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 رفیق بھمن عزیز
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کارگر کمونیست منصوب 

از آنجا که رفیق . میشوید
محمد رضا پویا بدالیل 

مشغله ھای شخصی قادر 
به ادامه سردبیری کارگر 
کمونیست نبود شما را 

برای این مسئولیت 
پیشنھاد کرد و ھیات 

اجرائی نیز با این تقاضا 
ھمین جا از . موافقت نمود

رفیق محمد رضا بخاطر 
زحماتش، صمیمانه 

قدردانی میکنم و برای 
شما نیز در مسئولیت 

جدید  آرزوی موفقیت 
 .دارم

 حمید تقوائی
 ١٥ فوریه ٨
محمدرضا پویا، : رونوشت

ھیات تحریریه کارگر 
 کمونیست

ـری   اخبار مربوط به قدرت گـی
در یـونـان و آزاد  "  چپ رادیکـال " 

ـروھـای   ـی سازی کوبانی تـوسـط ن
مقاومت در ایـن مـنـطـقـه، اخـبـار  
ـنـده و شـایـان تـوجـه   خوشحال کـن

ـتـه  .  چند روز گذشته بوده انـد  ھـف
ـیـونـی   ـل قبل تر از آن ھم دفـاع مـی
ـیـان و انـزجـار از   مردم از آزادی ب
ـر   اسالم سیاسی بدنبال انتـشـار خـب
قتل عام کاریکاتوریستھای مجله  
ـر بسـیـار مـھـم   شارلی ابدو ، خـب
سیاسی دیگری بود که مھر خـود  

اما  .  را بر سیاست این دوره زده اند 
تا آنجا که به یـونـان و کـوبـانـی  
ــر چــپ   ــاظ ــر ن ــرمــی گــردد ھ ب

وسیاسی، مشـخـصـا در مـنـطـقـه  
ـنـابـه تـعـلـق خـاطـر   خاورمیانه و ب
سیاسی خاصی که دارد، جایـگـاه  

ـفـاق    ویژه  ای به یکی از ایـن دو ات
 .مھم سیاسی می دھد 

ـیـن   ـم کـه در ب ـراف کـن باید اعـت
صدھا و شاید ھم ھـزاران مـطـلـب  
نوشته شده درباره ھر کدام از ایـن  

بـه دو  ) کوبانی و یونان (دو واقعه  
زبانی که من امکان مطالعه آنھـا  
را داشتم فقط به خواندن چـنـد ده  

از ھـمـیـن  .  ام   مطلب بسـنـده کـرده 
ـیـدن نـظـرات   تعداد مطـالـب و شـن
افراد موافق و مخالف در ارزیابـی  

 در باره سردبیری نشریه کارگر کمونیست
 از حمید تقوائی  به رفیق بھمن ذاکرنژاد

به گزارش بـی بـی سـی در  
ــعــداد   ــدن ت ــن ــراجــی در ل یــک ح
ــاشــان   ــق ــابــلــوھــای ن زیــادی از ت
. معاصر بـه حـراج گـذاشـتـه شـد 

گـزارشـگـر ایـن  "  کسـری نـاجـی " 
ــه ( رســانــه   ــت در کــمــال بــی  )  الــب

غرضی فقط منباب آگاھی دادن  
ـتـھـای گـزارش  "  مخاطـب " به   دران

ـرود ایـن  :"  تاکید کرد  ـتـظـار مـی ان
تابلوھا میلیونھا پـونـد بـه فـروش  
ـر   ـیـشـت رسد که این نشان دھـنـده ب
ـــدان   ـن ـــمــ ـروت ــ ــت ث ـی ــدن جـــمـــعــ ش

مـا ھـم  )  نقل به مـعـنـی ."(  است 

به ھیچ منظـوری از ایـن  ) البته ( 
گزارش یاد کردیم تا مقـدمـه ای  

 ! باشد بر آنچه میخواھیم بنویسیم 
ـبـه   روزنامه حکومتی شرق سه شن
ـتـشـر   ھفته گذشته ضمیمه ای من

ـیـکـتـی در  " کرد ویـژه   تـومـاس پ
سرمایـه در  "، نویسنده کتاب  " ایران 

؛ کتـابـی کـه از  " قرن بیست یکم 
ــروصــدای   ــنــگــام انــتــشــارش س ھ
زیادی به پا کـرده و بـه تـاکـیـد  
سردبیـر ضـمـیـمـه روزنـامـه شـرق  
معلـوم مـیـشـود بـاز صـحـبـت از  

در  !  برابری در مـیـان آمـده اسـت 

مقدمـه مـیـزگـردی کـه در ایـن  
محافل مھم عـلـوم  "  ضمیمه آمده  

انسانی در دانشگاه ھا، کالج ھـا،  
پژوھشگاه ھا و موسسات علـمـی  

مـارکـس  »اروپا و امریکا دربـاره  
سخن می گفتند کـه بـاز   «جدید 

نوشته و البته ایـن بـار   «سرمایه »
به نوشـتـه   .«در قرن بیست ویکم »

نوشته ھای پیکـتـی  " این روزنامه  
برای ایرانیان چنان جذاب بود کـه  
ـرجـمـه آن   چندین مترجم دست به ت
بردند و این استقبال، این پرسش را  
ــت   ــه نســب ــی آورد ک ــش م پــی

بـا   «سرمایه در قرن بیست ویکـم »
ما چـیـسـت؟ چـرا کـتـاب مـھـم  

شورایعالی کار در مخمصه 
 تعیین حداقل دستمزدھا
جنبشی قوی بر سر خواست افزایش  

 دستمزدھا دارد شکل میگیرد 
       شھال دانشفر  

 یونان و کوبانی؛ 
 یک ارزیابی

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
 ١٢          صفحه  

 باز ھم برابری بازھم مارکس
 یاشار سھندی 

 نکته اصلی
 در حاشیه اخبار کارگری محمد شکوھی 

 ١٠ صفحه   ٨  صفحه   نسان نودینیان     

 ٥           صفحه   ٣          صفحه  

 ٧ صفحه  



 2  ١٣٩٣ بھمن ٢١ کارگر کمونيست

 کارگر معدن سنگ آھن بافـق  ٩ 
ـتـه   ـنـد و گـف را محاکمه مـیـکـن
ـیـز   میشود یک جـلـسـه دادگـاه ن

ـرگـزار شـده اسـت  ــد  .  ب مــیـخــواھـن
محاکمه کنند تا کارگـران را از  
ـنـد، امـا خـود   تداوم مبارزه بترسـان
ــچ   چـنـان وحشــت دارنـد کــه ھـی
ـیـسـت بـگـویـد   ارگانـی حـاضـر ن

ـیـن  !  شاکی دقیقا کیسـت  در چـن
ــه   ــه مــحــاکــم ــطــی مســال شــرای
ـریـن مـوضـوع   کارگران به مـھـمـت
کشمکش میان کارگران و دولـت  

کارگران باید خـود  .  تبدیل میشود 
را برای یک کارزار مـھـم آمـاده  

ـروی  .  کنند  ـی بار دیگر باید کـل ن
  ٥٠٠٠ .  خود را به حرکت درآورنـد 

کارگر معدن و خانواده ھایشـان و  
مردم شھر بافق، یعنی ھـمـان ھـا  
که در مـرداد مـاه مـقـابـل دولـت  
صف کشیده بودنـد بـایـد خـود را  
برای این رودررویی با دولت آمـاده  

جبھه دشمن شکننده اسـت  .  کنند 
ــد مســالــه   ــن ــوان ــت و کــارگــران مــی
محاکمه رفقای خود را به یـک  

 .پیروزی برای خود تبدیل کنند 
کارفرما شکایتش را موقعی که  
ـــواده ھـــای   ـردادمـــاه خـــان در مــ
کارگران بازداشتی مقابل دفتـرش  
تجمع کرده و مانع خروج او شـدنـد  
پس گرفت و اکـنـون قـاضـی بـه  
کارگران میگوید کـه فـرمـانـدار  

اما فرمـانـدار  .  شکایت کرده است 
به کارگران گفته است کـه او از  
آنھا شکایت نکرده، دولت از آنـھـا  

گـویـی خـود  (شکایت کرده است  
فرماندار و فرمانداری بخـشـی از  

ـنـده مـجـلـس  !)  دولت نیست  و نمای
ـیـه را   اسالمی از بافق قـوه قضـائ

امام جمـعـه بـافـق  . مسئول میداند 
ــی   کـه در اوج اعــتـصـاب طـوالن

 کـارگـر مـعـدن در  ٥٠٠٠ مدت  
ــان   ــای  ٩٣ تـابســت ــه دســت و پ  ب

! کارگران افتاده و اعالم اعتصـاب 
کرده بود خـود را کـنـار کشـیـده  

ــگــر دم از کــارگــر   اســت و دی
ـر کـار  .  دوستی نمیزند  ربیعی وزی

دولت روحانی که گفته بـود اگـر  
 روزه کـارگـران بـه  ٣٩ اعتصاب  

ــد اجــازه  ٣٣٩   روز ھــم مــیــرســی
نمیدادم مویی از سر کارگران کـم  
شود، خود را بـه مـوش مـردگـی  

 .زده است 
ـیـسـت   کارگرانی کـه ھسـت و ن
شان به تـاراج رفـتـه و دسـت بـه  
ـنـد  ـیـسـت . اعتـراض زدنـد مـجـرم ن

مجرم کسانی ھستند که دسـتـور  
دستگیری و محاکـمـه کـارگـران  
را داده اند، آنھا که قصـد حـمـلـه  
بیشتر به سفره کـارگـران و اخـراج  
صدھا نفر از آنـان را دارنـد، آنـھـا  
ــژه را بــه مــعــدن   کــه یــگــان وی

ــادنــد  ــت ــعــی ھــا و  .  فــرس ــی ایــن رب
ـیـن   فرماندار و استاندار و مسـئـول
تـامـیـن اسـتـان و فـرمــانـدھـان و  
ـیـه انـد کـه   مسئولیـن قـوه قضـائ
. مجرمند و باید محاکـمـه شـونـد 

دولت و سیستمی مجرم است کـه  
حتی یک اعتراض ساده کـارگـر  

مـحـاکـمـه  .  را تـحـمـل نـمـیـکـنـد 
کنندگانند که باید به مـحـاکـمـه  

 .کشیده شوند 
  ٢٧  روزه کـه از  ٣٩ در اعتصاب  

ـرمـاه  ٤ اردیبھشت تـا   ـی  بـه  ٩٣  ت
طول انجامید و بویژه در اعتصـاب  

ــال  ٢٨ دوم کــه از   ــب  مــرداد بــدن
دستگیری دو کارگر معدن شـروع  
شد، کارگران و خانواده ھایشان بـا  
حمایت بـخـش قـابـل تـوجـھـی از  
مردم معترض شھـر بـافـق جـبـھـه  
مبارزه و اعتصـاب و تـحـصـن را  
ــد و شــورای   ــدادن ــل مــی تشــکــی
اسالمی شھر و فرماندار سـابـق و  
ـنـده مـجـلـس از   امام جمعه و نمای
ــازی   ـقـش مـیـانـجـی را ب بـافـق ن
میکردند، چاپلوسی کـارگـران را  
میکردند و خود را مدافع آنھا جـا  
میزدند تا دولـت را از مـخـمـصـه  

در عیـن حـال آنـھـا  .  نجات بدھند 

منفعت خود را دنبال میـکـردنـد و  
تالششان این بود که با استفاده از  
ـقـال   ـت اعتصاب کارگران خواست ان

را  !  بخشی از سھام به بافـقـی ھـا 
برجسته کنند تا ھم خواست ھـای  
حق طلبانه کارگران تحت الشـعـاع  
ــمــد   ــن ن قــرار گــیــرد و ھــم از ای
ـنـد  . کالھی برای خود درست کـن

ـیـز از یـگـان   ارگان ھای دولتی ن
ویژه پلیس و فرماندار و اسـتـانـدار  
و وزارت کـار و شـورای تـامـیـن  
ـیـه و ارگـان   استـان و قـوه قضـائ
ــل   ھـای دیـگـری ھـمـه در مـقـاب

 کارگر مصمم و متحـد در  ٥٠٠٠ 
ـری و   تکاپو بودند تا بـا دسـتـگـی
ـتـمـاس و   محاکمه و مذاکره و ال
تھدید و تطمیع و وعـده و وعـیـد  

 .کارگران را به سر کار برگردانند 
 روزه  ١٦ ما در طـول اعـتـصـاب  

ـرنـامـه   مردادماه در نوشته ھـا و ب
ـلـویـزیـونـی تـاکـیـد   ھای متعدد ت
ـنـوع   کردیم که ھـدف جـبـھـه مـت
مقابل کارگران این اسـت کـه بـا  
خوابیدن اعتصاب و گذشت زمـان  
آب از آسیاب بیفتد تا انتقـام خـود  

 نفر از کـارگـرانـی  ٩ را بگیرند و  
را که برایشان پرونده ساخته بودنـد  

ـنـد  خـانـواده ھـای  .  محاکمـه کـن
کارگران و بـخـشـی از کـارگـران  
پیشرو بر این واقف بودند و اعـالم  
ـیـد   کردند که کارگران باید بی ق
و شرط و بدون وثیقـه آزاد شـونـد،  
ـیـز ھـمـیـن را   کارگران زنـدانـی ن

ــد  امــا عــده ای از  .  اعـالم کــردن
ھمین طیف میانجی تحت عـنـوان  

ـنـد و  !  خیرین  ـقـه گـذاشـت ـی شھر وث
ـــد  ـران آزاد شـــدن ــارگــ ـــمـــی  .  ک ن

ـنـد کـه دولـت بـا ذلـت و   خواسـت
خواری تسلیم خواست کارگـران و  
ـقـه   خانواده ھایشان شود و بدون وثی
. کارگران بـازداشـتـی آزاد شـونـد 

ـقـه ھـا و ایـن مـیـانـجـی   ـی این وث
ــه   گـری ھـا امـروز بـه طـوقـی ب

 .گردن کارگران تبدیل شد 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 بھمن ذاکر نژاد: سردبير

bahmanzaker@gmail.com  
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

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

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

کدامیک باید محاکمه شود، 
محاکمه کننده یا محاکمه 

 شونده؟
 اصغر کریمی 

 

  ٢٠     بقیه در صفحه  



 3 ٣٤٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 

ــد   ـفـاوت، بـه یـک مـت ھـای مـت
رسیدم و ارزیابی خود را بر ھـمـان  

 .متد سوار کرده ام 
 

 یونان
یونان با تمام اعتصابات عـمـومـی  
ــد چــنــد ســال   ــراضــات تــن و اعــت
گذشته و عضو مـھـمـی از نـاتـو  
ـلـی   بودن، علی العموم جایگاه خـی

ـنـده  ای در سـیـاسـت و    تعیین کـن
ـیـا نـدارد؛ امـا قـدرت   اقتصـاد دن
گیری سریزا، از نظر من، از ھـمـه  
وقایع سـیـاسـی مـھـم چـنـد سـال  
. گذشته در دنیا مھمتر بوده اسـت 

دنیا در ھمین چند سالی که مـد  
نظرم است شاھد انقالبات مـھـمـی  
در تونـس، مصـر، یـمـن، سـوریـه،  
ـقـالبـات   لیبی، بـحـریـن و کـال ان

شـاھـد  .  موسوم به بھار عربی بـود 
ـیـل و   اعتراضات مھمی در اسـرائ
ـره   اسپانیا و ایتالیا و پرتغـال و غـی

جــنــبـش مــھــم اشــغــال از  .  بـودیــم 
ـتـو گـرفـتـه تـا   نیویورک و تـورن
ـیـا و   لندن و میدان خورشید اسـپـان
ـفـاقـات سـیـاسـی مـھـم   غیره از ات

خـود بـحـران خـانـه و  .  دیگر بـود 
بازار بورس در غرب و مشـخـصـا  
ــاقــات   ــحــده از اتــف ــاالت مــت در ای

ـر  .  سیاسـی مـھـمـی بـودنـد  سـر ب
آوردن داعش و بوکوحرام و نمایـش  
ـرای   وحشی گیری غیرقابل باور ب

ھای ایـن دوره و    بسیاری از انسان 
ـفـاقـات مـھـم   زمانه، از دیـگـر ات

ــد  ــاســی بــودن ــی مــقــاومــت در  .  س
ــی و شـکــســت داعــش و   ــان کـوب
ـفـاق شـارلـی ابـدو و   ـیـن ات ھمچن
ـیـونـی در دسـت رد   تظاھرات میل
زدن بر سینه ایدئولوژی آدمـکـش  
ـفـاقـات مـھـم   اسالمی از دیگـر ات

 .تاریخساز دیگری بودند 
ـری   اما آن امیدی که قـدرت گـی
ــان در   ــون ــکــال در ی چــپ رادی
سطحی بسیار وسیع دامن زده، در  
ـفـاقـات   ـر ات ـی ھیچ سطحی بـا تـأث
ـیـسـت  . نامبرده باال قابل مقایسه ن

ـقـطـه  "  بھار عـربـی " اگر انقالبات   ن
پـایـان  " پایانی بود بر رجـزخـوانـی  

، قدرت گیری سـریـزا  " ایده انقالب 
ـروی چـپ   ـی تحت عنوان یـک ن
ــحــا   ــری ــکــال کــه خــود را ص رادی
ـقـطـه   ـیـسـت مـی خـوانـد، ن کمـون

ـر ژاژخـائـی   پـایـان  " پایانی بـود ب
ــســم  ــونــی ــکــی از  ".  کــم ــول ی بــق

نویسندگان روزنامه گاردین، مردم  
ـر   یونان حتی با انتخاب یک رھـب
بسیار جوان، مـی خـواھـنـد ھـمـه  

ـنـد  پـال  .  چیز را از نو تـجـربـه کـن
میسن ھم در ھـمـیـن روزنـامـه در  
مطلب دیگری می گوید، تصـور  

" کمیته مـرکـزی "اینکه حزبی با  
اکثریت آراء را به خود اختـصـاص  
بدھد و باعث شور و شوق جـوانـان  
و ھیچ بودگان بشود، نـابـاوران در  
صفوف خود چپ در اروپا را ھـم  

 .متعجب کرده است 
ـریـن   در این مدت داستانـھـای شـی

یـکـی از آنـھـا  .  زیادی شنیده ایم 
ابراز نظر یک کارگر زن یـونـانـی  
است که در مصاحبه با یکـی از  

خجالت  : " ھا می گوید   خبرگزاری 
 سال عمـر  ٤٥ میکشم بگویم، من  

کرده ام ولی نمی دانستم چـپ و  
امـا حـاال بـا  .  راست یعـنـی چـه 

آمدن سریزا فھمیدم که من چـپ  
و  ".  به آنـھـا رای مـیـدھـم .  ھستم 

اگر من نویسنده ایـن مـطـلـب ھـم  
در یونان بودم، با ھر مالحظـه ای  
که به سریزا داشتم، و با در نـظـر  
داشتن اینکه آینده سریزا را نـمـی  
ـــه اعضـــا و   ـت شـــود از گـــذشــ
کادرھای امروز سریزا حـدس زد،  
یک فعال ھمین حزب مـی شـدم  
و برای اولین بـار در طـول عـمـرم  

در انتخـابـات پـارلـمـانـی شـرکـت  
کـرده و بـه کـانـدیـدی از حــزب  

ـرای  .  سریزا رأی مـی دادم  ایـن ب
ــیــســت و فــعــال   ــال چــپ ســوســی
ـیـای امـروز و در   آزادیخواه در دن
قلب اتحادیه اروپا مھم اسـت کـه  
ـری یـک   درک کند قدرت گـی
ــر دوش   ــکــال ب حــزب چــپ رادی
جامعه ای معترض، با شـعـار نـه  
ـتـصـادی، مـعـادالت   به ریاضت اق
سیاسی و طبقاتی را حـداقـل در  

ـر داده اسـت  ـی ــون  .  اروپـا تـغــی اکـن
ـر   بحث و نگرانی مفسرین بورژوا ب

ـری   سر این است کـه قـدرت گـی
سریزا امیدی به چپ در اسپانیـا،  
ـنـد و حـتـی   ـرل ـیـا، ای پرتغال، ایتـال
ــدن   ــوی ــه ج ــه ب ــه داده ک فــرانس
ناخنھایشان زیر عـبـای سـوسـیـال  
دمکراسی پـایـان بـدھـنـد و خـود  
ـیـسـتـی و   پالتفرم چـپ سـوسـیـال
ضدریاضتی بدست بگیرند و تمـام  
ــد و   مــعــامــالت مــرکــل و اوالن

 .اتحادیه اروپا را به ھم بزنند 
ـتـن نـکـتـه   در ھـمـیـن رابـطـه گـف
ــز اھـمــیـت دارد کــه   ـی دیـگـری ن
ــه داری را   بـحـرانــی کــه ســرمـای
ـر   فراگرفته و تمام مصائب آن را ب
دوش ما کارگران انداخته، افـقـی  
ــان آن در چــھــارچــوب   ــای بــرای پ

خـود  .  سیستم سرمایه داری نیست 
ـم ھـم   ایدئولـوگـھـای ایـن سـیـسـت
ـر شـدن وضـع   ـرای بـھـت ادعائی ب

ـم   موجود در چھارچوب این سیسـت
تنھا جواب آنھـا  .  ورشکسته ندارند 

ـم   ـرای سـیـسـت ـیـوی ب ـرنـات نبود آلت
ــود  ــه داری ب شــوروی و  .  ســرمــای

ــی را نشــان   ــن و کـره شــمـال چـی
مخالفیـن مـی دادنـد کـه مـگـر  
نمی بینید آلترناتیو سرمایـه داری  

؟  ! دچار چه سرنوشتی شـده اسـت 
اتفاقات یونان و اخبار مـربـوط بـه  

ـم " اسپانیا و حزب   ـی " مـا مـی تـوان
(Podemos)   و روآوری وســیــع

ھـا و بـخـصـوص جـوانـان بـه    تـوده 
چپ و کمونیسم، بی اعتنائی و  

اسـتـدالل  " پوزخندی است بـه ایـن  
 .مدافعین سرمایه داری " محکم 

 
 کوبانی

ــان و مــردان آزاده در   ـیــروزی زن پ
ــی کــه در ھــر قــدم از   ــان کــوب
پیشروی آدمکشان داعش اسـارت  
زن و بردگی جـنـسـی او را مـی  

ھـر زنـی  .  دیدند قابل تقدیر اسـت 
که آنـجـا بـود و صـرفـا بـخـاطـر  
ــکــه در پــیــروزی داعــش جــز   ـن ای
ــی   اســارت و بــردگــی راه دوم
جلوی خود نمی دید، می بایسـت  
ھم تا آخرین قـطـره خـون خـود بـا  

ھر انسان منتـسـب  . داعش بجنگد 
ـر از مـذھـب نـوع   به مذھبی غـی
ـریـده   داعش، برای جلوگیـری از ب
شدن سر کودکش مجبور است بـا  
داعش و حتی تحت فرمان یـک  

گروه ناسیونالیست مثـل پ ک  
ــگــد  ــجـن ــی . " ک ب ــل  "  کــوبـان مــث

بسیاری از حوادث مھم تـاریـخ در  
قلبھا زنده خواھد ماند؛ نه بخـاطـر  

ـتـون "  ـلـکـه بـخـاطـر  " کـان ھـایـش، ب
ــرات   ــف ایــنــکــه انســانــھــایــی بــا ن
ـر و   ـیـحـات کـمـت کمتری و تسـل
فرعی تـری بـه دفـاع از جـان و  
ـنـد و   حیثیت و شرف خود برخـاسـت
ـلـکـه در پـس   نه تنھا داعش را، ب
شکست داعش، پوز ترکیه، قـطـر  
ــم بــه خــاک   ــان را ھ ــت ــربس و ع

مـثـل واقـعـه  "  کـوبـانـی . " مالیدند 
 .افسانه خواھد شد " ماسادا "

امــا؛ مــھــم اســت کــه کــل آن  
تاریخی را که منتھی به جـنـگ  
در کوبانی شد را در نظر گـرفـت  
ــه قضــاوت کــرد  ــان ــصــف . و مــن

را نمـی شـود بـدون در  "  کوبانی " 
ــالب سـوریـه و   ـق نـظـر گـرفــتـن ان
ــن   ـفـاقــات بـعــد از شـکـســت ای ات

ــرد  ــیــل ک ــل ــح ــالب ت ھــای    آدم .  انــق
زیادی، چه شاھدان عینی و چـه  
ــاســی ھــزاران   ــگــران ســی ــل ــی تــحــل
ـقـش پ   کیلومتر دورتر، دربـاره ن
ـرار   ک ک و پ ی گ و ق
گرفتن این نیروھا در کدام جـبـھـه  
ـقـالب سـوریـه   در لحظات خونین ان
نوشته انـد و نشـان داده انـد کـه  
ــد و بســتــھــای   ــن ــه در ب چــگــون
سیاسی کنترل منطقـه کـردنشـیـن  
سوریه به پ ک ک و شـاخـه  

اما  اینجـا  .  سوری آن واگذار شد 
ـنـده یـادآوری   می خواھم بـه خـوان
کنم که حداقل من یکی سرآغـاز  

 . را از یاد نبرده ام " کوبانی "مسئله  
ـلـه ایـن   نگرانی من از ایـن مسـئ
ــھــای   ــخـصــوص چـپ اسـت کـه، ب
ـــــت   ـن ـــــادی کـــــه از ســــ زی

رگایتی آمده اند، ھمه چیـز    پیشمه 
" جنبش مقاومت خلـق کـرد "را در  

و از این جمله  .  خالصه می کنند 
ـرم کـه   ـیـجـه بـگـی ـت می خواھـم ن
ــچ   ــی بـا ھــی ــان ـیــروزی در کـوب پ
معیاری ھـمـجـنـس و ھـمـسـطـح  
پیروزی چپ رادیـکـال در یـونـان  

 یونان و کوبانی؛ یک ارزیابی
 ناصر اصغری 

 

اما آن امیدی کھ قدرت گیری چپ رادیکال در یونان در سطحی بسیار وسیع  
اگر  .  دامن زده، در ھیچ سطحی با تأثیر اتفاقات نامبرده باال قابل مقایسھ نیست 

،  "پایان ایده انقالب "نقطھ پایانی بود بر رجزخوانی  "  بھار عربی "انقالبات  
قدرت گیری سریزا تحت عنوان یک نیروی چپ رادیکال کھ خود را صریحا  

بقول یکی  ".  پایان کمونیسم "کمونیست می خواند، نقطھ پایانی بود بر ژاژخائی  
از نویسندگان روزنامھ گاردین، مردم یونان حتی با انتخاب یک رھبر بسیار  

پال میسن ھم در ھمین  .  جوان، می خواھند ھمھ چیز را از نو تجربھ کنند 
" کمیتھ مرکزی "روزنامھ در مطلب دیگری می گوید، تصور اینکھ حزبی با  

اکثریت آراء را بھ خود اختصاص بدھد و باعث شور و شوق جوانان و ھیچ  
بودگان بشود، ناباوران در صفوف خود چپ در اروپا را ھم متعجب کرده  

 .است 

 ١  از صفحه  



 4  ١٣٩٣ بھمن ٢١ کارگر کمونيست

 !نیست 
 

 جایگاه شکست اسالمیون
زیبائی مقاومت کوبانی شکسـت  

اسالمیون را بـایـد  .  اسالمیون است 
ـران و فـرانسـه و   در کوبانی و ای
ـیـس و   کانادا و افغانستان و انـگـل
پاکستان و یمن و عربستان و ھـر  

امـا  .  جای دیگری شـکـسـت داد 
ـلـه خشـکـانـدن آن   الزمه این مسئ

ای اسـت کـه بـه مـیـدانـدار    ریشه 
شدن اسالم سـیـاسـی دامـن مـی  

 . زند 
با این ھمه شـکـسـت اسـالمـیـون،  
ھمانند شکست نازیھا در جـنـگ  
ــرفــا   ــر از ص ــی دوم، فــرات جــھــان
ـروریسـت در   شکست یک گروه ت

مـی تـوانـد  .  مثال کوبانـی اسـت 
توجه دنیا را به جـاھـای مـھـمـی  

شکست اسالمیـون در  .  جلب کند 
جائی مثل فرانسه و با به مـیـدان  
آمدن میلیونھا نفر در ھیبت دفـاع  
ـراز انـزجـار از   از آزادی بیـان و اب
ـر از   اسالم سیاسی، بسیـار مـھـمـت
شکست اسـالمـیـون در کـوبـانـی  
است که محصول آن را پ ک  

 . ک منتظر است بچیند 
شکسـت اسـالم سـیـاسـی در ھـر  
جائی که قـدرت دارد، مـثـال در  
جائی مثل ایران و یا افـغـانسـتـان،  
ــی را بـه ھـمــراه   ــیـون ـل شـادی مــی

برای کمونیستھا ایـن  . خواھد آورد 
ـلـکـه   نه تنھا تمام مسئله نیست، ب
ــرات   ــی گــامــی اســت در راه تــغــی
بنیادی ای که بـایـد بـه سـویـش  

ـقـالب  .  گام برداشت  نگاھشان به ان
ــن   ــدرت گــرفــت ــارگــری و ق ک
ـنـد   کمونیستھاست که شـروع کـن
ـرات اسـاسـی در   ـی ـی به ایـجـاد تـغ
. زندگی تـوده ھـای زحـمـتـکـش 

شکست اسالمی ھا در کوبـانـی،  
با تمام شور و شوقی کـه در دل  
ھر انسان شریفی ایجاد می کنـد،  

ھـایـی    نه تـوده .  آن جایگاه را ندارد 
انـد    که اسالمیون را شکـسـت داده 

چنین ادعایی دارنـد و نـه چـپ  
متحزبی که بـخـواھـد گـامـھـای  

ـــه  ـــع ـــام ـــدی بســـوی ج ـــع ای    ب
ـردارد را مـا در   ـیـسـتـی ب سوسیال

امـا قـدرت  .  کوبانی می شناسیم 
ــک نــیــروی چــپ   ــن ی گــرفــت
ـرم   رادیکال و متحزب، که با پالتف
ــاضـــت کشـــی   ــا ری ــت ب ــدی ض

ـقـطـه   ـر، ن ـی ـی اقتصادی و ایجاد تـغ
ـر در اروپـا و   ـف ـیـونـھـا ن ـل امید می
سراسر جھان شده است، می توانـد  
آن جایگاه را برای کمونیسـتـھـا و  

 .توده ھای زحمتکش داشته باشد 
 

اعتراضات کارگری در 
 ھای اخیر یونان سال

ظاھرا انتخاباتی در یـونـان انـجـام  
ــات   ــخــاب ــت ــن ان ــه و در ای ــرفــت گ
اکثریتی رفـتـه رأی داده انـد و  
. حزبی پیروز انتخابات شـده اسـت 

کسی را نباید سرزنـش کـرد کـه  
ـیـن مـی   ـنـچـن تحوالت یونان را ای

مـا را بـه ایـن عـادت داده  . بیند 
ـر واقـعـی  . اند  اما اگر ایـن تصـوی

ــاھــو و   ــی ــم کــه، ھ ــود، دیــده ای ب
بـحـث  .  تعجبی ھم الزم نمـی بـود 

ــم مــجــالت و روزنــامــه  ھــای    مــھ
ـقـه حـاکـمـه   اصلی سخنگوی طب

" زلزله سیـاسـی "دیگر نمی بایست  
اگر این انتخابات ھم یکـی  .  باشد 

ــات ھــر روزه   ــخــاب ــگــر از انــت دی
ممالک دمکراسی بود، بـایـد از  
انتخاب شدن رئیس جـمـھـوری از  
ـروروسـی در   ـیـسـت پ حزب کـمـون

 ھـم تـعـجـب  ٢٠٠٨ قبرس در سال  
اما واضح اسـت کـه  .  می کردند 

داریم از پدیده دیگری حـرف مـی  
 !زنیم 

ھر کسی که حتی اگر ناظر بـی  
تفاوت و تصادفی اخبار ھم بـوده،  
حتما این نکـتـه را مـتـوجـه شـده  
است که یـونـان در عـرض چـنـد  

سال گذشته صـحـنـه کشـمـکـش  
ھای زحـمـتـکـش ضـد    روزمره توده 

ــاضــت کشــی   ــھــای ری ــاســت ســی
ـتـھـای راسـت و   اقتصادی بـا دول
سوسـیـال دمـکـرات طـرفـدار ایـن  

این کشـور در  .  سیاست بوده است 
چند سال گـذشـتـه شـاھـد دھـھـا  
ـراض و اعـتـصـاب سـراسـری   اعـت

از سـال  .  مھم کارگری بوده است 
 تا مقطع آخرین انتـخـابـات،  ٢٠٠٨ 

ــصــاب  ٣٠ شــاھــد بــیــش از    اعــت
کارگری سـراسـری و عـمـومـی  

ـر  .  بود  تأثیر این اعتصابات، کـه ب
ـتـھـا بـه سـطـح   علیـه تـعـرض دول

معیشت مزدبگیران بود و از زدن  
حقوق بـازنشـسـتـگـی شـروع شـد،  
ـیــری بــر   ظـاھـرا ھـیـچــگـونـه تـأث

ـنـد  یـعـنـی  .  شرایط سیاسی نداشـت
ـنـی   دولتھا ھیچگونه عـقـب نشـی

اما در ھـمـیـن مـدت  . ای نکردند 
ــن   ــالــی ــع ــعــی از ف ــخــش وســی ب

ھـای کـارگـری، کـه از    اتحادیـه 
ـیـسـت و   پایگاه مھم حـزب کـمـون
حـزب سـوسـیـال دمـکـرات یـونـان  

بودند، به حزب سـریـزا  ) پاسوک ( 
ــد   روی مــی  حــزب فــعــالــیــن  .  آورن

حـزب  .  ھای مـحـالت شـد   کمیته 
فعالین اجتـمـاعـی ای شـده کـه  
پای صحبت مردم زحـمـتـکـش و  
ـرای   زجر کشیده می نشستند و ب
ــه مشــکــالتشــان در   ــدگــی ب رسـی

 . محالت نقشه می کشیدند 
ـتـی چـپ، مـثـل دو   احـزاب سـن
ـفـوذ   حزب نامبرده بـاال، وسـیـعـا ن

اجتماعی شان را از دسـت داده و  
در عین حال بر نفوذ اجتـمـاعـی و  
. آراء حزب سریزا افزوده می شـود 

ـتـخـابـاتـی،   حزب سریزا از حزب ان
حزب روشنفکران دانشـگـاھـی، و  
حزب اعضاء عادی حق عضویـت  
ـیـویسـتـھـای   دھنده بـه حـزب اکـت
جنبشھا و بطور شاخصی به حـزب  
ـبـدیـل   فعالین جنبش کـارگـری ت

ـر  . می شود  ـری ب بطور چشم گـی
اش در مـنـاطـق    نفـوذ اجـتـمـاعـی 

صنعتی و کارگـرنشـیـن چـنـدیـن  
ھـیـچ کـس  .  شود   برابر افزوده می 

تواند مـنـکـر ایـن بشـود کـه    نمی 

رادیکالیزه شدن جنبش کـارگـری  
در این مدت کل فضای یونـان و  
ـرار   ـر ق ـی بنوعی اروپا را تحت تـأث

حتی این نگرانـی کـه  .  داده است 
آیا حـزب سـریـزا مـی تـوانـد بـه  
ــا ســاز و آواز   ــد و ب ــزن راســت ن

ــن   ــدوق بــی ــا و صــن ــه اروپ اتـحــادی
المللی پول ھم آواز نشـود، بـا ایـن  
جواب گرفـتـه اسـت کـه سـکـان  
حزب سریزا را پالتفرم رادیـکـال و  
ـبـشـھـا و   ـیـن جـن چپ ھمین فعال
فعالین جنبش کارگری در دسـت  

 .دارند 
 

 یونان و کوبانی
ھمچنانکه باالتر ھم اشـاره کـردم،  
واضح است که تحوالت یـونـان و  

ـر    کوبانی برای تـوده  ھـای وسـیـعـت
ــکـش در   مـردم کــارگـر و زحــمـت

در کـوبـانـی  .  یک سطح نیستنـد 
ـرای بـه    مردم یک مـنـطـقـه  ای ب

بردگی گرفته نشدن بـه مـعـنـای  
ھمان قرون وسطائـی آن دسـت بـه  
ـر   اسلحه بردند و یک نیروی بـاالت
ــد  . از سـیـاھــی را شـکــسـت دادن

امـا  .  مقاومتشان قابل تقدیر اسـت 
یونان به بشریت در سـطـح بسـیـار  
ـری راه نشـان مـی دھـد  . وسیـعـت

ــه   نشـان داد کـه کــارگـر بـایـد ب
بـه  .  قدرت سـیـاسـی فـکـر کـنـد 

یـونـان  .  تحزب سیاسی فکر کـنـد 
ھا و یـا شـایـد    بسیاری از افسانه 

ـم تـالش مـدیـای   بھتر باشد بگـوی
ــردن   ــرای افســانــه ک ــورژوازی ب ب
مسائـل سـیـاسـی مـھـمـی چـون  
تحزب سیـاسـی تـوده ای چـپ،  
فکر کردن به قـدرت سـیـاسـی و  
ـر   ـراب بیھـوده بـودن مـقـاومـت در ب
سیاستھای اقتصادی بورژوائی را  

ایـن را بـایـد بـا کـمـال  !  شکست 
شادی و جشـن و سـرور در بـوق  

 .کرد و در مبارزه مان الگو باشد 
 ٢٠١٥  فوریه  ١ 

ھر کسی کھ حتی اگر ناظر بی تفاوت و تصادفی اخبار ھم بوده، حتما این نکتھ  
را متوجھ شده است کھ یونان در عرض چند سال گذشتھ صحنھ کشمکش  

ھای زحمتکش ضد سیاستھای ریاضت کشی اقتصادی با دولتھای    روزمره توده 
این کشور در چند  .  راست و سوسیال دمکرات طرفدار این سیاست بوده است 

. سال گذشتھ شاھد دھھا اعتراض و اعتصاب سراسری مھم کارگری بوده است 
 اعتصاب کارگری  ٣٠  تا مقطع آخرین انتخابات، شاھد بیش از  ٢٠٠٨ از سال  

تأثیر این اعتصابات، کھ بر علیھ تعرض دولتھا بھ  .  سراسری و عمومی بود 
سطح معیشت مزدبگیران بود و از زدن حقوق بازنشستگی شروع شد، ظاھرا  

یعنی دولتھا ھیچگونھ عقب نشینی  .  ھیچگونھ تأثیری بر شرایط سیاسی نداشتند 
ھای کارگری، کھ    اما در ھمین مدت بخش وسیعی از فعالین اتحادیھ .  ای نکردند 

) پاسوک (از پایگاه مھم حزب کمونیست و حزب سوسیال دمکرات یونان  
. ھای محالت شد   حزب فعالین کمیتھ .  آورند   بودند، بھ حزب سریزا روی می 

حزب فعالین اجتماعی ای شده کھ پای صحبت مردم زحمتکش و زجر کشیده  
 . می نشستند و برای رسیدگی بھ مشکالتشان در محالت نقشھ می کشیدند 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ــوجــه قــرار   اســت و چــرا مــورد ت
ــیــســت و   ــامــش چ ــی ــه؟ پ ــت ــرف گ

ـیـد  "  پیشـنـھـادش؟  یـکـی از اسـات
محترم اقتصاد که مقدمه ای ھـم  
بر یکی از کتابھایی که به زبـان  
فارسی منتشر شده نوشته تاکـیـد  
ـران   میکند کتاب پیکتی بـدرد ای
ـتـه   نمی خورد،  چرا کـه بـه گـف

ـقـدم  :"  ایشان  ـت من البته گرچه مـع
ــاب پــیــکــتــی را ھــمــه   ــت کــه ک
سیاست گذاران ما باید بخوانند و  
موجب افزایش بصیرت عـمـومـی  
آنان نسبت به پیامدھای سـیـاسـت  
ـقـدم   ـت ھایشان مـی شـود امـا مـع
موضوعی که پیکتـی االن دارد  
مطرح می کند و نسخه ای کـه  
کتاب پیکتی مـی دھـد اصـوال   

ـیـسـت  ـرای مـا ن سـاده  ...  فعـال  ب
ترین اصول سرمایـه داری ھـم در  

بنابراین فـعـال  .  این جا وجود ندارد 
ـرای   کتاب پیکتی موضوعیتی ب
ما ندارد چون آن کتاب در مـورد  

و  ."  جامعه سـرمـایـه داری اسـت 
ـران   ـقـد اسـت در ای این استاد معت
ـلـکـه   ـیـسـت ب " سـرمـایـه داری ن
ــسـم مــالـی ، سـیـاســی  ـی " فـئـودال

؟ سوال اینجاسـت ایـن  ! حاکم است 
ــرا خــودش را   ــاد مــحــتــرم چ اســت
ـرای   خسته کرده و مـقـدمـه ای ب
ترجمه فارسی این کتاب نوشته و  
تا توانسته از خجالت مارکـس در  

: این استاد محترم فـرمـودنـد !  آمده 
دانسـت    اگر خود مارکس ھم مـی " 

ـر سـر   که نظریاتش چـه بـالیـی ب
ــه      بشـریـت خـواھــد آورد، اصـوال  ب

رفت و بـه کـارگـری    مدرسه نمی 
ـثـمـار    مشغول می  شد و تن به اسـت

داد امـا کـتـاب    داران مـی   سرمایه 
ـــه » ـــای ـرم ــ ـــه  «  س ـی ــ ـل ــ اش را ع

ــه  ــمــی   ســرمــای ــوشــت   داران ن ، ایــن  " ن
کشف که اگر مـارکـس کـارگـر  
بود سرمایه نمی نوشت متعلق بـه  
ـنـده اسـت   یکی از کارفرمـایـان ب
که سالھا پیش این نکته مـھـم را  
به من یادآور شد لطفا یـکـی ایـن  

 ! را به استاد اقتصاد اطالع دھد 
آقایی به نام بابک پاشا جاویـدی  
در سایت اقتصاد سیاسی کـه بـه  
نقد ترجمه فارسی کتاب پیکـتـی  
ـتـصـاد   و بیشتربه مقدمه اسـتـاد اق

در  " پرداخته یادآور میشود، اسـتـاد  

جـای    بـه  «چینـی   مقدمه »ی    ادامه 
ـرای  «نویسی   مقدمه » ، زمینه را ب

ـم عـرفـان و   ورود رسمـی بـه عـال
ــات فــراھــم مــی  ــوی ــد   مــعــن . کــن

که پـای عشـق و خـیـانـت    جایی 
کشــد و    مــارکــس را وســط مــی 

ی اصـلـی    را انگیزه )  ینی (  جنی  
 «سرمایه »نگارش و اتمام کتاب  

ـتـصـاد  . کند   معرفی می  استـاد اق
در جایی دیـگـر حـرف آخـرش را  

ـیـان مـیـدارد  ـفـاوت  :"  اینگـونـه ب ت
مارکس و پیکتی در این بود که  

مارکس بیماری را تشخـیـص داد  
ـیـمـار   و درمان آن را در مـرگ ب

و راھی برای عـالج  }   { دانست  
ـیـمـاری  . آن نشان نداد  گفت ایـن ب

آن اندازه ذاتی و در حال پیـشـروی  
ــود   ــن بــیــمــار بــھــب اســت کــه ای
نایافتنی است، پس بھتر اسـت او  

ـم   ـیـکـتـی  .  }  { را بکشـی امـا پ
ــعــھــد   ــت مــثــل یــک پــزشــک م

گوید این سیستم بیـمـار اسـت    می 
ـتـه    و بیماری  ـب اش جدی است و ال

را    ی آن   قابل درمان است و نسـخـه 
ــی  ــد   ھــم م ــی .  دھ ــه    م دانــیــم ک

ـر    وظیفه  ی پزشک آن است کـه ب
ھمان پنج درصد احتمال بـھـبـودی  

ـر     ٩٥ بیمارش متمرکز شـود نـه ب
ــمــال مـرگ او  ھــر  ."  درصـد احــت

چند کمی طوالنی میشـود ولـی  
ـقـد   الزم است بخـشـی دیـگـر از ن
پاشا جاویدی را اینجا یادآور شـوم  
چون بـه بـحـث اصـلـی مـا ربـط  

ــیــم دارد   ــق ــی : " مســت ــان ــام  (  رن ن
خانوادگی استاد اقتصاد مـقـدمـه  

ــس  ــوی ــی بــر  )  ن ــجــیــب اصــرار ع
ـــی » ـــای ـــوی ـــه  «پ ـــالح    و ب ـــط اص
ــه  «رواداری » ــظــام ســرمــای داری    ن

رود     مـی   وی تا جایی پیـش .  دارد 
که فراھم شـدن امـکـان عـمـلـی  

توسـط   «سرمایه »نوشتن و انتشار  
ی پیوند وی بـا    مارکس را نتیجه 
ـفـاده از    یـک سـرمــایـه  دار و اســت

ــه  ــظــام ســرمــای ــات ن داری    امــکــان
به این بخش از مـقـدمـه  .  داند   می 

چقـدر جـذاب  »:  خوب دقت کنید 
داری اجـازه    است که نظام سرمایـه 

ـلـسـوف    دھد تا بزرگ   می  ـی ترین ف
ــرمــایــه  ــر    ضــد س ــی ــرون اخ داری ق

ھای مالـی    ، با کمک ) مارکس ( 
، ھـجـده  ) انگلس ( دار    یک سرمایه 

داری آن    سال در قلب نظام سرمایـه 
ـیـا در  ( زمان   ـتـان ـری کتابخان  موز  ب
، با آرامش بنشینـد و فـکـر  ) لندن 

کند و مطالعه کند تـا یـکـی از  
ــــزرگ  ــــاب   ب ـت ـریــــن کـــ ھــــای    تـــ

داری یـعـنـی کـتـاب    ضدسرمـایـه 
ـتـشـر   «سرمایه » را بنویسـد و مـن

نـوشـتـن چـیـز زیـادی در   .«کند 
باره الزم نیست چراکه مـطـلـب    این 
. چـیـز اسـت   خوبی گویای ھمـه   به 

ـرد    کـه بـه    تنھا تـأکـیـد ایـن  کـارب
ــــب واژگــــان   ـی ـرکـــ ـــ ضــــد  »ت

ـــه  ـر   ســرمـــای ــ ـی ـرون اخــ ــ ،  «داری ق
آرامـش  »،  «دار   انگلس سـرمـایـه »

ــه  ــد  «ھــجــده ســال ــی ــوجــه کــن . ت

ـم از    به  ـل راستی زبان از گفتـن و ق
باره و دربـار  مـحـدود     نوشتن در این 

شناخت نـویسـنـد  مـقـدمـه عـاجـز  
 .است 

ـر در  !   بیچاره مـارکـس  ـف یـک ن
قرن بیست یکم نام کتاب او را بـه  
عاریت گرفته که به گفته یکـی  
از نویسنده گان ویـژه نـامـه شـرق  
حاکی از ھوشیاری پیکتی مـی  
ـیـکـتـی ظـاھـرا تـاکـیـد   باشد و پ
کرده که مارکـس را نـخـوانـده و  
این کـتـاب ربـطـی بـه مـارکـس  

ندارد بلکه حـاصـل مـطـالـعـات و  
 سـالـه خـودش مـی  ١٠ تحقیقات  

باشد، اما به شھادت نویسـنـدگـان  
یادداشت ھای ویژه نامه، پیکتـی  
حواسش نیست که در کتابش بـه  

ـتـه  !  مارکس اشـاره کـرده  بـه گـف
کـه  "  سـرمـایـه " ھمان نویسندگان،  

ـردازد اسـاسـا   ـپ ـیـکـتـی بـدان مـی پ
متفاوت با آن چـیـزی اسـت کـه  

اما نکته  .  مارکس به آن نقد دارد 
ـیـکـتـی در   جالب اینجاست کـه پ
این کتاب راه حل ھم ارائه میدھد  
کاری کـه مـارکـس در کـتـاب  
سرمایه خود نمی کنـد فـقـط بـه  
نقد  نظام مسـلـط مـعـاصـر مـی  

ــردازد  امــا مــارکــس مــیــشــود  .  پ
ایدئولوژی زده و پیکتی و امـثـال  
ـنـز بـه ایـن   ایشان بخصوص از کی
ـرجسـتـه  ! سو، میشوند اقتصاددان ب

اوباما کـه از  "البد به ھمین خاطر  
ــن   ــصــادی درون ای اطـالعــات اقــت

سیستم خبر دارد، بـالفـاصـلـه بـه  
مشاورانش می گوید پیکـتـی را  
ـیـد کـجـای   ـن ـی ـب دعوت کنند و ب

ـبـاه  ."  کار اشـکـال دارد  اگـر اشـت
نکنم سارکوزی بـود کـه کـتـاب  
ــه دســت   ــه مــارکــس را ب ســرمــای
گرفته بود تا شاید بتواند راه حـل  
برون رفت از بحران سرمایـه داری  

ـم کـارش  .  را پیدا کند  فـکـر کـن
ـر شـده بـاشـد چـون   اکنون ساده ت
پیکتی که به قول انـدیشـه ھـای  
ـقـد بـه   ـت ـتـصـادی مـع برجسـتـه اق

ـیـسـتـی "  " سرمایـه داری سـوسـیـال
ـیـش پـا   است با یـک راه حـل پ
افتاده مشکل سـرمـایـه داری را  
ـروتـمـنـدان،   حل کرده؛ مالیات از ث

 !آن ھم به شکل جھانی 
ظاھرا کار مارکس تمام شده بـود  
ـــه ای اســـت کـــه   ـت ـــکــ ـــن ن ای
اقتصاددانان اصرار دارند مـا بـاور  

ــیــم  ــی از  : "  کــن ــزرگ ــش ب ــخ ب
مجموعه آثار مارکس و از ھـمـه  

ـقـد   «سرمایه »مھم تر   او نه تنھا ن
شده، بلکه بـه صـورتـی رادیـکـال  

کـی و کـجـا و  ( ؛  " نفی ھم شده 
ـیـسـت  بـه  !) " چطور البته معـلـوم ن

ـرداز   ھرحال مارکس یک نظریه پ
بزرگ بود و نظریه ھای بـزرگـی  
ـم نـظـریـه   ـی ھم ارائه داد و می دان
ھرچقدر بزرگ تر باشد، احـتـمـال  
ـر   ـر ت خطایش بیشتر و ابـطـال پـذی

راستـش را بـخـواھـیـد ایـن  .( است 
ـم  ـی یـکـی  !)  یکی را ما نمیدانسـت

ھمین که پیش بینی اش این بـود  
ــالب ھــای   ــن انــق ــی ــخــســت کــه ن
ــای   ــی در کشــورھ ــســت ــونــی کــم

ایـن  .  سرمایه داری رخ خواھد داد 
خوشبختانـه غـلـط  ...  پیش بینی  
ـقـالب ھـای  .  از آب درآمد  بعـد ان

ـلـوک شـرق رخ   کمونیستی در ب
ـر  ٧٠ داد و   ـنـه زیـادی ب  سال ھـزی

بشریت تحمیل کرد و دسـت آخـر  
ـفـاقـات  .  ھم فروپاشیـد  ... ایـن ات

یک دیدگاھی ایجـاد کـرده بـود  
که گـویـا انـدیشـه مـارکـس بـه  

سرمایه داری  . تاریخ پیوسته است 
ھم سیستمی است که نسـبـت بـه  
سیستم ھای دیگر خودش را پویـا  
ـیـسـت   تر نگه داشـتـه، آرمـانـی ن

ــی  ــی خــوب  ...  ول ــســتــم خــیــل ســی
خـودش را اصـالح مـی کـنـد و  
پیش می رود و مشـکـالتـش را  

ــد  ــن  . ...(  حــل مــی کــن در ای

 ١  از صفحه   باز ھم برابری بازھم مارکس

د  ن ک ی سرمایھ داری حتی توده مردم را از دیدن یک اثر ھنری محروم م
کند آن ھم نھ "  مال خود" چون ثروتمندی تصمیم گرفتھ یک اثر ھنری را 

ھ احسن کردن  ل ب دی ب رای ت برای لذت بردن بصری از آن اثر، بلکھ ب
ا .  مالش کی خوش ذوق و ب ورژوازی ی ھ ب ت رجس بھ گفتھ اندیشمندان ب

ھ دوست  استعداد بوده و میلیاردر شده، نوش جانش؛ ھر اثر ھنری را ک
اھی  دارد میتواند بھ چنگ آورد اگر میلیاردر شدن آقا یا خانم فالنی بھ تب

الش .  میلیونھا انسان منجر شده چھ اھمیتی دارد دندشان نرم میخواستند ت
د !  کنند تا بھ جایی برسند ای د(  مالیات گرفتن از ثروتمندان ش ای م ش ھ ) آن

ش است  ای وده مردم سرج مشکل سرمایھ داری را حل کند اما مشکل ت
چرخد ی ارکس .  چون این نظام بر اساس تباھی زندگی مردم چرخش م م

گری  ھ صورت دی ار را ب وان چرخش روزگ ت ی ثابت کرده است کھ م
  سازمان داد
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کتاب پیکتی مـی آیـد و  )  میان 
  ١٠٠ می گوید نه ، در ھـمـیـن   

سال گذشته ای که از افتخـارات  
سرمـایـه داری اسـت در دل ایـن  
ــمــاری دارد   ــســتــم یــک بــی ســی
پیشرفت می کند، یک غده ای  
ـنـد   شکل گـرفـتـه کـه مـی تـوان
ـم را از   بزرگ شود و این سـیـسـت

ـقـل  ." (  درون منفجر و نابود کند  ن
قولھا ازمیزگرد فکوھی و رنـانـی  

 )در ضمیمه شرق 
 
ـر سـرمـایـه داری و  "  فھم دقیـق ت

ـرای اصـالح آن، از   حتی تالش ب

بھره بردن از انبان مفاھیم نظـری و  
ــر   ــظــریــه ھــای مــارکســی گــزی ن

ــدارد  ــرت ھــای مــارکــس  .  ن بصــی
ــت   ــوژی، ب ــول ــدئ ــش ای دربــاره نــق
وارگــی، کــاالیــی شــدن، روابــط  
ــد،   ــی ــول اجــتــمــاعــی مضــمــر در ت
ماھیت طبقاتی دولت، جغرافیـای  
ـیـد سـرمـایـه   ـنـده تـول گسترش یـاب
ــه کـار ھــر   ــظـایــر آن ب داری و ن
تحلیلگر جدی سرمایه داری مـی  

ھنوز برای خواندن فـاتـحـه  .  خورد 
ــادداشــت  . ( مــارکــس زود اســت  ی

ـیـکـتـی بـه مـارکـس   نقبـی از پ
نوشته محمـد اسـکـنـدری،مـدرس  

ـر  ضـمـیـمـه    -دانشگاه دولتی ووسـت
و ھـمـیـن مـتـھـم  )  روزنامـه شـرق 

کردن پیکتی به مارکس بـودن و  
ـیـکـتـی عـامـدانـه   اینکـه خـود پ
عنوان کتـابـش را بـه گـونـه ای  
انتخاب میکند کـه مـارکـس را  
یـادآور شــود نشــان مــیـدھــد کــه  

ایـن کـه از  .  مارکس تمـام نشـده 
درون خود سیستم ھشدار مـیـدھـد  
ـفـجـر   که سیستم از درون دارد مـن

ـرن نـوزدھـمـی "میشود   " مارکس ق
زنده اسـت چـون ھـنـوز سـرمـایـه  

داری ادامه دارد و به فجایع خـود  
ـریـن فـاجـعـه  . ادامه میدھد  بزرگـت

نظام سرمایه داری که شالوده این  
ــوده   نـظــام را مـی سـازد وجـود ت

ــچ  ٩٩  ــه ھــی ــت ک درصــدی اس
چیزی ندارند جز نیروی کـارشـان  
و یک درصدی که بر تمام ابـزار  
تولیـد تسـلـط دارنـد و از طـریـق  

ـثـمـار   ـر  ٩٩ است ـروز ب  درصـد روزب
ــت و ثــروت شــان افــزوده   مــکــن

 درصد چاره ای  ٩٩ و آن  . میشود 
ـرای بـھـبـود   ـنـکـه ب نداشته جز ای

ـرخـیـزد   وضعیت خودش به مبارزه ب
و گناه نابخشودنی مـارکـس ایـن  
ـئـوریـزه   است که این مـبـارزه را ت

خود  .  کرده و بدان آگاھی بخشیده 
مارکس کوشش بسیار کرده کـه  
عمال در این مبارزه شرکت کـنـد  
و زندگی اش را برای آن گذاشت  

) مـھـم ( و نوشتن سرمایه بخـشـی  
ـیـش   از مبارزه بود که مـارکـس پ

مـارکـس در کـتـاب  .  گرفته بود 
سرمایه راه حـل ارائـه نـمـی دھـد  
الزم ھم نبوده که اینکار را بکـنـد  
چون ھدف کتاب چـیـز دیـگـری  
ـیـزمـھـای   بوده و آن شناخت مکـان

جامعـه مـعـاصـر سـرمـایـه داری  
ـرای  .  است  این شـنـاخـت صـرفـا ب

مدرسین دانشگاھی و تحلیلـگـران  
ـیـن   ـرای فـعـال جدی نبوده بلکـه ب
جدی جنبشی است  کـه در پـی  
ـنـد و بـایـد   تغییر این نـظـام ھسـت
ـر   ـی ـی متوجه باشند که موضوع تـغ

 .چه می باشد 
اعـم  (  برای اندیشمندان بورژوازی  

از اقتصاددان اش تا جامع شـنـاس  
ـلـی  )  اش تا فـالن ادیـب اش  خـی

ساده است که آنـچـه در شـوروی  

گــذشــت را بــه پــای مــارکــس  
بنویسند چون فکر میکنند نقـطـه  

ایشـان امـا  .  ضعفی پیـدا کـردنـد 
خیلی راحت از ھمه فجایعی کـه  
سرمایـه داری بـه شـکـل دیـگـر  
ـرای بشـریـت   فقط در قرن بیستم ب

اصـال بـه  .  رقم زده است میگذرند 
ـر   ـل روی مبارکشان نمی آورند ھیت
ــن،   ــی، ایــدی امــی ــن و مــوســولــی
قذافی، شاه ایران، صدام حسیـن و  
ده ھا دیـکـتـاتـورھـا دیـگـر ثـمـره  
ـتـه   ـب ھمین نظام بودند کـه صـد ال
برای پویـایـی سـرمـایـه داری تـا  
توانستند زندان و شکنـجـه گـاه و  

از  .  پلیس مخوف امنیتی ساختنـد 
کتاب پیکتـی ھـم واھـمـه دارنـد  
ـری را   ـراب چون اساسا صبحت از ب
ـنـد ھـر   ـنـد چـون مـیـدان سم میدان
ـراه   ـی چقدر ھم به مارکس بـد و ب
بگویند این نھایتا مـارکـس اسـت  
که نشان داده است که برابری در  
ـیـو نـظـام   نظامی دیگر که آلترنـات
ــق   ــه داری اســت مــحــق ــای ســرم

مشکل ایشان ایـن اسـت  .  میشود 
که بعد از فـروپـاشـیـدن شـوروی  
مرگ کمونیسم را جشن گرفتنـد  
و مـارکـس را تـمـام شـده اعـالم  
ــس   کـردنـد اکـنـون یـکـی از جـن
ــدھــد کــه   خــودشــان ھشــدار مــی
سرمایه داری میلیاردھا انسـان را  

گرفتـار کـرده و  "  چنگال فقر "در  
و  .  این نظام به نقطه انفجار رسـیـده 

ــش   ـب ــات  ٩٩ جـن  درصـد و انــقـالب
ـقـا   منطقه خاورمیانه و شمـال افـری
ــیــش از ھــر زمــانــی دیــگــری   ب

. را فـریـاد زد " بازگشت مارکس " 
که دیگر توده مردم نمی خواھـنـد  
ـر   ـنـد و در فـق ـیـای ـیـا ب در فقر بدن

 . بمیرند 
. برگردیم به گزارش بی بـی سـی 

سرمایه داری حتی توده مـردم را  
ـری مـحـروم   از دیدن یک اثر ھـن
ـم   میکند چون ثروتـمـنـدی تصـمـی

ـری را   مـال  " گرفته یک اثر ھـن
ـرای لـذت  "  خود  کند آن ھـم نـه ب

ـرای   بردن بصری از آن اثر، بلکـه ب
بـه  .  تبدیل به احسن کردن مـالـش 

ــه   ــدان بــرجســت ــدیشــمــن ــه ان ــت گــف
بورژوازی یکی خوش ذوق و بـا  
ـیـاردر شـده،   ـل استعداد بـوده و مـی
نوش جانش؛ ھر اثر ھنری را کـه  
دوست دارد میتـوانـد بـه چـنـگ  
ـیـاردر شـدن آقـا یـا   ـل آورد اگر می

ـیـونـھـا   ـل خانم فالنی به تباھی مـی
ـتـی   انسان منجر شـده چـه اھـمـی

ــد  .  دارد  ـن ـرم مــیـخـواسـت دنـدشـان ن
ـرسـنـد  ! تالش کنند تا به جـایـی ب

مالیات گرفتن از ثروتمندان شـایـد  
مشـکـل سـرمـایـه  )  آنھم شـایـد (  

داری را حل کـنـد امـا مشـکـل  
توده مردم سـرجـایـش اسـت چـون  
این نظام بر اساس تباھی زنـدگـی  

ــد  ــچــرخ ــش مــی و  .  مــردم چــرخ
مارکـس ثـابـت کـرده اسـت کـه  
ــه   ـتـوان چـرخـش روزگــار را ب مـی

 . صورت دیگری سازمان داد 
ـنـکـه ھـمـه ایـن   ـم کـالم ای و خـت
ـر   جدلھای کارشناسان بورژوازی ب
سر کتاب پیکتی تمامـا بـخـاطـر  

چـون  .  مارکس تا پیـکـتـی اسـت 
ھر جا صحبت از برابری باشـد بـه  
دنبال آن نام مارکس ھم مـی آیـد  
چرا که  مـارکـس راه را نشـان  

حـاال ھـر چـقـدر کـه  .  داده اسـت 
ـیـسـت یـکـمـی   ـرن ب متفـکـریـن ق
ـرت وپـال   بورژوازی جامه درند و پ
ببافند کـه مـارکـس تـمـام شـده  
ــا   ــدگــی ام ــت زن ــعــی اســت، واق
ـری   ـراب مارکس را میطلبد چـون ب

 .نیاز ھمیشگی زندگی است 
 
 
 
 
 

 

کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 



 7 ٣٤٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــســه    ــل ــرگــزاری ســومــیــن ج ب
ـرای   رسمی شورای عالـی کـار ب

  ٩٤ تعیین مزد کارگران در سـال  
ـرگـزار  ٤ که قرار بود در    بـھـمـن ب
 بھمن مـوکـول  ٢٢ شود، به بعد از  

ـرار اســت  .  شـد  ــن جــلـســه ق در ای
مدیرعامل تـامـیـن اجـتـمـاعـی و  
ــز   ــعــت و دارای نــی وزاری صــن

ـنـد  ـتـه عـلـی  .  شرکت کن بـه گـف
ـتـه دسـتـمـزد  " خدایی رئیس   کـمـی

" کانون عالی شوراھای اسـالمـی 
ـررسـی   ـرای ب کار دعوت از آنھا ب

ــان بــرای  "  مشــکــالت "  کــارفــرمــای
بـه  .  افزایش مزد کـارگـران اسـت 

ـرگـزار شـده   گفته او دو جـلـسـه ب
ــن مـزد بـه مـجــالـس ذکــر   ـی ـی تـع
ـیـه بـوده      مصیبت کارفرمایان شـب
ــه   ــار بــا ارائ ــر ب ــان ھ اســت و آن
پاورپوینت از وضعیـت نـامـنـاسـب  
خود به شدت گـلـه کـرده انـد تـا  
ــمــزدھــا را   ــت جــلــوی افــزایــش دس

علی خـدایـی بـه عـنـوان  . بگیرند 
مـیـگـویـد کـه  "  نماینده کارگران " 

ـیـسـت و   منکر مشکالت تولیـد ن
ــرخــی   گــلــه اش ایــنــســت کــه ب
کارفرمایان از شورای عالی کـار  
توقعـی نـابـه جـا دارنـد و فـکـر  

کنند کـه از طـریـق شـورای    می 
ـنـد مشـکـالت    عالی کار می  توان

بانکی، مالیاتی و گمرکی خـود  
 .را حل و فصل کنند 

بعد از این توضیحات او سر اصـل  
فـعـال  " مطلب میرود و در ژسـت  

کارفـرمـایـان را مـورد  "  کارگری 
ــه   ـرار داده و بـا اشـاره ب حـمـلـه ق
ـتـه مسـئـوالن وزارت   اینکه به گف
کار در بیست سال گذشـتـه سـھـم  
ـیـمـت تـمـام   ھزینه کارگـران در ق

ـیـد بـه حـدود    درصـد  ٥ شـده تـول

رسیده اسـت، بـا رنـدی آخـونـدی  
ای میکوشد، زیر کـل مـاجـرای  
افزایش دستمزد کارگـران بـزنـد و  

 . با کارفرمایان ھمصدا میشود 
واقـعـیـت ایـن اسـت  :"  او میگوید 

ـنـه   که در حال حـاضـر سـبـد ھـزی
زندگی دچار یک جھش تورمی  
ـر   شده است اما در سـالـھـای اخـی
تنھا میزان این جھـش در حـداقـل  
ــبــی   ــقــوق جــان ــرخــی ح مــزد و ب

ــران لــحــاظ شــده اســت  .".  کــارگ
ـیـجـه   ـت سپس از این گفته چنیـن ن

گروه کارگـری امسـال  :"  میگیرد 
مصمم است که بطور جدی تـمـام  
تالش خود را بکنـد تـا بـه جـای  
ـبـی،   افزایش مزد پایه و حقوق جان
ـر   میزان تـورم سـبـد زنـدگـی را ب

 .".دستمزد کارگران اعمال کند 
بدین ترتیب مـعـلـوم مـیـشـود کـه  

یعنـی خـود وی  " گروه کارگری " 
و دارو دسته ھایشان تحت عـنـوان  
جلوگیری از جھش تورمـی سـبـد  
ـیـجـه   ـت ھزینه کارگران، بـه ایـن ن
رسیده اند که اصال افـزایـش مـزد  

شـرم آور  .  پایه ای در کار نبـاشـد 
 درصـد  ٥ اینکه او از اینکه تنھا  

از سود کـارفـرمـایـان سـھـم مـزد  
و  .  کارگر میشود سخن میگـویـد 

ـرخ   ـریـن ن این آمار نشـانـگـر بـاالت
ـروی کـار در جـھـان   ـی استثـمـار ن

 . است 

علی خدایی در ادامه سـخـنـانـش  
ـنـکـه مصـوبـات   ـر ای با تـاکـیـد ب
شــورای عــالــی کــار در مــورد  
ــمــزدھــا الــزامــی و   افــزایــش دســت

ـریـن  :"  قانونیست میگویـد  در بـھـت
ــت شــورای عــالــی کــار در   حــال

ـیـد مـی  تـوانـد    مورد مشکالت تول
نظرات پیشـنـھـاداتـی خـود را بـه  

 ."ھای مرتبط ارائه کند   دستگاه 
با این گفته  او بـه روشـنـی دارد  
اذعان میکند که سالھـاسـت کـه  
دوره این تشکلھای دولت سـاخـتـه  
تمام شده است و کسی برای آنھـا  

 . تره ھم خورد نمیکند 
ـیـش از   گفته ھای علی خدایی ب
ـفـس   ھر چیز نشانگر اینست که ن
تشکیل ھر سال شورایعالی کار و  
ــزان   تصــمــیــم گــیــری بــر ســر مــی
حداقل دستمـزدھـا مـخـمـصـه ای  
جدی برای دولت است کـه بـطـور  
ــراضــات   ــت ــر فشــار اع واقــعــی زی
کارگران انجام آن بر دولت تحمیـل  

وگرنه بارھا طـرح داده  . شده است 
اند  که کل این ماجـرا را کـنـار  
بگذارند و خود را از این مخمصـه  

 . نجات دھند، اما نتوانستنه اند 
ـقـش کـانـون عـالـی   در ھر حـال ن
شوای اسـالمـی در شـورایـعـالـی  

" نمایندگان کـارگـران " کار بعنوان  
از ھمـیـن  .  ھمیشه ھمین بوده است 

روست که کـارگـران آنـھـا را بـه  

عنوان نمایندگان خود به رسـمـیـت  
نمی شناسند و شورایعالی کار و  
ـبـه گـری   بساط مسخره سـه جـان
که ھر سه در مـقـابـل کـارگـران  

ـبـول نـدارنـد  اگـر  .  قرار دارند، را ق
چه در بھترین حالت ھـمـیـشـه دو  
جانب از سه جانبه گـرایـی دولـت  
و کارفرمایان اند که حـتـی اگـر  
ـیـز   نمایندگان مستقیم کـارگـران ن
در مذاکره بر سر دستـمـزد حـاضـر  
. باشند، باز در اقلیت خواھند بـود 

ـیـه   ـیـان و این چیزی است که در ب
ـر سـر   ھای اعتراضی کارگـران ب
تعیین دستمزد از بـاالی سـر آنـان  
ـرار   بارھا و بـارھـا مـورد اشـاره ق

 . گرفته است 
کارگـران سـالـھـاسـت کـه اعـالم  
کرده اند، شورایعالـی کـار را بـه  
ــد و   ــاســن ــی شــن ــم ــت ن ــمــی رس
تشکلھای دست ساز حـکـومـتـی  

ــوان   ــعــن ــدگــان  " را کــه ب ــایــن ــم ن
ـنـد، بـه  " کارگری  سخـن مـیـگـوی

ـبـول نـدارنـد  حــرف  .  ھـیـچ وجــه ق
کارگران ھمیشـه ایـن بـوده اسـت  
که دستـمـزدھـا بـایـد بـا دخـالـت  
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن ـم نـمـای ـی ـق مسـت
ـیـن   مجامع عمومی کارگری تعی

و این یک بنـد از طـومـار  .  شود 
ـر سـر خـواسـت  ٤٠   ھزار کارگر ب

از  .  افزایش دستمزدھـا بـوده اسـت 
ھمین رو در سال گذشته خود رقـم  

ـنـد  .  دستمزد را اعالم کردند   ـت گف
ـیـون و   ـل دستمزد ما نباید از دو می
یا دو میلیون و پانصد ھزار تومـان  

کارگران اعالم کـرده  .  کمتر باشد 
ـر   ـنـد کـه زی ـیـسـت اند که حاضر ن
ـنـد و مـیـزان   خط فقر زندگی کن
ـر   دستمزدھا بایـد بـاالی خـط فـق

خصوصا امسال که مبـارزه  .  باشد 
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

ھـزاران  .  وسیعتر از ھر سـال اسـت 
کارگران ایران خودرو پیشتـاز ایـن  

ــنــد  ــمــان و  .  مــبــارزات ھســت مــعــل
پرستاران نیز با ھمین خـواسـت در  
تدارک تجمعات اعتراضاتی شان  
ـرای دولـت و   ـنـد، شـرایــط ب ھسـت
تشـکـلـھــای دسـت سـازش چــون  
کانـون عـالـی شـورای اسـالمـی  

ــی  .  ســخــت تــر اســت  اشــاره عــل
 . خدایی نیز بر ھمین حقیقت است 

از ھمین روست که از ھمان آغـاز  
شورایعالی کـار اعـالم کـرد کـه   
ــرای   ــی بــرا ب ــت امســال ســال ســخ
تعیین میـزان حـداقـل دسـتـمـزدھـا  
. دارند و زودتر دست بـکـار شـدنـد 

ـر سـر   در مقابل جنبـشـی قـوی ب
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـا دارد   

ـرد  و ایـن ویـژگـی  .  شکل میـگـی
 .مھم امسال است 

 

 شورایعالی کار در مخمصه تعیین
  حداقل دستمزدھا

 جنبشی قوی بر سر خواست افزایش دستمزدھا دارد شکل میگیرد 
 شھال دانشفر  
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ــھــای   ــه اخــیــر ارگــان ــت در ھــف
ـروژه   حکومـتـی گـزارشـاتـی از پ
ھای ساخت مسکن در دولت ھـا  
ی جـمـھـوری اسـالمـی  در دو  

در  .  دھه گذشته را منتشر کردنـد 
این گزارشات گفته شـده کـه در  

  ٤٢  سال گذشته بیش از  ٢٠ طول  
ـرای سـاخـت   ھزار میلیارد تومان ب

ھـایـی    مسکن ھزینه شـده  وطـرح 
 –مسکـن اجـتـمـاعـی   »ھمچون 

راه   «حمایتی، مشارکتی و مـھـر 
ـروژھـا  . اندازی شـده اسـت  درایـن پ

 ھزارواحد مسکن  ٢٠٠ نزدیک به  
در این گـزارش  .  ساخته شده است 

ـروژه   ــ مســـکـــن   »در بـــاره  پ
آمده است کـه نـزدیـک بـه  «مھر 
 درصد ساخت و سـازھـا تـمـام  ٦٠ 

ـتـظـر  ٤٠ شده و   ـیـه مـن ـق  درصـد ب
ـر  .  تامین اعتبار می باشد  عالوه ب

ـرای  ٤٧٠٠ این   ـیـارد تـومـان ب ـل می
ـرای   ساخت امکانات زیر بنایـی ب
خانه ھای  ساخته شده الزم اسـت  

 .تا اینھا تکمیل شوند 
پــروژه  دولــت   «مســکــن مــھــر »

احمدی نژاد بود که مدعی شـده  
و نیم میلیون مسکن در  ٢ بود که  
.  سال  خـواھـد  سـاخـت ٨ عرض  

اینکه چه تعداد خانه ساخته شـده  
و کجا ھا ساخته شده خود جـای  

بر اسـاس گـزارشـات  .  سئوال دارد 
نمایندگی ھای مسکن مـھـر در  
ـیـشـرفـت   سراسر کشور این پروژه پ
قابل توجھی نداشته و یا آنـجـاھـا  
ـتـھـایـی داشـتـه اسـت،   که پیشرف
ــداردھــای یــک مســکــن   ــان ــت اس
مناسب با امـکـانـات زیسـتـی و  

اکثر این واحـدھـا  .  محیطی ندارند 
با مشکالتی نظیر نبود فاضالب،  
آب لوله کشی، نـداشـتـن جـاده و  
ـبـود   پیادرو، کمبود فضای سبز، ن
امکانات مھـد کـودک، بـخـشـا  
مدرسه و نبود امکانات بھداشتـی  
ـیـابـانـھـای   و در اکثر جـاھـا در ب
اطراف شھرھای بـزرگ سـاخـتـه  

 درصد این خانه ھا  ٤٥ .  شده است 

ابتدایی ترین امکانات زیستـی را  
ندارند و صـدھـاھـزار واحـد ھـنـوز  
ـتـظـر   نیمه تـمـام رھـا شـده و مـن
. بازسازی و تکمیل مـی بـاشـنـد 

ــل   ــه دالی ــوجـی احـمـدی نـژاد در ت
ـتـه   پیشرفت کند این پروژه ھا گـف

این واحـدھـای مسـکـونـی  : "  بود 
ھمچون خـوابـگـاه بـوده  کـه در  

ـیـعـی     ساخته شـده  بیابان  انـد و طـب
است که ساخـت و سـاز آن، ایـن  

 ."ھمه سال به طول انجامیده است 
 

 اما پروژه مسکن مھر 
 چیست؟

ـرارداد  ،   «مســکــن مــھـر »طـرف ق
وزارت مسکـن و شـھـرسـازی، و  
ـتـی،   ـروش دول ـف باندھای بساز و ب
سازمان تامین اجتـمـاعـی و کـل  
باندھا و دار و دسـتـه ھـای گـرد  

آمده در زیر مجموعه این بـانـدھـا  
ـرار  .  می باشـنـد  مـاجـرا از ایـن ق

ـرای   است که دولت از بانک ھا ب
ــت  . ســاخــت مســکــن وام گــرف

ــزمــان از مــردمــی کــه در   ھــم
خواست خانه داشتند خواسته شـده  
با گرفتن وام از بانـکـھـای طـرف  
ـبـت   قرار داد با دولت، نسبت بـه ث
نام و خـریـد ایـن خـانـه ھـا اقـدام  

  ٢٠  تـا  ١٠ این وام ھا از  .  نمایند 

ـیـل  .  میلیون در نوسان اسـت  بـه دل
کمبود مسکن و گـرانـی کـرایـه  
ــادی از مــردم   ــعــدادی زی ــه ت خـان
فریب این سیاست دولت را خـورده  
ــه امــیـد خــانـه دار شــدن وام   و ب

ــد  ــن ــت و  .  گــرفــت ــان دول ــزم ــم ھ
باندھایش خانه ھای نیمه تمـام را  
به تعدادی از متقاضیـان دادنـد و  
ـر مـردم   شروع کردنـد بـه فشـار ب
برای باز پرداخت قسـط وام ھـای  

ـیـب دولـت  .  گرفته شده  ـرت بـدیـن ت
چندین برابر پول سـاخـت خـانـه از  

بـه اعـتــراف  .  مـردم اخـاذی کــرد 
کمیسیون مسکـن و شـھـرسـازی  
مجلس، درآمد دولت احمدی نـژاد  
ـیـش از   و باندھایش در این پروژه ب
دو برابر ھزینه ساخت خـانـه ھـای  

بـاز بـه  .  مسکن مھـر بـوده اسـت 
اعتـراف وزارت مسـکـن و شـھـر  
ــزارش   ــد گ ــائــی ــازی و در ت س
مجلس، صدھا ھزار نفر در سراسـر  
کشور برای خرید خانه از بانکـھـا  
ـنـد وبـه شـرکـت ھـای   ـت وام گـرف
ــر پــرداخــت   ســاخــت مســکــن مــھ
کردند به این امـیـد کـه صـاحـب  

در نـھـایـت خـود ایـن  .  خانه شوند 
باندھا اعالم کردند که  کـال در  

ـر   ـیـشـت بیست سال گذشته کمی ب
 ھزار واحد خـانـه سـاخـتـه  ٢٠٠ از  

شده است که کـفـاف درخـواسـت  
ـرای مسـکـن را   تقاضای مـردم ب
ـر در   ـف نداده و ھنوز صدھا ھـزار ن
لــیــســت دریــافــت مســکــن مــی  

ـر  .  باشند  ـف البته این صدھا ھـزار ن
اقساط مسکنی را که قرار اسـت  
ـیـش بـه   ـیـشـاپ ـرنـد، پ تحویل بـگـی
بانکھا و مافیـای مسـکـن مـھـر  

بـعـالوه ھـمـیـن  .  پرداخت کـره انـد 
صدھا ھزار نفرناچارند وام مسکـن  
به ھمراه سوده مورد نـظـر بـانـک  
ھای طرف قرار داد بـا دولـت در  
ـردازنـد  . پروژه مسکن مھر را نیز بپ

بدین ترتیب صدھا ھزار نفر رسـمـا  
بدھکار دولت و طرح ھایـش شـده  
و زیر قرض رفته اند، بدون اینـکـه  

پروژه مسـکـن  .  صاحب خانه شوند 
مھر یکی از شبکه ھای بـزرگ  
مافیایی حکومت است که رسما  
توسـط دولـت راه انـدازی و اداره  
ـیـارتـومـان پـول   ـل شده و صدھا مـی
ـیـونـھـا   ـل مردم را دزدیده  و سر مـی
نفر به بھانه خانـه دار شـدن کـاله  

ماجرای دزدیھا تـا  . گذاشته است 
ــدھــای   ــه کــه بـان ــشـرفــت آنـجــا پــی
ـیـق   مجلسی یک کمیسیون تـحـق

 . در این باره تشکیل داده اند 
 

برنامه دولت روحانی 
برای تامین مسکن مردم 

 چیست؟
با روی کار آمدن دولت روحـانـی،  

طـرح   «مسـکـن امـیـد »ھم پروژه  
ـر کـار در  .  شده است  ربیـعـی وزی

ـروژه مـیـگـویـد  بـا  »: توضیح این پ
ـیـاد مسـتـضـعـفـان و   ـن ھمکاری ب

  ٦  تا  ٣ وزارت مسکن قصد داریم  
ــمـه شــده و   ــیـون کــارگــر بــی ــل مـی

ــه   ــان ــه را صــاحــب خ ــازنشــســت ب
با گذشت بیش از یـک   .«بکنیم 

ـیـعـی   سال از اعالم این طـرح ، رب
در ھفته گذشته اعـالم کـرد کـه  

شناسایی افراد محرم و و فـاقـد  »
ـم  دولـت   .«مسکن را آغاز کرده ای

 «مسکن امید »روحانی در پروژه  
ھم مانند دولت احمدی نژاد رسما  
میخواھد به بھانـه صـاحـب خـانـه  

 میلیون کارگـر اخـاذی  ٦ شدن از  
ــاتـی از ایـن طــرح   .  نـمــایـد  جـزئــی

ـرون درز   ـی جسته و گریـخـتـه بـه ب
دولت بـطـور ضـمـنـی  . کرده است 

ـــه   ـرده اســـت کـــه ب اعـــالم کــ
متقاضیان مسکن وام داده خـواھـد  
ـرای   شد، قرار است حق مسـکـن ب
ـیـک از   چندین سال بطور اتـومـات
دستـمـزدھـای کـارگـران مـاھـانـه  

ـر شـــود  ـــا  .  کســ وزارت کـــار ب
ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــاری س ــک ــم ھ
اجتماعی  مـوضـوع  سـھـم حـق  
مسکن کارگران بیمه شده تامـیـن  
ــور خــود   ــت اجــتــمــاعــی را در دس

ــه  .  گــذاشــتــه اســت  ــرســی ب ــت دس
اطالعات این بخـش از کـارگـران  
که در نزد تامین اجتماعـی مـی  
باشد، کار سازماندھی اخـاذی و  
ـــدھــــای   ـــان ـرای ب ــ دزدی را ب
ـر مـی کـنـد  . حکومتی راحـت ت

بدین ترتیب پای تامین اجتمـاعـی  
ـرسـود   و باندھـایـش بـه تـجـارت پ
. مسکن امید رسما باز شده اسـت 

عالوه بر این بنیاد مستضعفان ھـم  
. قرار است سھـمـی داشـتـه بـاشـد 

فعال اینھا دارند بـا ایـن مـقـدمـه  
ــار   ــب ــن اعــت ــامــی ــال ت ــی دنــب چـیــن

یک بـخـش دسـت بـه  . میگردند 
نقد این اعتبار از  دسـتـمـزدھـای  

اخـاذی و  .  کارگـران مـی بـاشـد 
ـیـن  ٦ دزدی از   میلیون کـارگـر اول

ـروژه   سھم دولت روحانی در ایـن پ
ـرار  .  می بـاشـد  در قـدم بـعـدی ق

است تـعـاونـی ھـای مسـکـن بـا  
ــن   ــامــی ــای ت ــدھ ــان ــکــاری ب ھــم
ـتـی   اجتماعی و بانک ھـای دول
شریک در این خـوان یـغـمـا، وام  

مافیای دولتی مسکن 
 مسکن امید ازمسکن مھر تا
 

 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـر بـدھـنـد ٦ مسکن به   .  میلیون نف
طبعا با سود و بھره ھـای سـرسـام  

در نـھـایـت کـل ایـن  .  آور بانکی 
 «مسکن مھر »پروسه نظیر پروژه  

ـنـد بـا   دولت احمدی نژاد درزد و ب
باندھای قدرتمند نظام و مافـیـای  
عظیم مالی شاغل در این بـخـش   

خـالـصـه  .  به پیش برده خواھد شـد 
ـروژه   «مسکن امید »کالم پروژه   پ

ــی دزدی    ــدھـــی رســـم ــازمـــان س
باندھای دولت روحانی در بـخـش  
. ساخت و ساز مسکن می بـاشـد 

دولت روحانی و وزارت خانه ھـای  
مسکن و شـھـرسـازی، بـه ھـمـراه  
ــمــاعــی و   ــت ســازمــان تــامــیــن اج
باندھای زیر مجـمـوعـه اش، ایـن  

ـروسـه  .  طرح را به پیش می برند  پ
ھمان است که باند احـمـدی نـژاد  

کمبود مسکـن و بـاال  .  پیش برده 
بودن ھزینه ھـای اجـازه مسـکـن،  
ــت و   ــکــوم ــی بــرای ح ــمــت ــع ن
باندھایش شده اسـت کـه از ایـن  
وضعیت سوء استفاده کـرده و بـه   
بھانه  ساخت مسکن ارزان وخـانـه  
دار کردن مردم، دوباره ھمان طـرح  
ھای دوره احمدی نژاد را این بـار  

ــوان پــروژه  ــحــت عــن مســکــن  »ت
ــد  ــی ــرنــد «ام ــب ــت  .  بــه پــیــش ب دول

روحانی ھمان سیـاسـتـھـای دولـت  
ـرار   قبلی را در پیش گـرفـتـه و ق
ـیـش   ھم نبود سیاست دیگری در پ

اولویت اول ایـن دولـت ھـم  .  بگیرد 

تامین به موقع و کامل ھزینه دم  
و دسـتـگـاه سـرکـوب و اعـدام و  
زندان، ، تشدید سرکوب مـبـارزات  
مردم جھت تثبیت حـکـومـت ، و  
اولویت دومش دادن سھم بانـدھـای  
رژیم از بودجه، سازماندھـی ، راه  
ـم   اندازی و مدیریت شبـکـه عـظـی
. دزدیھای، حکومـت مـی بـاشـد 

دولت روحانی ھـم دولـت دزدان و  
قاچاقچیان ، دولت تحمیل فقـر و  
فالکت ھمراه بـا سـرکـوب مـردم  

انتظار تـامـیـن مسـکـن  . می باشد 
ــردم تــوســط ایــن دولــت،   بــرای م
ـیـھـوده اسـت  . انتظـاری پـوچ و ب

آنچه که ھم اکـنـون مـردم دارنـد  
ـقـامـت و مـبـارزه شـان   نتیجه است

برای تحمیل حق و حـقـوق بـخـور  
. نمیرشان به حکومت مـی بـاشـد 

ــد حــق شــان را از   ــاچــارن مــردم ن
در  .  حلقوم حکومت بیرون بکشـنـد 

طول سه دھه گذشته ھم وضعیـت  
ـنـھـا  . ھیمن بوده است  در نتیـجـه ت

ــرای پــایــان دادن بــه وضــع   راه ب
موجود، ھمانا گسترش مـبـارزه و  
ــن   ــه ای ــم ــه ھ ــی اعــتــراض بــرعــل
سیاستھـای ضـد مـردمـی دولـت  
روحانی و کل نـظـام، بـه مـیـدان  
ـر   ـیـونـی مـردم ب ـل آورد نیـروی مـی
ـتـا بـه گـور   علیه حکومت و نھای
سپردن دولت دزدان و قاچـاقـچـیـان  

 .می باشد 
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 ٢١٣ اطالعیه شماره  
ــه   ــت ــه گــزارش کــمــی ــا ب بــن
ـرای ایـجـاد تشـکـل   ھماھنگی ب
ھای کارگری جلـسـه دادگـاھـی  
ریبوار عبداللھی، فعال کـارگـری  
ـرای   و عضو کمیته ھماھنـگـی ب
کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  

  ١٥ کارگری، در روز چھارشنبـه  
ـقـالب   بھمن در شعبه اول دادگاه ان

 .سنندج برگزار گردید 
 

ـیـش از   در این جـلـسـه کـه ب
چند دقیقه طول نکشـیـد قـاضـی  
ـلـھـی را بـه   پرونده، ریبـوار عـبـدال
ــه   ــت ــمــی ــت در ک ــام عضــوی ــھ ات
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
ـیـت   تشکل ھای کارگری و فعـال
تبلیغی علیه نظام و به نفع یـکـی  
از احزاب اپوزیسیون، به یک سال  
ــم   ــرده و حــک ــدان مــحــکــوم ک زن

 .صادره را به وی ابالغ نمود 
ـبـال در    ریبوار عبـدالـھـی  ق

ــخ   ــازداشــت و  ٩٣  آذر  ١٩ تـاری  ب
 روز را در بـازداشـتـگـاه  ٢٠ مدت  

ــدج ســپــری   ــن اداره اطــالعــات ســن
ــرد  ــه  .  ک ــق ــی ــرار وث   ٧٠ وی بــا ق

 . میلیون تومانی آزاد شد 
ــم   ــق مســل ــل ح ــک ــق تش ح

ـرای  .  کارگران است  حکم صادره ب

ریبوار عبداللھی بـایـد فـورا لـغـو  
ـیـن و  .  شود  احضار و تھدید فـعـال

رھبران کارگران باید فورا متوقـف  
ھـمـه کـارگـران زنـدانـی و  .  شود 

 .زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 فـوریـه   ٩       ١٣٩٣  بھمـن  ٢٠ 
 ٢٠١٥  

S h a h l a . 
Daneshfar ٢@gmail.com 

h t t p : / / fr ee-t h em -
now.com 

 ٢١١ اطالعیه شماره  
 

مظفر صالح نیا به ستاد 
خبری وزارت اطالعات  
سنندج احضار و مورد 

 بازجوئی قرار گرفت
 

ــدرج در   ــر گــزارش مــن ــا ب بــن
ـیـا از   سایت اتحاد مظفر صـالـح ن
اعضای ھیات مدیره اتحادیه ازاد  

 بھمن   ٢٠ کارگران ایران صبح روز  
به ستاد خبـری وزارت اطـالعـات  

 تـا  ١٢ سنندج احضار و از ساعت  
ـرار گـرفـت ١٤  .  مورد بازجوئی ق

در این بازجوئی مـامـوریـن وزارت  
اطالعات از وی در مـورد عضـو  
گیری در اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایــران، اســامــی اعضــای ھــیــات  
مدیره اتحادیه، برگزاری جـلـسـات  
ـتـھـای   و تصمیمات در مورد فعالی

سـواالتـی  ...  پیش روی اتحادیه و 
را مطرح کردند و از وی مصـرانـه  
ــد تــا از عضــویــت در   ــن خــواســت
اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفـا  

اما مظفـر  .  و آنرا کتبا اعالم کند 
صالح نیا ضمـن پـاسـخـھـای الزم  
ـر   در مورد سواالت مـطـرح شـده ب
ــه و عــدم   ــحــادی ــودن ات ــی ب ــون قـان

 .استعفای خود از آن تاکید کرد 

مظفر صالح نیا از چھره ھـای  
شناخته شده کـارگـری در شـھـر  

  ٩٠ سنندج است که در دی مـاه  
نیز در پی اعتـراض انسـانـی اش  
به خوابیدن یک کارتن خواب در  
ــان در ھــوای ســر   ــاب ــار خــی کــن
زمستانی، بازداشت و زندانی شـد  

ــتــه تــجــمــع و   ــف و بــعــد از دو ھ
ــواده ھــا و   اعـتــراض پــرشــور خــان

 .حمایت ھایی از سوی مردم آزاد شد 
ــم   ــق مســل ــکــل، ح حــق تش

جمھوری اسالمی  .  کارگران است 
ـیـن کـارگـری را   رھبران و فـعـال
بخاطر عضویت در تشـکـلـھـایـی  
که به ھمت خودشان تشکیل شده  
است، زیر فشار میگذارد تـا ایـن  
تشکلھا را به انحالل بـکـشـانـد و  
ـراضـات   ـیـابـی اعـت جلوی سـازمـان

ــگـیــرد  خصــوصــا  .  کـارگــری را ب
حمالتش را به اتـحـادیـه آزاد کـه  

مبتکر به راه انداختن طوماری بـا  
 ھــزار امضــا بــر ســرخــواســت  ٤٠ 

ـر   افزایش دستمزدھاست و جنبش ب
ــه   ــن خــواســت امســال بـا ب سـر ای
میدان آمدن کارگران ایران خـودرو  
ابعاد گسترده تری گرفـتـه اسـت،  

در ھمیـن  .  تشکل شدت داده است 
راستاست که در ھمین روز جمـیـل  
ـران ایـن   محمـدی یـکـی از رھـب
اتـحــادیـه مـورد مــحـاکــمـه قــرار  
ـم زاده از   ـر عـظـی گرفـت و جـعـف
ـنـد   دیگر رھبران آن برای دھم اسـف

ایـن احضـار  .  محاکمه خواھد شد 

ھا و محاکمات فرمایشی باید با  
ـرده و سـراسـری   اعتـراضـی گسـت

ـران و  .  پاسخ گیرد  فشـار بـه رھـب
ــا   ــایـد ب ــھـای کــارگـری ب تشـکــل
ـر بـه آنـان   پیوستن ھر چه وسـیـعـت

 . پاسخ قاطعانه ای بگیرد 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 فـوریـه   ٩       ١٣٩٣  بھمـن  ٢٠ 
 ٢٠١٥  

 ریبوار عبداللھی از فعالین کارگری سنندج 
  سال زندان محکوم شد١به 
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تعیین نرخ دسـتـمـزھـا   :  مقدمه 
ـر  .  گفتـمـان آشـنـایـی اسـت  کـمـت

ـــات   ــق ــی از مــردم از طــب کس
ـنـد کـه بـا ایـن   اجتـمـاعـی ھسـت
. گفتمان آشنایی نـداشـتـه بـاشـنـد 

ـیـب   ـق آشنایی و حسـاسـیـت و تـع
میزان دستمزدھا در این سـطـح در  
خیلی از جوامع و کشورھا وجـود  

زمینه ھـای حسـاسـیـت و  .  ندارد 
آشنایی وسیع با میزان دستـمـزدھـا  
مسئله ای اجتماعی و سـیـاسـی  

برآمده از وضعیت معیشتـی  .  است 
و قبول احساس مسئولیت خـانـواده  
ھای کارگر و کارکنان مزدبگیـر  

ـران اسـت  ـیـش از  .  در جامـعـه ای ب
ـران   پنچاه میلیون از جمعیت در ای
کارکنان و کارگرانی ھستند که  
ـتـصـادی زنـدگـی   بر اثر فشـار اق
ــه فشــار   ــگــن ــھــا در مــن روزانـه آن
ــوق و دســتـمــزد قــرار   مـالـی، حـق

دستمزد مکفی و حـقـوق  .  گرفته 
ـرای   مناسب  فاکـتـور مـھـمـی ب

بـه ھـمـیـن  .  تامین معیشت اسـت 
دلیل تعیین نرخ دستمزد و حـقـوق  

 . ھا گفتمان آشنایی است 
ــارگــران و   ــا بــرای ک ــورژواھ  ب
ـــات   ـی ــ ـــھـــا ادب ـــا آن ھـــمـــدردی ب

در  »میگویند؛  .  کالسیکی دارند 
ـنـه   ـی فرھنگ ایرانی نیز دسـتـان پ
بسته کارگر نیز ھمیـشـه مـقـدس  
بوده است و از غـزالـی تـا فـیـض  
ـردوســـی و   ــ ـــی، از ف ـــان کـــاش
ناصرخسرو تا مولوی و ابن یمیـن،  
از سعدی تا جامی، ھمـه جـا بـه  
ـر مـی   اشعار و عبـارات نـغـزی ب
ـم کـه کـار را تـحـسـیـن و   خـوری

ـرای   .«کارگر را می سـتـایـد  و ب
ـراز   " ھـمـبـسـتـگـی " دلنوایـی و اب

که البته کارگران امـا  »میگویند  
نه تنھا در ایران بلـکـه در سـراسـر  
ــه از   ــکــی از آن دســت جــھــان ی
ـنـد کـه   قشرھای اجتماعـی ھسـت

ایـن   .«حقوقشان پایمال مـی شـود 
ـرای  "  دلسوزی " ھا و  "  خوشرویی "  ب
ـرای  "  دستان پینه بسته "  تشریفات ب

انجام ضیافتی است که چـنـدیـن  
ـیـش   سال است سفره کارگـران و ب

ـران   ـیـون از مـزدبـگـی ـل از پنچاه می
ـرار داده   جامعه را  مورد حمـلـه ق

سفره آنھا را ھر سال کم رونـق  .  اند 
 .  تر کرده اند 

ــت  ــن مــعــاون  :  دول ــده ت ــف حســن ھ
روابط کار وزارت تـعـاون، کـار و  
ـرجـــع   ـــمـــاعـــی و مــ ـت رفـــاه اجــ
تصمیمگیری در روابط کـارگـر و  

ــا در   ــاه در  ٢٨ کــارفــرم دی م
ـتـه   ارتباط با نرخ دسـتـمـزدھـا گـف

ــحــث  »اســت؛   وزارت کــار در ب
کـنـد و ھـر    دستمزد دخالتی نـمـی 

دو گروه کارگری و کارفـرمـایـی  
ـرسـنـد   باید در مورد آن به توافـق ب
و بسته پیشنھادی خود را بـه مـا  

ـم بـدون  .  ارائه دھند  ـی درصدد ھسـت
ـتـظـارات تـورمـی در   آنکـه بـه ان
ـم، قـدرت خـریـد   جامعه دامن بزنی

  ١٣٨٤ کارگران را کـه از سـال  
ـران    یک  ـقـی جـب سوم شده به طـری
زیرا معتقدم سھـم دسـتـمـزد  .  کنیم 

در قیمت تمام شده تولید کم اسـت  
ھای مبادله و    و باید بتوانیم ھزینه 

ـیـمـت تـمـام شـده کــارفـرمـا را   ق
ــمــزدی   ــا دســت کــاھــش دھــیــم ت

  .«مطلوب تعیین شود 
جبران قـدرت خـریـد کـارگـران بـا  
ارقام و نرخ تعیین شده دستـمـزدھـا  

انتظارات تورمی شاخه  .  ربط دارد 
ھــای گســتــرده ای از عــرصــه  
. اقتصاد در بازار را شامل میشود 

جبران قـدرت خـریـد کـارگـران و  
مزدبگیران  جامعه بـا جـنـگ و  
دعوای جناحھـای  دولـت ھـا و  
ـیـسـت و   دولت یـازدھـم عـمـلـی ن
تاکنون بعنوان کالف سـردرگـمـی  

برای کارگـران،  .  باقی مانده است 
جبران قدرت خرید و رنگیـن شـدن  
ــھـا بـه مـعــنـی کـاھــش   سـفــره آن
گرانی، اشتغال و بـاز شـدن بـازار  
ـیـون   ـل کار بر روی بیش از سه مـی
از نسل جوانی که وارد بازار کـار  
ــر و   شــده و ده ھــا ھــزار کــارگ
کارکنانی  که ھر روزه اخـراج و  

گریز دولـت  .  بیکار شده اند، است 
و کارفرماھا و عدم جواب روشـن  
و شفاف به نرخ دستمزدھا و قالـب  

کردن توافقات کارفرما بـا گـروه  
در واقع عنـاصـر  ( کاری کارگری 

خانه کارگریھـا و انـجـمـن ھـای  
از نظـر کـارگـران امـری  )  صنفی 

باطل و در جھت منـافـع دولـت و  
ــچــه   ــا آن ــاھــا اســت وب کــارفــرم
کارگران میخواھنـد، ھـمـاھـنـگ  

 . نیست 
ھا دربـاره      اصغر آھنی :  کارفرماھا 

ــھــادی مــزدی   ــشــن ــه پــی   ٩٤ بســت
ـبـه    كارفرمایان در جـلـسـه سـه  شـن

ــی كــار،  ١٤  بــھــمــن شــورای عــال
دربـاره بـحـث مـعـیـشـت  »:  گفـت 

. كارگران چند بحث مـطـرح اسـت 
ھـایـی كـه مـا در    یكی از بـحـث 

جلسات گـذشـتـه شـورای عـالـی  
ـم ایـن بـود كـه   كـار مـطـرح كـردی

ــه  ــن ــران ھــزی ــاری    كــارگ ــی ھــای بس
ــاحــث درمــانــی خــود   ــب صــرف م

ای    گـونـه   دولت بـایـد بـه .  كنند   می 
ریزی كند تا بحث درمـانـی    برنامه 

وی ادامـه  .  كارگران رایگان باشد 
اعتقاد ما این است كه دولـت  : داد 

ـرای    با توجه به سرانه  ای كه باید ب
ــص دھــد، بــحــث   ــخــصــی درمــان ت
ــران رایــگــان   ــرای كــارگ درمــان ب

ــود  ــاد  .  ش ــھ ــشــن ــث دوم پــی ــح ب
كارفرمایان این است كه دولـت بـا  
تدبیری مالیات حقوق كارگـران را  

مالیات در حال حاضـر  .  حذف كند 
به حداقل دستمزد كارگـران تـعـلـق  

ـم    ما پیشنھاد مـی .  گیرد   می  ـی ـن ك
مالیات حتی به اضـافـه كـار ھـم  

: ھـا ادامـه داد   آھنی .  تعلق نگیرد 
ـر   ـم كـه خـط فـق ما مـطـرح كـردی
. معیار معافیت از مالیـات بـاشـد 

یعنی اگر مراكز آماری و رسمـی  
ـیـون تـومـان را  ٢ طور مثال    به   میل

ـنـد، تـا    خط فقر اعالم مـی  ـن   ٢ ك
میلیون تومان دریافـتـی كـارگـران  

ـیـات نشـود  ــن  .  مشـمـول مـال از ای
طریق كمكی به معیشت كـارگـران  

نماینده كـارفـرمـایـان در  .  شود   می 
شورای عالـی كـار بـا اشـاره بـه  
ـرای حــمـایــت از   ــت ب ــكــه دول ـن ای
كارگران باید منابعی برای ایـجـاد  

ـنـد،    مسكن ارزان  قیمـت تـامـیـن ك

  ٥٠ در حال حاضر بیش از  :  گفت 
ــران صــرف   ــه كــارگ ــن درصــد ھــزی

اصغر آھنی ھا   .«شود   مسكن می 
ـــالم   ـــاه اع ـم دی م ـــشــ در ش

ـرد؛  ـــه  »کــ ـت ـــان بســ ـرمـــای ــ کـــارف
ـنـده   پیشنـھـادی دسـتـمـزد سـال آی
ـم   کارگران را حول و حوش تصـمـی
ــوق   ــش حــق ــزای ــاره اف ــت درب دول
ـم و ارائـه مـی   ـنـظـی کارمنـدان ت

گفتنی است، دولت مـیـزان  .  کنند 
 میلیـون  ٤ افزایش حقوق سال آینده  

 درصـد در  ١٤ کارمند دولـت را  
  .«نظر گرفته است 

دولـت در  :  نامه دولت به کارگران 
ششم دی ماه طـی نـامـه ای از  
ــرد کــه    ــران درخــواســت ک کــارگ

ــرف مــدت   ــر ظ ــث  روز  ١٠ حــداک
راھکارھای علمی و قـابـل دفـاع  
به منظور افـزایـش قـدرت خـریـد  
ـر رقـابـت   کارگران بـا نـگـاھـی ب
پذیری اقتصادی در قـالـب طـرح  
ـنـد  . علمی برای بررسی ارسال کن

ـ نامه دولت به کارگران خـطـاب  ١ 
به آندسته از نھـاد و تشـکـلـھـای  
ــری زرد از جــمــلــه خــانــه   کــارگ
کارگر و شـوراھـای اسـالمـی و  
انجمن ھای صنفی است کـه در  

ـبـه گـری  دولـت،  ( جلسات سه جـان
ــه اصــطــالح   کــارفــرمــا ھــا و ب

ــدگــان کــارگــران  ــن حضــور  )  نــمــای
ـبـه  .  دارند  در این جلسات سـه جـان

ـتـخـب کـارگـران   ـنـدگـان مـن نمـای
دولـت ھـم در ایـن  .  حضور ندارنـد 

جلسات کارفرمای بزرگـی اسـت  
ــر اســاس مــنــافــع خــود و   کــه ب
ــمـات و نــرخ   ـی کـارفـرمـاھــا تصـم

ـ  ٢ .  دستمزدھا را تعییـن مـیـکـنـد 
در نامه دولت بطـور مـزورانـه ای  
ــرخ   ــمــزدھــا و ن ــت ــه افــزایــش دس ب
ــکـــل   ــا بش ــزدھ ــم ــی دســت ــع واق
مستقیمی اشـاره ای نشـده و در  
عوض بر رقابت پذیری اقتصـادی  
و افزایش قدرت خـریـد کـارگـران  

افـرایـش قـدرت  .  اشاره شده اسـت 
ـرخ و   ـم ن ـی ـق خرید به افرایش مسـت
. میزان دستـمـزدھـا مـربـوط اسـت 

امسال دولت و نھـادھـای وابسـتـه  

به آن و مجـلـس و انـجـمـن ھـای  
ـبـل بـه   صنفی بیش از سالھـای ق
ــد   ــتـمــان افــزایــش قــدرت خــری گـف

ــد  ــه ان ــت ــطــور  .  کــارگــران پــرداخ ب
واقعی قدرت خرید مردم در سـطـح  

گـرانـی روز  .  میلیونی پائین آمده 
بروز بیشتر شده، و امنیت شـغـلـی  
و بیکارسازی ھم فـاکـتـورھـایـی  
ھستند که قدرت خرید توده مـردم  
ــط در عــرصــه مــواد   ــه فــق را ن
خوراکی بلکه در عرصـه وسـائـل  
و امکانات زیستی، تزئینی و نـو  
کردن امکانات و لـوازم خـانـگـی  
محتاطانـه و بـه حـداقـل رسـانـده  

ــت  ــارگــران بــرای  .  اس ــواب ک ج
باالبردن قدرت خرید و رونق و رفاه  
ــوق   خـود و خــانـواده ھـایشــان حــق
مناسب و دستـمـزدھـای مـنـاسـب  

 .     است 
ـر  ـر اسـتـاد  :  خط فـق حسـیـن راغـف

اقتصاد و متخـصـص در مسـائـل  
ــر  ــق ــه اســت؛  :  شــنــاســی   ف ــت " گــف

دھد که خـط    محاسبات نشان می 
 برای یک خـانـوار  ٩٣   فقر در سال 

نفری در برخی روسـتـاھـا یـک  ٥ 
میلیون تـومـان اسـت و در شـھـر  

ـیـون و  ٢ تھران ایـن عـدد بـه   ـل مـی
.  رسـد   ھزار تومان در ماه مـی ٦٠٠ 

در حال حاضر سبد خانوار فقیر بـا  
ــوار ثــروت  ــد خــان ــار    ســب ــد بســی مــن

ـفـاوت اسـت  : و افـزودا اســت "  مـت
خانوارھای فقیر تورم بیشتـری را  " 

ـر  .  تحمل می کنند  بنابراین اگر ب
ـر سـال   این اساس بخواھیم خط فـق
ـر   ـق آینده را محاسبه کنیم، خـط ف

 بــرای یــک خــانــوار  ٩٤   در ســال 
ـیـش از  ٥  نفری در شـھـر تـھـران ب
ھـزار تـومـان در  ٢٠٠ میلیون و  ٣ 

 . "ماه است 
سخنان راغفر را اگر مبنای خـط  

ـیـش از  . فقر قبول کنیم  خط فقر ب
ـیـون تـومـان بـا افـرایـش   ـل سه مـی
ناچیز دستمزدھا به معـنـی ادامـه  
ـنـچـاه   سناریوی زندگی بیش از پ
ـران   میلیون از کارکنان و مزدبـگـی
ـر، و حـمـلـه   ـق ـر خـط ف جامعه زی

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 چالشھای تعیین 
 حداقل دستمزد
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ــی   ــدگ ــه زن ــت ب ــاری اس ــک آش
 . کارگران و کارکنان مزدبگیر 

  
ـرای افـزایـش   مبارزات کارگران ب

یـک عـرصـه دائـمــی  :  دسـتـمــزد 
ـراض  کـارگـران در مـراکــز   اعـت
ـرای   تولیدی و صنعتـی مـبـارزه ب

ـم  .  افزایش دستمـزدھـا، اسـت  ـت ھـف
دی ماه اعتصاب کارگران پـارس  
ــش   ــا بــرای افــرای ــایــپ خــودرو س
دستمزد، ھفدھم دی ماه اعتصـاب  
ـران   غذای یکپـارچـه کـارگـران ای
ــه کــمــی   ــراض ب خــودرو در اعــت
ـیـن بـودن پـایـه   دستـمـزدھـا و پـائ

بھمـن اعـتـصـاب  ١١ حقوقی شان،  
کارگران نی بر مجتمع کشـت و  
ـراض   ـردراعـت صنعت کارون شـوشـت

ـیـن بـودن دسـتـمـزد  ـنـھـا  .  به پـائ ای
ــتــصــاب و   نــمــونــه ھــایــی از اع
ـتـه گـذشـتـه   ـراضـات سـه ھـف اعت

ــال  .  اســت  ــا  ١٣٩٣ در س  ده ھ
ـراض کـارگـران    اعتـصـاب و اعـت
برای افزایش دسـتـمـزدھـا تـوسـط  

 . کارگران انجام شده است 
 

در یـکـم  :  ھزینه خانواده کارگری 
بھمن ماه آماری تحلیلی، تـوسـط  
نھادھای وابستـه بـه وزارت کـار  
اعالم کرده است کـه،  مـتـوسـط  
ــوار شـھــری در ســال   ــه خـان ـن ھـزی

 بیش از دومیلیون بوده و بـا  ١٣٩٢ 
ـم تـورم    مـاھـه اول  ٩ احتساب رق

درصد ــ تـورم  ١١/٨٧  (١٣٩٣ سال  
ـیـون و  ) اعالم شـده دولـت  ـل دو مـی

خـط  .  سی صد ھزار تومـان اسـت 
ـیـون   ـل فقر در تھران بیش از سه مـی

ـرخ دسـتـمـزدھـای  .  تومـان اسـت  ن
ـر   کمتر از سه میلیون زنـدگـی زی
ــزان   ــی ــر اســت و ایــن م ــق خــط ف
ـیـت مـالـی ـ   دستمزد، رفاه و امـن
اجتماعی کارگران را در مـعـرض  
خـطـر جـدی قــرار خـواھــد داد و  
ـر   ـر و نـداری را ب ـق سایه شـوم ف
ـیـون   ـل ـنـجـاه مـی زندگی بیش از پ

 .  مزدبگیران را تثبیت خواھد کرد 
 نسان نودینیان   

ــن  ١٢  ــم ــھ ـــه  ( ١٣٩٣ ب ــوری اول ف
 ٢٠١٥( 

***              

ــل مــحــمــدی   ــھــمــن  ١٩ جــمــی  ب
ـم زاده   ـر عـظـی محاکمه شد، جـعـف

 دھم اسفند محاکمه خواھد شد 
طبق خبر مندرج در سایت اتـحـاد،  
جمیل محمدی از رھبران طـومـار  

ـر سـر خـواسـت  ٤٠   ھزار امضـا ب
افزایش دستمزدھا و عضو ھـیـات  
ـران   مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای

  ١٥  بھمن در شعبـه  ١٩ صبح روز  

ــورد   ــھــران م ــالب ت ــاه انــق دادگ
ـرار گـرفـت  در ایـن  .  محاکـمـه ق

ـیـل   دادگاه جمیل محـمـدی بـه دل
ـراضــی   ـیـن اعـت ـپ شـرکـت در کـم
چھل ھزار امضـای کـارگـری و  
عضویت در اتحادیه آزاد کارگـران  

اجـتـمـاع و  ” ایران، تـحـت عـنـوان  
ـر ضـد   تبانی برای ارتکاب جرم ب

مورد محاکـمـه و  “  امنیت کشور 
جمیـل مـحـمـدی  .  تفھیم اتھام شد 

ـیـت   ضمن رد این اتھامات بر حقـان
ــوق   ــاع از حــق کــارگــران در دف

 .انسانی خود تاکید کرد 
ـنـسـت   جرم دیگر جمیل محمدی ای
ـنـده ھـزار   که او جـزو شـش نـمـای
ــری اســت کــه دســت بــه   کــارگ
ــزار   شــکــایــت از غــارت ســه ھ
ــیــارد تــومــانــی از صــنــدوق   ــل مــی

 .سازمان تامین اجتماعی زده اند 
بدین ترتیب جمیل مـحـمـدی کـه  
جرمش دفاع از حـقـوق کـارگـران  

ـبـانـی   است، با اتھام اجتماعی و ت
ـیـت کشـور   برای اقدام علیـه امـن
مورد محاکمه قرار میگیرد، امـا  
ھنوز ھیچ محکومیتـی مـتـوجـه  
ــزار   ــگــران ســه ھ دزدان و غــارت
ــوال   ــی از ام ــان ــوم ــارد ت ــی ــل مــی
ــنــدوق ســازمــان   ــران در ص کــارگ

 .تامین اجتماعی نشده است 
ـرونـده او   جمیل محـمـدی و ھـم پ
ـران   جعفر عظیم زاده دو تن از رھـب
محبوب و مورد اعتماد کارگـری  
ـنـدگـان طـومـار   و ھماھنگ کـن

ــری   ــف ــراضــی چــھــل ھــزار ن اعــت
کارگران نیمه شب دھم اردیبھشت  
ماه سالجاری با یورش مـامـوریـن  
امنیتی به منازلشـان بـازداشـت و  

 روز در  ٤٦  و  ٢٣ به ترتیب مدت  
 زنـدان اویـن مـحـبـوس  ٢٠٩ بنـد  
ـبـال آن  .  شدند  این بـازداشـتـھـا بـدن

صورت گرفت که تعیین دستـمـزد  
ــط فــقــر   ــار زیــر خ ــن ب ــدی چــن

ـراض   شورایعالی کـار مـورد اعـت
ھماھنگ کنندگان و بخـشـی از  
ـنـدگـان طـومـار چـھـل   امضا کـن
ھزار نفری کارگران قرار گرفت و  
آنان با دادن فـرصـتـی بـه وزارت  
کار خواھان تجدید نظر در حداقـل  

ـرای سـال     ٩٣ مزد تعییـن شـده ب
اما بدلیل عدم توجه وزارت  .  شدند 

ـراض   ـراض و اعـت کار به این اعـت
دو سال قبلشان، آنـان طـی نـامـه  
ای به وزیر کار اعالم کـردنـد در  
اعتراض به این بی توجھی ھـا و  

ـر خـط   تحمیل مزد چندین برابر زی
ــران در روز   ــر کــارگ ــر ب ــق   ١١ ف

اردیبھشت ماه دست به تجـمـع در  
در  .  محل وزارت کار خواھـنـد زد 

پی این نامه از سوی ھمـاھـنـگ  
کنندگان طومار چھل ھزار نفری  
ـیـمـه   کارگران، مامورین امنیتی ن
شب دھم اردیبھشت ماه سالجاری  
با ھجوم به منازل جمیل محمـدی  
ــان را   و جــعــفــر عــظــیــم زاده آن

 زندان اویـن  ٢٠٩ بازداشت و به بند  
ـر جـمـیـل  .  منتقل کـردنـد  عـالوه ب

ــدی کـــه امــروز مـــورد   ــم ــح م
ـم   محاکمه قرار گرفت جعفر عظـی
ـبـی بـا   زاده نیز طبق احضاریه کـت
ـبـانـی   اتھامات واھی اجتمـاع و ت
ـیـت   برای ارتکاب جرم بر ضد امـن
داخلی خارجی، اخالل در نـظـم و  
ــم زدن   ــر ھ آســایــش عــمــومــی، ب
امنیت کشور و تبلیغ علیـه نـظـام  
ـنـد   جمھوری اسالمی روز دھم اسف
ماه سالجاری مورد محاکمه قرار  

 .خواھد گرفت 
ـران    دادگاھی کردن فعالین و رھب
ـراض   محبوب کارگری را با اعـت
ـم  . متحد سراسری خود پاسخ دھـی

جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده  
ـران    ھـزار کـارگـر بـا  ٤٠ از رھـب

ــا   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای خــواســت اف
ـنـد  و ایـن کـارگـران بـطـور  .  ھست

ــراض کــل   واقــعــی صــدای اعــت
ـرسـتـاران و   ـلـمـان، پ کارگران، مـع
ـر جـامـعـه   بخش ھای حقوق بـگـی
ـر   علیه دستمزدھای چندین بـار زی

ـنـد  ـر ھسـت دفـاع از ایـن  .  خط فـق
ــھــای   کـارگــران دفــاع از خــواســت
ـرحــق مــا کــارگـران و دفــاع از   ب

به ایـن احضـار  .  تشکلھایمان است 
ــرمــایشــی   ھــا و مــحــاکــمــات ف

 .ضدکارگری اعتراض کنیم 
ـرای آزادی کـارگـران   ـیـن ب  کمپ

 زندانی 
ــمــن  ٢٠  ــھ ــه  ٩       ١٣٩٣  ب  فــوری

 ٢٠١٥ 

 محاکمه جمیل محمدی: ٢١١اطالعیه شماره 
   و جعفر عظیم زاده دو تن از رھبران محبوب کارگری
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 اعتراضات 

 
 تجمع مداوم کارگران شیشه آبگینه 

ـنـه »کارگران کارخانه  : بھمن ٢٠  قـزویـن کـه   «شیشه آبـگـی
ـرای دومـیـن    ماه را دریافت نکرده   حقوق آبان، آذر و دی  اند  ب

 . روز  در کارخانه تجمع کردند 
 

اعتصاب غذای کارگرکارخانه گندله سازی 
 چادرملو اردکان

نفر از کارگران کارخانه گندله سازی اردکـان در سـال  ٢٠٠ 
ـرداخـت   جاری به دلیل عدم انجام تعھدات مدیران در زمینه پ
ـرای کـارگـران   پاداش ونادیده گرفته شـدن سـخـتـی کـار ب
ـراض  زده انـد، کـه در ادامـه   چندین بـار دسـت بـه اعـت
ـراض   اعتراضات کارگران این مجموعه برای نشان دادن اعـت

ـتـی  (  ـی ـف کم بودن پاداش وسختی کار وھمچنین عـدم  کـی
 .بھمن از رفتن به رستوران خودداری کرند ١١ روز ) غذا 
 

اعتصاب مداوم کارگران پیمانی کارخانه 
 لوله سازی اھواز

ـر  ١٢٠٠ :  بھمن ١٨   کارگر کارخانه لوله سازی اھواز که زی
ـیـت دارنـد،   «سیال سازه روشن »نظر شرکت پیمانکاری   فعال

ـراض بـه دریـافـت  )  بھمن ١٣ (از روز دوشنبه   تاکنون در اعـت
ـر  )  آذر و دی (نکردن حقوق طی دو ماه گذشته   ـی و عدم تغی

در کـارخـانـه  .  انـد   وضعیت شغلی خود دست از کار کشیـده 
کنند کـه     کارگر کار می ٤٠٠ لوله سازی اھواز دو ھزار و  

سـیـال  » نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمانکاری  ١٢٠٠ 
 پـوشـش  ٤  شـمـاره یـک، و   در سـه کـارخـانـه  «سازه روشن 

ـفـت   فعالیت دارند و مابقی کارگران قرارداد رسمی وزارت ن
ھستند که به طور مستقیم با کـارخـانـه لـولـه سـازی کـار  

 . کنند   می 
 

 اعتراضات گسترده کارگران فوالد البرز 
ـرز در  ٦٠ :  بھمن ١٨  ـب ـر از کـارگـر کـارخـانـه فـوالد ال ـف  ن

شـان    اعتراض به تعویق سه ماه حقوق و تھدید امنیت شغـلـی 

طـی  .  مقابل ساختمان فرمانداری تاکستـان تـجـمـع کـردنـد 
 بار مقـابـل  ٥ یک ماه گذشته کارگران فوالد البرز بیش از  

. انـد   ساختمان اداره کار و فرمانداری تاکستان تـجـمـع کـرده 
ـبـات   ـرای وصـول مـطـال در ماه ھای مھر و آبان کارگـران ب

کـارفـرمـای  .  خود در چند مرحله دست به اعتـصـاب زدنـد 
ـیـد در ایـن واحـد   ـنـکـه تـول کارخانه فوالد البرز به بھانه ای
ـیـش تـا کـنـون   صنعتی توجیه اقتصادی ندارد از یکسـال پ

 کارگر این کارخانه را بـعـد  ٤٠٠  نفر از مجموع  ٢١٠ حدود  
ـرارداد کـاری  وضـعـیـت  .  شـان اخـراج کـرده اسـت   از اتمام ق

ـیـز بـا   پرداخت حقوق کارگران این کـارخـانـه در گـذشـتـه ن

اعتراض کارگران مواجه شده اسـت  بـطـوری کـه در مـاه  
ھای مھر و آبان کارگران برای وصول مطالبات خود نـاچـار  
ـیـدی کـارخـانـه را   شدند در چند مرحله فعالیت خطوط تول

 .متوقف کنند 
 

 اعتراض کارگران مس سرچشمه 
ـیـل  ١٤ در یک ماه گذشته  : بھمن ١٨   کارگر پیمانی بـه دل

مشکالت قراردادی به وجود آمده بین ارفع سازان و شـرکـت  
ـر   ـراض و اعـتـصـاب سـای مس، اخراج شده بودند که با اعـت

ـتـه  مـنـابـع  .  اند   کارگران مجددا به کار بازگشته  اما به گـف
آگاه، این کارگران اخراجی علـی رغـم بـازگشـت بـه کـار   
ـرارداد نـدارنـد و مـمـکـن   ھنوز  وضعیت باثباتی از لحاظ ق

 .است مجددا بیکار شوند 
ـیـت شـرکـت  ٣٠٠   کارگر مس سرچشمه که تحت مسـئـول

کنند، دو ماه است حقـوقـی    پیمانکاری ارفع سازان کار می 
علـی رغـم شـرایـط سـخـت کـاری کـه  .  اند   دریافت نکرده 

کارگران پیمانی در آن مشغول به کارند از حداقل مـزایـای  
ـیـمـانـی  .  شغلی سایر کارگران برخوردار نیستنـد  کـارگـران پ
ـبـعـیـض  ـرار مـی   ھمیشه در معرض بیشتریـن ت ـرنـد   ھـا ق . گـی

تفاوت در پرداخت مزایا بین کارگران پیمـانـی بـا کـارگـران  
ـیـمـانـی بـا   رسمی و قرارداد مستقیم باعث شده کـارگـران پ

 .  کنند   که آن را ھم به موقع دریافت نمی  -حداقل دستمزد  
ـلـی از حـقـوق   ـیـمـه  درمـان تـکـمـی علی رغم اینکه برای ب

شـود امـا نـزدیـک بـه    کارگران ماھانه مبلغی کسـر مـی 
سال است وقتی برای کارھای پزشکی به مراکز درمانـی  ١ 

ـرداخـت    کنند  باید مجددا مبالغ اضافه   مراجعه می  ای را پ
ـنـھـا  ٣٠٠ از بین  .  کنند    ٤٠  کارگر شرکت ارفـع سـازان ت

ـرخـوردارنـد کـه آن ھـم چـنـدان   ـلـی ب نفر از مـزایـای حـداق
کلیه نیروھای پمپ بنزین شھـرک مـس  .  چشمگیر نیست 

سرچشمه، نیروھای قسمت لیفتراک، تعدادی از کـارگـران  
ـیـس، کـارگـاه تـاسـیـسـات   ـل بخش ماشین آالت کارخانه سی
ـروھـای   ـی کارخانه و کارگاه اجرایی کارخانه شـھـرک از ن
شرکت ارفع سازان ھستند اما ھیچگونه امتیازی از سـوی  

 . گیرد   شرکت مس سرچشمه به آنان تعلق نمی 
 

طوماراعتراضی جمعی از پرستاران 
 !اصفھان

پرستاران مراکز درمانی استـان اصـفـھـان بـاارسـال  :  بھمن ١٨ 
ـراض   ـتـی واعـت طوماری به وزیربھداشت ضمن ابراز نـارضـای

ـنـاسـب     -:  نسبت  به وضعیـت مـوجـودشـان ازجـمـلـه  عـدم ت
نیروی انسانی شاغل در مراکز درمانـی نسـبـت بـه تـعـداد  
بیماران مراجعه کننده به مراکـز درمـانـی وتـحـمـیـل فشـار  
ـنـی و بـه ویـژه   ـی کاری بسیار زیاد به کلیه کـارکـنـان بـال
ـیـت خـدمـات درمـانـی و   ـف پرسنل پرستاری و کـاھـش کـی
ـرسـتـاران بصـورت   ـیـمـاران وجـذب پ مراقبتی ارائه شده بـه ب
ـراردادی بـه   شرکتی وعدم تبدیل وضعیت پرسنل پرستاری ق
پیمانی و رسمی که باعث نارضایتی وجدایی بخش عـمـده  
. ای از پرستاران از بدنه سیستم بھداشت و درمان شـده اسـت 

ـرسـتـاری  - افزایش دریافتی پرسنل بالینی و به ویژه کـادر پ
که مقرر شده بود از ابتدای مـھـرمـاه سـال جـاری کـارانـه  

ـر  مـیـانـگـیـن کـاران ١.٧ ھای پرستاران با ضریب   ـراب   ٦ ?   ب
ابتدایی سال پرداخت شود که در عمل در بسیاری از  ?  ماه 

ـرداخـتـی   موارد چنین چیزی مشاھده نمی گردد و مبالـغ پ
طرح  پرداخت مبلغـی    -!!  بسیار کمتر از این مبلغ می باشد 

ـرسـتـاری در  "  فوق العاده شغل  " تحت عنوان   ـرسـنـل پ بـه پ
جھت جبران بخش کوچکی از بار کاری افزایش یافـتـه آن  
ھا از سوی دانشگاه ھای علوم پـزشـکـی صـورت گـرفـت  

امـا نـکـتـه تـأسـف  . که این موضوع جای خشنودی داشت 
ـلـغ نـاچـیـز بـه   برانگیز در این زمینه عدم پرداخت ھمین مـب
" پرسنل قراردادی شاغل در مراکز درمانـی تـحـت عـنـوان  

ـیـمـانـی  ٣ پرسنل تبصره   ایـن مـوضـوع  .  اسـت "   یـا شـبـه پ
ـرسـنـل   درحالی اتفاق افتاده است که بـخـش اعـظـمـی از پ
پرستاری، تحت عناوین فوق و به صورت قراردادی در حـال  
ـیـمـاران مـی بـاشـنـد امـا   خدمت به مـراکـز درمـانـی و ب
متأسفانه در اجرای این طرح نادیـده انـگـاشـتـه شـده و ایـن  
موضوع باعث افزایش نارضایتی این بخش  عـمـده از کـادر  

مھم ترین خـواسـتـه ھـای خـود را بـه  .  پرستاری شده است 
اجرای قانون تعرفـه گـذاری خـدمـات  -١ :  شرح زیربرشمردند 

 سال است که بر زمـیـن مـانـده و بـه  ٨ پرستاری که حدود  
بھانه ھای مختلف از جمله نبودن بـودجـه بـه مـرحـلـه اجـرا  

ـرسـتـاری از سـھـم  -٢ !  نرسیده است  افزایش کارانه پرسـنـل پ
پرداختی بیماران و بیمـه  ( درآمدھای حاصل از بیمارستان ھا  

به طور عادالنه، ھمـانـگـونـه کـه در مـورد ھـمـکـاران  ) ھا 
-٣ .  محترم و زحمتـکـش پـزشـک صـورت گـرفـتـه اسـت 

ـرسـنـل  "  فوق الـعـاده شـغـل  "  برقراری حق   ـیـه پ جـھـت کـل
ـراردادی   ـبـصـره  ( پرستاری از جمله پرستاران ق  یـا شـبـه  ٣ ت

اقـدام در  -٤ !! که به ورطه فراموشی سپرده شده اند ) پیمانی 
جھت اخذ مجوزھای الزم جھت استخدام پرستاران به شـکـل  
ـرسـتـاران   پیمانی و ھمچنین تبدیل وضعـیـت اسـتـخـدامـی پ
قراردادی با توجه به کمبود شدید نیروی پرستاری در حـوزه  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـرسـتـاران بـه اسـتـخـدام ھـای   درمان و عدم اقبال عمومی پ
بسیاری از پرستاران سال ھاست که بـه  ( شرکتی انجام شده  

صورت قراردادی در مراکز درمانی مشغول به خدمـت بـوده  
و به دلیل عدم اطمینان خاطر از وضعیت استـخـدامـی خـود  
ـم بـھـداشـت و درمـان   به تدریج در حـال جـدایـی از سـیـسـت

پرستاران مراکز درمانی استان اصـفـھـان در پـایـان  )  ھستند 
یادآورشدند که مصرانه پیگیر خواسته ھـای قـانـونـی و بـه  

 )منبع سالمت نیوز .(حق خود در روز پرستار خواھند بود 
  

 راننده کامیون در ٥٠٠سومین روز تحصن 
 «سیمان ارومیه»کارخانه 

ھای کارخانـه    ھای پایانه    نفر از راننده ٥٠٠ بیش از  : بھمن ١٦ 
سیمان ارومیه برای سومین روز پیاپی در واکنش به تـوزیـع  

ـنـد در    ناعادالنه بار از سوی شرکتھای حمل و نقل می  خوان
. پـایـانـه سـیـمـان ارومـیـه تـحـصـن کـردنـد  «سـالـن ایـالن »

ھای حمل و نقل مستقر در پایانه کـارخـانـه سـیـمـان    شرکت 
  ٩٠ داران،    ارومیه بدون در نظر گرفتـن نـوبـت بـار کـامـیـون 

درصد از بارھای سیمان کارخانه را به کامـیـونـھـای طـرف  
این در حـالـی اسـت کـه طـبـق  . سپارند   قرار داد با خود می 

ـنـدگـان    تفاھم نامه  ای که پیش از این بین انجمن صنفی ران
ای حمل ونقل سیمان ارومـیـه    کامیون و انجمن صنفی پایانه 

بایستی شرکتھای حمل ونقل به ھمـه    امضاء شده است، می 
ھـا    کامیونداران طبق نوبت بار ارائه دھنـد امـا ایـن شـرکـت 

ـقـه  ـی ای عـمـل    بدون در نظر گرفتن تفاھم نامه بـه طـور سـل
 .کنند   می 

در   «کاشـی ارچـیـن »نفر از کارگر کارخانه  ٤٠٠ اعتصاب  
 میبد یزد 

ـبـد   «کاشـی ارچـیـن »کارگران کارخانه  :   بھمن ١٥  در مـی
ـیـش از    یزد،  در اعترا  ص به  عدم پرداخت دو ماه حقوق و ب

ـتـه گـذشـتـه  در  ٨   ماه بیمه و پاداش و عیـدیـطـی دو ھـف
ـیـل عـدم  .    اعتصاب بوده اند  در یک سال گذشـتـه بـه دل

تامین مواد اولیه توسط شرکت بعضی اوقـات کـارگـاه در  
ـفـی    دوشیفت تعطیل می  ـی ـلـه بـاعـث بـالتـکـل شد و این مسئ

کارگران شده بود به نحوی که به دلیـل اوضـاع نـابسـامـان  
شرکت تعدادی از کارگران طی ماھھای گذشتـه کـار در  

اند و در جستـجـوی کـار دیـگـری     رھا کرده     این کارخانه را 
ـر روزانـه  .  ھستند  در یک ساله گذشته بن کارگری و شـی

 .ھم به کارگران داده نشده است 
 

ای کارگران  پایان مشروط اعتصاب یک ھفته
 «تکاب نیرو»

ـبـھـایشـان  :  بھمن ١٤  کارگر اعـالم کـرده انـد کـه اگـر طـل
کـارگـران  .  پرداخت نشود دوباره دست به اعتراض خواھند زد 

ـراض و تـحـصـن در   ـتـه اعـت تکاب نیرو بـعـد از یـک ھـف
اعتراض به تعویق پرداخت دو سال پاداش کار و یـک سـال  
سختی کار خود در نمازخانه کارخانه بصورت مشـروط بـه  

ـر از کـارگـران بـه  ٥ در این روز  . اعتصابشان پایان دادند  ـف  ن
ـرض کـارخـانـه بـا  ٦٠ نمایندگی از سـوی    کـارگـر مـعـت

به گفتـه کـارگـران  .  مدیریت برق منطقه ای نشست داشتند 
. ھر کدام از آنھا مبلغی حدود سه میلیون تومان طلبـکـارنـد 

کارگران اعالم کرده اند که اگر به خواست آنان پـاسـخ داده  
ـنـد زد  ـرو  .  نشود دوباره دست به اعتصاب خـواھـن ـی تـکـاب ن

ـرق    یکی از واحدھای زیر مجمـوعـه شـرکـت مـنـطـقـه  ای ب

ـبـار   ـتـه کـارگـران در واقـع حـکـم ان تھران است که به گـف
ـم  .  مرکزی این شرکت را دارد  ـت ایـن کـارگـران از روز ھـف

روز  ( تا روز سـیـزدھـم بـھـمـن  )  شنبه ھفته گذشته   سه (بھمن  
آنـھـا ھـر روزه  .  بطور متحدانه در اعتصـاب بـودنـد )  گذشته 

ورود و خروج خود را در دفتر مخصوص ثبت میکردند ولـی  
از حاضر شدن بر سر کار خودداری کرده و در تحـصـن بسـر  

کارگران برای جلوگیری از ھـرگـونـه اخـاللـی در  .  میبردند 
. ھای انبارھای این شرکت را بسته بـودنـد   اعتصابشان، درب 

ـیـت خـود را  ٧٠ بنا بر خبر از ساعت    که این شرکـت فـعـال
شروع کرده است، ھمواره با مشکـل دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  

 .روبرو بوده اند 
 

کارگران نورد لوله صفا، با التیماتوم به 
کارفرما یک ماه حقوقشان را دریافت 

 کردند
 کارگر نورد لولـه صـفـا در اراک  ١٠٠٠ بیش از  : بھمن ١٤ 

 بھمن دست به اعتصاب زدند تـا حـقـوق مـعـوقـه  ١٢ از روز  
ـنـد  کـارگـران در روز سـوم اعـتـصـاب  .  خود را دریافت کـن

 بھمن تجمع اعتراضی خود را به بیـرون کـارخـانـه  ١٤ یعنی  
کشاندند و با آتش زدن الستیک اعتـراض خـود را تشـدیـد  

تشدید این اعتراض از سوی کارگران کارخانه نـورد  .  کردند 
لوله صفا در حالی رخ داد که دھھا راننده حمل محصـوالت  
و مواد این کارخانه نیز در پی عدم پرداخت مطالبـات شـان  
از سوی کارفرما در ھمانروز در محل کـارخـانـه دسـت بـه  

 .اعتراض زدند 
ـران کـارفـرمـا در   بنا به گزارش اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای

ـلـی  ١٤ اقدامی انتقام جویانه از ظھر    بھمن دسـت بـه تـعـطـی
کارخانه زد و اعالم کرد که تا آخر سال کارخـانـه تـعـطـیـل  

ـرای  .  است  با پیش آمدن این وضعیت کارگران اعتـصـابـی ب
دستیابی به حقوق معوقه خود طی تماسی بـا فـرمـانـداری  
: شھرستان ساوه و دیگر مسئـوالن ایـن شـھـر اعـالم کـردنـد 

چنانچه کارفرما طبق توافق قبلی دستمزد مـعـوقـه مـا را  
پرداخت نکند ھمراه با ھمسران و فرزندانمان دست به تـجـمـع  

ـیـمـاتـوم  .  در مقابل فرمانداری خواھیم زد  ـت در پـی ایـن اول
ـرداخـت شـد ٥ ساعت   .  عصر امروز یکماه حقوق کارگـران پ

ـریـن   ـرت حضور اعضای خانواده ھای کارگران یکـی از مـوث
اقدامات اعتراضی برای جلب ھمبستگی سایر مـردم شـھـر  

 .و اجتماعی شدن و رسانه ای شدن اعتراضات است 
 

 گزارش
 

 کارگرمعترض کارخانه ذوب ٤٠اخراج 
 آھن اردبیل

ـیـل  :  بھمن ١٤  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعـی اسـتـان اردب
ـلـه بـا   ـیـل ومـقـاب برای رفع مشکل کارخانه ذوب آھـن اردب
ـرداخـت حـقـوقشـان   تجمعات کارگران دراعتراض بـه عـدم پ

اعتراض کـارگـران  .  کارگرمعترض را پیشنھاد داد ٤٠ اخراج  
ـرداخـت ھشـت مـاه   کارخانه ذوب آھن اردبیل به دلیل عدم پ
دستمزد نشان داد کـه ھـمـچـنـان وعـده ھـا و مـانـورھـای  
تبلیغاتی ھیچ نماینده و مسئولـی در اسـتـان گـره گشـای  

 نفر از کـارگـران  ٢٥٠ . مشکل این واحد تولیدی نشده است 
.  روز است حقوق نـگـرفـتـه انـد ١٥ می گویند ھشت ماه و  

ـیـازھـای   اغلب خانواده ای دارند که چشم انتظـار تـامـیـن ن
ـبـل  .  اولیه زندگی خود ھستند  عالوه بر این عـیـدی سـال ق

طلب کارگران از کارخانه است و از ابتدای امسال نیـز کـه  
 ماه از آن باقی مانده فقط حقوق دو مـاه خـود را  ١.٥ فقط  

 .دریافت کرده اند 
 

احضار کیومرث واعظی و جبار حاجی 
 مرادی به پلیس امنیت شھرستان سنقر

ـیـس  :  اسـمـاعـیـل عـبـدی -حقوق معلم و کارگـر -بھمن ١٧  ـل پ
ـر طـی احضـاریـه ھـایـی   ـق اطالعات و امنیت شھرستان سـن
جداگانه آقایان کیومرث واعظی و جبار حـاجـی مـرادی از  
فعاالن صنفی معلمان را جھت پاره ای توضـیـحـات احضـار  

جبار حاجی مرادی و کیومرث واعـظـی از اعضـای  .  کرد 
ـر بـوده و مـورد   ـق ـلـمـان در سـن فعال دفتر کانون صنفی مع
وثوق ھمکاران و از صنفی ترین و شفاف تریـن فـرھـنـگـیـان  

ـبـه  . منطقه ھستند  ـنـجـشـن آقایان واعـظـی و مـرادی روز پ
 به اداره پلیس امنیت سنقر رفتنـد و پـس  ٩٣ شانزدھم بھمن  

ـیـل احضـار ایـن دو  .  از چند ساعت بازجویی آزاد شـدنـد  دل
کنشگر مدنی معلمان، فعالیتھای آنان در فضای مـجـازی  

ـبـاط ایـن  .  عنوان شده است  برخی گـمـانـه زنـی ھـا از ارت
ـراضـات   احضار به التھابات بدنه ی آموزش و پرورش و اعـت
معلمان کشور به وضعیت نابسامان معیـشـتـی فـرھـنـگـیـان  

 .حکایت دارند 
...................... 

  کارگر معدن بافق٩محاکمه 
 ھزار کارگر معدن سنـگ آھـن  ٥ ماه از آخرین اعتصاب   ٥ 

با وجود آنکه کارگران اعتـصـابـی  .  گذرد   مرکزی بافق می 
 درصـد از سـھـام  ٢٨/٥ در پی وعده لغو خصوصی سازی  

 کـارگـر بـازداشـتـی بـه  ٩ این معدن و عدم پیگرد قضایی  
  ٢٨/٥ کار بازگشته بودند، که نه تنھا سرنوشت این سـھـام  

ـرار دارد  در پـی شـکـایـت     درصدی در ھاله  ای از ابھام ق
ـراضـات       کارگری که کارفـرمـا در جـریـان ٩ دولت      اعـت

اعالم کرده بود شکایتش از کارگران را پس گرفـتـه اسـت،  
ـرحسـیـن  ».  ھا برگزار شده اسـت   یک جلسه از دادگاه آن  امـی

دو کارگری که پیش از آغـاز   «علی صبری »و   «کارگران 
اعتراضات کارگران بازداشت شده بودند بـه اخـالل در نـظـم  
عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسـارت و  
ـلـی کشـانـدن   ناامنی به صورت گسترده از طریق بـه تـعـطـی

رضـا خـواجـه  »انـد و    معدن سنگ آھن مرکزی متھم شـده 
ـرانـی »،  «زاده  ،  «مـحـمـد تشـکـری   عـلـی »،  «محمدرضا ای
عالوه بر سـه اتـھـام   «کاظم کارگران »و   «رضا دھستانی »

ـیـسـت   «تمرد از فرمان مامورین »قبلی، عنوان   ـیـز در ل را ن
 ..بینند   اتھامات وارده بر خود می 

 
کارگران کمپرسورسازی تبریزازوضعیت 
 کارخانه پس ازخصوصی سازی نوشتند

ـیـد   ـقـال تـکـنـولـوژی تـول ـت در طول سه سال اخیر و پس از ان
ـرسـور،   کمپرسوھای معدنی و صنعتی به شرکت پارس کمپ
ـرار   این شرکت مورد بی مھری شدید سھامداران شـرکـت ق
گرفته به طوری که تولید کمپرسورھای صنعتـی در حـال  
ـرسـورھـای   ـپ حاضر تقریبا  نزدیک به صفر رسیده و تولید کم
معدنی و ابزارھای بادی ھم با وجود مشتریان زیـاد، بسـیـار  
کاھش یافته است و ھم اکنون نیـروی کـاری شـرکـت بـه  
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 نفر تقلیل یافته است و بنا به اظھار نظر مدیرعـامـل و  ١٥٠ 
ـرو ھـمـچـنـان ادامـه   ـی اعضای ھیئت مدیره روند کـاھـش ن

ـیـش از  .  خواھد یافت    ٣ ھمچنین حقوق کارکنان شرکـت ب
قـابـل  .  سال است با تاخیر دو یا سه ماھه پرداخت می شـود 

ـیـد   ـیـن شـرکـت بـا تـول ذکر است در حال حاضر نیز مسئـول
محصوالت با کیفیت بسیار پایین، واردات محـصـوالت بـی  

ـیـد داخـلـی وجـود  ( کیفیت خارجی   درحالی که امکان تـول
بـه  ( و فروش به عنوان محصول تولیدی داخل شرکت  )  دارد 

طوری که شرکت تولیدی با این ھمه تجھیزات و امکانات  
ـبـدیـل شـدن بـه یـک شـرکـت   و ماشین آالت، در حـال ت

، عـدم  ) بازرگانی واردات و فروش کمپرسورھای ھـوا اسـت 
بازپرداخت بدھی تسھیالت دریافتی از بانک ھا و بـدھـی  
ـبـار و   افراد و سازمان ھای مختلف سعی در تـخـریـب اعـت

ھمچنین با وجود درخواسـت  .  وجه چندین ساله شرکت دارند 
، مسـئـوالن  CNGمشتریان خصوصی برای خرید تجھیزات  

شرکت از تولید و فروش این محصوالت به مشتریان سـربـاز  
در شرکت پـارس   CNGدر حالی که تجھیزات  .  می زنند 

کمپرسور که در مالکیت ھمین سھامـداران مـی بـاشـد بـه  
بـا وجـود ایـن مشـکـالت در  .  صورت انبوه تولید می شود 

ـره ھـم ھـیـچ   ـئـت مـدی شرکت، مدیرعامـل و اعضـای ھـی
اھمیتی به مسائل به وجود آمده نمی دھند بـه طـوری کـه  
مدیرعامل بیش از یک سال است درتھـران سـاکـن شـده و  
ـیـسـت در شـرکـت   برای رسیدگی به مشـکـالت حـاضـر ن
حضور یابد و فقط ھر سه یا چھار ماه به صورت موقت بـه  

ـرا  اقـدام بـه فـروش  .  شرکت مراجعه می کند  ھمچنین اخی
ـر تـھـران،   اموال و دارایی ھای شرکت از جمله ساختمان دفت
ساختمان مسکونی مستقر در نـگـیـن پـارک، سـاخـتـمـان  
تعاونی مصرف شرکت و قـطـعـات و ابـزارآالت مـوجـود در  

ـنـد  در طـول  .  انبارھای شرکت به عنوان ضایعات می نـمـای
یک سال اخیر نیز کلیه خدمات پس از فـروش تـجـھـیـزات  

CNG    که از منابع خوب درآمدی محسوب می شود بـه
شرکت ھای خصوصـی خـارج از شـرکـت واگـذار شـده و  
خدمات پس از فروش کمپرسورھای صنعتی و معدنـی ھـم  

ـرغـم  .  در حال واگـذار شـدن اسـت  ـی شـایـان ذکـر اسـت عـل
ـلـف   پیگیری ھای متعدد از سازمانھا و ارگـانـھـای مـخـت

 .تاکنون اقدامی جھت حل مشکالت شرکت صورت نگرفته است 
 

 حقوقھای پرداخت نشده 
 

 کارگر قطارشھری ٩٠٠پرداخت حقوق 
 . ماه به تعویق افتاده٤اھواز 

با وجود آنکه یکماه به پایان سـال جـاری بـاقـی  :   بھمن ١٩ 
است و کارگران انتظار دارند عیـدی و پـاداش پـایـان سـال  

 مـاه  ٤ خود را دریافت کنند اما کارفرما مطالبات حقوقی  
ـرداخـت نـکـرده اسـت ٩٠٠ گذشته   ـرداخـت  .   کـارگـر را پ پ

مابقی معوقات حقوقی کارگران برای تـامـیـن مـعـاش در  
ـر آن   شرایط اقتصادی کـنـونـی ضـروری اسـت و عـالوه ب
ـیـش   کارفرما باید عیدی و پاداش پایان سال کارگران را  پ

 .از آغاز سال نو بپردازد 
  

 کارگر ٢٠٠پرداخت نشدن شش ماه حقوق 
  «ھای چھارگانه سرمایه گذاری سبز شرکت»

ھای چھارگانه سرمایـه گـذاری سـبـز کـه شـامـل    شرکت 

مـجـتـمـع  »،  «کشـت و صـنـعـت مـھـابـاد »ھـای    کارخانـه 
و   «مجتمع ھما مرغ مھاباد »،  «دامداری و صنعتی مھاباد 

شود و در حال حاضر نـزدیـک    می  «سردخانه زمزم مھاباد »
ھـای چـھـارگـانـه مشـغـول     کارگر در این شـرکـت ٢٠٠ به  

به کارگران شش ماه دستمزد معوقه و ھشـت مـاه  .   کارند 
در فاصـلـه خـرداد تـا آذرمـاه  .   حق بیمه پرداخت نشده است 

 کارگر این کارخانه تعدیل شـده انـد و  ١٤٤ سال جاری نیز  
 .ھنوز با آنھا تسویه حسابی صورت نگرفته است 

.. 
 کارگر کارخانه ٤٢٠تعویق حقوق 

 کنتورسازی ایران
کارفرمای کارخانه کنتور سازی ایران از مھر مـاه  :  بھمن ٨ 

ـران  ٤٢٠ سال جاری حقوق   ـتـورسـازی ای  کارگر کارخانه کن
مشکالت کارخانـه و کـارگـران  .    را  پرداخت نکرده است 

ـیـدی از  ٨٨ از سال   ، زمانی آغـاز شـد کـه ایـن واحـد تـول
 .وزارت نیرو به بخش خصوصی انتقال یافت 

 
عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران 

 معدن منگنزونارچ قم
. عدم پرداخت چندماه حقوق کارگران معدن منگنـز :  بھمن ٨ 

ـم و  ٤٢٠ در معدن منگنز ونارچ قم   ـی ـق  نفر به صـورت مسـت
ـیـن  ٢  ـم در صـنـایـع پـای ـی  ھزار نفر نیز به صورت غیر مستق

 .دست مشغول به کار ھستند 
 

عدم پرداخت حقوق کارگران  کارخانجات 
 شھرستان ساوجبالغ و نظرآباد

ـرداخـت  :  بھمـن ٧  مـاه حـقـوق بـخـشـی ازکـارگـران   ٦ عـدم پ
کارگـران طـی شـش مـاه  . کارخانجات ساوجبالغ و نظرآباد 

ـران   گذشته بارھا برای پرداخت حقوق معـوقـه خـود بـه مـدی
ـیـجـه ای   ـت مراجعه کرده اند اما پس از گذشت چند مـاه ن

کارگران شھرستان ساوجبالغ و نظرآباد بـه رغـم  .  نگرفته اند 
تحمل ساعات طوالنی کار، نبود ایمنی و بھداشـت کـامـل  

حـقـوق  ... در فضای کاری ،بدون غذای گـرم مـنـاسـب و  
در شھرستان سـاوجـبـالغ  .   وحق بیمه شان پرداخت نمی شود 

ـیـدی ،  ٧٠ و نظرآباد بیش از   ھـزار کـارگـر در مـراکـز تـول
ـیـت دارنـد   صنعتی و کارگاھھای کوچک و بزرگ فعـال
که شرایط پرداخت حقوق به کارگران به ویژه در کـارخـانـه  

 .ھا و شرکت ھای بزرگ مطلوب نیست 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

کارگر دانشکده نفت تندگویان ٥اخراج 
 آبادان

ـفـت  :   بھمن ١٢  پنج تن از کارگران حجمی استخر دانشکده ن
 . تندگویان آبادان بدلیل تعدیل نیرو، اخراج شدند 

 
یک کارگر در معدن فسفات بافق جان 

 باخت
احمد افضلی ھنگام بستن در عقب کـامـیـون بـه  :  بھمن ١٩ 

علت برخورد شدید در به سر وی دچار حادثه شده و در دم  
 .جان باخته است 

 

 نفر از کارگران کارخانه ١٣٠بیکاری 
 فارسیت دورود 

کارخانه فارسیت دورود که در شرف بـازگشـایـی  :  بھمن ١١ 
 کارگر پیمانـی  ١٣٠ مجدد قرار دارد از ماه گذشته تاکنون  

ھـا، تـعـداد    پیش از این اخراج . این شرکت رااخراج کرده است 
ھـا کـه    تعدیل نیرو .   نفر بوده است ٣٦٨ کارگران این شرکت  

از اواسط دی ماه شروع شده تا بـه امـروز ادامـه داشـتـه و  
این اقـدام  .    نفر رسیده است ١٣٠ ھا درحال حاضر به    تعداد آن 

ـرو  ـی ھـا و    شرکت فـارسـیـت در راسـتـای کـاھـش تـعـداد ن
. جلوگیری از تعطیلی کامل شرکت صورت گـرفـتـه اسـت 

  ٨  کارگران تعدیل شده، کارگر پیمانی ھستند و  ١٣٠ ھمه  
 .  سال سابقه کار دارند ١٠ تا  
 

کارگرمعادن استان مرکزی طی ٨٠٠بیکاری
 یکسال اخیر

رئیس ھیئت مدیره انجمن معدنکاران استان مرکـزی ضـمـن  
درصـد،   ٤٠  تـا  ٣٠ تاکید بر کاھش تولید معادن استان بـه  

 درصد معـادن اسـتـان  ٥٠ کارگربدنبال تعطیلی ٨٠٠ ازبیکاری 
ـروانـه بـھـره ٤٣٦ در استان مرکزی حدود  .  خبر داد  ـرداری     پ ب

 معدن از  ٢٠٠ معدن صادر شده است و در حال حاضر حدود  
سـال گـذشـتـه تـعـداد کـارگـران  .  اند   چرخه تولید خارج شده 

ـر بـوده   ـف مشغول به کار در معادن استان حدود چھار ھـزار ن
 درصد کارگران ایـن بـخـش  ٢٠ است اما، با تعطیلی معادن  

 .اند   نشین شده   خانه 
ھفت کارگر قدیمی کارخانه ساراول اخراج 

 شدند
 «ساراول »ھفت نفر از کارگران قراردادی کارخانه  :  بھمن ٧ 

ـرارداد کـار   ـیـل اتـمـام ق واقع در جاده مخصوص کرج به دل
 .اند   اخراج شده 

 
  ناامنی محیط کار 

 
 کارگر٢مرگ و مصدومیت شدید 

کـارگـر بـه عـلـت  ٢ مرگ و مصدومیت شـدیـد  :  بھمن ١٨ 
انتشار گاز منوکسید کربن در داخل چادر نگھبانی یـکـی  

ـر از کـارگـران روزمـزد  .  از شرکت ھای اکتشافی   ـف دو ن
ـلـدوزر در   شرکت به عنوان نگھبان شبانه یـک دسـتـگـاه ب

ـری شـده انـد،  "  تنگه حـاجـیـان " پشت کوھھای   بـه کـارگـی
ـفـاده از ذغـال چـوب جـھـت گـرمـایـش چـادر   ـیـل اسـت بدل
نگھبانی دچار گازگرفتگی ناشی از گـاز مـنـو اکسـیـد  

در این حـادثـه یـکـی از نـگـھـبـانـان کـه  .   کربن شده اند  
 سـالـه اودچـار  ٣٤  ساله جانباخت  و برادر  ٢٤ جوانی حدودا   

ـقـال   ـت ـیـمـارسـتـان ان مسمومیت شدید شده وجھت مداوا بـه ب
 .یافت  

 
ھای کمر کارگر  ریزش ناگھانی زغال مھره

 جوان معدن ھمکار را شکست
ھنوز یک ھفته از مرگ کارگر  سـالـه مـعـدن  : بھمن ١٨ 

گله توت زرند نگذشته بود که معادن کرمان باز ھم حادثـه  
در خـطـر   «ھمـکـار » ساله معدن  ٣١ آفرید و این بار کارگر  

ـیـکـخـواه کـارگـر  .  فلج شدن قرار گرفته است    ٣١ مجیـد ن
ساله معدن ھمکار که بر اثر این حادثه دچار شـکـسـتـگـی  
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ھای گذشتـه شـاھـد    این معدن در سال .  مھره  کمر شده است 
در تازه ترین نـمـونـه در تـاریـخ  .  حوادث مرگباری بوده است 

 بود که یکی از کارگران معدن ھمکـار بـه  ٩٣  آذر ماه  ٢٤ 
ای مشابه جـانـش را از    در حادثه  «الدینی   ابراھیم ضیاء »نام  

کارگران معدن، یکی از دالیل اصـل حـادثـه در  .  دست داد 
ـروی انسـانـی   ـی معدن ھمکار را شییب زیاد کارگاه و نبود ن

به گفته  کارگران معدن ھمـکـار،  .  کافی عنوان کرده بودند 
وجود کارگاھایی با شیب زیاد برای استخراج را یـکـی از  

ـیـن    اند کـه مـی   دالیلی دانسته  تـوانـد مـنـجـر بـه وقـوع چـن
معدن ھمکار در شـھـرسـتـان راور واقـع شـده  .  حوادثی شود 

است و یک معدن شبه دولتـی وابسـتـه بـه شـرکـت زغـال  
 سنگ است 

 
کارگر کارخانه خودروسازی ٢٦زخمی شدن

ماموت بدنبال واژگون شدن سرویس رفت 
 وآمد

قـزویـن    -باند شمالی آزاد راه کـرج  ٢٥ این حادثه درکیلومتر  
اتـوبـوس حـامـل کـارگـران شـرکـت خـودروسـازی  . رخ داد  

 . ماموت در نزدیکی این شرکت واژگون شد 
 

بیمه شده سازمان تامین اجتماعی ٤٠٢٥
طی سه ماه اول سال جاری دچار حوادث 

 !ناشی از کار شدند
ـتـصـادی و   ـر آمـار و مـحـاسـبـات اق بر اسـاس اعـالم دفـت
اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، فـقـط در سـه مـاه اول  

 بیمـه شـده ایـن سـازمـان دچـار حـوادث  ٤٠٢٥ سال جاری  
 . ناشی از کار شده اند 

 
افزایش صد در صدی جان باختگان حوادث 

 کاری دراستان مرکزی
در اسـتـان مـرکـزی  ٩٣ ماھه سال  ٩ تلفات حوادث کار در   

به گزارش روابط عمومی پزشکـی قـانـونـی  .  افزایش یافت 
  ٤٠ استان مرکزی از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، اجسـاد  

نفر که بر اثر حوادث کار جان خود را از دسـت داده بـودنـد،  
در مراکز پزشکی قانونی استان معاینـه شـدنـد، کـه آمـار  

مورد معاینه مدت مشابه در سـال  ٢٠ مذکور در مقایسه با  
 .دھد   گذشته، افزایش دو برابری نشان می 

 
سرانجام  «گله توت» ساله معدن ٢٣کارگر 

 کشته شد
به دنبال وقوع حادثه ریزش مـعـدن زغـال سـنـگ  :  بھمن ١٢ 
ــه   «گـلـه تــوت » ـب ــجـشـن ـن ــه  ١٨ در روز پ  دی مــاه کـه ب

مصدومیت سه کارگـر انـجـامـیـد،  یـکـی از مصـدومـان  
ـر کـرمـان در  ٩ سرانجام    بھمن ماه در بیمارستان شھید بـاھـن

 .گذشته است 
 

ھزار حادثه کاری و مرگ بیش ازھزار ١٥
 کارگر ساختمانی

ھزار حادثه کاری و مرگ بیش ازھـزار کـارگـر  ١٥ سالیانه  
براثر وقوع حوادث برای کارگـران سـاخـتـمـانـی  .  ساختمانی 
.بیش از ھزار نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد ٩٢ در سال  

 )منبع گزارش ایرنا (
 

 کارگران 
 

کارفرمای نورد لوله صفا در مقابله با 
خواست کارگران برای پرداخت  مزدشان 

 نفر از آنان را در لیست ٢٠٠نزدیک به 
 . اخراج قرار داد

در ھشتمین روز اعتصـاب ھـزار  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
کارگر نورد لوله صفا که در اعتراض به عدم پرداخـت مـزد  

 ماه از بیمه ھایشان صـورت گـرفـتـه  ١٧ و واریز نزدیک به  
است، صبح امروز این کارگران سـاعـاتـی بـا روشـن کـردن  

ـنـا  .  الستیک در مقابل کارخانه دست به اعتـراض زدنـد   ب
ـران، امـروز   بر گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کارگـران ای
عباسی معاون مدیر عامل نورد لوله صفا نیز بـه کـارخـانـه  
ـرگـزار کـرد   آمد و پس از نشستی که با مسئولین اداری ب
اعالم شد ده درصد از کل کارگران کارخانه در قسمـتـھـای  

ـرار  ١٩١ مختلف که شامل   ـیـسـت اخـراج ق  نفر میشود در ل
عدم اخراج این کارگران به پـایـان اعـتـصـاب و  .  گرفته اند 

بنا بر ایـن  .  عدم درخواست مزد معوقه شان منوط شده است 
ـم از سـوی مـدیـرت شـرکـت   گزارش در پـی ایـن تصـمـی
کارگران نورد لوله صفا متحدانه اعالم کردند در مقابـل ھـر  
گونه اخراجی با قاطعیت ایستـادگـی خـواھـنـد کـرد و تـا  
دریافت یکماه دیگر از دستمز مـعـوقـه شـان بـه اعـتـصـاب  

ـر از کـارگـران ایـن  ١٩١ قرار گرفتن  . پایان نخواھند داد  ـف  ن
کارخانه در لیست اخراج در حالـی از سـوی کـارفـرمـا در  
دستور قرار گرفته است که این کارگران با احتساب بـھـمـن  

 ماه از بیـمـه  ١٧ ماه چھار ماه دستمزد معوقه دارند و حدود  
ھایشان به حساب صندوق سازمان تامین اجـتـمـاعـی واریـز  
نشده است به ھمین دلیل در صورت اخراج این کارگران آنـان  

در کـارخـانـه  .  نمیتوانند به بیمه بیکاری نیز وصـل بشـونـد 
نورد لوله صفا طی سالھای گذشته چنان شرایطی مشـقـت  
ـرچـه ھـای   باری بدلیل عدم پرداخت مزد و عدم تمدید دفـت
درمانی در مقاطع مختلف بر این کـارگـران تـحـمـیـل شـده  
ـنـد   است که بسیاری از آنان حاضر به ادامه کار در آن نیست
ـیـمـه ھـایشـان بـه صـنـدوق تـامـیـن   اما بدلیل عدم واریـز ب
ـبـانـه   ـبـول داوطـل اجتماعی این کارگران حتی در صـورت ق
اخراج نمیتوانند به بیمه بیکاری نیز وصل بشوند بـه ھـمـیـن  
ـرای   دلیل آنان اعالم کرده اند در مقابل دسیسه کـارفـرمـا ب

 نفر بشدت مـقـاومـت خـواھـنـد کـردو دسـت بـه  ١٩١ اخراج  
ـران  .  ھرگونه اعتراضی خواھند زد  اتحادیه آزاد کـارگـران ای

 ١٣٩٣  بھمن ماه  ١٩  –
 

اعتصاب بیش از یکھزار کارگر نورد لوله 
 صفا ھفتمین روز خود را پشت سر گذاشت

کارگران نورد لوله صفا کـه از  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـنـی  ١٢ ظھر روز    بھمن ماه در پی خلف وعده کارفرمـا مـب

بر عدم پرداخت یکماه از دستمزد معوقه شان دسـت از کـار  
ـرنـد  ـر  .  کشیده بودند ھمچنان در اعتصاب بسر مـی ب ـنـا ب ب

گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در سومیـن  
ـلـی کـارخـانـه و اعـالم   روز این اعتصاب کارفرما با تعطـی
اینکه تا پایان سال درب کارخانه را خـواھـم بسـت  تـالش  
کرد  بدون پرداخت یکماه از چـھـار مـاه دسـتـمـزد مـعـوقـه  
کارگران، آنان  را وادار به تمکین برای پایان این اعـتـصـاب  

بکند اما کارگران اعتصابی نورد لوله صـفـا بـا قـاطـعـیـت  
طی تماسی با فرمانداری طی اولتیماتومی اعـالم کـردنـد  
ـرداخـت   ـلـی وادار بـه پ که چنانچه کارفرما طبق توافق قب
یکماه از چھار دستمزد معوقه شان نشود ھمـراه بـا خـانـواده  
. ھای خود دست به تجمع در مقابل فرمانداری خواھـنـد زد 

 بھمن مـاه کـارفـرمـا مـجـبـور بـه  ١٥ در پی این اولتیماتوم  
واریز یکماه از دستمزدھای معوقه این کارگران بـه حسـاب  

ـلـی  .  شان شد  بنا بر این گزارش طبق توافق دور اعتصاب قب
این کارگران کارفرما متعھـد شـده بـود یـکـمـاه دیـگـر از  
ـنـد   دستمزد این کارگران بعالوه عیدی و پاداش آنان را اسـف
ـیـل خـلـف وعـده ھـای مـکـرر   ماه پرداخت کـنـد امـا بـدل
کارفرما کارگران نورد لولـه صـفـا بـا دریـافـت یـکـمـاه از  
دستمزد معوقه خود که مربوط به تعھد بھمن ماه کارفـرمـا  
بود اعتصاب خود را پایان ندادند و امروز نیز در اعـتـصـاب  
بسر بردند و اعالم کردند چنانچه کارفرما یکماه دیـگـر از  
دستمزد معوقه شان را به حساب شان واریز نکـنـد و عـالوه  
بر آن  متعھد به پرداخت یکماه دیگـر از دسـتـمـزد مـعـوقـه  
ـنـد مـاه بـعـالوه عـیـدی و پـاداش شـان نشـود   شان در اسف

ـر آخـریـن  .  ھمچنان به اعتصـاب ادامـه خـواھـنـد داد  ـنـا ب ب
گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران در پی ایـن  

 اسفند یـکـمـاه  ١٢ وضعیت امروز مدیریت شرکت اعالم کرد  
 اسفند یکماه دیگر از دستـمـزد مـعـوقـه و عـیـدی و  ٢٨ و  

ـرداخـت خـواھـد کـرد امـا کـارگـران   پاداش کـارگـران را پ
ـنـد و اعـالم   ـت اعتصابی نورد لوله صفا زیر بار این وعده نرف
کردند که چنانچه یکماه دیگر از دسـتـمـزد مـعـوقـه شـان  
. پرداخت نشود ھمچنان به اعتصاب خود ادامه خواھـنـد داد 

کارفرما نیز متقابال اعالم کرده است چنانچه کارگـران بـه  
 درصـد از  ١٠ اعتصاب پـایـان نـدھـنـد دسـت بـه اخـراج   

در پی این تھدید، کارگران نـورد لـولـه  . کارگران خواھد زد 
صفا نیز با تاکید بر تداوم اعتصاب قاطعانـه اعـالم کـردنـد  
ما از اخراج و تعدیل نیرو در صورتی که کارفرما نـزدیـک  

ـم ١٧ به   .  ماه از بیمه ھـایـمـان را واریـز کـنـد ابـائـی نـداری
 ١٣٩٣  بھمن ماه  ١٨  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
ادامه مذاکرات کارگران ایرانخودرو با 

مدیریت شرکت به روزھای آینده موکول 
 شد

امروز افزایش آکورد اعمال و بـه حسـاب کـارگـران واریـز  . 
ـران .  شـد  ــه آزاد کـارگــران ای مـذاکــرات کـارگــران  :  اتـحـادی

ـرای رسـیـدگـی بـه   ـریـت ایـن شـرکـت ب ایرانخودرو و مـدی
ـتـدا   خواستھای آنان که قرار بود صبح دیروز برگـزار شـود اب

ـروز  ٩  عصر موکول شد و نھایتا ساعت  ٥ به ساعت    شب دی
در این نشست که با شرکت یـکـه  .   بھمن ماه انجام شد ١٥ 

ـرانـخـودرو   ـران ارشـد شـرکـت ای زارع و برخی دیگـر از مـدی
ـقـه   برگزار شد افزایش مزد کارگران، بازنگری و اصالح طـب
ـلـی و   بندی مشاغل  و برخورداری کارگران از بیمه تکـمـی
ـیـجـه   ـت طالئی مورد بحث قرار گرفت اما این مذاکرات به ن
مشخصی نرسید و ادامه جلسه رسیـدگـی بـه خـواسـتـھـای  

ـر  .   بـھـمـن مـاه مـوکـول شـد ٢٠ کارگران به بعد از   ـنـا ب ب
ـریـت   ـران مـدی گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ای
شرکت ایرانخودرو به جای افزایش مستقیم مـزد کـارگـران،  
تالش دارد از طریق پرداخت پاداشھای مختلف و اصـالح و  
بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل دریافتی آنان را افزایـش  
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این درحالی است که وعده افزایش مزد با رقـم ھـای  .  دھد 
ـیـن  ١٣ مختلفی از جمله    درصد برای کارگران تولیـد و پـای

تر از آن برای کارگران پشتیبانی و سـتـادی مـطـرح اسـت  
اما بنا بر اظھار کارگران ایرانخودرو مدیریت شرکـت تـالش  
دارد با خریدن وقت و عـدم افـزایـش مـزد در سـالـجـاری و  
وعده افزایش آن در سال آینده این خـواسـت آنـان را مشـمـول  

ـریـت شـرکـت بـا  .  زمان کند  در این راستا از ھم اکنون مدی
ـنـد مـاه  ٢٠ انداختن جشن آغاز تولید در سال جدید بـه    اسـف

ـنـده،   امسال در صدد است تا با وعده افزایش مزد در سال آی
امسال را پشت سر بگذارد و با عدم برگزاری این جشـن در  
سال جدید، امکان بروز اعتراض را در اجـتـمـاع بـزرگ ایـن  

ـر گـزارش  .  جشن از کارگران در سال آینده سلب کنـد  ـنـا ب ب
ـران رسـیـده اسـت   دیگری که به اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

ـرای کـارگـران  ٣٠ امروز افزایش آکورد به میزان    درصـد ب
ـبـانـی و  ٢٠ تولید،   ـی  درصـد  ١٠  درصد برای کارگران پشـت

ـرای کـارگـران سـتـادی اعــمـال و بـه حسـاب کـارگــران   ب
ـر افـزایـش دریـافـتـی  .  ایرانخودور واریز شد  ھمچنین عالوه ب

ـتـشـره   کارگران به طرق مختلف که تاکنون در خبرھای مـن
از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران به آنھا اشاره شـده اسـت  
امروز  اعالم شد عیدی مدیریت به کارگران که ھـر سـالـه  

ـیـدا خـواھـد کـرد  پـس از  .  پرداخت میشود امسال افزایش پ
اعتصاب غذای کارگران ایرانخودرو در دی ماه گذشـتـه و  
در نتیجه این اعتراض متحدانه، مدیریت این شـرکـت بـطـور  
ـر داده   مشخص امتیازات مختلفی را به کارگران به شرح زی

ـ قطعیت یافتن و آغاز اجرای بـازنـگـری و اصـالح  ١ : است 
طرح طبقه بندی مشاغل با ھدف افزایش و اصـالح جـدول  

ــرای  ٣٠ افــزایــش آکــورد    -٢ مــزدی کــارگــران    درصــد ب
  ١٠  درصد برای کارگران پشتیبـانـی و  ٢٠ کارگران تولید،  

ـرای کـارگـران سـتـادی   بـن  ( شـارژ بـن کـارت   -٣ درصد ب
ـنـھـا،  .   ھزار تومان ١٥٠ ماھیانه به مبلغ  ) نقدی  ـر ای عالوه ب

ـرای کـارگـران   پاداشھای مختلفی نیز  در دستور پرداخت ب
 -١ :  قرار گرفته است این پاداشھا به شرح زیر مـی بـاشـنـد 

پاداش    -٢ افزایش عیدی مدیریت به کارگران در سالجاری  
ـیـد    -٣  ھزار تومان ٨٠٠ دنا به مبلغ   پاداش رسیدن سقـف تـول

ـلـغ  ٦٠٠ به   ـرای  ٧٠٠  ھـزار خـودور بـه مـب  ھـزار تـومـان ب
 ھزار تومان برای کارگران پشتیبـانـی،  ٦٠٠ کارگران تولید،  

 ھزار تومـان  ٤٠٠  ھزار تومان برای کارگران ستادی و  ٥٠٠ 
پـاداشـی تـحـت     -٤ )  پیـمـانـکـاری (برای کارگران خدمات 

ـرانـخـودرو  بـه   *  عنوان کسب رتبه اول وسایط نقلیه توسط ای
ـیـد،  ٥٥٠ مبلغ    ھـزار  ٥٠٠  ھزار تومان برای کـارگـران تـول

ـرای  ٤٥٠ تومان برای کارگران پشتیبانـی،    ھـزار تـومـان ب
ــران  ٣٥٠ کــارگــران ســتــادی و   ــومــان بــرای کــارگ  ھــزارت

در میان این پاداشھا  دو پاداش دنا و سقف تولیـد  .  پیمانکار 
ـرار بـود بـه   ـبـل ق از جمله پاداشھایی بـوده اسـت کـه از ق
کارگران تعلق بگیرد اما افزایش عیدی مدیریـت و پـاداش  
کسب رتبه اولی بدنبال اعتراضات کارگران ایران خودرو بـه  

ـلـف  .  آنھا تعلق گرفته است  بی تردید کسب امتیازات مـخـت
ـم و بـالواسـطـه   ـی ـق از سوی کارگران ایرانخودور نتیجه مسـت
اعتراضات قاطعانه و متحدانه ایـن کـارگـران در دی مـاه  

کسب این امتیازات تا به ھمینجا یـک  .  گذشته بوده است 
موفقیت بزرگ برای کارگران ایرانـخـودرو مـی بـاشـد ھـر  
چند که ھنوز افزایش مزد پایه صـورت نـگـرفـتـه اسـت و  
مدیریت شرکت به انحا مختلف در صدد پشت سر گذاشـتـن  
این خواست اصلی کارگران می باشد اما با توجه بـه عـزم  
راسخ کارگران ایرانخودرو برای دستیـابـی بـه ایـن خـواسـت  
مھم، مدیریت شرکت قادر به دور زدن این خـواسـت اصـلـی  

ـران  .  کارگران نخواھد شد    ١٦   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٣ بھمن ماه  

 
کارگران ایرانخودرو بر افزایش مزد پایه 

 عصر امروز ١٧از ساعت  -اصرار دارند
نشست نماینده ھای کارگران و مدیریت 
ایرانخودرو برای رسیدگی به خواستھای 

 کارگران این شرکت آغاز خواھد شد
 بھمن مـاه روز  ١٥ با فرا رسیدن  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـرای تـحـقـق خـواسـتـھـای   وعده مدیریت شرکت ایرانخودرو ب
ـر   ـتـھـبـی ب کارگران این شرکت بزرگ صنعتی فضای مـل

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  این کارخانه حاکم اسـت  ـنـا ب ب
ـرار بـود صـبـح   اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه ای که ق
ـرانـخـودرو   ـیـن ای امروز میان نماینده ھای کارگران و مسـئـول
برگزار شود به دلیل نبود یکی از مدیران شرکت در مـحـل  

ـر ایـن گـزارش کـارگـران  . به عصر امروز موکول شد  بنـا ب
ایرانخودرو اعالم کرده اند چنانچه حاصل این جلسه تـحـقـق  
خواستھای آنان مبنی بر افزایش مزد پایه نبـاشـد  از فـردا  

ـر  .  صبح اعتراض خود را مجددا از سر خواھند گرفت  ـنـا ب ب
این گزارش در ادامه پرداختھای گوناگون مدیریت شـرکـت  
ـراضـات ایـن   ایرانخودرو به کارگران که نتیجه مستقیـم اعـت
ـر   کارگران بوده است عالوه بر افـزایـش آکـورد کـه در خـب
ـیـز   پریروز اتحادیه آزاد کارگران ایران منعکس شـد امـروز ن

 ھزار تـومـان بـه  ٣٥٠  الی  ٥٥٠ ابالغیه ای  مبنی بر تعلق  
عنوان پاداش کسب مقام اول صنایع خـودرو سـازی تـوسـط  
ـلـف   ایرانخودور به کارگران این شرکت در قسمتـھـای مـخـت
کارخانه نصب شد اما علیرغم این پرداختھای حـاشـیـه ای  

، شارژ بـن کـارت بـه  ) ١ (که تاکنون شامل افزایش آکورد 
   تـومـان  ٣٥٠  ھزار الی  ٥٥٠ ) ٢ ( ھزار تومان  ١٥٠ مبلغ  

ـرانـخـودرو، پـاداش رسـیـدن   بابت کسب مقام اولی توسـط ای
  ٨٠٠  ھزار خودرو تا پایان سال، پـاداش  ٦٠٠ سقف تولید به  

ـقـه  ٢٠ ھزار تومان دنا و افزایش    ھزار تومانی ماھـیـانـه طـب
بندی مشاغل میشود کارگران ایرانخودور از آنجا کـه ایـن  
ـر   ـیـسـت ھـمـچـنـان ب پرداختھا موقتی و شامل مزد پـایـه ن
افزایش مزد پایه اصرار دارند و اعالم کرده اند که چنانـچـه  

ـریـت  )  ٣ ( جلسه عصر امروز نماینده ھای کـارگـران  بـا مـدی
ـبـی شـدن   شرکت حاصلی در زمینه افزایش مزد پایه و کـت
ـراض خـود  را از   توافق نداشته باشد از فردا بار دیگر اعـت

بنا بر خبری دیگری نیز کـه در مـیـان  .  سر خواھند گرفت 
کارگران زبان به زبان میشود گویا امنیت سپاه پاسـداران بـه  
ـر خـیـابـانـی شـدن   ـنـی ب ـرانـخـودرو مـب مدیریـت شـرکـت ای

در ایـن  .  اعتراضات کارگران این شرکت ھشـدار داده اسـت 
میان بخشی از کارگران تولید ایرانخودرو کـه بـا حـقـوق و  

مقررات کارگران پشتیبانی در این قسـمـت مشـغـول بـکـار  
ھستند طی طوماری اعتراضی به مدیریت شرکت خـواھـان  
احتساب موقعیت شغلی و حقوق شان بـه عـنـوان کـارگـران  

ـرانـخـودرو از حـقـوق  .  تولید شده اند  کارگران بخش تولیـد ای
بیشتری نسبت به کارگران دیگـر بـخـشـھـای ایـن شـرکـت  
ـر   ـیـشـت برخوردارند  و مدیریت شرکت با ھدف کسب سـود ب
کارگرانی را با حقوق و مزایای قسمت پشتیبانی وادار بـه  
کار در بخش تولید کرده است بدون اینکه حقوق و مـزایـای  

ـرھـای  .  کارگران بخش تولید را با آنان مـحـاسـبـه کـنـد  خـب
ـنـده ھـای کـارگـران   تکمیلی توافقات و یا عدم توافق نمـای
قسمتھای مختلف ایرانخودرو با مدیریت شرکت متعاقبـا از  

 -١ .  سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتـشـر خـواھـد شـد 
اتـحـادیـه آزاد  -٢ تصویر افزایش آکورد کارگران ایرانـخـودرو  

کارگران ایران در خبر پریروز خود مبلغ شارژ بـن کـارت را  
ـلـغ  ٢٠٠  ـلـه بـه مـب   ١٥٠  ھزار تومان قید کرد که بدینـوسـی

ـرانـخـودور بـه  -٣ ھزار تومان تصحیح میشـود   در شـرکـت ای
کارگران اجازه انتخاب نماینده یا حتـی تشـکـل دسـت سـاز  

ـرھـای مـربـوط بـه  .  دولتی داده نمیشود  ـیـکـه در خـب کسـان
ـنـده   اعتراضات کارگران ایرانخودرو از آنھا بـه عـنـوان نـمـای
ھای کارگران نام برده میـشـود جـزو آنـدسـتـه از کـارگـران  
شریفی ھستند که مدیریت بـه نـاچـار از آنـھـا دعـوت بـه  

  ١٥   -اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  نشست و مذاکره میکند 
 ١٣٩٣ بھمن ماه  

 
بازداشت فعال کارگری،زانیار دباغیان از 

 اعضای کمیته ھماھنگی
بنا به گزارش رسیده ،زانیاردباغـیـان فـعـال کـارگـری و از  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب اعضای  کمی

 در  ١٢/١١/٩٣ تشکلھای کارگری روز یکشنبـه مـورخ   
 صبح به قصد رفتن به محل کار از منزل خـارج   ١١ ساعت  

ـیـن   و تا روز دوشنبه از وی خبری در دست نبوده و ھـمـچـن
ـیـز خـامـوش بـوده کـه در پـی   گوشی تلفن ھمراه ایشان ن
نگرانیھای خانواده و مراجعه به ارگانھای امنیتی سـرانـجـام  
ـنـدج  بـازداشـت ایـن فـعـال   روز دوشنبه اداره اطالعات سـن
ـیـل   کارگری را توسط این نھاد امنیتی تایید نموده و از دل
باز داشت و وضعیت وی تا به االن اطالعی در دست نـمـی  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھـای  .   باشد 
کارگری ضمن محکوم نمودن بـازداشـت فـعـال کـارگـری،  
ـیـد و شـرط   زانیار دباغیان خواھان آزادی فـوری و بـی ق
ـنـد مـی   ـیـن کـارگـری درب ایشان و دیگر کارگران و فـعـال

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  باشد 
 ھای کارگری 

 
مظفر صالح نیا به ستاد خبری وزارت 

 اطالعات احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت
ـره اتـحـادیـه ازاد   ـیـا از اعضـای ھـیـات مـدی مظفر صالح ن
کارگران ایران صبح امروز به ستاد خبری وزارت اطـالعـات  

ـرار  ١٤  تا  ١٢ سنندج احضار و از ساعت    مورد بـازجـوئـی ق
در این بازجوئی مامورین وزارت اطـالعـات از وی  .  گرفت 

ـران،   ـری در اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای در مورد عضو گـی
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اسامی اعضای ھیات مدیره اتحادیه، برگزاری جـلـسـات و  
ـیـش روی اتـحـادیـه و  ... تصمیمات در مورد فعالیتھـای پ

ـنـد تـا از   سوالتی را مطرح کردند و از وی مصرانه خـواسـت
ـبـا   ـرا کـت عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران استعفا و آن

اما مظفر صالح نیا ضمن پـاسـخـھـای الزم در  .  اعالم کند 
مورد سواالت مطرح شده بر قانونی بـودن اتـحـادیـه و عـدم  

ـران  .  استعفای خود از آن تاکید کرد  اتحادیه ازاد کارگران ای
ـتـھـایـش، عضـویـت ھـمـه   ـی با تاکید بر قانونـی بـودن فـعـال
ـقـل کـارگـری و مـنـجـمـلـه   کارگران در تشکـلـھـای مسـت
ـلـه   ـنـوسـی عضویت در اتحادیه را حق مسلم آنان میداند و بـدی
ــاسـت سـرکــوب   ــل ھـر گــونـه سـی اعـالم مـیـدارد در مـقـاب

 .تشکلھای مستقل کارگری ایستادگی خواھد کرد 
بازداشت و احضـار و بـازجـوئـی از اعضـای تشـکـلـھـا و  
نھادھای مستقل کارگری در حالی پایـانـی نـدارد کـه بـا  
ـنـد، بـه   ـب ـر و ب روی کار آمدن دولت  روحانی سیاست بگـی
اعتراضات صنفی کارگران در محل کار نیز کشـیـده شـده  
ـراضـات   است و روزی نیست که در جای جای کشـور اعـت
کارگران بدلیل عدم پرداخت مزد و یا خواست افزایـش مـزد  
و اعتراض به اخراج منجر به بازداشت و یـا زدن اتـھـامـات  

این سیاست در حـالـی بـا  .  واھی به کارگران معترض نشود 
ـبـال مـیـشـود کـه   جدیت تمام از سـوی دولـت روحـانـی دن
ـریـن   ـر در بـدت کارگران ایران بدلیل مزد سه برابر زیر خط فـق
ـرار دارنـد امـا در   شرایط معیشتی در تاریخ معاصر ایران ق
مقابل این وضعیت فالکتبار تنھا چیزی که حـکـومـت در  
ـنـد و   ـب ـر و ب برخورد به آن از خود نشان میدھد سیاست بگـی

ـردیـد  .  زدن اتھامات واھی امنیتی به کارگـران اسـت  بـی ت
ـر   چنین سیاستھایی نه تنھا راه به جائی نخواھد برد بلکـه ب
ـران از وضـعـیـت   عمق و دامنه نفرت و انـزجـار کـارگـران ای

ـران  . موجود خواھد افزود    ١٩   –اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٣ بھمن ماه  

 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 

کشتار حوادث کار و خواب :تھران وحومه
 خوش مسئوالن

ـقـالب در   درست در روزھایی که به مـنـاسـبـت سـالـگـرد ان
ـنـده کـارگـران   رسانه ھای گوناگون از اعتصابات تعیین کن
ـقـالب   ـروزی ان ـی ـفـت درپ به ویژه کارگران پاالیشگاه ھـای ن
ـبـال و بـی   سخن گفته می شود و جناب وزیر کار فـارغ ال
خیال از قربانی شدن پی در پی کارگران در حوادث نـاشـی  
از کـار و دیـگـر گـرفـتـاری ھـا و مشـکـالت جـان کـاه  
کارگران به جای حضـور در مـراکـز کـارگـری از جـمـلـه  
منطقه مظلوم عسلویه و رسیدگی به خواسته ھای آنـھـا در  
مراسم پرزرق و برق برج میالد حاضر شده و سخنرانـی ھـای  

گزارش تلخ افزایش کشـتـار کـارگـران  .  شیرین سرمی دھد 
ـتـشـر مـی شـود و ازمسـئـوالن   در حوادث ناشی ازکار مـن

ـرو نـمـی آورنـد  در  .  عالی رتبه تا دن پایه کسی خـم بـه اب
ـرش خصـوصـی سـازی   ھیاھو و جنجال گوش خراش گسـت
ضد کارگری و حمایت از مقررات زدایی علیه کارگران تـا  
گسترش فساد اقتصادی در مقامـات، چـیـزی کـه تـوجـه  
ھیچ مسئولی را جلب نکرد و برایش سمینار و ھـمـایـش و  
کنفرانس و جلسه برگزار نشد ھمانا کشـتـار و فـجـایـع روز  
. افزون سوانح وحوادث نـاشـی از کـار بـوده و مـی بـاشـد 

کشتار و مجـروح و مصـدوم شـدن کـارگـران مـدت زمـان  

زیادی است از مرز ھشدار گذشته است و وزارت عـریـض و  
ـقـه کـارگـر   طویل کار که فلسفه وجودی اش مـدیـون طـب
وزحمتکشان بوده و وظیفه اصلی اش دفاع از حق و حـقـوق  
کارگران به ویژه ایمنی کار و جسم و جان آنـان مـی بـاشـد  
در این باره به کلی وظیفه کاری خود را فرامـوش کـرده و  
به منظور رفاه حال کارفرمایان متقلب ومتخلف دست از پـا  

ـنـد  فـاجـعـه مـرگ دلـخـراش شـش تـن از  !  خطا نمی کـن
کارگران عسلویه در تصادف اتـوبـوس فـرسـوده و مـعـیـوب  
ـرای   وغیراستاندارد یکبار دیگر نشان داد که جان کارگران ب
. مسئوالن مربوط اھمیت و ارزش چندانی نداشته و نـدارد  

ـرون از مـرزھـای   ـی چگونه می شود مرگ کسـانـی در ب
کشور بصورت گسترده در رسانه ھای جمعـی و مسـئـوالن  

تـن از کـارگـران  ٢٠٠٠ اثر گذار،اما مرگ سالیانه بیـش از 
ـرنـمـی   فقط در حوادث ناشی از کارکوچکترین تاسفی را ب
ـری از ایـن کشـتـار اقـدامـی نـمـی   انگیزد و برای جلوگـی

آنانکه شبانه روز حرکات حق طلبانه کـارگـران رارد  .  شود  
ـنـد   یابی و به سرعت برای آنان پرونده سازی می کننـد،بـدان

چـرا  .  که انھا ھم دراین فجایع شریک جرم اصلی ھستنـد  
که ازفریاد دادخواھی کارگران جلوگیری کـرده و صـحـنـه  
ـیـه حـقـوق و مـنـافـع کـارگـران   اجتماعی را یکسـویـه عـل

ـنـد  سـنـدیـکـای کـارگـران  .  ستمدیده سامان دھی مـی کـن
شرکت واحد اتوبوسرانی بعنوان یک سازمان کـارگـری در  
ـقـاتـی مـرگ دلـخـراش   راستای ھمبستگی انسانی و طـب
شش تن از کارگران زحـمـتـکـش مـنـطـقـه عسـلـویـه را بـه  
ـران   خانواده و بستگـان و عـمـوم کـارگـران و مـردم آزاده ای
ـیـت مـی گـویـد و ضـمـن مـحـکـوم کـردن   صمیمانه تسـل
مسئوالن مربوط ،بار دیگر از مقامات عالیه می خواھد بـه  

امـا  .  این روند مرگ آفرینی، برای کارگـران پـایـان دھـنـد 
تجربه روزگاران به کارگران آموخته و می آمـوزد کـه آنـان  
ـقـل سـنـدیـکـایـی   فقط و فقط با ایجاد سازمان ھـای مسـت
ـر از حـقـوق خـود دفـاع   کارگری است که می توانند بـھـت

ـنـد  .  کنند  ـب ـر و ب ـرادران گـونـاگـون بـگـی در این زمینه از ب
ـبـی کـارگـران   درخواست می شود چوب الی چرخ حق طـل
نگذاشته و به آنھا فرصت دفاع از حقوق خـود بـدھـنـد کـه  

چـراغـی راکـه  »و   «حق گرفتنـی اسـت »بزرگان گفته اند 
ــد ریشــش   ــف کــن ــزد بــرفــروزد    ھــر آن کــس پ ای

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران  «! بسوزد 
 ٩٣ بھمن ماه  . وحومه 

 
 روند تعدیل نیروی کار در سد بنیر مریوان

 کارگری که در سد خاکی بنیر واقـع در  ٤٥٠  از مجموع  
 کیلومتری روستای نگل از توابع مریوان مشغول به کـار  ٥ 

ـلـف   می باشند، از زمان آغاز این پروژه به بھانه ھای مـخـت
از طـرف کـارفـرمـای  ...  ازجمله کمبود اعتبار و بودجـه و 

این شرکت دایما در معرض اخراج و بیکارسازی بوده انـد و  
. حقوق انان نیز گاھا تا چندین ماه به تعویق افـتـاده اسـت  

این بار نیز با آغاز فصل سرما این روند ادامه داشـتـه و در  
ـبـه  ٨٠ ھمین راستا تعداد    نفر از این کارگران در روز سه شـن

 در قسمتھای تونل و معدن، متشـکـل از  ١٤/١١/٩٣ مورخ  
کارگران ساده،راننده،نگھبان و آشپز از کار اخراج شده انـد و  

 ماه اسـت کـه  ٥ این در حالی است که این کارگران مدت  
کـارگـران  .  حقوق و مـزایـای خـود را دریـافـت نـکـرده انـد 

اخراجی نیز پس از این اقدام کارفـرمـا، اعـالم کـردنـد کـه  

ـیـمـه   برای گرفتـن حـقـوق و سـنـوات خـود و درخـواسـت ب
بیکاری شکایت خود را علیه کارفرما به اداره کار اسـتـان  
ارجاع خواھند داد که در مقابل کارفرما به انـھـا قـول داده  

از حقوقھای مـعـوقـه انـان را بـه صـورت  %  ٣٠ است که  
نقدی و مابقی ان را نیز بـه صـورت چـک چـھـار مـاھـه  

ـر از  ٧٠ پرداخت خواھد کرد الزم به ذکـر اسـت تـعـداد   ـف  ن
ـیـش بـه مـرخصـی   کارگران این شرکت نیز کـه چـنـدی پ
اجباری فرستاده شده بودند، ھمـگـی انـان از سـر کـارشـان  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  اخراج شدند  کمیته ھماھنـگـی ب
 تشکل ھای کارگری 

 ١٦/١١/٩٣ 
 

. بی خبری ازوضعیت بھنام ابراھیم زاده
 !تشکل ھای کارگری! کارگران

ـم زاده، پـس از   ـراھـی بر اساس اطالعات دریافـتـی بـھـنـام اب
 سـال و چـھـار  ٩ محاکمه مجدد و محکومیت به بیش از  

ـنـد   ـقـال بـه ب ـت  زنـدان اویـن، بـه کـلـی  ٢٠٩ ماه زندان و ان
ارتباطش با خانواده قطع شـده و از تـاریـخ دوم بـھـمـن مـاه  

در ایـن  .  ھیچگونه اطالعی از وضعیت وی دردست نیـسـت 
ھـمـسـر، فـرزنـد،  ( مدت نه تنھا ھیچیک از افراد خـانـواده  

موفق نشدند با وی مـالقـاتـی داشـتـه  )  مادر، پدر و برادران 
ـیـز مـحـروم بـوده   باشند، بلکه حتی از تماس تلفنی با وی ن

بھنام را که تنھا به دلیل فعالیتھای اجتماعی و دفـاع  . اند 
ـر و   از حقوق کارگران و کودکان کار و خـیـابـان، دسـتـگـی
نزدیک به پنج سال از عمر خـود را بـه دور از خـانـواده و  
ـیـش از   جامعه در زندان سپری کرده بـود، در حـالـی کـه ب
چند ماه به آزادی او باقی نمانده بود، در واقـع بـه مـنـظـور  
انتقام جویی از وی و بـا ھـدف درھـم شـکـسـتـن روحـیـه  

اجـتـمـاع  " اعتراضی او و دیگر زندانیان، با بھانه ھایی چون  
و عـجـیـب  "  تبلیغ علیه نـظـام " ،  "و تبانی علیه امنیت کشور 

ـیـش از    سـال  ٩ تر از ھمه ارتباط با مجاھدین، مجددا به ب
ـنـج  .  زندان محکوم کرده اند  بھنام ، در دوران محکـومـیـت پ

ساله ی خود بارھا به دلیل اعتـراض بـه شـرایـط سـخـت و  
غیر انسانی حاکم بر زنـدان و بـدرفـتـاری و بـی حـرمـتـی  
ـراض و   ـیـن اعـت مسئولین زندان، نسبت به زندانیان و ھـمـچـن
اعتصاب غذا برای برخورداری از ابتدایی ترین حقوق یـک  
ـرای دیـدار بـا   ـفـاده از مـرخصـی ب زندانی از جمله حق اسـت

ـرار  . . .  فرزند بیمارش در بیمارستان و   مورد ضرب وشتم ق
ـنـد   ـتـی بـه ب   ٣٥٠ گرفته و ازجمله در تھاجم نیروھای امنی
او  .  زندان اوین از نـاحـیـه دسـت و گـردن آسـیـب دیـده بـود 

ھمچنین به دلیل اعتصاب غذای اخیر خود در اعتـراض بـه  
انتقال و در واقع تبعید وی بـه زنـدان گـوھـردشـت کـرج از  
وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نبوده و از ایـن بـایـت بـا  

! تشکل ھای کـارگـری !  کارگران .  مشکالتی مواجه است 
ھـم اکـنـون  !  وجدان ھای بیدار و عدالت طلب ایران و جـھـان 

 روز است که اعضای خانواده و به ویـژه فـرزنـد  ١٦ بیش از  
بیمار بھنام ھیچ خبری از وی نداشتـه و بـه شـدت نـگـران  

بھنام را در راسـتـای اعـمـال  .  وضعیت و سالمتی او ھستند 
ـنـد    زنـدان  ٢٠٩ فشار به وی و خانواده اش، بار دیگـر بـه ب

اوین منتقل نموده و از امکان ارتباط گیری حتی با فـرزنـد  
و این ھا تـمـامـا  در  .  بیمارش از طریق تلفن محروم کرده اند 

ـنـھـا فـرزنـد بـھـنـام بـا   شرایطی اتفاق می افتند که نیما ت
ـیـش از   ـرم مـی کـنـد و ب ـنـجـه ن بیماری سرطان دست و پ
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ھـمـان  .  ھرزمان دیگر نیازمند حضور پدر در کنار خود است 
گونه که باالتر اشاره کردیم، بھنام به دلیل اخرین اعـتـصـاب  
غذای خود در اعتراض به انتقال وی به زنـدان گـوھـردشـت  
ھم اکنون از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نبوده و ایـن  
. وضعیت خانواده و دوستان وی را سخت نگران کـرده اسـت 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری ضمن اعتراض به این بی حقوقی آشـکـار و ایـن  
ـبـال   قبیل برخوردھای ظالـمـانـه و سـرکـوب گـرایـانـه در ق
ـیـه ی ھـر   ـتـدایـی و اول زندانیان، این را جزیی از حـقـوق اب
زندانی می داند که بتواند با اعضای خـانـواده و بسـتـگـان  
خود مالقات داشته و خانواده را از آخرین وضعـیـت خـود بـا  

ـیـز در  . خبر سازد  ـیـمـاری ن به ویژه وقتی که پای فـرزنـد ب
ضمن تأکید بسیار بر مـالقـات  "  کمیته " لذا این  .  میان باشد 

ـیـمـارش در   حضوری بھنام ابراھیم زاده با خانواده و فـرزنـد ب
ــن فـعــال   ـیـد وشـرط ای اسـرع وقـت، خـواھـان آزادی بـی ق
ـیـن   ـنـد و ھـمـچـن کارگری و دیگر فعالین و کـارگـران درب
ـیـده و دفـاع   تمامی زندانیانی است که صرفا  برای ابراز عق
از حقوق کارگران و مردم محروم و به جـان آمـده در زنـدان  

الزم به یادآوری است که مسئولیت زنـدگـی  .  بسر می برند 
ـر عـھـده   ـیـمـا  ب ـق ـیـان، مسـت و سالمتی بھنام و تمامی زندان
مسئولین زندان و زندانبانان بوده و آنان باید پاسخ گـوی ھـر  
مشکل احتمالی ای که متوجه ھر یک از زندانیان  بشـود  

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  . باشند 
 ھای کارگری 

 !صدور حکم زندان برای ریبوار عبداللھی 
ـلـھـی،    بنا به گزارش رسیده، جلسه دادگاھی ریبوار عـبـدال
فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  
ــه   ــب ــن ــری، در روز چــھــارش ایــجــاد تشــکــل ھــای کــارگ

ـرگـزار  ٩٣/١١/١٥  ـنـدج ب ـقـالب سـن  در شعبه اول دادگـاه ان
در این جلسه که بیش از چند دقیقه طول نـکـشـیـد  .  گردید 

قاضی پرونده، آقای عبداللـھـی را بـه اتـھـام عضـویـت در  
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـفـع یـکـی از   کارگری و فعالیت تبلیغی علیه نظام و بـه ن
احزاب اپوزیسیون، به یک سال زندان تعزیری محکوم کـرده  

الزم به ذکر اسـت کـه  .  و حکم صادره را به وی ابالغ نمود 
  ٢٠  بازداشت و مـدت  ٩٣  آذر  ١٩ ریبوار عبدالھی در تاریخ  

ـری کـرد  ـنـدج سـپ . روز را در بازداشتگاه اداره اطالعات سـن
 میلیون تومانی آزاد شده و ھمان طـور  ٧٠ وی با قرار وثیقه  

 مـحـاکـمـه  ٩٣/١١/١٥ که ذکر گردید در روز چھارشنبـه  
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای  .  شد 

ـبـوار   ـرای ری کارگری ضمن محکوم کردن حـکـم صـادره ب
ـیـن   عبداللھی ، خواھان شکسته شدن ایـن حـکـم و ھـمـچـن

ـیـان   ـیـن کـارگـری و زنـدان آزادی تمامی کارگران و فـعـال
ـرای کـمـک  .  سیاسی دربند می باشد  کمیته ھماھنگی ب

 ١٣٩٣ بھمن  ١٩ به ایجاد تشکل ھای کارگری  
 

 تسلیت به حسن رسول نژاد
مطلع شدیم که خانم منیژه خشته مادر گرامی آقای حسـن  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   رسول نژاد ، فعال کارگری و عضو کـمـی
برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری در تـاریـخ  

ـیـمـاری درگـذشـتـه اسـت ١٢/١١/٩٣  ـتـه  .   به علـت ب کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری بدین  
وسیله درگذشت این مادرعزیز را به دوست و رفیق گـرامـی  
ـر اعضـای خـانـواده و   مان آقای حسن رسـول نـژاد و سـای
دوستان ایشان تسلیت گفته و طول عمر ھمراه با سالمتـی و  
. موفقیت در تمامی کارھر را برای ایشان آرزو می کـنـد  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ٩٣  / ١١  / ١٦ کارگری 

 
ھای   نفر از ثروتمندترین پولدار٨٥ثروت 
 جھان

 ژانویـه  ٢٠ بر اساس گزارش موسسه اکسفام که رو دوشنبه  
ـروت  )     دی ٣٠ (  ـریـن  ٨٥ انتشار یافت، ث ـروتـمـنـدت ـر از ث ـف  ن

ھای جھان برابر با ثروت نیمی از ک ل جمـعـیـت جـھـان    پولدار 
ـروت ایـن  .  است )   و نیم میلیارد نفر ٣   یعنی (    ٨٥ مبلغ ک ل ث

ـر  .   بیلیون دالر تـخـمـیـن زده مـیـشـود ٦٥٠  تریلیون و  ١ نفر   ب
 درصـد از جـمـعـیـت  ١ اساس ھمین گزارش مبلغ ک ل ثروت  

ـیـش از     تریلیون دالر یـعـنـی ١١٠ جھان معادل     ٦٦ چـیـزی ب
ایـن گـزارش چـنـد  .  برابر ثروت نیمی از جمعیت جھان است 

ـرار اسـت   روز قبل از تشکیل مجمع اقتصادی جھـان کـه ق
. یـابـد   آخر ھفته در دافوس سوئیس برگزار شود، انتشـار مـی 

ایـن تـکـان  :  گـویـد   وینی بیانیما ریس موسسه اکسفـام مـی 
ـرن   ـیـمـی از  ٢١ دھنده است کـه در ق ـروت ن  مـیـالدی، ث
 نفر باشـد کـه ک ل آنـھـا در  ٨٥ جمعیت جھان برابر با فقط  

در ایـن گـزارش آمـده  .  یک اتوبوس دو طبقه جا میگیرنـد 
ـم نـاعـادالنـه   ـقـسـی است که مبارزه با فقر بدون مـبـارزه بـا ت

 .ثروت بیمعنا است 
 اخبار بین المللی

 
ھا ھزار نفری در حمایت  تجمع ده -اسپانیا 

  اقتصادی از حزب ضد  ریاضت کشی
دھـھـا ھـزار تـن از مـردم  )   بھمن ١١ ( ژانویه  ٣١ روز جمعه  

ـتـخـت   اسپانیا در میدان پوئرتا دلسول، مرکز شھر مادرید پـای
این کشور گردھم آمدند و حمایت گسترده ای را از حـزب  

پودمو، یعنی حزب مخالف اقتصـاد ریـاضـتـی بـه نـمـایـش  
ـریـزا در یـونـان  .  گذاردند  محبوبیت این حزب مانند حزب سی

ـر  .  به سرعت در حال گسترش است  پابلو ایـگـلـسـیـاس، رھـب
امـروز مـا رویـای  ” :  حزب پـودمـو در ایـن تـجـمـع گـفـت 

گرد آمدن مـا در مـیـدان  .  کشوری بھتر را برای خود داریم 
نه برای رویا پردازی، بلکه برای تحقق ایـن   «پوئرتا دلسول »

ـم و  .  است ٢٠١٥ رویا در سال   ـری ـیـش ب رویاھا را بـایـد بـه پ
ـم  امسـال  .  امسال قصد داریم تغییرات سیاسی را عملی سازی

ـر  .  ما کارھای تازه ای را آغاز می کنیم  ـی امسال، سال تغی
حزب پودمـو بـه  “  . است و ما در انتخابات پیروز خواھیم شد 

ـم ”معنای   ـی ـلـو  ” مـا مـی تـوان ـبـل تـوسـط پـاب ، یـکـسـال ق
ایگلسیاس که استاد دانشگاه است پایه گـذاری شـد و در  
انتخابات ماه مه پارلمان اروپا توانست پنج کرسی به دسـت  

یکی از حامیان حـزب  .  آورد و شگفتی بسیاری ایجاد کند 
ما باید به یونان و دیـگـر  ” :  پودمو در این گردھمآیی گفت 

ـیـه مـرکـل   کشورھای جنوب اروپا که علیه ترویـکـا و عـل
ـم  ـرا سـرمـایـه داری بـه پـایـان  .  مبارزه می کنند بپیوندی زی

و یـکـی دیـگـر از  “  .رسیده و ادامه این وضع ممکن نیست 
فکر می کنم این حرکت مـی رود  ” :  ھواداران حزب پودمو 

زیرا پودمو حدود یـکـسـال  .  تا به واکنش بزرگی تبدیل شود 
ـم دوحـزبـی از انـجـام آن  . قبل ایجاد شد  تغییری که سیسـت

ناتوان ماند، اکـنـون مـی تـوانـد حـزب سـوم را بـه قـدرت  
به ھمین خاطر فکر می کنم ایـن حـرکـت بـازتـاب  .  برساند 

اسپانیا مدت ھـفـت سـال اسـت  “  .گسترده ای خواھد داشت 
ـرد و خسـتـگـی مـردم از   که از بحران اقتصادی رنج می ب
برنامه ھای ریاضتی فرصت مناسبی را برای حزب پـودمـو  

 .در انتخابات آینده فراھم کرده است 
 

 ھزار کارگر صنایع ٧٠اعتصاب  -آلمان 
 خودرو سازی

ھفتاد ھزار تن از کارگران سیصد شرکت فنی و مھنـدسـی  
ـنـد بـا   آلمان که خواھان افزایش منصفانه دسـتـمـزدھـا ھسـت

کارگـران  .  ھدف ھشدار به کارفرمایان خود اعتصاب کردند 
ـر و کـارخـانـه   کارخانه ھای خودروسازی فورد، بنز، دایـمـل
ـنـدگـان بـودنـد  . ھواپیماسازی ایرباس از جمله اعتصـاب کـن

بـی ام  " برخی از این کارگران که بیشتر در شـرکـت ھـای  
ـنـد،   Schaefflerو شرکت   Daimler،  " و  کـار مـی کـن

پیشنھاد کارفرمایان خود مبنی بر افـزایـش دو و دو دھـم  
درصدی دستمزدھا را رد کـرده انـد و بـا تـوجـه بـه رشـد  

 درصـدی حـقـوق  ٥/٥ اقتصادی اخیر آلمان، خواھان افزایش  
بزرگترین اتحادیه تجاری آلمان موسوم به آی جـی  .  شده اند 
ـیـون و   ( IG METALL( متال   ـل ـیـش از سـه مـی کـه ب

ھفتصد ھزار کارگر عضو آن ھستند ھشدار داده اسـت اگـر  
ـرده   تقاضای کارگران برآورده نشود، دامنه اعتصاب ھا گست

ـیـش از چـھـارده  ٢٠١٤ در ژوییه سال  .  تر خواھد شد  ـیـز ب  ن
ـبـال   ھزار کارگر دو کارخانه بزرگ خودروسازی آلمان به دن

 ھا به مـنـظـور   ادامه اختالفات خود با مدیریت این کارخانه 
  ٧٠ اعـتـصـاب  .   ھای کارگری اعتصاب کردند   قطع ھزینه 

ـراض بـه   ھزار کارگر شرکت ھای مھندسی آلـمـان در اعـت
ـرواز  ٢٠٥ وضعیت دستمزدھا در حالی برپا شده است کـه    پ

فرودگاه ھای دوسلدورف، کلن و بن روز پنجشنبه به عـلـت  
کـارکـنـان  .  اعتصاب کارکنان امنیت پرواز آلمان لـغـو شـد 

سرویس ھای امنیتی در اعتراض به وضعـیـت دسـتـمـزدھـا،  
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اتحـادیـه خـدمـات عـمـومـی آلـمـان  .  دست از کار کشیدند 
 .موسوم به وردی این اعتصاب را برپا کرده است 

 

 ٩اعتصاب ھمزمان کارگران  -آمریکا 
 پاالیشگاه و واحد شیمیایی

 پاالیشگاه و واحد شـیـمـیـایـی در آمـریـکـا روز  ٩ کارگران  
ـرار دادن  ١٢ یکشنبـه    بـھـمـن بـه مـنـظـور تـحـت فشـار ق

ـرارداد مـلـی کـار ایـن   شرکتھای نفتی برای موافقت بـا ق
ــد  ــصــاب کــردن ــه گــزارش رویــتــرز، ســران  .  کشــور اعــت ب

  ٩ ھای کارگری امروز اعالم کردند کـه کـارگـران    اتحادیه 
انـد تـا از    پاالیشگاه و واحد شیمیایی آمریکا اعتصاب کرده 

ـرارداد   این طریق بتوانند شرکتھای نفتی را برای توافق بـا ق
دھـد، تـحـت     واحد را پـوشـش مـی ٦٣ ملی کار جدید که  

این اعتصاب که نخستین اقدام در حمایـت  .  فشار قرار دھند 
 مـیـالدی تـاکـنـون در ایـن  ١٩٨٠ از یک قرارداد از سال  

ـرار مـی   کشور به شمار می  دھـد    رود، واحدھایی را ھـدف ق
 درصد از ظرفیت پاالیش آمریـکـا  ١٠ رفته حدود    ھم   که روی 

ـفـت . را در اختیار دارند  ھـا ھـمـزمـان بـا کـاھـش    این مـخـال
ـتـی   ـف قیمتھای نفت و تحت فشار قرار گرفتن شرکتـھـای ن

اتـحـادیـه کـارگـران  .  دھـد   برای کاھش مـخـارج روی مـی 
ــو ( فـوالدســازی   ــیـو   ی اعــالم کـرد کــه شــرکــت  )   اس دابــل

کننده اصـلـی ایـن صـنـعـت،    ھلندی شل، مذاکره -انگلیسی 
پس از مخالفت این اتحادیه با پیشنھاد پنجـم ایـن شـرکـت،  

ـرعـامـل امـور  .  مذاکرات را تـرک کـرد  ـئـو جـرارد، مـدی ل
ـلـی  :  دابلیو، گفت   اس   الملل اتحادیه یو   بین  ـقـاب شل پیشنھاد مـت

مـا راھـی بـجـز  .  ارائه نکرد و میز مذاکره را تـرک کـرد 
ـیـو    اس   افزون بر شل، اتحادیه یـو .  اعالم توقف کار نداریم  ـل داب

ـیـوم در   ـرول ـت نیز در سه کارخانه متعلق به شرکت ماراتـون پ
تگزاس و کنتاکی، سه پاالیشگاه شرکت تسـورو در وسـت  
ـیـونـدل بـاسـل نـزدیـک   ـیـدی شـرکـت ل کوست و واحد تـول

دابلیو عـنـوان    اس   اتحادیه یو .  اند   ھوستون اعالم اعتصاب کرده 
کرد که پاالیشگاھھای دیگر از جمله پـاالیشـگـاه شـرکـت  

  ٢٤ اکسون موبیل در بیومونت ایـالـت تـگـزاس بـا تـمـدیـد  
ـرارداد سـه سـالـه مـلـی  .  کنند   ساعته قرارداد فعالیت می  ق

ھـا پـوشـش     ھزار کارگر را در این پاالیشـگـاه ٣٠ کار حدود  
دھد که در مجموع دو سوم ظرفیت پاالیش آمـریـکـا را    می 

ـیـشـنـھـاد ارائـه .  دھـنـد   به خود اختصاص مـی  شـده،    آخـریـن پ
پنجمین پیشنھاد ردشده از زمان مذاکرات قرارداد سه سـالـه  

آغاز شـده  )  یکم بھمن ماه ( ژانویه  ٢١ کار جدید بوده که از  
ـرداخـتـھـای    اس   اتحادیه یو .  است  دابلیو در نظر دارد مـقـدار پ

ـر کـنـد  ـراب ـرارداد را دو ب ایـن  .  ساالنه موجـود در آخـریـن ق

ـیـش  ـلـھـایـی کـه پ ـر بـه    اتحادیه ھمچنین قصـد دارد شـغ ت
شـد بـه اعضـای ایـن    پیمانکاران خارج از اتحادیه داده مـی 

ـرای    ایـن اقـدام سـیـاسـتـی جـدی .  اتحادیه واگذار شود  ـر ب ت
ـنـه  ھـای    جلوگیری از بیگاری در محل کار و کـاھـش ھـزی

 . اعضای این اتحادیه برای بھداشت و درمان است 
 

 ھزار کارگر صنایع ١٥اعتصاب  -ترکیه 
 فلزی
  ١٠  کارخانه فلزات در  ٢٢  ھزار کارگر شاغل در  ١٥ حدود  

استان ترکیه، روز پنجشنبه در اعتراض به کمی دستـمـزدھـا  
ـراردادھـای جـمـعـی، دسـت بـه   ـقـاد ق و محـدودیـت در انـع

این کارگران عضو اتحادیه کارگری بـخـش  .  اعتصاب زدند 
ـنـد '  ایـش   –مـتـال  ' فلزات ترکیه موسوم به اتحادیـه   . ھسـت

ـلـزات اسـتـان ھـای   اعتصاب در کارخانجات ذوب آھن و ف
ـر،   عثمانیه، حاتای، مرسین، قونیه، کوجالی، بـورسـا، ازمـی
ـیـجـه ادامـه   ـت استانبول و گبزه شروع و اعالم شد تا حصول ن

رئیس اتحادیه مـتـال ایـش  '  عدنان سرداراوغلو .  خواھد یافت 
امروزھمـزمـان بـا سـاعـت شـروع روز کـاری در شـھـرک  
ـبـول   ـری شـرق اسـتـان صنعتی گبزه واقع در یکصد کیلـومـت
حضور یافت و به طور رسمـی شـروع اعـتـصـاب کـارگـران  

 . کارخانه ترکیه را اعالم کرد ٢٢ وابسته به این اتحادیه در  
او گفت تا پذیرفته شدن خواسته ھای کارگران که شـامـل  
افزایش سطح دستمزدھا و انعقاد قراردادھای دسـتـه جـمـعـی  
سه ساله با اتحادیده متال ایش اسـت، بـه اعـتـصـاب ادامـه  

 .خواھند داد 
 

تالش دولت برای سخت کردن  -ترکیه 
 قوانین تظاھرات

تر کردن قوانین تظـاھـرات در ایـن    دولت ترکیه در پی سخت 
برمبنای طرح جدید دولت قرار است پـوشـانـدن  .  کشور است 

. کامل یا بخشی از صورت تظاھرکننـدگـان مـمـنـوع شـود 
ـنـدگـان را بـدون ھـیـچ    ماموران پلیس می  توانند تظـاھـرکـن

ـبـه   رسانه .  سوءظنی دستگیر کنند    ٢ ھای ترکـیـه روز دوشـن
ـرکـیـه در نـظـر  )   بھمن ١٣ (فوریه   اطالع دادند که دولـت ت

ھای ماموران پلیـس ایـن کشـور بـه ھـنـگـام    دارد بر آزادی 
ـرار اسـت در    الیحـه دولـت در ایـن .  تظاھرات بیافزاید  بـاره ق

در  .   چندروز آینده در پارلمان ترکیه به بحث گذاشتـه شـود 
الیحه پیشنھادی دولت ترکیه در این بـاره پـوشـانـدن چـھـره  

ھا حتی به خاطر پـوشـانـدن    تظاھرکنندگان ممنوع است و آن 
ـر    بخشی از چھره خود با یک شال، می  ـنـد بـه حـداکـث توان

ـنـھـا در    البته این مجازات .  پنج سال زندان محکوم شوند  ھا ت
شود که مقامات دولتی آن تـظـاھـرات و    صورتی اعمال می 

ھای تروریستی ارزیـابـی    تجمع افراد را پشتیبانی از سازمان 
ـراض .  کنند    ٢٠١٣ ھـای سـال    پلیس ترکیه در جـریـان اعـت

میالدی در پارک گزی استانبول، با خشونت شـدیـدی بـا  
آور    تظاھرکنندگان برخورد و از جمله با شلیک گـاز اشـک 

 .سعی در متفرق کردن آنان کرد 
 

ھا کارگر کارخانه نساجی کوت  صد -عراق 
 ١٤( فوریه ٣در استان واسط روزسه شنبه

در اعتراض به پرداخت نشدن )بھمن
شان از پنج ماه پیش تا کنون دست به  حقوق

 .تظاھرات زدند
 کارگران نساجی کوت طی تظاھرات خود اقدام بـه بسـتـن  

ایـن کـارگـران  .  ھای اصلی در اسـتـان واسـط کـردنـد   جاده 
ـرداخـت حـقـوق  شـان    یکروز قبل نیز به دلیل ادامه تاخیر در پ

تظاھرات کرده و تھدید کردند که در صـورتـی کـه دولـت  
ھا را برآورده نکند، دست به تـحـصـن زده و    عراق خواسته آن 

 .بندند   ھای اصلی در واسط را می   جاده 
 

کارگران بخش حمل و نقل  -فرانسه 
فرانسه از جمله تاکسیرانی، اتوبوسرانی، 

مترو و سایر بخش ھا تصمیم گرفتند 
 ژانویه گذشته آغاز ١٨اعتصابی را که از 
 . کردند، ادامه دھند

کارگران بخش حمل و نقل و اتحـادیـه ھـای کـارگـری در  
فرانسه در اعتراض به شرایط کار و پائین بودن حقـوق خـود  

ـران بـخـش حـمـل و  . دست به اعتصاب زدند  نمایندگان مـدی
نقل و مسئوالن اتحادیه کارگری پنجشنبه گذشتـه پـس از  

 روز اعتصاب کارگران این بخش با ھم مذاکره کـردنـد،  ١٠ 
 اما به توافقی بر سر افزایش حقوق کارگران نرسیدند 

.................................... 
 

تظاھرات در اعتراض به نقض  -فرانسه 
 حقوق بشر در عربستان

صدھا نفر در شھر پاریس فرانسه به دعـوت سـازمـان عـفـو  
ـقـض حـقـوق بشـر در عـربسـتـان   بین الملل در اعتراض بـه ن

ـرضـان تصـاویـری از  .   سعودی دست به تظاھرات زدند  معـت
ـنـد  ایـن  .  رائف بدوی، وبالگ نویس سعودی در دست داشـت

فرد به اتھام توھین به اسالم به تحمل ده سـال زنـدان، ھـزار  
ضربه شالق و دویست و شصت و ھـفـت ھـزار دالر جـریـمـه  

 . نقدی محکوم شده است 
  

 کارمند بیمارستان دست از کار ٨٠٠ -کنیا 
 کشیدند

ـیـش از  )   بھمن ٦ (  ژانویه  ٢٦ روز دوشنبه    کـارمـنـد  ٨٠٠ ب
با خـواسـت بـھـبـود شـرایـط کـار دسـت بـه  ....  بیمارستان  

ـبـل ھشـدار داده بـودنـد  .  اعتصاب زدند  آنھا از یک ھفته ق
ـرار دادھـای   که چنانچه کارفرمایـان حـاضـر بـه امضـا ق

 سال پیش مذاکره در بـاره آن جـریـان  ٢ دسته جمعی که از  
این کـارگـران در  .  دارد، نشوند، دست از کار خواھند کشید 

ھـای حـق    محوطه بیمارستان تجمع کردند و با خواندن سـرود 
ـبـاتشـان شـدنـد  آنـھـا  .  طلبانه، خواھان رسـیـدگـی بـه مـطـال

 جـز    گویند برای دستیابی به مطالباتشـان ھـیـچ راھـی   می 
 .اعتصاب و اعتراض ندارند 
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اخراج ھزاران کارمند شرکت  -آمریکا 

 IBMآی بی ام 
شرکت فناوری اطالعات آی بی ام آمریکا 
اعالم کرد ھزاران تن از کارمندان خود را 

 .اخراج خواھد کرد
ـبـه    ژانـویـه بـا  ٢٧  سخنگوی شرکت آی بی ام روز دوشـن

اعالم این مطلب افزود اخبار و گزارشھایی که در روزھـای  
اخیر درباره اخراج یک چھارم از مـجـمـوع چـھـارصـد ھـزار  
حقوق بگیر این شرکت در برخی رسانه ھا منتشر شده، بـی  

مسـئـوالن شـرکـت آی بـی ام آمـریـکـا در  .  اسـاس اسـت 
حسابرسیھای مربوط به سه ماھه چـھـارم سـال دو ھـزار و  
ـروھـای شـرکـت،   ـی چھارده خود به منظور ایجاد تـوازن در ن
حذف شماری از مشاغل را به منظور صرفه جویی پـانصـد  

ـرار دادنـد  در ایـن طـرح،  .  و ھشتاد میلیون دالری مدنظـر ق
برخی از فعالیت ھای شرکت که درآمدزایی کمتـری دارد  
ـیـت ھـایـی کـه   کاھش خواھد یافت و در عوض بـه فـعـال
. سودآوری بیشتری دارند، میدان بیشتری داده خـواھـد شـد 

سخنگوی آی بی ام تصریح کـرد بـا اجـرای ایـن طـرح ،  
 .عذر چند ھزار تن از کارمندان شرکت خواسته خواھد شد 

 
 اعتصاب گسترده رانندگان اتوبوس -برزیل 

به گزارش خبرگزاری شین ھوا از ریو دو ژانیرو، اعـتـصـاب  
کارکنان بـخـش حـمـل و  )  بھمن ٦ ( ژانویه  ٢٦ روز دوشنبه  

ـیـون   ـل ـیـش از دو مـی نقل شھری کوریتیبا در جنوب برزیل ب
ـنـدگـان  .  مسافر را دراین شھر سرگردان کرد  بسیـاری از ران

ـیـن   اتوبوس درکوریتیبا، ھشتمین شھر بزرگ بزریل و ھمچن
ـراض بـه عـدم   ـیـل اعـت مرکز ایالت پارانای جنوبی ، بـه دل
. افزایش حقوق و دستمزد به اعتصاب نامحـدود دسـت زدنـد 

ـرزیـل   در حالی که مسئوالن اتحادیه کارکنان حمل و نقـل ب
ـر داده  ٣٠ از برگزاری اعتصاب در روز جـمـعـه   ژانـویـه خـب

بودند اما بسیاری از کارکنان این بخش به رغـم ھشـدار و  
اعالم جریمه ھای سنگین از سوی این مسئـوالن اتـحـادیـه،  

 ژانویه به منظور برگزاری اعتـصـاب دسـت  ٢٦ روز دوشنبه  
 .از کارکشیدند 

ـتـی شـھـر و   این در حالی است که قرار بود مـقـامـات دول
ـرای پـایـان دادن بـه   رھبران اتحادیه کارگری روز دوشنبه ب

 .اعتصاب کارکنان حمل و نقل دیدار و گفتگو کنند 
 
 

 ھا اعتصاب کارکنان فرود گاه -آلمان 
بن در آلـمـان    –ده ھا پرواز فرودگاه ھای دوسلدورف و کلن  

ـیـل اعـتـصـاب  )   بـھـمـن ٩ (  ژانویـه  ٢٩ روز پنجشنبه   بـه دل
کارکنان امنیت پرواز و اعتراض آنان به میزان حقـوق خـود،  

  ٤٠ بـن    –به گزارش آسوشیتدپرس، فرودگاه کلن  .  لغو شد 
 پرواز روز پنجشنبه خـود را  ٢٠٥ پرواز و فرودگاه دوسلدورف  

 .لغو کرده است 
 تاکنون سه دور مذاکره میان نمایندگان اتحادیه کـارکـنـان  
و کارفرمایان بی نتیجه پایان یافته و اتـحـادیـه کـارکـنـان  
ـبـه را   برای فشار بر روی کارفرمایان، اعتصاب روز پنجشن

ـنـجـم  .  ترتیب داده است  قرار است دور بعدی گفت و گوھا پ
اتحادیه کارکنان خواستـار آن  .  آغاز شود )  بھمن ١٦ (فوریه  

 یـورو تـا  ١.٥ است که دستمزد کارمندان امنیت پرواز، بین  
 . یورو در ساعت افزایش یابد ٢.٥ 
 

 ھای کوتاه خبر
 

ـیـا    -اسپانیا   ـتـخـت اسـپـان ھزاران تن از شھروندان مادرید، پـای
علیه الیحه تغییر قوانین اعتـراض خـیـابـانـی بـه تـظـاھـرات  

این الیحه که در صورت تصویب نھایی منجر بـه  .  پرداختند 
محدود کـردن ضـوابـط تـظـاھـرات مـی شـود در مـجـلـس  
ـررسـی   نمایندگان تصویب شده و از سوی سـنـا در دسـت ب

ـر  .  است  ـراب ـراض خـیـابـانـی در ب این الیحه بر تجمـع و اعـت
ـیـا  . امکان حساس سیاسی تمرکز دارد  اکثریت سنای اسـپـان

ھوادار دولت حاکم بوده و در صورت موافقت، این قـانـون از  
 .ماه فوریه رسمیت می یابد 

 
ـیـکـالس    -ونزوئال   ـفـان سـیـاسـت ھـای ن ھزاران نفر از مخال

ـبـه در کـاراکـاس،   مادورو، رییس جمھوری ونزوئال روز شـن
آنھا به تورم بـاال  .  پایتخت این کشور دست به تظاھرات زدند 

ـنـد  ـراض داشــت ــود کـاال در ایـن کشـور اعـت ــن  .  و کـمـب ای
ـرگـزاری نشـسـت روسـای جـمـھـوری   اعتراضھا در آستانه ب
پیشین کشورھای شیلی، کلمبیا و مـکـزیـک در ونـزوئـال  

 .برگزار شد 
 
 
  
 

با پایان اعتصاب در مردادماه مـا  
ــل مــجـمــع   ـر تشـکـی ــگـر ب بـار دی
عمومی کارگران و انتخاب دھھـا  
ـر اجـرای   ـرای نـظـارت ب نماینده ب
مـطـالــبـات کــارگـران کــه مــورد  
ـرار گـرفـتـه   پذیرش جبھه مقابل ق
بود و گزارش پیـشـرفـت کـار بـه  

ـنـھـا  . کارگران تاکید کردیم  این ت
ــت   ــوانس ــت ــه مــی ــود ک ــی ب راھ
کارگران را در صحنه نگھـدارد و  
آمادگی آنھا را پس از اعـتـصـاب  

ایـن در عـیـن حـال  .  بیشتر کـنـد 
ـنـد   ـتـوان ضامن این بود که امروز ن

 .کارگران را به دادگاه بکشانند 
ـر   ـیـشـرو ب متاسفانه زور کارگران پ
انواع دست ھایی که در کار بـود  
و بخشی از کـارگـران را فـریـب  
داده بود نچربید و ایـن آمـادگـی  
. در میان کارگـران عـمـلـی نشـد 

خفقان شدیدی بر کارگران مـعـدن  
ــود و کــارگــران بــرای   حــاکــم ب
تشکیل مجمع عمومی و انتخاب  
ـیـاز بـه درک   نمایندگـان خـود ن
روشن از جبھه ھای مـقـابـل ھـم،  

توطئه ھا، ریاکاران واسـطـه چـی  
ــنــد  ــت ــعــدی داش . و مــخــاطــرات ب

ــادی   کـارگـران پــیـشـرو تـالش زی
کردند و حاصل کار این شـد کـه  
ـلـف   تا امـروز ارگـان ھـای مـخـت

 درصـد  ٢٨ دولتی جرات نکرده اند  
سھام معدن را به بخش خصوصـی  
ــرات   ــد و ج ــا داده ان ــد و ی ــدھــن ب
ـم شـان را اعـالم   نمیکنند تصـمـی
ـرو   ـی کنند و ایـن مـانـع تـعـدیـل ن
ـر   یعنی اخراج صدھا کارگر و بـدت
شدن موقعیت کارگران معدن شده  

ـیـز  .  است  در چند مـاه گـذشـتـه ن
ـر   ـی تالش کارگران پیشرو برای تـاث
بر کارگران مـتـوھـم و یـکـدسـت  
کردن کارگران و ایجاد آمـادگـی  
ــشــکــل کــردن   ــشــتــر بــرای مــت بــی
کارگران و عملی شـدن خـواسـت  
ـلـه بـا اشـکـال   ھای آنھا و مـقـاب
مختلف توطئه و فریب و تـھـدیـد  
در اشکال دیگـری ادامـه یـافـتـه  

 .است 
ـلـه بـا دادگـاھـی کـردن   راه مـقـاب
ــبــات   ــق مــطــال ــق ــران و تــح کــارگ
ـراض مـتـحـدانـه   کارگران از اعـت

جبھـه مـقـابـل  .  کارگران میگذرد 

ـم بـه دادگـاھـی   ـرغـم تصـمـی ـی عل
کردن کارگران، وحشت و زبـونـی  
و عـدم یـکـدسـتـی اش را نشـان  

ــدھــد  ــی ــن  .  م ــی ــران در چــن کــارگ
ـقـاط قـوت   فضایـی بـایـد روی ن
خود از جمله خانواده ھای خـود و  
مردم معترض و حـق طـلـب شـھـر  

ــد  ــن ــن دو  .  حســاب کــن ــم ــه ی ب
 و  ٩٣ اعتصاب طوالنی در سـال  

ـیـشـرو تـوھـمـات   تالش کارگران پ
بخـشـی از کـارگـران بـه جـبـھـه  
میانجی کاھش یافته است و این  
ـر   زمینه را برای اتـحـاد عـمـیـق ت
کارگران و مـتـشـکـل شـدن آنـھـا  

ــراھــم تــر کــرده اســت  ــن  .  ف و ای
خانواده ھا ھستند که با به میدان  
ـر و   آمدن اعتراض را اجتمـاعـی ت
قدرتمندتر میکنند، مردم شـھـر را  
به مـیـدان مـیـکـشـنـد و پـوشـش  
امنیتی محکمی برای کـارگـران  

ــد  ــن ــکــن ــی ــجــاد م ــار  .  ای ــب ــن امــا ای
کارگران باید ھمراه بـا داغ کـردن  
فضای اعتراض مجمع عـمـومـی  
خود را مرتبـا تشـکـیـل دھـنـد و  
دھھا کارگر آگاه و مصمم را بـه  
ـتـخـاب   ـنـدگـان خـود ان عنوان نمای

کنند که بجای صباغـیـان ھـا و  
شــورای اســالمــی شــھــر و امــام  
ـراض و   جمعه کارگران را در اعـت

 .مذاکره نمایندگی کنند 
اگر قرار است کارگری محاکمـه  
شود باید کلیه کارگران مـعـدن و  
خانواده ھایشان در مقـابـل دادگـاه  

ـنـد و خـواھـان   دست به تجمع بـزن
این راھـی  .  محاکمه علنی شوند 

ـر و   ـی برای تسلیم کردن دولـت تـدب
ـیـه   امید و وزارت کار و قوه قضائ
ــدار و   ــان ــژه و فــرم ــگــان وی و ی
ـیـه   ـق استاندار و امـام جـمـعـه و ب

 .دشمنان مردم است 

 ٢  از صفحه  


