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ــبــق قــانــون کــار، شــورای   ط
ــــاس   ـر اس ـــ ــــی کــــار ب عــــال

ــه   ســه "  ــب ــنــدگــان  "  گــرایــی   جــان نــمــای
کارفرمـایـان، دولـت و کـارگـران  
یعنـی کـانـون عـالـی شـوراھـای  
اسالمی که تشکلھای دست ساز  
ــی اســت، در مــورد مــیــزان   دولــت
ـری   ـم گـی حداقل دستمـزد، تصـمـی

 . میکند 

ـبـه گـرایـی، امـری   اصل سه جـان
جھانـی در کشـورھـای سـرمـایـه  
داری و اصلی از  مـقـاولـه نـامـه  

آی ال  " ھای سازمان جھانی کار  
ـریـن حـالـت دو  .  اسـت "  او  در بـھـت

ـبـه گـرایـی   جانب از این سـه جـان
ــرمــایــان و دولــت، حــامــی    کــارف
صاحبان کار ھستند و کـارگـران  
ـنـد   فقط یک جانب قضـیـه ھسـت

ـم   ـیـز در تصـمـی ـقـش آنـان ن کـه ن
گیری باز به توازن قوای جـامـعـه  
ـراضـی   ـبـش اعـت و مـوقـعـیـت جـن

ــگــی دارد  امــا  .  کــارگــران بســت
موضوع اینست که در ایران حتـی  
ھمین سه جانبـه گـرایـی کـه دو  
جانبش مستقیـمـا مـحـافـظ سـود  
صاحبان سرمایـه و کـارفـرمـایـان  

ــا   ــه اخــبـاری کــه عــمـدت ـنـاب ب
ــحــادیـه آزاد کــارگــران  " تـوســط   ات

ـر  "  ایران  منتشر شده است، دور اخـی
اعتراض کارگران ایران خـودرو بـه  
پائین بودن سـطـح دسـتـمـزدھـا، از  

 دی شـروع شـده  ١٦ بعدازظھر روز  
سطح دستمزد ھـیـچ بـخـش  .  است 

ــا قــدرت   از کــارگــران در ایــران ب
ــدارد  ــاســب ن ــدشــان تــن ــق  .  خـری طــب

ـرگـزاری   آخرین گزارشـی کـه خـب
ــشــر کــرده، و   ــت ــی مــھــر مــن ـت دول
مبنای آن ھم مـحـاسـبـات بسـیـار  
محافظه کـارانـه و دولـت پسـنـد  

کانون شـوراھـای اسـالمـی کـار  
تھران است، حداقل دستمـزد یـک  
ـم   ـی کارگر بـایـد حـداقـل سـه و ن

یادآوری این  . ( میلیون تومان باشد 
ـنـھـا   نکته الزم است که منظور ای

خـط  " ھـمـان  "  حداقل دسـتـمـزد " از  
ـیـون  "  فقر  ـل است که سه و نیـم مـی

با این وجود اکثریت  .)  تومان است 
ـران   ـفـاق کـارگـران ای ـریـب بـه ات ق
ـریـن و   خودرو، که یکی از بـزرگـت
پر سودترین شرکتـھـای نـوع خـود  
در خاورمیانه اسـت،  بـا اضـافـه  

   ژانویه آغاز شد١٢از  ھفته کارزار در حمایت از بھنام ابراھیم زاده
 ٨           صفحه  

 مخمصه ای  بر سر تعیین میزان 
 حداقل دستمزدھا

 شھال دانشفر 

ــه   ــری ــه نش ــت در شــمــاره گــذش
ـرانـس   ـف کارگر کمونیست بـه کـن
اقتصادی پرداختیم کـه از سـوی  
ـرپـا شـده بـود و اشـاره   حکومت ب

ـتـصـادی " کردیم کـه   " فـعـاالن اق
ـرانـس،   ـف شرکت کننده در این کـن
ـرون   ـرای ب نھایت راه حـلـی کـه ب
رفت جمھوری اسالمی از بـحـران  
اقتصادی ارائه خـواھـنـد داد، بـه  

 سال گذشـتـه، تـحـمـیـل  ٣٥ مانند  
ھزینه بحران  به دوش تـوده مـردم  

ــود  ــد ب ــواھ ــکــش خ ــن  .  زحــمــت ای
حکومت، اساسا حکومتی نیسـت  

که راه حل ھای روتین بـورژوایـی  
. بتواند مشکل گشـای آن بـاشـد 

ـیـایـی   اقتصاد غارتـگـرانـه و مـاف
سراسر در فسـاد غـرق شـده ایـن  

 .حکومت، درمان پذیر نیست 
ــت   ــای ــه س ــذشــت ــه گ ــت  در ھــف
ـرای چـنـد   حکومتی خبر آنالین ب
ـتـشـر کـرد   ساعت نوشته ای مـن
که رسما سپاه پاسداران را مسبـب  
ـنـه شـده در عـرصـه   فساد نـھـادی
ــوری اســالمــی   ــھ ــم ــصــاد ج اقــت

ـرد  ـرفـــی کــ بـــه گـــزارش  .  مـــعــ
ـری   ـتـھـای خـب ایـن سـایـت  "  سای

    آنکه به نام سـپـاه اشـاره کـنـد   بی 
نوشته بود نھادی که در کسـوت  
ـیـس   ـل ضابط قوه قضائیه ھمچون پ

تواند زندان و سـلـول داشـتـه و    می 
ــی و   ــدان ــازداشــت، زن افــراد را ب

ــد  ــن ای     مــجــمــوعــه   بــازجــویــی ک
در  "  آنـالیـن   خبـر . " است "  خطرناک " 

ــاه را   ادامــه یــادداشــت خــود ســپ
صاحب موشک، بمب و ھواپیـمـا  
ـرای   ـراتـی ب و دارنده شرکت مخـاب
شنود، اختالل در اینترنت و ارسـال  

ایـن  .  پارازیت معـرفـی کـرده بـود 

 درد بی درمان سرمایه اسالمی
 یاشار سھندی 

مدیریت نقطه : ایران خودرو
 قوت کارگران را می شناسد

 ناصر اصغری 

 چالش مجلس با کارگران
            نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
 ١٠          صفحه  

 ٩  صفحه  

 ٥         صفحه  

 ٧         صفحه  

 ٣        صفحه  
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, ام دی٢٣,  ســـه شـــنـــبـــه
١٣٩٣  

 ٢٠١٥ ژانویه ١١
 

 این نامـه را بـرای اعـالم 
عمیق ترین ھـمـدردی مـان 
نسبت بـه حـمـلـه جـبـونـانـه 
علیه دفتر شـارلـی ابـدو و 
ــــه  ــــیــــرحــــمــــان کشــــتــــار ب
. ھمکارانتان مـی نـویسـیـم

ما این عـمـل وحشـیـانـه را 

 .شدیدا محکوم می کنیم
این فقط حـمـلـه ای نـفـرت 
انگیز به مـجـلـه شـمـا کـه 
شجاعانه در برابر جـھـالـت، 
تبعیض و خـرافـه ایسـتـاده 
است نبود، بلکه ھمـچـنـیـن 
حـمــلــه ای بــود بــه آزادی 
بیان و حق بی قید و شـرط 
انتقاد از مذھب و تـمـسـخـر 

این حملـه ای بـود .  مذھب
 .علیه مدنیت و انسانیت

آنھا امید داشـتـنـد شـمـا و 
آزادی بـــیـــان را ســـاکـــت 

بـرعـکـس، در پـی .  کـنـنـد
این حمله، یک موج عظیم 
انسانی در فرانسه، اروپا و 

سراسر جھان در ھمبستگی 
با شما و آرمـانـتـان شـکـل 

 .گرفت
 

تروریست ھای اسالمی که 
به این عمل وحشیانه دسـت 
زدند متـعـلـق بـه جـنـبـشـی 
ھستند که دھھا سال اسـت 
مشـغـول جـنــایـاتــی عــظـیــم 
علیه مردم و منتـقـدیـن بـه 
اسالم در کشورھائی مانند 

ایران، عراق، افغـانسـتـان و 
نیـجـریـه و دیـگـر مـنـاطـق 

 .اسالم زده است
مقابله با این جـنـبـش کـار 
نیروھای چـپ، سـکـوالر، 
ــدیــش و  ــســت، آزادان ــئــی آت
مترقی است کـه دفـاع از 
آزادیھای بی قـیـد و شـرط 
. برایشان ھدفی مقدم اسـت

شارلی ابدو به ایـن کـمـپ 
 .تعلق دارد

 حزب ما متعھد به مبارزه 
ـــیـــه  ـــل ـــخـــت ع ـــرس ای س
اسالمیسـم ھـم در ایـران و 
. ھم در سطح جھانـی اسـت

مــا مــتــعــھــد بــه دفــاع از 

آزادی بی قید و شرط بیان 
ــم ــقــد مــذھــب ھســتــی . و ن

رفقـای مـا سـالـھـاسـت در 
ـــرای  ـــی ب ـــان ـــھ ـــح ج ســـط
ـــوق  ســـکـــوالریســـم و حـــق
جھانشمول و علـیـه قـوانـیـن 
شــریــعــه، تــرک مــذھــب و 
کـفـر و مـجـازات اعـدام و 
. سنگسار کمپین میکـنـنـد

در ایـران، مـا مــتـعـھـد بــه 
ـــی جـــمـــھـــوری  ـــگـــون ســـرن

اسالمی، یـعـنـی یـکـی از 
پایه ھای اسالم سیاسـی و 
اسالمیسم، و ایجاد جامعـه 
ـــر  ـــراب ـــاز و ب ای آزاد، ب

 .ھستیم
 در ھمبستگی بـا شـمـا و 
در گرامیداشـت یـاد عـزیـز 
 ھمکاران از دست رفته تان

بـــرای جـــھـــانـــی رھـــا از 
مذھب، جھالت، تبـعـیـض و 

 خرافه
 برای جھانی بھتر

 اصغر کریمی
 از طرف ھیات اجرائی

حزب کمونیسـت کـارگـری 
 ایران

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

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

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

به ژرارد بی ا رد، : اصغر کریمی
 سردبیر، و کارکنان شارلی ا بدو
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است، جـانـب سـومـش کـه بـایـد  
ـنـدگـانـی از   علی الحـسـاب نـمـای
کارگران باشد، نیز توسط تشـکـل  
ـتـی یـعـنـی   ھای دسـت سـاز دول
کانون عالی شوراھای اسـالمـی،  

 .  نمایندگی میشود 
بنابراین در ایران ما بـا مضـحـکـه  
ـبـه گـرایـی   ای به اسـم سـه جـان
روبروییم که ھیچکدام از ایـن سـه  
. جانب ربطی به کـارگـران نـدارنـد 

ـری   ـم گـی ـیـب در تصـمـی بدین ترت
ھای شورایعالی کار و بساط سـه  
ــه گــرایــی شـان، کــارگــران   جـانــب
جایی ندارند و ھـر سـال مشـتـی  
ـیـارد تـحـت عـنـوان   ـل آخوند و مـی
شورایعالی کار می نشینند و از  
ـرخ   ـر سـر ن باالی سر کـارگـران ب
ــم   ــروی کــارش تصــمــی فــروش نــی

ـنـجـاسـت کـه  . میگیرند  جـالـب ای
تشکل ھای دست ساز حکومتـی  
و دارو دسته ھای خانه کارگـر و  
گرایشات راست توده ایستـی کـه  
ــالــشــشــان مــھــار کــردن   تــمــام ت
مبارزات کارگری در چھارچـوب  
ــن ضــد   ــی ــوان نــظــام مــوجــود و ق
ــه   ــوسـل ب ــا ت کـارگــری آنســت، ب
گفتمان سه جانبه گـرایـی تـالش  
دارند زمینه مصالحه کارگران بـا  
تصمیـمـات شـورایـعـالـی کـار را  

ــد  ــن ــمــان  .  فــراھــم کــن ــت امــا گــف
کارگران این اسـت کـه مـا کـل  
ایــن بســاط را قــبــول نــداریــم و  
دسـتـمـزد کـارگـران بـایـد تـوسـط  
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای

ـیـن شـود  در  .  عمومـی شـان تـعـی
ـقـدان وجـود تشـکـل   نتیـجـه در ف
ــران   ــری، کــارگ ــری کــارگ ــراس س
خود ابتکار عمل را بدست گرفتـه  

ـبـش     ٤٠ و از جمله ما شاھـد جـن
ھزار امضا بر سر خواست افـزایـش  

 . دستمزدھا ھستیم 
ـر ســر   ــز ب ـی در ھـر حـال امسـال ن
ـیـن مـیـزان حـداقـل دسـتـمـزد   تعـی
ـرار   کارگران داسـتـان از ھـمـیـن ق

ـیـل  .  است  ـتـه خـودشـان بـدل به گف
امسـال  "  شرایط خاص حـوزه کـار " 

زودتر دسـت بـه کـار شـده و تـا  
کنون ده جلسه کمیته مزد داشتـه  
اند و دومـیـن نشـسـت مشـورتـی  
شورایعالی کار را ھـم پشـت سـر  

 . گذاشته اند 
بدین ترتیب امسال صف آرایی ھـا  

از یکـسـو  .   زودتر شروع شده است 
شاھد صف آرایـی  شـورایـعـالـی  
ـبـه گـرایـی   کار و بساط سه جـان
ـم و از سـوی دیـگـر   ـی شان ھسـت
صف آرایی کـارگـران و  امسـال  
ـران   ھزاران کارگر در کـارخـانـه ای
ـر سـر   خودرو سوت شروع مبـارزه ب
خواست افزایش دستمـزدھـا را بـه  

از اینروست کـه  . صدا در آورده اند 
ھفده تن معاون وزیر کار  امسـال  
ــن   ـی ـرای تـعــی را سـالــی ســخـت ب

 ..  حداقل دستمزدھا میخواند 
 

گفتمان ھا بر سر تعیین 
میزان دستمزدھا 

 چیست؟ 
خبرگزاری میزان از قـول مـحـمـد  

ـیـس   انـجـمـن  " عطـاریـان نـایـب رئ
صنفی کانون عالی کارفـرمـایـی  

با اشاره به برگزاری دومیـن  "  ایران 
ــســه شــورای عــالــی کــار از   جــل
ـر افـزایـش   مخالفت دولت مبنی ب

ــیــش از    درصــدی حــداقــل  ١٨ ب

ـر   ـرای سـال آتـی خـب دستمزدھا ب
ـنـسـت کـه  .  داد  معنی این خبر ای

ـیـشـنـھـادی دولـت افـزایـش   رقم پ
ـلـغ  ١٨ حداکثر     ٦٠٨  درصد به مب

ــمــزد   ــت ھــزار تــومــان حــداقــل دس
کنونی و  رسیدن آن به رقمی در  

 .  ھزار تومان است ٧٠٠ حدود  
محمد عطاریان ضمـن اعـالم ایـن  
خبر با اشاره به مـبـاحـث صـورت  

گرفته در خصوص دومین جـلـسـه  
ـیـن   ـرای تـعـی شورای عالی کار ب

  ٩٤ دسـتـمـزد کـارگـران در سـال  
ـیـل شـرایـط بـد  :  اعالم کرد  به دل

ـرخ دسـتـمـزد   اقتصادی افـزایـش ن
ــازھــای   ــی ــن ن ــی ــری در تــام ــی تــاث

از ایـن  .  معیشتی کارگران نـدارد 
رو در صورتی که دولت سـیـاسـت  
ــود را از   ــی خ ــایــت ــم ــای ح ھ

کارفرمایـان افـزایـش دھـد و بـه  
ـرداخـت   ـنـه پ تعھدات خود در زمـی
ـیـدی   تسھیالت به واحـدھـای تـول
عمل کند، کارگر و کارفرما بـه  
ــرفــه در خصــوص   صــورت دو ط
. دستمزد به توافق خواھـنـد رسـیـد 

بعد ھم با این استدالل که ھـمـواره  
ھـزیــنـه ھـایــی بــیـش از حــداقــل  
ــان   ــمـزد بــر دوش کــارفـرمــای دسـت
است، بر افزایش منطقی دسـتـمـزد  
ـنـده تـاکـیـد   کارگـران در سـال آی

 . کرد 
 لب گفته محمـد عـطـاریـان رھـا  
ــیــن مــزد بــه تــوافــق   ــی ــع کــردن ت
ـردگــی   کـارفـرمـا و کـارگـر و ب

ـر کـارگـران اسـت  افـزایـش  .  بیشـت
ـیـز   منطقی میزان حداقل دستمزد ن
ــزی جـز  ارزان تـمــام کــردن   چـی
ــار بــرای   ــشــتــر نــیــروی ک بــی

 . کارفرمایان نیست 
جالب اینجاست که مـحـمـد رضـا  

ـنـده  " بقاییان کـه بـه عـنـوان   نـمـای
ــعــالــی کــار  "  کـارگــران  در شــورای

ـر مـربـوط بـه   سخن میگـویـد خـب
 درصــد افــزایــش  ١٨ پــیــشــنــھــاد  

دستمزد از جانب دولت را تکـذیـب  
ـتـه   ـنـکـه گـف ـر ای میکنـد تـا خـب

ــشــود   ــار  "  کــارگــران " مــی ــواســت خ
ـنـد  ٢٧ افزایش    درصدی مزد ھست

او در ایـن رابـطـه  .  را نیز رد کنند 
توضیح میدھد که در ایـن رابـطـه  
ھنوز آماری ارائـه نشـده اسـت و  

براساس آمارھایـی کـه  : " میگوید 
در این جلسه مورد تایید مقامـات  
دولتی نیز قرار گرفت در فـاصـلـه  
ــد   ــدرت خــری ــھــای اخــیــر ق ســال

ـــا   ـران ت  درصـــد از  ٧٥ کـــارگــ
ھای زندگی عـقـب افـتـاده    ھزینه 
سپس حـرف آخـر را زده و  ."  است 

ــدھــد کــه اعضــای   ــح مــی ــوضــی ت
شورایعالی کار در پـایـان دومـیـن  
جلسه تعیین مزد،  بر ایـن تـوافـق  
ـرنـامـه   کرده اند  که طی یـک ب
ــه   چـھـارسـالـه، شـکـاف مـزدی ب

 .".وجود آمده را جبران کنند 
ـتـوان   در دل این تکذیب کردنھا می

 مخمصه ای  بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدھا

 ١  از صفحه  

 

اصل سھ جانبھ گرایی، امری جھانی در کشورھای  
سرمایھ داری و اصلی از  مقاولھ نامھ ھای سازمان  

در بھترین حالت دو  .  است "  آی ال او "جھانی کار  
جانب از این سھ جانبھ گرایی کارفرمایان و دولت،  
حامی  صاحبان کار ھستند و کارگران فقط یک  
جانب قضیھ ھستند کھ نقش آنان نیز در تصمیم  
گیری باز بھ توازن قوای جامعھ و موقعیت جنبش  

اما موضوع  .  اعتراضی کارگران بستگی دارد 
اینست کھ در ایران حتی ھمین سھ جانبھ گرایی کھ  
دو جانبش مستقیما محافظ سود صاحبان سرمایھ و  
کارفرمایان است، جانب سومش کھ باید علی  
الحساب نمایندگانی از کارگران باشد، نیز توسط  
تشکل ھای دست ساز دولتی یعنی کانون عالی  

 .  شوراھای اسالمی، نمایندگی میشود 
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ــی مــخـمــصـه ای کــه   بـه روشـن
ـر سـر مـیـزان   شورایـعـالـی کـار ب
حداقل دسـتـمـزد کـارگـران در آن  

از ھـمـیـن  .  گیر کرده است را دید 
ـر   روست که ھفده تـن مـعـاون وزی
کار از اینکه امسال سال سخـتـی  
برای تعیین میزان حداقل دستـمـزد  
ـرگـزاری ده   کارگران است و از ب
ـتـه مـزد در   جلسه مقدماتی کمـی

 . این فاصله خبر میدھد 
خنده دار اینستـکـه در رابـطـه بـا  
میزان حداقل دستمزدھا  ھفده تـن  

ــد  ــگــوی : مــعــاون وزیــر کــار مــی
ــار  "  ــن ــم تــا در ک ــی درصــدد ھســت

ــدرت   ــل مــزد، ق ــش حــداق ــزای اف
معیشت کارگران نیز افزایش یابـد  

ای    و دستمزد سال آینده بـه گـونـه 
تعیین شود که قـدرت پـس انـداز  

البته در سـال  " .  به کارگران بدھد 
گذشته نیز حرفی مشابـه ھـمـیـن  
را زدند و  دسـتـمـزد کـارگـران را   

ـیـن کـردنـد  ٦٠٨   ھزار تومان تـعـی
که حتی از نرخ تورم اعـالم شـده  
ـر بـود  . رسمی نیز ده درصد کـمـت

اگر چـه در ھـمـانـمـوقـع آمـارھـا  
حکایت از  خط فقر دو میلیون و  

 .ھشتصد ھزار تومان داشت 
ـیـن    ھفـده  تـن در سـخـنـانـش  تـعـی

دستـمـزد بـه مـیـزان درصـد تـورم  
رسمی و سبد معیـشـتـی خـانـواده  

ـیـچـیـده  و  ٤ ای    نفره را امری پ
چرا که بـه  .  کارشناسانه میخواند 

ـیـن " زعم او نرخ تورم   اسـت و  "  پـای
ـرخ تـورم و   باید تناسبی بین این ن

واقعا نیـز  .  معیشت کارگران باشد 
ـرخ تـورم   ـیـن ن برقراری تناسبـی ب
دستکاری شده تـک رقـمـی، بـا  
ـیـون   ـل نرخ خط فقر بیش از سه مـی
. تومانی معمـای دشـواری اسـت 

ـیـسـت کـه تـا   بنابراین بی دلیل ن
. کنون ده جلسه مـزد داشـتـه انـد 

ـر کـردن فـاصـلـه   تعامل بر سـر پ
ھزینه ھا با سطح دستمزدھـا طـی  
برنامه ای چھارساله، در واقـعـی  
تالشی برای خـالص کـردن خـود  
از این مخـمـصـه و  سـربـازدن از   

 .   افزایش فوری دستمزدھاست 
ـیـش از ھـر   ـرھـا ب بدین ترتیب خـب
چیز نشانگر اینست کـه  از ھـم  
ــرای   ــه را ب ــن ــی اکــنــون دارنــد زم
تحمیل حداقل دستمـزدی بـاز ھـم  
ــار زیــر خــط فــقــر آمــاده   ــد ب چـن

و ایـن داسـتـان ھـر سـالـه  .  کنند 
تعیین حداقل دستمزد کارگـران از  
باالی سر آنان در شورایعالی کـار  

 . است 
ــون عــالــی شــورھــای   ــش کــان نــق

 اسالمی کار در شورایعالی کار 
ھمانطور که اشـاره کـردم کـانـون  
عالی شوراھای اسالمی  کار به  

عضـوی  "  نماینده کارگـران "عنوان  
ـبـه گـری   از مضـحـکـه سـه جـان

ایــن  .  حــکــومــت اســالمــی اســت 
نھادھای دسـت سـاز حـکـومـتـی  
کارشان به تعامل رسیدن با دولـت  
و کـارفـرمـایـان و فـراھـم سـازی  
زمینه برای تحمیل دسـتـمـزدھـای  
. زیر خط فقر بـه کـارگـران اسـت 

در جلسات در بسته شـورایـعـالـی،  
ــروش   ــمــت ف ــه قــی چــوب حــراج ب
نیروی کار مـیـزنـد و بـا  چـانـه  

 درصـد و  ١٨ زنی ھا بین مـثـال  
ـره بـازار گـرمـی  ٢٧   درصد و غـی

ـر  . میکنند  از جمله بر سر خط فـق
 ھزار تومان در  ٤٠٠ سه میلیون و  

ـنـد و از فـاصـلـه   ماه بحث میکن
 درصد کـاھـش قـدرت خـریـد  ٧٠ 

کارگران نسبت حداقل دستمـزدھـا  
بعد ھم با تعامـل  .  سخن میگویند 

ـرای    سـال  ٤ اینکه این فاصـلـه ب

دیگر جبران خواھد شد، کـارگـران  
ــه   ــوچ حــوال ــه وعــده ھــای پ را ب

ــد  ــدھـن ــه  .  مـی ــازی ھــر ســال ــن ب ای
ــون شــوراھــای و نــھــادھــای   کــان
کارگری دست ساز حکومتی در  
جلسات در بسته شورایعالـی کـار  

آنھا در این جلسات  بر سـر  .  است 
رقمی بعنوان حداقل دسـتـمـزد بـه  

اما رو به جامـعـه   .  تعامل میرسند 
و رو به کارگران  ھمواره ارقامـی  
ـر  و خـط تـورم ارائـه   از خط فـق
ـراضـی   میدھند تـا  فضـای اعـت

نه این  .  کارگران را آرام نگاھدارند 
تشکلھا و نـه شـورایـعـالـی کـار  
. اعتباری میان کـارگـران نـدارنـد 

کارگران  در مبـارزات ھـر سـالـه  
ـتـه   خود اعالم کرده اند کـه کـمـی
ـبـول   مـزد شـورایـعـالـی کـار را ق
ندارند و اجـازه نـمـیـدھـنـد کـه از  
ـر سـر   ـنـد و ب ـن باالی سر آن بنشـی
ــه زنــی   ــزان مــزدشــان  گــمــان مــی

ـتـمـان اسـت  .   کنند  با ھمیـن گـف
ـر  ٤٠ که    ھزار کارگر طوماری ب

سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ـر سـر ایـن مـوضـوع   داده انـد و ب

 .جنبشی در جریان است 
صف کارگران با خواست 

 افزایش دستمزد
ـرای   در مقابل صف آرایی دولت ب
تعیین حداقل دستـمـزد، کـارگـران  

طـومـار  .  نیز صف خـود را دارنـد 
 ھزار امضا بر سر این خواسـت  ٤٠ 

سه سال قبل شکل گرفت و خـود  
ـرای مـبـارزه ای   بستر مـھـمـی ب
اجتماعی بر سر این خواست را در  
محـیـط ھـای کـارگـری ایـجـاد  

به میدان آمدن ھـزاران  .  کرده است 
کارگران ایران خودرو بـا خـواسـت  
ــزدھــا، ســرآغــاز   ــم ــش دســت افــزای
ــی   ــدی بــر صــف آرای ــمــن ــدرت ق
ـیــیـن حـداقــل   کـارگـران بــرای تـع

ــمــزد ســال آتــی اســت  ــت ــن  .  دس ای
مبارزات زمینه را برای به مـیـدان  
آمدن تمامی مراکز کـارگـری و  
رفتن بسوی اعتراضـی سـراسـری  
با خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ــرده اســت  ــر ک ــم ت ــراھ . فــوری ف
ـم  ـیـونـدی ـپ ـبـش ب . وسیعا به این جـن

خود دولت و دست اندرکارانـش از  
 میلیون تومـان  ٣ خط فقر باالتر از  

حداقـل دسـتـمـزد  .  سخن میگویند 
کارگران نیز باید در قـدم اول سـه  
میلیون تومان باشد و این مبنایـی  
برای تعیین حداقل بیمه بیکـاری،  
مستمری بـازنشـسـتـگـان و ھـمـه  
ـر جـامـعـه   بخش ھای حقوق بـگـی

 . باشد 
 
 

در مقابل صف آرایی دولت برای تعیین حداقل دستمزد، کارگران نیز صف  
 ھزار امضا بر سر این خواست سھ سال قبل شکل  ٤٠ طومار  .  خود را دارند 

گرفت و خود بستر مھمی برای مبارزه ای اجتماعی بر سر این خواست را در  
بھ میدان آمدن ھزاران کارگران ایران  .  محیط ھای کارگری ایجاد کرده است 

خودرو با خواست افزایش دستمزدھا، سرآغاز قدرتمندی بر صف آرایی  
این مبارزات زمینھ را برای  .  کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آتی است 

بھ میدان آمدن تمامی مراکز کارگری و رفتن بسوی اعتراضی سراسری با  
وسیعا بھ این جنبش  .  خواست افزایش دستمزدھا فوری فراھم تر کرده است 

 میلیون تومان  ٣ خود دولت و دست اندرکارانش از خط فقر باالتر از  .  بپیوندیم 
حداقل دستمزد کارگران نیز باید در قدم اول سھ میلیون تومان  .  سخن میگویند 

باشد و این مبنایی برای تعیین حداقل بیمھ بیکاری، مستمری بازنشستگان و ھمھ  
 . بخش ھای حقوق بگیر جامعھ باشد 

 يک دنيای بھتر
 برنامه 

 حزب کمونيست کارگری
 را

  بخوانيد
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 تـا   ٩٠٠ کاری و سایر مـزایـا از  
ــکـصـد ھــزار   ــیـون و ی ـل یـک مـی
تومان دستمزد دریافت میکننـد و  
فقط بخش انـدکـی از آنـھـا کـه  

 سال به باال مـی  ٢٥ دارای سابقه  
ـیـون و   ـل باشند، تا حدود یک مـی
چھار صد ھـزار تـومـان دسـتـمـزد  

 .میگیرند 
این اعتصاب دور اخیر کـه بـه آن  
اشاره شد، ابتدا از طرف کـارگـران  
ــخــش ســواری ســازی و ســالــن   ب
رنگ با خودداری از گرفتن غـذا  
ــروع مــی شــود و ھــمــان روز   ش

 و قسـمـت  ٢٠٦ کارگران سـالـن  
ـیـز بـه   نیرو محرکه این شرکت  ن
ــونــدنــد  ــی ــن اعــتــصــاب مــی پ . ای

ــه مــورخ     ٩٣  دی  ١٧ اطــالعــی
ـــه آزاد مـــی گـــویـــد  ـــحـــادی : ات

ـراض  "  کارگران اعتصابی در اعـت
ــمــزدھــا از   ــت ــودن دس ــایــیــن ب ــه پ ب
دریافت نـاھـار و شـام خـودداری  
ـنـد و بـطـور نـانـوشـتـه ای   میکن
ــصــاب و   ــوع اعــت ــن ن ادامــه ای
گسترش آن در دسـتـور کـارگـران  
ایران خودرو قرار گرفته است و بـا  
ــه   ــرعــت در حــال گســتــرش ب س
تمامی بخشھای کـارخـانـه مـی  

ـراض،  ."  باشد  در سومیـن روز اعـت
کارگـران ھـمـه قسـمـتـھـای ایـن  

ــن  ١٨ شــرکــت روز   ــه ای  دی ب
ـیـونـدنـد  ـراض  .  اعتراض می پ اعـت

کارگران چنان وسیع و یکـپـارچـه  
بود که جز پرسنل مدیریت کسـی  
برای خوردن غذا بـه سـالـن ھـای  

 .غذاخوری نرفته بود 
 

 وعده و ارعاب مدیریت
ـریـت   ـراض، مـدی به دنبال ایـن اعـت
ایران خودرو به تقال مـی افـتـد و  
مثل ھمیشه شروع بـه دادن وعـده  

ـم  .  و وعید می کند  ضیائی، قـائ
مقام مدیر عامل ایران خـودرو در  
سالن شاتل، پرسنل بدنه سازی را  
جمع می کند و تالش می کـنـد  
ــن   ــد ای ــده و وعــی ــا دادن وع ب
ــه   ــان دادن ب ــای ــه پ کــارگــران را ب

او از اجـرا  .  اعتراض ترغیب کنـد 
ـنـدی   ـقـه ب و بازنـگـری طـرح طـب
مشاغل و افزایش حقوق در سـال  
ــل   ــه مســائ ــدگـی ب ــده و رســی ـن آی
ــه از کــارگــرانــی کــه در   ــدســت آن
ـرار دارنـد   آستانه بـازنشـسـتـگـی ق
صحبت می کند، اما ھیچـیـک  
از این وعده ھا کارگر نیافـتـاد و  

ـر افـزایــش   کـارگـران ھـمـچـنـان ب
 .فوری دستمزد تاکید کردند 

ـران خـودرو در چـنـد   کارگـران ای
سال گذشـتـه و بـا مـواجـه شـدن  

ـرق   ـف مکرر با ترفـنـد وعـده و مـت
ـر   کردن کارگران، اینبار با توپی پ
در مقابل وعده سر خرمن مدیریـت  

  ٢٠ اطـالعـیـه روز  .  ظاھر شـدنـد 
دی اتحادیه آزاد کـارگـران مـی  

انتظـاری مـقـدم مـعـاونـت  :  گوید 
منابع انسانی شرکت ایران خـودرو  

 وعده می دھد کـه  ٢٠٦ در سالن  

ــه   ــدگـی ب نـامــه ای جـھــت رسـی
ـنـده   خواست کارگران در دو روز آی

امـا کـارگـران  .  صادر خواھد شـد 
معترض اعالم کردند اگـر راسـت  

ـیـد چـرا دو روز دیـگـر؟   میـگـوی
ھمین امـروز ایـن نـامـه را ابـالغ  

که در پی آن نامه ای در  .  کنید 
 با مضمون رسـیـدگـی  ٢٠٦ سالن  

. به خواست کـارگـران نصـب شـد 
ـرا   کارگران با دیـدن ایـن نـامـه آن
کافی نداسته و حاضر بـه پـایـان  

آنـھـا  . دادن به اعتراض خود نشدند 

ــامـه را گــنـگ و مــبـھــم   ایـن ن
ـیـسـت چـه   خواندند که مـعـلـوم ن

 .می خواھد بگوید 
 دی اتـحـادیـه  ٢١ اطالعـیـه روز  

آزاد، باز از دادن وعده و وعـیـد و  
زبان گنگ مدیریت در نامـه ای  
که صادر کرده می نـویسـد کـه  
باز کارگران و نمایندگان آنـھـا را  
قانع نکرده و کارگران ھمچنان بـه  

 .اعتراض خود ادامه داده اند 
ـتـوانـد ایـن   مدیریت برای اینکـه ب
حرکت اعتراضی یکپارچه را در  
ـلـوکـه شـده   ھم بشکـنـد، سـھـام ب
کــارگــران را ھــم آزاد کــرد امــا  
کارگران ھمچـنـان بـه اعـتـصـاب  

 . خود ادامه داده اند 
ـریـت امـا در کـنـار وعـده و   مدی
ــن و   ــال فــعــالــی ــه دنــب ــد، ب وعــی
ـیـز   سازماندھندگان این اعتـراض ن

اطالعیه اتحادیه آزاد  .  می گشت 
ــران مــی گــویــد کــه بــه   کــارگ
موازات حضور مسئولیـن شـرکـت  
ـران خـودرو   در برخی قسمتھای ای
ــال بــرای راضــی کــردن   و تــق
ـیـز   کارگران، حراست این شرکت ن

ــدود   ــارگــران  ١٠ ح  نــفــر از ک
معترض را احضـار مـی کـنـد و  
تالش کرد تا بـا ایـجـاد رعـب و  
وحشت در میان کارگران، آنـان را  

امـا  .  وادار به عقب نشینی بکنند 
با ھمه این اقـدامـات از وعـده و  
عید گرفته تـا احضـار کـارگـران  
ـرض بـه حـراسـت، اعـتــراض   مـعـت
ـران خـودور بـا   کارگران شرکت ای
اتحـاد و یـکـپـارچـگـی ھـر چـه  
بیشتری ادامـه دارد و کـارگـران  
ــق   ــحــق ــا ت ــد ت ــالم کــرده ان اع
مطالباتشان برای افزایش دستـمـزد  
ـراض خـود ادامـه   ھمچنان به اعـت

 .خواھند داد 
در سالن تری مری نیز یـکـی از  
ـیـد بـه نـام دھـقـان   ـیـن تـول مسئول
کارگران را تھدید به عدم تـمـدیـد  
قرارداد کرده و به آنان گفته اسـت  
چنانچه به اعتراض ادامـه دھـیـد  
ـم   قرادادھایتان را تـمـدیـد نـخـواھـی

" ھــو " کـرد کــه کـارگــران او را  
کرده و با قاطعیت اعالم کرده انـد  
تـا رسـیـدن بـه خـواسـت ھـایـمــان  
ـم   اعتراض خـود را ادامـه خـواھـی

 مدیریت نقطه قوت کارگران را می شناسد: ایران خودرو

 ١  از صفحه  

 

 

مجتمع ایران خودرو دارای نقطه قوت بزرگی است کـه بـا دیـگـر مـراکـز 
حتی با قطعه قطـعـه کـردن .  ای متفاوت است کارگری در ایران بطور ویژه

آن به شرکتھایی چون ایران خودرو دیزل، پارس خودرو، سایپا دیزل و غیـره، 
و سپردن ھر قطعه ای به پیمانکار و قطعه کـاری، ایـن مـجـمـوعـه ھـنـوز 

ھا ھزار کارگر است که نه تنھا با صدھا ھـزار نـفـر از اعضـای  دارای ده
خانواده و فامیل مستقیما در تمـاس ھسـتـنـد، بـلـکـه اعـتـصـاب آنـھـا بـر 
سرنوشت صدھا و حتی ھزاران شرکت بزرگ و کوچک دیگر با کارگران 

در .  ھا نقاط مختلف ایران تحت تأثیر قـرار خـواھـد داد و پرسنل آنھا در ده
فضای انفجاری که حاصل فقر و نداری سیاستھـای جـمـھـوری اسـالمـی 
است، می تواند افکار عمومی در جامعه را به شدت به نفع اعتـراض بـر 

  این نقطه قوتی بالقوه است. علیه این وضعیت قطبی کند
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 .داد 
 

نقطه قوت کارگران 
 ایران خودرو

ـقـطـه   مجتمع ایران خودرو دارای ن
قوت بزرگی است کـه بـا دیـگـر  
ـران بـطـور   مراکز کارگـری در ای

حـتـی بـا  .  ای متفاوت اسـت   ویژه 
ــه   ــه کــردن آن ب ــع ــط ــه ق ــع ــط ق
ـران خــودرو   شـرکـتـھـایـی چـون ای
دیزل، پارس خودرو، سایپا دیـزل و  
غیره، و سپردن ھر قـطـعـه ای بـه  
پیمانکـار و قـطـعـه کـاری، ایـن  

ھـا ھـزار    مجموعه ھنوز دارای ده 
کارگر است که نه تنھا با صدھـا  
ـر از اعضـای خـانـواده و   ـف ھزار ن
ــمــا در تــمــاس   ــی ــق ــیــل مســت فــام
ـر   ھستند، بلکه اعـتـصـاب آنـھـا ب
سرنوشت صدھـا و حـتـی ھـزاران  
شرکت بزرگ و کوچک دیـگـر  

ھـا    با کارگران و پرسنل آنھا در ده 
ـر   ـی ـران تـحـت تـأث نقاط مختلف ای

ــد داد  ــواھ ــای  .  قــرار خ در فض
انفجاری که حاصل فقر و نـداری  
سیاستـھـای جـمـھـوری اسـالمـی  
اســت، ایــن مــی تــوانــد افــکــار  
عمومی در جامعه را به شدت بـه  
نفع اعتراض بر علیه این وضعـیـت  

ـقـطـه قـوتـی  .  قطبی کـنـد  ایـن ن
ـریـت و  .  بالقوه است  اما اگـر مـدی

ـنـد کـارگـران را   دولت آنھا توانست
سر بدوانند و آخر سر دست خـالـی  

ـنـد، ھـیـچ چـیـزی   به خانه بفرست
. نصیب ھیچ کسی نخـواھـد شـد 

که این ما را به نقطه قوت مـھـم  
ـران خـودرو مـی   دیگر کارگران ای

این نقطـه قـوت ھـم تـرس  .  رساند 
ـریـن   مدیریت از چشیدن طـعـم شـی
. پیروزی از طرف کـارگـران اسـت 

ـریـت   بخاطر ھمان نقطه قوت، مـدی
می خواھد بدون دادن کوچکترین  

امتیازی به کارگران، و بـا وعـده  
و وعید، سر و ته این اعتصاب را  

در گـزارشـی آمــده  .  بـه ھـم آورد 
ـر    است که ھاشـم یـکـه  زارع، مـدی

ـئـت   عامـل اجـرایـی و عضـو ھـی
ـتـه   مدیره شرکت ایران خـودرو گـف

ـم تـا چـنـد سـال  " است   اگـر بـدان
کارگران دیـگـر اعـتـصـاب نـمـی  
کنند، حقوقشان را اضافه خـواھـم  

اما می ترسـم ایـن اضـافـه  .  کرد 
حقوق را بگیرند و بـاز چـنـد مـاه  

 ."دیگر چیز دیگری بخواھند 
اعتصاب باید به خود 

 شخصیت ببخشد
ـران خـودرو مـی   اعـتـصـاب در ای
تواند حـال و ھـوای دیـگـری بـه  
ــبــش   ــن ــراضــی در ج ــت فضــای اع
ــبــع آن در کــل   ــت ــری و ب کــارگ

منتھا بـایـد در  .  جامعه دامن بزند 
گام اول باید بـه خـود شـخـصـیـت  

ـیـدی در ھـر  . بدھد  این نکته کـل
ـیـدا  . اعتصابی است  شـخـصـیـت پ

ـتـه در   ـب کردن یک اعـتـصـاب ال
. گام اول سازمان یافـتـن آن اسـت 

واضح است کـه یـک سـطـح از  
ــشـه پشـت ســر ھــر   تشـکـل ھـمـی
ـراضـی مـوجـود   اعتـصـاب و اعـت

از اس ام اس و دیگر شـیـوه  .  است 
ھای خبررسانی گرفته تا شبـکـه  
ھای فعالین کـارگـری ھـمـه در  

امـا  .  شروع اعتصاب دسـت دارنـد 
برای موفقیـت اعـتـصـابـی مـثـل  
اعتصاب مـورد بـحـث کـارگـران  
ــظــم   ــن ــیــل م ــران خــودرو، تشــک ای
مجامـع عـمـومـی در طـول ایـن  
اعتصاب کلید و ضامن موفقیـت  

بــحــث شــنــاخــتــه شــده  .  آن اســت 
ــظــم و  "  ــومــی مــن ــع عــم مــجــم

، که مثال کـارگـران  " سازمانیافته 
ـتـه  ای و یـا ھـر    در دوره منظم ھف

ــم جــمــع   ــار دور ھ ــب ــک مــاھــی ی
شوند و به مسائل مـورد نـظـر    می 
ـنـجـا مـد نـظـر مـن    می  پردازند ای

این بحث را ما بارھا و بـه  .  نیست 
مناسبتھای مختلفی انجام داده و  

 . باز انجام خواھیم داد 
ـریـن شـکـل   بھترین و مـطـلـوب ت
مجمع عمومی، ھـمـان تشـکـیـل  
منظم مثال ھفتـه ای یـکـبـار در  
یک ساعـت خـاص و ثـابـت در  
طول ساعات کاری و در یـکـی  

. ھای محـیـط کـار اسـت   از سالن 
ـرای   اما تا فراھم شـدن شـرایـط ب
این شکل مطلوب و بخصوص در  
ـراض مـوفـق و   بحبوحه یک اعـت
متحد مثـل اعـتـصـاب کـارگـران  
ایران خودرو، نبایـد فـرصـت را از  
ــد دســت روی   ــای دســت داد و نــب
ــل   ــی ــم و از تشــک دســت بــگــذاری
ـرمـنـظـم   مجامع عمومی حتی غی
خود غافل بمانیم و یـا بـی مـیـل  

ـتـی  .  باشیم  در یک چنین موقعـی
ـران کـارگـری مـی   فعالین و رھب
ـنـد   توانند و راستش بنوعی مـوظـف
که کارگران را بـه یـک جـای  
ــل   مشـخـصــی کــه بــرای تشــکـی

جلسه مجـمـع عـمـومـی در نـظـر  
گرفته اند، ھر چـنـد نـامـنـظـم و  
ـر   ـنـد و ب شاید روزانه، دعوت کـن
ـــل و   ـــن مســـائ ـری ــ ـت ـر مـــھـــمــ ســ
ــحــث   مـوضــوعــاتــی کـه مــورد ب
ــگــو   ــت ــحــث و گــف ــه ب ــد ب ــن ھســت

ـیـن مـجـامـع  . بپردازند  فراخوان چن
عمومی ای بخصوص در جـریـان  
اعتراضی جاری و مسائل حـادی  
ـرونـد و یـا   که کارگران با آن روب
زمزمه ھایی به گـوش کـارگـران  
می رسد، مھمتر است و راحت تر  
ــد  ــج مـی کـن . کـارگـران را بسـی

مھمتر است چرا که بخصوص در  
چنین مـواقـعـی ھـمـه کـارگـران  
خواھان تبادل نظر و یافـتـن راھـی  
ـنـد  . برای موقعیت پیـش رو ھسـت

تشکیل ایـن مـجـامـع عـمـومـی  
ـرفـرمـال ھـم   حتی می تـوانـد غـی

بھرحال تأکید مـن  .  صورت بگیرد 
اینجا روی تبادل نظر و شخصـیـت  

 .بخشیدن به اعتراض است 
نکته مـھـم دیـگـر در رابـطـه بـا  
ــن   ــی مــجــمــع عــمــومــی در چــن
شرایطی، انتخاب نماینده کارگران  
ـریـت   ـنـده مـدی برای نشست با نمای

واضــح اســت کــه شــرایــط  .  اسـت 
ـری نـان شـب   خفقان و گـرو گـی
کودکانمان ھمه ما را می تـوانـد  
. محتاط و محـافـظـه کـار کـنـد 

مجمـع عـمـومـی مـی تـوانـد از  
ـر را   ـف میان ھزاران کارگر چـنـد ن
بعنوان نماینده انتخـاب کـنـد کـه  
بعنوان پیام رسان کل کارگران بـا  
مدیریت نشست داشـتـه بـاشـنـد و  
نتیجه نشستشان و مـذاکـره را بـه  
مجمع عمومی کارگران گـزارش  

این امنیـت شـغـلـی ھـمـه  .  بدھند 
فعالین و ھمه کارگران درگیر در  
این اعـتـصـاب را تضـمـیـن مـی  

 .کند 
در روزھای آینده و بـعـد از اتـمـام  
این اعـتـصـاب، بـایـد بـه جـوانـب  
مختلف و نکات قـوت و ضـعـف  

ـم  ـردازی ـپ امـا در  .  این اعـتـصـاب ب
بحبوحه این اعـتـصـاب، بـه پـاس  
بزرگداشت کـارگـران اعـتـصـابـی  
ایران خودرو، پرداخـتـن بـه نـکـات  

 .باال به نظر ضروری آمدند 
 ٢٠١٥  ژانویه  ١٢ 

اعتصاب در ایران خودرو مـی تـوانـد حـال و ھـوای دیـگـری بـه فضـای 
منـتـھـا .  اعتراضی در جنبش کارگری و بتبع آن در کل جامعه دامن بزند

این نـکـتـه کـلـیـدی در ھـر .  باید در گام اول باید به خود شخصیت بدھد
شخصیت پیدا کردن یک اعـتـصـاب الـبـتـه در گـام اول .  اعتصابی است

واضح است که یک سطح از تشکل ھمیشه پشـت .  سازمان یافتن آن است
از اس ام اس و دیگر شیوه ھای . سر ھر اعتصاب و اعتراضی موجود است

خبررسانی گرفته تا شبکه ھای فعالین کارگری ھمه در شروع اعتـصـاب 
اما برای موفقیت اعـتـصـابـی مـثـل اعـتـصـاب مـورد بـحـث .  دست دارند

کارگران ایران خودرو، تشکیل منظم مجامع عمومی در طول این اعتصاب 
مجمع عمومی منظـم " بحث شناخته شده .  کلید و ضامن موفقیت آن است

ای و یا ھر مـاھـی  که مثال کارگران در دوره منظم ھفته، "و سازمانیافته
پردازند اینـجـا مـد  شوند و به مسائل مورد نظر می یکبار دور ھم جمع می

این بحث را ما بارھا و به مناسبتھای مختلفی انجام داده .  نظر من نیست
 . و باز انجام خواھیم داد
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نـھـادی  : " سایت ھشـدار داده بـود 
ـیـاده کــردن   کـه قـادر اسـت بـا پ
نیروی نظامی از فرود ھواپیـمـای  
مسافری و افتتاح فرودگـاه امـام  
خمینی تـوسـط دولـت اصـالحـات  
جلوگیری کرده و نماینده مـجـلـس  
ـیـد   و وزیر داشته باشد، بیش از مف

" تواند خطرناک بـاشـد   بودنش می 
با وجود ھمچین نھادی که عمـال  
" حرف اول و آخر را بـه پشـتـوانـه  

در ھمه امـورات ایـن  "  حضرت آقا 
ـتـصـاد مـی   حکومت از جمـلـه اق
ـتـصــادی   زنـد، ھــیـچ مــکـتـب اق
بورژوازی نمی تواند اقتصادش را  

یادداشت منتشر شـده  .  نجات دھد 
ــجــه   ــی ــن ھــم نــت ــر آن الی در خــب
ــدھـــای   ــان ــای ب ــکـــش ھ ــم کش
. مافیایی جمھوری اسالمـی بـود 

حــکــومــتــی کــه روزی از زبــان  
ـتـه مـیـشـود   رئیس جمھـورش گـف
فساد نتیجه نھادھای مسلح اسـت  
ـتـصـادی دخـالـت   که در امـور اق
ـنـد و از رفـرانـدوم سـخــن   مـیـکـن
میگوید؛ فردایش مقام عـظـمـای  
ـرار بـوده ھـمـه در او   والیت که ق
ـیـس جـمـھـور و   ذوب شوند بـه رئ
دولتش ھشدار میـدھـد کـه زیـاده  
روی نکنند و سـرشـان تـو الک  
خودشـان بـاشـد و در ایـن مـیـان  

دیگر رو میشود که  "  فساد " یک  
ــامــش   ــده " ن ــدی اســت و مــعــلــوم  "  پ

میشود معاونـان احـمـدی نـژاد و  
ـقـش اسـاسـی در   رئیس دفترش ن
ــن مــاجــرا دارنــد، دولــتــی کــه   ای
خامنه ای آبروی نـداشـتـه اش را  
ـــاع   ـــت، اوض ـــذاش ـــای آن گ پ
اقتصادش خرابتر از ان اسـت کـه  
کسی بتواند به ان سر و سامـانـی  

 .   بدھد 
ـرانـس   ـف شرکت کننـدگـان در کـن
ـنـد   مزبور بھتر از ھر کسی مـیـدان
که بـعـلـت فسـادی کـه در ایـن  
حکومت ریشه دوانیده، امیدی بـه  
ــصــادی   ــت اقــت ــود وضــعــی ــھــب ب

ـیـسـت  ـرای ھـمـیـن  .  حکـومـت ن ب
ـنـد شـایـد   نومیدانه تـالش مـیـکـن
ـنـد سـپـاه   بتوانند نـھـادھـایـی مـان

چنـانـکـه  .  پاسداران سر عقل آورند 
ـتـصـادی   مسعود نیلـی مشـاور اق
ــس   ــران ــف ــی و دبــیــر کــن ــان روح

ھـای    یکی از دغـدغـه " اقتصادی  

نظام اقتصاد کنـونـی را حـفـظ و  
ـیـده    جوانـه ...  صیانت از   ھـای روی

شده در اقتصاد کشور و مقابله بـا  
ــی مــی  ــد کــه    عــوامــل ،  ... دان

ــی  ــه   م ـــن جـــوان ــد ای ـــوان ھـــا را    ت
: او تـاکـیـد مـیـکـنـد ."  بخشکاند 

شـود،    ھیچ بھبودی حاصل نـمـی " 
مگر آنـکـه اجـمـاعـی از سـوی  
پژوھشگران حاصل شود و ھـیـچ  

شـود مـگـر    تصمیمی حاصل نمـی 
آنکه برای نیـل بـه آن، مـتـحـمـل  

ـم   ھزینه  ـتـصـاد شـوی ." ھایـی در اق
مسلم است که ھزینه ھـایـی کـه  
ایشان به آن اشاره مـیـکـنـد سـپـاه  

ــخــواھــد کــرد  مشــاور  .  پــرداخــت ن
روحانی در جای دیگـری صـریـح  
تر به نفس برگزاری این کنفرانـس  

سـه ضـلـع  " ایشـان  .  اشاره میکنـد 
کنفرانس اقتصاد ایران را متشکـل  
ــان، دولــتــمــردان و   از اقــتــصــاددان
فعاالن اقتصادی دانسـتـه کـه در  
این ھمایش و کنفرانس تالش شده  
است تا پل ارتباطی بین ایـن سـه  

 ."گروه برقرار شود 
فعـاالن  " روشن است که منظور از  

ـتـصـادی  ـیـسـت؛ در  "  اق کـارگــر ن
فرھنگ ایشان کـارگـر ھـر چـه  
. که باشد، فعال اقتصادی نیسـت 

این کد، اسم رمـز سـرمـایـه داران  
است که یا به شکـل نـھـادھـایـی  
ــاه خــودشــان را نشــان   ــد ســپ مـانــن
ـنـد   میدھد یا سرمایه دارانی ھسـت
ـتـصـاد   که بلدند چگونه در این اق

و  .  فاسد خود را سر پا نگه دارنـد 
ـرانـس مـذکـور ھـر   ـف سه ضلع کـن
ـقـشـی کـه   کدامشان با توجه به ن
در حکومت دارنـد و وابسـتـه بـه  
ـقـدر در   کدام بانـد بـاشـنـد، ھـمـان
ـبـاھـی ایـن حـکـومـت   فساد و ت

ــد  ــکــن ــن  .  شــری ــل  " بــرای ھــمــی پ
اگـر  .  برقرار نخواھد شـد "  ارتباطی 

ـرار   ـرق میخواست این پل ارتباطی ب
 .شود تا حاال باید میشد 

 با ایـن وجـود امـا مـقـاومـت در  
ــه   ــی تصــمــیــم  " عـمــق جــامــعــه عــل

نھادھای سرمایه داری از  "  سازی 
نوع اسالمی اش ھـمـیـشـه وجـود  

ـم ایـن  .   داشته  بارھا تاکید کـردی
ـرار بـوده کـه   حکومـت اسـاسـا ق
کاری کند که کسـی جـرات و  
ـیـه   جسارت نداشته باشـد کـه عـل
ـتـی   سرمایه اقدامی کند، ماموری
که با وجود ھـمـه دم و دسـتـگـاه  
ــز   ــی ــجــه و اعــدام در آن ن ــن شــک

جـمـھـوری اسـالمـی  .  ناموفق بود 
خطـر را از سـرمـایـه دور نـکـرده  
است بلکه نفرت عمیق جامـعـه را  
علیه ستم کـاری سـرمـایـه داری  

ـرخـی از ایـن  .  برانگیختـه اسـت  ب
ـنـد   اقتصاددانان آنقدر ھشیـار ھسـت

شـورش  "  که ھشدار دھـنـد کـه  
ممکن است بـه وقـوع  "  گرسنگان 

ـرا بـه ھـم   بپیوندد و نشانه ھای آن
 .مسلکان خود یاد آور شوند 

ــصــاددان و   "  ــر، اقــت ــن راغــف حســی
" علمی دانشگاه الزھـرا   عضو ھیئت 

در روزنامه حکومتی اعتماد ایـن  
ـرجسـتـه   ـنـگـونـه ب نشانه ھـا را ای

ــد  ــه  " ایشـان   .  مـیـکـن بـا اشـاره ب
ھـای    ھایی کـه در شـبـکـه   لطیفه 

ــات   ــوع ــوض ــا م ــی ب ــاع ــم اجــت
ــدل   ــن افــراد ردوب ــصــادی بــی اقــت

 «مقاومت »شود، آن را نوعی    می 
مـقـاومـت  »تلقی کرده که آن را  

بـه نـوشـتـه  .  نـامـد   می  «فرھنگی 
ایـن نـوع مـقـاومـت  " آقای راغفر،  

ــاب   ــان مــردم ب ــی در مــی ــان زم
ــی  ــاس    م ــه مــردم احس ــود ک ش
ھـای    توانند نگرانی   کنند، نمی   می 

ــوالن   ــه گــوش مســئ خــود را ب
ــد و ســازوکــاری بــرای   ــرســانــن ب
ـــود   ـــکـــاس مشـــکـــالت خ ـــع ان

این اقتصـاددان، شـیـوه  ."  یابند   نمی 
اتخاذ شده را نوعی تسلی خـاطـر  

داند کـه بـه نـوشـتـه    در مردم می 
ـر،   ــ ـف ـــای راغــ ـــی از  " آق ـل شـــکــ

ھمبستگی اجتماعی را در مقابل  
ھـای عـمـومـی سـازمـان    سیاسـت 

ـر،  ."  دھد   می  به نوشته حسین راغف
ــونـی شــبـکــه  ھــای    در عصــر کــن

انـد    اجتماعی تبدیل به ابزاری شده 
ــه طــور عــام   ــوده مــردم ب کــه ت

ھای خود را با دیگـران در    نگرانی 
رو تـأکـیـد    میان بگذارند، و ازایـن 

ـریـن نـگـرانـی    کند که مـھـم   می  ت
ـران، نـگـرانـی  ھـای    امروز مـردم ای

ـئـت  .  اقتصادی است  این عضو ھی
علمی دانشگاه الـزھـرا، در پـایـان  

کـنـد کـه    تحلیل خود تأکید مـی 
مقاومت فرھنـگـی در شـرایـطـی  

ـنـاھـی و    که مردم احسـاس بـی  پ
یـابـد    ناامیدی دارند گسترش مـی 

ـراض بـه   و این کار را نوعی اعـت
ــت در فـراھــم آوردن   ــوانـی دول نـات
شرایط مناسب برای عـمـوم مـردم  

 ."دانسته است 
ما در ایران اما بیشتر از اینـھـا را  

اندیشمندان  " شاھد ھستیم و این را  
ـنـد امـا  "  برجسته اقتصادی  مـیـدان

ــد  ــدارن ــه آنــرا ن . جــرات اعــتــراف ب
ایشان مسلما نگـاھـی بـه سـایـت  
حکومتی ایلنا مـی انـدازنـد کـه  

سـرویـس  " بیشترین خبرھای بخـش  
این سایت اختصاص به  "  کارگری 

ـراضـات روزمـره   اعتصابات و اعـت
کارگران دارد، ھـر چـنـد ھـمـیـن  
ســایــت از درج خــبــر اعــتــراض  
ــران خــودرو کــه بــه   ــران ای کــارگ
ـبـاشـد،   نوعی اعتـصـاب غـذا مـی

ــد  ــکــن ــا صــف  .  خــودداری مــی ی
وسیعی از رھبران کـارگـری کـه  
به ھیچ وجه با وجود بـازداشـت و  
شکنجه و زندان سر کـوتـاه آمـدن  

ــرد  ــیــگــی امــا  .  نــدارنــد، نــادیــده م
" واقعـیـت ایـن اسـت کـه خـطـر  

بیـش از  "  انفجار در میان کارگران 
ھر زمـانـی جـمـھـوری اسـالمـی  

 . سرمایه را تھدید میکند 
 
  

 ١  از صفحه   درد بی درمان سرمایه اسالمی

 

ھ دور  ای  جمھوری اسالمی خطر را از سرم
ھ  ی ل نکرده است بلکھ نفرت عمیق جامعھ را ع
ھ است خت گی ران ھ داری ب ای . ستم کاری سرم

د  ن برخی از این اقتصاددانان آنقدر ھشیار ھست
ھ  د ک ن دار دھ ھ ھش ان"  ک گ رسن " شورش گ

ھ ھای  دد و نشان ون ی پ وع ب ممکن است بھ وق
  آنرا بھ ھم مسلکان خود یاد آور شوند
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کمپین  : " ٨ اطالعیھ شماره  
 "بھنام را آزاد کنید 

لیست برنامھ ھا بھ مناسبت  
 :ھفتھ بھنام ابراھیم زاده 

 
د  وئ رگ ،  :  س ب ن وت   ١٧ گ

ھ،   وی دا  ( ژان ع العات ب اط
 )تکمیل میشود 

دن  ن ا  ٢ ساعت  :  ل  در  ٤  ت
ر   رافالگار اسکوئ دان ت می

  ژانویھ ١٧ شبنھ  
ھ   :  کانادا، تورنتو  روز یکشنب

  ٤  تا  ٣  ژانویھ ساعت  ١٨ 
 ونیم عصر میدان مل لستمن 

ما را از برنامھ ھای خود  
مطلع کنید تا فعالیت شما را  

 بھ این لیست اضافھ کنیم 
این لیست در حال تکمیل  

 است 
 

 ژانویھ، برابر با  ١٨  تا  ١٢ 
 دیماه ھفتھ حمایت  ٢٨  تا  ٢٢ 

. از بھنام ابراھیم زا ده است 
بھنام ابراھیم زاده از چھره  
ھای سرشناس و محبوب  
کارگری است کھ در زندان  

او  .  رجایی شھر در بند است 
در وضعیت جسمانی نگران  
کننده ای بسر میبرد و  نیاز  
بھ وسیعترین حمایت جھانی  

 . دارد 
ھ   د ب بھ ھر شکلی کھ میتوانی

شما در  .  این کارزار بپیوندید 
وانید   ھر کجا کھ ھستید میت
نقش مھمی در پیشبرد یک  
ھ   کارزار قوی جھانی داشت

از جملھ اگر در داخل  . باشید 
 :ایران ھستید میتوانید 

عکس بھنام ابراھیم زاده را  
د و   ی زن وار ب ر در و دی ب

بھنام را آزاد  " زیرش بنویسد  
عکس بگیرد و عکس  "  کنید 

عا در مدیای   ھای آنرا وسی
ھ در   ل م ی، از ج اع م ت اج
صفحات فیس بوک و سایت  
. ھای خبری منتشر کیند 

ھا را   بدست ما برسانید تا آن
 .رسانھ ای کنیم 

کلیپ تھیھ کنید و با گرفتن  
ل   اب ق ام در م ن ھ س ب ک ع
صورت خود اعالم کنید کھ  
. ما بھنام را حمایت میکنیم 

د "  ی کلیپ  "  بھنام را آزاد کن
وپ   ی وت ر روی ی را ب آن
ز   د و برا ی ما نی بگذاری

 .ارسال کنید 

طومارھای اعتراضی در  
حمایت از خواستھای بھنام و  
. برای آزادی او امضا کنید 

د " کمپین   ی " بھنام را آزاد کن
پتی شنی در حمایت از او  
ھ   بر روی سایت ھا گذاشت

این پتی شن را در  .  است 
وانید امضا   لینک زیر میت
کنید و بھ دوستانتان نیز خبر  

 .دھید کھ آنرا امضا کنند 
   :http://chn.ge/ ١xr ٣BZD 

خانواده بھنام ابراھیم زاده را  
ھا را در   تنھا نگذارید و آن
حلقھ حمایت و پشتیبانی خود  

 .قرار دھید 
در خارج کشور میتوانیم  در  
ھنام   ھ ب اشکال مختلف ھفت
ھ   ابراھیم زاده را بھ یک ھفت
پر از اعتراض در حمایت  
. او و خواستھایش تبدیل کنیم 

 :از جملھ 
ای   ورھ م در کش ی وان ت ی م
ت   ک ی دارک پ ف ت ل ت خ م
ینم و عکس   ب اعتراضی ب
بھنام و پتی شن حمایت از او  

را ھمراه داشتھ باشیم و در  
مورد او و خواست زندانیان  
ن اطالع   ری ت ش ی اسی ب ی س

ھ  .  رسانی را کنیم  ھی برای ت
بھنام را  " پوستر ویژه کمپین 

بھ سایت ھای  سھ  " آزاد کنید 
ن   ده ای ن راخوان دھ اد ف ھ ن
رای   ارزه ب ب ارزار،  م ک
ی،   اس ی ان س ی دان آزادی زن
کمپین برای ازادی کارگران  

د   زندانی و کودکان مقدمن
 .مراجعھ کنید 

میتوانید شبھای ھمبستگی با  
بھنام ابراھیم زاده ھمبستگی  

 .خود را با او اعالم کنید 
میتوانید با در دست داشتن  
عکس بھنام و پیامی کوتاه  
دو دقیقھ ای با بھنام و ھفتھ  
حمایت از او اعالم حمایت  

و این کلیپ ھا را بر  .  کنید 
روی یوتیوپ و صفحات  
فیس بوک بگذارید و برای  
رسانھ ای کردن آنھا برای ما  

 .بفرستید 
میتوانید کارت پستال حمایت  
د   از بھنام برای ما ارسال کنی

 کھ منتشر کنیم 
دھای   ان ا سازم د ب ی وان ت ی م
ای   ادھ ھ ری و ن ارگ ک
انساندوست در کشورھای  
مختلف جھان تماس برقرار  
کنید و خواستار حمایت و  
ھنام و   بانی آنان از ب ی پشت

د  امضای  .  خواستھایش بشوی
بھنام را آزاد  " پتی شن کمپین  

 .را فراموش نکنید " کنید  
   :http://chn.ge/ ١xr ٣BZD 

 .....و میتوانید 
از شما میخواھیم ما را از  
برنامھ ھای خود بھ مناسبت  
ام و   ھن ت از ب مای تھ ح ھف
ابتکاراتی کھ در جھت ھر  
چھ قویتر برگزار کردن این  
ھفتھ بھ نظرتان میرسد با  
برگزار کنندگان این کمپین  

تماس بگیرید و ما را با خبر  
 . کنید 

 سال است در زندان  ٤ بھنام  
 سال حکم داشتھ  ٥ است و  

است و اکنون با دادگاھی  
ھ      ٩ کردن مجدد وی  او ب

 ماه و نیم دیگر  ٤ سال و  
. زندان محکوم شده است 

ھ این   بھنام طی نامھ ای ب
ھام   حکم معترض است و ات
اینکھ با مجاھدین در ارتباط  
بوده را شدیدا تکذیب کرده  

ت  ا آزادی  .  اس ت م واس خ
فوری بھنام و لغو تمامی این  

 . احکام است 
بھنام در وضعیت جسمانی  

رد  ب ی دی بسر م ال  .  ب ب دن ب
شکنجھ ھای درون زندان و  
ی   ذایی طوالن اعتصاب غ
راری   ط ت او اض ی ع وض

ھ  .  است  ست ک الی ن درح ای
ما نیز با   پسر جوان او نی
ت و   اری سرطان دس م ی ب

با کارزاری  .  پنجھ نرم میکند 
ی فشار را از روی   ان جھ

بھنام و خانواده اش برداریم  
و اطمینان دھیم کھ ما صدای  
.  آنھا در سطح جھانی باشیم 

ھنام را آزاد  " کمپین  " بھ   ب
این کمپین تا  .  بپیوندید "  کنید 

 .آزادی بھنام ادامھ دارد 
کمیتھ مبارزه برای آزادی  

 زندانیان سیاسی 
www.iranpoliticalprisoners.c

om 
shiva.mahbobi@gmail.com,  

 ٦٦٦١  ٧٥٧٢٣٥  ٠  ٠٠٤٤ 
کمپین برای آزادی کارگران  

 زندانی 
www.free-them-now.com 

shahla_daneshfar@yahoo.co
m   

  ٧٧٧٩٨٩   ٠   ٠٠٤٤ 
 ٨٩٦٨ 

 کودکان مقدمند 
www.childrenfirstnow.com 

a fs a n e h va h d a t ١ ٣@
gmail.com   

   ٧٠٢٤٦٨٤٥٤ -٠٠٤٦ 
ده  ھاد مادران  : حمایت کنن ن

علیھ اعدام، کمیتھ حمایت از  
شاھرخ زمانی، فدراسیون  
رگ   ب ن وت دگی در گ ن اھ ن پ
ھ اعدام در   سوئد، کمیتھ علی
ست   ی ون م ادا، حزب ک ان ک

 کارگری ایران 
 
 

کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 ژانویه ١٢ھفته کارزار در حمایت از بھنام ابراھیم زاده از 
 آغاز شد، به این کمپین بپیوندید
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غییر  ٢١  قانون  " دی ماه،  ت
ار  ھ  "  ک س ل ور ج ت از دس

س "  ل ج د "  م ارج ش در  .  خ
اینروز قرار بود بررسی  
د   ی ول ع ت وان ع م ھ رف ح الی
رقابت پذیر و ارتقای نظام  
مالی با ارجاع مواد الحاقی  

 در دستور قرار  ١٧  و  ١۶ 
رات   ی ی غ واد و ت رد و م گی

در  .  الحاقی بھ تصویب برسد 
تبصرھای کھ طبق تصمیم  
مجلس قرار است بھ ماده  
قانونی معرف قراردادھای  

ار   اده  ( ک ار ٧ م ون ک ان )  ق
قراردادھای با  " افزوده شود،  
ش از   ی د  ٣٠ ب ای  روز ب

رم   ی و در ف بصورت کتب
ط   وس ھ ت وص ک ص خ م

ار   ی ت ار در اخ وزارت ک
."  طرفین قرار میگیرد باشد 

بھ این اعتبار کارفرماھا با  
ی   ب ت رارداد ک ران  ق ارگ ک
ن   ھ در ای را ک د چ دن ن ب ن
صورت بطور اتوماتیک  
طول عمر قراردادھا حداکثر  

د و  ٣٠  د ش واھ  روزه خ
کارفرما ھر زمان کھ اراده  
کند میتواند کارگر را اخراج  
و حداکثر خسارت اخراج بھ  

 .  روز خواھد رسید ٣٠ کسری از  
ار "  ون ک ان وری  "  ق ھ م ج

ر و   ارگ د ک ی ض الم اس
ده   ھ بند کشی کارگران را ب

ھ  .  است  ام و ب ن نظ کل ای
اصطالح قانون کارش، ضد  
ت  ران اس ارگ ع ک اف ن .   م

طرح تغییرات قانون  کار،  
حملھ آشکار دولت و نظام  
جمھوری اسالمی بھ زندگی  
و معیشت بیش از پنچاه  
واده   میلیون کارگران و خان

بیکارسازی و  .  ھایشان است 
سونامی بیکاری  گارگران  
ش بزرگ  و    جوان، چال
قاتی گارگران با   عمیقا طب
مجلس و کل نظام جمھوری  

از چند سال  . اسالمی است 
گذشتھ بیکارسازی مداوم در  

صدھا ھزار  .  جریان است 
ھ و   ان ارخ ر از ک ارگ ک
فابریک و مراکز کار بھ  
بھانھ کمبود نقدینگی و یا  
محاصره اقتصادی بیکار  

مصیبت حملھ دولت  . شده اند 
و کارفرماھا  و  اخراج ھای  

دستھ جمعی و وسیع کم بود،  
غییر    کھ مجلس ھم  طرح ت

را پیش  )   قانون کار ٧ ماده  ( 
غییر قانون  .   کشیده است  ت

کار و اضافھ کردن بند و  
ھ نفع   تبصره ھای الحاقی ب

 .    کارفرماھا است 
ل رای   اب ق ندی و ت صف ب
مجلس، ارجاع و یا سپردن  
ھ  بھ   سرنوشت بند الحاقی ب
کمیسیون مشترک دولت و  

مجلس  .  مجلس واقعی است 
. کارگران نیست "  دوست " 

ن   م س دش ل ج ت و م دول
د  ن ت ران ھس ارگ ھ  .  ک چ آن

موجبات خارج کردن تغییر  
را از دستور  "  قانون کار " 

مجلس رقم زد، موقعیت  
امروز تعرض کارگران و  

دامنھ وسیع اعتراضات و  
اشد  ب ی ات م م  .   اعتصاب ھ

اکنون اعتصاب در اشکال  
مختلف و با دامنھ جغرافیایی  
. وسیع تری در جریان است 

واده ھایشان   کارگران و خان
ت و   ار دول ک ھ آش ل بھ حم
د  . کارفرماھا تمکین نکرده ان

کارگران در اشکال تجمع و  
. اعتصاب بھ میدان آمده اند 

عقب نشینی مجلس را باید با  
نیروی اعتراض کارگران و  
خانواده ھایشان بھ سکوی  
اعتراض وسیع تر تبدیل  

ا  .  کرد  کار سازی را ب ی ب
اعتصاب و اعتراض میتوان  

 . سد کرد 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

  چالش مجلس با کارگران

بنا بھ گزارش    - 
ھ   منتشر شده از سوی کمیت
ی ھماھنگی برای کمک بھ  
ایجاد تشکل ھای کارگری  
ساعت ھشت  و نیم صبح  

ماه  ١٧ روز چھارشنبھ    دی
ن   وری ام ر از م ف ن ن دی ن چ
وزارت اطالعات بھ منزل  
فعال کارگری جلیل محمدی  
در شھر سنندج یورش برده  
و اقدام بھ تفتیش منزل او  

ھ اینکھ  .  نمودند  با توجھ ب
ی در   دت دی م حم ل م ی ل ج
شھرستان مشغول بھ کار  
است، در زمان یورش، او  

بود  ن  .  در منزل ن ماموری
ھ   خ ب اس ی در پ ات الع اط
خانواده وی علت این اقدام  
خود را نیاز بھ گرفتن پاره  
ل   ی ل حات از ج وضی ای ت

 .  محمدی، ذکر کردند 
 
 روز پنجشنبھ  ١٤ ساعت    -

وزیری     دی مھرداد امین ١٨ 
از فعالین کارگری در شھر  
س از ده روز   دج پ ن ن س

  ٥٠ بازداشت  با قرار وثیقھ  
د  . میلیون تومانی آزاد ش

ھ   ھ او، ب آزادی وی را ب
واده اش و بھ ھمگان   خان

 . تبریک میگوییم 
 

وزیری ساعت     مھرداد امین 
 دی  ٨  صبح روز دوشنبھ  ٨ 

ط   وس ارش ت ل ک ح در م
اس شخصی   ب وران ل ام م

او در  .  دستگیر  شده بود 
مدت بازداشت خود بھ نشانھ  
اعتراض بھ دستگیری اش  
دست بھ اعتصاب غذا زده  

ت  .  بود  ھ دلیل وخام کھ ب
ھ بھداری   حالش وی را ب

پیش از این  . انتقال داده بودند 
ری در    ن وزی ی رداد ام ھ م

ھ   ب ن اه  ٢٢ روز ش  آذرم
بصورت تلفنی بھ اطالعات  

احضار شده بود کھ پس از  
دو ساعت بازجویی وی را  

د  ودن رده ب ن  .  آزاد ک در ای
بازجویی ھا از مھرداد امین  

وزیری خواستھ شده بود کھ  
" غیر قانونی " در ھیچ تحمع  

اما او از دادن  . شرکت نکند 
چنین تعھدی امتناع کرده  

وزیری در    مھرداد امین .  بود 
  ٣٢  نیز بھ مدت  ٩٠ سال  

ت اداره   ازداش روز در ب
اطالعات بود کھ با قرار  

 میلیون تومانی  ١٥ وثیقھ  
ده بود  رداد در  .  آزاد ش ھ م

ام مھرماه سال    دادگاه سی 
، در شعبھ یک دادگاه  ٩٠ 

انقالب سنندج، بھ پنج سال  
حبس کھ بھ مدت سال تعلیق  

 .است، محکوم شده بود 
 

جمھوری اسالمی فعالین و  
رھبران کارگری را زیر  
وی   ا جل گذارد ت ی ار م فش
راضات   ت ی اع اب ی ان سازم

اجازه  .  کارگری را بگیرد 
اه   ن ا را در پ ھ م و آن ی دھ ن
رار   حمایت وسیع خود ق

احضار و بازداشت  .  دھیم 
د فورا   فعالین کارگری بای
ھ   م ود و ھ ف ش وق ت م
کارگران زندانی و زندانیان  

 . سیاسی از زندان آزاد شوند 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

 
  ١١   ،   ١٣٩٣  دی  ٢١ 

  ٢٠١٥ ژانویھ  
S h a h l a . 

Daneshfar ٢@gmail.com 
siyavesazeri@hotmail.com 

http://free-them-now.com 
  

 یورش نیروھای اطالعاتی به منزل فعال کارگری جلیل محمدی
 مھرداد امین وزیری با قید وثیقه آزاد شد 
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 اعتراضات 

 
 دو تجمع ھمزمان  کارگران لوله صفا 

 کارگر لوله و نورد صفا در اعتراض به تـعـویـق  ٦٠ :  دی ٢١ 
 ماه بیمه مقابل فرمـانـداری سـاوه  ١٦  ماه حقوق و بیش از  ٤ 

 .تجمع کردند 
ـیـش از  و   ـا   ١٠٠ در تجمع ھمزمان دیگر ب ـورد صـف ـه و ن ـول  کـارگـر ل

 . در محوطه کارخانه تجمع کردند و الستیک به آتش کشیدند 
ـا از شـھـریـور مـاه امسـال   یک ھزار کارگر لوله و نورد صف

کارفرما ماه گذشته قـول داده بـود  .  اند   تاکنون حقوق نگرفته 
 .  دی ماه پرداخت کند ٥  کارگران را تا روز    مطالبات معوقه 

 
 اعتراض كارگران معدن سنگرود

 پنچ ماه حقوق ھای پرداخت شده کارگران پرداخت شد  
دی در اعـتـراض بـه  ١٧ كارگران معدن سنگرود در  :  دی ٢٠ 

انحالل معدن، حل نشدن مشکل بیمه بیکاری و بازنشستگـی  
مـاه  ٨ مشاغل سخت و زیان آور عدم دریافت حقوق به مـدت  

نفر از کارگران سنگرود  دست به تحصن در تونلی زدنـد  ١٠٠ 
ای    در جلسـه .  که به دلیل وجود گاز احتمال انفجار آن باالست 

  ١٨ ( که اعضای شورای تامین استان گیالن روز پنج شنبـه  
بعد از خاتمه تحصـن کـارگـران سـنـگـرود بـرگـزار  )  دی ماه 

 ماه از معوقات حقوقی کارگران از سـوی  ٥ کردند مقرر شد  
سازمان تھیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو سریـعـا پـرداخـت  

 .شود 
 

ایران »تجمع کارگران بازنشسته کارخانه 
 «برک

رشـت در   «ایران برک »کارگران بازنشسته کارخانه  :  دی ٢٠ 
اعتراض به دریافت نکردن حقوق سالھای پایان خـدمـت خـود  

 ماه از بازنشستگی، در مقابل درب ورودی  ٧ بعد از گذشت  
  ١٦ مطالبات کارگران   .  این کارخانه تجمع اعتراضی کردند 

 .  میلیون تومان است ٢٠ تا  
 

اعتصاب کارگران کارخانه سرامیک ھای 
 صنعتی اردکان

اعتصـلـب  کـارگـران کـارخـانـه سـرامـیـک ھـای  : دی ١٩ 
صنعتی اردکان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بھـره  

در یکسال گذشته کارگران کارخانه سرامـیـک ھـای  .  وری 
صنعتی اردکان بارھا در اعتراض به عدم پـرداخـت حـقـوق و  

سنـت  .  مزایا و نا امنی محیط کار دست به اعتصاب زده اند 
ـان کـارگـران کـارخـانـه سـرامـیـک ھـای   اعتصاب در مـی

 .  صنعتی اردکان شکل مداوم اعتراض است 
 

ھای برق  کارگر شاغل در شرکت٥٠٠
ای وزارت نیرو مقابل مجلس تجمع  منطقه
 .کردند

نفر از کـارگـران کـه از سـراسـر کشـور و بـه  ٥٠٠ : دی ١٧ 

شان به تـھـران سـفـر     ھزار تن از ھمکاران ٥ نمایندگی از حدود  
ـار اسـتـخـدام رسـمـی در شـرکـت   کرده  ھـای بـرق    انـد خـواسـت

ـا شـرکـت . ای ھستند   منطقه  ـتـرض ب ھـای بـرق    کارگران مـع
ـقـد کـرده   منطقه  انـد و    ای قرارداد کار مستقیم و یکساله منـع

ـنـی بـر   ـنـی مـب ـی در قرارداد کارشان آمده است کارفرما تضم
 .ھا ندارد   استخدام آن 

 
تجمع اعتراضی صدھا تن از رانندگان 

 شرکت واحد
صدھا تن از رانندگان شـرکـت واحـد از سـاعـت ده  : دی ١٦ 

صبح در مقابل ساختمان شھرداری دست به تجمع اعـتـراضـی  
 میلیارد تومانـی  ٧٥ کارگران به توزیع ناعادالنه بودجه  . زدند 

مسکن اعتراض داشتند که از مـحـل فـروش زمـیـن ھـای  
ـیـه   مازاد شرکت واحد تامین شـده بـود وقـرار بـود بـرای تـھ
. مسکن کارگران بصورت بالعوض به آنـھـا پـرداخـت گـردد 

ـیـه   ـلـغـی بـرای تـھ ـب نیمی از رانندگان شرکت واحـد ایـچ م
ـنـدگـان کـه واحـد   مسکن دریافت نکرده اند و گروھی از ران

ـنـکـه  ٢ و ١ مسکونی شان در پروژه سپیدار   است با توجه بـه ای
بیش از ھفتاد درصد از مبلغ خانه تحویلی را پـرداخـت کـرده  
اند و نزدیک به دو سال از مـوعـد تـحـویـل خـانـه ھـایشـان  
ـازل خـود را تـحـویـل   گذشته اما تا کنون نتوانسـتـه انـد مـن

پروژه تنھا چـھـل درصـد  .  بگیرند و ھمچنان سرگردان ھستند 
ـا   پیشرفت داشته است و گروھی از آن کـارگـران ھـم کـه ب
ـتـه انـد واحـد   تاخیر چند ساله خانـه خـود رو تـحـویـل گـرف
مسکونی شان امکانات مناسبی ندارد و تعاونی مسـکـن از  
.  آنان مبلغی بیش از آنچه در قرارداد بوده طـلـب کـرده اسـت 

ـیـدارنـد از  ( شعارھایی که در این تجمع داده شـد   کـارگـران ب
مـدیـر  ) ( راننده اخراجی شاغل باید گردد ) ( حق کشی بیزارند 

مسکن ما رو آبه سنندجـی تـو  ) ( بی کفایت خجالت خجالت 
ـاف  ) ( مسکن ما رو آبه مدیر مـا تـو خـوابـه ) ( خوابه  ـب ـی ـال ق

مدیر خیانت میـکـنـه شـھـردار حـمـایـت  ) ( اعتصاب یادت نره 
 )میکنه 

 
اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت 

 ھفته تپه
ـپـه بـه  :  دی ١٦  ـتـه ت ـف کارگران شرکت کشت و صـنـعـت ھ

 . ماه حقوق دست به اعتصاب زند ٦ اعتراض به عدم پرداخت 
 

تجمع کارگران شرکت کشت و صنعت 
 بھکده رضوی 

 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت بھکـده  ١٠٠ :  دی ١٦ 
 مـاه حـقـوق  ١٠ رضوی در اعتراض به عدم دریافت به مدت  

و واریز حق بیمه در مقابل استانداری خراسان شمـالـی تـجـمـع  
کارگران پالکاردھایی با مضمون عدم دریافت حقـوق  .  کردند 

ـنـج مـاه،  ١٠ به مدت    ماه، عدم واریز حق بیـمـه بـه مـدت پ
ـای بـھـکـده   وضعیت نامناسبت معیشت، مـھـاجـرت از روسـت

ـفـی کـارگـران و   ـنـد و  ...  رضوی، بالتکلی در دسـت داشـت
ـانـداری   خواستار رسیدگی به مشکالت خـود از سـوی اسـت

 .بودند 
 

 تجمعات کارگران کارخانه سھا سرام 
کارگران کارخانه سھا سرام  یزد دراعتراض بـه عـدم  : دی ١٦ 

ـابـل  ٦ پرداخت   ـق ـیـمـه  م  ماه حقوق و بیش از یـک سـال ب
مـاھـه  ٦ در  .   فرمانداری دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد 

 نفر از کارگران کارخانه سـھـا  ١٥٠ گذشته حقوق نزدیک به  
کارگران کارخانه سھا سرام   در یـک  .  سرام  پرداخت نشده 

ـا    ماھه  گذشته دو بار در برابر فرمانداری یزد تجمع کرده  اند ت
اما با وجـود جـلـسـاتـی کـه  .  به مطالباتشان رسیدگی کنند 

توسط فرمانداری و با حضور مـدیـران شـرکـت انـجـام شـده،  
ـیـت   ـای رسـیـدگـی بـه وضـع ھنوز ھیچ اقـدامـی در راسـت

 .کارگران صورت نگرفته است 
 

  نفر از کارگران شرکت سابیر٦٠٠اعتصاب 
ـیـر کـه در پـروژه  ٦٠٠ : دی ١٤  نفر از کارگران شـرکـت سـاب

ـیـر   سدسازی نیروگاه چم شیرگچساران بعنوان اعتراض به تغی
ـات دسـتـمـزد خـود، دسـت از کـارکشـیـدنـد  . درنحوه محاسـب

بمنـظـورکـاھـش  "  کارفرمای شرکت سابیر در این پروژه ظاھرا 
سھم خود در پرداخت مالیات ، بخشی از دستمزد توافـق شـده  
ـار   کارکنان را از فیش حقوقی آنان برداشته و ھر سه ماه یکب

ـزشـی " مبالغ برداشته شده را تحت عنوان   ـای انـگـی بـه  "  مـزای
 .کارکنان برمیگرداند 

 
 اعتراض دانشجویان در کرمان

ـنـه شـھـریـه   ـزی دانشجویان دانشگاه آزاد كرمان علیه افزایـش ھ
ـزان  .  ورود به دانشگاه  دست به یك حركت اعتراضی زدنـد  مـی

ـان در  ٤٢ شھریه كه   ـیـمـت ن ـزایـش ق ھزارتومان بوده، بعد از اف
 ھزار تومان افزایش یافته اسـت و ایـن مـوضـوع  ٤٩ ایران به  

 .باعث اعتراض دانشجویان شده است 
 

 گزارش
  

پیمانكاری كه جریمه اش را از حقوق 
 كارگرانش كسر كرد

ـابـت  :  دی ١٥  یكی از پیمانكاران شھرداری  اھوازجریمه اش ب
 .تخلف در كارھا را از حقوق كارگران خود كسر كرده است  

  
 !دردھا پنھان کودکان

زمستان شروع شد و بازھم کودکان کار در شھر کـرمـان بـی  
سرپناه و گرسنه درجدال با سرمای زمستان زمستان درکـویـر  
از ھرجای دیگری در این کره ی خاکی سردتر سخت تـر و  
ـاشـی  ـاھـی نـداشـتـه ب ـن . رنج آورتر است بخـصـوص اگـر سـرپ

ـا   کودکان کار و بی خانمان ھای کـرمـان امسـال درجـدال ب
ـتـر شـده انـد  ـاتـوان امـروز  .  سرمای کویر از ھر سال دیگری ن

تعدادی از مردم دستکش و کاله برای ایـن کـودکـان بـردنـد  
ولی آنھا میگفتند این کارھا فایده ای نـدارد ایـن کـودکـان  
سرپناه میخواھند ولی ما توان مالی نداریم که آنھا را تامـیـن  

ـاز ھـم  .  کنیم  خودمان ھم کم از این کودکـان نـداریـم ولـی ب
ـیـم  کـرمـان  .  نمیتوانیم از رنج کشـیـدن آنـھـا صـرف نـظـر کـن

سردترین زمستان ھـا را دارد زیـرا مـنـطـقـه ای خشـک و  
ـاد   ـیـت زی کویری و وسیع است و بخاطر ھمین وسعت و جمـع
ساكن در این استان، تعداد زیادی بی خانمان و کودک کـار  
ـایـد پشـت سـر   ـان را ب ـنـد کـه زمسـت در آنجا زندگی میکن

ـاھـی نـدارنـد  .  بگذارند  بسیاری از این کودکان خانواده و سرپن
ـا نـه چشـم دیـدن دارنـد نـه گـوش   ولی مسئولین شھر گوی
شنیدن و ھر دو را بسته اند و نمیخواھند صدای این کودکـان  

این کودکان از وضع بد و وخیم بھداشتی و تغذیـه  .  را بشنوند 
یـکـی از  .  آنھا ھیچ پشتـوانـه ای نـدارنـد .  ای رنج می برند 

شھروندان کرمانی اظھار داشت تعداد زیادی از این کـودکـان  
حتی توان تامین یک وعده غذا راھـم نـدارنـد و مـجـبـورنـد  
گدایی کنند یا با حقوقی ناچیز کارھایی سـخـت و طـاقـت  

ولی باز ھم شرفشان اجازه نمیدھد دست بـه  .  فرسا انجام دھند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـلـکـه زنـده و   دزدی بزنند و ھنوز انسانیت در آنھا نـمـرده و ب
وی گفت مطابق با توان مـالـی کـه شـھـرونـدان  .  پایدار است 

داشته اند به آنھا کمک میشود ولی این کمک ھا کـافـی  
ـزنـد   نیست و باید دولت در این زمینه دست به اقدامی جدی ب

 .در غیر اینصورت باید با فجایع بزرگ و جبران ناپذیری روبه رو شویم 
    

 حقوقھای پرداخت نشده
  

 کارگر کشت صنعت بھکده رضوی
ـیـمـه   ٤ ماه حقوق و   ٨  عدم پرداخت     کـارگـر  ١٠٨ مـاه ب

 . شرکت کشت و صنعت بھکده رضوی 
 

آالت  عدم پرداخت حقوق کارگران ماشین
 صنعتی تبریز

آالت     مـاه حـقـوق کـارگـران مـاشـیـن ٣٠ تا  ١٢ عدم پرداخت   
 صنعتی تبریز، پس از خصوصی ساری  

 
 كارگران كارخانه فوالد و چدن درود

ماه حقوق كارگران كـارخـانـه فـوالد و چـدن درود  ٤ :  دی ١٦ 
 .پرداخت نشده است 

 
 کارگران پروژه قطار شھری اھواز

 مـاه حـقـوق  ٤ کارگـر قـطـار شـھـری اھـواز  ٩٠٠ :  دی ١٧  
 . اند   نگرفته 

 
 کارگران شھرداری شوشتر

. مـاه کـارگـران شـھـرداری شـوشـتـر ٨ عدم پرداخـت  :  دی ١٥ 
ـا ھشـت مـاه بـه    شھرداری شوشتر در بـرخـی از بـخـش  ھـا ت

 . کارگران قراردادی خود بدھی پرداخت حقوق دارد 
 

 اخراج و بیکارسازی 
 

 کارگر١٠٠٠بیکاری بیش از
 کوره پزخانه در ورامیـن طـی چـھـار مـاه  ٢٥ بدنبال تعطیلی  
  ٣٠ از مـجـمـوع  .   کارگر بیکار شـدنـد ١٠٠٠ گذشته بیش از 

واحد باقی مانده تولید آجر سنتی در منطقه ورامـیـن، امـروز  
 واحد آنھم با حداقل ظرفیت تولید و نیروی کار بـه  ٥ حداکثر  

ـاقـی واحـد   فعالیت ادامه می  ـزایـش    دھند و ب ـیـل اف ھـا بـه دل
ـازار سـاخـت و    قیمت حامل  ھای انرژی و تبعـات کسـادی ب

ات    ساز بر تولید آجر، از شھریور ماه سال جاری به مرور تولیـد 
 . اند   خود را متوقف کرده 

 
 اخراج در آب و فاضالب اھواز

ـیـل  ١٣   کارگر پیمانی شرکت آب و فـاضـالب اھـواز بـه دل
 .اخراج شدند  «عدم نیاز کارفرما به آنان »
 

کارگرشرکت حفاری شمال بھشھر ٣٠٠
 !اخراج شدند

شرکت حفاری شمال بھشھر با دادن مـرخصـی یـک مـاھـه  
 . کارگر خود را اخراج کرد ٣٠٠ بدون حقوق،  

 
کارخانه )   زن٤مرد و ١١( کارگر١٥اخراج

 صنایع کم مصرف ایرانیان
در پی اعتصاب دراعتراض به تعویق شش ماه حقوق بیش از  

 کارگر کارخانه صنایع کم مصرف ایرانیان زیر مجمـوعـه  ٩٠ 
ـفـر  ١٥ ،  )  واقع در استان قزوین ( کارخانه کنتور سازی ایران   ن

 .از کارگران این واحد تولیدی بیکار شدند 
 

 اخراج گارگران سد بنیر 
ـتـھـای  ٢٥٠  نفر از  کارگران سد بنیر مریوان شـاغـل در قسـم

تونل و معدن توسـط کـارفـرمـای ایـن پـروژه بـه مـرخصـی  
 . اجباری بدون حقوق و مزایا فرستاده شده اند 

  
 سقز بیکارسازی کارگران فضای سبز

با اتخاذ سیاست خصوصی سازی و واگـذاری اداره فضـای  
ـز  ٦٠ سبز به بخض خصوصی   ـفـر از کـارگـران فضـای سـب ن

 . بیکار شدند 
 

 ناامنی محیط کار
  

 کارگر٢مرگ 
بر اثر فروریختن سقف کارگـاه یـک شـرکـت راھسـازی در  

ـبـھـان  دو کـارگـر کشـتـه  ١٠  کیلومتری سردشت زیدون بـھ
 .شدند 

 
واژگونی وانت نیسان حامل کارگران نی 

 برمزارع نیشکرشوش 
بر اثر واژگونی یکدستگاه خودرو وانت نیـسـان در شـوش دو  

 .تن کشته و ھفت نفر مصدوم شدند 
انتقال و جابجایی کارگران با وانت بارھا در جاده ھای شـمـال  
استان خوزستان منجر به بروز حوادث و تصادف متعدد شده و  

 .خسارت ھای جانی و مالی زیادی در پی دارد 
 

 توت زرند سنگ گله ریزش معدن زغال
ـان زرنـد    سنگ گله   در حادثه ریزش معدن زغال  توت شـھـرسـت

 .  سه کارگر مجروح شدند 
 

سومین مصدوم حادثه انفجار در شرکت 
فروزان گاز شھر صنعتی کاوه نیز جان 

 .باخت
که بر اثر انفجار بشکه حـاوی اسـتـون و  '  حجت الله رحیمی ' 

سیلندرھای گاز استیلن در این شرکت به شدت مجروح شـده  
بود به دلیل شدت جراحات وارده، تالش پزشکان برای نـجـات  

 .جان او بی نتیجه ماند 
 

صله با تیر  کولبرجوانی در مرز شیخ
 مأموران نظامی سپاه جان سپرد

ـبـر جـوان در مـرز  ٢٥ اکبر کیکاوسی جوان    علی   سالـه کـول
ـان    شھرستان ثالث باباجانی بر اثر شلیـک گـلـولـه  ی نـظـامـی
 . رژیم جمھوری اسالمی جان خود را از دست داد 

 
 سقوط مرگبار کارگر 

در شھرک صنعتی سیاه سنگ در جـاده دمـاونـد، حـوالـی  
ـاع   ـف مـتـری  ١٥ شھرک پردیس کارگر ساختمانی کـه از ارت

ـاق   ـف سوله در حال ساخت به داخل چـاه سـقـوط کـرده بـود ات
 . ساله شد ٢٥ افتاد و منجر به مرگ کارگری  

 
 درصدی جان باختگان حوادث ١٥افزایش 

 کار در ھمدان
ـفـر  ٥١ مدیرکل پزشکی قانونی استان ھمدان از کشته شدن    ن

ماه گـذشـتـه  ٩ در این استان بر اثر حوادث ناشی از کار طی  
ـاخـتـگـان حـوادث کـار در  .  خبر داد   مـاھـه  ٩ شمـار جـان ب

 درصـد  ١٥ سالجاری نسبت به مدت مشابـه سـال گـذشـتـه  
 .افزایش داشته است 

 
 درصدی مجروحان سوانح کار ٢٨افزایش  

 در ھمدان
ـفـر در  ٤٤١ .   درصدی مجروحان سوانـح کـار  ٢٨ افزایش    ن

 ماھه سالجاری مجروح و مصـدوم  ٩ سوانح ناشی از کار در  
 نفر از مجروحان مرد و ھـفـت  ٤٣٤ شدند که از نظر جنسیت  

 .نفر زن ھستند 
 

 کارگران 
 

شکل گیری زنجیره ای از اعتصاب غذا در 
بخشھای مختلف شرکت ایران خودرو با 

 خواست افزایش مزد
بدنبال اعتصاب غـذای کـارگـران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

سواری سازی و سالن رنگ شرکت ایران خـودرو کـه ظـھـر  
 دی ماه با خواست افزایش دسـتـمـزد آغـاز شـد ایـن  ١٥ روز  

 و ظـھـر امـروز بـه  ٢٠٦ اعتصاب دیروز ھنگام شام به سالن  
قسمت نیرو محرکه این شرکت بزرگ خودروسازی  کشـیـده  

بنا بر  گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران،  .  شد 
کارگران اعتصابی در اعتراض به پایین بودن دسـتـمـزدھـا از  
ـانـوشـتـه ای   دریافت ناھار و شام خودداری میکنند و بطور ن
ادامه این نوع اعتصاب و گستـرش آن در دسـتـور کـارگـران  
ایران خودرو قرار گرفته است و با سرعت در حال گسترش بـه  

ـاشـد  زمـزمـه اعـتـراض بـه  .  تمامی بخشھای کارخانه می ب
ـان   دستمزد پایین در شرکت ایران خـودرو مـدتـھـاسـت در مـی
کارگران وجود دارد و بنا بر اظھـار بـرخـی از کـارگـران ایـن  
ـیـشـتـری   کارخانه، طی روزھای آینده این اعتراض گسترش ب

علیرغم اینکه صنعت خـودور سـازی در ایـران  .  خواھد یافت 
ـایـع   بدلیل انحصار موجود در آن یکـی از پـرسـود تـریـن صـن
کشور است اما اکثریت قریب به اتفاق کارگران ایـن شـرکـت  

ـا از     ٩٠٠ بزرگ خودرو سازی با اضافه کاری و سایر مزای
ـافـت   تا یک میلیون و یـکـصـد ھـزار تـومـان دسـتـمـزد دری
ـانـه   ـان کـه در آسـت ـقـط بـخـش انـدکـی از آن میکننـد و ف

ـاال مـی  ٢٥ بازنشستگی قرار دارند و دارای سابقه    سال بـه ب
باشند تا حدود یک میلیون و چھار صد ھزار تومان دستمـزد  

 ١٣٩  دی ماه  ١٧  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  میگیرند 
 

اعتراض متحدانه کارگران ایرانخودرو 
+ ششمین روز خود را پشت سر گذاشت 

 !نامه رسیدگی به خواست کارگران
  ٢١ کارگران ایرانـخـودرو امـروز  :   اتحادیه آزاد کارگران ایران 

دی ماه ششمین روز اعتراض متحدانه خود را با عدم حضـور  
ـا بـر  .  در ناھار خوری کارخانه و دریافت غذا ادامه دادنـد  ـن ب

گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران بـه مـوازات  
ـتـرض ایـرانـخـورو در بـرخـی   ادامه  تھـدیـدات کـارگـران مـع
قسمتھا و وعده ھای مسئولین این شرکت برای رسیدگی به  
ـتـھـای   ـز در بـرخـی قسـم ـی ـامـه ای ن خواستھای کارگران ن
ـنـی بـر   ـابـع انسـانـی مـب ـن کارخانه با امضـای مـعـاونـت م
ـیـرغـم   رسیدگی به خواستھای کارگران الصـاق شـد امـا عـل
ـان دادن بـه   ـای ھمه اینھا کـارگـران ایـرانـخـودرو حـاضـر بـه پ

ـیـت   .  اعتراض خود نشدند  بنا بر این گزارش، در پی این وضـع
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ـامـه از سـوی کـارگـران، مـدیـریـت    و عدم قبول مفاد این ن
ـنـده   ـای شرکت ایرانخودرو امروز طی نشستی با تـعـدای از نـم
ـا   ھای کارگران ضمن بکار گیری غیر مستقیم زبان تھدید ب
ـنـد  . دادن وعده ھایی از آنان خواست به اعتراض خود پایان دھ

ـاھـی از سـوی مـدیـریـت   طبق این وعده ھا که بصورت شـف
ـان   ـای ایرانخودرو مطرح شده  گفته شده است که در صـورت پ
ـقـدی،   اعتراض از سوی کارگران عالوه بر افزایش میزان بن ن

ـاداش  ٣٠   درصد نیز بر میزان اکـورد اضـافـه خـواھـد شـد، پ
ـنـدی   مانده دنا بفوریت پرداخت و اجرای صحیح طرح طبقـه ب

بنا بر آخـریـن گـزارشـھـای  .  مشاغل بسرعت آغاز خواھد شد 
ـیـرغـم ایـن وعـده ھـا   رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران عل
اعتراض متحدانه کارگران ایران خودور تا لحظه مـخـابـره ایـن  

ـز  )  ٣٠/١٩ ساعت  ( خبر  ـی ھمچنان ادامه دارد و رایزنی ھایی ن
 .در میان کارگران در برخورد به این وعده ھا جریان دارد 

 ادامه اعتراض کارگران نورد لوله صفا در مقابل کارخانـه و  
کـارگـران نـورد  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران !  فرمانداری ساوه 

لوله صفا در ادامه اعتراضـات خـود بـه عـدم پـرداخـت مـزد  
ـابـل کـارخـانـه و   ـق ـز بـطـور ھـمـزمـان در م ـی صبـح امـروز ن

در پی تجـمـع  .  فرمانداری شھرستان ساوه دست به تجمع زدند 
دیروز این کارگران در مقابل کارخانه و برافروختن آتـش طـی  
توافقی که مابین شورای تامین سـاوه و کـارفـرمـا صـورت  

 مـاه دسـتـمـزد  ٤ گرفته بود مقرر شده بود امروز یـکـمـاه از  
ـز شـود  ایـن تـوافـق ھـر  .  معوقه کارگران به حساب آنان واری

چند که مورد پذیرش کارگران نبود اما امروز کـارفـرمـا از  
ـاع کـرد  ـن ـا بـر  .  ریختن این پول نیز به حساب کارگران امت ـن ب

گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه ازاد کـارگـران ایـران، در پـی  
ـابـل   ـق ـا در م تجمع امروز تعدادی از کارگران نورد لوله صـف
فرمانداری ساوه مسئولین این نھاد با سلب مسئولیت از خـود  
ـلـه شـمـا بـه مـا   ـتـرض اعـالم کـردنـد مسـئ به کارگران مع
ـیـد و از   ارتباطی ندارد، بروید در مقابل کارخانه تـجـمـع کـن

کـارفـرمـای  .  کارفرما بخواھید تا حق و حقوق تان را بـدھـد 
نورد لوله صفا امروز عالوه بر اینکه به توافق خود مبنی بـر  
ـلـکـه   واریز یکماه از حقوق معوقـه کـارگـران عـمـل نـکـرد ب
ـز   ـی علیرغم اصراری که دیروز برای شروع کار داشت امـروز ن

ـفـر از  ١٠٠ با اینحال بیش از  .  کارخانه را تعطیل اعالم کرد   ن
ـابـل   ـق کارگران ھمزمان با تعدادی از ھمکـارانشـان کـه در م
ـابـل کـارخـانـه دسـت بـه   فرمانداری تجمع کرده بودند در مق

بنا بر این گزارش علیرغم بـی  .  تجمع و بر افروختن آتش زدند 
ـا بـه شـرایـط سـخـت   تفاوتھای کارفرمـای نـورد لـولـه صـف
ـان، ایـن کـارگـران اعـالم   معیشتی کارگران و اعتراضـات آن
کرده اند در صورت تداوم وضعیت مـوجـود و عـدم پـرداخـت  
ـنـد داد  . معوقات شان ھمچنان به اعتراضات خود ادامه خواھ

 ١٣٩٣  دی ماه  ٢١  -اتحادیه ازاد کارگران ایران 
 

 درصدی، ١٧اعالم تورم : جوانمیر مرادی
زمینه سازی برای پایین نگه داشتن 

 ! دستمزد
ـازدھـم زمـام  ١٦ گفته می شود    ماه قبل زمانیـکـه دولـت ی

 درصد بوده است امـا امـروز  ٤٠ امور را در دست گرفت تورم  
  ١٧  ماه از عمر این دولت تورم کاھش یافته و بـه  ١٦ بعد از  

ـا  .  درصد رسیده است  کاش دالیلی یافـت مـی شـدنـد کـه ب
امـا در زنـدگـی  !  رجوع به آنھا بتوان به این آمارھا باور کـرد 

ـیـشـت   واقعی اکثریت مردم جامعه اثری از بھبود وضعیت مع
ـار بـدتـر از یـک   یافت نمی شود ھیچی، بلکه اوضاع بسـی

 درصـد  ١٧  درصـدی بـه  ٤٠ کاھش تـورم  .  سال پیش است 
ـزایـش   ـادی از اف ھنگامی اعالم می شود که ھنوز زمان زی

 درصدی بنزین نگذشته و مردم  ١٠٠  برابری یا  ٢ نزدیک به  
ـان  ٣٠ ،  ٢٠ از شوک گرانی یکباره   ـیـش ن درصدی چندی پ

ـنـد  کـاھـش  . اعصابشان در ھم ریخته و در حالت انفجاری ھست
ـایـد  ٢٠ بیش از    درصدی تورم اگر واقعیت داشت امروز مـا ب

 درصد برای مردم مـی  ٥٠ شاھد افزایش قدرت خرید بیش از  
ـتـری  .  بودیم  ـی یعنی اگر پارسال بنزین به اصطالح یارانه ای ل
 تومان می  ٢٠٠  تومان بود امسال باید قیمتش کمتر از  ٤٠٠ 
در تـھـران  (  تومانی در شھرستانھـا  ٤٥٠ یا نان سنگک  . شد 

 تـومـان  ٢٢٥ باید قیمتش به حدود  )  قیمت بیشتر از این است 
ـازار   ـیـمـت کـاالھـا در ب ـیـکـه ق کاھش می یافـت، در حـال

ـنـد  ـا  .  واقعیتی خالف آمارھا را نشان مـی دھ   ٤٠٠ مـثـال ب
ـزیـن بـه   ـن ـتـر ب ـی تومانی که سال گذشته مـی شـد یـک ل

ـتـر یـعـنـی کـمـی  ٥٧/٠ اصطالح یارانه ای را خرید حاال   ـی  ل
 تومانی که مـی  ٤٥٠ بیشتر از نیم لیترمی توان خرید، یا با  

ـقـط     ٥/٤ شد یک نان سنگک خرید حاال با آن می توان ف
  ٤  قسمت تقسیم کنیـد  ٥ یعنی اگر یک نان سنگک را به  

ـتـی  .  قسمت آن را خرید  ـی ھزینه کمرشکن اجاره مسکن ، جمع
میلیونھا نفره را ناچار به حاشیه نشینی کرده، حـاال بـگـذریـم  
ـزشـکـی، آمـوزشـی،   از بقیه کاالھا و خدمات بـھـداشـتـی، پ
رفاھی و غیره که گرانی ھر روزه شان باعث شده چـقـدر از  

اما اعالم کـاھـش نـرخ تـورم در  .  دسترس اکثریت دور شوند 
ـا بـرای   ماھھای پایانی ھر سال پدیـده ای تـکـراری و آشـن

ماھھای پایانی سال، زمانیـسـت  .  مردم و بویژه کارگران است 
که باید بر مبنای به اصطـالح نـرخ تـورم حـداقـل دسـتـمـزد  

بنابراین فھمیدن ھـدف از اعـالم نـرخ  .  کارگران تعیین گردد 
تورم کمتر در ماھھای پایان سال نسبت به  ماھـھـای دیـگـر  
سال و تا این حد کم، که جز پایین نگه داشتن سطح دستمـزد  

ھـر چـنـد حـداقـل دسـتـمـزد طـی  .  نیست، سخت نمی باشـد 
سالھای اخیر حتی خیلی کمتر از نرخ تورم اعالم شده تعییـن  

ـیـن  !  شده است  ـی اینجا برای روشنتر شدن موضوع، به میزان تع
دستمزدھا و فاصله آنھا با نرخ تورم اعالم شده در چـنـد سـال  

  ٤/١٢  نرخ تـورم  ١٣٨٩ زمستان سال  : گذشته اشاره می کنم 
  ٩  ،  ١٣٩٠ درصد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال    

 نـرخ تـورم  ١٣٩٠  تومان، زمستان سال  ٣٣٠٣٠٠ درصد یعنی  
  ١٣٩١  درصد، میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال  ٥/٢١ 

 نرخ  ١٣٩١  تومان، زمستان سال  ٣٨٩٧٠٠  درصد یعنی  ١٨ ،  
 درصد، میزان افزایش حداقل دستـمـزد بـرای سـال  ٥/٣٠ تورم  
ـان سـال  ٤٨٧١٢٥  درصد یعنی  ٢٥  ،  ١٣٩٢   تـومـان، زمسـت
 درصد، میزان افزایش حداقل دستمـزد  ٧/٣٦  نرخ تورم   ١٣٩٢ 

ایـن  .   تـومـان ٦٠٩٠٠٠  درصد یعنی  ٢٥  ،  ١٣٩٣ برای سال  
آمارھا به وضوح نشان می دھند که حـداقـل دسـتـمـزدھـا از  

ـتـر از  ٩٣  درصد در سال  ٧/١١  تا  ٩٠ درصد درسال  ٥/٣   کـم
  ٩٠  درصد سال  ٥/٣ (نرخ تورم اعالم شده تعیین گردیده است  

 درصـد  ٧/١١  ،  ٩٢  درصد سال  ٥/٥  ،  ٩١  درصد سال  ٥/٣ ،  
درصـد  ٢/٢٤  مجموعا دستـمـزد  ٩٣  تا  ٩٠ از سال  ).  ٩٣ سال  

ـیـن  .  عقب تراز میزان تورم نگه داشته شده است  یعنی اگر ھم
ـزان تـورم سـال   امروز حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتـن مـی

ـزان  )   تومان ١١١٣٦٦ ( درصد افزایش یابد  ٢/٢٤  ،  ٩٣  و مـی
ـازه عـقـب مـانـدگـی حـداقـل  ٧٢٠٣٦٦ آن به    تومان برسـد ت

ـبـران  ٩٣  تا  ١٣٩٠ دستمزد نسبت به میزان تورم از سال    را ج
  ١٧ اما امسال یـکـی از عـمـده اھـداف اعـالم  .  خواھد کرد 

درصدی نرخ تورم در سه ماه مانده به پایان سـال، مشـروع و  
قانونی جلوه دادن افزایش حداقل دستمزد به ھمین میزان اسـت  

ـا تـورم     ١٧ و احتماال دیگر سـطـح دسـتـمـزد فـاصـلـه ای ب
را بـه نـمـایـش  ! درصدی نداشته باشد و به این طریق انصاف  

ـتـی کـارگـران  .  بگذارند  ـارضـای در سالھای گذشته عالوه بر ن

چـون نـرخ  ( نسبت به میزان افزایش دستمزدھا به طور کـلـی  
ـزان تـورم واقـعـی   تورمھای اعالم شده ھیچ وقت بیانگـر مـی

ـزایـش دسـتـمـزد و  ) نبوده اند  ـزان اف نسبت به فاصله بیـن مـی
ـاد  ـت . میزان تورم اعالم شده نیز اعتراضات گسترده ای بـراه اف

 درصدی تالشـی اسـت بـرای راضـی  ١٧ بنابراین اعالم تورم  
ـتـی   ـارضـای ـبـل مـھـار زدن بـر ن کردن افکار عمومی و از ق
کارگران نسبت به میزان اندکی کـه قـرار اسـت بـه حـداقـل  

ـزان را بـه  . دستمزد بیافزایند  چرا که به احتمال زیاد ھمین می
دستمزد اضافه کنند و دیگر اختالفی بین حداقل دستمـزد و  

امـا ھـر انسـانـی در ایـن  !  میزان تورم اعلم شـده دیـده نشـود 
ـنـھـا شـاھـد کـاھـش   جامعه و بخصوص ھر کـارگـری نـه ت
نیافتن گرانی نسبت به سال گذشته بوده، بلکـه گـرانـی ای  
بیشتر از پیش را تجربه کرده است و می داند اینگونه اعـداد  

ـانـی نـدارد  ـی ـن کـارگـر  .  در زندگی واقعیش ھیچ اسـاس و ب
ـیـمـت   زمانی آمار را قبول خواھد داشت که اثری از کاھش ق

ببیند که وضـع زنـدگـیـش  . و افزایش قدرت خریدش را ببیند 
مثال اگر تا دیـروز مـجـبـور  .  تغییر کرده و بھبود یافته است 
ـتـوانـد  ٤٥٠ بوده نان سنگک را دانه ای    تومان بخرد امروز ب

ـتـری  ٢٢٥ با   ـی  مـی  ٢٥٠٠  تومان تھیه کند، اگر شیر را ل
ـیـه  ١٢٥٠ خرید امروز بتواند با   ـق  تومان بخرد و ھمیـن طـور ب

ملزومات زندگیش را با ھزینه ای نصف نسبت بـه گـذشـتـه  
تھیه کند نه اینکه قیمت ھر یک از اقالم ضروری زنـدگـی  

ـاشـد ٢٠ از   حـتـی اگـر کـاھـش  .   درصد به باال گرانتر شده ب
ـاشـد بـرای  ١٧  درصد به  ٤٠ تورم از    درصد واقعیت داشـتـه ب

کارگران ایران معیار نه این آمار، بلکـه بـرخـورداری از رفـاه  
زندگی در رفاه و آرامش حق کارگر است و باید از آن  . است 

 برابر زیـر  ٤ طبیعی است که با دستمزد حدود  .  برخوردار باشد 
ـابـرایـن   ـن خط فقر نمی شود حتی بخور و نمیر زندگی کـرد ب
داشتن زندگی مرفه حق خانواده کارگر است و بدون توجه به  

ـیـجـه حـداقـل  .  این آمار و ارقام باید از آن برخوردار باشد  ـت در ن
ـیـشـان بـر   ـنـدگـان واقـع ـای دستمزد را باید خود کارگران و نـم
ـنـد  . مبنای ھزینه ھای واقعی برای اداره زندگی تعییـن کـن

 ١٩/١٠/١٣٩٣ جوانمیر مرادی     
 

حمایت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از 
 اعتصاب کارگران ایران خودرو

ـیـم  ! از اعتصـاب کـارگـران ایـران خـودرو حـمـایـت مـی کـن
کارگران ایران خودرو به دلیل گرانی و کم بـودن دسـتـمـزد و  
ـزایـش   قول ھای انجام نشده ی مدیر عـامـل در خصـوص اف

 صبح امروز اعتصاب غذا نموده انـد  ١٠ دستمزد ھا از ساعت  
و طی پیامی از ھمه کارگران ایران خواسته اند که از آن ھـا  

ـیـل  :  متن پیام  . حمایت کنند   ما کارگران ایران خودرو به دل
پائین بودن دستمزد که خـانـواده مـا را دچـار آسـیـب کـرده  
ـیـب داده   بسختی و با مشکالت فراوان ، اعتصـاب غـذا تـرت

ـیـد و ھـمـراه مـا  .  ایم   از ما و خانواده ی خود حـمـایـت کـن
 .باشید  

ـیـک  ـزکـار مـکـان ـل . روابط عمومی سندیکـای کـارگـران ف
 ١٣٩٣ . ١٧.١٠ 

 
اعتراض به دستمزد پایین ھمه قسمتھای 

 شرکت ایران خودرو را در بر گرفت
ـفـر از کـارگـران بـه حـراسـت،  ١٠ علیرغم احضـار حـدود    ن

اعتراض کارگران ایران خودرو به دستمزد پایین بـه طـور ھـر  
در  :  چه متحدانه تری ادامه دارد اتحادیه آزاد کارگـران ایـران 

ـتـھـای   ـیـن در بـرخـی قسـم ـای سومین اعتراض به دستـمـزد پ
شرکت ایران خودرو، این اعتراض از بعد از ظھـر دیـروز ھـمـه  



 13 ٣٤٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـا بـر گـزارشـھـای  .  قسمتھای این  شرکت را فرا گـرفـت  ـن ب
ـال عـدم پـذیـرش   ـب رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،  بـدن
غذای کارخانه از سوی کارگـران قسـمـت سـواری شـرکـت  

  ١٦ ایران خودرو که در اعتراض به پایین بـودن مـزد از روز  
دی ماه آغاز شد بتدریج ظرف دیروز و امـروز ایـن اعـتـراض  
مھم ھمه بخشھای شرکت ایـرانـخـودرو را در بـر گـرفـت و   
ـا خـواسـت   ھزاران کارگر این شرکت بزرگ خـودرو سـازی ب
ـاھـار   افزایش مزد در اقدامی متـحـدانـه از پـذیـرش شـام و ن

بنا بر این گزارش در حـال حـاضـر  .  کارخانه خودداری کردند 
ـتـھـای شـرکـت ایـران خـودرو از   این اعتراض در ھـمـه قسـم
تمامی سالنھای تولید گرفته تا سواری سـازی و  بـدنـه و   

ـاژ   ـت  و پـژو  ٤٠٥ پـژو   ( ١ پرس تا بخش مونتاژ شامل مـون
 و  ٢٠٦ خانواده   (٤ و مونتاژ  ) انواع سمند  (٢ ، مونتاژ  ) پارس 
ادامه دارد و احتمال سـوار نشـدن  ....  تا نیرو محرکه و  ) رانا 

 به سرویسھای کـارخـانـه بـه عـنـوان گـام  ٢ کارگران شیفت  
در پـی ایـن اعـتـراض  .  دیگری در این اعتراض  وجود دارد 

بزرگ کارگری، دیروز بدنبال حضور مھدی جو و اسماعـیـل  
ـاژ   ـت پور دو تن از مسئولین رده باالی شرکت در قسمـت مـون

 سـاعـت   ٢ موتور پیکان وانت، کارگران این قسمت به مـدت  
کار را نیز خواباندند و علیرغم اصرار ایـن دو مسـئـول بـرای  
ـاز زدنـد  . گرفتن شام توسط کارگران، آنان از پذیـرش آن سـرب

ـام مـدیـر عـامـل شـرکـت   ـق ـائـم م ھمچنین دیروز ضیائـی ق
ایرانخودرو در سالن شاتل، پرسنل بدنه سازی را جمـع کـرد و  
ـان   طی صحبتھایی با آنان تالش نمود با دادن وعده و عیـد آن
را به پایان دادن بـه اعـتـراض تـرغـیـب کـنـد وی در جـمـع  
ـنـدی مشـاغـل و   کارگران  از اجرا و بازنگری طرح طبقـه ب
افزایش حقوق در سال آینده و رسیدگی به مسائل آنـدسـتـه از  
کارگرانی که در آستانه بازنشستگی قـرار دارنـد  صـحـبـت  
ـاعـث تـوقـف   کرد  اما ھیچیک از این وعده ھا نتوانسـت ب
اعتراض کارگران شود و آنان ھمچنان بر افزایش فوری مـزد  

ـیـن  .  تاکید کردند  در ھمین حال و به موازات حضـور مسـئـول
ـا   ـتـھـای ایـران خـودرو و صـحـبـت ب شرکت در بـرخـی قسـم
کارگران، حراست این شرکت در اقدامی تھدید آمیز دست بـه  
ـیـن آن   احضار حدود ده نفر از کارگران معترض زد و مسـئـول
طی صحبتھائی با این کارگران و تاکید بر ایـن نـکـتـه کـه  

شماھـا غـذا نـمـی خـوریـد نـخـوریـد امـا کـارگـران را  " اگر  
تالش کردند تا با ایجاد رعب و وحشـت در  "  تحریک نکنید 

ـنـی از خـواسـت بـر   میان کارگران، آنان را وادار به عقب نشی
اما با ھمه ایـن اقـدامـات  .  حق خود برای افزایش مزد بکنند 

ـتـرض بـه   ـا احضـار کـارگـران مـع ـتـه ت از وعده و عید گرف
ـا اتـحـاد و   حراست، اعتراض کارگران شرکت ایـران خـودور ب

کارگران ایـرانـخـورو  .  یکپارچگی ھر چه بیشتری ادامه دارد 
ـزایـش مـزد   اعالم کرده اند تا تحقـق خـواسـت شـان بـرای اف

ـنـد داد  اتـحـادیـه آزاد  .  ھمچنان به اعتراض خود ادامـه خـواھ
 ١٣٩٣  دی ماه  ١٨  –کارگران ایران  

 
 ! اعتصاب غذا در ایران خودرو

در پی اعتصاب غذای کارگران کارخانه پارس خـودرو، کـه  
ـنـی بـر تـحـقـق خـواسـت ھـای   به وعده و قول مدیـریـت مـب

چنـدیـن  ) ١٣٩٣  دی  ١٧ چھارشنبه  (کارگران انجامید، امروز 
ھزار کارگر شرکت ایران خودرو نیز دست به اعـتـصـاب غـذا  
ـیـت   زدند و بدین وسیلـه اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه وضـع
دستمزدھا و دیگر مسائل و مشکالت کار و زنـدگـی خـود  

اخبار موثق حاکی از آن است که ایـن حـرکـت  .  اعالم کردند 
اعتراضی سراسری بوده و تمام قسمت ھای مختلف کارخانـه  
عظیم ایران خودرو را در بر گرفته است، به طـوری کـه جـز  

مدیران و افرادی از میان سرپرستان ھیچ کس بـرای خـوردن  
بـر اسـاس قـول و  .  غذا به سالن ھای غذاخوری نرفته اسـت 

ـیـرون آمـده   قرارھایی که از درون خود کارگران جـوشـیـده و ب
ـز از خـوردن غـذای   ـی است، قرار است شیفت ھـای دیـگـر ن

 دی کـارگـران  ١٨ شرکت خودداری کنند و فردا پنج شنبه  
شب کار ھمراه با کارگران شیفت صـبـح بـه صـورت دسـتـه  

 .جمعی خواست ھای خود را به مدیریت شرکت اعالم کنند 
 یک کارگر اعتصابی ایران خودرو 

 
محکومیت مجدد بھنام ابراھیم زاده به نه و 

نیم سال زندان را قویا محکوم میکنیم و 
خواھان آزادی فوری این فعال کارگری 

 ! ھستیم
بھنام ابراھیم زاده فعال کارگری و حـقـوق کـودک پـس از  

 سال حبس و در حالی که یک زنـدانـی  ٥ تحمل نزدیک به  
است و دستش از ھر نوع اعتراض خیابانی و اعمال فشـار بـر  
ـیـم سـال زنـدان   قدرت حاکم کوتاه است بار دیگر بـه نـه و ن

ـتـرض و یـک انسـان  .  محکوم شد  بھنام یک کـارگـر مـع
ـاپـذیـری در   شریف است و نمیتواند ھیچ جرمی جز سـازش ن

ـتـوانـد  .  زندان مرتکب شده باشد  ـی آیا تکاندھنده تـر از ایـن م
 سـال از  ٥ وجود داشته باشد که انسانی را که نزدیـک بـه  

ـار دیـگـر   بھترین دوران عمرش را در زندان سپری کرده است ب
 سال زندان محکوم کنند؟ محکومیت چنین انسـانـی  ٥/٩ به  

ـنـکـه   ـبـل از ای ـیـش و ق ـیـم سـال زنـدان دیـگـر، ب به نه و ن
ـانـگـر   ـی کوچکترین اتھامی را متوجه این انسان عزیز بکند ب
سیمائی از یک وضعیت خشونت بار و بغایـت غـیـر مـدنـی  

صـدور  .   بر  کشور ما حاکم اسـت ٢١ است که امروز در قرن  
چنین حکمی بر علیه یک کارگر در حالی صورت گرفتـه  
ـارد تـومـان از امـوال مـا   ـی است که غارتگران میلیاردھا میل
کارگران با اسکورت و محافظ راست راست میـگـردنـد و در  
بھترین و مجلل ترین خانه ھا زندگی میکنند اما کـارگـری  
ـنـھـا   ھمچون بھنام که تمام عمرش رنـج و زحـمـت بـوده و ت
جرمش مبارزه و تالش برای پایان دادن بـه کـار کـودکـان و  
ـایـد پـس از   دفاع از حقوق ھم طبقه ای ھایش بـوده اسـت ب

 سال حـبـس و دوری از یـگـانـه فـرزنـد  ٥ تحمل نزدیک به  
بیمارش و در حالی که خانواده اش در منزلی استیجـاری در  

 سـال زنـدان  ٥/٩ جنوبی ترین نقطه تھران زندگی میکنند به  
ـابـل  .  دیگر محکوم شود  این آن وضعیت دردنـاک و غـیـر ق

تحملی است که ما کارگران و مردم ایران با آن مواجه ایـم و  
برای برون رفت از آن باید دست در دست ھم بگذاریم و اجـازه  

ـتـی  .  ندھیم ھر بالئی که میخواھند بر سرمان بیاورنـد  ـی وضـع
ـنـھـا   که بر بھنام و دیگر کارگران زندانی ایجاد شـده اسـت ت
گوشه ای از شرایط مصیبت باری است که در ایـن کشـور  

ـیـل شـده اسـت  ـیـروی کـار مـال مـا  .  بر ما کارگران تـحـم ن
ـیـم   ـیـمـت آن تصـم کارگران است اما دیگرانی از باال بر سر ق
ـقـر تـعـریـف   گیری میکنند، خط زندگی را برای ما خـط ف
میکنند اما به این ھم اکتفا نمیکنند و مزد ما یعنـی سـھـم  
ـنـد،   مان از زندگی را چندین برابر زیر خط فقر تعیین مـیـکـن
با این حال برای این دور تسلسل ستم گرانه نیز ھیـچ مـرزی  
ـقـر را   قائل نمیشوند و ھمین مزد چنـدیـن بـرابـر زیـر خـط ف

ـیـد امضـا  .  ماھھا پرداخت نمیکنند  قراردادھای موقت و سـف
کفاف غارتگری شان را نمیدھد در مجلس شورای اسـالمـی  
در صدد تحمیل شرایط راحت تری برای اخراج مان بر میاینـد  
ـتـصـادی و   ـا وارد کـردن شـرایـط اق ـا ب و تالش میکنند  ت
ـیـت   اجتماعی و سیاسی کشور بر معیار تعیین مـزد و  امـن

آنوقـت  .  شغلی، قوت الیموتمان را نیز از گلویمان بیرون کشند 

و در تحت چنین شرایط غیر قابل تـحـمـلـی اگـر کـارگـری  
صدایش در بیاید چه در محل کار و چه بیرون از محل کـار  
مورد استنتاق و بازداشت و تعقیب قضائی قرار میگیرد و بـه  

بدون تردید چنین وضعیتی غیـر  .  سالھا زندان محکوم میشود 
ـاالتـریـن   قابل دوام است و ھمچنانکه شاھدیم علیرغم وجـود ب
ـان   درجه از ناامنی شغلی و باز بودن دست دولت و کارفـرمـای
ـیـسـت   در اخراج کارگران و این ھمه بگیر و ببند آنان، روزی ن
که در جای جای کشور کـارگـران دسـت بـه اعـتـصـاب و  

ایـن اعـتـراضـات شـاھـد مـحـکـمـی بـر ایـن  .  اعتراض نزنند 
ـا   ـنـھـا ب مدعاست که طبقه کارگر ایران و پیشروان آن، نـه ت
بگیر و ببند و زندان و احکام تکاندھنده ھمچون حکمی کـه  
ـا   به بھنام داده اند  ذره ای عقب نشینی نخواھند کرد بلکه ب
ـبـسـتـگـی روز افـزون تـری   عزمی راسخ تر و با اتحاد و ھـم
ـنـد   برای دست یابی به یک زندگی انسانی به میـدان خـواھ

ـنـھـا  .  آمد  بھنام ابراھیم زاده یک کـارگـر زنـدانـی اسـت و ت
جرمی که در داخل زندان مرتکب شده است ابـراز نـظـر بـوده  

 سال حـبـس  ٥/٩ محکومیت این انسان شریف به  .  است و بس 
مجدد بیش از اینکه چیزی در مورد مـجـرمـیـت ایـن فـعـال  
کارگری بگوید بیانـگـر تـالش سـرمـایـه داری ایـران بـرای  
تحمیل برده وارترین شرایط بر طبقه کارگـر و تـرس و دسـت  
پاچگی دست اندرکارانش  از ابـراز نـظـر یـک کـارگـر از  

ـا مـحـکـوم  .  داخل زندان است  مـا صـدور ایـن حـکـم را قـوی
ـیـد و شـرط   میکنیم، خواھان لغو فوری آن و آزادی بـی ق
ـنـد و ھـمـه انسـانـھـای شـریـف و   بھنام و دیگر کارگران درب
ـنـد   آزادیخواھی ھستیم که در زندانھای سـراسـر کشـور بـه ب
کشیده شده اند و بدینوسیله از ھمه سـازمـانـھـا و نـھـادھـای  
ـیـم   کارگری و حقوق بشری در ایران و سراسر جھان مـیـخـواھ

ـام  ٥/٩ تا نسبت به صدور حکم   ـن  سال زندان مجدد بر علیه بھ
ـنـد صـدور   ـنـد و اجـازه نـدھ ـزن ابراھیم زاده دست به اعتراض ب
چنین احکامی به یک روال در برخورد به فعالین کـارگـری  

 دی مـاه  ١٨   –اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .  تبدیل بشود 
 ١٣٩٣ 

 
صدور حکم زندان نه و نیم ساله علیه فعال 
کارگری ، بھنام ابراھیم زاده را محکوم می 

 !!!کنیم
ـیـت   نھاد ھای حکومت سرمایه داری ، در جھت حفظ حاکم
ـان عـوامـل سـرمـایـه داری   ـت طبقاتی و حفظ قدرت در دسـت
ـا   ـاردری امـوال مـردم و ی حاضر در قدرت، مانند دزدان میلی
ـاشـت   ـب ـاول و ان توسط مافیای قدرت و ثروت، در جھـت چـپ
ثروت ھای نجومی، به بھای گرسنگی ، بـی خـانـمـانـی ،  
ـاردرھـای   ـی ـل ـی افسردگی ، در یک کالم ایران را به بھشت م

ـیـونـی  ٥٠ حاکم و جھنـمـی بـرای مـا خـانـواده ھـای   ـل ـی  م
ضمن تحمیل مرگ تـدریـجـی بـه  .  کارگری تبدیل کرده اند 

ما کارگران از طریق گرانی نان، آب ، بـرق ، گـاز، گـرانـی  
کرایه ھا و مسکن ، ایجاد بیکاری ھای میلیونی ، معوقـه  
کردن دستمزدھای ناچیز، سرکوب ، دستگیری و مـحـاکـمـه  
ـانـھـا ،   کارگران معترض و اعتصابی ، پولی کردن بیـمـارسـت
بھداشت و درمان ، پـولـی کـردن مـدارس و دانشـگـاه ھـا ،  
فروش اموال عمومی و خـدمـاتـی بـه بـخـش خصـوصـی ،  

باعث رشـد  ...  محروم کردن فرزندان ما کارگران از تحصیل،  
و شدت یابی ھر چه بیشتر معضالت ضد اجتماعـی و ضـد  
ـاد ، فـحـشـا،   انسانی نظام سرمایه داری از جمله فساد، اعتی
کودکان کار، کودکان خیابان ، طالق ، دزدی ، اخـتـالس ،  

ھـر گـاه  .  در جامعه ایران شده و مـی شـونـد ...  بیکاری و  
کارگران آگاه و فعال بخواھند با اعتراض و با ایجاد تشـکـل،  
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ـقـه   طبق وظیفه طبقاتی خود از حق و حقوق خـود و ھـم طـب
ـلـف اقـدام بـه سـر   ای ھایشان دفاع کنند،  نھاد ھای مـخـت
ـنـد، در شـرایـطـی کـه بـرادران و   کوب و تنبیه آنان می کن
ـا   خواھران ما در سراسر کشور در مقابله با این نا برابـری و ن
ـات و اعـتـراضـات   عدالتی و تبعیض، ھر روز دامنه اعتـصـاب
خود را مانند واگن پارس ، پارس خودرو تـھـران ، اعـتـصـاب  

گسترده تـر ،  ...  سراسری کارگران برق ، ایران تایر ، البرز و  
عمیقتر ، و آگاھانه تر پیـش مـیـگـیـرنـد و در زمـانـی کـه  
ـفـی و سـراسـری در   ضرورت ایجاد تشکل ھای مستقل صن
قالب فدراسیون سراسری برای ادامه سازمان یافته، با برنامـه  
و  سراسری اعتصابات حیاتی و در حکم مرگ و زنـدگـی  
برای جنبش کارگری است، دادن حکم دو باره نه و نیـم سـال   
ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل   به بھنام ابراھیم زاده عضو کمیته پ
ھای کارگری در حقیقت جلو گیری با تـرس و وحشـت از  
ـتـریـن   ایجاد شدن اتحادیه ھای سراسری بعنوان یکی از مـھـم
ابزار مقاومت و مقابله و مبارزه سازمان یافته مشـتـرک مـا  

ـاسـت ھـای ضـد  ١٤  ـقـه کـارگـردر بـرابـر سـی  میلیونی طـب
ـاشـد، سـرمـایـه داران   کارگری دولت سـرمـایـه داری مـی ب
میخواھند در سایه برنامه ھای سرکوب گرانه و ایجاد رعـب  
ـنـگـیـن   و وحشت از طریق دادگاه ھـا و زنـدانـھـا بـه عـمـر ن
ـاول مـالـی   حکومت خود و استثمار کارگران و غارت و چـپ

تنھا گناه نابخشودنی این کارگر آگاه کـارخـانـه .  ادامه دھند 
در مقابل طبقه استثمار گر حاکم تـالش  )  بھنام ابراھیم زاده (  

برای ایجاد تشکل ھای مستقـل سـراسـری کـارگـری مـی  
ـا  :  کارگران  .  باشد  با ایجاد تشکل مستقل سـنـدیـکـایـی و ب

ـلـه تـحـقـق   ـنـھـا وسـی ـابـه ت ـث ایجاد فدراسیون سراسـری بـه م
مطالبات صنفی مان مانند امنیت شغلی ، دستمزد شـایسـتـه  
، حق تشکل، حق اعتصاب،  بیمه ھای درمانی، بیمه ھـای  

ـا  ... بیکاری ،    ـلـه ب ـاب ـق از کار افتادگی  و غـیـره  بـه م
سیاست ھای ضد کـارگـری حـکـومـت سـرمـایـه داری بـر  

مبارزه برای آزادی بھنام و ھمه ی فعالین کـارگـری  . خیزیم 
ـاشـد  از ھـر طـریـق  .  مبارزه برای حق حیـات انسـانـی مـی ب

ـیـه ،   ـابـل قـوه قضـائ ـق ممکن مانند طومار ، تـحـصـن در م
ـاسـت ھـای دولـت سـرمـایـه  ...  اعتصاب و   به مقابله با سـی

ـبـرز . داری بر خیزیم   ـان ال ـاشـان اسـت ـق . سندیکای کارگران ن
ھیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات تـھـران  

کارگران پیشـرو  .  انجمن سالمت اجتماعی آذربایجان .  و حومه 
 ١٨/١٠/١٣٩٣ بندر عبا  

 
مھدی فراحی از دادگاه مجدد به انفرادی 

 !!!مجدد منتقل شد
ـز یـکـی از  ١٣/١٠/١٣٩٣ روز شنبه    مھدی فـراحـی شـانـدی

اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھـای کـارگـری  را  
 در پارک الله دستگیر شده بود و  ١٣٨٨ که در اول ماه مه  

ـفـرادی بـه   ھم اکنون در زندان گوھر دشت است ،از سـلـول ان
ـا  ١٥ دادگاه انقالب شعبه    به ریاست قاضی صلواتی بـردنـد ت

ـا   تحت پوشش طرح جـدیـد پـرونـده سـازی ھـای دروغـیـن ب
ـامـه جـدیـدی کـه جـمـھـوری   اتھامات ساختـگـی طـی بـرن
اسالمی برای محاکمه و تنبیه زندانیان سیاسی مقاوم بـرای  
ـیـم   شکستن مقاومت آنھا طراحی کـرده اسـت وادار بـه تسـل

ھمان گـونـه کـه  (کنند یا مورد محاکمه مجدد قرار بدھد ،  
مـھـدی فـراحـی  )  در رابطه با بھنام ابراھیم زاده عمل کردند  

شاندیز در مقابل اتھامات دروغـیـن  و سـاخـتـگـی قـاضـی  
صلواتی ضمن رد تمامی اتھامات دست به افشاگـری ھـای  
زد که قاضی صلواتی تحمل شنیدن واقعیـت ھـا را نـداشـت  
ـا   ـنـد و ت ـقـل کـن ـت دستور داد شاندیز را مجدد به انفرادی من

ـبـول   زمانی که دست از افشاگری بر نداشته و اتھامات را ق
ما ضمن محکـوم کـردن طـرح  . نکرده است در انفرادی بماند 

جدید پرونده سازی قوه قضائیه و نھاد ھای مربوط به زندانھـا  
و ھمچنین عمل ضد انسانـی و ضـد کـارگـری مـحـاکـمـه  
مجدد زندانیان را عمل ددمنشانه حکومت ارتجاعی سرمـایـه  
ـیـم ، و از تـمـامـی مـردم   داری جمھوری اسالمی مـی دان
ـیـم از   آزادی خواه و کارگران و مبارزان و از جوانان می خواھ
ـزنـد  ـی ـا ایـن طـرح جـدیـد بـر خ . ھر طریق ممکن به مقابله ب

مھدی فراحی شاندیز را از محاکمه مجدد و انفرادی نـجـات  
ـان  . بدھیم  ـی اجازه ندھیم جمھوری اسالمی با طرح جدیـد زنـدان

 .محاکمه کند " سیاسی و کارگری را مجددا 
 

ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون 
 کار متوقف باید گردد

ـایـر و    کـارگـر بـرق  ٥٠٠ تجمع اعتراضی کارگـران ایـران ت
 منطقه ای تھران در مقابل مجلس شورای اسالمی 

ـایـر  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  صبح امروز کارگـران ایـران ت
ـز در کـارخـانـه و بـکـار   در اعتراض به شرایط تبعـیـض آمـی
گیری کارگران با چھار شیوه مختلف و اعتراض بـه ایـجـاد  
تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست بـه تـجـمـع در  
مقابل مجلس شورای اسالمـی زدنـد و خـواھـان رسـیـدگـی  

بنا بر گزارشھای رسیـده بـه  .  فوری به خواستھای خود شدند 
ـا   اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع کـه ھـمـزمـان ب

ـابـل  ٥٠٠ تجمع اعتراضی   ـق  کارگر بـرق مـنـطـقـه ای در م
ـان مـویـد   ـای ـنـده ھـای مـجـلـس آق ـای مجلس بود دو نفر از نم
حسینی صدر نماینده شھرستان خوی و مـحـجـوب یـکـی از  
ـا   ـان کـارگـران حـاضـر شـدنـد و ب نماینده ھای تھران در مـی
ـان   دریافت نامه این کارگران قول رسیدگی به خواستـھـای آن

ـالـب سـه الـی  .  را دادند  در این تجمع کارگران ایران تایر در ق
ـنـده ھـای   ـای چھار کارگر از ھر قسمت کارخانه به عنوان نـم
. کارگران پیـمـانـکـاری ایـن کـارخـانـه تـجـمـع کـرده بـودنـد 

ـار اتـحـادیـه ازاد   کارگران ایران تایر در نامه خود که در اختی
ـنـده ھـای مـجـلـس   کارگران ایران قرار داده اند خطاب به نمای
شورای اسالمی در مورد شرایط اسـتـخـدامـی کـارگـران در  

با سالم و احترام بـه اسـتـحـضـار  :  کارخانه ایران تایر نوشته اند 
ـا چـھـار نـوع   ـایـر  کـارگـران ب می رساند در شرکت ایران ت
ـا حـقـوق و مـزایـای   ـان آور ب قرارداد  در شرایط سخت و زی

قـرارداد دائـم ؛ کـه     -١ .  ناعادالنه مشغول به کار ھستند  
قـرارداد مـوقـت  -٢ . شامل ھمکاران استخدامی ما می شود  

؛ ھمکاران عزیزمان که مستقیم با خود شـرکـت بـه صـورت  
ـیـمـانـکـاری ؛ کـه  -٣ .  ماھیانه قرارداد می بندند   قـرارداد پ

ـقـد مـی گـردد   -٤ .  توسط چندین شرکت واسطه ای منـع
روزمزد ؛ کارگران زحمتکش که در کار مستمر در قسـمـت  
. انبار الستیک و مواد بدون حق بیمه مشغول به کار ھستنـد 

ـای   این در حالی است که قراردادھای مختلف کاری با مزای
نابرابر در شرایط کاری مساوی و کار مشـابـه در مشـاغـل  

ـبـعـیـض   .   سخت و زیان آور بسته می شود   چرا این ھمه  ت
با وجود اینکه پس از مناقشـات فـراوان  !    و  بی عدالتی ؟ 

ـقـت ،   ـی ـق ، طرح طبقه بندی مشاغل اجـرا شـده ولـی در ح
ـلـی کـار در   ـل ـیـن الـم اساس این طرح که ملھم از سازمـان ب
خصوص منع تبعیـض در پـرداخـت دسـتـمـزد و بـه مـنـظـور  
برقراری عدالت مـزدی بـرای  کـار ھـم ارزش در شـرایـط  

ـیـشـود   از طـرف دیـگـر کـارگـران  .  یکسان  اسـت اجـرا نـم
ـنـد   پیمانکاری که اکثر نیروھای خط تولید را تشکیل میـدھ

 سال می باشد و عـمـر و  ١٥ و سابقه برخی از آنھا  بیش از  
ـایـی ،   ـی جوانی و سالمتی خود را در معرض انواع مواد شیم

آلودگی ھای تنفسی و شنوایی و غیره سپری کرده اند ، از  
ـیـش   مزایای مشاغل سخت و زیان آور از جمله بازنشستگی پ
از موعد بی بھره اند و بیمه آنھا بصورت عادی  گـزارش و  
ـقـت نـدارد  . ثبت می شود و این با ماھیت شغلی ایشان مطاب

ـنـد   کارگران پیمانکار که  بیشترین نیروھای خط تولید  ھست
با  کمترین درآمد  بیشتـریـن سـود  را بـرای شـرکـت  بـه  
ـیـرو صـورت   ارمغان آوردند چرا که در ھمه بخشھا تـعـدیـل ن
ـا نـگـاھـی   گرفته و کارگران شریف و زحمتکش پیمانکـار ب
مثبت به آینده و  امیدی روشن ،  باعث کاھش ھزینه ھـا ،  
ـیـد    صرفه جویی ، افزایش بھره وری ، باال رفتن  شاخص تول

ـانـکـار   .  و  بھبود درآمد شدند   ـیـم با وجود اینکه  کارگـران پ
ھمیشه و در ھمه حال  با مدیریت ھمکاری و تعامل داشـتـه  
اند ولی مدیریت نه تنھا  از  زحمات بی شائبه  ما تشکر و  
ـاده کـرده و   قدردانی نکردند بلکه از حسن نیت ما سوء استف
ـا   اغلب رویکرد تقابلی و تنازعی  در پیش گرفته اسـت و ب
شعارھای تو خالی  دیوار بلند بی اعتمادی را بـوجـود آورده  
است و ھمچنان حق تولید و حق مـھـارت مـا را  کـه مـی  
بایست  به نسبت درصد افزایش مزد  افزوده میشد که نشـده  

ـنـد و   %   ٥ است  بلکه    کمتر از پارسال حساب مـی کـن
علیرغم  نامه ھای متعدد به وزارت تـعـاون ، کـار و رفـاه  
اجتماعی و بنیاد مستضعفان و جلسات مدیریت شرکت ایـران  
ـیـد مشـخـص   تایر با مسئوالن اداره کار  ھنوز فرمول حق تول
ـا   ـیـد  ب نشده است و شنیده ھـا  حـاکـی از ارائـه حـق تـول
ـا   زمانسنجی جدیدی که توسط یک شـرکـت خصـوصـی ب
ـتـه ، مـی   کارشناسان تازه وارد و کم تـجـربـه صـورت گـرف

ـامـه خـود در  . باشد  این کـارگـران در بـخـش دیـگـری از ن
ـانـون کـار   اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تـر در ق

در حـال حـاضـر   :  توسط مجلس شورای اسالمی نوشـتـه انـد 
 ،  ٧ دولت  تدبیر و امید قصد  ایجاد تغییر  در مـاده ھـای  

  قانون کار با ھدف از بین بردن آخرین ذره ھـای  ١٦٥  و  ٢٧ 
ـار بـحـران   امنیت شغلی کارگران و سر ریز کـردن  تـمـام  ب
ـتـکـشـی کـه    اقتصادی کشور  بر دوش قشر ضعیف و زحـم
حقوقش زیر خط فقر می باشد و تحمیل برده وارترین شـرایـط  

ـزرگ کـارگـر  .  برای معیـشـت مـا کـارگـران اسـت   درد ب
ـنـد   . تبعیض و بی عدالتی است   چـرا مسـئـوالن مـی خـواھ

ضعف مدیریتی خود را با اعمال فشار بر قشر فقیر کـارگـران  
ـایـر پـس از مـذاکـره و قـول  !  جبران کنند ؟  کارگران ایران ت

 صبح به تجمع خـود  ٣٠/١٠ رسیدگی به خواستھایش ساعت  
ایـن کـارگـران  .  در مقابل مجلس شورای اسالمی پایان دادند 

 صبح دست به تجمع در مقابل مجلس زده بـودنـد  ٨ از ساعت  
و بر این امر تاکید داشتند که ما با ایـن اعـتـراض امـر بـه  

ــھــی از مــنـکــر  )    اجـرای قــانـون  (  مـعــروف   ــی  (  و ن ب
ـز  )  عدالتی   ـی میکنیم و در این رابطه پارچه نوشتـه ای را ن

ـا  . در دست داشتند  بنا بر اظھار کارگران ایران تایر ھـمـزمـان ب
ـلـف   آنان حدود پانصد کارگر برق منطقه ای نیز از نقاط مخـت
کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده بودند و  
. خواھان تبدیل قرار دادھای خود به قـرار داد رسـمـی بـودنـد 

مسئله مھمی کـه در تـجـمـع کـارگـران بـرق مـنـطـقـه ای  
خودنمایی میکرد این بود که این کارگران ھمـگـی بصـورت  
کامال متحد و یکپارچه ای  از نقاط مختلف کشور در ایـن  
تجمع شرکت کرده بودند و کلیه مراحل سازماندھی و انـجـام  

اتـحـادیـه  .  این اعتراض از طریق سیستم وایبر انجـام شـده بـود 
 ١٣٩٣  دی ماه  ١٧  –آزاد کارگران ایران  

وضعیت نامشخص فردین میرکی از اعضای 
 کمیته ھماھنگی

بعد از پیگیری ھا ی مکرر خانواده فریدن میرکـی ازاعضـا  
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ی کمیته ھماھنگی در بند و پس از گذشت نزدیک به دو  
ماه از زمان بازداشت وی ،ھنوز وضعیت او مشخص نبـوده و  

 نیز در پـی مـراجـعـه آرزو روحـی  ١٧/١٠/٩٣ روز چھارشنبه  
،ھمسر فردین میرکی  به شعبه چھارم بازپرسی دادگاه انقـال  
ب سنندج ، با عکس العمل تند مقامات قضای روبـرو شـده  
ـیـه کـنـد   و به وی گفته اند برای آزادی  ھمسرش وثیقه تـھ
ولی بعد از مراجعه مجد د به او  جواب رد داده وبه او گفتـه  
اند که تحقیقات در مورد ھمسرت ھنوز به اتمام  نـرسـیـده و  
ـازداشـت   ـیـم او را در ب ما به میل خود تا زمانی که بـخـواھ

کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه  . نگه خواھیم داشت   
 ١٣٩٣ دی ماه  ١  ٨ ایجاد تشکل ھای کارگر   

 
اعمال فشار بر کارگران سقز سازی 

 برای کسب سود بیشتر) و ن (کردستان
شرکت تولیدی سقز سازی کردستان  تولید   کننده آدامـس  
ـیـشـتـر   طبیعی و انواع لواشک  این بار برای کسـب سـود ب
کارگران را وادار به کار بیشتر اما در ھمان  سـاعـت کـاری  
تولید قبل نموده اند به این شکل که کارگران قسمـت بسـتـه  
بندی  از سوی کارفرمای ایـن شـرکـت مـورد فشـار قـرار  

ـایـد در ھـر سـاعـت      ٣ گرفته و به آنھا گوشزد شده است ب
 کارتن در طـول روز امـاده و  ٢٢ کارتن ادامس و در مجموع  

ـابـی   بسته بندی کنند و در غیر این صورت از حـقـوق ارزشـی
بنا به ایـن گـزارش  یـکـی  .  انان در ھر ماه کسر خواھد شد 

ـیـگـی کـه   دیگر از کارگران این شرکت با نام جبریل خانـه ب
سال کار را دارد از جانب کارفـرمـای ایـن شـرکـت  ١٠ سابقه  

مجبور به انجام انواع کارھای سخت و طاقت فرسا شده و بـه  
ـتـه اسـت  . بھانه ھای مختلف مورد تھدید و اخراج قـرار گـرف

 کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

اعتصاب کارگران شرکت سابیر در پروژه 
 سدسازی نیروگاه گچساران

ـفـر از کـارگـران  ٦٠٠ بیش از  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران   ن
ــروگــاه چــم   ــی ــازی ن ــر کــه در پــروژه ســدس ــی ــاب شــرکــت س
ـنـوان   شیرگچساران مشغول بکارند از بـعـداز ظـھـر دیـروز بـع
اعتراض به تغییر درنحوه محاسبات دستـمـزد خـود، دسـت از  

" کارفرمای شرکت سابیر در ایـن پـروژه ظـاھـرا .  کارکشیدند 
ـات ، بـخـشـی از   ـی بمنظورکاھش سھم خود در پـرداخـت مـال
دستمزد توافق شده کارکنان را از فیش حقوقی آنان بـرداشـتـه  
ـالـغ بـرداشـتـه شـده را تـحـت عـنـوان   و ھر سه ماه یکبار مب

ـنـکـار نـه  .  به کارکنان برمیگـردانـد "  مزایای انگیزشی "  ـا ای ب
ـلـکـه اھـداف   ـاتـی خـودرا کـاھـش مـیـدھـد ب ـی ـارمـال تنـھـا ب

بـدیـن مـعـنـی کـه  .  ضدکارگری دیگری را دنبال مـیـکـنـد 
ـای   ـن حقوق جدید بتدریج بعنوان حقوق اصلی تلقی شـده ومـب
کلیه محاسبات از جمله اضافه کاری ، اضافه حقوق ، حـق  
ـیـه   بیمه کارگران ، پرداخت سـنـوات وتسـویـه حسـاب و کـل
ـاولـی از   محاسبات مرتبط میگردد که پرواضح است چه چپ

ـزشـی " ماجرای  .  جیب کارگر صورت میگیرد  " مزایای انـگـی
ـیـر   ـب ھم که بخشی از حقوق مسلم کارگران بوده دستمایه تـع
وتفسیرھای معمول دراین جامعه قرارمیگیرد بدین معنی کـه  
ـا  ـانـون " چون خارج ازمبنای حقوق ماھیانه قرارگرفته عمال وق

تعھدی در پرداخت مستمرآن از طرف کارفرما وجود نـدارد و  
ـا قـطـع آن وجـود دارد  ـنـجـھـت  .  ھرآن احتمال کـاھـش وی بـدی

کارگران این شرکت دراعتراض به این دست انـدازی آشـکـار  
 دسـت از کـار  ١٤/١٠/٩٣ به دستمزدشان از دیروزبـعـدازظـھـر 

ـا .  کشیدند  ـب بـه  "  اخبار و نتایج این اعتراض کارگری مـتـعـاق
 دی  ١٥   -اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  . اطالع خواھد رسید 

 ١٣٩٣ ماه  
  

خبری دیگر از خصوصی سازی و اخراج 
 کارگران

ـنـه ھـا ی   ـزی در ادامه سیاست خصوصی سازی وکـاھـش ھ
ـز، اداره فضـای   ادارات و سازمانھای دولتی، شـھـرداری سـق
ـیـجـه   ـت سبز این شھر را به بخش خصوصی واگذار کرد کـه ن

ـفـر  ٦٠ آن طبق معمول چیزی نبود جز اخراج  و بیکار شدن    ن
این کارگران علیـرغـم پـی  .  از کارگران فضای سبز این شھر 

ـار مـراجـعـه بـه اداره کـار،   گیری ھای مکرر و چـنـدیـن ب
تاکنون نتیجه ای نگرفته اند و کارفرمای جدید نیز حـاضـر  

ـان ھـیـچ  .  به پذیرفتن انھا نمی باشد  آنچـه کـه در ایـن مـی
ـابـعـه و   اھمیتی برای سرمایه داری و ارگان ھا و نھادھای ت
در این جا شھرداری سقز و ھمچنین کارفرمای جدید نـدارد،  

 .زندگی و سرنوشت کارگران و خانواده ھای آنھا است 
کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ضمن محکوم نمودن ھر نوع اخراج و بیکـار سـازی  
تحت ھر عنوان بار دیگر تاکید می کند که کارگران بـرای  
مواجھه با چنین سیاستھای ضد کارگری و جھـت دفـاع از  
ـقـل   منافع خود چاره ای ندارند جز اینکـه تشـکـلـھـای مسـت

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  .  خودرا ایجاد کنند 
 ٩٣/١٠/١٨ تشکل ھای کارگری  

 
یورش نیروھای اطالعاتی به منزل فعال 

 کارگری جلیل محمدی
ـفـر  ٩٣/١٠/١٧  بنا به گزارش رسیده روز چھارشنبه    چندین ن

از مامورین وزارت اطالعات در ساعت ھشت و نیم صبح بـه  
منزل فعال کارگری جلیل محمدی یـورش بـرده و اقـدام بـه  

با توجه به اینکه نامبـرده مـدتـی  .  تفتیش منزل ایشان نمودند 
ـاشـنـد در زمـان   است در شھرستان مشـغـول بـه کـار مـی ب

ـنـد  ـزل حضـور نـداشـت مـامـوریـن  .  مراجعـه مـامـوریـن در مـن
اطالعاتی علت این اقدام خود را برای خانواده ی ایـن فـعـال  
کارگری درخواست برای پاره ای از توضیحات از جانب وی  

ـیـن  .  دانسته اند  ـال الزم به ذکر است که جلیل محـمـدی ازفـع
ـان کـارگـران شـھـر   ـام درمـی کارگری و از چھره ھای خوشن
سنندج می باشد و سالھاست که در راستای حقوق کـارگـران  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  .  فعالیت می کند 
ـتـی را بـه   ـی ـن ـیـروھـای ام تشکل ھای کارگری این اقدام ن
شدت محکوم نموده و خواھان رفع ھرگونه فشار و اتـھـامـی  

ـنـگـی  .  علیه این فعال کارگری می باشد  کمیته ی ھـمـاھ
  ١٣٩٣  دی  ١٩ برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
 ! ادامه اخراج کارگران سد بنیر مریوان

  ٢٥٠  تعداد  ١٧/١٠/٩٣  بنا به گزارش رسیده روز چھارشنبه  
نفر از  کارگران سد بنیر مریوان شاغل در قسمتھای تونـل و  
معدن توسط کارفرمای این پروژه به مرخصی اجباری بـدون  

کارفرما دلیل این اقـدام خـود  . حقوق و مزایا فرستاده شده اند 
ـار کـافـی دانسـتـه اسـت و ایـن در   را کمبود بودجه و اعتب
حالی است که این کارگران حقوق معوقه خود را از سه مـاه  

الزم بـه ذکـر اسـت ایـن سـد  .  و نیم پیش دریافت نکرده انـد 
 کیلومتری روستای نگل از توابع مـریـوان واقـع  ٥ خاکی در  
کارفرمای ایـن شـرکـت  .   نفرکارگر می باشد ٤٥٠ و دارای  

از آغاز فصل سرما در سال جاری اقدام به اخراج کارگران بـه  
بھانه ھای مختلف نموده است و در ھمین راستا چندی پیش  

.  نفر دیگر از کارگران را اخراج و از کار بیکار نـمـود ٧٠ نیز  
در حال حاضر تعداد معدودی از کـارگـران ایـن شـرکـت در  

قسمت خاک برداری مشغول به کار می باشند و پـروژه بـه  
کمیته ی ھماھنگی بـرای  .  حالت نیمه تعطیل در آمده است 

 ١٣٩٣  دی  ١٩ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

سوء استفاده وبی حرمتی به متقاضیان 
آزمون عملی درسازمان فنی حرفه ای شھر 

 ! سنندج
ـنـدج   طبق گزارشات دریافتی، سازمان فنی و حرفـه ای سـن
که ظاھرا وظیفه آموزش فنـون ومـھـارتـھـای کـاری را بـه  
عھده دارد به ھنگام مراجعه افـراد بـه ایـن سـازمـان، جـھـت  
برگزاری آزمون عملـی در خصـوص حـرفـه خـود و کسـب  
کارت مھارت، تنھا بعد از پرسیدن چنـد سـئـوال آنـھـا را بـه  
بیگاری در اموری نظیر جارو کشی و تی زدن سـالـن ھـا و  
جا به جا کردن صنـدلـی ھـا و جـارو کـردن مـحـوطـه ایـن  
سازمان وادارمی کند و بعد از اتمام کاری کـه بـه شـخـص  
ـز   ـی محول کرده آنھا را به امور اداری معرفی و امور اداری ن
برگه ای را امضا کرده به اتاق امتـحـان تـحـویـل داده و بـه  
ـنـد  . اصطالح از این طریق قبولی این افراد را تایید مـی کـن

ـتـن   الزم به ذکر است که این عمل شرم آور بدون در نظر گـرف
کمیتـه ی  .  سن وسال وتوانایی جسمی افراد انجام می گیرد 

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ایـن  
ـا   ـانـونـی را کـه ب رفتار توھین آمیز، غیرانسـانـی و غـیـر ق
ـیـکـاری   ـنـی ب سوءاستفاده از شرایط موجود در جـامـعـه، یـع
ـقـل کـارگـری و   مفرط از یک سو و فقدان تشکلھای مست
بیکاران از دیگر سو صورت می گیـرد بـه شـدت مـحـکـوم  
ـلـه   کرده تاکید می کند تا زمـانـی کـه کـارگـران و ازجـم
ـنـد   بیکاران نتوانند تشکل ھای مستقل خود را تشـکـیـل دھ
ـقـه   ھرروز شاھد تحمیل بی حقوقی ھرچه بیشتر بـه ایـن طـب

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل  .  خواھیم بود 
 ١٣٩٣  دی  ١٩ ھای کارگری  

  
 اخبار بین المللی

 
ھزاران نفر دست به تظاھرات  -مجارستان 

 ضد  دولتی زدند
 ژانویه در اعتـراض  ٣ ھزاران نفر از مردم مجارستان روز جمعه  

به سیاستھای اقتصادی دولت در بوداپست دست به تظاھـرات  
. زده و خواھان استعفای نخست وزیر محافظه کار خود شدنـد 

ـنـد : " یکی از آنھا می گوید  . ھمه در شرایـط سـخـتـی ھسـت
ـنـد  ـابـی بـه  .  برخی در حال از دست دادن کارشان ھسـت ـی دسـت
دیـگـری ھـم  ."  بازار کار برای بسیاری غیرممکن شده اسـت 

ـنـد  : " می گوید  سازمانھای مدنی می گویند که نمی خواھ
ـزد مـردم بـی   حزب سیاسی تشکیل دھند زیـرا احـزاب در ن

یـکـی از  ."  اعتبار شده اند و مردم دیگر به آنھا اعتماد ندارند 
مـا سـواالتـی  : "سازمان دھندگان این تظاھرات ھم می گوید 

ـیـت  ٢٥ از احزاب سیاسی داریم که در طول    سال گذشته فعال
ـبـدیـل شـدن  .  داشته اند  آنھا تدابیر واقعی و موثری را برای ت

به بخشی از جامعه و پیشبرد کارھای عمومی اتخاذ نکـرده  
ـبـرنـگـار  ."  این موضوع امروز موضوع اصـلـی مـاسـت .  اند  خ

ـا اشـاره بـه حضـور مـردم در ایـن   یورونیوز در بوداپست ھم ب
ـاری  : " تظاھرات می گوید  علی رغم سرمای زمستانی بسـی

ـای نـخـسـت وزیـر   بار دیگر به خیابانھا آمده و خواھان استـعـف
تا ھمین چند سال پیش غیرقابل تصور بود کـه مـردم  .  شدند 

ـنـد  امـروز دھـھـا  .  ھر دو یا سه ھفته یک بار به خیابانھا بیای
بسیاری امـیـدوارنـد  .  ھزار نفر مخالف تصمیمات دولت ھستند 

 ."که این اعتراضات تاثیر واقعی در سیاستھای دولت داشته باشد 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
 اعتمادی والدین دانشجویان  بی -مکزیک 

 ناپدید شده به پلیس
خانواده دانشجویان ناپدید شده در مکزیک می گویند با بـی  
ـاره   اعتمادی نسبت به تحقیقات دولت، از ایـن پـس راسـا درب

ـز، پـدر  .   ناپدیدشدن عزیزانشان اقدام خواھند کرد  ـائـل لـوپ راف
یکی از چھل و سه دانشجویی که از ماه سپتامبر گـذشـتـه  

ـات  : " ناپدید شده است، می گوید  ـق ـی ما می خواھیم کار تحق
دیگر از دولت کمکی نمی خواھیـم چـرا کـه  .  را آغاز کنیم 

ـنـد  . آنھا برای ما کاری نخواھند کرد  تنھا از ما مـی خـواھ
ـیـم ایـن   که این پرونده را فراموش کنیم، چـگـونـه مـی تـوان
موضوع را فراموش کنیم؟ اگر رییس جمھوری جای ما بود  
ـان بـود، او ھـم فـرامـوش مـی   و فرزندش در میان دانشجوی

ـقـدنـد  " کرد؟  کمیته متشکل از والدین دانشجویان گمشده معت
ـقـش   دولت با فراموشی پرونده ناپدیدشدن آنھا می خواھد بـر ن

ـنـد  ـیـسـت و  .   مقامات دولتی در این باره سرپوشی کـن در ب
ـتـرض در   ـان مـع ششم سپتامبر گذشته، اتوبوسی از دانشجـوی
ـیـس، سـه   ـل شھر ایگواال متوقف شد و در یک درگیری با پ

ـازداشـت شـدنـد ٤٣ تن از دانشجویان کشته و   .  تـن از آنـھـا ب
ماھھا از این اتفاق می گذرد و ھنوز پلیس نتـوانسـتـه اثـری  

دادستان کـل مـکـزیـک مـی  .   از این دانشجویان پیدا کند 
گوید دانشجویان به دستور خوزه لوییز آبارکا، شھردار ایـگـواال  
ـانـد مـواد   مورد حمله قرار گرفته و سپس توسط پلیـس بـه ب

تحویل داده شده اند و افـراد ایـن  "  گوئرروس یونیدوس "مخدر  
شـھـردار ایـگـواال و  .   باند، دانشجویان را قتل عام کـرده انـد 

ـانـد مـذکـور   ھمسرش که گفته می شود روابط نزدیکی با ب
 .داشته اند، پس از این واقعه اقدام به فرار کردند اما دستگیر شدند 

 
افزایش نرخ بیکاری در این  -پرتغال 

 کشور
ـزایـش  ٢٠١٤ نرخ بیکاری در پرتغال در ماه نـوامـبـر سـال    اف

ـبـه . یافته است    ٦ موسسه ملی آمار این کشـور روز سـه شـن
ـیـت فـعـال پـرتـغـال  ١٣.٩ ژانویه نرخ بیکاری را    درصد جـمـع

در  .   درصد رشد دارد ٠.٣ اعالم کرد که نسبت به ماه اکتبر  
 سال نیز معضل بیکـاری گسـتـرش  ٢٥ میان جوانان کمتر از  

ایـن نـرخ  .   درصد این قشر را دربر مـی گـیـرد ٣٤.٥ یافته و  
ـبـر رشـد دارد ١.٢ بیکاری جوانان   .  درصد نسبت به ماه اکـت

ـان سـال    نـرخ  ٢٠١٥ دولت پرتغال پیش بینی می کند تا پای
ـابـد و بـه رقـم    درصـد  ١٣.٤ بیکاری در کشـور کـاھـش ی

 . جمعیت فعال برسد 
 

 اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ -ھند 
 دیـمـاه، اتـحـادیـه ھـای کـارگـری زغـال  ١٧ روز چھارشنبه  

ـزایـش   ـنـی بـر اف سنگ ھند در اعتراض به تصمیم دولت مب
سھم بخش خصوصی در استحصال زغـال سـنـگ دسـت بـه  

ـنـد  .  اعتصاب زدند  کارگران معترض بخش زغـال سـنـگ ھ
ـتـی   معتقدند با این تصمیم نقش اتحادیه ھای کـارگـری دول

شایان ذکـر اسـت  .  در تولید زغال سنگ کمرنگ می شود 
 اتحادیه کارگری وابسته بـه شـرکـت  ٥  ھزار کارگر در  ٣٥٠ 

 درصد تولید داخلی زغال سـنـگ را  ٨٢ " کول ایندیا "دولتی  
ـا  .   برعھده دارند   روز  ٥ گفته می شود این اعتصاب اگـر ت

ـا مشـکـل مـواجـه   ـنـد را ب ادامه داشته باشد تولید برق در ھ
این اعتصاب سراسری که ھمه کـارگـران در آن  . خواھد کرد 

حضور دارند بی سابقه است و اتحادیه ھای کارگـری اعـالم  
 .کرده اند که به اعتصاب خود ادامه خواھند داد 

 
 ھای کوتاه خبر

ـلـه بـه    -نیجریه   ـا حـم ـان اسـالمـی بـوکـوحـرام ب شبه نظامـی
روستایی در شمال شرق نیجریه چھل تـن از پسـران و مـردان  

 .جوان آن روستا را ربودند 
افرادی که از روستای ماالری فرار کرده و خود را به شـھـر  
ـلـه در شـب   مایدوگوری رسانده اند می گویند که ایـن حـم

 . صورت گرفته است ٢٠١٥ سال نو  
 دختر را از یـک مـدرسـه  ٢٠٠ سال گذشته بوکوحرام حدود  

 .شبانه روزی ربود 
 

ـقـه   نرخ بیکاری در ایتالیا به طور بی  -ایتالیا   ـزایـش    ساب ای اف
بـه گـزارش  .  یافته و به دو برابر نرخ بیکاری در آلمان رسـیـد 

 و چھار دھم درصـد  ١٣ بلومبرگ، نرخ بیکاری در ایتالیا به  
ـا   ـیـکـاری در اروپ رسید که حدود دو درصد از متوسط نرخ ب

ـتـصـادی  .  بیشتر است  ـزان رکـود اق بیکاری در ایتالیا از مـی
ـاال ١٩٧٧ سال   ـتـه اسـت    میالدی ب ـا  .  تـر رف ـیـرا ب ـا اخ ـی ـال ـت ای

 .ھا مواجه بوده است   اقتصادی ضعیف و سقوط قیمت 
 

  ١٢ پـس از  "  پانامـا "کارگران پروژه گسترش کانال    -پاناما  
ـاب از ادامـه رونـد کـاری خـود بـه   ـن ـت روز اعتـصـاب و اج

ـیـرکـل اتـحـادیـه مـلـی کـارگـران  .  اعتصابشان پایان دادند  دب
 کـارگـر  ٦٠٠ صنعت ساخت و ساز پاناما اعـالم کـرد کـه  

ـیـل   ـامـا کـه بـه دل ـان اعتصاب کننده پروژه گسترش کانال پ
ـال از   اختالفاتشان با کنسرسیوم بین المللی در ساخت این کان

ـاع  ٢٣  ـن  دسامبر گذشته تاکنون از ادامه روند کاری خود امت
ـان   ـای می ورزیدند روز شنبه ھفته جاری به اعتـصـاب خـود پ

ـنـدگـان پـس از پـذیـرش رسـیـدگـی بـه  .  دادند  اعتصاب کـن
ـیـم بـه از   اعتراضات آنان از سـوی ایـن کـنـسـرسـیـوم تصـم

ـتـی  .  سرگیری کار خود گرفتند  ـاف کارگران بر سر حقوق دری
ـبـرانـی سـاخـت ایـن   خود در ساعات اضافه و مدت زمـان ج

 .پروژه با شرکت مذکور اختالف و اعتراض داشتند 
 

به گزارش خبرگزاری ھا فعاالن مدنی در فـرانسـه    -فرانسه  
با اشغال یک بیمارستان دولتی متروکه در شھر پاریس خشـم  

در پـی  .  خود را از بحران مسکن در این کشور اعالم کـردنـد 
ـتـه   ـف مرگ پنج بی خانمان در اثر سرما و یـخ زدگـی در ھ
ـلـه بـه سـاخـتـمـان ایـن   گذشته، صدھا فعال فرانسوی با حـم

. سـر دادنـد "  مسـکـن بـرای ھـمـه " بیمارستان در پاریس شعار  
ـتـی   معترضان خشم خود را از تعداد زیاد ساختمـان ھـای دول
ـابـرابـری ھـا   خالی از سکنه در سراسر این کشور و افزایش ن

  .در بخش مسکن ابراز کردند 
از دومین کـوشـش حـزب حـاکـم  " خبرگزاری آلمان  "-ترکیه  

در ترکیـه بـرای اعـمـال سـانسـور  "  عدالت و توسعه "اسالمی  
طـبـق  .  بیشتر بر شبکه اینترنت در این کشـور حـکـایـت دارد 

گزارش مزبور، حزب اسالمی حاکم عدالت و توسعه در نـظـر  
ـای آن   ـن دارد الیحه ای را به پارلمان ترکیه ببرد کـه بـر مـب
ـنـد داشـت   نخست وزیر و وزیر ارتباطات این کشور اجازه خواھ

وزیـر  .  به تشخیص خود سایت ھای اینترنتی را سانسور کنند 
ـتـه اسـت  ـاره گـف وزیـران در  : " ارتباطات دولت ترکیه در این ب

ـیـت مـلـی، اجـازه   صورت به خطر افتادن نظم عمومی و امـن
خواھند داشت سایت ھای اینترنتی را پاک کرده یا آنـھـا را  

 ."به کلی مسدود کنند 
 

روز  "  یونیـسـف " صندوق کودکان سازمان ملل متحد    -سوریه  
ـاطـق  ٦٧٠ سه شنبه اعالم کرد حدود    ھـزار کـودک در مـن

تحت اشغال گروه داعش در سـوریـه از آمـوزش و تـحـصـیـل  
 . محروم شده اند 

به نقل از یونیسـف گـزارش نـمـود مـحـرومـیـت ایـن  " رویترز " 
کودکان از ادامه تحصیل بـه عـلـت تـعـطـیـل شـدن مـراکـز  
تحصیلی به دستور گروه اسالمگرای داعش به منظور تغییـر  
. مواد درسی بوده که در مدرسه ھا آموزش داده مـی شـود 

داعش در ماه نوامبر سال گـذشـتـه مـدارس واقـع در بـخـش  
ھای تحت اشغال خود در شرق سوریه را به بھانه تـجـدیـدنـظـر  

 .در مواد درسی تعطیل کرد 
 
اتحادیه ھای کارگری سوئد در حمایت و  

 ھمبستگی با بھنام ابراھیم زاده
ـیـم زاده فـعـال   ھمزمان با شروع ھفته ھمبستگی با بھنام ابراھ
کـارگـری زنـدانـی در ایـران، سـازمـان سـراسـری کـارگــران  

بھمراه اتحادیه ترانسپورت این کشور از جمھوری    (LO)سوئد 
رجـایـی  ١٢ اسالمی ایران خواسته است که بھنام را به سـالـن  

ـتـر   شھر به میان زندانیان سیاسی بازگـردانـد، ھـر چـه سـریـع
ـازه   خدمات درمانی الزم را در اختیار او بگذارد و اتـھـامـات ت

 مـاه حـکـم جـدیـد  ٤  سال و  ٩ علیه وی که منجر به صدور  
سـازمـان سـراسـری  .  زندان برای بھنام شده است را پس بگیرد 

کارگران سوئد در گزارش مفصلی که در وب سایت خود بـه  
 : ژانویه منتشر کرده است اعالم داشته است ١٣ تاریخ  

سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه ترانسپـورت مـی  "  
خواھد که رژیم ایران به کنوانسیونھای سازمان جھانی کـارو  
ـاسـی و   ـان سـی ـی حقوق پایه ای انسانی احترام بگذارد و زنـدان

سـازمـان سـراسـری  .  فعالین کارگری را از زنـدان آزاد سـازد 
ـات   کارگران سوئد و اتحـادیـه تـرانسـپـورت از طـریـق امـکـان

ـیـه   کشوری و بین المللی خود به   فعالیت بـرای آزادی کـل
 ."زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در ایران ادامه خواھد داد 

ھنام ابراھیم زاده فعال کارگری اسـت  خاطر نشان کنیم که ب 
که بدلیل فعالیتھای خود در دفـاع از حـقـوق کـارگـران و  
کودکان اکنون بیش از چھار سال است که در زنـدان بسـر  

 سال حکم زندان داشته است و اکـنـون بـا  ٥  وی  .  می برد 
ـم دیـگـر  ٤  سال و  ٩ دادگاھی کردن مجدد او به   ـی  مـاه و ن

بھنام طی نامه ای به ایـن حـکـم  .  زندان محکوم شده است 
معترض است و اتھام اینکه با مجاھدین در ارتبـاط بـوده را  

بھنام در اعتراض به انتقـالـش بـه  .  شدیدا تکذیب کرده است 
 آذر  ١٢ بند زندانیان غیر سیاسی و فشارھای درون زندان از  

ـیـمـا  .   دیماه دست به اعـتـصـاب غـذا زد ١٢ تا   فـرزنـد او ن
 .ابراھیم زاده از سرطان خون رنج می برد 

ال  ( لینک نامه حمایتی اتحادیه سراسری کارگران در سـوئـد 
 )او 
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