـا  

ـیـز از شـرایـط   میدانیم که شمـا ن
موجود در اتحادیه آزاد کـارگـران  

ـیـد  ـیـسـت بـخـواھـیـد  .  ایران راضی ن
ـنـده   نخواھید ھمه اینھا نومید کـن

شما چه پاسخی دارید؟ در  .  است 
این میـان جـایـگـاه بـحـث ایـجـاد  
تشکل سراسری کارگـران را کـه  
از سوی کانون مدافعان و بخشی  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   از اعضای کمـی
مطرح شده است چگونه ارزیـابـی  

 میکنید؟ 
 

اجازه بدھید قبل  : جعفر عظیم زاده 
از ھر چیزی بر این نکته تـاکـیـد  
بگذارم که ھیچیک از اینـھـایـی  
که شما مطرح کردید به نظر مـن  

درست اسـت  .  نومید کننده نیستند 
که دو سندیکای شرکت واحـد و  
ھفت تپه نسبـت بـه دوران شـکـل  
گیری خود در موقـعـیـت بـدتـری  
قرار گرفته اند و دیگر نـھـادھـای  
مستقلی کـه شـمـا از آنـھـا نـام  
ـتـی دارنـد و   بردید چنیـن وضـعـی
ـیـز   ـران ن اتحادیه آزاد کـارگـران ای
قادر نشده است آنچنانکه بـایـد و  
شاید به اھداف خـود دسـت یـابـد  
ـروز   اما این تشکلھا و وضعیـت دی
و امروزشان مطلقا تـمـام واقـعـیـت  
. جنبش کارگری ایران نمی باشـد 

ـروز و   ـر دی ـی اوال تا آنجا که به تاث
ــھــا و   ــن تشــکــل ــروز ای ــن ام ھــمــی
ـر   ـقـل کـارگـری ب نھادھای مسـت
ـروژه   میگردد به نـظـر مـن کـل پ
تغییر ریل خانه کـارگـر از یـک  
نھاد سیاه و قداره کـش بـه یـک  
نھاد زرد که بناچار ھـمـراه و ھـم  
سو با برخی مطالبـات کـارگـری  
میشود و بعضا حـتـی بـه مـثـابـه  
ــرم فشــار بــه دولــت و   یــک اھ
کارفرمایان عمل میکند به یـمـن  
وجود ھمین نھادھا و تشکـلـھـایـی  

ھمه مـا  !  است که علی الحساب 
ـم  ـی . از تضعیف آنھا صحبت میکـن

اگر شما ھمین امروز این تشکلھـا  
را در حد ھمین موجودیت نـحـیـف  
شان به کناری بـگـذاریـد آنـوقـت  
خواھید دید که خـانـه کـارگـر و  
ــاز   ــای دســت س ــادھ ــھ ــگــر ن دی
حکومتی به ھمان ماھیت قبل از  
ـر مـیـگـردنـد  . دھه ھشتاد خـود ب

دوما، این تشکلھا و نھـادھـا پـس  
از ده سال فعالیت، بطور عینـی و  
ـقـطـه   واقعی در تکـاپـوی یـک ن

ـرار گـرفـتـه   چرخش رو به پیش ق
ھمینکه امـروز مـن و شـمـا  .  اند 

این بحثھا را میکنیم و در مـیـان  
طیفی از فعالین کارگـری بـحـث  

ـر   ـرت کـاری  ( ایجاد تشکلی فراگی
) به درستی و غـلـطـی اش نـدارم 

مطرح است خـود گـویـای یـک  
ـبـش کـارگـری   خیز دیگر در جـن
پس از ده سال پیشروی و تجربه و  

ـم  .  آزمون و خطاست  ـی اینکه بـگـوئ
ـقـل   فالن تشکلھا و نھادھای مست
زمینگیر شده و موضوعیـت خـود  
را از دست داده اند اثبـاتـا حـرفـی  

ـم  بـه  .  در باره پایان چیزی نـزده ای
ھر حال مبارزه سختی در طـول ده  
سال گذشته در جریان بوده است و  
حکـومـت از تـمـامـی ابـزارھـای  
ــن بــرای   ــوب نــرم و خش ســرک
بازگرداندن جنـبـش کـارگـری بـه  
ــاد   ــل از دھــه ھشــت ــھــای قــب سـال

ــاده کــرده اســت  ــف ــا  .  اســت امــا آی
ـنـه مـوفـق   حکومت در ایـن زمـی
ـران   بوده است و جنبش کارگری ای

ـبـل از دھـه   ـرار  ٨٠ در نقطـه ق  ق
ـنـھـا  .  گرفته است  به نظر من نه ت

ـروئـی   ـی چنین نیست بلکه ھیـچ ن
نیـز دیـگـر قـادر بـه بـازگـردانـدن  
ـبـل   جنبش کارگری به سالھای ق
از دھه ھشتاد نیست و ھـمـانـطـور  
که اشاره کردم جنبش کـارگـری  
ایران در تکاپو و آستانه یک خیز  

سومـا  .  رو به پیش دیگر قرار دارد 
ــن   ـر ایــنـکـه، ای و بسـیـار مــھـم ت
ـقـا تـمـام   تشکلھا و نـھـادھـا مـطـل
ـران   ـبـش کـارگـری ای واقعیت جـن
ـنـی تـری   ـر عـی ـی نیستند و به تعب
نوک کوه یخ یک جنبش عظیـم  

در طـول ده سـال  .  در ایران ھستند 
گذشتـه مـبـارزات کـارگـری در  
ـرخـوردار   ایران از چنان انکشافی ب
شده است که به ھیچ وجـه قـابـل  
ـبـل از دھـه   مقایسه با سالھای ق

در ایـن سـالـھـا در  .  ھشتاد نیست 
ھمه مراکز تولیدی  و بـه یـمـن  
وجود سندیکای کارگران شرکـت  
واحد و ھفت تپه و اتـحـادیـه آزاد  
ــه واســطــه   کــارگــران ایــران و ب
ــه ھــای   ــت ــی ــراتــی کــه کــم ــی تــاث
پیگیری و ھماھنگی بر مبـارزات  
ـلـی   کارگران گذاشتند امـروز خـی
بیش از سالھای گذشته کارگـران  
ــط کـار از وجــود   ـران در مـحـی ای
ـیـن آگـاه و سـاز و   رھبران و فعال

کار مـبـارزاتـی و سـازمـانـدھـی  
اعتراض برخوردار شده اند کـه بـه  
دالیل قابل فھمی خود را متـصـل  
ــا   ــھــادھ ــا و ن ــھ ــن تشــکــل ــه ای ب

به نظر من این واقـعـیـت  .  نمیکنند 
ــش   ـب ـیـان جـن ـن ـنـی، پـایـه و ب عـی
ـیـسـت   کارگری ایران است و دیر ن
روزی که مـا شـاھـد بـه مـیـدان  
ــرانــی در   ــب آمــدن فــعــالــیــن و رھ
ـر و   ـــه کـــارگــ ـق ــ ـب ـفـــوف طــ صــ
ـراضـات   سازماندھی آنـچـنـان اعـت
ـم کـه مـبـارزات   قدرتمندی بـاشـی
کنونـی و صـف قـابـل مشـاھـده  
ـران کـارگـری در    فعالیـن و رھـب
ــھــا و نــھــادھــای   ــل انــدک تشــک
ــل آن   ــل مــوجــود در مــقـاب ــق مسـت

مـن  .  بسیار ناچیز و ضعیف اسـت 
ــائـی تشـکــلـھــای   ـرپ چشـمــنـداز ب
ـران را در   مستقل کارگری در ای
این واقعیت عینی و مـحـرز مـی  
بینم و نه در مـوجـودیـت نـحـیـف  
ــای   ــھ ــکــل ــا و تش ــادھ ــھ شــده ن

ـقـل مـوجـود  ھـر  .  کارگـری مسـت
چند که به نظر مـن بـا فـعـل و  
ــون در   ــم اکــن ــعــاالتــی کــه ھ انــف
سندیکای واحد و تا حـدودی در  
سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  
تپـه و بـطـور مشـخـص تـری در  
ـیـن کـارگـری   میان تمامی فـعـال
جاری است من وضـعـیـت رو بـه  
پیشی را نیز برای ایـن بـخـش از  

بویـژه کـه  .  جنبش کارگری قائلم 
ـر   ـران را ب اگر جنبش کارگری ای
ــن کــل اوضــاع و احــوال و   مــت
ــاســی   ــحــوالت ســی ــداز ت چشــمــن
ـم   ـرار بـدھـی ـران ق اجتماعـی در ای
ـلـف   آنوقت نسبـت بـه وجـوه مـخـت
ـبـش   ـیـش ایـن جـن جایگاه رو به پ
میتوان خوشبینانه تر نیـز قضـاوت  

 .کرد 
اما تا آنجا که به تالش بـخـشـی  
از فعالین کـارگـری حـول ایـجـاد  
ـر   تشکل سراسری کارگران ایران ب
ـبـل از ھـر چـیـز بـایـد   میگردد ق
ــه آزاد   ــحــادی ــا در ات ــگــویــم م ب
ـیـش   کارگران ایران از ھر تـالش پ
ـبـش کـارگـری   برنـده ای در جـن

خودمـان را  .  ایران حمایت میکنیم 
ـران   برج عاج جنبـش کـارگـری ای

ما نیز ضعفھای زیـادی  . نمیدانیم 
ـم   ـنـوبـه خـود در تـالـشـی داریم و ب
ــاوردھــای ده ســال گــذشــتــه   دســت
طبقه کارگر را آنچنانکه بـایـد و  
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شایسته است مبنای حـرکـتـھـای  
ـم  امـا  .  رو به پیش مان قرار بـدھـی

اگر به ھزار و یک دلیل بـه ایـن  
ـم در   ـی ـتـوان ـی نتیجه میرسیم که نـم

ـتـه  (کنار دوستانی قرار بگیریم   الب
از ما دعوت مشخصی بـه عـمـل  

ھـر چـنـد کـه ایـن    -نیامده است 
دوستان رو به بیرون و علی العمـوم  

کــه  )  از ھـمـه دعـوت کــرده انـد 
بحث تشکل سراسری کارگران را  
مطرح کرده اند راستش دسـت بـه  
قضاوت عجوالنه و مبصـر گـونـه  
. نیز در قبال این تالشھا نمی زنیـم 

ــنــت مــاســت  ــی  .  ایــن س ــت مــا ح
زمانیکه از کمیته پیگیری بیـرون  
آمدیم برای جلوگیری از تضعـیـف  
این کمیته، رو به بیرون استعـفـای  
ـم چـرا کـه   خود را اعـالم نـکـردی
علیرغم ھر مالحظه ای ھـم کـه  
ـتـه   برای خـروجـمـان از ایـن کـمـی
ـم کـه ھـر   ـی ـقـاد داشـت داشتیم اعت
تالشی برای اعمال فشار بر علیـه  
وضعیت موجود طبقه کارگـر ھـر  
ــر مــا اعــمــال   ــظ چــنــد کــه از ن
فشاری ناقص و کوچک بـاشـد  
. نھایتا به نفع طبقه کارگـر اسـت 

ما اعتقاد داریم ھر سنگ ریـز و  
ـبـش   درشتی کـه در فضـای جـن
کارگری و مصاف طبقاتی بکـار  
گرفته میشود نھایتا یا بـه دیـگـر  
سنگھای مورد نیاز و ذخیره شـده  
ــقــه کــارگــر غــل   در صــف طــب

میخورد و میافـتـاد و یـا بـه بـه  
ـیـت صـاحـبـان سـرمـایـه   ـل صف اق

ـرغـم  . حاکم  ـی به این معنا مـا عـل
ھر مالحظـه ای کـه بـه کـانـون  
ـتـه   مدافعان حقوق کارگر و کـمـی
ــم تــالــشــھــای   ــنــگــی داری ھــمــاھ
تاکنونی این دوستان را که بـحـث  
ایجاد تشکل سـراسـری کـارگـران  
ـقـه   را بر جسته کرده اند به نفع طب

 .کارگر ارزیابی میکنیم 
 

اما شما در مـقـالـه  : سایت اتحاد 
ـتـشـر کـرده ایـد   ای که اخیرا مـن
ـفـی از کـانـون   ـق مباحث آقـای ث
مدافعان حقوق کـارگـر را مـورد  
نقد قرار داده اید و رویکـرد ایشـان  
را بنفع پروسه ای ارزیـابـی کـرده  
اید که مورد نظـر دولـت و خـانـه  

آیا بـحـث کـنـونـی  .  کارگر است 
ـتـی کـه   شما در تناقض با صـحـب
ـلـی در مـورد کـانـون   در سوال قب

 مدافعان کردید نیست؟ 
 

ـیـن  :  جعفر عظیم زاده  نه خیر چـن
مـن در پـاسـخ بـه سـوال  .  نیسـت 

قبلی شما فعالیتھای تـاکـنـونـی  
کانون مدافعان حقوق کـارگـر را   
ـقـه کـارگـر ارزیـابـی   ـفـع طـب به ن

اما خیلی روشن اسـت کـه  . کردم 
در مصاف طبقاتی ھر کس و ھـر  
تشکل و نھادی و مـنـجـلـه خـود  

بـطـور مـذھـبـی گـونـه ای  ( مـا  

ممکن اسـت  )  معصوم که نیستیم 
سنگی را که از فالخنمان پرتـاب  
ـر   ـقـه حـاکـم ب میکنیم به نفع طـب
زمین بنشیند و خوب شکست نیـز  

ــقـاتــی کــه  .  بـخـوریــم  مــبـارزه طـب
ـیـسـت  . ھندوانه به شـرط چـاقـو ن

ـفـی در مـورد   ـق من بحث آقای ث
ـتـی را   تشکلھای دسـت سـاز دول

بـحـث مـا  .  مورد نقد قرار داده ام 
بحثی سیاسی بر متن کشمـکـش  

ـران اسـت  مـا در  .   طبقاتی در ای
ـران از   اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
نزدیک با دوسـتـانـی کـه بـحـث  
ایجاد تشکل سـراسـری کـارگـران  
ــی   ــد صــحــبــت را مــطــرح کــرده ان
نداشته ایم اما با استناد به مقـالـه  
ـم ایشـان   آقای ثقفـی بـایـد بـگـوی
تالش کرده اسـت ایـن نـکـتـه را  
ثابت کند که گویا پروسه ایـجـاد  
ـری در   ـــای کـــارگــ ـــھ ـل تشـــکــ
محیطھای کار به اندازه ای جـلـو  
رفته است کـه مـیـشـود و بـایـد  
تشکل سراسری کارگران را بر پـا  

من در نقدم به مقالـه آقـای  .  کرد 
ثقفی و ھم در پاسخ به سـوال اول  
ھمین مصاحبه مستندا نشان دادم  
که تشکلھـایـی کـه طـی چـنـد  
سال گذشته با عنوان اتـحـادیـه و  

ـفـی   ـنـای  ( انجـمـن صـن ـث بـه اسـت
ـفـی خـبـازان در   انجـمـنـھـای صـن
سنندج و سقز و اتحادیه کـارگـران  

ایجاد شده انـد تـمـامـا  )  پروژه ای 

زیر دست خانه کارگر بر پـا شـده  
اند ھر چند که خانه کـارگـر در  
پروسه ایجـاد ایـن نـھـادھـا تـالش  
ـنـده ھـای کـارگـران در   کرد نمای
اعتصابات و مبارزات کارگران را  
ـنـه   وارد آنھا بکند اما در این زمـی

ـبـوده اسـت  بـه  .  چندان نیز موفق ن
عنـوان مـثـال مـا اطـالع کـامـال  

ـنـده  ٢٠ موثق داریم کـه از    نـمـای
کارگران پتروشیمی بندر امـام در  
ــان مــبــارزات کــارگــران ایــن   جــری
مرکز، خانه کـارگـر مـوفـق شـد  
فقط یکی از آنھـا را بـه حضـور  
ـروشـیـمـی   ـت در اتحادیه کارگران پ
ـتـه یـک   بندر امام جلب کند، الب
نفر نماینده دیگر ھـم فـقـط یـک  
جلسه در زمان شکل دھی به ایـن  
ـیـدا کـرد و دیـگـر   نھاد حضـور پ

ـیـل  .  سراغ آن نرفـت  بـه ھـمـیـن دل
بحث ما با این دوستان ایـن اسـت  
که اگر آنـگـونـه کـه در مـقـالـه  
ــل   ـر قـاب ـقــفـی بـطــور غــی آقـای ث
ـرار اسـت   انکاری ملحوظ است ق
ـراشـی   وجه اثباتی و مشروعیـت ت
ــری   ــراس بــرای ایــجــاد تشــکــل س
ـــھـــادھـــا و   ـران را از ن کـــارگــ
تشکلھایی که در طی چند سـال  
گذشته در محیطھای کار توسـط  
خانه کارگر شـکـل گـرفـتـه انـد  
کسب کنید این خدمت به ھـمـان  
روندی است که سالھـاسـت خـانـه  
کارگر برای آن تالش کرده اسـت  

ـنـگـونـه   و خوب ما بر سر طـرح ای
ـر   مسائل و مبارزه و کشـمـکـش ب
سر آنـھـا بـا رفـیـق بـغـل دسـتـی  

ـم  امـا  .  خودمان نیز تعارفـی نـداری
اگر این دوستان میخواھند  بـدور  
از روندی کـه خـانـه کـارگـر در  
ــش   ــه جــنــب ــالش اســت آنــرا ب ت
کارگری ایران حقنه کـنـد دسـت  

ـنـد   و بـا  ( به ایجاد تشـکـلـی بـزن
ـتـوان گـفـت   کمی خوشبینـی مـی

که حال ممـکـن  )  که چنین است 
است تشکل فعالین باشد یا چـیـز  
ــان را   ــالش آن ــن ت ــگــری، ای دی
علیرغم تمامی مـالحـظـاتـی کـه  
داریم و بعضا نیز از سوی بخشـی  
از فعالین کارگـری مـطـرح شـده  
ـقـه   است در کلیت خود به نفع طـب
کارگر ارزیابی میکنیـم و تـالش  
میکنیم با عدم ورود بـه چـنـد و  
ـیـن   ـیـشـه ای آئ چون مباحث کـل
نامه ای و دست و پاگیر و مـنـزه  
ـر دسـت   طلبانه، حداقل وزنه ای ب

 .  و پای این دوستان نباشیم 
مـمـنـون از شـرکـت  :  سایت اتحاد 

 تان در این مصاحبه 
مــن ھــم از  :  جـعــفــر عــظــیــم زاده 

ـرار   فرصتی که در اختیـار مـن ق
 .دادید تشکر میکنم 

  
ــحــاد    آذر مــاه  ١٦   –ســایــت ات

 ١٣٩٣ 
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با افزایش قیمت  :  سایت اتحاد 
ـلـف کشـور و   نان در نقـاط مـخـت
افزایش خزنده ھزینه ھای زندگـی  
ــه مــاه   ــه ن ــزدیــک ب در طــول ن
ـیـش   گذشته، بار گرانی و تـورم ب
از پیش بر دوش میلیونھا خـانـواده  

 .کارگری سنگینی  میکند 
بر خالف خانواده ھای ثروتـمـنـد و  
مرفه که شام و ناھار روزانه خـود  
را با مرغوبترین برنج و مـاھـی و  
ـر   ـنـد نـان پ گوشت تامین مـیـکـن
مصرف ترین ماده غذائی مـوجـود  
ــواده ھــای   در ســفــره ھــای خــان

با تـوجـه بـه ایـن  .  کارگری است 
نکته بارز و بـی ھـیـچ ابـھـامـی  
کامال روشن است که دولـت ھـر  
گونه کم و کسری را در بـودجـه  
خود و صاحبان سرمـایـه از قـوت  
ـقـمـه دھـان مـا   الیموت ما و از ل
ــواده ھــای کــارگــری بــیــرون   خـان
میکشد و ھیچ تعارف و شـرمـی  

افـزایـش  .  ھم از این مسئلـه نـدارد 
قیمتھا در حالی با افزایش قیـمـت  
نان استارت خورده است که دولـت  
در بودجه سال آینده افزایش حقـوق  

 درصـد مـنـظـور  ١٧ کارمندان را  
با این میـزان افـزایـش  . کرده است 

حقوق کارمنـدان در بـودجـه سـال  
ـیـز   ـیـف مـا کـارگـران ن آینده تکل
ـیـدا اسـت   روشن است و کـامـال پ
که علیرغم ھر گونه افزایشی در  
ھزینه ھای زندگی حـداقـل مـزد  
ما کارگران نیز ھمچون سالـھـای  

ــد خــورد  ــواھ ــش رقــم خ در  .  پــی
گفتگوئی که سـایـت اتـحـاد در  
ـرویـن مـحـمـدی   ـنـه بـا پ این زمـی
ـره اتـحـادیـه آزاد   عضو ھیات مدی
ـران و از ھـمـاھـنـگ   کارگران ای
ــراضــی   ــدگــان طــومــار اعــت ــن کــن
کارگـران انـجـام داد وی اظـھـار  

من نیـز بـا شـمـا مـوافـق  :  داشت 
ـیـز   ھستم و فکر میکنم امسـال ن
ـیـشـیـن و   دولت ھمانند دولتھای پ
ھمچـون سـال گـذشـتـه سـیـاسـت  

ــاض حــداقــل مـزد را ادامــه   ـقــب ان
خواھد داد و بـا تـوجـه بـه افـت  
شدید سطح زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ــای کـــارگــری در   ــواده ھ ــان خ
سالھای گذشته، فـاجـعـه ای را  

ـیـش گـرفـتـن  .  رقم خواھد زد  در پ
ـتـدای سـال   این سیاست از ھمان اب
ـیـن وزارت   و بحثھایی که مسئـول
کار در طول نه ماه گذشته کـرده  

ـنـی بـود  ـی ـتـدا  .  اند قابل پیـش ب اب
صحبت از طرحھای دھان پرکنـی  
ـیـد و طـرح   ھمچون حمایت از تـول
گسترش امنیت شغلـی کـارگـران  
و حـمـایـت از بـه اصـطـالح کـار  
آفرینـان یـعـنـی ھـمـان صـاحـبـان  
سرمایه کردند، گـروه تـخـصـصـی  
مزد و بھره وری را راه انداختنـد و  
ـرا   ھمین اخیرا جلسات مربوط به آن

به نـظـر مـن ھـمـه  .  تعطیل کردند 
اینھا و چپ و راست کـردنـھـای  
ــیــن وزارت کــار   ــول ــئ ــرر مس مــک
بیانگر چیزی جز ادامه سـیـاسـت  
انقباض حداقل مزد و رساندن ایـن  
مسئله به روزھای پایانی سـال و  
ـرای   تعیین حداقل مزدی ناچیـز ب

ــســت  ــن  .  مــا کــارگــران نــی پــروی
ـتـگـو   محمدی در ادامـه ایـن گـف

ـنـی افـزایـش  :   افزود  ـی ـیـش ب با پ
حقوق کارمندان دولـت بـه مـیـزان  

ـنـده  ١٧   درصد در بـودجـه سـال آی
مسئله دیـگـر از چـپ و راسـت  
کردنھا و مطرح کـردن حـرفـھـای  
ـیـن   ـر کـن تـوسـط مسـئـول دھان پ
وزارت کار نیز گذشته است و ھم  
اینک روشن است که دولت چـه  
آشی برای حداقل مزد و معیشـت  

وی  .  مـا کـارگـران پـخـتـه اسـت 
اینان علیرغم افـزایـش  :   ادامه داد 

ــه ھــای   ــن ــری ھــزی ــراب چــنــدیــن ب
ـتـه   زندگی دست آخر در آخرین ھـف
ھای سالجاری  درصد دروغینـی  
از تـورم را اعـالم خـواھـنـد کـرد  
ــا آنـزمــان در وحشـت از   ــه ت ـت ـب ال
اعتراضات کارگری به نـظـر مـن  

با احتیاط عمل خـواھـنـد کـرد و  
خـوب کــامــال روشــن اســت کــه  
چنانچه صدای معتـرضـی وجـود  
نداشته باشد به یقین امسال پاییـن  
ترین میزان حداقل مزد را نسـبـت  
به دو سال گذشته تعیین خـواھـنـد  

پروین محمدی در رابطـه بـا  .  کرد 
این سوال که وضعیت کارگران بـا  
این سیـاسـتـھـایـی کـه دولـت در  
مورد حداقل مزد پیشه کره اسـت  
به کجا ختم خـواھـد شـد اظـھـار  

ــای  :  داشــت  ــه ھ ــمــا ھــزیــن مســل
زندگی تعطیل بردار نیسـت و ھـر  
لحظه نیازھای یک زندگـی  از  
قبیل غذا و بھداشت و مسـکـن و  
تمام ملزومات ابتدایی بقای یک  
انسان بر سـر جـای خـود اسـت و  
خوب روشن است کـه ھـر چـقـدر  
ـفـشـارنـد   گلوی ما کارگـران را ب
ـم   ـی ـن حتما ما نیز ساکت نمی نشی
و نظاره گر مرگ خامـوش خـود  
ـم شـد  . و خانواده ھایمـان نـخـواھـی

بـه نـظـر مـن بـا ایـن  :  وی افزود 
رویکردی کـه دولـت بـه حـداقـل  
ــی   ــت مــعــیـشــت مـزد دارد وضـعــی
کارگران خیلی بیش از گـذشـتـه  
به خطر خواھد افـتـاد و تـمـامـی  
آمارھای تـکـان دھـنـده ای کـه  
ـتـصـاد دانـان از تـن   مجلـس و اق
ــاد و دزدی و   ــی فــروشــی و اعــت
ـیـه فـروشـی و قـاچـاق مـواد   کل
ــد   ــدھـن مـخـدر و گـرســنـگــی مـی
. بشدت افزایش پیدا خـواھـد کـرد 

ھمین اخیرا اعالم شـد کـه ھـفـت  
ـر   ـر در کشـور در فـق ـف ـیـون ن میل
ـیـت غـذائـی   شدید ھستند و امـن
ــرار   ــره ق ــھــا بشــدت در مــخــاط آن

به نظر مـن بـا ایـن  .  گرفته است 
افزایشی که در قیمت نـان دادنـد  
و بحثھایی که در مورد افـزایـش  
ـرژی مـطـرح   قیمت حامـلـھـای ان
است و رویـکـردی کـه دولـت در  
مـورد حـداقـل مـزد دارد کـامـال  
روشن است که برای اینان نه ایـن  

آمارھا مھم است و نه افزایـش آن  
ــب   ــمــرات ــت ب ــمــا وضــعــی و مســل
ـیـونـھـا   ـل وحشتناک تری برای می
ــم خــواھــد   ــواده کــارگــری رق خــان

پروین مـحـمـدی در ادامـه  .  خورد 
ـنـکـه   این مصاحبه در رابطه بـا ای
در برابر ایـن وضـعـیـت چـه بـایـد  

  ٩٠  و  ٨٩ ببینید سال  : کرد گفت 
ــجــمــاد حــداقــل مــزد در   بـحــث ان
دستور کار دولت قرار گرفته بـود  
ــراضــی   ــت ــانــچــه اع ــن و خــوب چ
صورت نمیگرفت مطمئـن بـاشـیـد  
که اینـھـا پـای انـجـمـاد کـامـل  

اما با  .  حداقل مزد نیز می رفتند 
اعتراضات ما کارگران در قـالـب  
ـر   ـری و سـای ـف طومار چھل ھزار ن
ـرخـی مـرکـز   اعتراضاتی که در ب
کارگری حول حداقل مزد صورت  
گرفت بناچار ترمز طرح انـجـمـاد  
ــدنـد و در   حـداقــل مــزد را کشــی

ـنـکـه  ٩١ ادامه در سال    علیرغم ای
 درصـد  ١٥ افزایش مزد به میزان   

ـرده خــود   را در جـلـسـات پشـت پ
مصوب کرده بـودنـد بـا مشـاھـده  

  ١٠ این اعتراضات مجبور شـدنـد  
درصد دیگر به میزان حداقل مـزد  

وی در رابـطـه بـا ایـن  .  بیافزایند 
ـیـد کـه   پرسش که از کجا مـیـدان

 افزایش حداقل مزد را  ٩١ در سال  
 درصد تمام کرده بـودنـد و بـا  ١٥ 

طومار چھل ھزار نفری و دیـگـر  
 درصـد  ١٠ اعتراضات کارگـری  

دیگر به آن اضافه کردند، اظـھـار  
من خـودم در جـلـسـه ای  :  داشت 

بودم که مسئولین حاضر در آنـجـا  
مرا نمیشناختند و در بحث و جـدل  
با ھمدیگر این مسئلـه را عـنـوان  
کردند که ایـن طـومـار و سـر و  
صدا و تجمع در محل وزارت کار  
ما را مجبور کرد کـه ده درصـد  
ــزان حــداقــل مــزد   ــی ــر م ــر ب دیــگ

اینرا من خـود شـخـصـا  .  بیافزائیم 
ـیـل ھـم  .  شاھد بودم  به ھـمـیـن دل

ـم کـه   است که میـخـواھـم بـگـوی

اعتراضات مـا کـارگـران در ھـر  
سطحی بی تاثیر نیست ھر چـنـد  
ـقـل   که در نبود تشکـلـھـای مسـت
کـارگـری و عــدم سـازمــانـدھــی  
یک اعتراض قدرتمنـد سـراسـری  
ـم   ما به نتایج دلخواه خود نـخـواھـی
رسید اما واقعیت ایـن اسـت کـه  
بـایـد در ھـر سـطـحـی و بـه ھـر  
شکلی نسبت به حداقل مزد بـایـد  
ــراض   ــن اعــت اعــتــراض کــرد و ای
حداقل نتیجه اش ھمان اسـت کـه  

وی در  .  در موردش توضیـح دادم 
سـال  :  پایان ایـن مصـاحـبـه افـزود 

پیش رو با افزایش قیـمـت نـان از  
ــش   ــزای ــون و طــرح اف ھــم اکــن
ــرژی ســال بســیــار   ــھــای ان حــامــل
فالکت باری برای مـا کـارگـران  
خواھد بود اما میشود و بـایـد در  
برابر این وضعیت ایستادگی کـرد  
ما در سالھای گذشته اینکـار را  
ـم   کردیم و امسال نیز تالش خواھـی
کرد با قدرت بیشتری این مبـارزه  
ـر   را که امروز بطور واقعی دیگر ب
ـم   ـری ـب ـیـش ب سر بقایمان است  به پ
ــراضــات   ــت ــر مــن اع امــا بــه نــظ
کارگری در صنایع بزرگی چـون  
خودرو سازیھا و صنـایـع فـوالد و  

ـر  .....  پتروشیمی و   ـرت بسیار مـوث
ـیـل مـن از   خواھد بود به ھمین دل
ـم و   فرصت حاضر استفاده مـیـکـن
به نوبه خود از ھمه ھم طبقـه ای  
ھایم در این صنایع مـیـخـواھـم تـا  
ــه   بـه ھـر نـحــو مـمــکـن دسـت ب
اعتراض نسـبـت بـه حـداقـل مـزد  

 .   بزنند 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

با افزایش قیمت نان و طرح افزایش حاملھای انرژی 
زندگی بسیار فالکتباری در انتظار ما کارگران است، باید 

 در برابر این وضعیت ایستادگی کرد
 پروین محمدی در گفتگو با سایت اتحاد 
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ـردم تـــغـــذیـــه  ٧٨   درصـــد مــ
نامناسب دارند و عمده مشـکـالت  

ــه  ــوه و    ای، کــم   تــغــذی خــوردن مــی
سبزیجات و مصرف زیاد نـمـک،  

ـیـز  .  شکر و روغن است  ـران ن در ای
ـر در رده سـنـی  ٨٣ ساالنه   ـف ھـزارن

ـتـال بـه   ٧٠  تا  ٣٠  ـر اب ـر اث سـالـه ب
ــمــاری  ـی ــی   ب ــب عــروقــی،    -ھــای قــل
ـیـمـاری   سرطان  ھـای    ھا، دیابت و ب

ـفـسـی جــان خـود را از دســت   ـن ت
ـبـع .( دھنـد   می  ـر  :   مـن مـعـاون وزی

ــــــھــــــداشــــــت، درمــــــان و   ب
 ).پزشکی   آموزش 
 
وزیر !( میلیون فقیر١٢

تعاون، کار و رفاه 
 )اجتماعی

فقر و تغذیه نـامـنـاسـب واقـعـیـت  
دھشتناک نابرابری اجـتـمـاعـی ـ  
طبقاتی بیش از پنچاه میلیون نفـر  
از شھروندان کـارکـن، کـارگـر و  
ـران اسـت  . مزدبگیران جامعه در ای

راه حلھای متنوعی برای مـبـارزه  
با فقر و تغذیـه نـامـنـاسـب وجـود  

ـرای افـــزایـــش  .  دارد  ــ ـــارزه ب ـب مــ
ـیـش از   دستمزدھا، بیمه بیکاری ب
سه میلیـون تـومـان بـه کـارگـران  
بیکار، پرداخت حقوقھای معـوقـه،  
بیمه درمـانـی، رفـاه اجـتـمـاعـی،  
تحصیل رایـگـان، دارو و ویـزیـت  
دکتر رایگان، یک وعـده غـذای  
ـنـه   ـرداخـت ھـزی گرم در مدارس، پ
تحصیل مکفی بر اساس زنـدگـی  
استـادارد شـده بـه دانشـجـویـان و  
ــحــصــیــل دیــدگــان رتــبــه ھــای   ت
مختلف، حمایت مالی از زنـان و  
ـرای کـودکـان   وجود کودکستان ب
باالی سن سه سال، حـق مسـکـن  
مناسب  و ده ھا مطالبه رفـاھـی   
دیگر برای رھایی از فقر و تعذیـه  
. نامناسب را میتـوان ردیـف کـرد 

ـتـی اسـت   ـب فقر قوی تریـن مصـی
که توسط  دولت و سرمایـه داران  
ـر   ـم ت به طبقه کارگر و خیل عظـی
ـر جـامـعـه   از کارکـنـان مـزدبـگـی

ـر تـحـمـیـل  .  تحمیل شده اسـت  ـق ف
شده در ایران توسط دولتھا و نـظـام  

ــه   جــمــھــوری اســالمــی،  دامــن
ـران  .   گسترده ای دارد  ـر در ای فـق

تحت حاکمیت جمھوری اسالمـی  
ــادی   ــار زی ریشــه دردھــای بســی
اسـت، از گـرســنـگــی وبــیـمــاری  
گرفته تا اعتیاد، فـحـشـا و بـی  

فقرپدیده ای پیچیـده و  .  سرپناھی 

ـران  .  گسترده می باشد  فقـر در ای
تحت حاکمیت جمھوری اسالمـی  

دزدی ھـای  . اقدامی دولتی است 
ــاردی و بـاالتــر، بــیـکــاری   ـی ــل مـی
ـیـن و   میلیونی، دستمـزدھـای پـای
پرداخت نکردن حقوقھای معـوقـه،  

عدم وجود کمک ھزینه استانـدار  
شده بر اساس تامین مـعـیـشـت، و  
عدم وجود تامین مالـی و حـقـوق  
ــگــان، عــوامــل   ــازنشــســت بــرای ب
ـم   ـر و تـغـذیـه نـاسـال ـق ـم ف ـی مستق

 . میباشند 
 

مبارزه علیه فقر 
اجتماعی و توده ای 

 .است
ــا و   ــا  آکــادمــی ھ ــھــا ب دولــت
کارشناسان، راه کارھـای مـبـارزه  
ـر در   ـرای تـوجـیـه فـق با فقر را ب
ـثـمـار   خدمت منافع بورژوایی اسـت
ـرنـد  . و کار مزدی بـکـار مـیـگـی

کنفرانسھای جھانی در ارتباط بـا  

ـرگـزار   ـلـی ب فقر در سطح بین المـل
ده ھا نوع جزوه در مـورد  .  میکنند 

ـنـد "   علل فقـر "  ـتـشـر مـیـکـن . مـن
قاعده بازی جـمـھـوری اسـالمـی  
علیه فقر ھم متفاوت و ھم بسـیـار  

ــه اسـت  ــه و مــزوران در  .  ریـاکــاران

ـیـن دسـتـمـزدھـا، بـه   آسـتـانـه تـعـی
یکباره سطح تـورم را بـه دلـخـواه  
ــت   ــعــی ـتــر از واق ــد بــرابــر کــم چـن

ـنـد  نـظـام  .  وجودیش اعـالم مـیـکـن
جمھوری اسالمی  مسبب اصلـی  

 فقر است 
ــھــم   ــن م ــاول رک دزدی و چــپ

ــظــام   ــن ن ــصــادی ای ـت مـافــیـای اق
آخریـن مـورد دزدی دوازده  .  است 

ھزار میلیارد تومانی است که در  
 .    شانزدھم آذر ماه اعالم شده است 

مبارزه با فقر مبارزه ای تـوده ای  
ـرده اســت  . ــ اجــتـمـاعــی و گســت

ـران   اقتصاد سیاسی ـ مالـی در ای
سپـاه  .  در دست سپاه پاسداران است 

ـلـونـی،   ـری ـروتـھـای ت پاسداران بـا ث
ـرا در   ـروت آن اقتصاد جـامـعـه و ث

بیت رھبری و خامـنـه  .  دست دارد 
ای مھندسی چپاول ثروت  را در  

ــد  ــت دارن ــام  .  دس ــظ ــت در ن دول
جمھوری اسـالمـی، جـاده صـاف  

ــھـا اســت  ــن ارگــان ــام و  .  کـن ای ن
اســامــی دزدھــا و دزدی ھــای  
میلیاردی در لیست ایـن نـھـادھـا  

به این اعتبار، مـبـارزه بـا  . ھستند 
ـتـاد   ـیـش از ھـف فقر رو در رویی ب
ـیـت    ـل میلیون از مردم جامعه بـا اق
مفتخوری از نھادھایی اسـت کـه  
ساختار سپاه پاسداران، دولت، بیـت  
رھبری و بـورژوازی را تشـکـیـل  

 . میدھند 
پایان دادن به فقر عملی و ممکـن  

. دامنه فقر میلیـونـی اسـت .  است 
ـر در دو سـطـح   ـیـه فـق جنبش عـل
اعتراضی قابل تعریف و پیگیـری  

ـری  .  اســـت  ـیــ ـــگــ ـی ــ در ســـطـــح پ
مطالباتی و از جـمـلـه در عـرصـه  
ــش   ــارزه بــرای افــرای ــای مــب ھ
ـیـمـه   ـرای ب دستمـزدھـا، مـبـارزه ب
بیکاری و مبارزه علیه حقوقھـای  

ــرداخــت نشــده  ــون در  .  پ ھــم اکــن

ــرای افــزایــش   ــارزه ب ــب ــرصــه م ع
ــه   ــی ــارزه عــل ــا و مــب ــزدھ ــم دســت
ـرداخـت نشـده در   دسـتـمــزدھـای پ
ـیـدی، کـارخـانـه   بیشتر مراکز تول

ده ھـا  . ھا و معادن در جریان است 
ـرگـزار شـده و   اعتصاب و تجمع ب
کارگران خواست و مطالبات خـود  
ـری   ـیـگـی را با اعتراضات مداوم پ
کرده و تـوانسـتـه انـد قـدمـھـای  
موثری در راه تحقق خواستھایشـان  

ـر  .  را عملی کنند  سطح عمـوی ت
ـر،   ـیـه فـق و تـوده ای مـبـارزه عـل
ـراضـات   دامن زدن و تـدارک اعـت
توده ای در خیابانـھـا در شـھـرھـا  

ـر، مـورد  .  است  ـق ـیـه ف تجـمـع عـل
ـرار   ـیـونـی ق حمایت توده ھای میل

ـیـونـی  .  میگیرد  ـل سمپاتی توده مـی
ـراضـی  .  مردم را جلب میکند  اعـت

ـرای دفـاع از زنـدگـی و   علنی ب
ـر  . برای رھـایـی از مصـائـب فـق

چنبش علیه فقر در بسـیـاری از  
. کشورھای دنیا تجربه شده اسـت 

درصـدی  ٩٩ اعتراضات و جنـبـش  
ھا تـجـربـه ای اسـت از مـبـارزه  

جنبش خیـابـانـی مـردم  .  علیه فقر 
در برزیل در سال گذشـتـه تـجـربـه  

 . ای است در مبارزه علیه فقر 
ـیـش بســوی سـازمــان اعـتــراض   پ

 !        علیه فقر 
 
 

 در حاشیه اخبارکارگری
 نسان نودینیان  

  !تغذیه نامناسب! فقر

 

 



 12  ١٣٩٣ آذر ١٧ کارگر کمونيست

 

 
 اعتراضات 

 
 تداوم اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق 

 نفر از کارگران معدن شامل کارخانه و عـمـق  ١٥٠ :  آذر ١٦ 
 روز از  ٩٠ زمین و معدن روباز، در اعتراض به عدم پرداخت  

اعـتـصـاب کـرده و  )   آذر ١٦  و  ١٥ ( حقوق و مزایا روزھای  
ـر از کـارگـران  ١٠٠ نزدیک به  .   کار را تعطیل کردند  ـف  ن

  ٦٠٠ کنند و روزانه نزدیک بـه    که در عمق زمین کار می 
ـر مـی   پله را پایین می  گـردنـد    روند و سپس ھمین مسیر را ب

دھـنـد ھـیـچ سـخـتـی    اما در ازای کاری کـه انـجـام مـی 
شود و حـداقـل حـقـوق را دریـافـت    ھا داده نمی   کاری به آن 

و چند سالی است که به طـور کـلـی مـزایـای  .  کنند   می 
در معدن کوشـک بـافـق،  . اند   جانبی کارگران را قطع کرده 

ـبـاط بـا کـارگـران   آزمایش تست سرب خون که باید در ارت
معدن ساالنه انجام شود چند سالی است تـوسـط کـارفـرمـا  

ـراردادکـار    اجرا نمی  ـیـل ایـن امـر را ق شود، این کارگران دل
موقت بخش بزرگی از کارگران مـعـدن کـوشـک و عـدم  

 .دانند   توجه کارفرما به کارگران قراردادی می 
 

 تجمع اعتراضی کارگران شیشه آبگینه
ـنـه »کارگران کارخانه  :   آذر ١٦  قـزویـن در   «شـیـشـه آبـگـی

ــه عـدم پــرداخـت   ـراض ب ــل  ٤ اعـت ــوقـھـا در مـقـاب  مـاه حـق
ھای فرمانداری شھرستان البرز و استانداری قـزویـن    ساختمان 

 .تجمع کردند 
 

 ھای برق تھران  تجمع نگھبانان پست
ـرق تـھـران     نفر از کارگران نگھبان پست ١٥٠ : آذر ١٦  ھـای ب

 کارگری کـه ھـم اکـنـون بـه  ٧٠٠ به نمایندگی از سوی  
ـراض    عنوان نگھبان در پست  ھای برق مشغول کارند در اعـت

مـاھـیـت کـارگـر یـا  ( به نامشخص بودن شرایط استخدامـی 
ـرو واقـع در  )  کارمند بودن  ـی در مقابـل سـاخـتـمـان وزارت ن

 .راه نیایش تجمع کردند   بزرگ 
 

 کارگر ٣٠٠جلوگیری کارفرما از ورود 
 به کارخانه «راک سرامیک»

کارگران راک سرامیک برای بازگشت بـه کـار  :   آذر ١٥ 
به کارخانه مراجعه کرده و مقابل این واحد تولیـدی تـجـمـع  
. کردند اما کارفرما آنـان را بـه داخـل کـارخـانـه راه نـداد 

نفر از آنان انـجـام شـده کـه   ٣٠٠ اعتراض کارگران به اخراج  
ـرارداد کـارشـان  ٩٣ از ابتدای آذر ماه سال    و در پی پایان ق

 . اخراج شده بودند 
 

راھپیمایی وتجمعات اعتراضی کارگران 
 بازنشسته نساجی مازندران

نفر از کارگران بازنشسته نساجی مـازنـدران در  ١٥٠ : آذر ١٣ 

واکنش به عدم پرداخت حقوقھای معوقه در در تـعـدادی از  
خیابانھای شھر و سپس در مقابل  فـرمـانـداری قـائـمـشـھـر  

  ٥٥٠  کارگر شاغل و  ٣٥٠ . دست به تجمع اعتراضی زدند 
ـبـات  ١٥ بازنشسته نساجی مازنداران     میلیارد تومـان مـطـال

  ١١ ھا از این مـیـزان حـدود    معوقه دارند که سھم بازنشسته 
 .میلیارد تومان است 

 
تداوم تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 

 راک سرامیک 
کارگران اخراجی راک سرامـیـک در مـحـل اداره  : آذر ١٠ 

کار و رفاه اجتماعی شھرضا برای دومین بار تجـمـع  , تعاون 
کرده و به عدم پرداخت حقوق آبان که ھنوز توسط کارفرمـا  

تـعـداد کـارگـران اخـراجـی  .  پرداخت نشده اعتـراض کـردنـد 
 . نفر است ٣٠٠ 

 
اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ تخت 

 مینودشت 
 نفر از کارگران  مـعـدن زغـال سـنـگ  ٣٠٠ حدود  :  آذر ١١ 

ـنـو دشـت   تخت مینودشت  که در جنگلھای شھرسـتـان مـی
مشغول استخراج زغال سنگ اند بیش از دو ماه اسـت کـه  

 کارگر معادن البرز شرقی بـه  ١٤٠٠ حقوقشان ھمچون سایر  
. تاخیر افتاده است و به ھمین دلیل  دست از کار کشـیـدنـد 

حق بیمه کارگران نیز در چھار مـاه گـذشـتـه بـه سـازمـان  
شـرکـت مـعـادن زغـال  .  تامین اجتماعی پرداخت نشده است 

سنگ البرز شرقی از سه واحد مجزای استخراج بنام معـدن  
ـنـودشـت بـا   «تخت »کارگر، معدن  ٨٠٠ با حدود   «طرزه » می

  کـارگـر  ٥٠ با حدود   «رامیان » کارگر و معدن  ٣٠٠ حدود  
 .تشکیل شده است 

 
اعتراضات دامنه دارکارگران کارخانه 
 !آلومینای جاجم برای افزایش دستمزد

ـنـای  ٢٢٠٠ : آذر ١١  نفر از کارگران قراردادی کارخانه آلـومـی
جاجم واقع در استان خراسان شمالی، برای افزایش دسـتـمـزد،  

دسـت بـه  )  آذر ١١ آبـان تـا ٢٧ ( ھمه روزه طی دوھفته گذشتـه 
ـراضـاتشـان   ـنـد ودرادامـه اعـت ـراضـی مـیـزن راھپیمـایـی اعـت

. انـد   ازروزھشتم آذر خوردن غذای کارخانه را نیز تحریم کـرده 
ھای سرویس کـارخـانـه را    و در اعتراض به کارفرما اتوبوس 

ـر رسـیـدن بـه   در میانه راه متوقف کرده و بخـشـی از مسـی
ـری ( ھای تولید    سالن  ـلـومـت را دسـتـه  )  مسـافـت یـک کـی

 .کنند   روی می   جمعی پیاده 
  

 کالیی  تجمع اعتراضی بازنشستگان رستم
تعدادی از اعضـای کـانـون بـازنشـسـتـگـان شـھـر  :  آذر ١١ 

رستمکال مقابل فرمانداری بھشھر تجمع و نسبت بـه بسـتـه  
. شدن دفتر کانون بازنشستگان در شھر خود اعتراض کردنـد 

کال از جمـلـه    این کانون مسائل مربوط به بازنشستگان رستم 
ـری مـی کـرد امـا از  ...  دفترچه ھای بیمه و   ـیـگـی را پ

ادامه فعالیت این دفتر جلوگیری شد و علت آن ھـم وجـود  
یـکـی از  .  دفتر کانون بازنشستگان در شھرستان بھشھر بـود 

ھـمـه اعضـای  :  بازنشستگان معترض به این اتفاق ، گـفـت 
ـرای مـا   ـردد بـه بـھـشـھـر ب این کانون سن باالیی دارند و ت
سخت است و نمی توانیم برای پیگیری کارھای خود مـدام  

 .به بھشھر رفت و آمد کنیم 

 اعتصاب کارگران شھرداری شادگان 
ـرداخـت حـقـوق مـعـوقـه، کـارگـران    به اعتـراض بـه عـدم   پ

ـراض  .  شھرداری شادگان دست از کار کشیدند  به دنبال اعـت
ـر شـھـر شـادگـان در    کارگران شھرداری، خیابان  ھا و مـعـاب
 .انبوھی از زباله فرو رفت 

 
 گزارش 

 
 .  ھزار شغل از بین رفته است٧٠٠

ـیـکـاری در   ـر وضـعـیـت ب مرکز آمار ایران در گـزارش اخـی
 ھزار شغل در فـاصـلـه  ٧٠٠  اعالم کرد بیش از  ٩٣ تابستان  

ـر و امـیـد از تـابسـتـان   ـی  تـا  ٩٢ یکساله فعالیت دولت تدب
 بخش صنعت، خـدمـات و کشـاورزی از  ٣  در  ٩٣ تابستان  

 .بین رفته است 
 

 ھا درصد ایرانی٧٨تغذیه نامناسب 
درصد مردم کشور تغذیه نامنـاسـب  ٧٨ :  معاون وزیر بھداشت 

خـوردن مـیـوه و    ای، کـم   دارند و عـمـده مشـکـالت تـغـذیـه 
 . سبزیجات و مصرف زیاد نمک، شکر و روغن است 

 
 میلیون فقیر داریم١٢

ـیـون  ١٢ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسـایـی   ـل مـی
 .فقیر در کشور خبر داد 

ـقـان رفـاه اجـتـمـاعـی امـا   ـتـصـادی و مـحـق كارشناسان اق
ـلـف كشـور انـجـام    محاسبات خود را برای بخش  ھـای مـخـت

حسین راغفـر  .  اند   اند و برآوردی از خط فقر را اعالم كرده   داده 
ـرای   ـر ب ـق عضو ھیأت علمی دانشگاه الزھرا، بیشترین خط ف

ـیـون ٢ نفری در شھر تھران را ماھانه  ٥ یك خانواده   ـل   ٥٠٠ و   مـی
ـتـصـادی  .  ھزار تومان اعـالم كـرده اسـت  ایـن كـارشـنـاس اق

ـری را یـك  ٥ حداقل خط فقر در یك روستا برای خانـواده   ـف ن
طـبـق  »:  میلیـون تـومـان دانسـت و بـه ھـمـشـھـری گـفـت 

ـران  ٤٠ ، حدود  ١٣٩٠ اطالعات جمعیتی سال  درصد جمعیت ای
 .زیر خط فقر قرار دارند 

 
 کسری درآمد امسال کارگران چقدر است؟

ـیـس مـرکـز آمـار   در جدیدترین آمار ارائه شده از سـوی رئ
ایران، ھزینه یک خانوار شھری در بـھـار امسـال بـه یـک  

ـنـصـورت  ٨٢٢ میلیون و    ھزارتومان در ماه رسیـد کـه در ای
 ھـزارتـومـان خـواھـد  ٨٦٤  میلیون و  ٢١ میزان سالیانه آن به  

ـیـانـه خـانـوار در سـال  .  رسید  این میزان نسبت به ھزینه سـال
 ھزارتومان افزایش نشـان مـی  ٢٦٦ گذشته، یک میلیون و  

ـیـانـه حـداقـل دسـتـمـزد  .  دھد    ٦٠٩ ھمچنین مـجـمـوع سـال
  ٧ ھزارتومانی امسال کـارگـران و مشـمـوالن قـانـون کـار  

ـنـه  ٣٠٨ میلیون و     ٢١  ھزارتومان است که نسـبـت بـه ھـزی
 ھـزارتـومـان  ٥٦٦  میلیون و  ١٤  ھزارتومانی  ٨٦٤ میلیون و  

 آذر ١١  -مھر . کسری نشان می ھد 
 
  

 از زبان سخنگوی ٩٤میزان افزایش مزد 
 برنامه و بودجه مجلس

سخنگوی کمیسیون برنامه و بـودجـه مـجـلـس اعـالم کـرد  
 درصـد  ١٧ حقوق کارگران در سال آینده ھمچون کارمنـدان  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



 13 ٣٤١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـنـا، غـالمـرضـا کـاتـب  .  افزوده خواھد شد  ـل بـه گـزارش ای
ـرنـامـه، بـودجـه و   نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون ب
محاسبات مجلس که درباره افزایش حـقـوق کـارمـنـدان بـا  

کرد، پـس از اعـالم افـزایـش    خبرگزاری فارس گفتگو می 
، دربـاره  ٩٤  درصدی حقوق کـارکـنـان دولـت در سـال  ١٧ 

ـفـاوتـی  :  میزان افزایش حقوق کارگران نیز گفت  ـیـعـتـا  ت طـب
بین افزایش حقوق کـارمـنـدان و کـارگـران وجـود نـدارد و  

 .  به یک میزان خواھد بود ٢ افزایش حقوق ھر  
 

 درصدی قیمت حامل ٤٤٠ تا ٣٠افزایش 
 ١٠٠٠بنزین  / ٩٤ھای انرژی در سال 

 تومان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای قـانـون  

ـیـمـت حـامـل ٩٤ درسـال  :  ھا گفـت   ھدفمندی یارانه  ھـای     ق
ـنـزیـن بـا  ٤٠  تا  ٣٠ انرژی    درصد افزایش خواھد یافـت و ب

ـرخ  ١٠٠٠ نرخ    تـومـان عـرضـه  ٥٠٠  تومان و گازوئیل با ن
ـقـدی کـاھـش نـخـواھـد     یارانـه ٩٤ در سال  . شود   می  ھـای ن

 تـومـانـی را  ٥٠٠  ھـزار و  ٤٤ یافت و دولت پرداخت یارانه  
 ھمشھری : منبع . ادامه خواھد داد 

 
 ھزار میلیارد تومانی دولت به ٩٠بدھی 

 سازمان تأمین اجتماعی
در سـال     : علی نوربخش در سفر به اسـتـان گـیـالن :   آذر ١٤ 
ـیـارد تـومـان  ٣٦٠٠ بودجه سازمان تامین اجتماعی  ٨٢  ـل  مـی

 میلیارد تومان بدھـی دولـت  ٤٠٠ بوده است که از این مبلغ  
  ٨٢ وقت در این سازمان بوده و در مجموع دولـت در سـال   

 میلیارد تومان به سازمـان تـأمـیـن اجـتـمـاعـی  ٢٨٠٠ حدود  
 روندی آغاز شد که دولت را  ٨٣ از سال  . بدھکار بوده است 

ـرای سـازمـان تـامـیـن   تبدیل به یک کارفرمای بـزرگ ب
اجتماعی کرد و حق بیمه بخشی از اقشار جامعه را دولـت  

 بودجه این سـازمـان بـه  ٩٢ برعھده گرفت که نھایتا  در سال  
ـیـز  ٣٠    ١٥  ھزار میلیارد تومان افزایش یافت و سھم دولت ن

  ٥١٠٠ ھزار میلیارد تومان بوده است و در این سال سـازمـان  
ـیـارد تـومـان کسـری بـودجـه داشـتـه اسـت  نـوربـخـش  .  میل

در حـال حـاضـر بـدھـی دولـت بـه سـازمـان تـامـیـن  : افزود 
 . ھزار میلیارد تومان رسیده است ٩٠ اجتماعی به مبلغ 

 
ماه حقوق کارگران کارخانه ٣عدم پرداخت

 ریسندگی و بافندگی پاکان
پرداخت حقوق کـارگـران کـارخـانـه ریسـنـدگـی و  :   آذر ١٣ 

ـر   بافندگی پاکان در سه ماھه شھریور، مھر و آبان به تـاخـی
ترین مطالبه کارگران کارخانه ریسـنـدگـی    مھم .  افتاده است 

ـرداخـت بـه مـوقـع حـقـوق و افـزایـش   و بافندگی پاکان، پ
  ٢٣٠ شان است چـرا کـه از مـجـمـوع حـدود    امنیت شغلی 

 کـارگـر از  ١٨٠ کارگر شاغل در این واحد تولیدی حـدود  
 .اند    تا کنون به تدریج اخراج شده ٨٦ سال  

 
 کارگر معدن آقا ١٧٠عدم پرداخت حقوق 

 دربند
ـراردادھـای  :  آدر ١٢  کارگران معدن آقا دربند که ھـمـگـی ق

 مـاه  ٣ موقت شش ماھه یا یکساله دارند از سال گـذشـتـه  
ـرداخـت   ـیـز پ حقوق و پاداش و عیدی طلبکارند و امسـال ن

 .حقوق آنان یک ماه به تاخیر افتاده است 

  کارگران بازنشسته ایران کنف
 نفر از کارگران بازنشسته ایران کنف که حدود دو سـال  ٦٠ 

ـتـوانسـتـه انـد حـق   از بازنشستگی آنھا می گـذرد ھـنـوز ن
ـنـد  ھـر    -.  السعی و مفاصی حساب خـود را دریـافـت کـن

ـیـون تـومـان از   ـل یک از این کارگران بین بیست تا سی می
کارگران حاضر شدند نفـری ھـفـت  .  کارفرما طلبکارھستند 

میلیون تومان بگیرند ولی کارفرمای ضد کارگـر عـطـاالـه  
صدر رفیع تمکین نمی کـنـد و وعـده ی سـرخـرمـن مـی  

 .دھد 
 

تبعید به دلیل تجمع اعتراضی درمقابل 
 !مجلس

ـر وایـزر  :  آذڕ ١١  ـرسـتـاری و سـوپ عضو شورایعالـی نـظـام پ
ـراض آمـیـز   ـرگـزاری تـجـمـع اعـت بیمارستان امام به اتھـام ب
پرستاران مـقـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی در آبـان مـاه  

 .سالجاری به تبعید به اسالم شھر محکوم شد 
 

 آذر روزجھانی معلولین١٢
، نزدیک به یک میلیون و  ١٣٩٠ براساس نتایج سرشماری  

ـنـد    ٣٥٠ حـدود  .  پنجاه ھزار نفر درایران دچار معلولیت ھسـت
ـیـت  ٦٠٠ ھزار نابینا و ناشنوا، حدود   ـلـول ـردارای مـع ـف ھـزار ن

ـردارای اخـتـالل  ٣٥٠ جسمی و حرکتـی و حـدود   ـف  ھـزار ن
ـقـدنـد  .   ذھنی  از طرف دیگر، برخی کارشناسان آماری معت

ـرا بـه ویـژه   که آمار واقعی معلولیت درایران بیشتر است، زی
ــوارھــا   ـرخــی خـان در روســتـاھــا و شــھــرھـای کـوچــک، ب

دانند و در    را نوعی نقص برای کل خانواده می  «معلولیت »
ـنـد اظـھـار    نتیجه در پاسخ پرسش  ھای آمارگیر حاضر نیـسـت

ـیـت   ـلـول کنند که یکی از اعضای خانواده آنـھـا دچـار مـع
 بـه  ١٠ آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از  .  است 
دولت و سـازمـان بـھـزیسـتـی  . درصد افزایش یافته است ١٥ 

کشور به تعھداتشان دررابطه با استـخـدام کـارگـران مـعـلـول  
ـنـدازجـمـلـه   وزارتـخـانـه ھـای آمـوزش و    -:  عمل نمی کن

 درصد استخدام معلوالن را اجرا نـمـی  ٣ پرورش و رفاه قانون  
بی توجھی به استخدام معلوالن در آزمون استخـدامـی  . کنند 

ـنـا در وزارت   ـی آموزش و پرورش و بکارنگرفتن دو ھزار نـاب
. رفاه از موارد بی توجھی این دو وزارتخانه به قـانـون اسـت 

ـیـمـه سـھـم کـارفـرمـا تـوسـط سـازمـان    - عدم تامین حق ب
بھزیستی کشور و پرداخت آن به کارفـرمـایـانـی کـه افـراد  

ـرنـد   ـرداخـت تسـھـیـالت  -معلول را به کار مـی گـی عـدم پ
اعتباری به واحدھای تولیـدی ، خـدمـاتـی ، عـمـرانـی و  
صنفی و کارگاه ھای تولیدی حمایتی در مقـابـل اشـتـغـال  

 افراد معلول 
 

 اخراج و بیکارسازی 
 

 اخراج کارگران ایران تالک
 کارگر قرارداد موقت کارخانه ایران تـالـک  ٩٠  نفر از  ٥٣  

 .در شھر صنعتی رشت اخراج شدند 
 
 کارگر شھرداری اردبیل راخطربیکاری ٢٠٠

 !تھدیدمی کند
ـر کـارگـر ایـن نـھـاد  ٢٠٠ حداقل  :  شھردار اردبیل گفت  ـف  ن

ـرای شـھـرداری   ـری آنـھـا ب اجرایی مازاد بوده و به کار گـی
 .ھزینه بر است 

 
بیکارسازی در کارخانه روغن نباتی قو  

 تھران
ـر عـامـل  .   نفر از کارگران اخراج و بیکار میشوند ٣٠٠  مـدی

کـارخـانـه  :  شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تـھـران 
ـلـمـب شـود   سـال  ٢٠ .   روغن نباتی قو باید ھرچه سریعتر پ

. فرصت خوبی برای خروج این کارخانه از تھران بـوده اسـت 
برخی در خصوص خـروج ایـن کـارخـانـه بـه  :  وی ادامه داد 

در حالی که مدیریـت شـھـری  . دنبال فرصت سوزی ھستند 
این کارخانـه  .  به شدت با ھر گونه زمان دھی مخالف است 

ـراتـژیـک   با دستگاه ھای قدیمی و آالینده نه کـاالیـی اسـت
تولید می کند و نه اسـتـانـداردھـای زیسـت مـحـیـطـی را  

ـرای  .  رعایت می کند  فاضالب این کـارخـانـه بـه شـدت ب
ـریـت شـھـری ایـن  .  اھالی منطقه مضر است  به اعتقاد مـدی

 .کارخانه باید ھمین امروز پلمب شود 
 

 کارگرکارخانه لوله و ماشین ٣٠اخراج
 سازی ایران 

ـران  ٣٠   کارگر قرار دادی کارخانه لولـه مـاشـیـن سـازی ای
 پس از اتمام قرارداد کارشان اخراج شدند 

 
 

 کارگر کارخانه ایران سوئیچ ٣٢٠ اخراج
  سال گذشته٣طی 

ـیـش از سـال  :  آذر ١١  ـیـدی پ   ٩٠ کارخانه ایران سوئیچ تـول
 کارگر داشت که این تعداد بـه مـرور تـا پـایـان  ٣٧٠ حدود  
ـران کـارخـانـه  .   نفر تقلیل یافتند ٢٠٠  به حدود  ٩١ سال   مـدی

ـراردادی ایـن  ١٥٠  حدود  ٩٢ ایران سوئیچ در سال    کارگـر ق
ـراردادی ایـن   واحد را یکجا اخراج کردند و امروز کارگران ق

 نفرند کـه کـارگـران  ١٥  نفر و کارگران رسمی  ٣٥ کارخانه  
 .شان ھستند   موقت نیز نگران از دست دادن شغل 

  
  کارگر ٥٠بیکارشدن بیش از 

ـپـوسـت  :  آذر ١٢  ـیـد کـم چرخ کارخانه بازیافت زبـالـه و تـول
شھرستان اھر به علت عدم توانایی سرمـایـه گـذار و عـمـل  
ـقـده، از   ـرار داد مـنـع نکردن شھرداری به تعھدات خود در ق

ـر از  ٥٠ حرکت باز ایستاد و عالوه بر بیکارشدن بیش از   ـف  ن
کارگران شـاغـل درایـن مـجـمـوعـه دوبـاره دفـن زبـالـه در  
شھرستان اھر به حالت قبلی برگشت و ھم اکنون با گذشـت  

 .بیش از دو سال این کارخانه به حال خود رھا شده 
 

 ناامنی محیط کار 
 

درصدی مصدومین حوادث ١٨افزایش 
 كاردراستان کھگیلویه و بویراحمد

روابط عمومی پزشكی قانونی استان کھگیلـویـه و  :  آذر ١١ 
بویراحمد، آمار مصدومین ناشی از حـوادث كـار در ھشـت  

ـر بـوده اسـت ٢٠٣ ماه نخست سال جاری   ـف از ایـن تـعـداد  .  ن
در مدت مشـابـه سـال  .  نفر مرد بوده اند ١٩٥ ھشت نفر زن و  

ـنـده بـه پـزشـكـی  ٩٢  آمار مصدومین حوادث كار مراجعه كن
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ــونــی اســتــان   ــان ــوده اســت كــه امســال بــه  ١٧٢ ق  مــورد ب
 .افزایش یافته است % ١٨ میزان 

 
 قطع انگشتان پای کارگر 

سقوط یک قطعه آھن در یک کارگاه صنعتی در تـھـران  
 .باعث قطع انگشتان پای یک کارگر شد 

 
 فرزند در عمق ھفت متری سیلوی ٦پدر 

 ذرت جان باخت
 سـالـه  ٤٢ یکی از کارگران کارخانه خوراک دام کاشـمـر  

ـلـوی ذرت  ٦ دارای    فرزند  در عمق ھفت متری یـک سـی
این کارگر کـه در پـی مسـدود  .   مدفون شد و جان باخت 

ـلـوی ذرت بـه داخـل    شدن یکی از راه  ھای خروجی زیر سـی
ـلـو   سیلو رفته بود، ھر دو پایش در داخل لـولـه خـروجـی سـی

ھا بر روی وی بـاعـث مسـدود    کند و ریختن ذرت   گیر می 
 شود    شدن محل تنفس و مرگ وی می 

 
 مرگ کارگر پتروشیمی رازی 

یک کارگر بخش بھره برداری پتروشیمی رازی بـه  :  آذر ١٣ 
روز گذشتـه در حـیـن انـجـام کـار از   «حمید مھدوی »نام  

 . ارتفاع سقوط کرد و در دم جان باخت 
 

کشته وزخمی شدن چندکارگرفضای 
 سبزشھرداری پرند

ـرنـد  :  آذر ١٠  برخورد سواری پراید با کارگران شھرداری در پ
 .یک کشته و چند مصدوم برجای گذاشت  

  
 کارگران 

 
افزایش حداقل دستمزد : شاپور احسانی راد

 فقط با اعتراض بی محابانه و ٩٤سال 
 سراسری ما کارگران تحقق می یابد

این امامزاده شفا  نـمـی دھـد  
. که ھیچ، کور ھم می کـنـد 

دولت سرمـایـه داری روحـانـی  
ــی و   ــاگــھــان در یــک اقــدام ن
ـم   شوک آور در حالـی بـه سـی

  ٣٠ آخر زد و قیمت نـان را از  
 درصـد گـران کـرد و  ١٠٠ تا  

ـره   نان قوت غالب و الیموت سـف
کارگران را مورد دزدی قرار داد  کـه آمـارھـای رسـمـی  
ـر   دستمزدھای کارگران را بیش از یـک چـھـارم خـط فـق

ـر مـطـلـق     ٧ اعالم کرده بودند و خبر از گـرسـنـگـی و فـق
از اوایـل امسـال آمـار رسـمـی  .  میلیون انسـان داده بـودنـد 

دھشتناکی ھر روزه چون پتک بر سر جـامـعـه فـرود مـی  
 درجـه  ٣٧ آید آماری که زیر فشار و تب شـدیـد و بـاالی  

 درصـد از  ٢٤ جامعه باال آورده شد حکایت از این دارد که   
 درصد مـردم سـوء تـغـدیـه  ٧٨ خانواده ھا  شاغلی ندارند و  

 درصدی زنان و جوانان ، کـارتـن  ٥٠ بیکاری باالی  .  دارند 
ـقـاتـی کـه  ٣٠٠٠ خوابی    زن جوان درخیابانھا و شکـاف طـب

ـر مـی شـونـد  . پولدارھایی که پولدارتر و فقیرانی که فقیرت
 نـزدیـک بـه دو  ٩٢ کارشناسانی که خط فقر را در سـال  

ـره   ـف ـنـج ن ـرای یـک خـانـوار پ میلیون و پانصد ھزارتومان ب
 دالر که بیش از سـه  ١٠٠٠ تخمین زدند اکنون خط فقر را  

ـنـد و   میلیون  و سیصد ھزارتومان می باشد اعالم می کـن
ـر  ٦٠٩ این شکاف فاحش دستمزد    ھزارتومـانـی و خـط فـق

ـیـش آشـکـار   سه میلیون و سیصد ھزارتومانی را پیـش از پ
مضاف بر اینکه ما ھر روز شاھد ورشکستگـی  .  می سازد 

و تعطیلی کارخانجات و اخراج و بیـکـاری ھـزاران کـارگـر  
دستمزدھای معوقه کارگران بیداد مـی کـنـد،  .  می باشیم 

اعتصاب، تجمع واعتراضات کارگری به اوج خود در چـنـد  
ـر گـرانـی و تـورم سـرسـام آور   سال اخیر رسیده است، در اث
صدای شکستن و خرد شدن استـخـوان ھـای زحـمـتـکـشـان  
گوش فلک را کر کرده است، سرمایه داری حاکم نـاتـوان  
از حل بحران خود بـا گـران کـردن نـان و ھـمـه مـایـحـتـاج  
ـقـمـه   عمومی با حمله و تھاجم بی شرمانه خود به آخـریـن ل
سفره کارگران، کل بار بحران ھمه جانبـه خـود را بـه دوش  
ـیـمـت   زحمتکشان انداخته است این در حالی است که بـه ق
فقر و فالکت و مرگ ھزاران مرد و زن و کـودک، دزدان  
و چپاولگران مـی چـرنـد و مـی خـورنـد و مـی درنـد و  
سالمتی، جان، شرف و حیثیت میلیونھا انسان را بـه بـازی  
می گیرند و به جز سود و منفعت جیب خودشان، بـه ھـیـچ  

چنین وضعیت دردناک وغیـر  .  ارزش دیگری نمی اندیشند 
قابل تحملی ھیچ راھی جز مـبـارزه ای رو در رو و بـی  
محابانه برای افزایش حداقل مزد  را که  پـایـه وجـودی و  
ھستی ما کارگران را شکل می دھد و امکان زنـدگـی و  
. بقای خود و خانواده ھایمان را رقم میزند باقی نـمـیـگـذارد 

 سـالـه بـا  ٣٦ نکته اساسی  که ما کارگران در این مدت  
ـرار   گوشت و پوستمان لمس کردیم نادیده گرفتن و زیر پـا ق
ـرای ایـجـاد   دادن قانون کاری بود که خـود نـظـام حـاکـم ب
روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنـوشـت مـا  

ـقـالب مـردمـی  .  حاکم کرد  ـر ان ـی قانون کاری که تحت تاث
 ، تک ماده ھایی ھرچند اندک در جھت مـنـافـع مـا  ٥٧ 

کارگران در آن گنجانده شد اما در تمام این سالھا به بـھـانـه  
ھــای واھــی گــونــاگــون و بــا زور و قــلــدری دولــت و  
کارفرمایان ھمین تک ماده ھای اندک را نیز زیر پـا لـه  

 قانـون کـار و در بـاره   ٤١ یکی از این قوانین ماده  . کردند 
 قانون کار، دستـمـزد کـارگـران  ٤١ طبق ماده  . دستمزد است 

بر اساس میزان تـورم اعـالمـی بـانـک مـرکـزی و    -" الف " 
تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی  شامل ھزینه ھـای    -"ب " 

خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خـانـوار  
پنج نفره می باشد اما ھمانطور که در بـاال اشـاره شـد در  

 سال گذشته دولتھای حاکم با سیاست بازیھا و اعـمـال  ٣٦ 
  ٤١ نفود و قلدری سرمایه داران مانع اجـرای کـامـل مـاده  

 ساله گذشته به مـا کـارگـران نشـان داد  ٣٦ تجربه  .  شدند 
که تعیین حداقل دستمزد جدا از مھمل قـانـونـی بـه مـیـزان  
قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و  
کارفرمایان بستگی دارد و این زور و قدرت است کـه مـی  

در  .  تواند قانون را به نفع یـک طـرف دعـوا چـرب نـمـایـد 
حقیقت میزان و اندازه دستمزد ما کارگران به میزان اتـحـاد،  
تشکل و قدرتمندی ما گره خورده اسـت کـارگـران ھـرچـه  
ـیـانـد سـھـم   قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میـدان ب
بھتری از مزد را نصیب خود خواھند کـرد و ھـر زمـان در  
ـنـد   مقابل زورگویی دولت  و سرمایه داران عقب نشینی کـن

نکته اصلـی و  . سھم کمتری از مواھب زندگی خواھند برد 

بسیار حائزاھمیت این مطلب که بویژه قـابـل تـاکـیـد اسـت  
ـرای  ٤١ ظرفیت قانونی ماده    قانون کار اسـت کـه راه را ب

اعتراض قدرتمندانه و سـراسـری مـا جـھـت خـواسـتـه بـحـق  
افزایش حداقل دستمزد به اندازه اداره یک زندگـی انسـانـی  
ـم بـا   ـی و شرافتمندانه باز گذاشته است ما کارگران می توان

 قـانـون کـار بـه صـورت  ٤١ اتکا و با برافراشتن پرچم ماده  
کامال قانونی کارزاری قدرتمند در ھـمـه کـارخـانـه ھـا و  
مراکز تولیدی در ھر شھر و اسـتـان در مـحـل کـار یـا در  
مقابل فرمانداریـھـا، ادارت کـار، وزارت کـار، مـجـلـس و  
ـر   ریاست جمھوری بصورت گروھی و متحدانه و سراسـری ب
پا کنیم و خواھان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقـعـی  
تورم و تامین شرافتمندانه ھزینه ھای معیشتی طـبـق مـاده  

ـره  .   قانون کار باشیم ٤١  شاپور احسانی راد عضو ھیات مدی
ـنـده اخـراجـی کـارگـران   اتحادیه آزاد کارگران ایران و نـمـای

 ٩٣  آذر ماه  ١٥  –کارخانه پروفیل ساوه  
 

پیش بسوی اعتراضات سراسری به گرانی و 
 تورم و حداقل مزد

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون افزایش قیمت نـان  
 سند افزایش قیمت نان در تھران  -

ـر کشـور کـه   ـبـکـاری حـاکـم ب مطابق معمول سیاست فـری
سالھاست ادامه دارد قیمت نان بار دیگر و طبق روال ھـمـان  
سیاست سر به فلک کشید و قوت الیمـوت مـا کـارگـران  
ـنـا   ایران بنا بر اخبار منتشره در برخی شھرھا تا صدرصد و ب

ـیـش از    درصـد  ٤٠ بر مستندات موجود در شـھـر تـھـران ب
این در حالی است که نوبـخـت شـامـگـاه  .  افزایش پیدا کرد 

روز یکشنبه ھفته جاری اعالم کرد قیمت نان در استانھـای  
ـیـدا خـواھـد کـرد ٣٠ مختلف کشور تا   .  درصـد افـزایـش پ

افزایش قیمـت نـان و دروغـگـوئـی در ایـن مـورد بـه مـا  
کارگران و مردم ایران ھر دو به یک اندازه مـوجـب خشـم و  

ـیـونـھـا  .  انزجار ماست  ـل نان پر مصرف ترین قوت الیموت مـی
ـیـمـت آن مـعـنـائـی جـز   خانواده کارگری است و افزایش ق
غارت و چپاول از سفره ھای خـالـی مـا کـارگـران تـوسـط  

کارگران و ھـمـکـاران در سـراسـر  .  دولت تدبیر و امید ندارد 
ـتـه  !  کشور  افزایش قیمت نان و سیر صعودی خزنده و نـاگـف

سایر ھزینه ھای اولیه زندگـی در حـالـی ادامـه دارد کـه  
ـیـن تـورم بـه   مرتبا دروغھای شاخداری در مورد درصد پـای
جامعه پمپاژ میشود تا امسال نیز ھمچون سالھای پیـش بـا   
اعالم یک نرخ تورم کذائی انقبـاض دسـتـمـزدھـا را ادامـه  

ھم اینک با افزایش متوسط قیـمـت نـان بـه مـیـزان  .  دھند 
بیش از پنجاه درصد در سطح کشور ھزینه ماھیانه زنـدگـی  
ـیـدا   ما کارگران نزدیک به پنجـاه ھـزار تـومـان افـزایـش پ

ـیـمـت حـامـلـھـای  .  کرد  از سوی دیگر، عالوه بر افزایـش ق
ـرق و گـاز و   انرژی در اول امسال، افزایش قیـمـت آب و ب
ـردیـد بـا نـزدیـک شـدن بـه   بنزین نیز در راه است و بـی ت
ـر خـالف   ماھھای پایانی سال ما با نرخ تورم بسیار باالئی ب

چنین وضـعـیـت  . ادعاھای دروغین دولت مواجه خواھیم شد 
مشقت بار و دورنمـای سـیـاھـی ایـجـاب مـیـکـنـد تـا مـا  
ـم و بـا   کارگران بیش از پیش دست در دسـت ھـم بـگـذاری
ـلـه بـا   سازماندھی اعتراضات قدرتمنـد سـراسـری بـه مـقـاب

ما در سـه سـال  .  تھاجم به زندگی و معیشت مان بر خیزیم 
ـراضـی دسـت بـه تـالـشـی   گذشته با کمپیـن طـومـار اعـت

 قـانـون  ٤١ متحدانه برای افزایش حداقل مزد بر اساس ماده  
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 اردیبھـشـت روزجـھـانـی  ١١ ( کار زدیم و اول ماه مه امسال  
ـتـی بـه  )   کارگر  ـی این مبارزه منجر به یورش نیروھای امـن

ـنـدگـان ایـن طـومـار در تـھـران و   منـازل ھـمـاھـنـگ کـن
امـا و  .  دستگیری و پرونده سازی برای دو نفر از آنـان شـد 

بدون تردید ھیچ عمل سرکوبگرانه ای ما کارگران را وادار  
. به تمکین به وضعیت مصیبت بار مـوجـود نـخـواھـد کـرد 

اینرا ما کارگران با طومار اعتراضی و ایستادگـی مـان و  
مبارزات بی وقفه خود از معدن چادرملو تا سیـمـان لـوشـان  
و پتروشیمی ھای ماھشھر و پروفیل ساوه و نورد لوله صـفـا  
تا کارگران پلی اکریل و معدن بافق و دھھا مـرکـز دیـگـر  
ـنـک   ـم و ای در طول ھمین ھفـت مـاه گـذشـتـه نشـان دادی
ـراضـی   میتوانیم و می باید در صفی متحـد دسـت بـه اعـت
ـم  ـی .   سراسری علیه گرانی و برای افزایش حـداقـل مـزد بـزن

پیش به سوی اعتراضات سـراسـری بـه گـرانـی و تـورم و  
ـران  .  حداقل مزد   آذر مـاه  ١١   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 ١٣٩٣ 
 

ضرب و شتم شدید بھنام ابراھیم زاده از 
سوی ماموران امنیتی ھنگام انتقال به 

 دادگاه
ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 

ھمانگونـه کـه مـطـلـع  !  آزاده 
ـم زاده   ـراھـی ھستیـد بـھـنـام اب
فعال کارگری عضو کمیتـه  

ھـای    پیگیری ایجـاد تشـکـل 
کارگری و عضـو جـمـعـیـت  
دفــاع از کــودکــان کــار و  

 سـال اسـت  ٤ خیابان بیش از  
ـــول   ـــدان مشـــغ کـــه در زن
گذراندن حکم ضد  کارگـری  
 زنـدان  ٣٥٠ در حمله به بند  .  است که برایش صادر شده بود 

 اردیبھشت ماه سال جاری و ضرب و شتم شدیـد  ٢٨ اوین در  
ـیـانـی بـود    زندانیان سیاسی این بند بھنام ھم یکـی   از زنـدان

که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گـرفـت و بـعـد از آن  
 ھمـیـن زنـدان  ٢٠٩ ھای انفرادی بند     را در سلول   چند ماھی 

 .گذارند و متعاقب آن به زندان رجایی شھر تبعید شد 
 یک بار دیگر مسـئـوالن  ١٣٩٣  آذر ماه  ١٠ امروز دو شنبه  

امنیتی زندان رجایی شھر به بھنام اطـالع دادنـد کـه بـایـد  
 مجدد به دادگاه انقالب تھران منتقل شـود ،    برای محاکمه 

قبل از بردن بھنام به دادگاه انقالب مامـوران زنـدان رجـایـی  
    شھر بھنام را وادار میکنند که برای بازرسی بدنی تـمـامـی 

ھای خود را درآورده و لخت شـود کـه بـھـنـام بـا ایـن    لباس 
کند و علیرغم  مقاومت شدیـد بـھـنـام    خواسته مخالفت می 

ـرار   ـم شـدیـد ق ماموران زندان بھنـام را مـورد ضـرب و شـت
 احترامی تمام او را لخت میکننـد کـه بـه    میدھند و با بی 

خاطر این ضرب و شتم شدید تمام سر و دست بھنام آغشـتـه  
به خون  میشود و ماموران زندان با مشاھده وضعیت بـھـنـام  
از انتقال بھنام به دادگاه صرفنـظـر کـرده و او را بـه زنـدان  

ـم زاده ضـمـن  .  بازمیگردانند  ـراھـی کمیته دفـاع از بـھـنـام اب
 از سوی ماموران    محکومیت شدید این حرکت ضد  انسانی 

    زندان رجایی شھر خواستار آزادی بدون قید و شرط تـمـامـی 
ـیـان سـیـاسـی اسـت  دھـم آذر مـاه  .  کارگران زندانی و زندان

 ١٣٩٣ 

گزارشی از وضعیت  بھنام ابراھیم زاده در 
 زندان گوھر دشت

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
ھمانگونه که مطلع ھستید چند ماه پیش بھنام را از  !  آزاده 

ـرو آن   زندان آوین به به زندان گوھر دشت تبعید کرده اند و پی
 پایه و اسـاس مـورد    برای چندمن بار بھنام با اتھامات بی 

ـم    محاکمه   قرار گرفـت و شـدیـدا ھـم مـورد ضـرب و شـت
ـبـعـیـد   ماموران امنیتی قرار گرفت که به ھمین عـلـت و ت

 آذر مـاه  ١٢ مجدد به بند یک زندان گوھر دشـت از روز  
 . دست به اعتصاب غذا زد ١٣٩٣ 

ـبـعـیـد کـردنـد    از زمانی   که بھنام را به زندان گوھر دشت ت
پزشک قانونی برای بھنام تجویز کرده بـود کـه بـه عـلـت  
ـراپـی   داشتن دیسک گردن باید یک روز در میان فیـزیـو ت

 مجدد و آغاز اعتصاب غـذا    انجام دھد اما بعد از محاکمه 
ـیـمـارسـتـان   از سوی بھنام مسئوالن زندان از انتقال بھنام به ب
    جلوگیری میکنند که ھمین امـر بـاعـث ضـعـف جسـمـی 

قابـل ذکـر اسـت در  .   بھنام میشود در کنار اعتصاب غذا 
ـبـانـان   زمان تبعید بھنام به بند یک زندان گوھر دشت زنـدان

 خـود را از    این اجازه را به بھنام ندادند که وسائل شخـصـی 
 جمع کند و ھمراه خود به بند یک انتقـال دھـد و    بند قبلی 

ـیـه  ٤ به ھمین علت بھنام بعد از   ـن  سال زنـدان االن در حسـی
ـر روی زمـیـن مـیـخـوابـد  ـلـی ب .   بند یک بدون ھیچ وسـأی

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محـکـومـیـت آزار و  
اذیت کارگران و فعالین کارگری زنـدانـی خـاصـی آزادی  

 کـارگـران زنـدانـی و    فوری و بدون قید و شـرط تـمـامـی 
 ١٣٩٣ شانزدھم آذر ماه  .   زندانیان سیاسی است 

 
بھنام ابراھیم زاده  دست به اعتصاب غذا 

 زد
ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 

ـتـه  ٣٣  و  ٣٢ ھای شماره    ھمچنانکه در اطالعیه ! آزاده   کـمـی
ـم بـھـنـام را   دفاع از بھنام ابراھیم زاده به اطالع رسـانـده بـودی

ـرنـد    برای دادگاھی مجدد می  ـب خواستند به دادگاه انقالب ب
ـریـزی از   که دفعه  اول به علت ضرب و شتم شدیـد و خـون

 روز  ٢     ناحیه دست و صورت بھنام را به دادگاه نبردند ولـی 
بعد با بھبود آثار ضرب و جـرح مـجـددا بـھـنـام در دادگـاه  
ـبـاط بـا   انقالب تھران توسط قاضی احمد زاده بـه اتـھـام ارت

ھـای خـارج     احزاب و سازمان   احمد شھید ، ارتباط با بعضی 
 شـد و بـعـد    کشور و ھمینطور اخالل در نظم زندان محاکمه 
  ١٣٩٣  آذر  ١٢ از بازگشت به زندان گوھر دشت در تـاریـخ  

ـیـان   به بند یـک ایـن زنـدان کـه مـحـل نـگـھـداری زنـدان
    خطرناک و زندانیانی است که منتظر حـکـم ضـد  انسـانـی 

ـنـکـه بـھـنـام از  .  اعدام ھستند تبعید شد    ٢ قابـل ذکـر  ای
ـرار دادنـد بـه   ـم ق ماموری که بھنام را مورد ضـرب و شـت

 نـوروزی شـکـایـت    اسامی مصطفی غـیـاث ونـد و عـلـی 
ـیـس زنـدان بـھـنـام را    می  کند و به ھمین خاطر مردانـی رئ

خواھد که شکایت خود را پس بگیـرد    احضار و از بھنام می 
ـنـد بـه   ـب و به بھنام قول میدھد که او را بدون پا بند و دسـت
ـرای دفـعـه دوم کـه   ـنـد امـا بـاز ھـم ب دادگاه اعزام میکن

ـنـد و    می  ـب خواستند بھنام را به دادگاه ببرند با پا بند و دسـت
بـھـنـام در  .    احترامی شدید ایـن کـار را انـجـام دادنـد   بی 

 پـایـه    ھای بـی   اعتراض به وضعیت موجود و ھمینطور اتھام 
  ١٢  که به خاطر آن مجددا دادگاھی شد از روز    و اساسی 

آذر ھنگام بازگشت به زندان و تبعید به بند یک دسـت بـه  
اعتصاب غذا زد و ھم اکـنـون در اعـتـصـاب غـذا بـه سـر  

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضـمـن مـحـکـوم  .    میبرد 
کردن دادگاھی و تبعید مجدد بھنام خواستار توقف اذیت و  

ـیـان سـیـاسـی    آزار و آزادی تمامی   کارگران زندانی و زنـدان
 ١٣٩٣ چھاردھم آذر ماه  .  است 
 

درود به کارگران کارخانه پویا زرکان آق 
 دره

ـم در  !  چاره کارگران وحدت و تشـکـیـالت اسـت  ـی مـی دان
ـیـار دارنـد   مقابل ھمه امکاناتی که سرمـایـه داران در اخـت
تنھا نقطه اتکای کارگران، نیروی جمعی و اتحاد طبقـاتـی  

ـیـل کـمـبـود  .  آنھاست  اما متاسفانه در بسیاری مـواردبـه دل
ـیـن   آگاھی،عدم وجود تشکلھای مستقل کارگری و ھمچـن
ـنـد   ـل به دلیل توطئـه ھـای کـارفـرمـایـان کـه ھـمـواره مـای
ـر سـر   ـنـد و ب کارگران را به افتراق و پراکـنـدگـی بـکـشـان
مسائل بی اھمیت بین آنھا جدایی بیا نـدازنـد کـارگـران بـه  
ـلـف   ـر مـنـافـع مشـتـرک بـخـشـھـای مـخـت جای تاکیـد ب
ـیـن   کارگری، با انگشت گذاشتن برتفاوتھای اندکی کـه ب
آنھا وجود دارد نمی توانند از نیروی جمعی خود به درسـتـی  
ـیـن شـرایـطـی   استفاده کنند وبه نتیجه مطلوب برسند در چن
حضور نیروھای آگاه می تواند کمک بـزرگـی بـه ایـجـاد  

بارھا شـاھـد بـوده  . انسجام و جلوگیری از پرا کندگی باشد 
ایم که معدن یا کارخانه ای درگیر مسائلی از قبیل اخـراج  
ـیـمـه   کارگران، حقوق معوقه،مسئله بـھـداشـت و ایـمـنـی ،ب

و در  ...  تامین اجتماعی ،مشاغل سخت وزیان آور بـوده و 
ـیـن   ـر چـن نزدیکی آنھا کارخانه یا معدن دیگری نیـز درگـی
ـیـدی   مشکالتی بوده است امـا کـارگـران ھـردو واحـد تـول
مسائل خودرا از یکدیگر جـدا دانسـتـه و بـه جـای ایـجـاد  
حرکتھای ھماھنگ و مشـتـرک کـه مسـلـمـا انـعـکـاس  
ـرخـوردار   بیشتری داشته و از توانایی و قابلیتھای بیشتری ب
ـری ھـم خـواھـد داشـت ،ھـریـک   بوده و مسلما تاثیر بیـشـت
جداگانه مسائل مربوط به کارخانه خودرا پی گیری کـرده  
اند، با این تصور که ھرکس بایـد مشـکـالت خـود را حـل  

ـلـف  . کند  بدتر از آن اینکه گاه دیده می شود بخشھای مخـت
یک کارگاه ،کارخانه یا معدن مسائل خودرا از یـکـدیـگـر  
جدا می دانندو در نتیجه به جای اینکه یکپارچـه ومـتـحـد  
خواسته ھای خودرا مطرح کنند ،تنھا مسـائـل مـربـوط بـه  
ـیـش   بخش خودرا پی گیری می کنند که نتیجـه ھـم از پ

کارفرما جدا جدا با آنھا برخورد می کند و  .  مشخص است 
ـرایـد  تـجـربـه  . راحتتر می تواند به قول معروف از پس انـھـا ب

ـراضـی یـکـپـارچـه و   نشان داده ھرگـاه حـرکـت ھـای اعـت
متحدی شکل گرفته و کارگران آگاھـانـه بـا صـرف نـظـر  
ـر،   ـر و خـاص ت کردن از بخشی از خواسته ھای کـوچـکـت
برخواسته ھای اساسی تر اما ھمگانی تر تاکید کـرده انـد  

ـرنـد  ـری بـگـی ـر حـمـایـت  .  توانسته اند نتیجه بسیـار بـھـت خـب
 کـارگـر  ١٤ کـارگـران کـارخـانـه پـویـا زرکـان آق دره از  

خدماتی که جھت کار درستوران کارخانه به کـار گـرفـتـه  
شده اند اما اکنون علیرغم کار در سـالـن اسـتـحـصـال طـال  
ـنـد   ھمچنان ھمان حقوق کارگر خدماتی را دریافت می کن
خبری بسیار دلگرم کننده بود که حـکـایـت از آگـاھـی و  

کارگران سالن اسـتـحـصـال  .  ھمدلی کارگران این معدن دارد 
این معدن از کارفرما درخواست کردند که حقوق و مزایـای  
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ـرداخـت  ١٤  ـیـه کـارگـران پ ـق  کارگر خدماتی را نیز مانند ب
ـنـھـا جـواب مشـخـصـی بـه ایـن   کنند اما کارفـرمـا نـه ت
درخواست نداد بلکه در تقابل با این خواسته اقدام بـه اخـراج  
ـراض   یکی از کارگران خدماتی نمود که پی گیری و اعـت
جدی ھمه کارگران موجـب شـد تـا حـکـم اخـراج کـارگـر  

کارگران معدن پویا زرکان آق دره مـی  .  مذکور لغو گردد 
ـرده از مـواد سـمـی و  :"  گویند  ـفـاده مسـتـمـر و گسـت اسـت

خطرناکی ھمچون سیانور، جیوه و اوره در فرآیند استـحـصـال  
ھـای ویـژه    طال برای تـمـامـی کـارگـران حـاضـر در سـالـن 

استحصال طال عوارض جدی جسمی و روانی به دنبال دارد  
ـر   اما با این حال کارگران خدماتی به نسبت کـارگـران غـی

ـنـد   خدماتی مزایای شغلی کمتری دریافـت مـی  آنـھـا  "  کـن
ـنـد  : ھمچنین در دفاع از ھمکاران خدماتی خـود مـی گـوی

ـیـمـانـکـاری  "  قرارداد کاری کارگران سالن استـحـصـال از پ
ـم بـا   ـی ـق یک ماھه به قراردادھای یکـسـالـه بصـورت مسـت
ـر کـرد امـا در وضـعـیـت کـارگـران   ـی طرفیت کارخانه تغـی

ـرخـورداری ھـمـه  . خدماتی تغییری ایجاد نشد  خواسته مـا ب
کارگران خدماتی و غیر خدماتی از مزایای سـخـتـی کـار  

خواھیم که اگر به حضور کـارگـران    است و از کارفرما می 
ـیـز بصـورت    خدماتی در سالن استحصال نیاز دارد با آن  ھـا ن

ـنـکـه کـارگـران سـالـن  ."  مستقیم قرارداد کار امضا کنـد  ای
استحصال ضمن پی گیری خـواسـتـه ھـای خـود بـه طـور  
جدی از ھمکاران خدماتی خود حمایت می کنند نشـان از  
این دارد که انھا به درستی به تنھا حربه ای که کـارگـران  
می توانند به آن مسلح شوند یعنی اتحاد و ھـمـدلـی دسـت  

ـنـا اگـر مشـکـالت ایـن   ـر کـارگـر  ١٤ یافته اند مطمئ ـف  ن
خدماتی، مسئله ای مربوط به خودشان تلقی مـی شـد دو  
ـیـل نـداشـتـن   حالت اتفاق می افتاد یـاایـن کـارگـران بـه دل
امنیت شغلی از خیر اعتراض می گذشتند ویـا اگـر دسـت  
به اعتراض می زدند کارفرما به راحتی می توانست انـھـا  

ـری  ٣٠ معدن طـالی آق دره در  .  را اخراج کند  ـلـومـت  کـی
شھرستان تکاب درجنوب آذربایجان غربی واقع شـده و بـعـد  
ازمعدن موته اصفھان دومین معدن طالی کشـور و یـکـی  
. از معادن بزرگ طالی خاورمیـانـه مـحـسـوب مـی شـود 

کارخانه استحصال و فرآوری طـالی پـویـا زرکـان از سـال  
 در جوار معدن طالی آق دره شروع به کار کـرده  و  ١٣٨٣ 

 کارگر در این کـارخـانـه مشـغـول بـه کـار  ٣٠٠ ھم اکنون  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  ھستنـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی

 تشکلھای کارگری 
 

آزادی منیژه صادقی و ادامه بازداشت 
 فردین میرکی
ـیـژه  !  ھـای کـارگـری و مـردم آزاده   کارگران ، تشـکـل  مـن

صادقی فعال کارگری ،مدافع حقوق  زنان و کودکان کـه  
ـبـاس  ١٣٩٣  آذر ماه  ٥ روز چھار شنبه    با یورش مـامـوران ل

  اداره اطالعات شھر سنندج در مـنـزلـش بـازداشـت    شخصی 
ـردن  ١٣٩٣  آذر مـاه  ١٠ شده بود امروز بعد از ظھر    بـا سـپ

ـنـدج  ٤٠ وثیقه    میلیون تومانی از زندان اداره اطـالعـات سـن
قابل ذکر است فردین میرکـی فـعـال کـارگـری  .   آزاد شد 

ھـای     برای کمک به ایجاد تشکـل   عضو کمیته ھماھنگی 
ـنـدج   کارگری که در روز شنبه اول آذر مـاه در شـھـر سـن
ـرد  ـب . دستگیر  شده بود ھمچـنـان در بـازداشـت بـه سـر مـی

ـیـن کـارگـری مـھـابـاد ضـمـن عـرض   کمیته دفاع از فعال
تبریک به مناسبت آزادی منیژه صادقی خـواسـتـار آزادی  

ـیـان    بدون قید و شـرط تـمـامـی   کـارگـران زنـدانـی و زنـدان
 .سیاسی است 

 کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد 
 

 تبریک به مناسبت آزادی منیژه صادقی
منیژه صادقی فعال کارگری وفعال زنـان و کـودکـان کـه  
ـبـاس   روز چھارشنبه پنجم آذرماه به دنبال یورش مامـوریـن ل
شخصی به منزل ایشان، دستگیر و به مـکـان نـامـعـلـومـی  

انتقال داده شده بود صـبـح  
روز دوشنبه دھـم آذر مـاه  

ـقـه  ٩٣  ـی ـرار وث   ٤٠   بـا ق
میلیون تومـانـی از زنـدان  

ــــه  .  آزاد شــــد  ـت ـــ ـی ـــ کــــم
ھماھنگی برای کـمـک  
ــجـاد تشــکـل ھــای   بـه ای
ـریـک   ـب کارگری ضمن ت

آزادی این عزیز به خـانـواده، دوسـتـان و ھـمـه کـارگـران و  
ـیـه   ـیـد و شـرط کـل فعالین کارگری، خواھان آزادی بـی ق

ـنـد مـی بـاشـد  ـیـن در ب ـتـه  .  کارگران زندانی و فعـال کـمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
دادگاھی مجدد بھنام ابراھیم زاده و تبعید 

 بھنام به بند یک زندان گوھر دشت
ـنـد   دادگاھی مجدد بھنام ابراھیم زاده و تبـعـیـد بـھـنـام بـه ب

ھای کارگری ،    کارگران ، تشکل !  یک زندان گوھر دشت 
  ١٢ ھای شریف و آزاده  بھنام ابراھیم زاده امروز مـورخ    انسان 

ـقـالب تـھـران  ١٣٩٣ آذر ماه    برای چـنـدمـیـن در دادگـاه ان
ـقـال   ـت توسط قاضی احمد زاده  به اتھام اخالل در نـظـم و ان

ھایش به خارج از زندان دادگاھی دادگاھی شد ، مـا    نوشته 
 اعـالم کـرده  ٣٢  اطالعیـه شـمـاره     یعنی   در اطالعیه قبلی 

ـم شـدیـد بـھـنـام از سـوی   بودیم که به خاطر ضـرب و شـت
ماموران امنیتی زندان رجایی شھر دادگاه به تعـویـق افـتـاد  

قابـل ذکـر اسـت  .  اما امروز مجددا این دادگاھی انجام شد 
که بعد از دادگاه بھنام را به بند یک زندان گـوھـر داشـت  
ـیـان خـطـرنـاک و   منتقل کردند که محل نگـھـداری زنـدان

 اعدام به سـر    زندانیانی است که در انتظار حکم ضد  انسانی 
 . میبرند 

ـم زاده ضـمـن مـحـکـوم کـردن   ـراھـی کمیته دفاع از بھنام اب
دادگاھی و تبعید مجدد بھنام خواستار توقـف اذیـت و آزار  

 .  کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است   و آزادی تمامی 
 ١٣٩٣ دوازده  آذر ماه  

 
تجمع کارگران کارخانه ی آجر شیل 
 سنندج در مقابل استانداری کردستان

ـر  ١٨  تعداد  ١١/٩/٩٣ طبق گزارش رسیده، روز سه شنبه   ـف  ن

ـنـدج کـه سـه   از کارگران اخراجی کارخانه ی آجر شیل سن
ـبـات   سال پیش از کار اخراج شده بودند، جھت کسـب مـطـال
ـراض   خود، در مقابل استانداری کردستان تجمع نموده و اعـت
ــاســت ھــای   ــن و ســی ــوانــی ــمــامــی ق ــه ت ــت ب خــود را نســب
کارگرستیزانه ی دولت و ارگـان ھـای سـرمـایـه سـاالر آن  
ـرداخـت حـقـوق پـایـمـال شـده ی   اعالم نمودند و خواستار  پ

شایان ذکر اسـت کـه  .  خویش از استانداری کردستان شدند 
کارگران مـذکـور پـس از گـذشـت سـه سـال از اخـراج و  
ـتـی،   اعتراضات و تجمعات متعدد در مقابل ارگان ھای دول

  ٦ ھنوز مطالبات خود را که شامل چھارده سال سـنـوات و  
ـفـوذ کـارفـرمـا در   ماه حقوق می باشد را به دلیل اعمـال ن
ارگان ھای ذی نفوذ دریافت ننموده و با تـوجـه بـه رأی و  
حکم دادگاه که به نفع کارگران نیز صادر شده، کماکان بـا  
ــداری   ــان جـواب ھـای ســربـاالی کـارفــرمــا کــه خــود  اسـت

کمیته ھـمـاھـنـگـی  . کردستان می باشد مواجه می باشند 
 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 میلیون ١٠٠واحد سیده با سپردن  وثیقه 

 مرخصی آمد  روز به ٥تومانی برای 
ھـمـانـگـونـه  !  ھای کارگری و مـردم آزاده   کارگران ، تشکل 

 کمیته دفاع از فعالین کارگـری  ٢٤ که در اطالعیه شماره  
ـنـب  ٨ مھاباد به اطالع رسانده بودیم روز شنبه    آذر مـادر زی

مادر واحد سیـده فـعـال کـارگـری  )   دایه باجه  (  کرمیانی 
ـرای کـمـک بـه    زندانی و از اعضای کمیته ھماھنگـی   ب

ـیـمـاری در    ایجاد تشکل  ھـای کـارگـری کـه بـه عـلـت ب
بیمارستان مھاباد بستری شده بود برای ھمیشه از میـان مـا  

واحد سیده برای اینکه بتواند در این شـرایـط  کـنـار  . رفت 
مرخصـی کـرده بـود کـه    خانواده و بستگان باشد درخواست  

مـرخصـی واحـد      با  ١٣٩٣  آذر  ١٠ امروز بعد از ظھر مورخ  
مرخصـی آمـد ، قـابـل     روز به  ٥ موافقت شد و واحد برای  
ـقـه  ٥ مرخصی    ذکر است که برای این   ـی ـرار وث   ١٠٠  روز ق

ـقـه از طـرف    میلیون تومانی صادر شد که تـھـیـه  ـی  ایـن وث
ـتـه  .  مرخصی واحد موافـقـت شـد   خانواده و آشنایان با   کـمـی

ـیـت مـجـدد بـه   دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضمن تسـل
    واحد سیده و خـانـواده عـزیـزش خـواسـتـار آزادی تـمـامـی 

کمیتـه دفـاع از  .  کارگران زندانی  و زندانیان سیاسی است 
 ١٣٩٣ دھم آذر  .  فعالین کارگری مھاباد 

 
پیام تسلیت کمیته ھماھنگی به مناسبت 

 درگذشت مادر رفیق واحد سیده
با  تـاسـف بـا  !  به مناسبت درگذشت مادر رفیق واحد سیده 

ـنـب کـرمـیـانـی  ١٣٩٣  آذرماه  ٨ خبر شدیم که روز شنبه    زی
، مادر  گرامی واحد سیده عضو دربند کمیتـه  ) دایه باجه  ( 

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگـری و  
از فعالین کارگری شھر مھاباد، بر اثر بیماری فوت نـمـوده  

ما اعضای کمیته ھماھنگی، درگذشـت ایـن مـادر  .  است 
رنج دیده  را به رفیق عزیز واحد سیده و دیگر بستگـان آنـان  

ـرای کـمـک بـه  .  تسلیت می گوئیم  کمیته ھماھـنـگـی ب
 ایجاد تشکل ھای کارگری  
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 NUTحمایت اتحادیه ملی معلمان بریتانیا 
 از شاھرخ زمانی و رضا شھابی

 شبک  ھمبستگی کارگران ایران 
ـیـا   رھـایـی  ( با تالش رفقای احیای مارکسیستی در بریتـان

و رفقا شبکه ھمبستگی کارگری،  ھفت  گـذشـتـه  )  کارگر 
، طـرحـی  «شام ¬لویی »در   (NUT) «اتحادی  ملی معلمان »

ـــت از   را در حـــمـــای
شاھرخ زمانی و رضـا  
شـھـابـی بـه تصـویــب  

ـــد  ـــل مـــاه  .  رســـان اوای
 NUTنوامبر، شاخـ   

 «سـاوث وارک »در  
ھمین اقـدام را انـجـام  

 .داد 
شـاھـرخ  !  شاھرخ رضـا 

زمانی و رضا شھابی  
ــن   ــد ای ــی را آزاد کــن
شـعــبـه، خــاطـر نشــان  

ــد کــه  ــن  -١ :  مــی ک
ــی از   ــان شــاھــرخ زم
ــاشــان   ــکــای نــق ــدی ســن
ــل ســال   ــھــران از اوای ت

 و رضا شھابـی  ٢٠١٢ 
ــــای   ــــک ــــدی ـن ـــ از س
کارگران اتـوبـوسـرانـی  

ـیـت  »، ھر یک به اتھام  ٢٠١٠ تھران از سال   اقدام علیه امـن
ملی از طریق ایجاد یـا عضـویـت در گـروه ھـای مـعـانـد  

، یعنی فعالیت برای ایجاد اتحادیـه ھـای کـارگـری  «نظام 
ـرنـد  ایـن دو فـعـال از    -٢ .  مستقل، در زندان به سـر مـی ب

بدرفتاری، شکنجه، و عدم ارائ  تسھیالت پزشکی در زنـدان  
آن ھا برای مـداوای پـزشـکـی خـود، و    -٣ . آسیب دیده اند 

ھمین طور مداوای سایر زندانیان، وارد اعتـصـاب غـذا شـده  
ـیـد بـه . بوده اند  //:https: برای اطالعات بیش تر رجوع کن

freeshahrokh.wordpress.com   ـقـاد این شـعـبـه اعـت

ـیـش از سـه دھـه از سـرنـگـونـی    -١ : دارد که  با گذشت ب
دیکتاتوری وحشیان  شاه به دست کـارگـران، آن ھـا اکـنـون  

ـرار دارنـد  ـبـدادی مشـابـھـی ق  -٢ .  تحت سرکوب رژیم است
ـرپـایـی   ـرای ب رژیم جمھوری اسالمی ایران ھرگونه تـالش ب
اتحادیه ھای کارگری مستقل یا سازماندھی اعتصـاب را  

ــد  ــب  ( ضــرب و شـتــم، بـازداشــت  .  سـرکـوب مـی کـن اغـل
ـیـن  )  غیرقانونی  ـیـه فـعـال و شکنجـه، بـه طـور دائـمـی عـل

بـا وجـود ایـن،    -٣ .  کارگری به کار گـرفـتـه مـی شـونـد 
ـران بـه مـبـارزه ادامـه مـی دھـنـد  مـاه ھـای  .  کارگران ای

 شاھد مـبـارزات مـھـمـی از سـوی  ٢٠١٤ سپتامبر و اکتبر  
. کارگران معدن زغال سنگ، خودرو، کاشی و نیشکر بـود 

تحریم ھای اقتصادی تحمیلی غرب علیه ایران، شـرایـط    -٤ 
را برای کارگران ایران ھم به لحاظ اقتصادی و ھم سیاسـی  

 -١ :  شعب  اتحادیه مقرر مـی دارد کـه .  دشوارتر می سازند 
اطالعات دربار  کمپین آزادی شاھـرخ و رضـا را از طـریـق  
ـیـار اعضـایـش   بولتن ھای خبری و وب سایت خود در اخـت

اعضا را تشویق به امضای طومار اعتراضـی    -٢ . قرار دھد 
ـرای امضـای   و درخواست از نمایندگان خود در مـجـلـس ب
. طرح پیشنھادی مطرح شده از سوی جان مک دانل نمایـد 

ـران »سخنرانی را از    -٣   «شبک  ھمـبـسـتـگـی کـارگـران ای
ـیـ     -٤ .   پوند کـمـک مـالـی کـنـد ٥٠ دعوت و مبلغ   ـیـان ب

ـیـامـی ویـدیـویـی را بـه نشـانـ    ـتـشـر و پ مختصری را مـن
 .ھمبستگی آماده کند 

 
تجمع کارگران کارخانه ی آجر شیل 
 سنندج در مقابل استانداری کردستان

  ١٨  تـعـداد  ١١/٩/٩٣  طبق گزارش رسیده، روز سه شنبـه  
ـنـدج کـه   نفر از کارگران اخراجی کارخانه ی آجر شیل سـن
ـیـش از کـار اخـراج شـده بـودنـد، جـھـت کسـب   سه سال پ
مطالبات خود، در مقابل استانداری کردستان تجمع نمـوده و  
اعتراض خود را نسبت به تمامی قوانیـن و سـیـاسـت ھـای  
کارگرستیزانه ی دولت و ارگـان ھـای سـرمـایـه سـاالر آن  
ـرداخـت حـقـوق پـایـمـال شـده ی   اعالم نمودند و خواستار  پ

شایان ذکر اسـت کـه  .  خویش از استانداری کردستان شدند 
کارگران مـذکـور پـس از گـذشـت سـه سـال از اخـراج و  
ـتـی،   اعتراضات و تجمعات متعدد در مقابل ارگان ھای دول

  ٦ ھنوز مطالبات خود را که شامل چھارده سال سـنـوات و  
ـفـوذ کـارفـرمـا در   ماه حقوق می باشد را به دلیل اعمـال ن
ارگان ھای ذی نفوذ دریافت ننموده و با تـوجـه بـه رأی و  

حکم دادگاه که به نفع کارگران نیز صادر شده، کماکان بـا  
ــداری   ــان جـواب ھـای ســربـاالی کـارفــرمــا کــه خــود  اسـت

کمیته ھـمـاھـنـگـی  . کردستان می باشد مواجه می باشند 
 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 

 اخبار بین المللی
 

  ساعته٢٤  اعتصاب عمومی -یونان 
ـر  ٢٧ صبح پنجشنبه   شـھـرونـدان یـونـان در  )   آذر ٦ (  نـوامـب

ـتـصـادی،   اعتراض به ادامه اجرای سیاستـھـای ریـاضـت اق
ـر  .  اعتصاب بیست و چھار ساعته خود را آغاز کردند  ـر اث ب

این اعتصاب عمومی، ھمه پروازھای فرودگاه آتن لغو شـده  
است و ھمچنین ھیچ کشتیی اسکله ھـا را تـرک نـمـی  

ـر روی  .  کند  اکثر مغازه داران ھم درھای فروشگاه ھا را ب
یک از این مغازه داران نارضایتی اش  .   مشتریان بسته اند 

اعتصاب حداقل کاری اسـت کـه  : "را چنین بیان می کند 
ـریـدن از  .  می توان کرد  به نقطه ای رسیده ایم کـه قصـد پ
ـری انـجـام داد .  پنجره را داریم  مـدارس،  ."   باید کار بـزرگـت

ـقـل عـمـومـی و   بانکھا، بیمارستانھا، شرکتھای حـمـل و ن
ـیـوسـتـه انـد  . تقریبا ھمه مراکز دولتی به ایـن اعـتـصـاب پ

 میالدی تاکنون در حـال اجـرای  ٢٠١٠ کشور یونان از سال  
ـتـصـادی اسـت  از سـوی دیـگـر،  .   برنامه ھای ریاضـت اق

یکروز قبل از اعتصاب در شھر پاریس مـقـامـات یـونـان در  
ـنـدگـان بـانـک  ( مالقات با تروییکا   گروه متشکل از نـمـای

) مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و کمـیـسـیـون اروپـا 
ـتـصـادی شـدنـد،   خواستار کاھش سیاستھای سختگیرانه اق

 .اما این خواسته آنھا رد شد 
 

 افزایش شمار بیکاران -فرانسه 
اعـالم  )   آذر ٦ ( نوامبر  ٢٧  وزارت کار فرانسه روز پنجشنبه  

کرد بیکاری در این کشور به میزان بی سابقه ای افـزایـش  
ـیـکـاران  .  یافته است  طبق اعالم وزارت کار فرانسه شـمـار ب

 ھـزار و  ٤٦٠ این کشور تا پایان ماه اکتبر به سه میلیون و  
 نفر رسید که در مقایسه با شمار بیکاران ایـن کشـور  ٩٠٠ 

تا پایان ماه سپتامبر ھشت دھم درصد افزایش را نشان مـی  
ـر  ٤٠٠  ھزار و  ٢٨ براین اساس در ماه اکتبر تعداد  .  دھد  ـف  ن

به شمار بیکاران در فرانسه افـزوده شـده اسـت، در ھـمـیـن  
ـرخ   رابطه خبرگزاری آلـمـان از پـاریـس گـزارش داد کـه ن
ـیـش از ده درصـد رسـیـده اسـت  . بیکاری در فرانسـه بـه ب

ـیـسـت و   ھمچنین براساس گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ب
چھار؛ اوضاع کار در فرانسه ھمچـنـان بـد اسـت و مـیـزان  

این وضعیت در حالی اسـت کـه  .  بیکاری ھمچنان باالست 
ـرخ  «فرانسوا اوالند » ، رئیس جمھور فرانسه وعـده کـاھـش ن

 . را داده بود ٢٠١٣ بیکاری تا پایان سال  
 

اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی  -آلمان 
 لوفت ھانزا

ـرز " به گزارش خبرگزاری   ـت ـبـه  " روی  آذرمـاه  ٩ ، روز یـکـشـن
ـبـانـان شـرکـت  : " اتحادیه خلبان ھای آلـمـان اعـالم کـرد  خـل

ـبـه  "  لوفت ھانزا " ھواپیمایی   طی روزھای دوشنبه و سـه شـن
 ."اعتصاب خواھند کرد 

اتحادیه خلبان ھای آلمان این موضوع را پـس از آن اعـالم  
کرد که گفتگو با مسئوالن شرکت ھواپیمایی لوفت ھـانـزا  
در خصوص برخورداری خلبان ھای این شرکت از مـزایـای  
ـرو شـد  . بازنشستگی زودرس بـار دیـگـر بـا شـکـسـت روب

اختالف اتحادیه خلبان ھای آلمان و مسئوالن شرکـت ھـای  
ھواپیمایی این کشور درباره موضوع مزایای بـازنشـسـتـگـی  
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زودھنگام، طی سال کنونی بارھا به اعتصاب خلبان ھـا در  
این کشور منتھی شده و جابجایی ھزاران مسافـر را تـحـت  

 .تاثیر قرار داده است 
 

باالترین نرخ بیکاری از سال  -ایتالیا 
  میالدی٢٠٠٤

ـر سـال جـاری   ـب نرخ باالی بیکاری در ایتالیـا در مـاه اکـت
ـرخ  .  رکورد شکست  موسسه ملی آمار ایتالیا روز جـمـعـه ن

ـیـا  ١٣.٢ بیکاری در کشور را   ـتـال  درصد جمعـیـت فـعـال ای
ـم از سـال  . اعالم کرده است  ـریـن رق   ٢٠٠٤ ایـن آمـار بـاالت

ـیـا، سـومـیـن  .  میالدی محسوب می شود  ـتـال این نرخ در ای
ـر   ـتـامـب قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو نسبت بـه مـاه سـپ

ـیـن جـوانـان  .   درصد رشد داشته است ٠.٣  نرخ بیکاری در ب
 درصد افـزایـش یـافـتـه و بـه رقـم  ٠.٦  ساله نیز  ٢٤  تا  ١٥ 

 . درصد جمعیت این قشر رسیده است ٤٣.٣ 
 

بازداشت کارگران مھاجر به جرم  -قطر 
 اعتصاب

پلیس قطر صد تن از کارگران مھاجر را به جـرم اعـتـصـاب  

ـتـشـره، پـس از آنـکـه  .  بازداشت کرد  برپایـه گـزارشـات مـن
ــل   ــوسـازی ھـت ــان پــروژه ن از کــارگــران  "  دوحــه " کـارفــرمـای

ـر  ٢٨ خواستند که غروب جمعـه   گـذشـتـه  )   آذر ٧ (  نـوامـب
 تـن از  ٨٠٠ یعنی شب یک روز  تعطیل کار کنند، حدود  

این کارگران کـه  .   کارگران مھاجر دست به اعتصاب زدند 
ـراردادھـای نـاعـادالنـه شـغـلـی و   پیش از این از شـرایـط ق
درآمدھای پایین تر از خط فقر به تنگ آمده بودنـد، دسـت  

اعتصاب کنندگان،  از کشورھایـی  .  از کار کردن کشیدند 
برای کار بـه قـطـر  "  ھند، نپال، سریالنکا و بنگالدش " مانند  

آمده اند و در پروژه نوسازی ھتل دوحه قطر مشغول به کـار  
شایان ذکر است در روز اعتصاب، کارفرمـاھـا بـا  .   ھستند 

کارگران اعتصابی برخورد فیزیکی کرده اند و پـس از آن،  
ایـن  .   تن از کارگران توسط پلیس قطر بازداشت شـدنـد ١٠٠ 

کارگران بازداشتی در معرض اخراج از کشور قرار دارنـد و  
 .قرار نیست حق و حقوق معوقه آنان پرداخت شود 

 
و " الشباب"حمله گروه اسالمی  -سومالی 

  کارگر معدن٣٦کشتار 
شبه نظامیان مسلح وابسته به گـروه اسـالمـگـرای الشـبـاب  

مسئولیت حمله به معدنی در مرز میان کنیا و سومالـی را  
ـر  ٢٩ این حمله که شـامـگـاه  . به عھده گرفتند    ٨ (  نـوامـب

 کیلومتری شـھـر مـانـدرا در  ١٥ و به معدنی واقع در  ) آذر 
نزدیکی مرز کنیا و سومالی و در محلـی رخ داد مـرگ  

ـر  ٢٩ شامگاه  .  کارگر را در پی داشت ٣٦  )  آذر ٨ (  نـوامـب
شبه نظامیان الشباب ھمچنین یک میـخـانـه در شـھـرک  
ـیـز   واجیر را ھدف حمالت خود قرار دادند که در این حملـه ن

ـر حـمـالت  .   تن مجروح شـده انـد ١٢ یک نفر کشته و   اکـث
این گروه اسالمگرا به مناطقی در شمال شرق کنیا صـورت  

ایـن  .  می گیرد که اغلب ساکنان آن غیر مسلمانان ھستنـد 
ـیـز پـس از حـمـلـه بـه اتـوبـوسـی کـه   گروه ھفته گذشته ن

 تن از آنھا را به گلـولـه  ٢٨ سرنشینان آن غیر مسلمان بودند،  
 .بستند 

 
 ھای کوتاه خبر

 
  ٤٥ در شیلی بعد از  "  لوس برونس " کارگران معدن    -شیلی  

ـنـد دسـت بـه    مذاکره و بی  ـت ـم گـرف  تتیجه ماندن آن تصـمـی
. خواست آنـھـا بـھـبـود شـرایـط کـار اسـت .  اعتصاب بزنند 

ـیـد  ٩٦ تصمیم به این اعتصاب توسط    درصد از کارگران تـائ
ـیـش از  .  شده است    ٦ انتظار میرود این اعـتـصـاب روزانـه ب

 . میلیون دالر به این شرکت خسارت وارد بکند 
 
ـیـمـایـی  " یورونیوز "به گزارش   -آلمان   خلبانـان شـرکـت ھـواپ
، به دنبال اعتصاب در روزھای دوشنبه و  " لوفت ھانزا " آلمان  

 دسامبر نیز اعتصاب مـی  ٤ سه شنبه اعالم کردند پنجشنبه 
 .کنند 

ـروازھـای ارزان   اتحادیه خلبانان اعالم کرده است اعتصاب، پ
قیمت و نیز پروازھای مسیرھای کوتاه و متوسط را تـحـت  

ـبـانـان شـرکـت  .  تاثیر قرار نخواھد داد  نھمین اعـتـصـاب خـل
 ھـزار  ١٥٠ ھواپیمایی آلمان در سالجاری برنامه مسافرتـی  

 .مسافر را تحت تاثیر قرار داده است 
 

 

 


