
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران    

 ١٣٩٣ بھمن ٧سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٣٤٧ 
  ٢٠١٥ ژانویه ٢٧

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

ــه   ــل ــردا " مــج کــه  "  تــجــارت ف
انـدیشـه  " منعکس کننـده نـظـرات  

ـــصـــادی  ـت ــ ـــه اق ـت ـرجســ " ھـــای بــ
ـران   بورژوازی اسـالمـی سـاکـن ای
می باشد، در شماره گذشته خـود  
ـتـشـر کـرد کـه   مناظره ای را مـن

ـــن   ـی ــ ـــده " ب ـن ـــویســ ـــع    ن ای مـــداف
سوسیالیسم با اقتصاددانی حـامـی  

ـرگـزار کـرده بـود تـا  "  لیبرالیـسـم  ب
ـنـد راھـی بـه فـھـم  "  اینگونه بتوان

ـنـد  تـا  "  بھتر تفکر یکدیگر باز کـن
علل گرایش به سوسیالیـسـم  "شاید  

ــرانــی  ــدگــان ای ــن ــویس ــان ن را  "   مــی
 .بفھمند 
، مـحـمـود  " دو مرد دنیا دیـده " این  

دولت آبادی و مھدی بھکیش بـه  
نوشته ترتیب دھـنـدگـان مـنـاظـره  

گفتوگـویشـان را بـا یـافـتـن  "...  
ـیـسـم   تعریفی مشترک از سوسیـال

ھمدل بـودن بـا مـردم  " آغاز کردند  
به این ترتیب، مناظـره  ."  فروافتاده 

تبدیل به مکاشفھای درونـی شـد  
ـرای  " یا چنان که گفتند   راھـی ب

حسرت از ایـن  ".  فکر کردن مجدد 
ــدر دیــر، در   ــود کــه چــرا آنــق ب
ھشتادمین دھه عـمـرشـان بـه ھـم  

ھمدل بـودن بـا مـردم  ".   رسیدھاند 
فرو افتاده معنی عملی اش ایـن  
میشود که این مردم فـرو افـتـاده  
بایـد حـواس شـان بـاشـد کـه در  
مسابقه ای که تـحـت نـام داد و  
ستد در جـریـان اسـت، ھـر کـس  

" اسـتـعـدادی " باشد و  "  خوش فکر " 
داشته باشد و کمـی سـخـتـی بـه  
خود بدھد، میتواند گلیـم خـود را  

ـــکـــشـــد  ـــن  .  از آب ب در ضـــم
عـجـیـب یـاد  ! اشتغالزایی ھم بکند 

حرف ھمه کارفـرمـایـان در ھـمـه  
این سـالـھـا افـتـادم کـه مـدعـی  

ـم را تـو  : " ھستند  ـم پـول میتـوانسـت
بازار کار بیندازم اما گفتـم یـک  
ـر دیـگـر   ـف کاری کنیم که چند ن

 !"ھم نانی ببرند 
مــھــدی بــھــکــیــش خــود را آدم  
ــه   مـنـطـقـی مـعـرفــی مـیـکـنـد ن

درنھایت اقتصـاد  " احساساتی که   
خواندم و با نظریھھای برونرفـت از  
ــا شــدم کــه از آن راه   ــن ــر آش فــق

. متمایز بـود )  چپ احساساتی (  
ھمـدل بـودن  " ایشان تاکید کردند   

ـتـاده، یـا مـردمـی   با مردم فرو اف
ـنـد  ـر ھسـت در حـرفـه  "  که آسیبپذی
در حـرفـه  :"  ایشان بی معنی است 

ما وقتی از منظر علم اقتصاد بـه  

ــه و   ــب در روز ھــای ســه شــن
 دی و اول بـھـمـن  ٣٠ چھارشنبه  

ماه، معلمان در بیشترین اسـتـانـھـا   
در اعتراض به وضعیت نامـنـاسـب  
ـیـت خـود   معیشت و منزلـت وامـن
.  دست به اعتصاب سراسری زدنـد 

پیش درآمد فراخوان به اعتـصـاب،  
ـیـش   طومار اعتراضی معلمان با ب

 امضا در ھشتم دی مـاه  ٦٠٠٠ از  
بود که برای رئیس مجلس ارسـال  

 . کرده بودند 
ـرده و مـورد   دامنه اعتصاب گسـت
ــوده   ــبـال قــرار گــرفــت  و ت ــق اسـت
وسیعی از معلمان در آن شـرکـت  

اعتصاب در شھر تھران در  .  کردند 
ـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــق   ـن مــــــــــــــــــ
 ٢،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٤،١٧،١٨

 و شھرستان ھای استان تھـران  ١٩ ، 
نواحی رباط کریم، شھریار و شـھـر  
قدس مالرد، ورامیـن وپـاکـدشـت،  
رودھن و بومھن و از استـان ھـای  
ـراز، ھـمـدان،   اصفھان، گیـالن، شـی
ــان و   ــت ــس ــی ــراســان، س ــان، خ ــت لــرس

ــان   ــت ــان، خــوزس ــت ــلــوچس ــی  ( ب ــل ع
ــخــصــوص شــھــر خــرمشــھــر  ،  ) ال

) سـقـز، بـانـه و مـریـوان ( کردستان 
آذربایجان، یزد و کرمان و سـمـنـان  

 .  صورت گرفت 
ــازھــای آمــوزش و پــرورش بــا   نــی
بودجه نـاچـیـز دولـت ھـمـاھـنـگ  

ـلـمـیـن  .  نیست  در ایـن رابـطـه مـع
ھـمـه کـارشـنـاسـان و  : " میگویند 

مسئوالن به این نکته اذعان دارنـد  
که سرمایه گذاری در آمـوزش و  

 رضا رخشان بازھم 
 در کنار ارتجاع اسالمی
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 2  ١٣٩٣ بھمن  ٧ کارگر کمونيست

 پیروزی چشـمـگـیـر حـزب 
چـــپـــگـــرای ســـیـــریـــزا در 
انـتــخـابــات یـونــان تـحــولــی 
ــامــه  ــه ن ــت اســت کــه ھــف
اکونومیست در شماره ویـژه 
ــازه  خــود در آغــاز ســال ت
پیش بینی کرد و بـعـنـوان 
یک زمین لرزه سیاسی در 

اغـلـب .  موردش ھشدار داد
ــاســان  ــھــا و کــارشــن ــت دول
اقـتـصـادی بـا ایـن نـظـریــه 
اکونومیست موافـقـنـد امـا 
این زمین لرزه تنھا مختص 
بــه یــونــان و حــتــی اروپــا 

ایـن تـحـول ضـربــه .  نـیـسـت
ــــر نســــخــــه  ــــگــــری ب دی
نئوکنسرواتیسـتـی ریـاضـت 

افسارگسیختـگـی   –کشی
نجات بانکـھـا   –بازار آزاد 

و سرمایه ھـای بـزرگ از 
ــخــصــیــص وام و  ــق ت طــری
اعتبار است کـه قـرار بـود 
اسلحه کارآمد دولتھا علیه 
بحران اقتصادی بـاشـد امـا 
امروز حتی از جانب بـخـش 
ـــورژوازی  ـــر ب ـــگـــر ت دورن
جھانی بـزیـر سـئـوال رفـتـه 

یــونـان یــک نــمـونــه .  اسـت
ــت  ــی ــوفــق شــاخــص عــدم م
نســــــــــخــــــــــه ھــــــــــای 

ـــیـــســـتـــی  -نـــئـــوکـــنـــســـروات
فریدمنیستی بـرای حـل و 
حتی تخفیف بحران سرمایه 

ــن .  داری اســت حــاصــل ای
سیاست تا امـروز بـیـش از 

 میلیارد یـورو قـرض، ٢١٠

 درصـد ٢٥بیکاری بـاالی 
 ٥٠در جــوانــان بــالــغ بــر ( 

و تورم و گرانـی و )  درصد
کاھش بیسابقه و مسـتـمـر 
نـرخ رشـد اقـتـصـادی بـوده 

 .است
علت محبوبیت و انـتـخـاب 
حزب سیریزا مخالـفـتـش بـا 
ریاضت کشی اقتصـادی و 
وعده افزایش سطح رفـاه و 
خدمات اجتماعی است اما 
بزودی این حزب نیز مانـنـد 
ھمه نیروھای جـنـاح چـپ 
بورژوازی که مـیـخـواھـنـد 
حل بحران و تامین شـرایـط 
ســــودآوری و انــــبــــاشــــت 
سرمایه را با رفاه عمومـی 
آشــتـــی بـــدھــنـــد بـــر ســـر 

تامین مـلـزومـات ” دوراھی 
“ و “  کــارکــرد ســرمــایــه 
قــرار “  تــامــیــن رفــاه مــردم

تـوده مـردم .  خواھد گرفـت
یــــونــــان و نــــود و نــــه 
درصدیھای جھان خـواسـتـار 
راه حــل دوم ھســتــنــد و 
انتخاب حزب سیریزا برآینـد 
سیاسی ایـن خـواسـت تـوده 

امــا دوراھــی .  مــردم اســت
سود سرمایه یا رفـاه مـردم 

ھــمــچــنــان در بــرابــر دولــت 
دولـتـھـا و .  یونان قرار دارد

کارشناسان و رسـانـه ھـای 
بــورژائــی نــفــس مــطــرح و 
برجسته شـدن ایـن دوراھـی 
در سیاست و در انتـخـابـات 
را عــامــل بــی ثــبــاتــی و 
ـــاســـی  ـــرزه ســـی ـــن ل زمـــی
مینامند اما آنچه میتوانـد 
کل نظم سـرمـایـه را درھـم 
ـــرار دادن رفـــاه  ـــریـــزد ق ب
عمومی در مرکز سـیـاسـت 

 .اقتصادی است
به احتمال زیاد سیریزا نـیـز 
مانـنـد ھـمـه احـزاب چـپ 
بوژوائی که بعد از بقـدرت 

“ واقــــع بــــیــــن” رســـیــــدن 
میشونـد، بـه سـیـاسـتـھـای 
ــان  ــون ــت ی ــی دول ــون ــاکــن ت
حداکثر در یـک شـکـل و 
ظاھر متفاوت ادامه خواھد 
داد اما یـک چـیـز مسـلـم 

ــای :  اســت ــرزه ھ ــیــن ل زم
سیاسی در یونان نـه تـنـھـا 
متوقف نخواھد شـد بـلـکـه 
ــر و  ــد ت در اشــکــال شــدی
گسترده تری بـروز خـواھـد 

 .*کرد
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ـرفـت را نـه   آن بپردازیم راھحل برون
ـتـصـاد   در سوسیالیـسـم کـه در اق

در  ...  آزاد باید جسـتـوجـو کـرد،  
نتیجه اکثر اقتصاددانھا بر عکـس  
آنچه بسیاری از ھنرمندھا مطـرح  
میکنند اقتـصـاد آزاد را راھـحـل  

ـر بـھـکـیـش  ." نھایی میدانند  دکـت
ـتـه  : " اعتراف میکند " فروتنانه "  ـب ال

ــل ھــر   ــازار ھــم مــث ــصــاد ب اقــت
ــر،   ــم اقــتــصــادی دیــگ ــیــس مــکــان

مـثـال  .  ایرادھای خـودش را دارد 
ــصــاد   ــبــھــای اقــت یــکــی از عــی
ـنـی   ـت سرمایھداری، یا اقتصاد مـب
بر مکانیسم بازار، ھـمـان تـمـرکـز  
ــراد بــزرگــی   ثــروت اســت کــه ای

ــت  ــســم  .  اس ــانــی ــک ــن م ــی ای ول
ــھــای زیــادی دارد  ــی ــل  .  خــوب ــث م

اینکه از نظر ایجاد اشتـغـال، رفـاه  
و ایجاد درآمد کارآمدیـاش ثـابـت  

 ." شده است 
دولت آبادی که به گفتـه خـودش  

" علیاالصـول گـرفـتـار آدمـیـزاد  " 
ھمـه عـمـر عـاشـق  " می باشد و   

بـوده، چـنـد کـالم بـعـد   "  آدمیـزاد 
" شکم بـاره "آدمیزاد نگون بخت را  

ـنـکـه  .  میخواند  ایشـان بـعـد از ای
" اجتماعیـت "سوسیالیسم خودش را  

معرفی میکند از ملتی میگویـد  
ـیـدا کـنـد و  "  اعـتـال " که بـایـد   پ

ـیـدا  "  جامعھای که بایـد اعـتـال پ
ـبـایسـت   کند و انسـانـی کـه مـی
مغرورتر از آن باشد که برود کـاال  

به نظرم این کار بـه  .  صدقه بگیرد 
لحـاظ شـان انسـانـی و اخـالقـی  

من بھـعـنـوان  ...  زننده و بد است،  
ــن   ــعــتــرضــم، م ــان م ــک انس ی
ـروری   میگویم به این شکـل گـداپ

بله اگر قحطی بـاشـد و  .  بد است 
امـا  .  جنگ باشد باید یـارانـه داد 

مردم را گدا، گرسنه و شکـمـبـاره  
بار آوردن و یارانه دادن، سـیـاسـت  

ــی اســت  ــادرسـت ــن  ."  بـد و ن در ای
ـرال و   ـب ـی ـتـصـاددان ل مکاشـفـه، اق

تا آنجا کـه  " سوسیالیست "نویسنده  
توانستند و فرصت اجـازه مـیـداده،  
حکومـتـی کـه شـوروی خـوانـده  
ـنـده  میشد مرتب جلـو چشـم خـوان

ـــصـــاد  (   ـت ــ ـــوان اق ـن ــ ـــحـــت ع ت

سوسیالیستی متمرکز که بـاعـث  
گدا پروری و ظاھرا قـاعـدتـا ایـن  
) به شکم باره گی منجر مـیـشـود 

بـھـکـیـش در ادامـه  .  می آوردنـد 
ما در دنیا عمال دو  : "... میگوید 

ـم  .  نوع سیستم داریم  یـک سـیـسـت
ـیـسـتـی   اداره کشور کـه سـوسـیـال
است و دیگری کاپیتالیستی کـه  
ــازار   ــصـاد ب ـت مـن از اصــطـالح اق
استفاده میکنم که حاال در خیلـی  
ــاده   ـی ــشـرفـتـه پ ـی از کشـورھـای پ

... / بـازار داد و سـتـد ./  میشود 
ــیــش   ــھــک ــریــن  :  ب ــت ــه، قشــنــگ ــل ب

و آرام آرام  ..."  تعبیرش این اسـت 
. صحبت این دو گـل مـی انـدازد 

ــش ادامــه   ــھــکـی مـحــمــدمــھـدی ب
ــدھــد  ــی ــر ایــن نــظــام : " ...  م اگ

ـتـه اسـتـاد  (   سرمایه داری که الب
ـنـامـنـد  !)  دوست دارند بازار آزاد ب

ــه   ـی ـقـه دو تشــب رابـه یــک مســاب
ـر  .  کنیم  آدمھا میدوند، یکی جلوت

ـر اسـت،   ـت ـب میدود و دیـگـری عـق
ـیـســت کـه یـکـســان   ـنـا ن ھـمـه ب

ــد  ــاشــن ــادی .../  ب ــآب ــه :  دولــت . بــل
صـحـبـت از  : " بھکـیـش .../ کامال 

ـم،   ـی استعدادھای متفـاوت مـیـکـن
یکی عالقه دارد شـب ھـم کـار  
کند و یکی عـالقـه نـدارد شـب  

ـنـھـا بـایـد  . کار کند  در نتیجـه ای
ـرداشـتـی کـه از جـامـعـه   میزان ب

ـیـعـتـا  .  میکنند متفاوت باشـد  طـب
یکی پولدارتر میشود و دیـگـری  

ــکــی  ."  کــمــتــر  ــاد ی و دو اســت
اقتصاددان و دیگری نویسـنـده بـه  
این توافق میرسند که دولت بـایـد  

فـرزنـد  " شرایط را فراھم کند کـه  
ـقـه دو  "  من و شمـا  در ایـن مسـاب

بھکیش حرفـش را  .  شرکت کنند 
با تایید دولت آبادی اینگونه جمـع  

ـــد  ـن ـــکــ ـــظـــام  : " مــی ـــن ن ـرای ــ ـــاب ـن ــ ب
سرمایھداری مشکل جدی نـدارد  
ـردن   ـــحـــوه اداره کــ مشـــکـــل ن

بنابرایـن اگـر مـحـیـط  ....  ماست 
رقابتی باشد و فـرد بـه تـعـھـدات  
قانونیاش عمل کند اگر بـه نـظـر  

اتفاقا  .  من پول درآورد نوش جانش 
ـیـن فـردی ھـیـچ وقـت   بچه چـن

ـتـآبـادی ./ نمیرود پورشه بـخـرد  : دول
و در ادامه  دولتآبادی تاکیـد  "  بله 

ـفـاقـا مـن از آن  : "...  میکـنـد  ات
ـم کـه بـا   سوسیالیستـھـایـی ھسـت
آدمــھــایــی مــانــنــد الجــوردی و  

سـرمـایـه داران مـعـروف  ( خیامی  
ـیـامـرز  ـم )  زمان شاه خداب ./مـوافـق

: دولتآبـادی ./ عالی است :  بھکیش 
ــرق   ــلــب ف ــرج ط ــرجــوم ــن بــا ھ ای

من معتقـدم کسـی کـه  .  میکند 
ــشــود روی   ــصــادی مـی ـت خـبــره اق

ـنـکـه او  .  چشم من است  ـرای ای ب
ـفــر   ـرای چـنـد ھـزار ن ـتـوانـد ب مـی
اشتغالزایی و رفـاه ایـجـاد کـنـد،  

بھـرحـال در ادامـه  .../ رفاه نسبی 
ــود چــرایــی گــرایــش   کــه قــرار ب
نویسندگان به سوسیالیـسـم روشـن  
شود، معلوم میشود محمود دولـت  

اعتقادی نـدارد  "  عدالت "آبادی به  
ـقـد اسـت  ـت :" بلکه بـه تـعـادل مـع

اصال من چیزی بـه نـام عـدالـت  
ــاســم  ــشــن ــمــی ــادل را  .  ن ــع ــن ت م

عدالت کـدام اسـت؟ و  .  میشناسم 
تعـادل  : "  در تعریف تعادل میگوید 

عبارت از این است که وقتی که  
ـر  مـجـلـه تـجـارت  (  شما ایـن دفـت

ـبـایـی درسـت  )  فردا  را به ایـن زی
میکنید، آن کسـی کـه جـلـوی  
ـنـگ ایســتـاده، شـب کــه   پـارکـی
میرود به خانھـاش، جـلـوی زن و  
بچھاش خجالت نکشـد و نسـبـت  
ـرت   ـف ـنـه و ن به شما ھم دچار کـی

معنیاش این نیست کـه او  !  نباشد 
ـر یـا   ـی بیاید بنشیند سر جای سردب

اگـر  ....  بنیانگذار این مجـمـوعـه 
ـم عـدالـت جـز   الزم باشد مـیـگـوی

ولی تعـادل  .  سوءتفاھم بیش نیست 
مـا بـایـد مـتـعـادل  .  واقعیت است 

مغز  .  آدم باید متعادل باشد .  باشیم 
ما به ما میگـویـد بـا تـعـادل راه  

پس چگونه ممکن است مـا  .  برو 
 "... تعادل را رد کنیم 

این مکاشفه سر دراز داشـت کـه  
ـتـه لـب کـالم روشـن اسـت  : " الب

ـرار  ".   تعـادل " و  "  بازار داد و ستد  ق
ـم  .  نیست به نقد این مناظره بنشینی

زیاد ھم نقد نمی خـواھـد کـامـال  
واضــح و روشــن اســت کــه چــه  

مـن کـارگـر امـا بـا  .   میگویند 
را  "  بازار داد و سـتـد " ھمه وجودم  

تجربه کرده ام و چیـزی نـدیـده ام  

  ٩٩ جز اینکه از من نـوعـی کـه  
درصد جامعه ھستیم، ھمـیـشـه از  
ما ستانده انـد امـا چـیـزی نـداده  

ـتـصـاد بـازار  . "  اند  ایراد بزرگ اق
ـیـد  " آزاد  که این دو مـرد مـو سـف

ـنـد بـه   ـفـش را مـیـکـن کرده تـعـری
ـیـاردھـا   ـل قیمت تباھی زندگی مـی

بحث بر سـر  .  انسان تمام شده است 
این نیست که نگھبان پارکینـگ  
ــه و بــا   ــق ــی ــل جــای آدم خــوش س

ـر  . استعداد بنشیند  ـلـکـه بـحـث ب ب
ــان   ــگــھــب ــن اســت کــه ن ســر ای
پارکینگ ھم انسـان اسـت، حـق  
ــاه   ــب رف ــواھ ــه م ــم ــه ھ دارد ب

مشـکـل  .  دسترسی داشـتـه بـاشـد 
" این است که زندگـی مـا شـده  

ــه دھــه  "  ســگ دو زدن  و اگــر ب
ـم   ــدگــی بــرســی ــاد زن اگــر  (  ھشـت

، نصیب مان جز بـدبـخـتـی  !)برسیم 
ـتـصـاددان  .  و فالکت نیسـت  ـر اق ب

لیبرال که مدافـع سـرمـایـه داری  
اسـت  )  ببخشید بازار داد و ستـد (  

و صبح تا شب تفکـر مـیـکـنـد و  
ــط   نــظــر مــیــدھــد کــه ایــن رواب
ستمکارانه چـگـونـه تـداوم یـابـد،  

امـا نـویسـنـده ای  .  حرجی نیست 
دم مـیـزنـد و  "  اجتماعـیـت " که از  

خود را عاشـق آدمـیـزاد مـیـدانـد،  
ــت جــز   ــد عــدال ــی مــیــگــوی ــت وق
ـیـسـت، مشـکـل   ـیـش ن سوتفاھم ب
میشود باور کرد که اجـتـمـاعـیـت  

ــاور دارد  ــه  .  را ب ــصـاد ســرمــای اقــت
ـراد بـزرگ  " داری صرفا   یـک ای

ـراد  "  ندارد  ـر سـر ای و اصوال بحث ب
بحث سر این است که ایـن  . نیست 

الزم  .  اقتصاد عیـن فـاجـعـه اسـت 
ــســت   ھـم نــیـســت مــن ســوســیـالــی

چـیـزی بـگـویــم،  !)  احسـاسـاتـی ( 
ــد از   ــازار دادوســت ــزرگــان ب خـود ب

 .میگویند " نابرابری فزاینده "
این روزھا کنفرانس ساالنه داووس  

ـتـمـردان و  .  سوئیس برقرار است  دول
اقتصاددانان بار دیگر دور ھم جمع  
ــه اصــال   ــت ــد و ایشــان الــب شــده ان

از جـمـلـه  .  احساساتی ھم نیستنـد 
ـر عـامـل  "  پاپ فرانسیس و مـدی

،  (IMF)صندوق بین المللی پول  
کریستین الگارد از جمله افـرادی  
ــد   ــان ــد کــه ھشــدار دادھ ــن ھســت

ـرل   ـت نابرابری فزاینده اگر بدون کـن
رھا شود، به اقتصاد جھان آسـیـب  

تحقیقـات مـوسـسـه   ....  خواھد زد 
ـر   نشـان  )  آکسـفـام ( خیریه  ضد فـق

میدھد که بخشی از ثروت جـھـان  
ـیـار یـک درصـد از   که در اخـت

 درصـد در  ٤٤ ثروتمندان است، از  
 درصد در سـال  ٤٨  به  ٢٠٠٩ سال  

 افزایش یافته، در حالیـکـه  ٢٠١٤ 
ـر  ٨٠ حداقل   ـی ـق  درصد جمـعـیـت ف

ـنـھـا    درصـد  ٥/٥ در حال حاضر ت
آکسـفـام  .  ثروت را در اختیار دارند 

به واسطه  مطالعاتی، نشان میدھد  
ـروتـمـنـدان کـره   ٨٥ که   ـر از ث ـف  ن

 درصـد  ٥٠ زمین، ثروتی معادل با  
ـر ٣/٥ (جمعیت جھان   ـف )  میلیارد ن

ـیـان  . . دارند  ـریـه ب این موسسه  خی
میگوید که مقایسه امسال از آن  
ـر بـوده اسـت چـون   ـت جھت کـامـل

ـروتـی مـعـادل بـا  ٨٠ فقط   ـر ث ـف  ن
ـر دارنـد و  ٣/٥ ثروت   ـف ـیـارد ن  میل

ـر در سـال  ٣٨٨ این میزان از   ـف  ن
 تاکنون، سیر نزولی داشـتـه  ٢٠١٠ 
ـر  .   است  موسسه خیریـه ضـد فـق

پیـغـام ایـن اسـت  : " ھشدار میدھد 
ـنـاک   ـنـده ھـول ـری فـزای که نابراب
ـیـن   است و برای پیشرفت و ھمچن

ما  .  برای حکومتھا زیان آور است 
ـم کـه   ـی شاھد تمرکز ثروتی ھسـت
ــده  مــردم   ــی تـوان و حــق ابــراز عــق
معمولی را سلب کرده و از سـوی  
دیگر به مـنـافـعـشـان آسـیـب زده  

ـراد  ."   است  آیا این فقـط یـک ای
بزرگ است؟ چرا برای یک بـار  
ـرن   ھم شده در طـول ایـن چـنـد ق

بر جـھـان  "  بازار دادوستد " اخیر که  
ــد،   ــن رون حــاکــم شــده اســت، ای
مــعــکــوس طــی نشــده اســت و  
ـیـونـی بـه   ھمیشه خدا جمعیت میل
ـر   ـلـی ب فالکت رسیدند تا عده قلی
. ثروت کل جامعه مسـلـط شـونـد 

بـه  "  اندیشمندان برجسته اقتصادی " 
ــار ایــن مســایــل   ــن راحــتــی از ک

ـقـه دو  .   میگذرند  بـھـرحـال مسـاب
ـرد نـوش جـانـش،   است ھر کس ب
حتما خوش سلیقه و بـا اسـتـعـداد  
ـبـل بـوده سـر شـب   ـن بوده، یکی ت
خوابیده و دیگر عالقه داشته شـب  
ـر   ـیـشـت ـرای ھـمـیـن ب کار کـرده ب

 یا فاجعه سرمایه داری" ایراد بزرگ اقتصاد بازار آزاد
 ١  از صفحه  
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ــبــش شــده  ــی ــرفــی ھســت .  نص ! ح
راستش برای ھمچین نظراتی الزم  
ـرای فــالن   ـیـسـت مـدرک دکـت ن
دانشگاه را داشـت یـا سـر مـردم  
منت گذاشت من نویسنـده درد و  
رنج شما ھستم، بقـال سـر کـوچـه  
ما مرتب این نـکـات را یـادآوری  

 !میکند 
سوال اساسی ایـن اسـت کـه ایـن  
چگونه نظامی اسـت کـه یـک  

ـروت  ٤٨ درصد از جامعه    درصد ث
کـدام  . کل دنیا را در اختیار دارند 

مکانیسم به ایشان این امـکـان را  
میدھد که میلیاردھا انسان را بـه  
ــز   ــا ج ــد؟ آی ــشــان ــاه بــن روز ســی
ـتـصـاد   مکانیسم بازار آزاد، یـا اق
بنیان بازار یا بـازار دادو سـتـد یـا  

ایـن  "  تعـادل " ھر نام دیگری؟ نقطه  
ــطــه   ــق نــظــام کــجــاســت؟ اصــال ن
تعادلی وجـود دارد؟ فـاجـعـه ای  
ـر   ـر پ که باالی سر نسـل انسـان پ
میزند ھمه نتیجه کـارکـرد نـظـام  
طبقاتی زمان معـاصـر اسـت کـه  
ــه داری اســت  ــای ــامــش ســرم . ن

ـر   ـی ـر شـدیـد، تـحـق گرسنگی، فـق
ــھــای   ــایــت ــا جــن ــھــا ھــمــراه ب انســان
ــســم اســالمــی،   ــاک فــاشــی ھــولــن
رقابت خونین دولتھای اروپـایـی و  
ــم   ــس ــی ــن، فــاش ــرای ــه در اوک روســی
ـیـل، پـا گـرفـتـن   یھودی در اسرائ
نئونازیھا در گوشه و کنار اروپـا،  
تـھــدیـد پــنـھــانـی یــک جــنــگ  
فراگیر جھانـی و تـھـدیـد حـیـات  
ــجــه   ــی ــت ــن، ن ــی کــنــونــی روی زم
ـر   ـیـعـی نـظـامـی اسـت کـه ب طب
. مبنای سود شکل گرفتـه اسـت 

ـراد بـزرگ   این دیـگـر اسـمـش ای
ـبـت اسـت  . نیست، فاجعه و مصـی

تا شاید توجیـھـی  "  ایراد "میگویند  
بر موقعیت خود گوینده آن بـاشـد  
و ھم اینکه باالخره ایراد را یـک  

امـا  .  جورھایی میشود رفـع کـرد 
تجربه چند قرن اخیر که سـرمـایـه  
داری به مرور بر جھان حاکم شـده  
ـراد   است، ثابت کـرده کـه ایـن ای
رفع شدنی نیسـت چـرا کـه ایـن  
ـلـف شـدن   نظام حیاتـش مـدیـون ت
میلیاردھا انسان می باشد و ایـن  
عین خود فاجـعـه ای اسـت کـه  

 .این نظام آفریده است 
  
 

پرورش یک امر بـدیـھـی و الزم  
است از این رو در ھمه کشـورھـا  

چـرا  .  به آن توجه خاص می شود 
ـروی انسـانـی بـه   ـی ـیـت ن ـرب که ت
عنوان بخش مھمـی از سـرمـایـه  
ـر عـھـده آمـوزش و   ھر کشور، ب
پرورش می باشد از این رو بـایـد  
سرمایـه گـذاری در ایـن بـخـش  
ـرد  . مورد توجه مسئوالن قرار بگـی

ــه ھــای   در حـال حـاضــر خــواسـت
معلمان فقط منتھی به حـقـوق و  
مزایا و مطالبات شخصی نیـسـت  
بلکه ما خواستـار تـوجـه واقـعـی  
ـرورش و   مسئوالن به آموزش و پ

 ". نیاز ھای آن ھستیم 
ــاھــی و   ــی، رف مشــکــل شــغــل

ـم نـه  " امنیتی معلمین؛   یک معل
ــه   ــانــه دارد ن ــی کــارانــه ی مــاھ
اضافه کار، نه حق مسکـن دارد  
و نه حق ایاب و ذھـاب، نـه حـق  
ـفـت،   مأموریت دارد و نه حـق شـی
ــه بــن خــریــد کــاال دارد و نــه   ن
ــدی   ــای غــیــر نــق ــمــک ھ ک
ماھیانه، نه پاداش آخر سـال دارد  
ـتـی   و نه مانند شرکت ھـای دول
پاداش بستن حساب ھا، نه ماننـد  
ـرخــی از کـارکــنـان، وام ھــای   ب
چند ده میلیونـی بـا درصـدھـای  
ــریــد خــودرو و   ــیــن جــھــت خ ــای پ

ـرای  ". " آپارتمان دارد  حـق اوالد ب
.  ھزار تومان اسـت ٢٥ یک معلم  

ـلـمـان چـیـز بـه نـام حـق   و یا مع
ھیچ وامی نـمـی  .  مسکن ندارند 

ـرورش   توانند از طریق اموزش و پ
دریافت کنند و یا چیزی به نـام  
بن کاال که در دیگر سازمان ھـا  
ـلـمـان   مرسوم اسـت در مـیـان مـع

 ". وجود ندارد 
ـم   ـی ـق معلمین استفاده از حـق مسـت

بیمه طالیی دولت  .  بیمه را ندارند 
ـلـمـیـن بـه   به معلمین و جواب مـع

ــن :  آن  ــمـی ـل ــاور  : "  یـکــی از مــع ب
کنید این بیمه، بیمه برنز ھم نبـود  

روال  ! :  چه برسد به بیمه طالیـی 
کار بدین شکـل اسـت کـه اگـر  
کسی بیمار شد باید به پـزشـک  

ـنـه را   مراجعه کـنـد و خـود ھـزی
سپس با دریافت فاکـتـور  .  بپردازد 

و ارائــه آن بــه اداره امــوزش و  
. پرورش منتظر نتیـجـه آن بـمـانـد 

ـیـز ایـن   ـرورش ن اداره آموزش و پ
فاکتورھا را به بیمه می دھد تـا  
آنھا طی ارزیابی که انجـام مـی  
ـنـکـه   ـنـد حـال ای دھند اقدام نـمـای
ـنـه ھـای   کی و چه زمانی ھـزی
ـرگـردانـده   ـلـمـان ب انجام شده به مع
ـنـه انـجـام شـده   شود و آیا آن ھـزی

 .کامل خواھد بود یا خیر، الله اعلم 
ــ طـومـار  ١ نقطه قدرت اعتصاب  

با بیش از شـش ھـزار امضـا در  
ــنـه ھــای   سـطــح ســراســری، زمــی
ــه اعــتـصــاب و طــرح   فـراخــوان ب
ـبـات اعــتـصـاب را فـراھــم   مـطـال

طـومـار شـش ھـزار امضـا  .  کرد 
عمال قدرت تـوده ای اعـتـصـاب  
ــوده   ــج و شــرکــت ت بــرای بســی
ـلـمـیـن را، فـراھـم   وسیعی از مـع

جامعه معلمین را بسـیـج و  .  نمود 
ــه بســیــار مســاعــدی در   ــن ــی زم

ـ  ٢ .  سازمانـدھـی اعـتـصـاب بـود 
استقبال گسترده و شرکـت وسـیـع  
معلمین در اعـتـصـاب بـا دامـنـه  
جغرافیایی سـراسـری اعـتـصـاب،  
مطالبات معلمین را در جـامـعـه  

اعتصاب اعـتـمـاد  . برجسته  کرد 
ــمـاد بـه قــدرت   ــس و اعـت ـف بـه ن
ـقـویــت   جـمـعـی و ســراسـری را ت

ـ ھـمـزمـانـی اعـتـصـاب  ٣ .  کرد 
ـلـمـان   معلمین با کمپین آزادی مع
زندانی، رسـول بـداقـی ومـحـمـود  

ــ اعـتـصـاب سـراسـری  ٤ .  باقری 
معلمین در شرایطی فراخـوان داده  
ـبـانـی   شده و مورد حمایت و پشتی
ــه کــه کــارگــران و   ــرفــت قــرار گ
ــاران درگــیــر اعــتــراض و   ــرســت پ
مبارزه برای افزایش دستمزدھـا و  

 . قراردادھای آخر سال ھستند 
ـراض بـه   ـلـمـان اعـت اعتصاب مـع
ـیـن بـودن   وضعیت معیشتی،  پـای

 حقوقھا و عدم امنیتی شغلی بود  
ـیـه ھـا   خواستھای معلمان در بیان
ــامـه ھـا در تـجـمـعــات   ـن و قـطـع
ـر مـحـور   اعتراضی اعـتـصـاب ب

افزلیش حقوقھا، رفـاه خـانـواده و  
حفظ کرامت انسـانـی و شـغـلـی  

 . بوده است 
ـرسـتـاران در سـطـح   این روزھـا، پ
ــراض بــه    ــر اعــت ــری درگــی ســراس
ـیـن   وضعیت شغلی نا امـن و پـای

اعتصـاب  .  بودن دستمزدھا ھستند 
معلمیـن افـق و دورنـمـای اقـدام  
ـــات و   ـری را در روحــی ســراســ
ـقـویـت و   ـرسـتـاران ت تصمیـمـات پ

ـرسـتـاران  .  عمال راه را نشـان داد  پ
اعالم کرده اند که در تجمـع روز  

ـنـد ( پرستـار  ـنـچـم اسـف شـرکـت  )  پ
ـنـد    ١٤ (  آذر مـاه ٢٣ در  .  نمیـکـن

ـر   ــ ـب ـراض  )  ٢٠١٤ دســـامــ ــ ـت اعــ
پرستاران در چـنـد شـھـر تـھـران،  
ـرگـزار شـد  . اصفھان و مشـھـد ب

ــــاران  ٧٠٠  ـت ـــ ـرس ـــ ـر از پ ـــ ـف ـــ ن
ــی و   ــای دولــت ــھ ــان ــارســت ــم بــی
خصوصی از اسـتـانـھـای تـھـران،  
اصفھان، مازندران و گیالن مقابـل  
ساختمـان ریـاسـت جـمـھـوری در  

بیانیه تجـمـع  . تھران  تجمع کردند 
پرستاران، مھلـت اجـرا و عـمـلـی  

ـنـد  ٥ شدن خواستھایشـان را    اسـف
مـحـمـد  .  روز پرستار اعالم کردند 

ــقــدم عضــو شــورای   ــفــی م ــری ش
ـرسـتـاری کشـور بـا   عالی نظام پ

علی رغـم  »: اعالم این خبر گفت 
ـیـش از یـک مـاه از   گـذشـت ب
ــاران در   ــت ــرده پــرس ــت تــجــمــع گس
شھرھـای بـزرگ کشـور ھـنـوز  
ھیچ اقدام مثبتی از سوی دولـت  

امـا بـا  .    صورت نگرفته اسـت 
ــه تــنــھــا   گــذشــت یــک مــاه ن
وعـدھـھـای داده شـده بـه انـجــام  
نرسید بلکه اقدامات اخیـر وزارت  
بھداشت نشان می دھد به گـونـه  
ـرار اسـت حـرفـه ی   ای دیگـر ق
پرستاری را با مشـکـالت جـدی  

اعتراض پرسـتـاران   .«مواجه کنند 
با بن بست اقـدامـات دولـت وارد  

اعـتـصـاب  .  دوره جدید شده اسـت 
ــراســری، راه حــل مــمــکــن و   س
ــرای ادامــه   عــمــلــی و مــوفــق ب

 .  اعتراضات گسترده پرستاران میباشد 
معلمین با یک اقـدام  :  جمعبندی 

ـا امضـا طـومـار شـش   جمعی و ب
ـارت اعـتـراض بـه   ھزار نفری اسـت
وضعیت بد معیشتی، پایین بـودن  
دستمزد و عدم رفاه برای خـانـواده  

مجـلـس و دولـت  .  ھایشان را زدند 
ــت آن   ــن طــومــار و ثــب از گــرفــت

ـابـل  . خوداری کردند  معلمین در تق
ــه   ـا سـمــاجـت و بـرخــورد مــزوران ب
مجلس و دولت، به  اعـتـصـاب و  

ـنـد  ـت ایـن  .  تجمع اعتـراضـی پـرداخ
اقــدام مــھــم و جــواب تــعــرضــی  
معلمیـن در سـطـح سـراسـری بـه  

اعـتـصـاب و  .  مجاس و دولت بود 
تجمعات اعتراضی معلمین در ده  
ــژه در مــنــاطــق   ھــا شــھــر و بــوی
وسیعی در تـھـران، رسـانـه ھـا و  
ـیـت   مجلس و دولـت را در مـوقـع

ــرار داد  ــاعــی ق ــعــدادی از  .  دف ت
ـیـن را   ـلـم رسانه ھا اعتـصـاب مـع
منعکس کردند و نھادھای دولـت  
. ھم مجبور به عکس العمل شدنـد 

ـنـی و واقـعـی   رو در رویـی زمـی
ــاســی ـ  .  شــروع شــده  ــی فضــای س

ــه   ــوج ــه مــت ــع ــمــاعــی جــام اجــت
ـیـش   نارضایتی عمیق و سراسری ب
از یک میلیون نفر از معلمین در  

ـیـن  .  سطح سراسری شده اسـت  ـای پ
بودن دستمزدھا در سطح عمومـی،  
ــشــت و رفــاه  کــارگــران،   مــعــی
معلمین، پرستاران و مزدبگیـران را  
تحت تاثیر قرارداده و زندگی آنـھـا  

جنبـش  .  را به ویرانی کشانده است 
ـا   کارگری در یکسـال گـذشـتـه ب
پتانسیل باالیی و بشکل مداوم در  
مراکز تولیدی و صنعتی  دسـت  

تـجـمـع و  .   به اعتراض زده اسـت 
اعــتــصــاب بشــکــل مــداوم بــرای  
افزایش دستمزدھا، علیـه پـرداخـت  
ــه   ــی ــمــزدھــا و عــل ــکــردن دســت ن
ـان داشـتـه اسـت  . بیکارسازی جری

ـا تـجـمـعـات سـراسـری   پرستاران ب
ـامـیـن حـقـوق مـکـفـی و   برای ت
امنیت شغلی در سـطـح سـراسـری  

ــد  ــراض کــرده ان ــمــزد  .  اعــت دســت
ـیـت شـغـلـی، رفـاه   مـکـفـی، امـن
ـیـش از دو   خانواده، اشتغال برای ب
میلیون از جوانان آماده بکار، بیمـه  
بیکاری و توقف بیکارسازی ھـا،  
ـات مشـتـرک   ـب خواست و مـطـال

ــه اســت  ــع ــه ھــای  .  جــام ــن زمــی
ھماھنگی و ایجاد شبـکـه ای از  
معلمین، پرستاران و کـارگـران بـه  
ــصــاب   ــه اعــت ــظــور فــراخــوان ب مـن

 .    عمومی در سطح سراسری فراھم است 
 ٢٠١٥ ژانویه  ٢٦ . ١٣٩٣ بھمن  ٧  

حقوق ! اعتصاب معلمین
 رفاه خانواده! مناسب

 

 ١   از صفحه  
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جنایت مرتجعین اسـالمـی در   
فرانسه و حمله به نشـریـه شـارلـی  

در  .  ابدو جھان را به تـکـان درآورد 
عکس الـعـمـل بـه ایـن مـوضـوع   
بیش از ھر چیز قطب بندی ھـای  

در ھـمـیـن  .  طبقاتی را میشد دید 
. راستا مباحث بسیاری درگـرفـت 

از جمله نوشـتـه ای ھـم از رضـا  
ــان   ــارگــری " رخش ــال ک ــع در  "  ف

نیشکر ھفته تپه،  تـحـت عـنـوان  
ـم " من   ـتـشـر  "  شارلی ابدو نیسـت مـن
ــوشـتـه  تـحــت  .  شـد  او در ایـن ن

عنوان اینکه منـاسـبـات سـرمـایـه  
ـر   داری و تحـمـیـل مـحـرومـیـت ب

بـاعـث  "  ھیچ چـیـزبـودگـان " گرده  
میشود که انسـانـھـایـی دسـت از  
دنیای مادی بشویند و به مذھـب  

ــوان   ــه عــن ــی " ب ــی انســان ــعــال " ت
ـنـکـه  .  بپیوندند  ـتـن ای سپس با گـف

شـارلـی  "  کاریکارتورھای موھـن " 
ابدو باعث شده اند که ایـن مـردم   
از مذھب به عنوان یگانه دارایـی  
ـنـد،  آشـکـارا بـه   شان، دفاع کـن
ــر   ــم اســالمــی ب ــروریس دفــاع از ت

بدین ترتیب رضا رخشـان  .  میخیزد 
در آن نوشته با دفاعیـات جـانـانـه  
ـتـکـار   خود از تروریست ھای جنـای
اسالمی، عـمـال  کـنـار ارتـجـاع  

من در پـاسـخـی  .  اسالمی ایستاد 
به این نوشتـه تـالش کـردم نشـان  
دھم که انتھای این راه خطرنـاک  
ــار ارتــجــاع   ــن اســت و جــایــش ک

و سوالم  از رضـا  .  اسالمی است 
ــا کــجــا   ــود کــه ت ــن ب رخشـان ای
. میخواھد به ایـن راه ادامـه دھـد 

پاسخ او به نوشته من مـتـاسـفـانـه  
او  .  نشانی از سقوط بیشتر اوسـت 

ـنـکـه   ـتـن ای ـر  " با گف ـم دانشـف خـان
ـیـسـت،   شارلی ابدو بودن افتخـار ن
ــار   از مــوضــع مــحــکــمــتــری کــن

 . ارتجاع اسالمی ایستاده است 
رضا رخشـان سـعـی کـرد پـاسـخ  
کوتاھی بـه نـوشـتـه مـن بـدھـد،  
ـنـکـه پـاسـخـی بـه اصـل   بدون ای

وی در دفـاع  .  موضوع داده باشد 
محکمترش از ارتـجـاع اسـالمـی،  
ــویســد  ــن ــه مــن  مــی : خــطــاب ب

بنیامین نتیـانـاھـو کـه سـردسـتـه  " 
ھمه جنایتکاران است ھم شـارلـی  

بارک اوباما و کـامـرون  . ابدوست 
وھمه عناصر سرمـایـه داری کـه  
ــن   ــدایـش ای ـی ـقـش اسـاسـی در پ ن
ـنـد، ھـم شـارلـی   رادیکالیسم داشت

اگر شما درین صـف  .  ابدو ھستند 
ــد ،   ــی ــکــن ــخــارمــی احســاس افــت

در  ."  مـن حـرفـی نـدارم . مـبـارکـه 
ـیـاھـو   مورد اینکه آیا بنیامین نتـان
و دیگر سران مرتجع دولتھا کـنـار  
ــعــدا   ــه، ب ــا ن ــد ی ــی ایســتـادن شـارل

اما رضـا رخشـان  .  توضیح میدھم 
با این منطق دارد اعتراف روشنـی  

او مـیـدانـد کـه امـثـال  .  میکـنـد 
القاعده و داعش و خـامـنـه ای و  
ـر از اوبـامـا و   کلی مـرتـجـع بـدت
ـرار   ـروریسـتـھـا ق نتایناھو کـنـار ت
ــدگـان و   ـرور نـویسـن دارنـد و از ت
کارتونیستھای شارلـی ابـدو ذوق  

ــد  رضــا رخشــان دارد  .  زده شــدن
میگوید کـه دوسـت دارد کـنـار  
اینھا بایستد تـا کـنـار اوبـامـا و  

این جـای افـتـخـار کـه  .  نتیناھو 
ثانیا آیا  .  نیست بلکه خجالت دارد 

درک این مسالـه مشـکـل اسـت  
که عده ای جنایتکار و آدمکـش  
ـــان و   ـــدگ ـن ــ ـــویس ـــی ن ـــالم اس
کاریکاتوریستھای یـک نشـریـه  
چپ گرا را به گلوله بسته انـد؟  
حداقل شرافت انسانی و رادیـکـال  

بودن حکـم  "  فعال کارگری " بودن و 
ـرور و   نمیـکـنـد کـه شـمـا ایـن ت
آدمکشی و آدمکشان را محکـوم  
ـرا   ـق کنید؟ انسان باید خیلی به قھ
ـروریسـتـھـا   رفته باشد که کنـار ت
بایسـتـد و یـک کـلـمـه ارتـجـاع  
ـروریسـت اسـالمــی را مـحـکــوم   ت
نکند و برعکس کنار آنھا بایستد  
و کارشان را تـوجـیـه کـنـد و بـه  
قربانیان این جنایت تـحـت عـنـوان  

کـاریـکـاتـورھـای مـوھـن  " اینکه  
. را کشیده اند، حمله کنـد " محمد 

ـری راسـت   جای چنین موضعگـی
و زشـتـی کـه حـتـی از مـوضـع  
خیلی از مرتجعیـن اسـالمـی ھـم  
عقب تر است، در میان کـارگـران  

نمیتوان این را نگفـت  .  ایران نیست 
که این صدای ارتجاع اسـت کـه  
خواسته یا نخواسته از دھان رضـا  

رخشان بیرون می آید و متاسفـانـه  
ــذکــر داده   ــه او ت ــی کــه ب وقــت
میشود، برمیگردد و میگـویـد بـه  

 .   موضعش افتخار ھم میکند 
بعالوه ھـمـیـن کـه رضـا رخشـان  
ـیـه   ـق نتنیاھو و اوباما و اوالنـد و ب
ــار   ـتـھــا را کـن سـران مـرتـجــع دول
ـیـز   شارلی ابدو تصویر میـکـنـد، ن
یک جعل دیگر و خاک پاشیدن  
ــک حــرکــت گســتــرده   روی ی
انسانی در دفاع از شـارلـی ابـدو  

ــھــا  .  اسـت  ـت ــن ســران دول ـر ای ــخــی ن
ــن بــود کــه مســالــه   کــارشــان ای

ـنـد  دولـت  .  شارلی ابدو را لوث کن
فرانسه تمام تبلیـغـاتـش طـی ایـن  
مدت این بود که بگویـد فـرانسـه  
یـک جـامــعـه طـرفــدار یـھـود و  
ـنـھـا   مسلمان است و برای ھمـه ای
فضا باز است و قاطعانـه از آنـھـا  

امـا یـک کـلـمـه  .  دفاع میکنـد 
نگفت که قاطعانه از سکوالریسـم  
و چپ و طنز علیـه اسـالم دفـاع  

ــد  ــکــن ــان صــف  .  مــی ــم او در ھ
تظاھرات سه میلیونی پاریس کـه  
ھمه بر سینه ھـای خـود نـوشـتـه  
ـم، اعـلـالم   بودند من شارلی ھسـت

مــن یــھــودی ھســتــم مــن  " کــرد  
 " مسلمان ھستم من شارلی ھستم 

ــش   ـب جـالـب اسـت کـه فشـار جـن
عظیم مردمـی آنـچـنـان بـود کـه  
ـیـز کـه خـود   جمھوری اسالمی ن
ــد ســال اســت کــه   ســی و چــن
داعشی بر ایران حکومت میکـنـد  
ــحــت عــنــوان   و ھــزاران نــفــر را ت
ـتـل رسـانـده   محاربه با خـدا بـه ق
است و ھمین امروز کسانی چـون  
سھیل عربی را به جرم توھـیـن بـه  
ــه اعـدام مـحـکــوم کــرده   اسـالم ب
ــور شــد کــه کــار   ــب اســت، مــج
ــی در   ــالم ــای اس تــروریســت ھ

اما رضـا  .  فرانسه را محکوم کند 
ـرور   رخشان حتی ھمین حـد ھـم ت
ـیـسـتـھـای   نویسندگـان و کـارتـون

 .چپ را محکوم نکرد 

ــای رضــا رخشــان مــن   ــه آق بــل
قاطعانـه و بـدون امـا و اگـر بـه  
شارلی ابدو بودن افتخار میکنم و  
نه فقط موضع راست و اسـالمـی  
ـلـکـه   ـبـول نـدارم ب امثال شما را ق
حتی بقول سردبیر نشـریـه شـارلـی  
ابدو ھرگونه لکنت و تردید و امـا  
و اگر را ھم نـوعـی تـوجـیـه ایـن  

شما بـدون امـا  . ترور فجیع میدانم 
و اگر کنار آدمـکـشـان اسـالمـی  
ایستاده اید و مـا بـه شـمـا نشـان  
میدھیم که این موضع در ایران و  
ـران جـایـی   در مـیـان کـارگـران ای

 . ندارد 
ھمانطور که اشاره کردم دنیا بـعـد  
از اتفاقی که در فـرانسـه افـتـاد  

تـوازن  . وارد فار دیگری شده است 
ـقـع مـا مـردمـی کـه بـا   قوا به ن

ھستیـم در  "  ما شارلی ابدو " فریاد  
مقابل ارتجاع اسالمی و مماشات  
دولتھای غرب و مدیای سـرمـایـه  
ـم، عـوض   داری جھـانـی ایسـتـادی

این صـفـی اسـت کـه  .  شده است 
افق روشنی در مقابل  تـاریـکـی  
داعش ھا و ارتـجـاع اسـالمـی و  
ـرار   ـر جـھـان ق ـراب جنایـاتشـان در ب

این صفـی اسـت کـه در  . میدھد 
ــامــا و   ــاپ و اوب بــرابــر خــود پ
مقامات مختلف جھان را به عقب  
ــه مــوضــع   ــده و ب نشـیــنـی کشـان

برای نـمـونـه  .  ضعف کشانده است 
در برخی کشورھایی کـه قـانـون  
ـنـد، لـغـو   مجازات علیه کفر داشت
این قانون و به خاک سـپـاری آن  
. به موضوع بحـث در آمـده اسـت 

در دل ایــن کشــاکــش و صــف  
بندی ھاست که برای من پـاسـخ  

ـتـن در  "  امـا " دادن به ھرگونه   گـف
ـیـد و شـرط   مقابل آزادی بـدون ق
ـقـد مـذھـب و   ـیـان و ن عقیده و ب
تقابل با ارتجاع سیاسـی، گـامـی  
ـر   ـیـشـت مھم برای منسجم کـردن ب
صف آزادیخواھی و برابری طلبـی  

و در این راسـتـا الزم دیـدم  .  است 
این آخرین پاسخ را به آنـچـه رضـا  

 .رخشان میگوید، نوشته باشم 
---------------------------

------------- 
 پاسخ رضا رخشان  

ـم شـھـال   امروز در مطلبی که خان
من شارلـی  " دانشور در نقد مطلب  

رضا رخشان بـاز  " بنام  ". ابدو نیستم 
ھم در دفاع از ارتـجـاع اسـالمـی  

ھمانطور که در عنوان  .  را خواندم " 
مطلـب ایشـان آمـده اسـت ایشـان  

ـنـد  و ھـرگـونـه  .  شارلی ابدو ھسـت
ـر نـمـی   نقد شارلی ابدو بودن را ب
ـــدمــــت   ـرا در خ ـــ ـــد وان ـن ــ ـــاب ت

از  . فانتامنتالیسم اسالمی میداننـد 
نظر ایشان شـمـا یـا شـارلـی ابـدو  

 .ھستید ویا دشمن آن 
ــگــری وجــود نــدارد  ــم  .  راه دی خــان

ـــدو بـــودن   دانشـــور؛ شـــارلـــی اب
بنیامین نتیانـاھـو  .  افتخاری ندارد 

ـتـکـاران   که سردسـتـه ھـمـه جـنـای
بـارک  .  است ھم شارلی ابـدوسـت 

اوباما و کامـرون وھـمـه عـنـاصـر  
ـقـش اسـاسـی   سرمایه داری که ن
ــم   ــیــس ــدایــش ایــن رادیــکــال ــی در پ
ـم شـــارلـــی ابـــدو   ـــد ھــ ـن ــ ـت داشــ

ــنــد  اگــر شــمــا دریــن صــف  . ھســت
ــد ،   ــی ــکــن ــخــارمــی احســاس افــت

خـوش  .  من حرفـی نـدارم . مبارکه 
اما من نمیخوام در کـنـار  .  بگذره 

جنایتکارانی باشم که ھم عـامـل  
درد ورنج انسـانـھـا زحـمـتـکـش و  
بدبخت ھستند و ھـم خـود را در  
ــا   ــت ج ــجــی انســانــی ــش مــن نــق

ـنـد  ـیـسـت کـه ،  . میـزن ایـن درحـال
القـائـده و داعـش و ھـر کـوفـت  
زھرمار دیگری ھم محصول و ھـم  
ـنـد  . در خدمت منافع سرمایه داری

ـفـاده از اعـمـال   چـرا کـه بـا اسـت
ــار   ــن ــون و درک ــی ــه افــراط تــنــدروان
ــظــور   ــمــن اقــدامــات بــعــدی کــه ب
عکس العمل، این کشورھا انـجـام  
میدھند بواقع ھدف غائی ھمـانـا،  
ـر    ـیـشـت سلطه وھژمونی ھـر چـه ب

و  . بر منطقه مھم خاورمیـانـه اسـت 
ــا   ــن راســت ــســت کــه دری ــع ــی طــب
ـرزمـیـن   متاسفانه خونی ھم کـه ب
ــامــه   ــشــود، چــه روزن ــه مــی ریـخــت
ــردم   ــاز وم ــرب ــاشــد وچــه س ــگــارب ن
عادی؛مدیا سرمایه داری افـکـار  
عــمــومــی را در جــھــت اھــداف  

ایـن آنـھـا  . بورژوازی سوق میدھند 
ـنـد   ھستند که به شما القا مـیـکـن
که دشمن کیست؟ و دوسـت ھـم  
قرار است کـه بـاشـد؟ حـال اگـر  

رضا رخشان بازھم در کنار 
 ارتجاع اسالمی

 بخش دوم 
 شھال دانشفر 
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ـتـکـاران خـوش   شما در کنار جنای
ــیــد  ــد .  ھســت ــی ــاش امــا مــن  . خــب ب

 .شارلی ابدو نیستم 
 رضارخشان 
 .١٣٩٣ /بھمن ماه 

ـم از   ـل ـب اما من در ھمان نوشـتـه ق
ـر سـر   قطب بندی ھا ی طبقای ب
آنچه در ماجرای  حمله تروریسـت  
ھای اسالمی به شـارلـی ابـدو و  

ــدن   ــل رســی ــه قــت  نــفــر از  ١٢ ب
ـر   ـقـد ب انسانھایی کـه جـرمشـان ن
ـفـاده از حـق آزادی   مذھب و اسـت

وایـن  .  بیانشان بود، تـوضـیـح دادم 
صف بندی طبقای که در مقابـل  
داعش ھا و بوکوحرامھـا و ھـمـه  
مرتجعین اسالمی، شکل گـرفـتـه  
ـیـت  را   و  آزادیخـواھـی و انسـان
ـیـز بـه بـودن   فریاد میزند و  من ن
ـم، نـه   در کنارش افتخـار مـیـکـن
تنھا به وجد نمی آید، بلکه از آن  

ـرد  چـرا کـه او  .   فاصلـه مـیـگـی
مسحور و مرعوب نمایش مسخـره  
ای شده است که دولتھا در تقابـل  
ـرای   ـپـاخـاسـتـه مـردم ب با صـف ب
ـپـا کـرده انـد  . آزادی و انسانیت ب

ھمانطور که مسحور وعـده ھـای  
کسانی چون احمدی نژآد و طرح  
ــش   ــای ــق گش ــا و اف ــه ھ ــاران ی
اقتصادی برای کارگران و مـردم  

ـبـال راه  .  در جامعه شده بود  او بـدن
حلی از بـاالی سـر کـارگـران و  

ــامـــعـــه اســـت  ـــدرت  .  ج چـــون ق
و  .  کارگران و مردم را بـاور نـدارد 

این عاقبت خطرناکـی اسـت کـه  
سوال من از رضا رخشان بود کـه  
واقعا تا کجا میخواھد به این راه  

 .  ادامه دھد 
 
 

کارگر 
 کمونیست

  را
  بخوانید

با ترور کاریـکـاتـوریسـتـھـای  
ــی   ــب ــه چــپ و ضــدمــذھ ــل مــج

ـیـان " شارلی ابدو، بحـث   " آزادی ب
در ایـن  .  باری دیگـر عـمـده شـد 

فـقـط گـوشـه  "  آزادی بیان " مورد  
. کوچکـی از ایـن واقـعـه اسـت 

ــم   ــا تــروریس تــروریســم اســالمــی ب
ــتــی در جــنــگ اســت کــه   دول
ـیـل دیــگـری مـی خـواھــد  . تـحـل

جنبش سیاه اسالمی بـا آزادی و  
ـرد   ـب آزادیخواھی در جـنـگ و ن
ـیـل دیـگـری   است که آن ھم تحـل

ـبـش سـیـاه،  .  می خواھد  ایـن جـن
ــثــش در   ــی ــب ــکــی از اھــداف خ ی
جنگ با آزادی و آزادیـخـواھـی،  
ـیـان اسـت  . گرفتـن حـق آزادی ب

مجله شارلی ابدو درسـت از سـر  
ـبـش سـیـاه، کـه   اینـکـه ایـن جـن
ـر نـادانـان   ـیـامـب سمبلش محـمـد پ
ـر سـر مـردم   است، چـه بـالئـی ب
ــن   ــگ ای ــه جــن ــت، ب آورده اس
سیاھی رفته بود و اینجاست کـه  

ـر سـر   آزادی  " دیگر بحث فقـط ب
 .نیست " بیان 

ـری کـه بـه   ـف در کنار میلیونھا ن
ـیـان بـه خـیـابـان   دفاع از آزادی ب

شـارلـی  " آمدند و اعـالم کـردنـد  
، البته که تعـدادی از  " ابدو ھستم 

سران ھمان دولتھایی که کارشـان  
ھر روزه قتـل و جـنـایـت اسـت و  
ــا   ــھ ــان تــن ــوب آزادی بــی ســرک

ـتـھـایشـان    گوشه  ای از اعمـال دول
حضـور ایـن  .  است نیز دیده شدنـد 

مزاحمھا اما فـقـط حـاشـیـه ایـن  
ـیـان   اتفاق مھم دفـاع از آزادی ب

ــود  ــا را جـــدی  .  ب ـــھ کســـی آن
حتی وقتی که نتانیاھـو  .  نگرفت 

ای در پـاریـس رفـت و    به کنیسه 
ــه   ــمــل ــان ح ــانــی در مــراســم قــرب
تروریستی به یک مغازه یھودیھا  
ـروپـاگـانـد سـیـاسـی   برای یک پ
شرکت کرد و آنھا را به مھاجرت  
به اسرائیـل دعـوت کـرد، ھـمـان  
مخاطبین یکپارچـه سـرود مـلـی  

ـیـز    La)فرانسه، سـرود مـارسـی
Marseillaise)  سر دادند . 

اما در کنار بـخـش وسـیـعـی از  
فعالین و اکتیویستھای سـیـاسـی  

که با تمـام وجـود اعـالم کـردنـد  
ـم "  ، کسـانـی  " شارلـی ابـدو ھسـت

ــد   ــالم کــردن ــدو  " اع ــی اب ــارل ش
حتی تعداد کسانی که  ".  نیستند 

ترور کاریکاتوریستھا را محـکـوم  
کردند، اما به قول سلمان رشـدی  

ــه   قــرار  "  امــا " در گــروه و دســت
ـر  .  گرفتند بیشتر بود  ـران زی در ای

سلطه سیـاه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـتـش از ھـمـان   که تمام مشـروعـی
ـرد کـه شـارلـی   محمدی مـیـگـی
ابدو کـاریـکـاتـور او را کشـیـد،  

" شارلی ابـدو " فعال کارگری باید  
ـتـظـار  .  باشد  واضـح اسـت کـه ان

ــا   ــال کــارگــری و ی ــع ــدارم ف ن
ــش   ــچ جــنــب ــویســت ھــی ــی اکــت

ـتـش را   ـی اعتراضی دیـگـری امـن
چنین به خطر بیاندازد که فـریـاد  

ـم " بزند   امـا  ".  شـارلـی ابـدو ھسـت
انتظار ھم نمی رود که کسی بـه  
ـــا   ـری و ی ــارگــ ــعـــال ک ــام ف ن
ـیـسـت جـلـو   کمونیست و سوسـیـال

شارلی ابدو کـار  " بیافتد و بگوید  
یـا شـارلـی ابـدو را  ".  بدی کـرد 

سرزنش کـنـد کـه بـه بـاورھـای  
! مسلـمـانـان تـوھـیـن کـرده اسـت 

ــن   ــی واضــح اســت کــه دل چــن
ـیـن شـارلـی   ـف کسانی برای مخال

کسی کـه اسـالم  .  ابدو می طپد 
ــان   و بـاورھـای اسـالمـی را چـن

و  "  تـوھـیـن " محترم می داند کـه  

ـرنـمـی تـابـد و بـه   طنز به آن را ب
خود می گیـرد و سـرزنـش مـی  
کند، در جنگش با نماینده اسـالم  

جمـھـوری  .  در ایران صداقت ندارد 
ــــده   ـن ــ ـــای ــــم ـــه ن ـــی ک ـــالم اس

ای اسـت کـه صـدھـا    ایدئولوژی 
ــثــل شــارلــی ابــدو   قــتــل عــام م
ــدگــی   ــت، زن ــان داده اس ــازم س
ـبـاه   کارگران در آن جـامـعـه را ت

آن کـس کـه نـمـی  .  کرده اسـت 
ــاورھــای   ــدو ب خــواھــد شــارلــی اب
ـرد، دلـش   ضدزن را به سخره بـگـی
ــخــشــی از   ــچ ب بــرای آزادی ھــی
جامعه، از جمله کارگران و زنـان  

نمی خواھد دو ریال بر  .  نمی طپد 
ـر   حقـوق کـارگـری در مـبـارزه ب
ــدو   ــی اب ــن شـارل ـی ـف ــه مـخــال ـی عـل

کســی کــه در  .  اضــافــه شــود 
مواجه شدن با تمام اجحـافـات آن  
ــوجــه   جـامــعـه خشـم خــود را مـت
ــدو کــرده اســت، در   ــی اب شــارل
ــن   ــی ــرای حس ــر زدنــش ب ــی شــمــش
شریعتمداری و احمدی نژاد نبایـد  

 . ھم تعجب کرد 
ـیـن   کارگران و کل جامـعـه فـعـال
راستین کارگری را از دشـمـنـان  
خود که لباس دوست پوشیده اند،  

اگــر آن  .  تشـخــیــص مــی دھــنـد 
ــبــش   ــن ــش در ج ــت دشــمــن عضــوی
اسالمی و ھمراھی با حزب تـوده  
را برای مدتی مخفی کـنـد، بـا  

و شرط گذاشتن در  " اگر "و  " اما " 
دفاع از آزادی بیان شـارلـی ابـدو  
. نیات خود را برمال خـواھـد کـرد 

اگر کسی به دفاع آنھا از حـذف  
یارانه ھـا تـوجـھـی نـکـرده بـود،  
ـــل   ـت ــ ـــان از ق ـــاعش ـروز دف ــ ام
کاریکاتوریستھای شارلـی ابـدو،  
ــی   ــاق ــه ای ب ــھ شــک و شــب
ـنـھـا در صـف   نگـذاشـتـه کـه ای

 .  آزادیخواھی جای ندارند 
 ٢٠١٥  ژانویه  ٢٥ 

یک فعال کارگری باید 
 !باشد" شارلی ابدو"

 ناصر اصغری 
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م     ٢٥ : "  یک سال پیش نوشت
ھ   وی ن  ٢٠١٤ ژان ی وم ، س

الب   ق رد ان گ ال   ٢٠١١ س
ھیجده روز بعد،  .  مصر بود 

رژیم حسنی مبارك ساقط  
شد؛ اما دستگاه حكومتی كھ  
او سمبلش بود دست نخورده  

امروز باید گفت  ."  باقی ماند 
کھ پلیس دم و دستگاھی کھ  
ارک را در   ب ی م ن حس
دادگاھی نمایشی تبرئھ کرد،  

 بھ  ٢٠١٥  ژانویھ  ٢٥ روز  
ھ قصد   ی ک ت ی ع وی جم س
ت   داش ی رای گرام داشت ب
سالروز آغاز انقالب مصر  
در میدان التحریر تجمع کند،  
ی از   ک ود و ی ش گش آت
اکتیویستھای انقالب را بھ نام  

د  . شیماء الصباغ بھ قتل رسان
در ادامھ اخبار مربوط بھ این  
ای   ھ ت ھ، یکی از سای واقع

ھ است  ت وش ری ن ب در  : " خ
ترین خبرھا از مصر    تازه 
ھ  ١٠   نفر در جریان حمل

ھ   ھا کشت پلیس بھ تظاھرات
بھ گفتھ منابع رسمی  .  اند   شده 

در شھرھای مختلف امروز  
د     نفر کشتھ شده ١٢ دستکم   ان
ھ   ان از  ٩ ک رش ف  ن

 ."اند   تظاھرکنندگان بوده 
امروز با جرأت و تأسف  
فراوان می توان گفت کھ  
انقالب مصر دیگر شکست  

و این ھمیشھ  .  خورده است 

سرنوشت انقالباتی بوده كھ  
آمادگی كافی برای خلع ید از  
ھ   ی طبقاتی كھ انقالب بر عل
آنھا صورت گرفتھ است را  

دو نیروی اصلی  .  نداشتھ اند 
قالب   ده در ان ن ن ت ک شرک
مصر کھ چیزی برای از  
دست دادن نداشتند، کارگران  

کارگرانی  .  و جوانان بودند 
کھ بطور متوسط دستمزدی  

ر از   ت  دالر در روز  ٢ کم

دریافت می کردند و جوانانی  
ھ افقی جلوی   کھ ھیچگون

کارگران تا  .  خود نمی دیدند 
قالب   ل از ان ب د روز ق ن چ

اما  .  چندان متشکل نبودند 
جوانان در سطح وسیعی و  

ھ  ت روه و دس ای    در گ ھ
طرفداران تیمھای فوتبال  

گرچھ،  . بنوعی متشکل بودند 
ھمچنانکھ گفتم، كارگران تا  
ھ انقالب   چند ماه منتھی ب
د اما   چندان ھم متشكل نبودن
د   ھ رش ات رو ب راض ت اع
ل   تانسی ھا پ ھ آن كارگری ب
متشكل شدن را می داد و در  
الب   ق ل ان ای اوای روزھ

سریعا متشكل شدند و با  
ع و   ی ات وس راض ت اع
م   یکپارچھ خود كمر رژی

د  جوانان  .  مبارك را شكستن
ھم كھ از سالھا قبل بھ اشكال  
راضات   ی در اعت ف ل ت مخ
شركت می كردند، متشكل  
شدن در محافل طرفداران  
تیمھای فوتبال را بھترین  
ی   دھ ان ازم رای س زار ب اب
داوم   رای شركت در و ت ب

 .انقالب دیدند 
 

انقالب مصر شکست 
 خورد؛ چند مشاھده

ان  )  ١  وان ران و ج ارگ ک
. مصر ھمچنان بی حقوقند 

ھیچ حزبی کھ افق و امیال  
ھ را   ع ام ش از ج خ ن ب ای
د ایجاد نشد  . نمایندگی کن

پ   ی چ ت ن زاب س اح
ی   اھ ی ود س ون خ وزیسی اپ
لشکر این و یا آن بخش از  

 .طبقھ حاکمھ شدند 
ھای کارگری کھ    تشکل )  ٢ 

بعد از انقالب شکل گرفتند،  
د  بخش  .  افق روشنی نداشتن

ھای    مھمی از یکی از تشکل 
اصلی کارگران پشت دولت  

ر آن   ی ت و دب سی رف ی الس
کمال ابوعطا، وزیر کار این  

 . رژیم شد 
بورژوازی، انقالبی را  )  ٣ 

كھ نتواند بھ پیروزی برسد  
چنان شكست خواھد داد و بھ  
خون خواھد کشید كھ برای  
حداقل یك نسل خیال خود را  

اما موقعیتی کھ  . راحت كند 
جامعھ مصر در آن قرار  
دارد، یعنی بیحقوقی زنان،  
ع،   کاری وسی ی ی، ب ن اام ن
بیحقوقی کارگران، سطح  
بسیار نازل معیشتی بخش  
وسیعی از جامعھ، ناامیدی  
جوانان از آینده و مھمتر از  
ھمھ تجربھ شیرین شکست  
ح   ب ارک و مرسی، ش ب م
انقالب را تا تعیین تکلیف  
نھایی جامعھ با طبقھ حاکمھ،  
باالی سر آن جامعھ نگھ  

 . خواھد داشت 
ر از  )  ٤  الب مص ق ان

مھمترین ابزار یك انقالب،  
کھ حزب كمونیستی است،  

جنبش كارگری  .  محروم بود 
در غیاب این حزب دچار  
. انشعابات و گیج سری شد 

دافعی   بار دیگر بھ حالت ت
ت  ھ اس ت رگش ش  .  ب ب ن ج

كارگری و جوانان ھنوز دو  
نیروی مھم در صحنھ ھستند  
وانند راھی جلوی   و می ت
آینده آن جامعھ بگذارند، اگر حزب  

 . خود را ایجاد و در آن سازمان بیابند 
 ٢٠١٥  ژانویھ  ٢٥ 

انقالب شکست خورده : مصر
 را بخون میکشند

 ناصر اصغری 
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 اعتراضات 
 

 تجمع اعتراضی کارگران معدن طزره
در اسـتـان  ( کارگران معدن ذغـال سـنـگ طـزره  :   بھمن ٦ 

در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق ابتدا در  )  سمنان 
محوطه کارخانه و سپس در مـقـابـل فـرمـانـداری شـاھـرود  

فرماندار شاھرود با حضور در جمع معترضـیـن  .  تجمع کردند 
ـنـده    به آنان وعده داده است مطالبات معوقه  شان تا ده روز آی

این تجمع اعتراضی با وعده فـرمـانـدار پـایـان  .  پرداخت شود 
 .یافت 

 
اعتصاب و تجمع در معدن طرزه، از معادن 

 ذغال سنگ البرز شرقی
نفر از کـارگـران مـعـدن طـرزه، از مـعـادن  ١٠٠٠ :    بھمن ٥ 

ذغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیـش  
 ماه حقوق دست از کار کشیده و در مـحـوطـه مـعـدن  ٣ از  

ـراضـی در مـقـابـل  .  تجمع کـردنـد  ـیـمـایـی اعـت و بـا راه پ
 . قرمانداری شاھرود تجمع اعتراضی را ادامه دادند 

 
 تجمع مقابل مجلس

ـرفـتـه شـدگـان در آزمـون  ٥٠ یش از  :   بھمن ٥  ـر از پـذی  نف
ـتـی    استخدامی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده  ـف ھای ن

حاضرین در تجمع  که از  .  ایران مقابل مجلس تجمع کردند 
ـر کـرده بـودنـد بـه عـدم   نقاط مختلف کشور به تـھـران سـف

ھـای    شان در شرکت ملی پاالیش و پـخـش فـرآورده   استخدام 
ـرگـزاری   ـیـش از دو سـال از ب نفتی ایران با وجود گذشت ب

ـرضـان  .  اند   آزمون استخدامی این شرکت دولتی معترض  معـت
ـرفـتـه شـدگـان در ایـن    می  گویند تمام مراحل استخدام پـذی

ـقـات مـحـلـی و  ـی ... آزمون از جمله مصاحبه، ضمانت، تحق
 .انجام شده است 

اسـتـخـدام  »یکی از معترضان در این رابطه به ایلنـا گـفـت  
پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی شرکت ملـی پـاالیـش  

ـفـت    و پخش فرآورده  ـر ن ھای نفتی ایران معطل امضـای وزی
 .است 
 

  «فوالد و چدن دورود»تجمع کارگران 
نفر از کارگران کارخانه فـوالد و چـدن  ٥٠ بیش از  :  بھمن ٤ 

ھـای مـھـر،     مـاه   دورود در اعتراض به پرداخت نشدن حـقـوق 
ماه  در مقـابـل واحـد اداری ایـن کـارخـانـه    آبان، آذر و دی 

 .تجمع کردند 
 

کارگران کمپرسورسازی تبریز در محاصره 
 نیروھای انتظامی

ـریـز از سـاعـت  :  بھمن ٤  ـب کارگران شرکت کمپرسورسازی ت
 بـامـداد جـمـعـه در مـقـابـل ایـن  ٢  تا ساعت     پنجشنبه ٢٠ 

آالت و سـوخـت    کارخانه تجمع کردند و مانع خروج مـاشـیـن 
در  .  موجود در کارخانه تـوسـط عـوامـل کـارفـرمـا شـدنـد 

ـروی  ٣٠ حاشیه این تجمع اعتراضی بیـش از   ـی  خـودروی ن
ـیـز  .   شده است   انتظامی مشاھده می  در آذرماه سال جاری ن

کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم دریافت سـه مـاه  
حقوق و پرداخت نشدن حق بیمه کارگران طی یک سـال و  

 .نیم گذشته، اعتصاب کرده بودند 
 

تجمع اعتراضی کارگران نانوا مقابل 
 فرمانداری سنندج

ـنـدج  مـقـابـل  ١٥٠ بیش از  : بھمن ٤   کـارگـر نـانـوا در سـن
ایـن کـارگـران بـه ثـابـت  . فرمانداری این شھر تجمع کردند 

مسـئـوالن  .  اند    تاکنون معترض ٩١ ماندن دستمزدشان از سال  

فرمانداری سنندج با کارگران دربـاره مـیـزان افـزایـش مـزد  
ـنـدج وارد مـذاکـره شـده    کارگران شاغل در نانوایی  ھای سن

شـود کـه    تجمع امروز کارگران در پی آن برگـزار مـی .  اند 
ـتـه  ھـای    مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در ھـف

ـیـجـه مـانـده    گذشته درباره افزایش مزد کارگران نانوا بـی  ـت ن
ـنـدگـان کـارفـرمـایـان بـا  :  کارگران میگویند . بود  که نـمـای

ـیـز   ـرای چـنـد درصـد ن افزایش مزد کارگران خباز حـتـی ب
ـیـمـت نـان را  .   کنند   موافقت نمی  دولت از اوایل آذر مـاه ق
 درصـد گـران کـرده اسـت امـا دسـتـمـزد  ٣٠ نزدیـک بـه  

ـنـدج از سـال    کـارگـران شـاغـل در نـانـوایـی    ٩١ ھـای ســن
این در حالی است که دولـت یـکـی  .  افزایشی نداشته است 

ـیـمـت نـان را افـزایـش دسـتـمـزد   از دالیل اصلی افـزایـش ق
 .کارگران نانوا عنوان کرده بود 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب 
 آھن آلیاژی مالیر مقابل فرمانداری

 نفر از کـارگـران کـارخـانـه ذوب آھـن  ٥٠ بیش از  :  بھمن ١ 
 مـاه حـقـوق و  ٧ آلیاژی در اعتراض به عدم پرداخت بیـش  

ای  در مقابل فرمانداری مالیر تجمع کـرده و    معوقات بیمه 
ـرداخـت نشـده ، شـدنـد  . خواستار پرداخت حقوق ھفت مـاه پ

ـر   ـنـھـا مـحـدود بـه ھـفـت مـاھـه  اخـی مطالبات کارگـران ت
عالوه بر مـعـوقـات امسـال، حـقـوق و مـعـوقـات  .  شود   نمی 

کـارخـانـه  .   باقی مانده اسـت ٩٢ ماھھای خرداد، مھر و آذر  
 آبانماه به طور کامل تعـطـیـل  ٣٠ ذوب آھن آلیاژی مالیر از  

ـیـکـار  ١١٠ و نزدیک به    کـارگـر از آن زمـان تـاکـنـون ب
 .اند   شده 
 

 اعتصاب کارگران شھرداری 
 ماه حقوق معوقه، کارگـران  ٢  پرداخت    به دلیل عدم :  بھمن ١ 

 . شھرداری شیبان دست از کار کشیدند 
 

 تجمع کارکنان بیمه توسعه 
ـیـمـه تـوسـعـه در  ٥٠٠ بیش از  :  بھمن ١  ـر از کـارکـنـان ب ـف ن

مـاه  حـقـوق و مـزایـا تـجـمـع  ٤ اعتراض به پرداخت نشـدن  
 .کردند 

 
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی فوالد 

 آذربایجان 
ــابــل  :   دی ٢٩  ــق ــجــان م کــارگــران اخــراجــی فــوالد آذربــای

فرمانداری میانه تجمع کرده  و به وعده ھای عملی نشـده   
ـراض کـردنـد  ـر بـازگشـت بـه کـار اعـت .  کارفرما مبنـی ب

ممانعت کارفرمای فوالد آذربایجان از بـازگشـت بـه کـار  
این کـارگـران پـس از  .  کارگر اخراجی یک ماھه شد ٤٠ 

ـرارداد کـارشـان در پـایـان آذر مـاه و ھـمـزمـان بـا   اتمام ق
.  واگذاری این کارخانه به بـخـش خصـوصـی اخـراج شـدنـد 

بازگشت به کار کارگران اخراجی فوالد آذربایـجـان پـس از  
ـراضـی ایـن کـارگـران مـقـابـل درب ورودی   تجمعـات اعـت

 دی به جواب معاینات طـب  ٨  و  ٧ ،  ٦ کارخانه در روزھای  
در حـالـی  .  صنعتی و آزمایشات مربوطه منوط شـده اسـت 

که جواب آزمایشات کارگـران اخـراجـی فـوالد آذربـایـجـان  
مشکل خاصی ندارد، کارفـرمـا ھـر روز بـه یـک بـھـانـه  

 . اندازد   بازگشت به کار کارگران را به تعویق می 
 

اعتصاب کارگران  وتجمع ھمزمان خانواده 
 ھای کارگران 

 اند    ماه حقوق نگرفته ٣  کارگر معدن قشالق بیش از  ٦٣٠ 
 کارگران  شاغـل در مـعـادن زغـال سـنـگ  ٦٣٠ :  دی ٢٣ 
واقع در شمال شرق شاھرود حقوق مـاھـای مـھـر،   «قشالق »

ـیـز   آبان و آذر؛ نیمی از حقوق اردیبھشت ماه سال جاری را ن
ـبـه    کارگران صبح روز سه .   اند   دریافت نکرده  )  دی ٢٣ ( شن

در اعتراض به دریافت نکردن حقوق به مدت یـک سـاعـت  
 ایـن کـارگـران در    دست از کار کشیدند و ھمزمان ھمسران 

 .تجمع کردند  «آزاد شھر »مقابل فرمانداری  
 

 تجمع چغندرکاران پیرانشھر و اشنویه
در  "  پیرانشھر و ارومـیـه " کشاورزان شھر و روستاھای اطراف  

 ماه  حـقـوقـھـایشـان در مـقـابـل  ٤ اعتراض به عدم پرداخت  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارخانه قند تجمع و خواستار رسیدگی به حـقـوق مـعـوقـه  
 .خود شدند 

 
ویژه اعتصاب و اعتراضات 

 معلمین
 

اعتصاب واعتراض سراسری معلمان 
 دی و ٣٠درروزھای سه شنبه و چھارشنبه 

 اول بھمن
 دی و اول بـھـمـن  ٣٠ طی روز ھای سه شنبه و چھارشنبه  

ماه معلمان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت نامـنـاسـب  
معیشت و منزلت وامنیت خود دست به اعتصاب سـراسـری  

این اعتصاب به صورت خودجوش و بدون ھماھـنـگـی  .  زدند 
کانون ھای صنفی سراسر کشور انجام گردید و در تمـامـی  
استان ھای کشـور و تـمـامـی شـھـر ھـا و روسـتـا ھـای  
کوچک وبزرگ کشور مورد حمایت ھمکاران فـرھـنـگـی  

گزارش ھای رسیده حاکـی از آن اسـت کـه  .  قرار گرفت 
ـــــــاطـــــــق   ـن ـران در مــــــ ـــــــھــــــ ـر ت در شـــــــھــــــ

 و شـھـرسـتـان ھـای  ٢،٥،٦،٧،٨،٩،١٠،١١،١٤،١٧،١٨،١٩ 
استان تھران نواحی رباط کریم، شھریار و شھر قدس مـالرد،  
ورامین وپاکـدشـت، رودھـن و بـومـھـن و از اسـتـان ھـای  
ـرسـتـان خـراسـان سـیـسـتـان   ـراز ھـمـدان ل اصفھان گیالن شـی

) عـلـی الـخـصـوص شـھـر خـرمشـھـر (  وبلوچستان خوزستان 
.  کردستان، آذربایجان یزد و کرمان وسمنـان صـورت گـرفـت 

در دبیرستان ھای پسرانه و در شھرھای کوچک استان ھـا  
ومناطق محروم تر تحصن با جدیت بیشتری مـورد حـمـایـت  

شایان ذکـر اسـت عـلـی رغـم گـزارش ھـای  .  قرار گرفت 
ـر ھـمـکـاری بسـیـاری از   رسیده از سوی ھمکاران مبنی ب

ـیـز گـزارش   مدیران و مسولین اداره ، در برخی از نـواحـی ن
ـران   ھایی مبنی بر برخوردھای توھین آمـیـز و ارعـاب مـدی
ـرخـی از ھـمـکـاران از سـوی   مدارس و احضار و تـھـدیـد ب

از جـمـلـه در شـھـرسـتـان ھـای  .  حراست نواحی رسیده است 
شایـان ذکـر اسـت ایـن  .   رباط کریم اسالم شھر و شھرقدس 

مسوولین و مدیران اغلب بازماندگان دوره ریاست جـمـھـوری  
قبلی ھستند و ھنوز نگاه امنیتی وپادگانی بـه مـدارس و  

ـراض  .   آموزش وپرورش دارند  تحصن صورت گرفته در اعـت
به تصویب بودجه ی تبعیض آمیز و عدم تحقق وعـده ھـای  
ـر   بھبود معیشتی و بیعدالتی مفرط میان فـرھـنـگـیـان وسـای
اقشار جامعه و احساس عدم حمایـت وجـود حـمـایـت ھـای  
ـیـمـه درمـانـی و   الزم وزارت خانه و وضعیت نا به سـامـان ب

اقتصادی وابسـتـه بـه    -وضعیت رقت بار نھادھای حمایتی  
آموزش و پرورش و مشکـالت آمـوزشـی مـدارس و دانـش  

و ھمین طور تعرض ھای پی در پی به جـان و  ...  آموزان و 
ـبـع .  مال و شرافت ھمکاران صورت گـرفـت  تـارنـمـای  :  مـن

 )تھران ( کانون صنفی معلمان ایران  
 :درھمین رابطه 

 

اعتصاب معلمان دبیرستان ھای دھخدا 
 وشھیدقریشیھا کرج

ـبـه   دی  ٣٠ ھمکاران در دبیرستان دھخدا کرج در روز سه شن
ـبـه   ماه ودبیران دبیرستان شھیدقریشیھا کرج درروز چـھـارشـن

ـبـعـیـض  ١  بھمن در اعتراض به مشکالت معیشتـی خـود وت
بین معلمان و کارکنان سایر دستگاھھا از رفتن بـه کـالس  

ـفـی  : : منبع . درس خو داری کردند  تـارنـمـای کـانـون صـن
 )تھران ( معلمان ایران  

 

تجمع فرھنگیان و معلمان شاھرود در 
اعتراض به عدم رتبه بندی معلمان در محل 

 آموزش و پرورش
ـنـدی   جمعی از فرھنگیان شاھرود در اعتراض به عدم رتبه ب
. معلمان در محل اموزش و پرورش شاھرود تحـصـن کـردنـد 

ـرورش  ٣٠ این تجمع ظھر روز   دی در محل اداره آمـوزش و پ
ـیـن   شھرستان شاھرود انجام شد و با صـحـبـت ھـای مسـئـول
مبنی بر پیگیری خواسته ھای معلمان و فرھنگیـان پـایـان  

فرھنگیان و معلمان خواستار رتبه بندی خود تـوسـط  .  یافت 
ـلـی و بـه   وزارت آموزش و پرورش بر اساس مدرک تحصـی

 .تبع آن افزایش حقوق می باشند 
 

اعتصاب وتجمع اعتراضی معلمان شھر 
 مریوان درمقابل آموزش وپرورش این شھر

ـلـمـان و  ٣٠ براساس گزارش رسیده، روز سه شنبه    دیماه، مـع
ـراض بـه مـوضـع   دبیران شماری از مدارس مـریـوان در اعـت
دولت جدید در قبال وضعیت معلمین دست بـه اعـتـصـاب و  

برپایه گزارش مزبور، در جریـان ایـن اعـتـصـاب  .  تجمع زدند 
ـنـی " دبیرستان ھایی از جمله   " وحدت، شریعتی، شاھد و خمی

ـیـز روز سـه  .  تعطیل شدند  ـلـمـیـن ن ھمچنین تعدادی از مـع
شنبه در مقابل آموزش و پرورش رژیم در شھر مریوان دسـت  

ـبـه  »:  به تجمع اعتراضی زده و اعالم کرده اند  روز چھـارشـن
ـرورش   اول بھمن ماه نیز بار دیگر در مقابل اداره آموزش و پ

ھمچنین اخـریـن   «.رژیم در شھر مریوان تحصن خواھند کرد 
ـم صـبـح   ـی اخبار رسیده حاکی ار این است که ساعت نه و ن
روز چھارشنبه تا حدود یک بعدظھر حـدود پـانصـد تـن از  
معلمین زن و مـرد مـریـوان در مـجـاورت اداره امـوزش و  
ـرگـزارکـردنـد ودر پـایـان   پرورش مریوان تجمع باشـکـوھـی ب
ـقـمـان   بیانیه ای که بدین مناسبت صادر شده بـود تـوسـط ل
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ـرائـت    ویسی عضو انجمن صنفی معلمان استان کـردسـتـان ق
فرھنگیـان  .  متن بیانیه صادر شده به دین شرح است .  گردید 
تجمع امروز ما بنـا بـه جـھـت وضـعـیـت مـنـزلـت و  :  عزیز 

ـر   ـیـان اخـی معیشت نامطلوب جامه فرھنگیست که در سـال
ھرگز روند روبه رشدی نداشته و متأسـفـانـه تـاکـنـون وعـده  
ھای مکرر دولت ھا جھت تغییر این وضعیت جنبه عـمـلـی  

خواست ھای جامعه فرھنگی به بھـانـه ھـایـی  . نیافته است 
ـیـن   چون مصرفی بودن آب نادیده گرفته مـی شـود و چـن
ـرار گـرفـتـه   است که شأن منزلت معلم مورد بی مـھـری ق

وزیر فعلی آموزش و پرورش ھـمـچـون غـالـب وزرای  .  است 
ـرای حـل مشـکـالت   پیشین برنامه ای جـدی و عـمـلـی ب
صنف معلمین نداشته و ھمچنان در نظر دارد کـه بـا وعـده  
ـری   ھای عملی نشده از حرکت اعتراضی معلمیـن جـلـوگـی

ـلـی شـھـرسـتـان  .  نماید  ـلـف تـحـصـی ما معلمین مقاطع مخـت
ـر   مریوان خواسته ھای بر حق صنـفـی خـود را بـه شـرح زی

ـنـد و  ١ اعالم می نماییـم   ـفـی در ب ـیـن صـن ــ آزادی فـعـال
ھمچنین لغو احکام و محکومیت ھای قضایی و ھمچنیـن  
احکام مربوط به ھیات ھای تخلفات اداری فعالین صنـفـی  

ـ تأسیـس بـانـک  ٣  قانون خدمات کشوری  ٥ ـ اجرای بند  ٢ 
ـ رفع تفـاوت  ٥ ـ تشکیل بیمه مستقل فرھنگیان  ٤ فرھنگیان  

ـری  ٦ شغلی فرھنگیان با کارکنان سایر وزارتخانه ھا   ـراب ــ ب
ـر  ٧ حقوق کامل کارکنان زن و مرد   ـ ارائه ھـر چـه سـریـعـت

ـنـد ــ ایـجـاد  ٨ طرح رتبه بندی معلمان به مجلس   ـ اجرای ب
ـرداخـت  ٩ فضای مناسب جھت امنیت حقوقی معلـمـیـن   ــ پ

حق نوار مرزی در شھرھـای مـرزی کشـور و بـه صـورت  
 خاص مریوان 

 
عدم حضورسرکالس معلمان برخی 

 ازمدارس استان قزوین 
 بھـمـن  ١  دی ماه و  ٣٠ ( در روزھای سه شنبه و چھارشنبه  

یـک  !  سکوتی بلندتر از فریاد؛ صدای ما را بشنویـد )!  ماه 
معلم نه کارانه ی ماھیانه دارد نـه اضـافـه کـار، نـه حـق  
مسکن دارد و نه حق ایاب و ذھاب، نه حق مأمـوریـت دارد  
و نه حق شیفت، نه بن خرید کاال دارد و نـه کـمـک ھـای  
ـنـد   غیر نقدی ماھیانه، نه پاداش آخـر سـال دارد و نـه مـان
ـنـد   شرکت ھای دولتی پاداش بسـتـن حسـاب ھـا، نـه مـان
ــا   ــی ب ــیـون ـل ـرخــی از کـارکــنـان، وام ھــای چــنـد ده مــی ب

در  .  درصدھای پایین جھت خـریـد خـودرو و آپـارتـمـان دارد 
استان قزوین در راستای رساندن مطالبات جامعه فرھنگـیـان  
ـرخـی از مـدارس اسـتـان در   استان به گوش مسئوالن در ب

 بـھـمـن  ١  دی مـاه و  ٣٠ ( روزھای سه شنبه و چھارشنبه  
معلمان و فرھنگـیـان بـا عـدم حضـور در کـالس ھـا  ) ماه 

ـبـات بـه حـق آنـھـا   خواستار توجه مسئوالن و پیگیری مطال
ھمشاگردیھا،معلمان معترض با بیـان دغـدغـه ھـا و  .  شدند 

ـر در   نیازھای خویش خواستار رسیـدگـی ھـر چـه سـریـع ت
ـلـمـان   خصوص وضعیت حقوقی و رفاھی خانواده بزرگ مـع

یکی از دبیران با بیان شمه ای مشـکـالت مـوجـود  .  شدند 
ـیـن عـنـوان   فرھنگیان مھمترین خواسته ھای معلمان را چـن

توجه جدی به مشکالت معیشتی خانواده فرھنـگـیـان  : کرد 
و میزان حقوق آنھا، توجه به مشکـالت مـدارس و کـمـبـود  
سرانه پرداختی ھر دانش آموز، توجه جدی بـه اجـرای نـظـام  
ـرورش و   رتبه بندی معلمـان از سـوی وزارت آمـوزش و پ
تصویب این الیحه در مجلس، یکی دیگر از معلمان اظـھـار  

یک معلم نه کارانه ی ماھیانه دارد نه اضافه کـار،  :  کرد 
نه حـق مسـکـن دارد و نـه حـق ایـاب و ذھـاب، نـه حـق  
مأموریت دارد و نه حق شیفت، نه بن خرید کاال دارد و نـه  
کمک ھای غیر نقدی ماھیانه، نه پاداش آخر سال دارد و  
نه مانند شرکت ھای دولتی پاداش بستـن حسـاب ھـا، نـه  
ـیـونـی بـا   ـل مانند برخی از کارکنان، وام ھای چـنـد ده مـی

وی  .  درصدھای پایین جھت خرید خـودرو و آپـارتـمـان دارد 
ـر طـرح  :  ادامه داد  ما خواستار آن ھستیم که ھر چه سریع ت

ـنـد و آن   رتبه بندی معلمان قبل از پایان سال را اجرایی کـن
ـران  .  در حکم سال جاری اعمال نمایند  ـی یـکـی دیـگـر از دب

خواسته ما تنھا این است که تبـعـیـض مـوجـود  :  اعالم کرد 
مـا  .  در نگاه ھای مسئوالن نسبت به معلمان برداشتـه شـود 

نه زیاده خواه ھستیم و نه چیزی ماورای حقوقـمـان را مـی  
ـم آن  :  وی عنوان کرد .  خواھیم  ـرای یـک مـعـل بھترین راه ب

چرا که بـا حـقـوق یـک  !  است که از معلمی دست بردارد 
 ھزار تومان مگر مـی شـود امـور خـانـواده و  ٥٠ میلیون و  

ـنـه   زندگی را با توجه به رشد سرسام آور قیـمـت ھـا و ھـزی
ـران  !  ھای کمـر شـکـن زنـدگـی چـرخـانـد؟  یـکـی از مـدی

ھنرستان ھای قزوین در خصوص واکنش مسئوالن اسـتـانـی  
ـر  :  در قبال این اعتراضات اظھار کرد  در حال حاضر بـا مـدی

ـم و سـخـنـان بـه حـق   کل آموزش و پرورش صحـبـت کـردی
 .معلمان را به گوش وی و دیگر مسئوالن رسانده ایم 

ـنـد  : وی اعالم کرد  ـت مدیر کل اموزش و پرورش به مـا گـف
من در حال حاضر در تھران ھستـم و صـدای شـمـا را بـه  ” 

گوش وزیر آموزش و پرورش و سـخـنـگـوی دولـت خـواھـم  
 .“رساند 

 
 ھا معلم در سقز اعتصاب ده

ـلـمـان    ام دی   شنبه سی   روز سه  ـری از مـع ماه، شمار چشمگـی
مدارس سقز به نشانه اعتراض به وضعیت نامناسب آمـوزش  

ـلـمـان  .  و پرورش،دست به اعتصاب زدند  بیش از نیمی از مـع
ھـای    ھای دبیران مدارس حاضر و از رفتن به کـالس   در اتاق 

این اعتصاب در میان معلـمـان مـقـطـع  .  درس امتناع نمودند 
ھـای    متوسطه چشمگیرتر بوده و معلمـانـی کـه در کـالس 
طـی  .  درس حاضر شده از تدریس دروس خـودداری کـردنـد 

ـیـسـت و  ( روزھای یکشنبه و دوشنبه   ـم و ب ـت بیـسـت و ھـف
ـلـمـان شـھـرھـای  ) ماه   ھشتم دی  ـری از مـع ، شمار چشمگـی

دیگر ک ردستان ایران به اداره اماکن احضـار و تـھـدیـد شـده  
ـنـد  . بودند که از شرکت در ایـن اعـتـصـاب خـودداری کـن

شود، شماری از معلمان شھرھای بوکان، مھابـاد،    گفته می 
ـم   پیرانشھر، اشنویه، ارومیه و نقده نیز در اعتراض به سـیـسـت
ـنـد و از حضـور در   ـیـوســت ــه ایـن اعـتـصـاب پ آمـوزشـی ب

 .ھای درس خودداری نمودند   کالس 
 

 اعتصاب معلمان مدارس سنندج
 دیماه، معلمان و دبیران مدارس راھنـمـایـی  ٣٠ روز سه شنبه  

و دبیرستانھای شھر سنندج در ھماھنگی با معلمان سـراسـر  
ـران مـدارس  .   ایران دست به اعتصاب زدند  ـی ـلـمـان و دب مـع

سنندج در ھماھنگی با معلمان سراسر ایران در اعتـراض بـه  
وضعیت معیشت و پائین بودن حـقـوقـھـایشـان از رفـتـن بـه  

ـلـمـان در ایـن حـرکـت  .  سرکالس درس خودداری کردند  مع
اعتراضی علیرغم رفـتـن بـه مـدرسـه، از حـاضـر شـدن در  
ـروھـای   ـی سرکالسھا خودداری کردند و بـا وجـود دخـالـت ن

 امنیتی رژیم ھمچنان از رفتن به سر کالسھا سرباز زدند 
 

تجمع اعتراضی فرھنگیان کرمانشاه مقابل 
 اداره کل آموزش و پرورش

فرھنگیان استان کرمانشاه در اعتراض به عملکـرد دولـت و  
مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه در مقابل این اداره کـل  

دولـت  " تجمع کنندگان با شـعـارھـایـی مـثـل  . تجمع کردند 
مدیر کل ناتوان استعـفـا  " و  "  تدبیر و امید معلم از تو نا امید 

 .اعتراض خود را اعالم کردند " استعفا 
 

 گزارش
 

مجلس  تغییر موادی از قانون : پنجم بھمن
 کار را تصویب کرد

ـررسـی مـاده  ) پنجم بھمن (مجلس    الـحـاقـی  ١٦ در جریان ب
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نـظـام مـالـی  »الیحه  
با اکثریت آراء تغییراتی را در قـانـون کـار اعـمـال   «کشور 

ــان،   ــگــھــب ــد کــه در صــورت تصــویــب در شــورای ن کــردن
ـبـی بـودن »قراردادھای کار   بـایـد در فـرم   «در صورت کـت

مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی  
ھای کارگری و کارفـرمـایـی    پس از دریافت نظرات تشکل 

ـنـد در صـورت    کارگران مـی .  شود ثبت شوند   تھیه می  گـوی
تصویب این تبصره برای کارفرمایان بـه صـرفـه اسـت کـه  
دیگر ھیچگاه قرارداد کتبی نبندند چرا که در این صـورت  
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ـرارداد  ـر    بطور اتوماتیک طـول عـمـر ق  روزه  ٣٠ ھـا حـداکـث
تـوانـد    خواھد شد و کارفرما ھر زمـان کـه اراده کـنـد مـی 

  ٣٠ کارگر را اخراج و حداکثر خسارت اخراج به کسری از  
 .روز خواھد رسید 

 
زایی دولت ھای نھم،دھم  کارنامه اشتغال

 ویازدھم 
ـران نشـان مـی دھـد  :   بھمن ٣  آخرین گزارش مرکز آمـار ای

ھزارنفر و تـعـداد  ٥٠٠ میلیون و  ٢ تعداد بیکاران مطلق کشور  
ـیـون و   ـل افرادی که در معرض بیکاری قرار دارند یک مـی

ھمچنین بیشترین تعداد بیکاران مـربـوط  .   ھزارنفر است ٨٠٠ 
 سال می شود و طبق اعالم مـقـامـات  ٣٠ به گروه سنی زیر  

ـیـکـاران  ٢٠٠ دولتی، حدودا یک میلیون و    ھزارنفر از کل ب
 .کشور را فارغ التحصیالن دانشگاھی تشیکل می دھد 

ـیـکـاری  ٢ نرخ بیکاری جوانان   برابر نرخ عمومی کشـور و ب
ـرو  ٤٠ زنان متقاضی شغل کشور نیز تا   ـن  درصد است؛ از ای

ـریـن   بیکاری و تقاضا برای شغل به عنوان یکی از مـھـم ت
خواسته ھا و نیازھای خانوارھای ایرانی شناخته می شـود؛  
ـم   ـی ـیـت یـک و ن موضوعی که دولت یازدھم در دوره فعال

 .ساله خود قادر به حل آن نبوده است 
  

کاری اجباری به رانندگان  تحمیل اضافه
 آباد رانی خرم اتوبوس

آبـاد بـه تـحـمـیـل    رانی خرم   رانندگان سازمان اتوبوس :  دی ٣٠ 
ـراض     اضافه  کاری اجباری به دلیل کمبود نیروی کـار اعـت
  ٧٨ گویند این نھاد خدمات شھـری از سـال    آنان می . دارند 

کارگران به دلیل کـمـبـود  .  تا کنون جذب نیرو نداشته است 
 ساعت کار کنند و ایـن  ١٢ نیروی کار مجبورند روزانه تا  

در حالی است که ساعت کار معمول در مشاغل سـخـت و  
 . ساعت در روز تعیین شده است ٦ آور    زیان 
 

 زمستان؛ فصل زرد کارگران فصلی
ھوا ھر دم سرد و سردتر می شـود و سـوز سـرمـا تـا مـغـز  
استخوانت فرو می رود، شال را محکـم دور گـردنـش مـی  
پیچد و در میدان اصلی شھر به انتظار کار وارد جمع چـنـد  

عبور کامیون ھـا و خـودرو ھـا و  .  نفره کارگران می شود 
عابران پیاده که از آغاز روز برای حضور در محـل کـار در  
ـر مـی   ـیـشـت ـر و ب حال عبور و مرور ھستند ھر لحظه بیـشـت

اندک اندک به تعداد کارگران اضافه می شود اول  .  شود 
ـر  ٢٥  الـی  ٢٠ شش، ھفت نفر بوده اند اکنون شمارشان به   ـف ن

بـھـمـن و  ٢٢ از خیابان آیت الله حیدری تا میدان  .  می رسد 
 خـرداد شـھـر ایـالم  ١٥ سپس میدان سعدی و ابتدای خیابان  

ـتـظـار   ھر روز می توانی شاھد حضور کارگران بیـکـار و ان
از جـوان  .  آنھا برای فراخوانی کارفرمایی برای کار باشـی 

ـیـن  ٦٠ ساله تا پیرمرد  ١٨  و  ١٧   ساله را مـی تـوانـی در ب
ھمه با لباس ھای محلی رنگ و رو رفـتـه بـا  .  آنھا بیابی 

بقچه ای زیر بغل و دستمال بر گردن، رنگ صـورت تـک  
تک آنھا ھمچون فصل سرد زمستان بی رنگ بی رنـگ  

انتظار و لحظه ھا را به شماره نشسـتـن، آیـا  .  و پژمرده است 
ـر   امروز کاری ھست، آیا امروز درآمدی ھست تا خنده را ب

ـنـد  بـابـا دسـت  :  لبان کودکان و زن خانه بنشاند و ھمه بگوی
در میان جمع کـارگـران کـه حـاضـر مـی شـوی،  .  پر آمد 

دردھا یکی یکی سرباز می کـنـد و زخـم ھـای جـراحـت  

چرکین شان از روزھای سرد و بی رحـم زمسـتـان زنـدگـی  
نداری و بی پولی درد بزرگـی اسـت چـون  . عود می کند 

نان آور بی نان را خجل زن و فرزند چشم به راه می کنـد و  
اگر پولی نبـاشـد، رنـگ بـچـه ھـا ھـم مـثـل فصـل زرد  

در مـیـان شـادی و خـنـده  .  بیکاری، زرد و زردتر می شود 
ـر بـابـا کـه بـا مـیـوه و   ھمساالنشان از شوق دست ھـای پ

وارد خانه شده اند این کودکان تنھا زخم ھـای  ... گوشت و 
ـر صـورت و دسـت خـود   زمخت دست ھای پینه بسته را ب
ـلـب   احساس می کنند و تازه با آن ھمه جثه کوچـک و ق
دریایی در می یابند که آن طرف سکه زندگی چـقـدر بـی  

یکی از کارگران فصـلـی  .  رحم و این قصه چقدر تلخ است 
سه روز است که یک ریال کار نکردم، دیشـب  :  اظھار کرد 

ـقـمـه نـان   بچه ھا با شکم گرسنه خوابیدند بـه جـز چـنـد ل
ـم  ـی ـرزا  .  خشک و چند عدد سیب زمینی چیزی نـداشـت مـی

انگار ھمه ما را فراموش کرده اند و کسـی  :  احمدنیا گفت 
بعضی وقـت ھـا از دسـت  :  وی بیان کرد . ما را نمی بیند 

ھمه شاکی می شوم و دق دلـی ام را سـر زن و بـچـه ام  
خالی می کنم، آخر کسی تا درد نداری را نـچـشـد نـمـی  
تواند دریابد چشم دوختن کودکی که در انتظـار خـوراکـی  
ھای خوشمزه و خرید لباس ھای نو اسـت بـه دسـت ھـای  

روزھـایـی  :  وی ادامـه داد .  خالی پدر چقدر درد آور اسـت 
که کار نیست، اصال دوست ندارم با زن و بچه ام رو بـه رو  
ـیـکـاری   شوم، یعنی خجالت می کشم، پدر بی پـولـی و ب
ـیـف و رنـگ زرد مـی   بسوزه که چقدر آدم را خوار و خـف

زمستان که مـی شـود و ھـوا سـرد،  :  احمدنیا گفت .  کند 
کارھای ساختمانی ھم می خوابد، ھیچ کـس سـراغـی از  
ما نمی گیرد؟ اون وقت است که درد بیکاری و بی پولـی  

یکی دیگر از کارگران فصـلـی  .  بیشتر امان ما را می برد 
ـم  :   سال دارد، مـی گـویـد ٣٠ در انتظار کار که حدود   ـل ـپ دی

ـیـکـار   دارم و چند سالی است که زن گرفته ام و این قـدر ب
رشـیـد یـاوری  .   سال پیرتر شـده ام ١٠ مانده ام که به اندازه  

کاش دولت کمی ھم بـه فـکـر مـا بـود، طـرحـی،  :  افزود 
برنامه ای و چیزی برای ساماندھی ما اجرا می کرد، ھـر  
ـنـھـا   ـنـد کـه ت چند وقت یک بار طرحی اعـالم مـی کـن
خواندن و شنیدنش قشنگه اما از حرف تا عـمـل فـرسـنـگ  

ـیـمـه  :  وی ادامه داد .  ھا فاصله دارد  مثال قرار بود مـا را ب
کنند، قرار بود ما را ساماندھی کنند و زیر نظر شـھـرداری  
باشیم و شان و منزلت ما حفظ شود، اما مـتـاسـفـانـه ھـمـه  

ـرای مـرد کـار  :  وی اضافه کرد .  فقط حرف بود  ھرچنـد ب
عار نیست اما آیا می توانی نگاه خجالت زده ھـمـسـرت را  
که با زن ھمسایه به بازار آمده و از کنارت رد می شـود و  
ـنـد،   ـی تو را بیکار در کنار خیابان با این حـال و روز مـی ب

درد ما درد بی درمـانـی اسـت  : درک کنی؟ یاوری گفت 
ـریـده و زنـدگـی را   که امان خودمان و خانواده ھایمـان را ب

ـرمشـقـت کـرده اسـت  یـکـی دیـگـر از  .  برای ما سخت و پ
فصل زمستان کـه مـی شـود  :  کارگران فصلی ایالم گفت 

ـیـچـاره مـی آیـد  . ھمه دردھا به سراغ ما کارگران فصلی ب
نه می توانیم بـا تـوجـه بـه سـرمـای  : رحیم خدایاری افزود 

ـم چـون آن وقـت دیـگـر قـدرت   ـپـوشـی زیاد ھوا زیاد لباس ب
عکس العمل و کار نداریم و نه تحـمـل سـرمـای اسـتـخـوان  

ــه ســرکــار  :  وی ادامـه داد .  سـوز را داریــم  ــار کــه ب ھـر ب
ساختمانی می رویم مجبوریم ابتدا با کارتن و چـوب آتـش  
درست کنیم و تا ھر چند دقیقه یکبار خودمان را در مـیـان  

پدرم بنـا بـود و  :  وی اضافه کرد .  آن دود و آتش گرم کنیم 
 سال کار بنایی کرد وضع زندگـیـمـان خـوب بـود، امـا  ٣٠ 

ـم کـه   چند وقت پیش که به رحمت خدا رفت تازه فھـمـیـدی
ـر   پیمانکارھای نامرد ھر کدام در ھر ماه که پدرم ھر روز ب
سر کار حضور داشت تنھا چند روز بیمـه اش را رد کـرده  

اکـنـون  :  خدایاری گفـت .  سال بیمه دارد ٩ اند و اکنون تنھا  
به دنبال شکایت و پیگیری برای برقراری مستمری ھستیـم  

 ھـزار  ١٨٠ که آن ھم از تامین اجتماعی گفته انـد، حـدود  
مـادرم و چـھـار بـچـه  :  وی اظـھـار کـرد .  تومان می شود 

دیگر اکنون چشم امیدشان به دسـت ھـای کـم تـوان مـن  
ـم امـا مـن جـز کـارگـری کـار   است تا شاید کـاری کـن

چشم ھای ھر کـدام از ایـن کـارگـران  .  دیگری بلد نیستم 
خیلی وقت است که بر سر چھار راه ھا انتظار مـی کشـد،  
ھر خودرویی که در آن نـزدیـکـی مـی ایسـتـد، کـورسـوی  
ــد   ــا شــای بـارقــه امــیـد در وجـود آنـان روشـن مــی شــود ت

سـوز سـرمـا تـا  .  کارفرمایی برای کار آنان را فرا بـخـوانـد 
ـنـی،   ـی مغز استخوانت رخنه می کـنـد، ھـر کـه را مـی ب
ـرق و بـاد از   خودش را در لباسی گرم پیچیده و با شتاب ب
ـبـاس   خیابان گذر می کند، اما آنسوتر چند نفری ھـم بـا ل
ـرزنـد،   ھای کھنه در حالی که از شدت سرما به خود می ل

ایـن روزھـا بـا وجـود  .  در میدان شھر چشم به راه روزی اند 
سرمای زیاد ھوا، حتی کارفرماھا ھم ترجیح می دھـنـد از  
خانه بیرون نروند، اما نان آوران فصلی خانواده کـه روزی و  
ـقـال بـه دسـت   زندگانی خود را باید ھر روز بـا تـکـاپـو و ت
آورند، تاب در خانه ماندن را ندارند، زیرا اگر کار بـود، پـول  
ھست و نان ھم ھست، اگر کار نبود، آھی و افسوسی جـان  

ـرد  ـیـد و  .  سوز ھمه اھل خانه را فـرا مـی گـی فضـای تـول
ـیـسـت،   ـرخـوردار ن کسب و کار در ایالم از رونق چـنـدانـی ب
امکان جذب کارگران موقت و فصلی در شـرایـط پـس از  
تابستان بسیار سخت و مشکل می شود و به ھمـیـن عـلـت  
کارگران در زمستان و پاییز به جمع بیکاران می پیوندنـد و  
در چھار راه ھا و میدان ھای اصلی شھر ھر روز جمع مـی  
شوند تا شاید کسی آنان را برای کار عملگی و روزمـزدی  

 دی ٣٠ بخشی ازیک گزارش ایرنا بتاریخ . با خود ببرد 
 

 حقوقھای پرداخت نشده 
 

 عدم پرداخت حقوق کارگر قوطی ایران
ـران  دو مـاه حـقـوق    کـارگـر  ٣٠٠ در کارخانه قـوطـی ای

ـرداخـت   ـیـد پ قراردادی این کارخانه با وجود حجم باالی تـول
 .نشده 
 

حقوقھا  «گسترش مانا ساز»در کارخانه 
 پرداخت نمیشود

ـرش مـانـا سـاز » نفر از کارگران کارخـانـه  ١٠٠  در   «گسـت
 .اند    ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده ٢ استان قزوین ظرف  

 
پرداخت معوقات حقوقی کارگران فوالد و 

 . چدن دورود از مرز چھار ماه گذشت
 کارگر قراردادی و رسمی  فـوالد و چـدن دورود بـه  ١٥٠ 

 «رکود بازار فـروش قـطـعـات فـوالد و چـدن »دلیل آنچه  
 ماه است حقوق و مـزایـا دریـافـت  ٤ شود بیش از      عنوان می 

ھـای    عـلـی رغـم وعـده :  یکی از کارگران گـفـت .  اند   نکرده 
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داده شده در خصوص پرداخت معوقات حـقـوقـی کـارگـران،   
ـرداخـت ایـن   ھنوز ھیچ اقدامی از سوی کارفرمـا جـھـت پ
مطالبات صورت نگرفته و حقوق شھریور ماه ھم به صـورت  

 . نیمه به حساب کارگران واریز شده است 
 

ماه حقوق کارگران سد ٦عدم پرداخت 
 مخزنی کھیر

ماه حقوق کـارگـران سـد مـخـزنـی  ٦ عدم پرداخت  :   بھمن ٢ 
 .کھیر سیستان و بلوچستان 

 
 

 ماه حقوق ٣ خوزستان ١١٨کارکنان 
 اند نگرفته

ـرات اسـتـان  ١٤٠ ماه   ٣ حقوق : دی ٣٠   نفر از کارکنان مخـاب
ـفـن  ـل  کـار  ١١٨ ھـای ضـروری    خوزستـان کـه در بـخـش ت

 .کنند طی سه ماه گذشته پرداخت نشده است   می 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

 «پارس سرام»اخراج سازی در در کارخانه 
  ١١٢ واقع در قرچک ورامـیـن    «پارس سرام »در کارخانه  

کارگر این واحد تولید محصوالت چینی بھداشتی  اخـراج  
 کـارگـر مشـغـول بـه کـار  ٤٥٠ ر این واحد تولیدی  . شدند 

بودند اما طی یک ھفته گذشته به دلیـل آنـچـه از سـوی  
عنوان شده اسـت،   «رکود بازار فروش محصوالت »کارفرما  

 نفر از نیروی کار این کارخانـه پـس از خـاتـمـه  ١١٢ تعداد  
کارگـران پـارس سـرام  .  اند   قرارداد موقت کارشان اخراج شده 

انـد،     کارگری کـه اخـراج شـده ١١٢ گویند عالوه بر این    می 
 تـا  ٢  کارگر قرارداد موقت دیگر که  ٦٠ کارفرما اسامی  

ـیـسـت     سال در این کارخانه سابقه کار داشـتـه ٦  انـد را در ل
 کارگر ماه آینـده پـس از  ٦٠ این  .  ھا قرار داده است   اخراجی 

 .شوند   خاتمه قرارداد کارشان بیکار می 
 

تداوم اخراجھا در  معدن ذغال سنگ 
 «چشمه پودنه»

 کارگر در پی اعتـراض  کـارگـران مـعـدن  ٢ پس از اخراج  
 کـارگـر  ٧ دی مـاه،  ١٤ در   «چشمه پودنـه »ذغال سنگ  

دیگر طی ھفته گذشته به جمع کـارگـران اخـراجـی مـعـدن  
ـراض  .  چشمه پودنه اضافه شدند  کارگران این معدن در اعـت

 مـاه حـقـوق دسـت از کـار کشـیـده و  ٤ به دریافت نکردن  
 .اعتراض کرده بودند 

 
 «قند ورامین»اخراج در کارخانه 

ـنـد ورامـیـن »با تعطیلی کارخـانـه    کـارگـر بـدون  ٤٠٠  «ق
ـیـکـار شـدنـد  ـیـش از  .  دریافت حقوق آخرین ماه کارشان ب پ

 کـارگـر  ٢٩٠  کارگر دائمـی و  ١١٠ تعطیلی قند ورامین،  
ـلـی  .    قرارداد موقت در این کارخانه مشغول کار بودند  ـی دل

که کارفرما برای تعطیلی کـارخـانـه بـه آنـان ذکـر کـرده  
بیکـاری  .  بوده است  «) شکر خام (کمبود مواد اولیه تولید  »

ـقـه  ٤٠٠   کارگر قرارداد موقت و دائمی با چندین سـال سـاب
ــدگـی را بــرای   ــان سـال، شــرایـط زن ــای ــه پ ــان کـار در آسـت

 . شان سخت کرده است   ھای   خانواده 

بیکارسازی و عدم پرداخت حقوقھا در 
 کارخانه  قند قھستان

 کارگر کارخانه  قند قھستان پس از گذشت چھار مـاه  ٢٨٠ 
از تعطیلی کامل این کارخانه، ھـنـوز مـوفـق بـه دریـافـت  

کارخانه قند قھـسـتـان واقـع  .  اند   مطالبات حقوقی خود نشده 
ھای متوالی و    در استان خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی 

تامین نشدن نقدینگی در مھرماه سال جاری تعطیـل شـد و  
ـم بـا ایـن کـارخـانـه  ٢٨٠  ـی ـق  کارگری که به صورت مسـت

.  ماه حقوق بیکار شـدنـد ٨ قرارداد کار داشتند بدون دریافت  
       حـقـوق دریـافـت نـکـرده ٩٣ این کارگران از فرودین تا مھر  

 . بودند 
 

 کارگران کارخانه پارس س
 طی سال جاری  «آران و بیدگل » کارگر در  ١٢٠٠ اخراج  

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعـی شـھـرسـتـان آران و  
 نفر ار کارگران واحدھای تولیـدی و  ١٢٠٠ بیدگل از اخراج  

 . صنعتی این شھرستان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد 
 

 گزارش دولت ازبیکاری فارغ التحصیالن
ــن ٣  ــھــم ــصــادی ایــران :  ب ــه گــزارش خــبــرگــزاری اقــت (ب

econews.ir)  آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشـان مـی ،
 ھزارنفر و تـعـداد  ٥٠٠  میلیون و  ٢ دھد تعداد بیکاران مطلق  

ـیـون و   ـل افرادی که در معرض بیکاری قرار دارند یک مـی
ھمچنین بیشترین تعداد بیکاران مـربـوط  .   ھزارنفر است ٨٠٠ 

 سال می شود و طبق اعالم مـقـامـات  ٣٠ به گروه سنی زیر  
ـیـکـاران  ٢٠٠ دولتی، حدودا یک میلیون و    ھزارنفر از کل ب

. کشور را فارغ التحصیالن دانشگاھی تشیـکـل مـی دھـد 
ـیـکـاری  ٢ نرخ بیکاری جوانان    برابر نرخ عمومی کشور و ب

ـرو  ٤٠ زنان متقاضی شغل کشور نیز تا   ـن  درصد است؛ از ای
ـریـن   بیکاری و تقاضا برای شغل به عنوان یکی از مـھـم ت
.   خواسته ھا و نیازھای خانوارھا در ایران شناخته مـی شـود 

مسئوالن وزارت کار می گوینـد در صـورتـی کـه کشـور  
بخواھد از بیکاری خارج شود و به نیازھای شغلـی جـوانـان  

ـیـن   ـیـانـه ب  ھـزار تـا یـک  ٨٠٠ پاسخ مناسبی بدھیم، سـال
 .میلیون شغل باید ایجاد شود 

  
 کارگر دائمی معدن طالی آق دره ھم ٤٠

 اخراج شدند
دره واقـع    نفر از کارگر پیمانی معـدن طـالی آق ٤٠ :  بھمن ١ 

عدم نیاز کـارفـرمـا بـه  »در استان آذربایجان غربی به دلیل  
ـیـکـاری  .  اخـراج شـدنـد  «کار آنـان  ـر از  ٣٥٠ پـس از ب ـف  ن

کارگران فصلی معدن طالی آق دره در دی مـاه کـه بـه  
اعتراض کارگران منجر شد، روز یکم بـھـمـن مـاه شـرکـت  

 کارگر دائمی به ایـن  ٤٠ از ورود   «پویا زرکان »پیمانکاری  
ـری کـرده اسـت  ـر اظـھـارات  .   واحد معدنی جـلـوگـی ـنـا ب ب

سابقه این تعداد نیروی کـار دائـمـی در    کارگران، اخراج بی 
معدن طالی آق دره با حضور تعدادی از مدیران رده بـاالی  

اند به کارگران دائمـی    کارگران گفته . معدن انجام شده است 
اخراجی گفته شده است ھمچون کارگران فصـلـی بـا آغـاز  

گـردنـد    دوباره به کارشان باز مـی )   فروردین ١٥ ( فصل بھار  
اما ھیچ تضمینی برای بازگشـت بـه کـار آنـان از سـوی  

 .پیمانکار وجود ندارد 
 

 کارگر١٠٠٠بیکار سازی 
ـبـه ٢٥ با تعطیلی بیش از   ـن کـنـی در اسـتـان    پـاک    واحـد پ

گلستان طی ده سـال گـذشـتـه، ھـزار کـارگـر بـه تـدریـج  
 .اند   شان را از دست داده   شغل 

 
 ناامنی محیط کار 

 
مرگ دلخراش یک کارگر شرکت رنگسازی 

 در جاده قدیم کرج
نگھبان یکی از شـرکـت ھـای رنـگ سـازی در  :  بھمن ٣ 

ـفـت نـگـھـبـانـی  ١٥ کیلومتر   جاده قدیم کرج پس از اتمام شی
ـر چـرخ ھـای   خود در حال مراجعـه بـه مـنـزل بـود کـه زی

 . کامیون رفت و به طرز دلخراشی فوت کرد 
 

 کارگر در شرکت تعمیرات کشتی ٣مرگ 
ـرات کشـتـی در  :  بھمن ٢  سه کارگر یک شـرکـت تـعـمـی

ـرده در ایـن مـکـان جـان    بندرعباس بر اثر آتش  سوزی گسـت
 . خود را از دست دادند 

 
 ساله ١٨ریزش دیوار استخر، جان کارگر 

 را گرفت
ریزش دیوارھفت متری استخر ذخیره آب در بسطام از تـوابـع  

 . ساله ای را گرفت ١٨ شھرستان شاھرود جان کارگر  
 
 

مصدومیت چھارکارگر براثر ریزش آوار در 
 کرج

ـر  :  بھمن ٢  ـراث از ابتدای فروردین ماه سـال جـاری تـاکـنـون ب
ـنـج کـارگـر کشـتـه و   گودبرداری و آوار برداری درکـرج پ

 .تعدادی زخمی شدند 
  

مرگ دلخراش کارگری در سقوط به 
 چاھک آسانسور

 سـالـه   ٤٠ الـف  -کارگر کارگرافغانی به نـام نـادر :  دی ٣٠ 
ـلـوار   در حین کاردر یک ساختمان در حال ساخت واقع در ب
اندرزگو، بعد از کامرانیه،با سقوط بر روی کابین آسـانسـور  

 . جان خود را از دست داد 
 

کشته شدن یک کارگر پیمانکار راه آھن در 
 اثر برخورد با قطار

ـقـه کـار  ١٢  ساله و  ٣٣ مرتضی رسولی  :  دی ٢٨   سـال سـاب
ـر مـیـانـه   کارگر فنی راه آھن سراسری ایران رجاء، در مسـی

ـرو مـی   - آمـد    زنجان در اثر برخورد بـا قـطـاری کـه از روب
ـبـه    دی مـاه در  ٢٨ دچار سانحه شد و صبح روز یـکـشـن

بیمارستانی در تبریز در اثر شدت جراحات وارده جان خـود را  
ـفـاق  ٢٨ این حادثه در  . از دست داد   آبان ماه سـال جـاری ات

ـر   ـیـمـانـکـار راه آھـن در اث افتاد و طی آن یک کـارگـر پ
 .مشھد در دم جان باخت -برخورد قطار مسافربری تبریز 

  
 مرگ کارگر در کاشان

 سـالـه  ھـنـگـام کـار  ٥٣ کارگـر   «داوود داوودی :  بھمن ٤ 
ـر   ـی ـر کـب ـتـدای خـیـابـان امـی کردن در ساختمانی واقع در اب
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 .کاشان به علت ریزش آوار جان باخته است 
 

 کشته شدن کارگر شھرداری تھران
کارگر خدماتی شھرداری تھران در مسیر جنوب بـه شـمـال  
ـر تصـادف بـا خـودروی   بزرگراه شیخ فضل الله نوری در اث

 .سواری کشته شد 
 

 کارگران 
 

زمزمه اعتصاب غذا در شرکت قالب ھای 
 صنعتی ایران خودور، 

ـبـه  .  مدیران این شرکت را به سراسیمه انداخت  امروز سه شـن
امتناع از گرفتـن  (  با یک زمزمه اعتصاب غذا ٣٠/١٠/٩٣ 

مدیران شرکت در قالب ھای صنعتی ایران خـودرو را  ) ناھار 
به سراسیمه انداخت وھول ھولکی خـود را بـه واحـد ھـای  
ـرسـنـل را   شرکت رساندند واز مدیران واحد ھا خواستند که پ
ـیـش   به سالن ناھار خوری بفرستند،ھـر چـنـد زمـزمـه ای ب
نبود اما با توجه به حرکت ھوشمندانه کارگران ایران خـودرو  
و گرفتن امتیازاتی از مدیریت شرکت ایران خودرو احـتـمـال  
این اعتراضات وپیگیری سنت موفق به کار گرفته بسـیـار  
زیاد است عمال تبدیل به زور آزمایی شد واکثر واحد ھـای  
تولیدی در دقایق آخـر سـاعـات نـاھـاری وارد سـالـن غـذا  
خوری شدند ومدیران شرکت که سالن غذا خوری جداگانـه  
دارند وارد سالن غذا خوری عمومی شرکت شدند وتـرس از  
اعتصاب بر چھره شان مشھود بود،وبحث اعتراضات مـوفـق  
ـران خـودرو در ھـمـه مـحـافـل بـه   وھوشمندانه کارگـران ای
ـری ایـن   گرمی پیش می رود از جمـلـه دالیـل شـکـل گـی
اعتراضات لو رفتن فیش حقوقی محمد تقی شعشعانـی از  

ـران خـودرو بـا حـقـوق مـاھـانـه   ـیـون  ٤٥ مدیران ارشد ای ـل مـی
ـرار  ٣٠٠ تومانی وپاداش   ـیـونـی سـاالنـه در دسـتـور ق ـل  مـی

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  گرفتن این اعتراضات پرشور شـد 
 ١٣٩٣ یکم بھمن ماه   –ایران  

 
 برای لغو حکم ناعادالنه بھنام ابراھیم زاده 

و آزادی او از زندان، تالش و مبارزه 
 !  کنیم

مردم آزاده و عدالت طـلـب  !  تشکل ھای کارگری ! کارگران 
بھنام ابراھیم زاده، فـعـال کـارگـری و فـعـال  !  ایران و جھان 

حقوق کودک و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھـای  
آزاد کارگری، سرانجام پس از فشارھا و تـوھـیـن و تـھـدیـد  
بسیار و ضرب و شتم فراوان و انتقال چندین و چند بـاره بـه  
سلول ھای انفرادی و بند محکومین عادی و خـطـرنـاک،  

 دادگاه انقـالب تـھـران بـه قضـاوت  ٢٦ بدون وکیل در شعبه  
قاضی احمدزاده، محاکمه و به اتھام واھـی و بـه راسـتـی  

و احمد شھید و  !!!!  مضحک ارتباط با سر پل مجاھدین؟؟ 
ـیـت  "اتھامات نخ نمایی چون   ـیـه امـن ـبـانـی عـل اجتماع و ت

و نگھداری نـوعـی ورق بـازی  "  تبلیغ علیه نظام "و  " کشور 
 روز زنـدان و  ١٥  ماه و  ٤  سال و  ٩ جمعا  به تحمل  ) پاسور ( 

وی در  .   تومان جزای نقدی محـکـوم شـده اسـت ٤٥٠٠٠٠ 
 سال محکومیت زندان خود را در  ٥  ماه از  ٧  سال و  ٤ واقع  

شرایط بسیار سخت و طاقت فـرسـای زنـدان و فشـارھـای  
ـنـدش کـه بـا    –روحی   ـب روانی ناشی از بیماری فـرزنـد دل

ـری   عفریت جانکاه سرطان دست و پنجه نرم مـی کـنـد سـپ
کرده بود که فرشته ی انصاف و عدالت سرمایه مجددا  بـه  
سراغش آمد تا برای زدودن و پاک کردن گـنـاھـان عـدیـده  
ـیـت در عـرصـه ی دفـاع از حـقـوق   اش در ارتباط با فعال
ـیـن دفـاع از   کارگران و کودکان کار و خـیـابـان و ھـمـچـن

حقوق انسانی و بـه  
ــه   ــاخــت ــت شــن رســمــی
ــان   ــدانــی شــده ی زن

  ٩ سیاسی، بیش از  
سال دیگر به دور از  
خانواده و جامـعـه و  

  ١٥ به ویـژه فـرزنـذ  
ساله و بیمارش کـه  
ـیـازمـنـد   به شـدت ن
حضور پدر در کنـار  
خود می بـاشـد، در  
زندان بماند تا شـایـد  

به تسلیم و رضا در مقابل ھر گونه اجحاف و بـی حـقـوقـی  
بدین مـعـنـی کـه در  .  نسبت به حقوق زندانیان رضایت دھد 

ـیـان فـقـط و   ـر زنـدان ـی مقابل بی حرمتی ھا و توھین و تحق
فقط راه سکوت و خاموشی را در پیش بگیـرد؛ نسـبـت بـه  
درد و رنج و فقر و سیه روزی کـارگـران و مـردم بـه جـان  
ـفـاوت بـاشـد؛ کـوکـان   آمده از ستم و استثمار سرمایه بی ت
کار و خیابان را با ھمه ی مصائب و معضالتی کـه خـود  
و خانواده ھایشان با آن دست به گریبان ھستند به حـال خـود  
بگذارد و دفاع از آزادی ھـای سـیـاسـی و اجـتـمـاعـی و  

 خـرداد  ٢٢ بھنـام در تـاریـخ  ...  مدنی را فراموش کند و   
 به خاطر فعالیت در عرصه ھای یاد شـده در تـھـران  ١٣٨٩ 

  ٢٠ دستگیر شد که برای بار اول، و در دادگـاه بـدوی بـه  
ـراض ، حـکـم زنـدان   سال زندان محکوم شد که پس از اعـت

ـیـل یـافـت ٥ وی در دادگاه تجدید نظر به   وی در  .   سال تقل
طول مدت حبس، به ھمراه تعداد دیگری از زندانیـان، بـارھـا  
به شرایط سخت و نامناسـب زنـدان و بـی حـرمـتـی ھـا و  
ـیـان روا مـی   برخوردھای توھین آمیزی که نسبت به زنـدان
شد اعتراض کرده و از طریق دست زدن به اعتصاب غـذا و  
دیگر اشکال اعتراضی، حقـوق حـقـه یـک زنـدانـی را بـه  

وی در تـھـاجـم  .  زندان بانان و سرپرستان زندان گوشزد کـرد 
 زنـدان اویـن  ٣٥٠ نیروھای امنیتی و لباس شخصی به بند  

و ضرب و شتم زندانیان از ناحیه دست و گردن دچار آسـیـب  
دیدگی شد و به ھمراه تعداد دیگری از زندانیان، نخست بـه  
سلول انفرادی و پس از چندی به زندان رجایـی شـھـر کـرج  

ـیـن زنـدان  .  انتقال یافت  بھنام در اعتراض به این اقدام مسئول
و در دفاع از حقوق حقه خویش به عنوان یـک زنـدانـی، از  
جمله حق استفاده از مرخصی برای دیدار با خانواده و فـرزنـد  
بیمار خویش دست به اعتصاب غذا زد که پس از گـذشـت  
یک ماه به تقاضای اعضای خانواده، دوستان ھمبند خـود،  
ـیـمـا فـرزنـد خـویـش بـه   تعدادی از فـعـاالن کـارگـری و ن

امـا ھـمـچـنـان بـه وضـعـیـت  .  اعتصای غذا خود پایان داد 
ـرض بـود   نامناسب و تبعید خود در زندان گوھر دشـت مـعـت
که سرانجام زندانبانان در واقع برای انتقام جـویـی از وی و  
ـم و   ـی درھم شکستن روحیه و توان او و وادار کردنش به تسـل
رضا در مقابل فشارھای وارده در زندان ، وی را بـه بـھـانـه  

ـیـغ  " و  "  اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور " ھایی چون   ـل ـب ت

و عجیب تر از ھمه ارتباط بـا مـجـاھـدیـن، کـه  "  علیه نظام 
وی شدیدا  به آن معترض بوده و آن را تکذیـب کـرده اسـت،  

واقعـیـت ایـن اسـت  .   سال زندان محکوم کردند ٩ به بیش از  
که بھنام را به خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگران و ھـم  
طبقه ای ھایش و اعتراض به وضعیت سخت و نـامـنـاسـب  
ـقـاضـا ھـا و   زندان و در این رابطه سرفرود نیاوردن در برابر ت
ـیـن    زورگویی ھای زندانبانان و عوامـل سـرمـایـه و ھـمـچـن
ـیـان، بـه حـبـس و زنـدان   زھرچشم گرفـتـن از دیـگـر زنـدان

ـیـسـت کـه کـارگـران و  .  محکوم کرده اند  این اولیـن بـار ن
فعاالن کارگری را به خاطر دفاع از حـقـوق کـارگـران، بـه  

ـبـانـی " بھانه ھایی چون   ـیـه  " و  "  اجتماع به قصد ت اقـدام عـل
و اتھاماتی از ایـن دسـت  "  تبلیغ علیه نظام "و  " امنیت ملی 

ھمین اآلن نیز تعـدادی  .  به حبس و زندان محکوم می کنند 
از کارگران و فعالین کارگری از جـمـلـه شـاھـرخ زمـانـی،  
محمد جراحی، افشین ندیمی، یوسف آبخرابات، واحد سیـده،  

عینا  به ھمین دالیل و بھانـه ھـا مـدتـی  ... رسول بداقی و  
از عمر و زندگی خود را در زندان سپری کرده و ھـمـچـنـان  
در حال گذراندن مدت محکومیت خود ھستند و کـارگـران  
و فعاالنی چون رضا شھابی نیز پس از گـذرانـدن چـنـدیـن  
سال از محکومیت زندان خود، پس از یک عـمـل جـراحـی  

این کـارگـران  .  حساس در مرخصی استعالجی بسر می برد 
ـیـت ھـا و   و فعاالن کـارگـری در واقـع دارنـد تـاوان فـعـال
مبارزات خود را برای بھبود وضعیت کـارگـران و بـھـروزی  

آنان با دفاع  از منـافـع کـارگـران و  .  این طبقه می پردازند 
ـیـز ایـن حـربـه   زحمتکشان ، حتی در طـول مـدت  زنـدان ن
صاحبان سرمایه و عوامل آن ھا را خنثی نموده و آن ھـا را  

عوامـل سـرمـایـه  .  به حربه ای علیه سرمایه تبدیل کرده اند 
در واقع با محکوم کردن این کارگران و فعاالن کـارگـری،  
ـنـه و   به زندان ھای طوالنی مدت، در واقع دارند عمـق  کـی
ـم   نفرت خود را نسبت به کارگران و مردم به جان آمده از ظـل

بـھـنـام بـه دالیـل  .  و ستم سرمایه به نـمـایـش مـی گـذارنـد 
مختلف از جمله وضعیت نامناسب جسمی و روحـی نـاشـی  
از اعتصاب غذای طوالنی و دوری از خـانـواده، کـه ھـم  
اکنون شرایط ویژه ای را به لحاظ درگیری با بیماری نیمـا  
ـلـی   فرزندش سپری می کنند، ھـم اکـنـون در شـرایـط خـی

ـیـن شـرایـط  .  مساعدی نیست  این مسئله که در یـک چـن
ـنـدش   ـب سخت و نگران کننده ای نمی تواند در کنارفرزند دل

ھـر پـدری  .  باشد سخت او را دلگیرکرده و آزار مـی دھـد 
قطعا  تمایل دارد در چنین شرایط ی در کنـار فـرزنـد خـود  

شرایط ویـژه بـھـنـام  .  باشد و از او دلجویی و پرستاری کند 
فعالیت ھای ما را برای لـغـو حـکـم زنـدان مـجـدد وی و  

باید با ھمه ی توان بـه یـاری  .  آزادیش دو چندان می کند 
ـرای   او بشتابیم و از ھر طریق ممکن به عـوامـل سـرمـایـه ب

ـم  ـی بـایـد از ھـمـه ی  .  آزادی وی از زندان فشار وارد نـمـائ
کارگران، وجدان ھای آگاه و بیدار جامعه و افکارعمـومـی  
ـرای آزادی   سرتاسر جھان بخواھیم که ازھر طریق مـمـکـن ب
وی تالش کرده و به حامیان سرمایـه در ایـن مـورد فشـار  

ـم زاده و خـانـواده اش در شـرایـط  .  وارد نمایند  ـراھـی بھنام اب
موجود به یاری و پشتیبانی ما و ھمه ی مـردم کـارگـر و  

باید به ھر طریق ممکن به یاری وی  .  آزاده جھان نیاز دارند 
کمیته ی ھماھـنـگـی  .  بشتابیم و از دردھا و آالم او بکاھیم 

برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضـمـن اعـالم  
حمایت از بھنام ابراھیم زاده و دفاع از خواست ھـای فـوری  
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و برحق وی در زندان، خواھان آزادی بدون قید و شـرط ایـن  
عزیز و تمامی کارگران و زندانیان سیاسی و عقیـدتـی کـه  
ـقـادات و بـاورھـای خـود در دفـاع از   تنھا بـه خـاطـر اعـت
ـثـمـار شـده در   کارگران و توده ھای مردم ستـمـدیـده و اسـت

ـرنـد مـی بـاشـد  ـتـه ھـمـاھـنـگـی  .  زندان به سر می ب کـمـی
ھمچنین از ھمه ی کارگران، تشـکـل ھـای کـارگـری و  
ـیـا مـی   ـقـه در سـرتـاسـر دن نھادھای مدافع حقوق ایـن طـب
خواھد که در حد توان به دفاع از ایـن فـعـال کـارگـری و  

ـتـه  .  تمامی کارگران در بند و زندانیان سیاسی بپردازند  کمـی
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
از اعضای کمیته «فردین میرکی»آزادی 

 !ھماھنگی
  ٥  در سـاعـت  ٩٣ /  ٢/١١  بنا به گزارش رسیده پنجشنبه  

ـتـه   بعد از ظھر، فردین میرکی،فعال کارگری و عضو کمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری پـس  
ـنـدج و   از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطالعات سـن
پیگیریھای مداوم خانواده و فعالین کارگـری، سـرانـجـام بـا  

الزم بـه ذکـر  .   میلیون تومانی آزاد گردید ١٠٠ تودیع وثیقه  
است که این فعال کارگری مورد استقبال خانواده، دوسـتـان  
ـنـدج   و جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری شھر سن

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  قرار گرفت  کمیته ھماھنـگـی ب
ـرکـی   تشکلھای کارگری ضمن تبریک آزادی فردیـن مـی
به خانواده و تمامی کارگران و فعالیـن کـارگـری خـواھـان  
ـنـد   آزادی تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسـی در ب

فردین میرکی آزاد شد بر طـبـق اخـبـار واصـلـه،  . می باشد 
ـنـدج کـه در روز   فردین میرکی از فعالیـن کـارگـری سـن
ـنـدج   ـتـی در سـن ـی تجمع به نفع کوبانی توسط نیروھای امـن

کـانـون  .  بازداشت شده بود، پس از مدتھا بازداشت آزاد شـد 
مدافعان حقوق کارگر، آزادی ایـن فـعـال کـارگـری را بـه  
خانواده ایشان و به خانواده بزرگ فعالین کارگری تبریـک  

ـیـن  ٣٣ اطالعیه شـمـاره  .  میگوید  ـتـه دفـاع از فـعـال  کـمـی
 کارگری مھاباد 

 
پیام تبریک به مناسبت آزادی فردین 

 کارگران ! میرکی
ــــــل  ــــــک ــــــای     تش ھ

ھمانگونـه  .  کارگری 
که مطلع ھستیـد در  
ــه   ــد مــاه گــذشــت چـن
ـیـن   بسیاری از فـعـال
کارگری و اعضـای  
    کمیتـه ھـمـاھـنـگـی 
ــه   ــمــک ب بــرای ک

ــجــاد تشــکــل  ھــای    ای
کارگری در شھر سنندج احضـار ، بـازداشـت و بـازجـویـی  
ـتـه   شدند که فردین میرکی فـعـال کـارگـری عضـو کـمـی

ھای کارگری ھـم     برای کمک به ایجاد تشکل   ھماھنگی 
 از  ١٣٩٣  از این فعالین بود که روز شنبه اول آذر ماه    یکی 

طرف ماموران اداره اطالعات شھر سنندج بـازداشـت شـد و  
ـبـه  ٢ بعد از گذراندن    بـھـمـن  ٢  ماه بازداشت امروز پنج شـن

ـتـه  .   میلیون تومانی آزاد شـد ١٠٠ ماه با سپردن وثیقه   کـمـی
دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضمن تبریک و شاد بـاش  

به خانواده فردین میرکی خواستار آزادی بدون قیـد و شـرط  
ـتـه  .   کارگران زندانی و زندانیان سیاسـی اسـت   تمامی  کـمـی

 دفاع از فعالین کارگری مھاباد 
 

 نفر از بازنشستگان در شعبه ٣٥تجمع 
 تامین اجتماعی سقز

ـرسـی و مـحـاسـبـه  (  کارگران بـازنشـسـتـه بـه شـیـوه حسـاب
ـراض   مستمری شان توسط سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی اعـت

ــد  ــانــون  ٣٥ حــدود  ).  دارن ــحــت ق ــران کــه ت  نــفــر از کــارگ
بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شده اند صـبـح امـروز  

مقابل سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در  )  دی  ٢٨ یکشنبه  ( 
ایـن تـعـداد از کـارگـران  .  شھرسـتـان سـقـز تـجـمـع کـردنـد 

بازنشسته به شیوه محاسبه مستمری شـان تـوسـط سـازمـان  
سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  .  تامین اجتماعی اعتراض دارند 

ـقـه کـاری   مستمری این کارگران بـازنشـسـتـه را کـه سـاب
ـر اسـاس   ـنـج سـالـه دارنـد ب ـیـسـت و پ بیست و چھار یـا ب
میانگین حقوق آخرین دو سـال کـاری آنـھـا حسـاب کـرده  

به گفته معترضان با وجود اینکه  سـازمـان تـامـیـن  .  است  
اجتماعی حق بیمه پنج سال آخر را از کارفرما ھـا دریـافـت  
کرده، آن را در محاسـبـه مسـتـمـری کـارگـران بـازنشـسـتـه  

میزان مستمری بازنشسـتـگـی عـبـارت  .  حساب نکرده است 
است از یک سی ام متوسط مزد یاحقوق بیمه شـده ظـرف  

ـیـب  .  دو سال آخر ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه  ـرت به این ت
مستمری کارگران بازنشسته بجای این که بر مبنای سـی  
ـیـسـت و چـھـار سـال   سال پرداخت گردد فقط بر مبنای  ب

تعداد مستمری بگیران تامین اجتمـاعـی  .  پرداخت می شود 
که براساس قوانین کار و تامیـن اجـتـمـاعـی در اسـتـخـدام  
ـرر   دستگاه ھای دولتی بودند و پنج سال پیش از مـوعـد مـق

الزم بـه  .  بازنشسته شد ه اند،حدودا چھل ھزار نفر می شـود 
 بـا  ٨٩  تـا  ٨٦ توضیح است که آنھا در فـاصـلـه سـالـھـای 

ـفـاده   مصوبه دولت و مجلس از مزایای سنوات ارفاقـی اسـت
ـرراتـی  .  کردند و پیش از موعد بازنشسته شدند  بر اساس مـق

که به بازنشستگی پیش از موعد ایـن گـروه از کـارگـران  
دولت منجر شد، سازمان تامین اجتماعـی در زمـان صـدور  
ـیـمـه و مسـتـمـری   حکم بازنشستگی این کارگـران، حـق ب
ـرخ روز حسـاب کـرده و   مربوط به سنوات ارفاقی را بـه ن
ـرداخـت   عالوه بر آن بابت ھر سال باقیمانده تا پر شدن سابقه پ
ـلـکـانـی و   حق بیمه، مبلغ اضافی دیگری را که بصورت پ

ـر  .   محاسبه می شد، پرداخـت کـرده اسـت ١ . ١ با ضریب   ب
 قرار بود یک کارگر شـاغـل  ٨٦ این اساس چنانچه در سال 

 سـال  ٢٥ در دستگاه دولتی با استفاده از این مصوبه پس از  
پرداخت حق بیمه بصورت پیش از موعـد بـازنشـسـتـه شـود،  

 سـال حـق  ٥  معادل  ٨٦ دولت در مقام کارفرما  به نرخ سال  
ـرداخـت کـرد ه و از   بیمه را به سازمان تامین اجتـمـاعـی پ

 سال ،مبلغ اضـافـی دیـگـری را  ٥ سوی دیگر بابت ھمین  
ـلـکـانـی و تصـاعـدی  ١ .  ١ که بـا ضـریـب    و بصـورت پ

ـرداخـت   محاسبه می شد نیزبه سازمان تامین اجـتـمـاعـی پ
ـتـه بـازنشـسـتـگـان، سـازمـان تـامـیـن  .  کرده است  طبق گـف

اجتماعی در شرایطی که بابت بازنشستگی پیش از مـوعـد  
آن ھا ھمه ھزینه ھای جانبی را محـاسـبـه و از کـارفـرمـا  
دریافت کرده است اما در محاسبه و پرداخت مسـتـمـری آن  

ـر ایـن اسـاس در  .  ھا بد حسابی و کم فروشی کرده است  ب
ـیـمـه   شرایطی که مبنای محاسبه مستمری بازنشستگـی ب

شدگان سازمان تامین اجتماعی، میانگین جمع حقوق بیـمـه  
ـقـه کـاری اسـت، سـازمـان   پرداخت شده ی دو سال آخر ساب
ـیـش   تامین اجتماعی مستمری این تعداد از بازنشستـگـان پ
ـنـه ھـای مـربـوط بـه   از موعد را بدون در نظر گرفتن ھـزی

معترضان به این شـیـوه  .  سنوات ارفاقی محاسبه کرده است 
ـراض دارنـد و   ی محاسبه سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی اعـت
مدعی اند که بر طبق قانون کارفرمـایـان آن ھـا ھـمـه ی  
ھزینه ھای اضافی بازنشستگی پیش از مـوعـد آن ھـا را  
ـنـه ھـا در   پرداخت کرده اند، و دلیلـی نـدارد کـه ایـن ھـزی

بـازنشـسـتـگـان  .  محاسبه مستمری  ھای آن ھا لحاظ نشود 
معترض می گویند که مستمری آنان، که بدون مـحـاسـبـه  

 سال ارفاق سنوات بازنشسته شده اند، با یک بـازنشـسـتـه  ٥ 
ی معمولی که با سنوات کامل بازنشسته شده است حـدود  

 .یک میلیون تومان اختالف دارد 
ـنـکـه در فـاصـلـه   این تعداد از بازنشستگان بـا یـادآوری ای

ـر از آن ٥  حـدود  ٩٠  تا  ٨٦ سالھای   ـف ھـا بـا طـرح     ھـزار ن
ـنـد سـازمـان تـامـیـن   دعوی در دیوان عدالت اداری تـوانسـت
اجتماعی را نسبت به تغییر شیوه محاسبه مستـمـری ھـای  

 سـازمـان تـامـیـن  ٩٠ خود وادار سازند، می گویند از سـال  
ـیـمـه   اجتماعی در شیـوه بـازنـگـری مسـتـمـری ھـمـه ی ب
شدگانی که با چنین وضعیتی بازنشسته بودند تجدید نـظـر  

 تـاکـنـون ایـن سـازمـان بـه  ٩١ کرد ، اما در نھایت از سال  
ــه   ــت اداری در مــحـاســب ــنـاد رای جــدیـد دیـوان عـدال اسـت

ھا به شیوه سابق کم فروشی و بـدحسـابـی    ھای آن   مستمری 
ھای مـربـوط بـه سـنـوات ارفـاقـی را نـادیـده    کرده و ھزینه 
ـرضـیـن در سـاعـت یـازده  . گرفته است  قابل ذکر است معـت

ونیم به تجمع خود پایان داده و به سازمان تامین اجـتـمـاعـی  
التیماتوم دادند که تا بر آورد کامل مطالبـات خـود  دسـت  

ـبـه   .  از تجمع بر نخواھند داشت  قرار تجمع بعـدی روز دوشـن
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  . " است 

 "ھای کارگری  
 

برگزاری مراسم گرامی داشت یاد 
 !جانباختگان معدن مس خاتون آباد

 جـمـعـی از  ٣/١١/٩٣  بنا به گزارش رسـیـده روز جـمـعـه  
ـتـه   کارگران و فعالین کارگری و جمعی از اعضـای کـمـی
ـران  در یـازدھـمـیـن   ھماھنگی و اتحادیه آزاد کـارگـران ای
سالگرد کشتار کارگران معدن مس خاتون اباد مراسمـی را  
ـنـدج   ـبـاخـتـگـان در شـھـر سـن در گرامی داشت یاد این جـان

سـرود  ( مراسم با خواندن سرود انترنـاسـیـونـال  .  برگزار نمودند 
آغاز شد و با اعالم یـک  ) ھمبستگی جھانی طبقه کارگر  

ـبـاخـتـگـان راه آزادی و   دقیقه سکوت به یاد تـمـامـی جـان
ـتـه  . برابری انسانھا ادامه یافت  سپس بیانیه ای از طرف کمـی

ھماھنگی در مورد محکومیـت کشـتـار کـارگـران مـعـدن  
. مس خاتون اباد توسط یکی از حاضرین قرائـت گـردیـد   

در ادامه این مراسم یکی از حاضـریـن در مـورد وضـعـیـت  
حال حاضر جنبش کارگری وشرایط اسفبار کار و معـیـشـت  
کارگران و راه ھایی  که پیشروان کارگری بتوانند اعتـمـاد  
به نفس کارگران را در محل کار و زیستشان برای رھـایـی  
ـرنـد   از مصائب و مشکالت حال حـاضـر انـان بـه کـار گـی

ـر  . سخنانی ایراد نـمـود  سـپـس یـکـی دیـگـر از حـاضـریـن ب
ضرورت ھوشیاری و جلوگیری از ھرگونه تفرقه افکـنـی و  
شکاف بین فعالین کارگری  تاکید ورزید و تنھا راه را در  
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ـیـن کـارگـری   اتحاد عمل طبقاتی تمامی کارگران و فـعـال
الزم به ذکـر  .  در رسیدن به خواستھا و مطالباتشان دانست   

صبح شروع و بعـد از یـک  ٣٠/٩ است این مراسم از ساعت  
ساعت و نیم در فضایی صمیمی و دوستانه با یادی دوبـاره  
از کارگران جانباخته مس خاتون آباد و ھمدلی و ھـمـراھـی  
. دوباره با خانواده ھای داغدار این عزیـزان بـه پـایـان رسـیـد 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٩٣  بھمن  ٣ کارگری  

 
مرگ خانم زرین نجاتی مادر شاھرخ زمانی 

 !!!را تسلیت می گوییم
خانم زرین نجاتی مادر شاھرخ زمانی پس از چـنـدیـن مـاه  
ـیـل   مبارزه و مقاومت در مقابل بیماری سرطان کـه  بـه دل
ـرش مـی یـابـد   وجود جمھوری اسالمی ھر روز بیـش گسـت

ـم  .   در گذشت  ٤/١١/١٣٩٣ امروز   زرین نجاتی طی دو رژی
ضد انسانی که ھر گونه ظلم و ستم را علیه مردم تـحـمـیـل  

در تـالش و مـبـارزه  "  کرده اند ھر گز سکوت نکرد و دائما 
در جھت کمک و برای آزادی زندانیان بوده اسـت ، او در  

ـیـان   رژیم سلطنت به خاطر تالش و سازماندھی خانواده زنـدان
سیاسی دو بار دستگیر شد که با حمایت ھای خـانـواده ھـا  
ـیـل   ـیـز بـه دل مجبور شدند آزادش کنند در دھـه شـصـت ن
ـم اسـالمـی کـه شـاھـرخ و   سرکوب ھای ددمـنـشـانـه رژی
خواھرش برای اینکه دستگیر نشوند مجبور بودنـد از خـانـه  
متواری شوند و پدر و عموی شاھرخ کـه در زنـدان بـودنـد  
زرین نجاتی مبجور شد از خانواده آنھا  نیز نگھداری نمایـد  
ـیـز کـه در   در ھمین حال بسیاری از آشنایان و دوستانشان ن
مقابل سرکوب ھای دھه شصت از بچه و خانـواده ھـایشـان  
دور بودند زرین نجاتی به عنوان مادر به آنھا نیز رسـیـدگـی  

این مادر طی سالھای متمادی در دوره سلطـنـت  .  می کرد 
پـدر و عـمـوی  (  که بھمن زمـانـی و اسـرافـیـل زمـانـی  

در زندان بودند برای آزادی آنھا و حمایت و دفـاع  )  شاھرخ  
از حق زندانیان ھر روز در ادارات ، دادگاه ھـا ، و زنـدانـھـا  
ـم ضـد انسـانـی   برای مالقات بود و پس از سرنـگـونـی رژی
سلطنت و بر  قراری رژیم ارتـجـاعـی جـمـھـوری اسـالمـی  
ـیـمـاری سـرطـان سـوغـاتـی نـظـام   ھمچنان تا زمانی کـه ب
اسالمی نتوانسته بود از پا در آوردش  برای آزادی و دفـاع  
از بھمن زمانی و اسـرافـیـل زمـانـی کـه ایـن بـار تـوسـط  
جمھوری اسالمی زندانی شده بودند ھر روز راھی ادارات و  
ـرای دفـاع از شـاھـرخ   ـیـز ب دادگاه ھا بود و پس از آنـھـا ن
زمانی و خواھر ش چه در سالھای دھه شـصـت و چـه در  

ـر  ...   و  ١٣٧٣  ،  ١٣٧٢ سالھای   و چه در طی سه سال اخـی
که شاھرخ در زندان است ھمچنان پاشنه کفش ھایش را ور  
می کشید و با ماموران و قاضی ھا و زندان بانھـای ضـد  

امروز ما چنیـن مـادری را از دسـت  . انسان رو در رو بود  
ما در کمیته حـمـایـت از شـاھـرخ زمـانـی مـرگ  .  دادیم  

مادرمان  زرین نجاتی را  به بھمن زمانی، شاھـرخ زمـانـی  
ـیـن جـمـع خـانـواده   و دیگر اعضای خانواده زمانی و ھمچـن
ـیـن   زندانیان و مردم ستم دیده ایران تسلیت گفته از ھمه فعـال
ـبـش ھـای اجـتـمـاعـی مـی   جنبش کارگری و دیـگـر جـن
خواھیم به صورت سازمان یافـتـه و بـا کـمـک کـردن بـه  
متشکل شدن کارگران و توده ھا جھت مبارزه با نظـام ضـد  
انسانی جمھوری اسالمی کمک کنند و دست بـه ایـجـاد  
تشکل ھای مبارز بزنند چرا که مبارزه و فعالیت سـازمـان  
یافته تحت رھبری تشکل ھای مبارز است که می تـوانـد  
ـیـان   ضمن حمایت ھای عملی و ممکن باعـث آزادی زنـدان
سیاسی شوند و در ھمین حال نـظـام سـرکـوبـگـر جـمـھـوری  
ـنـد  . اسالمی را مجبور به پذیرش حق و حقوق انسانھـا نـمـای

شاھرخ عزیز ما را در غم وارده شریک خـود بـدان ، زریـن  

نجات یکی از ھزاران مادری بود که عمر خود را در راھـرو  
ھا و داالن ھای  ساخـتـمـانـھـای ادارات  ، دادگـاه ھـا و  
ـرای آزادی   زندانھا و در راه ھای آنھا گذراند و ھـمـیـشـه ب
زندانیان از زندگی خود گذشتند و ھر از چندگاھی یـکـی  
ـنـھـا مـی   از این فدا کاران  خاموش می شوند و مـا را ت
ـنـد   گذارند بیاید در کنار دیگر مادرانی که ھنوز زنده ھسـت
ـم و   ـری ـرار بـگـی ـنـد ق و برای آزادی زندانیان مبارزه می کـن
ـر مـھـر و فـداکـارشـان را بـه گـرمـی در دسـت   دستـان پ

 .بگیریم  
نشریه کارگر کمونیست مرگ خانم زرین 
نجاتی مادر شاھرخ زمانی را به خانواده 
محترم ایشان و به شاھرخ زمانی صمیمانه 

 !  تسلیت میگوید
 

 اخبار بین المللی
 

تجمع در وین در اعتراض به   -اتریش 
 بیرون راندن زوج ھمجنسگرا از یک کافه

در حـمـایـت از  )     دی ٢٦ (  ژانویـه  ١٦ صدھا تن جمعه شب 
حقوق ھمجنسگرایان در برابر یک کـافـه مـعـروف در ویـن  

ھفته گذشتـه یـک زوج  "  پروکل "مدیر کافه  . تجمع کردند 

ھمجنسگرا را پس از آنکه یکـدیـگـر را بـوسـیـده بـودنـد از  
اقدام این کـافـه قـدیـمـی و مـعـروف بـا  .  کافه بیرون کرد 

. انتقادھایی در شبکه ھـای اجـتـمـاعـی ھـمـراه بـوده اسـت 
. انتقادھا سرآخر مدیر کافه را وادار بـه عـذرخـواھـی کـرد 

 که از این کافه بیرون رانده شده بـود در تـوضـیـح    شخصی 
امـا  .  می خواستم با صاحب کافه حرف بزنم : "  ماجرا گفت 

او رفتار ما را زننده خواند گفت از رفتار ما منزجر شـده و  
اینکه آنچه ما انجام می دھیم مـربـوط بـه فـاحشـه خـانـه  

 ." است و در شان یک کافه سنتی در وین نیست 
 

تظاھرات ھزاران نفر بر علیه تغییر  -پرو 
 در قانون کار

ــخــت پــرو،   ــایــت ــمــا پ ــدپــرس از لــی ــت بــه گــزارش اســوشــی
ـر   ـرض بـودنـد کـه ب تظاھرکنندگان به قانون تازه کـار مـعـت

 ساله از برخی از حـقـوق خـود  ٢٤  تا  ١٨ اساس آن کارگران  
ـرو،  .  محروم می شوند  ـتـخـت پ ـیـمـا پـای ماموران پلیس در ل

ـنـده ای کـه بـه   برای سرکوب بیش از پنج ھزار تـظـاھـرکـن
درگیری با ماموران و پرتاب میله و سنگ به سـوی آنـان  
ـرداخـتـه بـودنـد، گـاز   و به آتش کشیدن سطل ھای زبـالـه پ

ـیـل اورسـتـی ' به گفته  .  اشک آور شلیک کردند  ـر  '  دان وزی
ـیـس زخـمـی و  ١٦ کشور پرو در این درگیری ھا    مامور پل

ھـنـوز گـزارشـی از شـمـار  .   تظاھرکننده دستگیر شدند ٢٠ 
این چـھـارمـیـن  .  غیر نظامیان زخمی شده منتشر نشده است 

ـر کـنـگـره ایـن   تظاھرات علیه قانون مصوبـه اوایـل دسـامـب
ـفـع   ـقـدان بـه ن ـت ـتـه مـن کشور به شمار می رود که بـه گـف

  ٢٤  تـا  ١٨ بر اساس این قانون کارگران  .  کارفرمایان است 
ساله که از کار اخـراج شـونـد، مـجـاز بـه درخـواسـت حـق  

 .سنوات نخواھند بود 
 میزان مرخصی اختصاص یافته کنونـی بـه کـارگـران در  
ـر   این گروه سنی نیز نصف مدت مرخصی کارگران مسـن ت

ھمچنین به کارگران در این رده سنی مزایای ساالنـه  .  است 
که معادل یک مـاه حـقـوق اسـتـانـدارد اسـت کـه دیـگـر  

 بار در سال دریافت می کنند، پرداخت نخـواھـد  ٢ کارگران  
 .شد 
 

 از   ھزار تن٩اخراج بیش از  -فرانسه 
  شلومبرژه کارگران شرکت نفتی

ـپـانـی فـعـال در ارائـه   ـریـن کـم ـرژه، بـزرگـت شرکت شلـومـب
 ژانویـه  ١٦ تجھیزات و خدمات بخش صنعت نفت روز جمعه  

ـراسـاس ایـن  .  برنامه تجدید ساختار خـود را تشـریـح کـرد  ب
 درصد نیروی کـار  ٧  ھزار پست این شرکت معادل  ٩ برنامه  

نوسان قیمت نفت در بـازار و کـاھـش  .  آن حذف خواھد شد 
ـریـن  ٢٠١٤ شدید قیمت آن از ماه ژوئن سال    از جمله مـھـمـت

. عوامل اجرای برنامه تجدید ساختار در ایـن شـرکـت اسـت 
پیش از این میزان سود خالص شرکت شلومبرژه افت شـدیـد  

  ٢٦٠  سود خاص آن  ٢٠١٤ در سه ماھه آخر سال  .  کرده بود 
میلیون یورو بود این در حالی است که در زمان مشـابـه در  

ـیـارد  ١  به رقم  ٢٠١٣ سال   ـل ـیـون یـورو دسـت  ٦٦٠  می ـل  مـی
 .یافته بود 

 
نیمی از ثروت در دست یک درصد  -جھان 

 جمعیت 
ـروتـمـنـدان و   به گزارش موسسه اکسـفـام شـکـاف مـیـان ث
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درآمـد روزانـه  .  تنگدستان بیش از پیش افزایش یافتـه اسـت 
ـر یـک دالر و    سـنـت اسـت، در  ٢٥ یک میلیارد نفر زی

ـیـا بـه انـدازه دارایـی  ٨٠ حالی که دارایی   ـر دن ـرت  ثروتمند ب
ـرگـزاری  .  تمامی تنگدستان جھان اسـت  ـیـش از ب دو روز پ

ـیـس   نشست سالیانه مجمع جھانی اقتـصـاد در داووس سـوئ
ـرامـون    المللی اکسفام تازه   موسسه بین  ـی ترین گـزارش خـود پ

در این گزارش آمده اسـت کـه  .  فقر و ثروت را منتشر کرد 
ـر  .  ای یـافـتـه اسـت   کننده   عدالتی اجتماعی رشد نگران   بی  ب

ـبـه   )  دی ٢٩ (   ژانـویـه  ١٩ اساس گزارشی که روز دوشن
ـنـده مـیـالدی یـک درصـد از کـل   منتشر شد، تا سـال آی
ـیـار خـواھـد   جمعیت جھان نیمی از ثروت جھانی را در اخـت

  ٨٠ دھـد کـه دارایـی    آمار این موسسـه نشـان مـی .  داشت 
  ٢٠١٤  تـا  ٢٠٠٩ ھای    ثروتمند برتر جھان در فاصله بین سال 

ـروت  ٤٨ کم    به این ترتیب دست .  دو برابر شده است   درصـد ث
  ٥٢  درصـد از  ٤٦ حـدود  .  جھانی متعلق به این افراد است   

 درصد از جـمـعـیـت  ٢٠ مانده ھم در دست    درصد ثروت باقی 
زمیـن     درصد جمعیت کره ٨٠ بر اساس این آمار،  .  جھان است 

ـیـار دارد ٥ حدود   درآمـد  .   درصد دارایی جھانـی را در اخـت
 سـنـت اسـت،  ٢٥ روزانه یک میلیارد نفر زیر یک دالر و  

 ثروتمند برتر دنیا بـه انـدازه دارایـی  ٨٠ در حالی که دارایی  
براسـاس گـزارشـی کـه سـه  .  تمامی تنگدستان جھان است 

ـتـشـار   سازمان وابسته به سازمان ملل در تابستان گذشـتـه ان
 میلیون نفر از گـرسـنـگـی  ٨٠٥ دادند، در سراسر جھان حدود  

ـرنـد   رنج می  ـیـب از ھـر  .  ب ـرت ـر  ٩ بـه ایـن ت ـف ـر، یـک ن ـف  ن
 . کشد   گرسنگی می 

 
  گزارشی از اثرات ریاضت کشی -یونان 

  مردم اقتصادی بر زندگی
ـتـصـادی در یـونـان، ایـن کشـور بـه زعـم   از آغاز بحران اق
ـر مشـکـالت   ـرای فـائـق آمـدن ب دریافت وام ھای کـالن ب
ـتـصـادی   اقتصادی، اقدام به اجرای چندین برنام  ریاضـت اق

این برنامـه ھـا مـوجـب حـذف بسـیـاری از  .  نیز کرده است 
ـیـن رفـتـن   ـیـجـه از ب ـت ھزینه ھای دولتی و عمومی و در ن
کمک ھا و خدمات در بخش ھایی نظیر آمـوزش، درمـان  

در این میان، دو بخش مھـم آمـوزش  .  و حمل و نقل شده اند 
و درمان آسیب ھای زیادی نسبت به سایر بـخـش ھـا دیـده  

کاھش نیروی انسانی، قطع سوبسیدھا به دلیل نداشـتـن  .  اند 
ـر مصـرف   ـیـمـا ب ـق بودج  کافی و افزایش قیـمـت ھـا، مسـت
کنندگان که بیشتر آنھا مردم عادی ھستند، تاثیر گذاشـتـه  

ـنـد دولـت  . است  دست اندرکاران آموزش در یونان مـی گـوی
ـیـل کـاھـش   توجه کمی به این بخش دارند و مدرسان به دل
ـنـد  ـرو ھسـت . قابل توجه دستمزدھایشان با سختی زیادی روب

ـرای   افزایش شھریه ھـای دانشـگـاھـھـا ھـم تـحـصـیـل را ب
ـم  .  دانشجویان سخت تر کرده است  نیکوس کاتسولیس، مـعـل

ھـمـ  خـانـواده ھـا از  ” :  او می گـویـد .  یک دبیرستان است 
جمله ما، دانش آموز داریم و خیلی تالش می کنیم به آخـر  

ـم  .  ماه برسیم  معلم ھا ھم ھمینطور و خیلـی از مـاھـا، مـعـل
ـم  ـی ـرنـامـه ھـای ریـاضـت  “  . حق التدریسی ھست ـیـل ب بـه دل

اقتصادی که در این کشور اجـرا شـده اسـت، بسـیـاری از  
ــم ھــا شــغــل خــود را از دســت داده انــد  ــکــوش  .  مــعــل ــی ن

کیریاکیدیس، در پـی از دسـت دادن شـغـل خـود، بـمـدت  
ـم   یکسال و نیم بیکار بود تا اینکه توانست دوباره بعنوان معل

نداشتن پـول را  .  ھنر در یک دبیرستان به کار مشغول شود 
بسیاری از دانشـجـویـان  . ھم باید به این موضوع اضافه کرد 

بورس ھای خود را از دست داده اند و از این مـوضـوع رنـج  
او  .  دیمیتریس در دانشگاه آتن تحصیل می کـنـد .  می برند 

. خود می گوید که به نسل ریاضت اقتصادی تـعـلـق دارد 
ـتـظـارات زیـادی از   این دانشجو ھمانند ھمـقـطـاران خـود، ان

 .دولت آینده دارد 
ـرای  “  :او می گوید  ما در انتظار یک بودج  سخاوتمندانـه ب

یونان از جمله کشـورھـای اتـحـادیـ  اروپـا و  . آموزش ھستیم 
ـنـ  خـدمـات   منطق  نفوذ یوروست که در سطح پایینی در زمـی

یونـان  “  .اجتماعی و اختصاص ھزینه به تحصیالت قرار دارد 
. در اروپا از خیلی از کشورھای این اتحادیه پایین تر اسـت 

ـیـد نـاخـالـص داخـلـی بـه   در یونان تنھا چھار درصد از تـول
ــا   آمـوزش اخـتـصـاص داده شـده اسـت کـه در مـقـایسـه ب
ـیـا در   ـتـان ـری کشورھای دیگر از جمله دانمارک، فرانسـه، ب

بـودجـ  اخـتـصـاص داده شـده بـه  .  سطح پایین تری قرار دارد 
آموزش در یونان حتی پایین تر از بودج  درنظر گـرفـتـه شـده  

ـبـودن  .  است ٥.٢٦ در اتحادی  اروپا یعن   ھمین معضل یعنی ن
ایـن  .  بودج  کافی در بخش درمان نیز به چشـم مـی خـورد 

ـر دوش مـردم   مساله موجب شده که بار درمان مستقیـمـا ب
ـر رفـتـه اسـت  در ایـن  .  گذاشته شود و ھزین  درمان نیز باالت

میان، اقشار کم در آمد فشار مضـاعـفـی را تـحـمـل مـی  
ھـمـه چـیـز  ” :  یکی از شھروندان یونانی می گـویـد .  کنند 

ـم و داروھـا ھـم  .  بدتر شده است  ـی ما پزشک پیدا نمی کـن
اگر ھم دارویی ارزان باشد مشابـه آن اسـت  .  گرانتر شده اند 

مردم بـعـضـی وقـت ھـا نـان  .  که مردم را بیمارتر می کند 
از زمـان  “  . نمی خرند تا پول کافی برای دارو داشته باشنـد 

آغاز اجرای برنامه ھای ریاضت اقتصادی، بـودجـه مـربـوط  
ـر شـده اسـت  در  .  به درمان بارھا کاھش یافته و مـخـتـصـرت

ھمین زمان، بیکاری در بخش درمـان و پـزشـکـی فـزایـش  
، بودج  اخـتـصـاص داده شـده بـه  ٢٠١٢ در سال  . یافته است 

ـیـکـه   بخش درمان بالغ بر پنج و نیم میلیارد یورو بود در حـال
ـیـارد یـورو کـاھـش  ٢٠١٥ در بودج  سال   ـل ، این رقم یک مـی

اوانجلوس فراگولیس، دبیرکل اتحادیـ  پـزشـکـان  .  یافته است 
ارائ  خدمات درمـانـی در یـونـان بـا وضـعـیـت  ” :  می گوید 

ـر طـی  .  کاری رابط  مستقیـم دارد  ـف ـیـون ن ـل ـبـا دو مـی ـری ـق ت
سالھای اخیر جای خود را از دست داده اند و در نیتج  فاقـد  

عدم جذب نیروی کافـی در بـخـش  “  .بیم  اجتماعی ھستند 
ـتـایـج ایـن مشـکـالت   درمان و بویژه پزشک و پرستار از ن

حقوق پزشک ھا کاھش یافـتـه و ھـمـیـن  .  اقتصادی است 
امر موجب شده که بیمارستان ھا نتواننـد خـدمـات کـافـی  

 سـال  ٦ طی  ” :  اوانجلوس فراگولیس می گوید . ارائه بدھند 
گذشته، ھفت ھزار و پانصد نفر از پزشـکـان عضـو شـورای  
پزشکی آتن شغل خود را از دسـت داده و بـه کشـورھـای  

ـقـدان  .  اسکاندیناوی، بریتانیا و آلمان مھاجرت کرده انـد  ـت مـن
دولت می گویند حتـی در ایـن وضـعـیـت کـه کشـور بـا  
کمبود بودجه روبروست، آموزش و درمـان بـایـد در اولـویـت  

 .قرار گیرد 
 

 ھای کوتاه  خبر
 

 دیـمـاه، وقـوع  ٢٧ طبق گزارش منتشره، روز شنبه    -  روسیه 
انفجار در یک معدن سنگ آھن در روسیه ھفت کشـتـه و  

ـفـجـار  .  زخمی برجای گذاشت  ـر ان ـراث برپایه گزارش مزبور، ب
در روسـیـه  "  یوگنی " متری معدن سنگ آھن  ٤٤٠ در عمق  

ـر  .  دو معدنچی کشته و پنج تن دیـگـر زخـمـی شـدنـد  ـنـاب ب
ـیـز در ایـن مـعـدن   گفته منابع روسی دو معدنچی دیگـر ن

 .مفقود شده اند 
 
کارگران کارخانه اتومبیل سازی فـولـکـس واگـن    -  برزیل 

ـم  ٦ که از روز    ژانویه دست به اعتصاب زده بـودنـد، تصـمـی
 کـارگـر ایـن  ٨٠٠ .  گرفتند بـه اعـتـصـاب خـاتـمـه دھـنـد 

کارخانه بعد از اینکه مدیریت تصمیم گرفت آنھـا را اخـراج  
 ژانویه دست به اعتصاب زدند که به مـدت  ٦ بکند، از روز  

ھنگامی که مدیریت از تصمیـم خـود  .   روز ادامه یافت ١٠ 
عقب نشینی کرد، کارگران تصمیم گرفتند به سر کـار بـاز  

 .گردند 
 

کاروان دیپلماتیک کانادا روز یکشنبه با کفش    -  فلسطین 
ـرار   و تخم مرغ مورد استقبال فلسطینی ھای خشـمـگـیـن ق

 . گرفت 
شاخه جوانان فتح، پیش تر بـا صـدور فـراخـوانـی خـواسـتـار  
ـر خـارجـه کـانـادا   تجمع در اعتراض به حضور جان بیرد، وزی

کانادا یکی از حامیان پر و پـا قـرص  .  در رام الله شده بود 
 .دولت اسرائیل محسوب می شود 

 
ـبـه     -  فرانسه   دیـمـاه،  ٢٩ بنابه گزارش منتشره، روز دوشـن

رانندگان تاکسی در فـرانسـه بـه مـدت دو روز دسـت بـه  
رانندگان تاکسی دلیـل اعـتـصـاب خـود را  .  اعتصاب زدند 

ـیـن  .  پایین بودن سطح دستمزدھا عنوان کرده اند  آنان ھـمـچـن
ـنـجـاه مـنـطـقـه در   تھدید کرده اند در جریان این اعتصـاب پ

  .سراسر فرانسه را مسدود خواھند کرد 
نیروھای بـوکـوحـرام  : مقامات نیجریه اعالم کردند  -  نیجریه 
 . ، ھمسایه نیجریه ربوده است "کامرون " نفر را در  ٦٠ دستکم  

 دیـمـاه،  ٢٨ براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه  
، مـورد حـمـلـه  " تورو " گروه بوکوحرام دو روستا را در منطقه  

 نفر را بـا خـود  ٦٠ قرار دادند، خانه ھا را به آتش کشیدند و  
پلیس می گوید بیشتر ایـن افـراد زنـان و کـودکـان  .  بردند 

. در جریان این حمله ھا چند تن ھم کشته شده انـد .  بوده اند 
بوکوحرام کنترل بسیاری از شھرھا و روستاھای شمال شـرق  
ـرخـی از   ـرا حـمـلـه بـه ب نیـجـریـه را در دسـت دارد و اخـی

ایـن گـروه از  .  کشورھای ھمسایه را ھم آغـاز کـرده اسـت 
شش سال پیش برای ایجـاد حـکـومـت اسـالمـی دسـت بـه  

 . شورش مسلحانه زده است 
 


