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 ٤   صفحه  

ـقـول   آخر سال نزدیک است و ب
سـال  " خود مقامات، دولت امسـال  

از ھـمـیـن  .  در پیش دارد "  سختی 
حکـومـت  "  شورای عالی کار " رو  

ـررسـی   زودتر دست بکار  بحث و ب
در مورد میزان حداقل دسـتـمـزدھـا  

تـا کـنـون دو نشـسـت  .  شده است 
داشته اند و سومینش بـه بـعـد از  

در  .   بھمن موکـول شـده اسـت ٢٢ 
نمایش  مسخره سه جانبه گـرایـی  
، یکی در پز نماینده دولت، یکی  
ــر،   ــرمــا و دیــگــری کــارگ کــارف
جنگ زرگری ای به راه انداختـه  

اما ھر کـدام از طـرفـی بـه  .  اند 
ـرسـنـد، آنـھـم   یک نقطه واحد مـی
ــردن دســتــمــزد پــایــه   اضــافــه نــک

مـحـورمشـتـرک  .  کارگران اسـت 
ـنـسـت کـه   ـیـغـاتشـان ای ـل ـب ھمـه ت
افزایش دستمزدھا تورم زاست و به  
ـیـمـت   جای آن باید جلوی رشـد ق

ایـن سـازی اسـت  .  ھا را گـرفـت 
ــد  و   ــه ان ــواخــت ــه ن کــه ھــر ســال
ـراض   ـر فشـار اعـت سرانجام نیـز زی
ـــه   ـــدرغـــازی ب ـن ـران چــ کـــارگــ
دستمزدھای چند بار زیر خط فقـر  
کارگران اضافه شده است، اسمش  

را ھم ، افزایش حداقل دستمـزدھـا  
در حالیکه بـا تـوجـه  .  گذاشته اند 

ـیـمـت ھـا و   به رشد سرسام آور ق
نرخ تـورم قـدرت خـریـد دسـتـمـزد  
تعیین شده برای کارگران ھر سـال   

 . عمال کمتر از سال قبل است 
ـیـاردر بـه   مشتی دزد متفخور میل
اسم شورایعالی کار ھر ساله مـی  
نشینند و از باالی سـر کـارگـران،  
ـم   بر سـر مـیـزان دسـتـمـزد تصـمـی

ــد  ــرن ــگــی کــارگــران کــل ایــن  .  مــی

بار دیگر به پـایـان سـال مـی  
رسیم و بار دیگر تب و تـاب حـول  
مسئله دستمزد به موضوع حـادی  

ـبـدیـل شـده اسـت  در  .  در جامعه ت
ـم جـمـھـوری   جدال کارگران با رژی
اسالمی، این رژیم تا دندان مسلـح  
که نان شب فرزندان کـارگـران را  
در کنار اخـتـالس و دزدی ھـای  
افسانه ای به گرو گرفته اسـت و  
زندگی شان را تا نھایـت مـمـکـن  
ناامن کرده و به فقر و قھقرا رانـده  
است، برای مرعوب کردن جامـعـه  
ـیـن   ـنـد فـعـال ـب ـر و ب دست به بگـی
ـتـوانـد   کارگری می زند تا بلکه ب
ــه   ــوجــه کــارگــران را از مــطــالــب ت

ایـن  .  افزایش دسـتـمـزد دور کـنـد 
ســالح زنــگ زده امــا دردی از  
ـر   رژیمی که ھمه مـنـافـذ فـرار ب
رویش بسته شده اند را دوا نخواھد  

 .کرد 
 

 دستمزد و امنیت ملی
اخبار مربوط به فعالین کـارگـری  
یکی دو ھفته گذشـتـه، حـکـایـت  

ــیــن   ــفــی از فــعــال ــی از احضــار ط
کارگری از اتحادیه آزاد کارگـران  
ـرای   ایران و کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
ــھــای   ــجـاد تشــکــل ــه ای کـمــک ب

ـقـل کـارگـری دارد  جـمـیـل  .  مست
ـبـوار   محمدی، جعفر عظیم زاده، ری
ـیـار   عبداللھی، مظفر صالح نیا، زان
دباغی و حاتم صمـدی از آخـریـن  
ــری و   ــیــن کــارگ اســامــی فــعــال
ـنـد   اعضای نھادھای مزبـور ھسـت

ـیـه  " که به آنـھـا اتـھـام   اقـدام عـل
ـم شـده اسـت "  امنیت ملی  ـفـھـی . ت

اسم رمـز  "  اقدام علیه امنیت ملی " 
" اقدام علیه جـمـھـوری اسـالمـی " 

در اخبار مربوط بـه احضـار  .  است 
جمیل محمدی و جعفر عظیـم زاده  
ـتـھـای   ـی رسما آمده است که فـعـال

ـیـن   ـپ  ھــزار  ٤٠ در رابـطـه بـا کــم
امضاء و فـراخـوان بـه کـارگـران  
برای اعتراض به دستمزد نـاچـیـز،  

ـلـه  .  جرم اصلی آنھا بوده است  مسئ
. واقعا بـه ھـمـیـن سـادگـی اسـت 

معادله جـمـھـوری اسـالمـی ایـن  

 سیرک مسخره سه جانبه گرایی 
 برای تعیین دستمزد

 شھال دانشفر  

  انقالبی که به خاکستر نشست اما خاموش نشد
                        یاشار سھندی 

 خبرھای کوتاه درباره تحوالت یونان  
           ناصر اصغری 

 
 !اشتغالزایی به سبک دولت دزدان

                       محمد شکوھی   
 اعتصاب کارگران  نورد لوله صفا

             نسان نودینیان 
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 2  ١٣٩٣ بھمن ٢٨ کارگر کمونيست

روشن است که کارگران بـایـد  
با ھرنوع تقسیم مزد به بخـشـھـای  
ـــف   ــ ـل مختلــف که اسـامـی مـخـت

ـفت کنند  ھمه  .  داشته باشند مخاـل
ـتـھـا بـگـذاریـد   ـنـد مـن این را گفت
ـم  . یـکـبـار دیـگـر ھـم مـن بـگـوی

ببینید علــت اینکه طرف میاید و  
روی یک پدیده یکپارچه ای را  
خط میاندازد و بخشھایی از آن را  
اره میکند، اینست که میـخـواھـد  
. روزی آن را از ھمانجاھا بشکـنـد 

با اینکارش دارد انعطـاف پـذیـری  
میدھد به آن چیـز یـک تـکـه و  

در اشـکـال  " کارگر  . یک پارچه 
بـاالخـره  .  کـار نـمـیـکـنـد " مختلف 

ـرود و آن   صبح بـه کـارخـانـه مـی
ساعتھایی که ایشان فرموده کـار  

یک کـار  .  میکند و بیرون میاید 
ولـی او  . یکپارچه انـجـام مـیـدھـد 

پولــی را که باید در ازاء این کار  
یکپارچه به کارگر بدھـد را دارد  
از یک جاھائیش تیغ تیغ میکنـد  
و روی ھر بـخـش یـک اسـم ھـم  
میگذارد، مزد، مزد مبنا، مـزایـا،  
ـره،   حق عائلــه مندی و غیره و غـی
ــن   ــامــه دارد ای ــکــه بــرن بــرای ایــن
ـنـجـاھـا   بخـشـھـا را بـمـوقـع از ای

شکل شکستنش ھم ایـن  .  بشکند 
است که میتواند بگوید مزدت را  
ـیـن   باال بردم اما آن بخش دیگر پائ

و وقتـی کـل اش را نـگـاه  .  آمد 
میکنید میبینید در مجـمـوع پـول  

ــن کــار  .  کـارگــر کـم شــده  ــا ای ب
کارفرما انعطاف پذیـری مـیـدھـد  
ــرف   ــرداخــت دســتــمــزد از ط ــه پ ب

ـنـده را  .  خودش  مرجع پرداخت کـن
آنقدر متنوع میکنـد کـه کـارگـر  
باید با چندین طرف حساب، مثـل  
ـرو بشـود  . اژدھای ھفـت سـر، روب
. مزد پایه را باید کارفرمـا بـدھـد 

آخـر  " آن بخش دیگر را فالن مرجع  
. حساب میکـنـد و مـیـدھـد "  سال 
یعنی من نمیتوانم وسط سال داد  ( 

بـخـش  ).  بزنم که پولـم را بـدھـیـد 
ــر " دیــگــری را   ــاق  "  اگ ــف فــالن ات

یـعـنـی اگـر بـه  .  بیافتد میپردازند 
حساب خودش سود فالن قدر بـاال  

بخش دیگر را  .  رفته باشد میدھد 
ــار خــاصــی در  "  اگــر "  مــن رفــت

حـق  .  کارخانه داشته باشم میدھـد 
ـم کارگر را که روز سر کـار   مسـل
رفته وشب برگشتـه خـانـه اش و  
ـــوم و یـک   ــ ـل یک محصول مـع

ـیـد کـرده   ــ بـاالخـره  ( تکه ای تـوـل
کار او خودش را در یـک تـعـداد  
ـره نشـان   یخچال و تلــویزیون و وغی

ــد  ــدھ ــغ کــرده و  ) مــی ــغ تــی ، تــی
ــازی   ــعــدا ســرش ب ــخــواھــد ب ــی م

از طرف دیـگـر مـنـافـع  .  دربیاورد 
یـک  .  کارگران را متنوع میکنـد 

کارگر یک بخش کمتـر شـامـل  
ـری   حالــش میشود و انگیزه کـمـت
در مبارزه بر سر آن بخش دستـمـزد  
ـر  ـیـشـت . پیدا مـیـکـنـد و یـکـی ب

میتواند اینطور کارگران را بـا ھـم  
ــدھــد  ـرار ب ــل ق ــاب ــن  .  مـق اســاس ای
ـم  .  سیاست تفرقه است  من میـگـوی

آقاجان، اگر ریـگـی بـه کـفـشـت  
نیست، برایت کار کـرده ام مـزدم  

ـر  ـــگــ ـــده دی ـــن  .  را درســـت ب ای
محاسبات دیگر از کـجـا آمـده؟  
بنظر من تفرقه انداختن در جنـبـش  
ـنـوع کـردن   ـقـه کـارگـر و مـت طب
محیط مبـارزاتـی کـارگـر یـک  

کـارگـر  .  ھدف مھم این کار است 
باید در چندین جبھه شمشیر بـزنـد  
برای اینکه مزد پایه اش را کـه  
ـبـایسـت ھـمـان روز اول طـبـق   می
ـنـھـا   قرارداد به او مـیـدادنـد از ای

بنابراین بنظر من کارگـران  .  بگیرد 
باید پافشاری بکنند کـه ھـرچـه  
ــا قــرار اســت بصــورت   کــارفــرم
ـــف بـدھـد   ــ ـل پرداختی ھای مـخـت
یکپارچه و تحـت نـام واحـد مـزد  

ـقـه  .  بدھـد  ـرار اسـت طـب و اگـر ق
ـر   بندی در دستمزدھا باشد بـایـد ب
ــای فـاکــتـورھـای روشـن و   ـن مـب
موجھی، مثل سختـی کـار، ایـن  

ـرد  تـکـه  .  طبقه بندی صورت بگـی
کردن دستمزد را بـایـد بـه عـنـوان  
یک اقدام ضد کارگری محکوم  

 .کرد 
منتھا شما میپرسید اگر مـزد  
پایه کم باشد باالخره این تکه ھـا  

منھم میگویم اگـر  . را باید گرفت 
مزدھا را تکه تکه کردند و بـمـا  
ـــوم اسـت   تحمیل کردند خوب معـل
ـــف   ــ ـل که ما باید بـه طـرق مـخـت
. سعی کنیم این بخشھا را بگیریم 

اما نگاه کنید ببینید ھمـیـن چـه  

دردسرھائی در جنـبـش کـارگـری  
ـرای  .  ایجاد میـکـنـد  از مـبـارزه ب

دستمزد که فارغ مـیـشـویـد مـی  
. افتید در مبارزه برای سـود ویـژه 

از اینکـه فـارغ مـیـشـویـد نـوبـت  
ـید میشود  بعـد  .  پاداش افزایش توـل
بطـرق  .  مبارزه سر بن شروع میشود 

ــمــام طــول ســال   ــف در ت ـــ ـــ ــل مــخــت
ـیـد و   مشغول جنگ و جدال ھسـت
تازه اسمش اینست که مـزد شـمـا  

در  !  را آخر ماه پرداخـت کـرده انـد 
حالــی که در یکـسـال ھـم ھـنـوز  

سـر تـک  .  مزدت را نپرداخته انـد 
ـنـجـار رفـت  ــ ــ . تک اینھا باید کل

باالخره من کـارگـر بـا کـارفـرمـا  
قرارداد بسته ام یا نبسته ام؟ اگـر  
آری، که آنوقت مزد ایـن کـاری  
ـرداخـت   که من میکنم را درست پ

تمام بحث ما در مـورد  . کن دیگر 
قانون کار نھایتا به این برمیگـردد  
ـــه   که کارگر اگر در اصل مسـاـل
باخته باشد دیگر در ھزار و یـک  
. مورد سرش را کـاله مـیـگـذارنـد 

ـبـاخـتـن در اصـل   ھمه بحث سـر ن
بـدیـھـی اسـت کـه  .  مسالــه است 

ـتـوانسـتـه بـاشـد در   اگر کارگـر ن
اصـل دسـتـمـزد زنـدگـی خـود را  
تامین کند آنوقت ھر فرد کـارگـر  
ـرای   خود را موظف میداند کـه ب
امرار معاش خودش و خانواده اش  
دنبال ھر بـخـش دسـتـمـزدش کـه  
ـرود   اینطور پخش و پال کرده انـد ب

من این را ابـدا رد  .  و آن را بگیرد 
ـرای  .  نمیکنم  فقط میگویم بایـد ب

شرایـطـی مـبـارزه کـرد کـه ایـن  
 . حالــت گریبانگیر ما نباشد 

ببینید اینجا خـودش در مـاده  
مربـوط  "  انجام کار "  مزد را به  ٣٤ 

اما حـق السـعـی انـگـار  .  میکند 
مجموعه منت ھـائـی اسـت کـه  
کارفرما گردن کـارگـر گـذاشـتـه  

ــحــث مــا روشــن اســت .  اســت  . ب
ـیـد را   آقاجان ھرچه پرداخت میکن
ـرداخـت   دارید در برابر انجام کـار پ

ــیــد  ــن ــک ــی ــردن مــا  .  م ــتــی گ ــن م
" حق السعـی " یعنی آن  .  نمیگذارید 

پـس  .  در مقابل انجـام کـار اسـت 
لــطفا اسم کل اینـھـا را بـگـذاریـد  

 . تکه تکه اش نکنید . مزد 

 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

 !دستمزد 
 منصور حکمت  



 3 ٣٤٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 

ــاه   ــگ ــکــه و دم و دســت مضــح
شورایعالی کار را قبول نـدارنـد و  
ـــا در   ـــارھ ـــا ب ـــارھ ـــن را ب ای
اعتراضاتشان و در بیانیه ھـایشـان  
ـیـن   اعالم کـرده و خـواسـتـار تـعـی
ـنـدگـان   دستـمـزد بـا حضـور نـمـای

 . منتخب کارگران شده اند 
ـقـش کــارفـرمـایـان در سـیــرک   ن
مسخره سه جانبه گـرایـی طـبـعـا  
مخالفت با افزایش دسـتـمـزدھـای  

ــت  ــده اس ــف ش ــعــری ــا از  .  ت ــھ آن
مشکالت بانکی، مالیاتی و بـاال  
ـیـد بـخـاطـر   بودن ھزینه ھـای تـول
تحریم ھا و ھـزار درد دیـگـرشـان  
سخن میگویند تا جلوی افـزایـش  

ـیـز  .  دستمزدھا بایستند  تھدیدشان ن
اینست که اگر دستـمـزد افـزایـش  
یابد اشتغال کاھش مـی یـابـد و  
ــد بــرایشــان ســودآور   ــولــی ادامــه ت

بدین ترتیب ایـن کـارگـران  . نیست 
ــایـد تـاوان بـحــران   ــد کــه ب ـن ھسـت
ـر حـکـومـت   اقتصادی گریبـانـگـی
ـردگـی   ـردازنـد و ب ـپ اسالمـی را ب
کنند تا انـگـلـھـای سـرمـایـه دار  
ـیـجـه کـار   ـت ـری از ن ثروت بیـشـت

 .کارگران به جیب زنند 
دولت  بـه عـنـوان جـانـب دیـگـر  
قضیه نیز تحت عنوان حمـایـت از  
اشتغال وظیفه خود را حـمـایـت از  
ــان و   ــی کــارفــرمــای ــعــن ــد، ی ــولــی ت
. منافعشان تعـریـف کـرده اسـت  

ــم از شــکــوفــا کــردن   ــی ھ ــت وق
ـنـد، یـعـنـی   اقتصاد سخن میـگـوی
ـرای   ـر ب حمایت از سودآوری بیشـت
ـر   ـیـشـت سرمـایـه داران و چـپـاول ب

ــارگــران  ــحــران  .  ک ــه ب ــت ک دول
ـبـانـش را گـرفـتـه   اقتصادی گـری
است،  حرف اول و آخـرش رو بـه  
ــســت کــه    کـارگــران و مــردم ایــن

سطح دستمزد بـایـد بـا وضـعـیـت  " 
ـنـاسـب داشـتـه   اقتصاد جـامـعـه ت

معنی آن نیز یعنی تباھـی  ". باشد 
ــشــت   ــدگــی و مــعــی ــشــتــر زن ــی ب
کارگران و کل جامعه و تحـمـیـل  
ـر   ھمین دستمزدھای چندین بار زی

 .خط فقر بر کارگران 
ــنــی   ــقــش جــانــب ســوم یــع امــا ن

از  "  نمایندگان جامعـه کـارگـری " 
علی خدایی  .  ھمه دیدنی تر است 

رئیس کـانـون عـالـی شـوراھـای  
ـتـه مـزد و   اسالمی و رئیس کمـی

در  "  نماینده کـارگـران " به اصطالح  
ــکــی از   ــی کــار  ی ــعــال شــورای
بازیگران این سـیـرک تـمـاشـایـی  

او در ھفتـه گـذشـتـه طـی  .  است 
سخنانـی در رابـطـه بـا مـوضـوع  
افزایش حداقل دستمـزد کـارگـران  

گروه کارگـری امسـال  : " میگوید 
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 کارگـران اعـمـال کـنـد 

ـر   اینکه میزان تورم سبد زندگی ب
دستمـزد کـارگـران اعـمـال شـود،  
معنای واقعی اش چیست رابـایـد  

اما در قـالـب  .  از خود وی پرسید 
ـلـھـانـه،    این جمالت بی معنی و اب
جوھر گفته علی خدایی  کـامـال  

حرف او بـه روشـنـی  .  روشن است 
کـه  "  گروه کـارگـری " اینست که  

خود وی نیز جزوش ھست، به این  
تصمیم رسیده است کـه دسـتـمـزد  

ـیـابـد  بـه  .  پایه کارگران افزایـش ن
گـروه  " این ترتیب علی خـدایـی و  

وی در کنار کارفـرمـا  "  کارگری 
و دولت ایستاده و با بازی مسخـره  
ـبـه گـرایـی در تـدارک    سـه جـان
تحمیل دستمزدھای باز ھـم چـنـد  

ـر کـارگـران   ـر ب ـق ـر خـط ف بـار زی
علی خدایی با ھمـه ایـن  .  ھستند 

آسمان و ریسمان بافتن ھـا تـالش  
ـفـت خـود بـا   میکند که  مـخـال
افزایش دستمزد ھا را در پـوشـش  

 .  بحث تورم به کارگر قالب کند 
کار نمایندگان تشکلـھـای دسـت  
سـاز دولــتـی ایــنـســت کـه طــی  
پروسه تعیین حداقل دستمـزد صـد  
جور حرف بزننـد و بـازار گـرمـی  

ـقـا و  .  کنند  از خط فقر و خـط ب
انواع خطوط و غیره صحبت کننـد  
تا فضا را برای تـحـمـیـل حـداقـل  
ـر   دستمزدی بازھم چنـدیـن بـار زی

اگر ھـم بـا  .  خط فقر آماده سازند 
اعتراض کارگران روبرو شوند ، بـا  
این ادعا  که در مـورد دسـتـمـزد  
ــط   ـرب ــد ازطــریـق نـھــادھـای ذی بـای
تجـدیـد نـظـر شـود، کـارگـران را  
بدنبال نخودسیاه اعتراض قـانـونـی  

کـاری کـه  .  به دستمزد بفرستند  
سال گذشته کردند و تحت عنـوان  
اینکه میزان حداقل دسـتـمـزد سـه  
درصـد از نــرخ تـورم اعـالم شــده  
ــوده   بــانــک مــرکــزی کــمــتــر ب
شکایت نامه ای تنظیم کـردنـد و  
سعی کردند مبارزه علیـه حـداقـل  
ــده را در   ــب ش ــوی ــزدتص ــم دســت
چھارچوب بازی ھمیشگـی شـان  
ـنـد  . در مراجع قـانـونـی خـفـه کـن

ـر سـر   گویی جنـگ کـارگـران ب
دستمزد، صرفا بخاطرافزایـش سـه  

درصد، به حداقل دستمزدی اسـت  
که دولت بـا کـمـک خـود آنـھـا  

 .تعیین کرده بود 
ـر از   البته امسال وضع اینھان بد ت

یکماه پیش چـانـه  .  ھر سال است 
زنی را از اینجا شروع کردنـد کـه  
حداقل دسـتـمـزدھـا  فـقـط سـی  
ــدگــی    ــه ھــای زن ــزیــن درصــد ھ
کارگران را جواب میدھد و بـایـد  
ـنـاســب   ـرخ تـورم ت مـیـزان آن بـا ن

ـره  ـتـه   .  داشته باشد و غـی امـا گـف
علی خدایی آب پـاکـی را روی  
دست ھمه میریزد و از ھمیـن االن  

 . حرف آخرشان را زده اند 

بیانیه تشـکـلـی بـه نـام اتـحـادیـه  
ـــای   ـروژه ھ ــ ـــار پ ـروی ک ــ ـی ــ ن
ــمــی و   ــی ــروش پــاالیشــگــاھــی، پــت
نــیــروگــاھــی ایــران، در راســتــای  

این اتحادیـه  .  ھمین بازی ھا است 
خــود از زیــر مــجــمــوعــه ھــای  
تشکـیـالت دولـت سـاخـتـه خـانـه  

ــر اســت  ــعــد از  .  کــارگ ــه ب ــی ــان ــی ب
ـبـت از وضـع   یکسری شرح مصـی
گرانی و وخامت اوضاع کارگـران  
ــی اش   و غــیــره، خــواســت اصــل
ـیـز   اینست که دستمزد کارگـران ن

ـنـه  ـر ھـزی ـیـد    مانند سـای ھـای تـول
. تـعــیــیـن شــود "  بصـورت شــنـاور " 

معنی آشکار این گفته این اسـت  
که اصال لزومی به تعیین مـیـزان  
ـرخ   حداقل دستمزد نیست، بلـکـه ن
آن ھــمــچــون دیــگــر کــاالھــا بــه  

ـقـاضـا   وضعیت بـازار عـرضـه و ت
ایـن  .  واگذار شود و شنـاور بـاشـد 

تحمیل بردگی مطلق به کارگـران  
معـنـی آن واگـذار کـردن  .   است 

ــمـزد بـه زور   مـیـزان حــداقـل دسـت
کارگر در ھر کارخانه در جنـگ  
با کارفرماست، آنھم در شـرایـطـی  
ــر روز از کــار   ــران ھ کــه کــارگ
بیکار میشوند، از داشتـن تشـکـل  
سراسری توده ای خود محـرومـنـد  
ـنـد   ـراض بـزن و اگر دسـت بـه اعـت
پـاسـدار و حــراسـت را سـراغشــان  

 .  میفرستند 
شورای عـالـی  " بدین ترتیب  کار  

ــیــزی جــز زدن  "  کــار  کــذایــی چ
چوب حراج به قیمت نیـروی کـار  
کارگر نیـسـت و ھـر روز رقـم و  
ـنـد   ـن ـی ـب نرخی طرح می کنند تا ب
ـر زور   سـمـبـه کـارگـران چـقـدر پ

ـیـش از ھـر  . است  این مـبـاحـث ب
چیز نشانگر مخمصه ایسـت کـه  
ـر   بر سر میزان دستمزدھا در آن گـی

 .کرده اند 
روشن است که بایـد پـاسـخ ھـمـه  
این خزعبالت را داد و ھـمـه ایـن  
توطئه ھا علیه کـارگـر را افشـا  

ـتـه خـودشـان بـطـور  .  کرد  بـه گـف
 درصـد از سـود  ٥ میانگین تنھا   

ـرداخـت مـزد   کارفرمایان صـرف پ
ـــشـــود  ـی ــ ـر م ـــی  .  کـــارگــ گـــوی

 درصـد اسـت  ٥ تنھاافزایـش ایـن  
که عامل ھمه گرانی و تـورم در  

 ! ایران است 
نرخ ھمه کاالھا افزایش می یابـد  
و افزایش آنھا باعث دخالت دولـت  
ــل   ــت و وزیــر و وکــی و حــراس

چرا که ھـدف سـرمـایـه  .  نمیشود 
دار اینـسـت کـه کـاالیـش را بـا  

اما اگر مـزد  .  باالترین نرخ بفروشد 
کارگر افزایش   یـابـد ھـوارشـان  
باال میرود که سودشان افت کـرده  

ــگــاه  .  اســت  ــا دســت ــت ھــم ب دول
ـنـش در   ـی سرکوب و زندان و قـوان
خـدمـت ایـن ســودجـویـی سـیــری  

 . ناپذیر سرمایه داران است 
اقتصاد جمھوری اسالمی در مـرز  

 سیرک مسخره سه جانبه گرایی برای تعیین دستمزد

 ١  از صفحه  

 

نرخ ھمھ کاالھا افزایش می یابد و افزایش آنھا باعث دخالت دولت و حراست و  
چرا کھ ھدف سرمایھ دار اینست کھ کاالیش را با  .  وزیر و وکیل نمیشود 
اما اگر مزد کارگر افزایش   یابد ھوارشان باال میرود کھ  . باالترین نرخ بفروشد 

دولت ھم با دستگاه سرکوب و زندان و قوانینش در  .  سودشان افت کرده است 
 . خدمت این سودجویی سیری ناپذیر سرمایھ داران است 

امیدشان بھ مذاکره با غرب و  .  اقتصاد جمھوری اسالمی در مرز تالشی است 
د  . اما بی سرانجامی آن بھ روشنی آشکار است . تخفیف تحریم ھا بود  میخواھن

بار این بحران و این ورشکستگی را تماما بر دوش کارگر و کل مردم خراب  
تشکلھای دست ساز حکومتی چون کانون عالی شوراھای اسالمی و خانھ  . کنند 

کارگر نیز کارشان ھموار کردن این راه و  تعرض بیشتر بھ زندگی و معیشت  
  کارگران و مردم  است 
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امیدشان به مذاکـره  .  تالشی است 
. با غرب و تخفیف تحریم ھـا بـود 

اما بی سرانجامی آن به روشـنـی  
میخواھنـد بـار ایـن  .  آشکار است 

بحـران و ایـن ورشـکـسـتـگـی را  
ـر دوش کـارگـر و کـل   تمـامـا ب

ـنـد  تشـکـلـھـای  .  مردم خـراب کـن
دست ساز حکومتی چون کـانـون  
عالی شوراھای اسالمی و خـانـه  
کارگر نیز کارشان ھـمـوار کـردن  
ــه   ــشــتــر ب ــعــرض بــی ایـن راه و  ت
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران و  

بیانیه تشـکـل خـانـه  . مردم  است 
اتـحـادیـه  " کـارگـری مـوسـوم بـه  

ـــای   ـروژه ھ ــ ـــار پ ـروی ک ــ ـی ــ ن
ــمـی و   ـتــروشـی پـاالیشـگــاھـی ، پ

ـروگـاھــی  ـی ــاور  "  ن بـا خـواســت شـن
ـیـز در   کردن حداقل دسـتـمـزدھـا ن

ـنـھـا از نـوع  .  ھمین راسـتـاسـت  ای
ــر   ــه ھــای زرد زی ھــمــان اتــحــادی
ـر   مجموعه خانه کارگرند کـه زی
ـراضـی   ـرده اعـت فشار جنبش گست
ـیـدا کـرده و   کارگران تـحـرک پ
ھدفشان مھار و کنتـرل مـبـارزات  
ــظــام   کـارگــران در چــھــارچـوب ن

ــات و  .   مــوجــود اســت  ــالــب ــط م
خواستـھـای فـوری کـارگـران را  
بدست میگیرند و  بـا زدن سـر و  
ـیـن   ته آن و وصل کردنش بـه قـوان
ــش   ــب ــد،  جــن ــن دولــت، مــیــکــوش
ـرل   ـت اعتراضی کارگری را در کـن

 .  خود داشته باشند 

ــای   ــه ھ ــوطــئ ــه ت ــم ــا ھ ــھ ایــن
ــافـتـه بــرای عـقـب زدن   ـی سـازمـان
ــری از خــواســت   ــبــش کــارگ ــن ج
.  افزایـش فـوری دسـتـمـزدھـاسـت 

ـنـسـت کـه از   ویژگی امسال  ای
یکطرف اقتـصـاد ایـن کشـور ھـر  
روز از ھم پاشیده تر و نـزاعـھـای  
ـرد  ـر مـیـگـی . درون حکومـت بـاالت

نمونه اش جنگ شبنامه ھا و بـه  
ھم پریدنشان در صـحـن مـجـلـس  

از سوی دیگر یک جنبـش  . است 
ـــوی بـــا خـــواســـت افـــزایـــش   ق
دستمزدھا شکل گرفته و به جـلـو  

ــرود  ــی ــشــی کــه ھــزاران  .  م ــب جــن
ـران خـودرو امسـال در   کارگران ای
راس آن ھستند و سه سالی اسـت  

ــا طــومــار   کـه ھــزاران کــارگــر ب
اعتراضی بر سر این خواست به پا  

ـنـھـا  .  خاسته اند  در کنار ھـمـه ای
ـرسـتـاران بـا خـواسـت   معلمان و پ
افزایش حقـوقـھـایشـان بـه مـیـدان  

این اتفاقات اسـت کـه  .  می آیند 
ــی و   ــالم ــت اس ــوم ــک ســران ح
ــه   ـیـن ب شـورایـعـالـی کـار را چـن
وحشت و ھذیان گویی  انـداخـتـه  

این شرایط بیش از ھر وقـت  .  است 
بر ممکن بـودن و حـیـاتـی بـودن  
اتحادی سراسری بر سـر خـواسـت  
.   افزایش دستمزدھا تاکید میکـنـد 

ھمه چیز حکایت از این دارد کـه  
ــت و شــرکــایــش در انــدیشــه   دول
ـر مـعـیـشـت   ـر ب تھاجمی سخـت ت

ـنـد  . کارگران و کل جامـعـه ھسـت
اما از تحرک گسترده اعتراضـی  
ــران و جــامــعــه   ــان کــارگ ــی در م

این نقشه ھای شوم  .  وحشت دارند 
ـثـی کـرد  در  .  را باید عیان و خـن

فضای سیـاسـی امـروز جـامـعـه،  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   جنبش ب
دستـمـزدھـا، یـک عـرصـه مـھـم  
ـتـوانـد کـل   اعتراض است که مـی
جامعـه را بـه تـحـرک در آورد،  
صف خود را برای چنین جنبشـی  

  . باید آماده کرد 
 

ھمانطور کھ قبال گزارش  
کردیم بھنام ابراھیم زاده از  
رھبران محبوب کارگری از  

 اوین  ٢٠٩ دوم بھمن بھ بند  
انتقال یافتھ و بھ کلی ارتباط  
. او با خانواده قطع شده است 

واده ا و   ھ خان در این فاصل
ھیچگونھ مالقات و یا تماس  
تلفنی ای با بھنام نداشتھ اند و  

این بی  .  از او خبری نیست 
ی   گران ری موجوب ن خب
خانواده اش و  ھمھ ما و  

ت  ده اس ش ش ان ت ن  .  دوس ای
ت   ی ع ھ وض ت ک س ی ال درح
جسمی او خوب نیست و  
جھ ھای درون   ن ر شک زی
دان و اعتصاب غذای   زن
طوالنی ای کھ در اعتراض  
بھ این فشار ھا داشتھ است،  
ده   آسیب جسمی بسیاری دی

بعالوه اینکھ در این  . است 
ھ   شرایط فرزند او نیما کھ ب
دلیل بیماری سرطان تحت  
ار   ر فش ت، زی ان اس درم
روحی سنگینی قرار دارد و  
این وضعیت خانواده بھنام را  
در شرایط سخت و دشواری  

ت  رار داده اس ن  .  ق ھ ای ب
ترتیب خانواده بھنام ھمراه با  

م   او زیر اذیب و آزار رژی
 .قرار دارند 

ده   این وضعیت نگران کنن
ی   دام ھ اق از ب ی ت و ن اس
ا   ت و ب راری ھس ط اض
گسترش اعتراضاتمان فشار  
بیاوریم و سد این بیخبری را  

خانواده بھنام ابراھیم  .  بشکنیم 
اه   ن ام را در پ ن ھ زاده و ب
رار   ود ق ع خ ی ت وس ای م ح

 .داھیم 

ال   نام از س ھ ط  ٨٩ ب ق  و ف
بخاطر مبارزاتش و دفاع از  
ودک و   ارگر، ک وق ک حق

ھنام  . انسان در زندان است  ب
چون در زندان نیز صدای  
ر داده   ی را س واھ خ آزادی

است، چنین زیر بازجویی و  
با  . فشار ھر روزه قرار دارد 

د این   د بای کارزاری قدرتمن
ار را از روی او و   فش

 . خانواده اش برداشت 
ام   ھن ن برای آزادی ب کمپی

با  .  ابراھیم زاده ادامھ دارد 
توجھ بھ وضعیت نگران  
کننده بھنام ابراھیم زاده  از  
ھمگان میخواھیم کھ بھ ھر  
وانند حمایت   شکلی کھ میت

خود را از او و خواستھایش  
ارزار   ھ ک د و ب ن ن الم ک اع

د "  بھنام را آزاد کنید "  . بپیوندن
صدای بھنام ابراھیم زاده در  

 .سطح جھان باشیم 
 ٢٠١٥  فوریھ  ١٢ 

کمیتھ مبارزه برای آزادی  
 زندانیان سیاسی 

www.iranpoliticalprisoners.c
om 

shiva.mahbobi@gmail.com, 
0044 0 757235 6661 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 

www.free-them-now.com 
shahla_daneshfar@yahoo.co

m ,  0044 0 777989 8968 
 کودکان مقدمند 

www.childrenfirstnow.com 
afsanehvahdat13@gmail.co

m,   0046-702468454 
ده  ھاد مادران  : حمایت کنن ن

علیھ اعدام، کمیتھ حمایت از  
  شاھرخ زمانی 

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

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

 .دھید کھ آنرا امضا کنند 
   :http://chn.ge/1xr3BZD 

------------------ 
حمایت ھای تا کنونی از  

ھ    -: بھنام ابراھیم زاده  اتحادی
د،   سراسری کارگران سوئ
ال او،  اتحادیھ سراسری  
کارگران تونس، جی یو تی  

ری   راس ان س ازم ی، س ت
کارگران ساختمانی عراق،   
شبکھ ھمبستگی کارگری  
قا،   خاورمیانھ و شمال آفری
سازمان عفو بین الملل شعبھ  
دانیان   سوئد، جمعی از زن
ی   ای دان رج ایسی در زن س
شھر، اتحادیھ کارگران پست  

 ...کانادا و 
د " کمپین   ی " بھنام را آزاد کن

پتی شنی در حمایت از او  
ھ   بر روی سایت ھا گذاشت

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

 .دھید کھ آنرا امضا کنند 
   :http://chn.ge/1xr3BZD 
 

 کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 " کمپین بھنام را آزاد کنید : "١٧ اطالعیه شماره  
 از دوم بھمن تا کنون از بھنام ابراھیم زاده خبری نیست

 وضعیت بھنام نگران کننده است 
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ـر بـه خـیـابـان   ـف است که اگر دو ن
بیایند و به دستمزد پرداخـت نشـده  
ـر بـودن   ـق ـر خـط ف و یا سـطـح زی
دستمزدھا اعتراض بکنند، معـلـوم  
نیست کـه چـه بـالئـی سـر ایـن  

وضـعـیـت امـروز  .  حکومت بیـایـد 
ـنـد آن جـوکـی   ایران درست ھـمـان
ــه مــردم بــرای رژیــم   ــت ک اس
اسالمی درست کرده اند کـه سـه  

ـم و دو آقـا ( نفر   مـی  )  یک خـان
ریزند یک آخـونـدی را کـتـک  

بـعـدا آنـھـا را  .  کاری می کننـد 
دستگیر می کنند و به شھربانـی  
می برند تا معلوم شود چرا او را  

ادامـه مـوضـوع  .  کتک زده انـد 
ــه خــانــم   ــد ب ایـن اسـت کـه آخـون
متلک می گوید و آقای ھـمـراه  
خانم و خود خانم او را بـه خـاطـر  
اذیت و آزار ایشـان کـتـک مـی  

نفر سوم ھم فکر کـرده بـود  .  زنند 
که انقالب شده و تسـویـه حسـاب  
. بـا آخـونـد جـمـاعـت شـروع شـده 

حاال، اگر نصف جمعیت کارگـران  
ـران خـودرو و   دو شرکـت مـثـل ای
ــی واحــد، و ده درصــد   ــوسـران اتـوب
جمعیت معلمان و پرستاران تـھـران،  
ـم در   که در چند سال گذشته دائ
حال اعتراض بوده اند، ھمـاھـنـگ  
ـراض بـه سـطـح   و متحـد در اعـت

پائیـن دسـتـمـزدھـا یـک روز بـه  
فراخوانی مثل فراخوان ھماھنگ  

 ھزار امضـاء  ٤٠ کنندگان طومار  
ـبـت داده و بـه خـیـابـان   جواب مث
بیایند، معلوم نیست که بار دیگـر  
ــل   ــک اعــتــراض مــث ــد ی شــاھ

ـم ٨٨ اعتراض سـال   ـبـاشـی ایـن  !   ن
ـم   معادلـه و تـرس و وحشـت رژی

امـروز بـه مـعـنـای  .  واقعی است 

ـم،   واقعی کـلـمـه، کـارگـر، مـعـل
ـرسـتـار، کـه   مددکار اجتماعی، پ

 درصد این جـامـعـه را  ٩٠ بیش از  
تشکیل می دھـنـد، چـیـزی جـز  
زنجیر اسارت در فقر و فالکت را  

ـنـھـا   ندارند که از دست بدھند و ت
یک جرقه الزم است که آنـھـا را  
ــیــه   ــر عــل ــراض ب ــه مــیــدان اعــت ب
وضعیت به قھقرا رانـده شـده خـود  
ـر و   بکشاند و طومار این رژیم فـق

 .آدمکشی را در ھم بپیچند 
ـر و   تا آنجا که به ارعاب و بـگـی
ـیـن کـارگـری مـربـوط   ببند فـعـال
است، واقعیت این است که ھـیـچ  

ــه جــمــھــوری   ـل رژیـمــی و از جــم
اسالمی تـوان ایـن را نـدارد کـه  

ـران کـه    جامعه  ای مثل جامعـه ای
به فقر مطلق کشیده شـده را آرام  

جــامــعــه ای  .  و ســاکــت کــنــد 

گرسنه را با احضار دو سـه فـعـال  
ـر کـرد  . کارگری نمی شـود سـی

ــھــا   ــون ــی ـل ــواده مــی نـمــی شــود خــان
ــب   ــان ش ــه ن ــه ب کــارگــری ک
محتاجند با زنـدانـی کـردن چـنـد  
عضو دو نھاد کـارگـری بـه جـرم  

به خـانـه  "  اقدام علیه امنیت ملی " 
ـنـھـا  . فرستاد و مرعوب کرد  نـه ت

چنین چیزی امکان پذیر نیـسـت،  
بلکه در چشم آن جامعه کسـانـی  
ـر   ـی ـق که به دفاع از حقوق مـردم ف
ـبـدیـل بـه   ـنـد، ت ـت به زندان می اف
قھرمانانی می شوند که جـامـعـه  

ـیـخـود  .  کار آنھا را ارج می نھد  ب
نیست که ھمین یـکـی دو نـھـاد  
مستقل کارگری، با ھزار و یک  
مانعی که جلویشان کـاشـتـه انـد  
ـیـش   کار و فعالیت خـود را بـه پ

ـبـش   می برند و سـخـنـگـویـان جـن
 . کارگری شده اند 

تا آنجا که به دستـمـزد کـارگـران  
برمی گـردد، مـا چـاره ای جـز  

ـم "  اقدام علیه امنیت مـلـی "  . نـداری
برای گرفتن دستمزدی که بشـود  
ـلـف نشـد،   با آن از گـرسـنـگـی ت
ــدان   ـم مـتـحـدانـه بـه مـی مـجـبـوری

مجبوریم ھم طبقه ھـایـمـان  .  بیاییم 
ـم  ـی . را به اعتراض متحد فرا بخوان

ــا   ــوریــم ب ــن مســیــر مــجــب در ای
ـرم   ـنـجـه ن مشکالتی ھم دست و پ

ــم  ــی ــن ــصــاب  .  ک ــت ــراض و اع ــت اع
کارگر، بـخـصـوص در وضـعـیـت  
ـیـک   ـریـح و پ ـف امروز ایران، نـه ت
نیک است و نه چـیـزی کـه در  
کمال آرامش و رفاه برایش برنامـه  

موقعیتـی اسـت کـه  .  ریزی کرد 
رژیم اسالمی ما را بـه رو آوری  
ـراض، مـجـبـور   به این سـالح اعـت

ـر  .  کرده است  تـا ایـن وضـعـیـت ب
زندگی ما کارگران حاکم اسـت،  
ـراض   اعتراض و فـراخـوان بـه اعـت
ــه بــا ایــن   ــابــل ــق ھــم جــزئــی از م

 .وضعیت خواھد بود 
 ٢٠١٥  فوریه  ١٣ 
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 6  ١٣٩٣ بھمن ٢٨ کارگر کمونيست
 

اقتصاد ایران تنھـا از مـنـظـر  "...  
ــــدگــــی   ـــان ــــب م ـق ــ ـــاد، ع فس
تکنولوژیک و بحران و وخـامـت  
ـیـکـاری و   ـر ب شاخص ھایی نـظـی
ــودی   ــاب ــورم، ن ــا ت ــوأم ب رکــود ت
کشاورزی و منابع آبی و طبیعـی  
سرآمد کشورھای جھان شـنـاخـتـه  
مــی شــود، در حــالــی کــه در  
عـرصـه ھـای مـحـیـط زیسـت و  
ـبـا    آسیب ھای اجتماعی که غـال
ـر و فـالکـت دارنـد   ریشـه در فـق
کشور بـا شـکـاف ھـا و بـحـران  
ھای ساختاری روبرو است که از  
ـر   ـق این پس در چارچوب نظم مست

...الینحـل بـه نـظـر مـی رسـنـد 
تـھـدیـدی  )   جمھوری اسـالمـی ( 

ــی   ــه ھســت ــی ــی عـل ــاشـدن وصـف ن
ــمـاعــی کــارگــران،   فـردی و اجــت
ـریـن افـراد   ـنـاه ت محرومان و بی پ

ــدل شــده اســت  روزی  .  جــامــعــه ب
نــیــســت کــه صــدھــا کــارگــر و  
ـر کشــور از کــار خــود   ــگــی مـزدب

و روزی نیست کـه  .  محروم نشوند 
ــگــیــران و   ھــزاران نــفــر از مــزدب
بازنشستگان کشور در واکنش بـه  
ــافـت مــاھـھـا حـقـوق و   عـدم دری
دستمزدشان دست به اعـتـصـاب و  
اعتراض در گوشه و کنار کشـور  

ـنـد  ــو    -رضـا مـعـتـمـدی ."( نـزن رادی
 )فرانسه 

در چند ھفته گذشته بـمـنـاسـبـت  
ـیـام بـھـمـن    رسـانـه  ٥٧ سالگرد ق

ــورژوازی   ــان ب ھــای فــارســی زب
دوباره فرصت را مغتنـم شـمـردنـد،  
ـر   ـی تا توانستند مـا مـردم را تـحـق

یک از گور برخواسته بـه  .  کردند 
نام خمینی را خود برماه نشـانـدنـد  
و اینگونه بر انقالب ایران تحـمـیـل  
ــان زمــان دم   ــم ــد و از ھ کــردن
گرفتند کـه ایـن خـواسـتـه خـود  
! مردم بوده؛ خالیـق ھـر چـه الیـق 

ــاری را دولـت ھــای   ــاد بســی اسـن
ــوز ھــم   ــی ھــن " فــوق ســری " غـرب

قلمداد میکنند تا مانع آن شـونـد  
کـه مــعـلـوم شـود در مـذاکــرات  
ــی و   ــن ــا خــمــی دولــت فــرانســه ب

ــزدی ، سـازگــارا،  ( حـواریـونــش   ی

. چـه گـذشـت ...)  قطب زاده و  
آنھا که کـار شـاه را تـمـام شـده  

قـدرتـھـای  " یافتند و در پـی آن  
در گـوادلـوپ بـه ایـن  " آنروز جھان 

ـنـد  " نتیجه رسیدنـد کـه از   کـمـرب
اسم رمز جنبش فـاشـیـسـت  " ( سبز 

ـرالـی  )  اسالمی  حمایت کنند و ژن
را راھی ایران کـردنـد کـه دسـت  
ــان   ــازرگ ــی و ب ــشــت ــھ ــال ب امــث
ورفسنجـانـی را در دسـت ارتـش  

از ھـمـان  .  شاھنشاھـی بـگـذارنـد 
ــورژوازی   ــکــران ب ــف ــان روشــن زم
ـقـالب   کارشان را شروع کردند و ان

ـرای رفـاه و آزادی،  ٥٧   را نه  ب
ـرای مـعـنـویـت   ـقـالبـی ب بلـکـه ان

ـنـده  .  خواندند  ـب ـری معنویـت، واژه ف
ای شد که ھمه کوشش مردم را  

 . تخطئه و منکوب کنند 
نـه  "  ما برای شکم انقالب نکردیم " 

یک شعار بلکه راھنمـای عـمـل  
. اقتصاد جمھـوری اسـالمـی بـود 

این یعنی رفاه و آسایـش مـمـنـوع  
اقتصـاد  " است و خمینی حرف آخر  

را وقتی بیان کرد کـه  "  توحیدی  
اعالم نمود اقتصاد زیر بنـای االغ  

بـی عشــق  " کسـانـی کـه  .  اسـت 
" خمینی نتوان عاشق مھـدی شـد 

در ضمیر جانشان نقش بسـتـه بـود  
ـران   به ھمراه او با ایر فرانس بـه ای
آمده بودند وقتی سـروکـارشـان بـه  
ــد کــه   ــدن ــاد فــھــمــی ــعــت افــت صــن
کارھای شاه ھمچین بی ذبـط و  
ـر   ـیـن بـود کـه ب ربط نبوده و چـن
ـر شـدنـد  . ماموریت خویش آگاه ت

ـبـود   ـرار ن اما حکومت اسالمی ق
ـنـد   دائمی باشد قرار بود بـا کـمـرب
سبز چنان شالق بر سر و صـورت  
انقالب بزنند تا برای ھمیشه مـردم  
ــه   ـن یـاد داشــتـه بـاشــنـد کــه ھــزی
انقالب علیه نظـم سـرمـایـه داری  

امـا بـا  .  چه ھزینه سنگینی دارد 
وجود  خـوف عـظـیـمـی کـه بـا  
ــداران   ــاس ــع پ ــای وســی ــارھ کشــت
ـنـد؛   اسالمی سـرمـایـه راه انـداخـت
ـر نشـسـت امـا   انقالب به خـاکسـت

 .خاموش نشد 
ــود کــه حــکــومــت   ــه ب ــگــون ــن ای

ــحــران   ــه یــک ب اسـالمــی خــود ب
. عظیم برای بورژوازی تبدیل شـد 

ـلـی تـالش   جمھوری اسالمی خـی
کرد که از نظر اقتصادی خود را  
یــک حــکــومــت مــورد دلــخــواه  

امـا بـه قـول  .  سرمایه نشان بدھـد 
ــه   ــصــاد دانشــگــاه رن ــاد اقــت ــت اس

اغـراق آمـیـز  "...  دکارت پـاریـس 
نخواھد بـود اگـر تـاریـخ سـی و  
شش ساله جمھـوری اسـالمـی را  
گورستان طرح ھای اصالحـی در  

ـم  ـی ." زمینه اقتصادی توصیف کـن
طرحھای اقتصادی کـه از ذھـن  
اقتصاددانانی از جنـس اسـتـاد در  
پاریس تراوش میکرد و به دسـتـور  
ــی   ـل ـل ـیـن الـم الـعـمـل نـھـادھـای ب
سرمایه تبدیل شده بود، یکی بعـد  
از دیگری جمھوری اسـالمـی بـه  
ـرای   اجرا گذاشت اما ھیچکـدام ب

انـدیشـه  .  سرمایه نه آب شد نه نان 
ــم   ــصــادی ک ــه اقــت ــرجســت ھــای ب
ـرات را   ـقـصــی ــد و ھــمـه ت ـیـاوردن ن

سو مدیریت تصمیم سـازان  " متوجه  
ــظــام  ــد "  ن ــد  .  کــردن ســعــی کــردن

ھمچون یک حکیـم  )  ومیکنند (  
یــادآور شــونــد  "  نــظــام " حــاذق بــه  

ــاه و اطــالعــات و   ــپ ــه، س ســرمــای
روحانیت  را فقط برای سـرکـوب  
ـنـھـا   ـنـکـه خـود ای الزم دارد نه ای
موی دماغ سرمایه شوند و سـھـم  
ــم نــه از   خــود را بــخــواھــنــد آنــھ
راھھای روتیـن سـرمـایـه داری ،  
بلکه بـه زور اسـلـحـه و زنـدان و  

اما ایشـان  .  ربودن و مصادره اموال 
ظاھرا در حیرت مانده بـودنـد کـه  
چرا مفاھیم به ایـن سـادگـی بـه  

ـنـکـه  .  مغزشان فرو نمی رود  تا ای
روحانی کلید دار این مشـکـل را  
حل کرد و فریدون خاوند معـمـای  
ــگــونــه بــیــان   ــن کشــف شــده را ای

در دیماه گذشته، ھنگام  :"  میکند 
ـران »گشایش   ،  «ھمایش اقتصاد ای

حسن روحانی درس ھـای ھـمـیـن  
ـیـک   ـلـمـات ـپ تجربه را بـه زبـان دی

در کشـور  »:  چنین خالصه کرد  
ما سال ھا و دھـه ھـا اسـت کـه  
اقتصـاد بـه سـیـاسـت خـارجـی و  

اقتصـاد مـا  .  داخلی یارانه میدھد 
تا کی بایـد بـه سـیـاسـت یـارانـه  

 ..." بدھد؟ 
دکتر خاوند که بـھـمـراه بسـیـاری  
دیگر از اقتصاددانان بعـد از روی  
کار آمدن روحانـی تـالش بسـیـار  
کردند که به خالیق بباورانند کـه  

ـلـد  "  تیم اقتصادی روحانی "  کـار ب
ــل ھــای   ــف ــریــب ق ــق ــن اســت و ع
ـر   ـی ـتـصـادی بـا تـدب مشکـالت اق

امـا شـاھـد  .  ایشان باز خواھد شد 
ـنـد ھـمـه   بودیم که این دولت مـان
دولتھای قبلی چـیـزی جـز دروغ  
نداشت کـه تـحـویـل مـردم بـدھـد  
بزرگترین دروغ کاھش شدید تـورم  

حاملھـای  " رسما خود دولت  .  است 
و نان را گـران کـرد بـعـد  "  انرژی 

ھمین دولت ادعا میکند که تـورم  
مـرداد مـاه سـال  !  کاھش یـافـتـه 

گذشته  با سر و صـدای بسـیـار  
ــی از   ــی "  روحـان ــه ســیـاســت " بسـت

ــان آورد  ــه مــی ــا  .  حـرف ب ــا ب گــوی
ــس   ــل تصــویــب آن از ســوی مــج
مشکالت اقتصادی دود مـیـشـود  

اما دکتر خـاونـد  .  و به ھوا میرود 
بعد از یکسال، که بسیار سـنـگ  
دولت روحانی را به سینه مـیـزنـد،  

:" اکنون نومیدانه اعتراف میکـنـد 
آقـای روحـانـی   «بسته سیاستی »

نیز، که درباره آن مـقـالـه ھـا بـه  
رشته تحریر در آمـد و مصـاحـبـه  
ــجــام   ــی ان ــزیــون ــوی ــو تــل ھــای رادی
گرفت، در کشمکش ھای مـیـان  
دولت و مجلس گم شد و چـنـدان  

 ."خبری از آن در دست نیست 
ـم بـحـران   ما ھمیشه تاکیـد کـردی
ـتـصـادی جـمـھـوری اسـالمـی،   اق

ــحــران ســیــاســی اســت  بــه ایــن  .  ب
ــن   ـفـس وجـودی ای مـفـھــوم کـه ن
حکومت برای امر دیگـری اسـت  
که نه تنھا در آن نـاتـوان بـوده ،  
ـرای   بلکه شرایط بسیار بـدتـری ب

امـری  .  بورژوازی فراھـم سـاخـتـه 
ـردازان   ــ ـــه پ ــظــری ــون ن ـن ــه اکــ ک
ــه آن اعــتــراف   ــورژوازی ھــم ب ب

ــد  ــن ــکــن ــچــگــاه  :"  مـی در واقــع ھــی
ـران مـیـان   شکاف طبقـاتـی در ای

یک اکثریـت مـحـروم، از یـک  
ــز ولــی   ـیــتـی نـاچـی ـل طـرف، و اق
برخوردار، از طرف دیگر، بـه انـداز   
امروز نبوده و ھیچگاه بـه ھـمـیـن  
ـقـات و   نسبت مناسبات میان طـب
ـران بـه   گروه ھای اجتماعی در ای
ـــوده   ـب ــ ـبـــی ن ـــطــ ـروز ق ـــداز  امــ ان

رادیــو    -رضــا مــعــتــمــدی ."( اســت 
 ) فرانسه 

ـقـالب   ھمانگونه که اشـاره شـد ان
ــر نشــســت امــا  ٥٧  ــت ــه خــاکس  ب

برای ھـمـیـن اسـت  .  خاموش نشد 
که نفس انقالب را مدام زیر سـوال  

ھمه انقالب ھـایـی کـه  . " میبرند 
طی چند قرن گذشته بـه جـا بـه  
جایی نظام ھای سیـاسـی مـنـجـر  
ـتـگـی   شدند، در کوتاه مدت آشـف
ھایی را به وجود آورند که طـبـعـا  
ـر سـاخـت   سرمایه گـذاری در زی
ـیـدی،   ھا، تداوم فعالیت ھای تـول
و بھبود و گاه حتی  حفظ  رفـاه  
ــن را بــا   مــردم در ســطــح پــیــشــی
. مشکالت گوناگون روبرو کردنـد 

ـران در دوران   زندگی اقتصادی ای
ـقـالب   سی و شش ساله بعـد از ان
ـبـت   به دالیل گـونـاگـون از مصـی
ــاری کــه شــوروی   ــب ــرگ ھــای م
ــیــن   ــت ســابــق در ســه دھــه نــخــس
زندگی اش، و یا چیـن در دوران  
ـر   مائو بـه آن گـرفـتـار آمـدنـد، ب

بـا ایـن حـال نـظـام  .  کـنـار مـانـد 
جمھوری اسالمی نیز در مجـمـوع  

..." کارنامه اقتصادی بدی دارد، 
ــصـادی جــمـھــوری   ـت کـارنـامــه اق

عنوان مـیـشـود  "  بد "اسالمی فقط  
ـــن  " امـــا بـــه شـــوروی و   ـی چــ

که میرسند ایشـان بـا  "  کمونیست 
ـیـون از   ـل ـیـسـتـی " تقریب ده مـی " ن

ـر   ـف ـیـون ن ـل حدود سی تا چھل مـی
 سـال  ٩٨ اسـتـاد تـا  .  یاد میکنـد 

ـرود، امـا بـه   پیش بـه عـقـب مـی
خودش زحمت نمی دھد که حرف  

ـیـش   ـلـه  " سی و پنج سال پ آیـت ال
را به خود و خوانندگانش  "  خمینی 

یادآور شود و یـا نشـان دھـد کـه  
کارنامه اقتصادی بـد جـمـھـوری  
ـیـون را بـه   ـل اسالمی، چند ده مـی

ــســتــی "  ــی ــده اســت "  کــام ن . کشــان
تھدید یک انقالب دیگر شکسـت  
جمھوری اسالمی در مـامـوریـت  

ـقـالبـی  .  اش برای سرمایه اسـت  ان
ــالب     ٥٧ کــه از خــاکســتــر انــق

 .برخواھد خاست 

 انقالبی که به خاکستر نشست اما خاموش نشد
 یاشار سھندی 
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 ژانویه در  ٢٥ بدنبال انتخابات   
یونان و قدرت گیری حزب سریـزا،  
تب و تاب، و جنب و جـوش تـازه  
ای در میان تـوده ھـای مـردم و  
بخصوص جوانان در اروپـا بـه راه  

ھمه نشریات چپ و  . افتاده است 
راست کشورھای اروپائی بـه ایـن  
اتفاق بعـنـوان یـک واقـعـه مـھـم  
ـرای کشـورھــای   ـرمـتـعــارف ب غـی
ـرنـد  . دمکراسی اروپائی نام می ب

اکنون چشـمـھـا بـه طـرف چـنـد  
ـیـا   کشور دیگر و مشخصـا اسـپـان
ـتـظـار مـی   خیره شده است کـه ان

در آنجـا  "  ما می توانیم "رود حزب  
 . برنده انتخابات ماه مه بشود 

ـرمـی   اما تا آنجا که بـه یـونـان ب
ـیـن   گردد، بخش وسیعـی از فـعـال
چپ نگران ایـن بـودنـد کـه آیـا  
ـرم   ـف کابینه جدید که با یک پـالت
چپ سر کار آمد، می توانـد بـه  
ـر   آن پالتفرم پایبند بمـانـد و یـا زی

ـلـث کـمـسـیـون  ( فشار ترویکا   مـث
اروپـا، بـانـک مـرکـزی اروپـا و  

ـلـی پـول  کـوتـاه  )  صندوق بین المل
ـراس،  .  خواھد آمد  ـپ آلکسـیـس سـی

ـر   نخست وزیر جدید یونان که رھـب
ــزا اســت، روز   ــه در  ٨ ســری  فــوری

اولین سخنرانـی پـارلـمـان بـعـد از  
ـر دسـتـان   انتخابات، آب پـاکـی ب
ناپاک رھبران ترویـکـا ریـخـت و  
ــب   ــزا عــق ــت ســری ــت کــه دول گـف
نخواھد نشست و پالتفرمش ھـمـان  
ـتـخـابـات خـواھـد   پالتفرم کمپین ان

ـراس  . بود  ـپ واکنش به سخـنـان سـی
در میان فعالین چپ جنبـشـھـای  
اجتماعی یک شادی فوق العاده  
ــخــش بــود  ــمــانــه و امــیــدب . صــمــی
ای    آلکسیس سپیراس سپـس نـامـه 

سرگشاده به مـردم آلـمـان نـوشـت  
که حمایت آنھا را با خود داشـتـه  

در بخشی از این نامه آمـده  . باشد 
 .است 

آلمان و به طور خـاص کـارگـران  " 
سخت کـوش آلـمـانـی بـه ھـیـچ  
ـریـزا نـمـی   ـروزی سـی ـی عنوان از پ

ما به ھیچ عـنـوان قصـد  .  ترسند 
ــرکــای مــان را   ــارویــی بــا ش روی

این نه بخاطر حـفـاظـت از  .  نداریم 
ـر کـه   امنیـت وام ھـای کـالن ت
ـر   ـیـش ت معادل بـا حـق کسـری ب
ـر از آن   است، بلکه ھدف ما فـرات
به ثبات رسـیـدن یـونـان، مـتـوازن  
شدن بودجه و البته پایـان دادن بـه  

ــات   ــالــی ــش تــر بــر م فشــار بــی
ـر   دھندگان آلمانی برپایه تـوافـق ب
سر ارائه وامی از سوی آلمـان بـه  
ــه طــور ســاده   ــان اســت کــه ب یـون

 . ... اجرای آن ناممکن است 
خوانندگان عزیز، من درک مـی  
کنم که این دیدگاه در میان شمـا  
وجود دارد کـه در صـورتـی کـه  
دولت تان تعھداتش را نسـبـت بـه  
یونان اجرا کند و در صورتی کـه  
شما به ما یونانی ھا اجازه دھـیـد  
ـرای مـان   ـفـس ب ـن کمی فضای ت
ایجاد شـود، مـا احـتـمـاال بـه راه  
. نادرست گذشته بازخواھیم گشت 

من این اضطراب و دغدغـه شـمـا  
با ایـن حـال،  .  را درک می کنم 

ـبـود کـه در ایـجـاد   این سیریـزا ن
دزدساالری نقش داشته بـاشـد تـا  
ـر ضـرورت   در شـرایـط کـنـونـی ب

تاکید کند وقتی کـه  " اصالحات " 
ـیـمـاری   ـر رفـع ب این اصالحـات ب

ـنـد  ـیـسـت مـا  .  کنونی تاثیـرگـذار ن
آماده و مشتاق معرفی اصالحات  

ـر، در  . اساسی ھستیم  در این مسی
پی کسب آرا مثبت نمایندگـان و  
به طور طبیعی در ھـمـکـاری بـا  

 . شرکای اروپایی مان ھستیم 
ـرنـامـه تـازه   ـفـه مـا اجـرای ب وظی
ــایــی اســت کــه در درون آن   اروپ
ـفـس بـکـشـنـد،   مردم ما بتواننـد ن
قدرت آفرینندگی داشته باشنـد و  
ـنـد  . با عزت و شرافت زندگی کن

ـرای اروپـا   یک فرصت بـزرگ ب
. در یونان در حال زاده شـدن اسـت 

فرصتی که اروپا می تواند آن را  
از دست داده و مخاطرات پـس از  

 ."آن را متحمل شود 
ــدر حــزب   ــوائــی، لــی ــد تــق حــمــی
کمونیست کارگری ایران ھـم روز  

 فوریه در نامـه ای بـا عـنـوان  ٢ 
ـروزی  "  ـی پیام تبریک بمنـاسـبـت پ

سیریزا در انتخابات به الـکـسـیـس  
ـر یـونـان  از  "  سیپراس، نـخـسـت وزی

طرف حزب کمونیسـت کـارگـری  
ھمبستگی این حزب را بـا دولـت  

ـیـام  .  جدید یونان اعالم کرد  متن پ
 : حمید تقوائی چنین است 

ــســت  "  ــونــی ــم از طــرف حــزب ک
ـر   کارگری ایران پیروزی چشمگـی
ـتـخـابـات و   ـریـزا در ان شما و سـی
ـریـک   ـب تشکیل دولت جـدیـد را ت

پیـروزی شـمـا ضـربـه  .  می گویم 
ـتـصـادی و   ای علیه ریـاضـت اق
ـیـش بــرای   ــه پ گـامـی بـزرگ ب

ـرات ایـن  .  مردم یـونـان اسـت  ـی تـاث

پیروزی، امـا، از مـحـدوده یـک  
ــی رود  ــور فــراتــر م ــن  .  کش ای

بازگشت امیدبخش چپ رادیکال  
ــاســت و   ــی ســی ــه اصـل بـه صــحــن
سربرآوردن یک کمونیسم سیاسـی  
ـری   ـی دخالتگر جدید است کـه تـاث
تعیین کننده در اوضـاع سـیـاسـی  

ھـم  .  اروپا و جھان خـواھـد داشـت 
اکنون اثرات مثبت پیـروزی شـمـا  
ـبـش   ـیـا در شـکـل جـن را در اسپان

ـم    «پود موس » و ایـن تـازه  .  شاھدی
 .آغاز کار است 

ـتـصـادی، بـعـنـوان راه   ریاضـت اق
ـرای بـحـران   حلی کاپیتالیسـتـی ب
ـر   ـراب مزمـن سـرمـایـه داری، در ب

 درصـد مـردم مـی  ٩٩ آنچه که  
ـرار   ـیـاز دارنـد ق خواھند و به آن ن

و آنچه در یونـان مـی  . می گیرد 
ــد بــرای   ــچـه ای جـدی گـذرد دری
ـنـھـا بـه ایـن   پایان بخشیـدن نـه ت
سیاست بلکه به نظـامـی کـه بـه  
آن نیازمند است و آن را دیـکـتـه  

 .می کند گشوده است 
ـیـه ریـاضـت   ـیـش عـل ھر گام به پ
ــار و   ــب ــت ــتــصــادی، مســالــه اع اق
کاربرد کل سیستم سرمایـه داری  

در نھایـت،  .  را به میان می کشد 
جامعـه یـونـان حـول ایـن مسـالـه  

شـمـا در  .  قطب بندی خواھد شـد 
آغاز این مسیر قرار دارید؛ مبـارزه  
ای طوالنی و پر پیچ و تاب کـه  
تنھا در صورت اتکـا بـه مـردم و  

، کـه تـا ھـم  «نیروی خیابان »به  
اکنون عامل تعیین کننده ای در  
پیـروزی شـمـا بـوده، مـی تـوانـد  

در این مسیر و در ھـر  .  پیروز شود 
یک گام به پیش، مـردم جـھـان،  

 درصــد، ھـمــراه و در  ٩٩ اردوی  
 ."کنار شما خواھند بود 

ـتـصـاددان از   ـیـن صـدھـا اق ھمچن
کشورھای مختلف در نـامـه ای  
ــکــا و   ــاده ای از تــروی ســرگش
حکومتھای اروپا خواسته انـد بـه  
ـر   ـنـی ب ـم مـردم یـونـان مـب تصمـی
ــو احــتــرام   ــخــاب مســیــری ن انــت
ـیـسـت در   بگذارنـد و بـا حسـن ن
مذاکرات با دولت جدید یـونـان در  
جھت حل معضل بدھی ھای ایـن  

در بـخـشـی  .  کشور شرکت کنند 
حکـومـت  : " از این نامه آمده است 

یونان به حق بر راھکارھای جـدیـد  
ـرنـامـه   اصرار می ورزد، چرا که ب
ھای تاکنـونـی شـکـسـت خـورده  

این برنامه ھا منجر به بھبـود  .  اند 
. اقتصادی و ثبات مـالـی نشـدنـد 

آنھا جامعه یونان را تـحـت فشـار  
قرار داده و نھادھای آنرا تضـعـیـف  

این نحوه عمل نـامـنـاسـب  . کردند 
ـیـشـرفـتـی   است و دارای ھـیـچ پ
ــظ کــردن   ــف ــوده کــه ارزش ح ــب ن

 . ... داشته باشد 
یونان به کـمـک انسـانـدوسـتـانـه  
فوری نیاز دارد، حداقل دسـتـمـزد  
ـر، سـرمـایـه   ـیـشـت باالتر، اشتـغـال ب
گـذاری و اقـدامــات الزم جـھــت  
تجدید فراوری و بھـبـود خـدمـات  
اساسی مانند آموزش و پرورش و  

 . ...بھداشت 
سیاست تھدید و ھـراس افـکـنـی،  
سیاست ضرب العجل، لـجـاجـت و  

باج خواھی، تنھا به اروپـائـی ھـا  
ـروژه اروپـا   نشان خواھد داد کـه پ

ـــورده اســـت  در  .  شـــکـــســـت خ
ـنـصـورت شـکــسـتـی اخـالقــی،   ای
. سیاسی و اقتصادی خـواھـد بـود 

ما از رھبران اروپا درخواست مـی  
ـر   کنیم از ھـر گـونـه اجـبـاری ب
حکومت و مردم یـونـان خـودداری  

 ."کرده و آنرا محکوم کنند 
ھمچنین در مدیـای اجـتـمـاعـی،  
ـیـسـی،   طوماری به سه زبان انـگـل
یونانی و اسپانیای توسـط صـدھـا  
ــا   نــفــر امضــاء شــده و امضــاھ

ــد  ــان ادامــه دارن ــن  .  ھــمــچــن مــت
 : فارسی این طومار چنین است 

 !ما بدھکار نیستیم "
ـیـش از   ـنـد یـونـان ب   ٣٠٠ میگـوی

میلیارد یورو به بـانـک مـرکـزی  
ـلـی پـول و   اروپا، صندوق بین المل
ــن   ــی و بــی ــھــادھــای مــل دیـگــر ن
ـروض اسـت  . المللی وام دھنده مـق

ــی اســت کـه بـه یــک   ایـن پـول
ـرای   درصدیـھـای حـاکـم یـونـان ب
مساله ای که خودشان آفریده انـد  

 .وام داده شده است 
مردم یونان، نود و نـه درصـدیـھـا،  

ـنـد  آنـھـا  .  به کسی بدھکار نیـسـت
ــصــادی کــه   ــحــران اقــت ــول ب مســئ
بوسیله یک درصدیھا ایجاد شـده  
. نیستند و نباید ھزینه آنرا بپردازنـد 

مردم یونان فی الحال با از دسـت  
ـــق   ـــل و زدن از ح ـــغ دادن ش
بازنشستگی و دیگر سیـاسـتـھـای  
ریاضت کشی اقتـصـادی بـانـدازه  

ریـاضـت  . کافی پرداخت کرده اند 
کشی و بـدھـکـاری دیـگـر بـس  

 !  است 
 ما مردم یونان، اروپا و جـھـان بـه  
بانک مرکزی اروپا، صندوق بین  
المللـی پـول و دیـگـر نـھـادھـای  
ـلـی وام دھـنـده   ـیـن الـمـل ملی و ب

 :اعالم می کنیم 
ــدھــکــار   ــه شــمــا ب ــان ب ــون مــردم ی

 .نیستند 
 !"وامھا را ملغی کنید 

یک خبر مھم دیگر در رابطـه بـا  
ـر فـراخـوان بـه تـجـمـع   یونان، خـب
ھمبستگی در دھھا شھـر بـزرگ  
در اروپا و آمـریـکـا بـه دفـاع از  

 . مردم یونان بود 
 ٢٠١٥  فوریه  ١٥ 

خبرھای کوتاه درباره 
 تحوالت یونان  

 ناصر اصغری 
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 مـاه  ١٨ به گفته مـجـلـس در 

گذشته یعنـی از بـدو بـه قـدرت  
ــی  یــک   ــت روحــان رســیــدن دول

به بھانـه  .  اند   میلیون نفر بیکار شده 
این خبر باندھای مجلـس، درسـت  

ــم بــودجــه   ــســی ــق  ،  ٩٤ درزمــان ت
ــھــای   ــاســت ــی ــه س حــمــالتشــان را ب
اقتصادی دولت روحانی، بویژه در  
. مورد اشتغالزایی شـدت داده انـد 

ھـر بـانـد حـکـومـت آمـار وارقــام  
دستکاری شـده مـورد نـظـرش را  
مبنـای حـمـلـه بـه سـیـاسـتـھـای  
ـرار داده و   اقتصادی باند مقابل ق
ــی   ــم بــه ب آن دیــگــری را مــتــھ
ـیـکـاری   توجھی به رفع مشکل ب
وعدم توجه به اشـتـغـالـزایـی مـی  

ـنـجـا بـه یـک مـورد از  .  کند  ای
استدالل ھای باندھای مـجـلـسـی  
ــی،   ــایــی فــرھــان ــل از صــف ــه نــق ب
ـیـت   کارچاق کـن و اسـپـانسـور ب
ـم   ـرارگـاه خـات ـنـده ق رھبری و نمای
ـیـد تـا   سپاه در مجلس، توجـه کـن
منظوراین باندھا از اشـتـغـالـزایـی  

ــه  .  روشــن شــود  ــت ــف ــی گ فــراھــان
ـنـی  »: است  آمار دولت روحانی مـب

 ھـزار شـغـل یـک  ٤٠٠ بر ایجاد  
ــت  .  شــوخــی اســت  ــر چــه دول گ
 ھزار شـغـل را  ٤٠٠ ادعای ایجاد  

ـر   ـف کرده در عوض یک میلیـون ن
ـراز   ـیـجـه ت ـت بیکار شده اند و در ن
اقتصادی دولت در عرصـه ایـجـاد  

 ھزار زیرمنـفـی مـی  ٦٠٠ اشتغال  
ــاشــد  ــاب مــوضــوع   .«ب ــن جــن ای

را   «اشتغال خـالـص و نـاخـالـص »
ـریـق ایـن   ـف طرح کرده وبا جمع و ت
ـیـجـه رسـیـده   ـت دو با ھم بـه ایـن ن

ــن  .  اسـت  امــا ھــدف ایشــان از ای
آمارو اشتغـالـزایـی مـورد نـظـرش  
چیست؟ این حساب و کـتـاب و  
جعل آمار و ارقام بھـانـه ای شـده  
در دست مـجـلـسـیـھـا کـه دولـت  
ـیـکـاری کـار   برای حل معضل ب
ـر   جدی نمی کند و فشارھـا را ب
ــش   ــزای ــی اف ــان ــت روح روی دول

باندھای مجلـسـی نـه بـه  .  بدھند 

فکر رفع بیکاری مردم و نـه بـه  
. فکر ایجاد اشتغـال مـی بـاشـنـد 

منظور اینھا از حـمـلـه بـه دولـت  
روحانی، تنھا فشار برای گرفـتـن  
ســھــم بــیــشــتــر در پــروژه ھــای  
ـرسـود   اشتغالزایی، یعنی عرصـه پ
بخورو بچاپ و دزدی و غـارت  
ـنـده   به بھانه اشتغالزایی در سال آی

 .می باشند 
در ادامه استدالالت؛ ایـن بـانـدھـا  
ــت   مــدعــی  شــده انــد کــه دول
روحانی سھم ارگانھا و نھاد ھـای  
ــای   ــســرن ھ ــی و کــن ــیــت امــن

ـنـدگـان از   حکومتی که این نمـای
اعضای آنھا می بـاشـنـد را کـم  

ـتـه ایـن دار و  . کرده است  به گـف
ــای مــورد   ــھ ــا، ارگــان ــه ھ دســت

 «ستون ھای اشتغالزایی »نظرشان  
ــت   ــف اس ــوظ ــت م ــوده و دول ب

ـرد  از  .  سھمشان را در نـظـر بـگـی
ـم   ـرارگـاه خـات جمله این نـھـادھـا ق
ــاه، قــرارگــاه کــوثــر، قــرارگــاه   ســپ
ــردآمــده در   ــدھــای گ عــمــار، بــان
شرکت بنادر و کشتیرانی جنـوب،  
ـران   بطور ویژه کارخانه کشـتـی ای
صدرا که در دسـت سـپـاه اسـت،   
ـروژه ھـای بــنـدررجــایـی، پــروژه   پ

ـفـت وگـاز در  ٢١ ھای    گـانـه ن
می  ..  عسلویه و پارس جنوبی و  

ـررسـی بـودجـه  .  باشند  در جریـان ب
ـم در مـجـلـس و در  ٩٤ سال    رژی

جلسات مختلفی کـه دارنـد، ایـن  
باندھا بیشترین فشار را بـه دولـت  
روحانی وارد آورده انـد، تـا صـاف  
ــری   ــشــت ــودجــه وســھــم بــی وســاده ب
ـراردادھـایشــان   دریـافـت کـرده و ق

ـرای    سـال دیـگـر در عـرصـه  ٨ ب
پرسود اشتغالھای مورد نـظـرشـان،  

یـک  .  توسط دولت تمـدیـد گـردد 
ـرای تصـاحـب   جنگ تمام عیار ب
بودجه و دردست گرفتن پروژه ھـا  

در این مـیـان  .  در جریان می باشد 
سپاه پـاسـداران بـا دھـھـا شـرکـت  

ــاال را دارد  ــت ب ــوع  .  دس ــم ــج م

ـراردادھـای ســپـاه رقــمـی حــدود   ق
ـیـارد دالر مـی بـاشـد ٢٥٠  ـل .  می

سپاه رسما اعالم کرده کـه دولـت  
روحانی چاره ای جز کنـار آمـدن  

 .با سپاه ندارد 
ـــت   ـــه دول اعـــمـــال فشـــارھـــا ب
ــانــدھــا بــرای   ودعــواھــای ایــن ب
گرفتن سھمشان از دولت تا آنـجـا  
باال گـرفـت کـه دولـت روحـانـی  
ـری   مجبور شد از زبـان جـھـانـگـی
مــعــاون اولــش، کــه در ورزقــان  

ــاح فــاز   ــت   ٣  و  ٢ مشــغــول افــت
مجتمع مس سونگون بـود، رسـمـا  
ـم و   ـرارگـاه خـات اعالم کند کـه ق
ارگانھای تابعه اش در صـنـعـت  
ـرنـد  . مس باید مورد تقدیرقرا بـگـی

به ھمین خاطر دولـت اعـالم مـی  
 درصـد  ٧٠ کند که نزدیک بـه  

این پروژه ھا، نه فقط در صـنـعـت  
مس، بلکـه در تـمـامـی عـرصـه  
ھای صنعت که سپاه حضور دارد  
در دست قرارگاه خاتم سـپـاه مـی  

ـم دولـت  .  ماند  معنای این تصـمـی
ـروژه  ٧٠ یعنی اینکه    درصد کل پ

ھای اقتصادی در دسـت اجـرا و  
طرح ھای آینده، بویژه طرح ھـای  
اشتغالزایی مورد نـظـرش در سـال  
آینده کماکان در دست این باندھـا  

 .می ماند 
  ٣٠ براساس این توافق اعالم شـده  

ــروژه ھــای   ــمــانــده پ ــی درصــد بــاق

ــیــن   ــم ب ــتــی ھ ــغــالــزایــی دول اشــت
باندھای دولت روحانی و دنبالچـه  

ـرای  .  ھای آنھا توزیع شده اسـت  ب
مثال سازمان تامین ا جـتـمـاعـی  
رسما در دست دولت می مـانـد و  
ــول   سـرمــایـه ایـن سـازمــان کــه پ
ــان جــامــعــه   کــارگــران و کــارکــن
است، در بخش سـاخـت مسـکـن،  
ـروش، بـه کـار   ـف بخوان بسـاز و ب

وزارت نفت ھـم  .  گرفته می شود 
ـفـت، اسـکـلـه   شرکتھای حفاری ن
ــت بــرای   ــارگــیــری نــف ــای ب ھ
صادرات، لوله گذاری طرح ھـای  
ــارس   ــان و پ ــت گــازی در خــوزس
ــیــن   جــنــوبــی را، نصــف نصــف ب
باندھای حکومتی درگیر در ایـن  

ـم کـرده   ـقـسـی پروژه ھای پرسـود ت
ــب در پــروژه  .  اســت  ــرتــی ــن ت ــدی ب

اشتغالزایی دولـت روحـانـی سـھـم  
ـم در طـول دوره   ھمه باندھای رژی
ـیـت   ـب ـث ریاست جمھوری روحانی ت
ـیـاردی بـا   ـل شده و قراردادھای می

 .آنھا امضا شده است 
اشتغالزایی در دولت روحانی، وبـه  
ــام   ــظ ــل ن ــا، در ک ــعــن ــک م ی
جمھوری اسالمی چیزی نبـوده و  
نیست جزتقسیم بودجه ھای کـالن  
بین باندھای قدرتمند و مـافـیـای  
اقتصادی حکومت، حوالـه کـردن  
ــه   ــصــادی  ب ــای اقــت پــروژه ھ
ــی  دســت   ــدھــای حــکــومــت بــان
اندرکار در این عـرصـه ھـا، شـل  
کردن سر کیسه بـودجـه دولـت و  
ـرای   باج دادنش بـه ایـن بـانـدھـا ب
ادامه کاری دولت، تضمین و راه  
اندازی استخراج نفت و فـروش و  
تضمین درآمـدھـای کـل نـظـام و  
سپردن آن بدست باندھـای سـپـاه و  
ــی و   ــیــت ــای امــن ــھ ــاھ ــگ دســت
اطالعاتی حکومت، و در نـھـایـت  
ـری   ـف ایجاد اشتغـال چـنـد ھـزار ن
برای عـمـلـه و اکـره و مـزدوران  
ــخـش ھــا  . حـکــومــتـی در ایـن ب

 ھـزار  ٥٠٠ احمدی نژاد بیـش از  
ـر خـودش کـرد  . نفر را حقوق بگـی

ـقـا ھـمـیـن   ـی دولت روحانی ھـم دق
جالب است کـه  .  کار را می کند 

ــای   ــه ھ ــدھــا و دار و دســت ــان ب
حکومتی از دولت گرفته تا بیـت  
ــن   ــس، اســم ای ــل ــبــری و مــج رھ

ایجاد اشتغال و  »مافیای نظام را  
گذاشته و ادعا مـی   «اشتغالزایی 

 ھـزار  ٥٠٠ کنند ھر سال  بیش از  
ایـن یـک  !  شغل ایجاد کـرده انـد 

ـتـھـا در   بخش عمده سـیـاسـت دول
ــغـال بـوده اســت  ــن  .  ایـجــاد اشــت ای

سالی که در قـدرت  ٨ باندھا برای  
ـرای خـــود و   ــ ـــد ب ـن ــ مـــی مـــان
باندھایشان به یـک مـعـنـا پـایـه  
اجتماھی و اقتصادی دست و پـا  
ـیـارد پـول   ـل می کنند و ھزاران می
ـم کـرده و   ـقـسـی را بین خـودشـان ت
وقتی ھم ھشت سـالشـان بـه آخـر  
ـیـونـی   ـل رسید، دریافتی ھـای مـی
ــرای   ــه و بــه اداره کــار ب ــت گــرف

ــیــکــاری و  ــمــه ب ــی ــافــت ب ... دری
 . معرفی می شوند 

ــام   ــم ــس از ات ــی پ ــت روحــان دول
ــدھـــای   ــان ــای ب ــکـــش ھ ــم کش

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

 اشتغالزایی به سبک 
 !دولت دزدان
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ــرامــون مــوضــوع   ــتــی پــی حــکــوم
اشتغالزایی، اعالم کرد در بـودجـه  

 میلیـارد  ١٠٠٠  قرار است  ٩٤ سال  
ـنـه   تومان برای ایجاد اشتغـال ھـزی

ــد  ــول در   .  بـکــن ــن پ قــرار اســت ای
 «طرح ھای خوداشتغالی  »قالب  

ـیـون  ٣ با پرداخت وام ھـای   ـل  مـی
ـنـگـاھـھـای   تومانی، طرح ھای ب
کوچک اقتصادی و بنگاھھـای  
زود بازده و مشاغل خـانـگـی بـه  

ایـن یـعـنـی  .  جریان انداختـه شـود 
بازگشت بـه سـیـاسـتـھـای دولـت  
خاتمی و احـمـدی نـژاد در طـول  

این کـل  .  بیش از دو دھه گذشته 
ـرای ایـجـاد   ـر ب ـی طرح  دولـت تـدب

البته اینجا ھم بـایـد  .  اشتغال است 
ـرار اسـت   سھم بـانـدھـایـی کـه ق

کنند،  باید تامیـن   «اشتغالزایی »
شرکای ایـن بـخـش وزارت  .  شود 

ــان   کـار ، شــرکـت ھـا و صـاحـب
ــنــد کــه دولــت   ــت ــایــعــی ھس صــن

روحانی یا سھام آنھا را دارد و یـا  
باندھایش در آنجا ھا ھستند، می  

ــن  .  بـاشــد  ــگــر ای ــخــش دی یــک ب
حفـظ  »بودجه قرار است  در قالب  

ـنـگـی  ـقـدی بـه   «اشتغال و تامیـن ن
ــار   ــب ــت ــن اع ــی ــام ــوان وام و ت ــن ع
واحدھای تولیدی بحران زده  بـه  
کار گرفته شـود تـا بـه ادعـای  
ــروی   ــل نــی ــعــدی ــدھــا از ت ــان ــن ب ای
انسانـی شـاغـل در ایـن واحـدھـا  

ایـن کـل طـرح  .  جلوگیری گـردد 

ـــه   ـــام ـرن ــ ـــی و ب ـــان ـــت روح دول
 .اشتغالزایی اش می باشد 

ــد   ــگــویــن ــھــا مــی ــب اســت ایــن جـال
ـیـکـاردر  ١٠ نزدیک به   ـیـون ب  میل

مملکت وجـود دارد و ھـر سـالـه  
ـر بـه بـازار  ٦٠٠ بیش از   ـف  ھـزار ن

بـاز خـودشـان  .  کار وارد میشـونـد 
گفته اند که ھر ساله حداقل بایـد  

... ھزار شغل ایجـاد شـود، و ٧٠٠ 
 میلیارد تومان بـه ایـن  ١٠٠٠ االن  

امر اختصاص داده اند که آن ھـم  
  ٣ قرار است در قـالـب وام ھـای  

میلیون تومانی به عـمـلـه و اکـره  
ھای خودشان برای اشـتـغـالـزایـی  

ـقـشـه  . بدھند  در واقع این طرح و ن
ــگــری بــرای   ــز دی ــا اســم رم ھ
سازماندھی دزدیھای افسانـه ای  

ـفـی  .  در این بخش مـی بـاشـد  وق
روحانـی قـوه مـجـریـه را بـدسـت  
گرفت، اعـالم کـرد، طـرح ھـای  

ـنـھــا   ـبـل نـه ت اشـتـغــال  »دولـت ق

ــدار  ــای ــکــه   «پ بــوجــود نــیــاورده، بــل
اشتغالھای مـوجـود را بـه بـھـانـه  
ھای مختلـف تـعـضـیـف کـرده و  
ـیـونـھـا   عمال زمینه ساز اخراج میل

االن  .  کـارگـر شـاغـل شـده اسـت 
روحانی با کمـال وقـاحـت، دوبـاره  
میخواھد این سیاست دولت ھـای  
قبلی را در عـرصـه اشـتـغـال در  

ـتـه روشـن اسـت  .  پیش بگیـرد  ـب ال
ـیـسـت  . چرا  اینجا میشود راحـت ل

پروژه ھای مـورد نـظـر بـانـدھـای  

ــه   ــودج ــف و ب ــعــری ــی را ت دولــت
ـنـشـان   ـی اشتغالزایی به این بھانـه ب
ــرد، تــا ادامــه کــاری   تــوزیــع ک
مابقی ابواب جمعی و بـانـدھـای  
ــس و   ــت و لــی ــی، لــف حــکــومــت
ــود و   ــن ش ــان تضــمــی ــایش دزدھ
روحانی درسفرھای اسـتـانـی اش،  
ــاح طــرح و پــروژه   ــت مشــغــول افــت

ــد  ــون ــان بش ــایش ــه  .  ھ ــاری ک ک
ـر   ـیـشـت دولتھای قبلی و از ھمـه ب

دست آخـر ھـم  .  احمدی نژاد کرد 
دولـت روحــانـی اعـالم کــرد کــه  

ـروژه نـاتـمـام و  ٣٠ بیش از    ھزار پ
ـتـش   نیمه تمام از دولت قبل به دول
به ارث رسیده و برای تـکـمـیـل و  
راه اندازی شان احتیاج به بیش از  

 ھزار میلیارد تـومـان پـول و  ٣٠٠ 
ــار دارد  ــب ــت ــن  .  اع در واقــع در ای

پروسه دولتھا، زمینه گرفـتـن پـول  
و اعتبار برای تامین سـھـم دزدان  
ـروژه   ـم در ایـن پ اقتصادی و سھـی

اسـاسـا  .  ھا را فـراھـم آورده اسـت 
پروژه ھا و طرح ھای ناتمام یک  
منبع پرسود برای سازمـانـدھـی و  
مدیریت گسترده دزدیـھـای کـالن  

 . باندھای حکومتی بوده است 
 

ـرای رفـع   اشتغالزایـی و تـالش ب
ــیــش از  ــیــکــاری ب   ١٠ مــعــضــل ب

میلیون نفراز جمعیت ھیـچ مـوقـع  
امر ھیچ دولتی و از جملـه دولـت  
ـــی   ـــم ـــوده و ن ـب ــ ـــی ن ـــان روح

ـرای  . باشد  اشتغالزایی اسم رمزی ب
سازماندھی دزدیھای افسانـه ای  

کلیـد روحـانـی فـقـط  .  می باشد 
. برای این بخش ساخته شده اسـت 

به ھمین خاطر قفلھای این بـخـش  
ــت  .  را بـاز مـی کــنـد  آنـچــه دول

روحانی و باندھای کل حکـومـت  
ـبـالـش   در پس اشتغـالـزایـی بـه دن
ـــت   ـری ــ ـــدی ـــد، م ـن ــ ـت ـــوده وھســ ب
سازماندھی مافیای مالی عظیـم  
ـرسـود   دزدان  نظام  در عـرصـه پ

ــزایــی مــی بــاشــد  ــغــال ــت ــن  .  اش ای
ـیـف در کـنـار چـوب   سیاست کث
تھدید و خطر اخراج بر بـاالی سـر  
کارگـران و شـاغـالن، بـه ھـمـراه  

ـر  ٥ تحمیل دستمزدھای    برابری زی
خط فقر رسمی، در کنـار اجـرای  
فازدوم طرح ھدفمند کردن یـارانـه  
ــی و فــقــر و   ھـا، افــزایــش گــران
ــصــادی   ــاســت اقــت ــی فــالکــت، س
. رسمی دولت روحانی می بـاشـد 

سیاستھایی که زندگی، معیشـت  
ــا   ـیـونـھـا کـارگـرشـاغـل را ب ـل مـی
. تھدیدات جدی روبرو کـرده اسـت 

ــچ   ــکــار بـدون ھــی ـی ــھــا ب ــیـون ــل مـی
سـازمـان  .  تامینـی رھـا شـده انـد 

تامین اجتماعی ھم رسـمـا ھـیـچ  
ـیـمـه ھـای   مسئولیتـی در بـاره ب

بــیــمــه ھــای  .  اجــتــمــاعــی نــدارد 
ـیـمـه را   درمانی و دفترچه ھای ب

بـه  .  از اعتبار ساقـط کـرده اسـت 
بھـانـه ھـای گـونـاگـون مشـغـول  

ـرای   اخاذی از کارگران شـاغـل ب
پر کردن جیب دزدان حکـومـت در  

ــاشــد  ــن ســازمــان مــی ب ــن  . ای ای
وضعیتی است که دولت روحـانـی  
ـقـه کـارگـر و مـردم   بر گـرده طـب

نـه اشـتـغـالـی  .  تحمیل کرده است 
ــه قــرار اســت   در کــار اســت و ن
بھبودی در وضعیـت کـارگـران و  

ــود  ــاد ش ــج در بــرابــر  .  مــردم ای
سـیـاسـتـھـای حـکـومـت دزدان و  
ـــد ســـاکـــت   ــای ـب ــ ــکـــشـــان، ن آدم

طبقه کارگر و کـارکـنـان  . نشست 
جامعه باید متحد و یکپارچه وبـا  
ـیـه ایـن   ـرعـل خواستـھـای روشـن ب

ـنـد  ـقـه  .  سیاستھا به میدان بیای طـب
ــه ایــران دوران   ــع ــام کــارگــرو ج
ـنـده ای در   ـیـن کـن حساس و تعی
رویایی با حکومت سرمـایـه داران  
و سیاستھای ضد کـارگـری اش  

اگر راه و چـاره ای  .  بسر می برد 
برای پایان دادن به ایـن وضـعـیـت  

وجود داشته بـاشـد، سـازمـانـدھـی  
نیروی قدرتمند اعتراض، تشـکـل،  
مبارزه متحد و سازمانیافته طبقـه  
ــن   ــب زدن ای ــارگــربــرای عــق ک
سیاستھای ضد کارگری و ضـد  
مردمی نظـام اسـالمـی سـرمـایـه  

ــاشــد  ــگــری  .  داران مــی ب راه دی
 .نیست 
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بیش از دو ھفته از اعـتـصـاب  
کارگران نورد لوله صفا، گـذشـتـه  

ـیـش از  .  است  در این اعـتـصـاب ب
. کارگر شـرکـت کـرده انـد ١٠٠٠ 

بھمـن پـس از گـذشـت دو  ١٢ در  
ــصــاب و   ــت ــریــن اع ــه از آخ ــت ــف ھ
اعتراضـات کـارگـران نـورد لـولـه  
صـفـا، ایـن کـارگـران بـار دیـگـر  

 . دست از کار کشیدند 
ــا   ــرمــای ایــن کــارخــانــه ب کــارف
ــاوه،   ــھــر س ــن ش ــامــی شــورای ت
فرمانداری و اداره کـار مـوافـقـت  
ــمــزد    ــت کــرده بــود یــکــمــاه از دس
معوقه کارگران این کـارخـانـه را  

 بھمن ماه و یـکـمـاه دیـگـر را  ١١ 
ـنـد   بعالوه عیدی و پاداش در اسـف
ماه پرداخت کند و بـاقـی مـانـده  
حــقــوق مــعــوقــه آنــان را شــامــل  
ماھھای دی و بھمن و اسفنـد در  

ــردازد  ــپ ــده ب ــن ــیــن  .  ســال آی ــن ھــمــچ
ـیـه   کارفرما متعھد شده بـود، کـل
ــن   ــز نشــده ای ــای واری ــه ھ ــم بــی

 مـاه بـود،  ٢٠ کارگران که مدت  
ــن   را بـه صــنـدوق سـازمــان تـامـی

کـارگـران  .  اجتماعی واریـز کـنـد 
ــور   ــا در حض ــه صــف ــول ــورد ل ن
ـیـن شـھــر سـاوه بـا شــرط   مسـئـول
محفوظ داشتن حـق اعـتـصـاب و  
اعتراض در صـورت خـلـف وعـده  
کارفرما، اعتـصـاب خـود را روز  

طـبـق  .   دی مـاه پـایـان دادنـد ٢٦ 
ـرار بـود    توافق صـورت گـرفـتـه ق

 بھمن ماه یکمـاه از دسـتـمـزد  ١١ 
معوقه کـارگـران لـولـه صـفـا بـه  
حساب شان واریز شود اما از آنجا  
که کارفرمـا بـه تـوافـق صـورت  
گرفته عمل نکرد  کـارگـران در  

بھمن بطور یکپارچه ای دسـت  ١٢ 
از کار کشیدند و اعـالم کـردنـد  
ــف وعــده   ــداوم خــل در صــورت ت
کارفرما ھمچون اعتراضـات دوره  
پیـشـیـن خـود تـوام بـا آتـش زدن  
الستـیـک، دسـت بـه تـجـمـع در  
ــد زد  ــه خــواھــن ــل کــارخــان ــاب .  مــق

 بھمـن در شـرایـطـی  ١٢ اعتصاب  
شروع شد که کارفرمـا بـه وعـده  

 مـاه  ٢٠ خود مبنی بر واریز کردن  

حق بیمه کـارگـران عـمـل نـکـرده  
 . است 

ـر از   ـف ـیـش از ھـزار ن اعتصـاب ب
کارگران نورد لوله صفا ھمـچـنـان  

ــی  .  ادامــه دارد  ــم ــوی بــرســی تــق
 : اعتصاب 

ــ سماجت کارفرمـا بـه مـنـظـور  ١ 
ــصــاب؛ در   درھـم شــکــســتـن اعــت

) بـھـمـن ١٨ ( سومین روز اعتـصـاب 
کارفرما با تعطیلـی کـارخـانـه و  
اعالم اینکه تـا پـایـان سـال درب  
کارخانه را خواھـم بسـت  تـالش  
کـرد  بـدون پــرداخـت یـکـمـاه از  
ــه   ــمــزد مــعــوق چــھــار مــاه دســت
کارگران، آنان  را وادار به تمکیـن  
. برای پایان این اعتـصـاب بـکـنـد 

ـر  ١٩  بھمن عـبـاسـی مـعـاون مـدی
ـیـز بـه   عامل نـورد لـولـه صـفـا ن
کارخانه آمد و پـس از نشـسـتـی  
ـرگـزار   ـیـن اداری ب که با مسـئـول
کرد، اعالم کرد ده درصد از کـل  
کارگران کارخانه در قسـمـتـھـای  

ـلـف کـه شـامـل   ـر  ١٩١ مخـت ـف  ن
ــشـود در لــیـســت اخــراج قــرار   مـی

بـھـمـن نـھـمـیـن  ٢٠ در  .  گرفته اند 
روز اعتصاب کارگران نـورد لـولـه  
صفا، کارفرمای این کارخانـه بـا  
ــصـــاب   ــن اعــت ــســت ــک ــدف ش ھ
کارگران، تعداد انگشت شـمـاری  
از آنان را مامور شـروع بـکـار در  
سالن پوشش کـرد کـه مـھـنـدس  
حاج حسینی مسئول سالن پوشـش  
و مھندس خوشـرو مسـئـول واحـد  
برق کارخانه در ھـمـبـسـتـگـی بـا  
کارگران اعتصابی مانع کار آنـان  
ــد و در پــی آن مــدیــریــت   شــدن
کارخانه بالفاصله اقدام بـه اخـراج  

بـھـمـن در  ٢٥ .  ایندو مھندس کرد 
ــصــاب   ــن روز اعــت ــمــی ــاردھ چــھ
ــا،   ــه صــف ــول ــورد ل ــارگــران ن ک
ــحــمــیــل عــدم   ــرای ت کــارفــرمــا ب
پرداخت مزد بـه ایـن کـارگـران و  
برای درھم شکستن اعتصاب آنـان  
ــی   ــه گــروگــیــری شــغــل دســت ب
ــا   کـارگـران زد و صـبـح امـروز ب
نصب اطالعیه ای در کـارخـانـه  
ـر از کـارگـران را بـه   ـف اخراج ده ن

نامھای حبیـب اوتـادی، مـھـدی  
ــی،    اکــبــری  ــان ــد ام ــوری، احــم ن

غالمرضا غالمی، داوود واحـدی،  
ـــعـــمـــت   ـری، ن ــ ـی ـنـــصـــور بصــ مــ

ـلـو، حـجـت مـحـبـوب،     صدری  خان
ــد   ـلـه حـیـدری،حســن امـی ـبـی ال ن
شمالی و غالمـرضـا غـالمـی را  

ـرو ایـن اخـراجـھــا  .  اعـالم کـرد  ـی پ
ــت   ــالم کــرده اس ــا اع ــارفــرم ک

بـھـمـن بـه  ٢٦ چنانچه کـارگـران  
اعتـصـاب خـاتـمـه نـدھـنـد بـطـور  

 نفر دیگر را اخـراج  ٢٠ تصاعدی  
خواھد کرد و بـه ھـمـیـن شـکـل  
تصاعدی این اخراجھا را تا پـایـان  

ایـن  .  اعتصاب ادامـه خـواھـد داد 
اخراجھا در پی تھدید کارفرما در  

  ١٠ ھفته گذشته مبنی بر اخـراج  
درصـد کـارگــران از قســمـتـھــای  

ـلـف کـارخـانـه  ـر ١٩١ ( مخت ـف در  )  ن
ــایــان اعــتــصــاب   صــورت عــدم پ

 .صورت میگیرد 
ـ تداوم اعتصاب و عدم تـمـکـیـن  ٢ 

ــدھـــای کـــارفــرمـــا؛    ــھـــدی ــه ت ب
کارگران نورد لوله صفا، با پشـت  
سر گذاشتن چھارده روز اعتصـاب  
متحدانه علیه کـارفـرمـا ایسـتـاده  

مقاومت کارگران نـورد لـولـه  .  اند 
صفا، فاکتـور مـھـمـی در تـداوم  

نقطه قـوت ھـای  .  اعتصاب است 
مبارزه و اعتصاب کارگـران نـورد  
لوله صفا،  اوال اتحاد مسـتـحـکـم  

کارگر است کـه  ١٠٠٠ و قاطعیت  
بدون آن چنین اعتصابـی عـمـلـی  

 . نبود 
ـــ عــدم حضــور خــانــواده ھــای  ٣ 

ــه   ــول ــصــاب کــارگــران نـورد ل اعـت
صفا؛ تجارب اعتـصـابـات مـوفـق  
کارگران شـرکـت خـانـواده ھـای  
ـتـی،   کارگـران در اشـکـال حـمـای
ـیـمـایـی آنـھـا   تجمع و برپایی راه پ

 . است 
عـــدم حضـــور خـــانـــواده ھـــای  
کارگران در اعـتـصـاب کـارگـران  
نورد لوله صفا نقـطـه ضـعـف ایـن  

کـارفـرمـا بـایـد  .  اعتصـاب اسـت 
ـر از خـانـواده و   ـف توسط ھـزاران ن
وابستگان دور و نزدیک کارگران  

اعتصابی نورد لوله صـفـا، تـحـت  
نمونـه  .  فشار اعتراضی قرار گیرد 

برجسته ای از حـمـایـت خـانـواده  
ھای کـارگـران،  در اعـتـضـاب  
کارگران  معدن بـافـق در مـرداد  

حـمـایـت فـعـال  .  مـاه امسـال بـود 
مردم شھر بافق و عـکـس الـعـمـل  
ـقـطـه   فوری و محکم خانواده ھا ن
قوت مھم اعتصاب کارگران بـود  
که به این مبارزه ابـعـادی بسـیـار  
اجتماعی داد و این یکـی ازمـھـم  
ـلـی اسـت کـه امـکـان   ترین دالی
سرکوب مستقیم کـارگـران را بـه  
ـــادی کـــاھـــش داد  ـــزان زی . مــی

کارگران و مردم شـھـر چـنـان در  
ھم تنیده شده بودند که ھـر دسـت  
درازی روی کارگران کل شھر را  

خـانـواده  .  به اعتراض مـیـکـشـانـد 
کارگران اعـتـصـابـی نـورد لـولـه  
صفا میتوانند ایـن تـجـارب مـھـم  
رابرای تقویت اعتصاب خود بکـار  

با وارد شدن خانواده ھـای  .  گیرند 
کارگران درحمایت از اعـتـصـاب،   
فضای شھر سـاوه و مـردم را در  
ـنـد    حمایت از کارگران بسـیـج کـن
و کارفرما را در مـنـگـنـه فشـار  

 . جدی تر قرار دھند 
اخراج و بیـکـارسـازی در مـراکـر  
ـرداخـت حـقـوق و   صنعتی، عدم پ
مزایا ، نا امن بودن محیـط کـار،  
نازل بودن امکانات بیمه و حـقـوق  
ھای بازنشستگـی عـرصـه ھـای  
جدی و رو در رویی کارگـران در  
اشکال گسترده و بویژه در مـراکـز  

صنعتی، با دولت و کـارفـرمـاھـا  
اعتراضات کـارگـران روبـه  .  است 

اعـتـصـاب بـعـنـوان  .  افزایش است 
یکی از اشکال مبارزات  تـوسـط  
ــای   ــش از دوره ھ کــارگــران بــی
گذشته به شکل غالب اعتراضـی  

ـرده شـدن  .  تبدیل شـده اسـت  گسـت
اعتصاب به مـعـنـی وجـود درجـه  
باالیی از اتحـاد و ھـمـبـسـتـگـی  
ـبـات و   کارگران برای تحقق مطـال

ـیـن بـه  .  خواستھایشان است  ھمچـن
ـبـش   معنی رشد خـودآگـاھـی جـن
ـری اشـکـال   کارگری و بـکـارگـی

بـه مـنـظـور  .  موثر اعتراض اسـت 
خنثی کـردن و درھـم شـکـسـتـن  
ـراضـات مـداوم   اعتصابـات و اعـت
کارگران، دولت و کارفرماھـا ھـم  
بطرق مختلف از جمله با و تھـدیـد  
ــه   ـی ــگـیــری عــل بـه اخــراج و دسـت

ـریـن  . کارگران اقدام میکنند  مھمت
ابزار ایجاد اتحاد، ھمبستـگـی در  
صفوف اعتصابات و اعتراضات و  
ــت تــوده کــارگــر،    ــن دخــال ــی تــام
برپایی مجمع عمومـی کـارگـران  

 .است 
  

 )٢٠١٥ فوریه  ١٥ (١٣٩٣ بھمن  ٢٦ 
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 اعتراضات

 تجمعات کارگران پدیده 
ـز  ١٠٠ : بھمن ٢٥    نفر از کارگران پدیده در شھر پـدیـده شـانـدی

. به اعتراض به عدم پرداخت حـقـوق ھـایشـان تـجـمـع کـردنـد 
ـافـت   ـاکـنـون حـقـوقـی دری کارگـران از مـھـر مـاه امسـال ت

 .اند   نکرده 
  

 اعتراضات مداوم کارگران قند ورامین
ـلـی ایـن واحـد   کارگران قند ورامین  در اعتـراض بـه تـعـطـی
ـابـل   ـق ـتـمـاع خـود در م تولیدی و علیه بیکارسازی ھا به اج

این کـارگـران از اوائـل  .  درب ورودی کارخانه ادامه میدھند 
ماه و متعاقب تعطیلی این واحد تعطیلی به طـور روزانـه    بھمن 

ـنـد  . کنند   در مقابل درب این کارخانه تجمع می  در کارخانه ق
  ٢٤٠  سال و  ٢٠  کارگر رسمی با سوابق باالی  ١٦٠ ورامین  

 سـال مشـغـول بـه کـار  ١٦  تا  ٢ کارگر قرار دادی با سوابق  
ـبـه اخـراج کـارگـران قـرار دادی در   بودند کـه اکـنـون شـائ

کـارفـرمـا قصـد دارد بـه مـرور  .  کارخانه قوت گرفته اسـت 
کارگران قرار داد موقت را بعـد از اتـمـام قـرا داد کـاریشـان  

ـفـر از کـارگـران  ١٠ در حال حاضر کارفرما با  .  اخراج کند   ن
قرار دادی این موضوع را مطرح کرده امـا تسـویـه حسـابـی  

عمده مشکـل کـارگـران رسـمـی کـارخـانـه  . انجام نشده است 
برای بازنشستـه شـدن ایـن اسـت کـه دو سـال آخـر سـوابـق  

ـان آور رد نشـده اسـت   بیمه  . شان با عنوان شغلـی سـخـت وزی
کارگران این کارخانه یک ماه حـقـوق دی مـاه خـود را از  

حتی چند روزی است فـیـش حـقـوقـی  .  کارفرما طلب دارند 
دی ماه کارگران این کارخانه صادر شده اما ھنوز پولـی بـه  

 سـال اسـت کـه حـق  ٣ .  حساب کارگران پرداخت نشده است 
ھمچنین حـق بـن  .  کفش و لباس کارگران پرداخت نشده است 

ـز بـه صـورت اقسـاطـی بـه حـقـوق   ـی خوار و بار کـارگـران ن
 .شد   کارگران افزوده می 

 
اعتراضات مداوم کارگران معدن رغال 

 سنگ قشالق آذادشھر
ـفـر از کـارگـران مـعـدن  ٣٠٠ طی روزھا و ھفته گذشـتـه    ن

قشالق وابسته به معدن زغال سنگ شمالشرق، به دلیل عـدم  
پرداخت بیش از دو ماه حقوقشان دست به اعتراض و تـجـمـع  

ـیـجـه اعـتـراضـات مـداوم  .  در محوطه مـعـدن زده انـد  ـت در ن
آینده، یـکـمـاه  ) آواخر بھمن (قرار بر این شد در ھفته : کارگران  

ـا    مـاه  ١٥ حقوق عقب افتاده این کارگران پرداخت شـود و ت
آینده نیز یک ماه حقوق عقب افتاده دیـگـر و عـیـدی ایـن  

 .کارگران به آنھا پرداخت شود 
 

 گزارش
 

فوالد و چدن »دو تن از کارگران معترض 
 تنبیه شدند «دورود

ھنوز مطالبات حقوقی کارگران فـوالد و چـدن دورود طـی  

چھار ماه گذشته پرداخت نشـده اسـت،  چـنـد کـارگـر ایـن  
کارخانه  صنعتی که در تجمع اعتراضی کارگـران در یـک  
ماھه ی اخیر شرکت کرده بودند با نظر مـدیـریـت کـارخـانـه  

ایـن  .  تری به آنان واگذار شده اسـت   اند و شغل پایین   تنبیه شده 
ھای برق بودند که به دلیـل    کارگران پیش از این از تکنیسین 

شرکت در تجمع اعتراضی کارگران از سوی کارفرما مـورد  
ـتـه    تنبیه قرار گرفته و به بخش سـنـگ زنـی کـه بـه گـف

 .اند   ترین قسمت کارخانه است منتقل شده   کارگران سخت 
 

ھای ایران در   درصدی ثروت بانک٤٠رشد 
 ٢٠١٤سال 

بیزینس مانیتور اعالم کرد دارایی بانک ھای ایرانی به رقـم  
 ھزار میلیارد تـومـان رسـیـد کـه ایـن رقـم  ١٣٣١ بی سابقه  

ارزش کـل  .   درصدی داشته است ٤٠ نسبت به سال قبل رشد  
ـان سـال   ـالـغ بـر  ٢٠١٣ دارایی بانک ھای ایران که در پای  ب

  ٢٠١٤  ھزار میلیارد تومان اعالم شده بود در پایان سـال  ٩٤٩ 
 ھزار میلیارد تومان رسیده که بـدیـن  ١٣٣١ به رقم بی سابقه  

ـزایـش داشـتـه اسـت ٣٨٢ ترتیب   رشـد  .   ھزار میلیارد تومان اف
 در  ٢٠١٤  درصدی دارایی بانک ھـای ایـران در سـال  ٤٠ 

حالی است که نظام بانکی ایران تحـت تـحـریـم ھـای غـرب  
  ١٧  نیز دارایی بانک ھای ایـرانـی  ٢٠١٣ در سال  . قرار دارد 

ـانـک ھـای  .  درصد رشد کرده بود  بر اسـاس ایـن گـزارش ب
ـارد  ٥٩٢ ایران در جریان سال میالدی گـذشـتـه   ـی ـل ـی  ھـزار م

تومان سپرده داشته و میزان وام ھای پرداختی تـوسـط آن ھـا  
ـزان سـپـرده ھـای  .   ھزار میلیارد تومان بوده است ٥٠٨ نیز   مـی

 درصـدی داشـتـه  ٣٤ این بانک ھا نسبت به سال قبل رشـد  
 کـل سـپـرده ھـای جـذب شـده تـوسـط  ٢٠١٣ در سال  . است 

.  ھزار میلیارد تومان اعـالم شـده بـود ٤٤١ بانک ھای ایران  
ـتـر از   ـانـک ھـا کـم میزان افزایش وام پرداختی توسط این ب

در حالی که سپرده ھای جذب شـده  .  رشد سپرده ھا بوده است 
ـزان پـرداخـت وام تـوسـط  ٣٤ رشد    درصدی داشتـه اسـت مـی

ـا رشـد  ٢٠١٤ بانک ھای ایرانی در سـال    درصـدی  ٢٢  ب
 کل وام پرداختی توسط ایـن  ٢٠١٣ در سال  .  مواجه شده است 

 . ھزار میلیارد تومان گزارش شده بود ٤١٦ بانک ھا  
 

 ویژه اعتراض معلمین 
ـبـرزبـه   ـان ال نامه سرگشاده اعتراضی جمعی از فرھنگیان است

ـبـرزطـی  !  وزیر آموزش وپرورش  ـان ال جمعی از فرھنگیان اسـت
ـابـرشـمـردن اھـم   نامه ای سرگشاده به وزیر آموزش وپـرورش ب
ـان و عـلـی الـخـصـوص   ـنـگـی معضالت و چالش ھـای فـرھ
ـنـمـایـش   ـیـت مـوجـودب معلمان ،اعتراضشان رانسبـت بـه وضـع

ـان  :  گذاشتند  ـنـگـی چند سالی است که ما جـامـعـه ی فـرھ
ـیـع   نسبت به وضعیت اسف بار معیشتی خود و حـقـوق تضـی
شده مان پیوسته اعتراض می نماییم و به اشکال مختلف در  
قالب جلسات مذاکره و بحـث و گـفـت و گـو و تـجـمـعـات  
اعتراض به حق خود را ظھور و بروز داده ایم امـا افسـوس و  
ـتـی   ـی صد افسوس که ھیچ یک از مسئوالن ذی ربط اھـم
به این اعتراضات ما نداده اند و ھر چه گفتند وعـده بـود و  
ـز آن   ـاچـی تخلف از وعده؛ البته ناگفته نماند اقداماتی بسیار ن
ھم در حد م سک ن و نه در حد درمان و عالج واقعی صـورت  
ـاسـخ گـوی   گرفته است که این اقدامات بـه ھـیـچ وجـه پ

در ادامه به اھم معضـالت و  .  مطالبات به حق ما نبوده است 
چالش ھای فرھنگیان و علی الخصوص معلمان ذیـال  اشـاره  

چـالـش و مـعـضـل اصـلـی و اسـاسـی مـا    -١ :  می شود  
فرھنگیان موضوع حقوق و مزایای ما می باشد ؛ در حـال  
ـز اسـت   حاضر حقوق و مزایای دریافتی ما بسیار کم و ناچی

در حـالـی  .  و به ھیچ وجه کفاف زندگی مان را نمی کـنـد 
ـانـک مـرکـزی      ٢  /  ٥ که خط فقر بـر اسـاس گـزارش ب

میلیون تومان می باشد غالب فرھنگیان حقوق شان زیر خـط  
فقر است و با قطع یقین می توان اظھار کرد که حـقـوقشـان  

 میلیون تـومـان اسـت و ایـن بـرای  ١  / ٦  میلیون تا  ١ بین   
ـیـت انسـان   جامعه ی فرھنگی که رسالت خطیر تعلیم و تـرب
ھا به او واگذار شده و باید با فراغ بال و آسودگی خـاطـر بـه  

در    -٢ .  رشد و تعالی دانش آموزان بپردازد یک فاجعه اسـت 
پرداخت حقوق و مزایا بین ما و سایر وزارتخانه ھا و سـازمـان  

به عنـوان نـمـونـه در جـامـعـ   .  ھا تبعیض فاحشی وجود دارد 
اسالمی ما قضات و اساتید دانشگاه ھا از نظام پرداخت ویـژه  
ـان از ایـن نـظـام پـرداخـت   ـنـگـی برخوردار ھستند ولی ما فرھ

مگر فرھنگیان چه چیزی کمتـر از قضـات  .  محروم ھستیم 
ـاالیـی   و اساتید دانشگاه ھا دارند اگر آنھا مدرک تحصیلی ب
ـیـم و اگـر   ـاز کـامـال  بـرخـوردارھسـت دارند ما نیز از این امتی
ـایسـتـی   مالک نظام پرداخت ویژه ارزش کاری اسـت کـه ب
ـیـشـتـر از قضـات و   یادآور شد ارزش کاری فرھنگیان اگر ب

ـیـسـت  در حـال حـاضـر    -٣ .  اساتید دانشگاه ھا نباشد کمتر ن
ـار انـدکـی   ـای بسـی معلمان به دلیل اینکه از حـقـوق و مـزای
برخوردارند اکثر آنھا ناچارند به کار دوم و سـوم کـه ھـیـچ  
ارتباطی با تعلیم و تربیت ندارد بپردازند و این مسأله لـطـمـات  
و آسیب ھای جبران ناپذیری را به کیفیت آموزش و پـرورش  

ـایـد     سـاعـت  ٢٤ وارد ساخته و می سازد و معلمـی کـه ب
ـیـق و پـژوھـش و   تدریس نماید و بقی  اوقاتش را صـرف تـحـق
مطالعه و خالقیت و نوع آوری نماید به کـار دوم و سـومـی  
مشغول می شود که ھیچ سنخیتی با رسـالـت آمـوزشـی و  

ـلـمـان بـه    -٤ پرورشی وی ندار   اضافه کار و حق التدریس مع
به عنوان نمونه ، اضافه کار و حـق  .  موقع پرداخت نمی شود 

 مـاه اسـت  ٥ التدریس معلمان با احتساب بھمن ماه به مدت   
که پرداخت نشده است که پرداخت به ھنگام آن می تـوانسـت  

 .گرھی از مشکالت عدید  معلم را باز کند 
 

 حقوقھای پرداخت نشده
  

 ٦٣٠ ماه و نیم حقوق ٣عدم پرداخت 
 کارگر معدن قشالق

ـان،    کارگران معدن زغال سنگ  قشالق  حقـوق مـاه  ھـای آب
ـز   ـی آذر، دی و نیمی از حقوق اردیبھشت ماه سال جـاری را ن

 اند   دریافت نکرده 
 

در  ECC ماه حقوق کارگران ٣تعویق 
 آبادان

 کارگر در شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیـمـی  ١٢٠  
(ECC)  ـادان عـھـده دار سـاخـت    که در فاز سه پاالیشگـاه آب

ھای صنایع نفت است مشغول به کارند، حقوق سـه مـاه    سازه 
ـیـمـانـکـاری  .   انـد   آبان، آذر و دی را دریافت نکـرده  شـرکـت پ

ساختمان و نصب  در گذشته بیش از دو ھزار کـارگـر داشـت  
که با رکود بازار کار در منطقه و سایر نقاط کشور این رقـم  

 .  کارگر کاھش یافته است ١٢٠ به  
 

 ٧آباد  کارگران فضای سبزشھرداری خرم
 !ماه حقوق طلبکارند

ـز شـھـرداری خـرم   چندین سال است که کارگران فضای سـب
آباد حقوقشان به موقع پرداخت نمی شود به طوری کـه بـعـد  
ـا   از حدود ھفت ماه چشم انتظاری فقط حقوق معوقه یک ی

کنند و ھر روز با مشکالت معیـشـتـی    دو ماه را دریافت می 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .رو ھستند   روبه  
 

 کارگر قطارشھری ٩٠٠پرداخت حقوق 
  ماه به تعویق افتاده است٤اھواز 

  ٩٠٠  ماه  معوقات حـقـوقـی  ٤ در پروژه قطار شھری اھواز   
ـا وجـود  .  کارگر شرکت پیمانکاری کیسون پـرداخـت نشـده  ب

آنکه یکماه به پایان سال جاری باقی است و کارگران انتـظـار  
ـنـد امـا   ـافـت کـن دارند عیدی و پاداش پایان سال خود را دری

 کـارگـر را  ٩٠٠  ماه گـذشـتـه  ٤ کارفرما مطالبات حقوقی  
 .پرداخت نکرده است 

 
 تعویق حقوق کارخانه لوازم خانگی آدنیس

 ماه از عدم پـرداخـت مـعـوقـات حـقـوقـی کـارگـران لـوازم  ٦ 
مدیران شرکت، در طـی  .  خانگی آدنیس مشھد گذشته است 

ـا کـرده   این مدت تنھا به پرداخت برخی مساعده  انـد و    ھا اکتف
  ماه رسیده است  ٦ معوقات حقوقی کارگران به  

 
 اخراج و بیکارسازی

 
اخراج و بیکارسازی در کارخانه لوازم 

 خانگی آدنیس مشھد
ـزدیـک بـه   ـفـر از کـارگـران  ١٠٠ در  چند ماه گذشته ن  ن

اند و تـعـدادی    کارخانه لوازم خانگی آدنیس مشھد اخراج شده 
از بازنشستگـان ایـن شـرکـت کـه در یـک سـال گـذشـتـه  

اند ھنوز موفق به اخذ حکم تـرک کـار خـود    بازنشسته شده 
تعداد کارگران  کارخانه لوازم خانگی آدنیس مشـھـد  . اند   نشده 

 نفر بوده، اما مشکـالت  ٣٠٠ ھای گذشته نزدیک به    در سال 
ـیـمـه  ـات ب ـب ای    ناشی از عدم پرداخت به موقع حقوق و مـطـال

کارگران باعث شده کارگران رغبتی به کـار کـردن در ایـن  
کارخانه نداشته باشند و به ھمین دلیل تـعـداد کـارگـران ایـن  

 نفر رسـیـده  ٥٠ کارخانه ظرف چند ماھه  گذشته به کمتر از  
ـیـمـه .  است  ای ایـن    به گفته کارگران این کارخانه، معوقات ب

کارخانه به اداره تامین اجتماعی مشھد از حدود چـھـار سـال  
ھای سنگینی را بـرای    پیش شروع شده و این معوقات بدھی 

 آدنیس به وجود آورده که قادر به پرداخت آن نیست 
 

بیکاری سازی در کارخانه مس کاران 
 سمنان

ـان   ـن ـیـکـار  ٨٠ با تعطیلی کارخانه مس کاران سم  کـارگـر ب
ـنـه  . شدند  پیش از تعطیلی کارخانه مس کـاران کـه در زمـی

ھای مسی بدون اکسـیـژن    تولید انواع آندھای مسی و مفتول 
ـیـت مـی  ـال ـان فـع ـن   ٨٠ کـرد،    در شھرک صنعتی شرق سـم

کارگر دائمی و قرارداد موقت در این کارخانه با سوابق کـار  
ـیـدی  .   متفاوت مشغول کار بودند  دلیل تعطیلی این واحد تول

ـتـی و    انباشت بدھی  ھای مالی کارخانه بـه چـنـد نـھـاد دول
خصوصی ھمانند اداره تامین اجتماعی، اداره گـاز و بـرق و  

 .ھمچنین اداره دارایی بوده است 
 

  ناامنی محیط کار
 

 کارگر بر اثر ریزش دیوار ٣مجروح شدن 
 کانال فاضالب

ـال بـرای سـیـسـتـم   تعدادی از کـارگـران مشـغـول حـفـر کـان
فاضالب شھری بودند که به یکباره بخشی ازدیـواره خـاکـی  

 .آن ریزش کرد و سه نفر تا کمر در زیر خاک گرفتار شدند 
 

 مرگ یک کارگرجوشکار
در مشھد منـجـر   «ا کسون   »حریق در مجتمع در حال ساخت  

 .به سوختگی شدید و جان باختن یک کارگر جوشکار شد  
 

 مرگ کارگر 
غفار احمدی کارگراھل سنندج کـه جـھـت امـرارمـعـاش بـه  

ـاخـت  ایـن  . تھران مھاجرت کرده بود به دلیل حادثه کار جـان ب
ـنـدج  "  ھویه "کارگر اھل روستای   از توابع بخش کالتـرزان سـن

 .باشد   می 
 

 مرگ کارگرساختمانی درپی سقوط ازارتفاع
ـتـمـانـی  ٢٠ یک کارگر جوان   ساله امیر حسینی کارگر سـاخ

 اھل پاوه ھنگام کار در تھران براثر سقوط  
ـان مـیـالد ایـن شـھـر    از ارتفاع به شدت زخمی و به بیمارست

ـان بـه  ١٦ انتقال یافته بود، پس از   ـیـمـارسـت  روز بستـری در ب
 .دلیل جراحات شدید، جان خود را از دست داد 

 
 مرگ اپراتور جرثقیل تاور در ارتفاع

در شھرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مھستان، اپراتـور  
ـاع، جـانـش را ازدسـت   جرثقیل تاور بدنبال معلق ماندن در ارتف

 .داد 
 

وقوع دو حادثه کاری در کارخانه سیمان 
 سپاھان طی سه روز

روز یکشنبه نوزده بھمن ماه براثر سقوط قالب جرثقیل سقفـی  
ـیـم رجـبـی  (در کارخانه سیمان سپاھان یکی از کارگران   ابراھ

سـه روز  .  از ناحیه ران پا آسـیـب دیـد )  کارگر واحد تعمیرات 
پیش از این حادثه نیز یـکـی دیـگـر از کـارگـران کـارخـانـه  

در ھنگام کار مـجـروح   «علی اکبری »سیمان سپاھان به نام  
 .شده بود 

 
مسمومیت سی و پنج کارگر درجاده 

 مخصوص كرج
 جاده مـخـصـوص  ١٥ کارگر یك كارخانه واقع در كیلومتر  ٣٥ 

ـتـشـار  .  كرج، دچارمسمومیت با گازشدند  مسمومیت بخاطر ان
 کـارگـر  ٣٥ گاز كلر در فضای كارخانه به وجود آمده بود و  

 .دچار مشكالت تنفسی شده بودند 
 

 درصدی مرگ و میر ناشی از ٢٥افزایش 
 حوادث کار در ھمدان

ـان  ٥٥ اداره کل پزشکی قانونی استان ھـمـدان،   ـفـر در اسـت  ن
ـا   ھمدان بر اثر حوادث ناشی از کار از ابتـدای سـال جـاری ت

ـاخـتـگـان    شمار جان .  پایان دی ماه جان خود را از دست دادند  ب
ماھه سال جاری نسبت بـه مـدت مشـابـه  ١٠ حوادث کار در  

ـزایـش داشـتـه اسـت ٢٥ سال گذشته   ـزایـش  .   درصد اف   ٢٩ اف
 نفر در سوانح ناشـی از  ٤٨١ درصدی مجروحان سوانح کار و  

 ماھه سال جاری مجروح و مصدوم شده انـد کـه  ١٠ کار در  
ـفـر زن  ٤٧٣ از نظر جنسیت   نفر از مجروحـان مـرد و ھشـت ن

 .ھستند 
 

بر اثر انفجار بخاری نفتی در یکی از 
 .ھا یکی از کارگران کشته شد مرغداری

به گزارش ایلنا بر اثر انفجار بخاری نفتی در مرغداری واقـع  
از توابع شھرستان ماکو، کـارگـری بـه   «میالن »در شھرک  

به علت سوختگـی شـدیـد، جـان   «منصور دالیی میالن »نام  
 .خود را از دست داد 

بنا بر این گزارش، این کارگر متأھل و دارای دو دختر و دو  
 .پسر بوده است 

 
 کارگران 

ـا،   در چھاردھمین روز اعتصاب ھزار کارگـر نـورد لـولـه صـف
ـان   ـای کارفرما با اخراج ده کارگر توقف اخراجھا را منوط به پ

ـیـن  :  اعتصاب کرد اتحادیه آزاد کارگران ایـران  در چـھـاردھـم
ـیـل   روز اعتصاب کارگران نورد لوله صفا، کارفرما برای تحم
عدم پرداخت مزد به این کارگـران و بـرای درھـم شـکـسـتـن  
اعتصاب آنان دست به گروگیری شغلی کارگران زد و صبـح  
ـفـر از   امروز با نصب اطالعیه ای در کـارخـانـه اخـراج ده ن

نـوری،    کارگران را به نامھای حبیب اوتادی، مھدی اکـبـری 
احمد امانی، غالمـرضـا غـالمـی، داوود واحـدی، مـنـصـور  

ـلـه    بصیری، نعمت صدری  ـبـی ال خانلو، حجـت مـحـبـوب،  ن
حیدری،حسن امید شمالی و غـالمـرضـا غـالمـی را اعـالم  

ـانـچـه  .  کرد  پیرو این اخراجھا کارفرما اعالم کرده اسـت چـن
کارگران فردا صبح به اعتصاب خاتمه ندھند بطور تصاعـدی  

ـیـن شـکـل  ٢٠   نفر دیگـر را اخـراج خـواھـد کـرد و بـه ھـم
. تصاعدی این اخراجھا را تا پایان اعتصاب ادامه خـواھـد داد 

این اخراجھا در پی تھدید کارفرما در ھفته گذشته مبنی بـر  
ـلـف کـارخـانـه ١٠ اخراج   ( درصد کارگران از قسمتھای مـخـت
 .در صورت عدم پایان اعتصاب صورت میگیرد )  نفر ١٩١ 

 بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، در  
ـارچـه ای   پی این اخراجھا کارگران نورد لوله صفا بطور یـکـپ
ـافـت دسـتـمـزد مـعـوقـه و   ـا دری اعالم کردند با تمام قدرت ت
ـنـدس حـاج   ـنـدس مـھ بازگشت بکار ھمکارانشان منجمله مھ
حسینی مسئول سالن پوشش و مھندس خوشرو مسئول واحـد  

ـیـن  .  برق کارخانه به اعتصاب خود ادامه خواھند داد  ھـمـچـن
ـا کـارگـران   ـز در مـالقـات ب ـی مدیر قسمتھای کـارخـانـه  ن
اخراجی و ھمکارانشان اعالم کرده اسـت ایـن اخـراجـھـا بـدون  
ـایـد بـر سـر   ھماھنگی صورت گرفته و این کارگران مـی ب

گفتنی است در پی اعتصاب کـارگـران  .  کارھایشان برگردند 
ـیـن واحـدھـای   ـنـدسـیـن و مسـئـول نورد لوله صفا اغـلـب مـھ
ـتـه انـد بـطـوریـکـه   کارخانه نیز دوشادوش کارگران قرار گـرف
ـنـدس   آقایان مھندس حاج حسینی مسئول سالن پوشش و مـھ
خوشرو مسئول واحد برق کارخانه در پی جلوگـیـری از ورود  
تعداد انگشت شماری کارگر اعـتـصـاب شـکـن  بـه سـالـن  
پوشش جھت شروع کار در ھفته گذشته از کـار خـود اخـراج  

 ١٣٩٣  بھمن ماه  ٢٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . شدند 
 

مسئله دستمزد و بگیر و : شاپور احسانی راد
 ببند فعالین کارگری حق طلب

 اگر نزدیک به ده سال  مسئله مزد و حقوق ھـای مـعـوقـه  
یکی از مطالبات کارگران و کشمکش آنان با کارفرمایان و  
ـلـه مـزد بـه یـکـی از   دولت بود امروز بـطـورمشـخـص مسـئ
ـیـن   ـی محوری ترین و کلیدی ترین خـواسـت کـارگـران و تـع

مـن  .  تکلیف جامعه برای سھم خود از زندگی بدل شده اسـت 
ـیـت  ٤١ در اینجا قصد نداریم بـر مـاده   ـان ـق ـانـون کـار و ح  ف

کارگران و مزدی عادالنه بر اسـاس تـورم واقـعـا مـوجـود و  
تامین شرافتمندانه ھزینه یک خانوارچھار نفره سخنی بگویـم   
چون این امری واضح و بدیھی است و اجتنـاب دولـت از آن  
غیرقانونی وعملی مجرمانه تلقی خواھد شد و درعـیـن حـال   
در اینجا نمی خواھم ثابت کنم که سھم مزد کـارگـر ایـرانـی  
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ـنـج درصـد اسـت و ھـمـه   در قیمت  تمام شـده کـاال زیـر پ
سودآوری و انباشت سرمایه، فقط و فقط  با استثمـار شـدیـد  
ـز   و وحشیانه از گرده کارگران به کیسه سرمـایـه داران سـرری
ـابـل   ـتـصـادی ق ـاپـذیـر اق می شود در حالیکه فساد درمان ن
کتمان نیست  این مطلب نیز برھمگان روشن اسـت زیـرا کـه  
اخبار و آمار خط  فقر و فالکت و بیـکـاری و از آن طـرف  
ابعاد عظیم ارتشاء و اختالسھا، رشوه خواری و زمین خـواری  
ھا، دزدی ھا و باال کشیدن مال مردم در جراید و رسـانـه ھـا  
ـان مـی   ـی از زبان باال ترین مقامات با کمترین شرمـنـدگـی ب
شود و نیز قصد ندارم از کـارگـران بـخـواھـم بـرای مـزدشـان،  
ـابـل ایـن ھـمـه   ـق نانشان و برای معیشت و منزلت شـان در م
ـیـت ایـن اسـت اگـر   نابرابری ایستادگی کنند چرا که واقـع
ـنـد، تـجـمـع و   معلمان، پرستاران و کارگران اعتصاب مـیـکـن
ـان، مـطـبـوعـات و آزادی   اعتراض میکنند خواھان آزادی بی
ـاج بـه تـوصـیـه   تشکل ھستند و آن را ایجاد می کنند، احتی
کسی ندارند و وقتی خودشان دزدی نانشان را به چشم مـی  
ـا ایـن   ـاق ـف بینند خشم خود را به ھر شکلی بروز میدھند و ات
ـتـکـشـان تـوسـط   ـیـدار زحـم کم بھا دادن به شعور و وجـدان ب

ـا  .  حاکمان است که قابل بخشش نیست  ـبـی کـه  ب اما مطل
ـا   ـافشـاری کـنـم ب تمام وجود می خواھم بگوییـم و بـر آن پ
حاکمان و گردانندگان جامعه است مسئله مـزد و بـگـیـر و  
ـیـمـت   ببند رھبران کارگری و کسانی که با شجاعت و به ق
ـیـمـت اخـراج ،   زدن از زندگـی خـود و خـانـواده شـان، بـه ق
ـات   ـب بیکاری، فقر و گـرسـنـگـی، از مـزد، حـقـوق ومـطـال
کارگران دفاع میکنند در کمال ناباوری باید  ھزینه سنگیـن   

ـپـردازنـد  ـز ب ایـن جـاسـت کـه از  .  تیغ و درفش و  زندان را نی
حاکمان باید بپرسم  چگونه مـی شـود کـارگـرانـی را کـه  
ـاخـتـه   حقوق ھای معوقه خود را طلب می کنند مـجـرم شـن
می شوند چگونه می شود کارگرانی که افزایش دسـتـمـزد  
ـاخـتـه مـی   خود را طبق قانون مطالبه می کنند مـجـرم شـن
شوند آیا دفاع از معیشت، جرم تلقی می شود؟ چگونه مـی  

ـزایـش مـزد طـبـق  ٤٠ شود جمع آوری    ھزار امضاء بـرای اف
ـقـی  ٤١ ماده   ـل  قانون کار مصداق اقدام علیه امنیـت مـلـی ت

ـقـولـه   می شود؟ دفاع از نان و مزد کارگر چه تناسبی با م
ـتـر،   اقدام علیه امنیت ملـی دارد؟ کـارگـران چـه شـیـوه بـھ
عاقالنه تر و قانونی تری از جمع آوری امضـاء و ارجـاع بـه  
حکومت باید پیدا کنند تا صـدای اعـتـراض خـود را بـرای  
ـنـد   افزایش مزد به گوش آنھا برسانند؟ حاکمان باید پاسخ دھ
ـزایـش مـزد و دیـگـر   کارگران برای حقوق ھای معـوقـه، اف
ـاسـت   ـابـل ری ـق ـنـد اگـر درم مطالبات خود اگر اعتصاب نکـن
جمھوری، وزارت کار و مجلس  تجمع نکنند و شعار ندھنـد،  
ـنـد؟ چـه   ـاب چگونه خواھند توانست به حـقـوق خـود دسـت ی
قوانین و ضمانت ھای عملی و اجرایی برای کارگران ایـجـاد  
کردند تا آنھا بتوانند در مقابل استثمار و زورگویـی سـرمـایـه  
داران از خود دفاع کنند؟ حاکمان باید پاسخ دھنـد کـارگـران  

 ھـزار امضـاء، چـطـور و  ٤٠ و ھماھنگ کنندگان طومار  
ـانـدن جـرم   چگونه امنیت ملی را به خطر انداخته انـد؟ چسـب
ـامـی   اقدام علیه امنیت به فعالین کارگری شریف  و خـوشـن
ھمچون جمیل محمدی مضحک و برای جامعه فھیم ایـران  

ـام و تـالش  .   غیر باور است   ـا ن نان و مزد مـا کـارگـران ب
ـیـل   ـبـی ھـمـچـون جـم ایندسته از انسانھای شریف و حق طـل

محاکمه جمیل محمدی محاکمـه  .  محمدی گره خورده است 
ـان مـا کـارگـران اسـت  مـحـاکـمـه  .  خواست به حق مزد و ن

ـتـکـشـان اسـت  . مطالبه یـک زنـدگـی انسـانـی بـرای زحـم
چنین محـاکـمـاتـی،  .  محاکمه عدالت، برابری و آزادی است 

پیام روشنی برای ما کارگران دارد این پیام، ناجوانمـردانـه بـه  

ـقـر و   ما می گوید بیکاری را تحمل کنید، گرسنگـی و ف
ـانـع   نپرداختن حقوق تان را تحمل کنید، به مزد زیر خط فقر ق
باشید و در مقابل استثمار و زورگویی سرمـایـه داران بـرده و  

ـایـد  ـی ـان در ن ـیـریـد و صـدای ت امـا مـا  .  خاموش باشید، بم
ـیـم جـرم   قاطعانه ، آگاھانه و شجاعانه می توانیم اعـالم کـن
جمیل محمدی و ھمه معلمان و کـارگـرانـی کـه در زنـدان  
ھستند یا بطور مداوم تحت تعقیب، احضار، بازجویـی، پـرونـده  
ـیـل اسـت کـه از مـزد،   سازی و محاکمه ھستند به ایـن دل
معیشت و شرافت و آزادی معلمان و  کارگران دفاع کـرده و  
میکنند جرم این چھره ھای  محبوب جامعه ایـن اسـت کـه  
ـان، غـارتـگـران و   منافع و امنیت سرمایـه داران، کـارفـرمـای
ـابـک زنـجـانـی ھـا و   چپاولگرانی امثال مـرتضـویـی ھـا، ب
ـنـد و شـکـی   ـت محمدرضا رحیمی ھا را به خـطـر قـرار انـداخ
ـنـد   ـب نیست طبقه کارگر ایران ضمن محکوم کردن بگیـر و ب
رھبران کارگری، ازاین پس تـالش خـود را دو صـد چـنـدان  
ـات و تـجـمـعـات خـود را مـتـحـدتـر،   خواھد کرد تا اعتـصـاب
ـار   گسترده تر و سراسری تر نمایند و بسیار قدرتمندانه خـواسـت
آزادی فوری و بی قید و شرط رھبران خود از زندان و مـنـع   

ـا  .  پرونده سازی و تعقیب قضایی آنان شوند  ما ایـمـان داریـم ب
توجه به گرانی، تورم و فساد مھارناپذیر، بیـکـاری گسـتـرده  
جوانان و اخراج کارگران، حقوق ھـای مـعـوقـه و زورگـویـی  
ـابـل   ـق تحمل ناپذیر کارفرمایان، انواع مانع تراشی دولت در م
مطالبات و افزایش مزد حقوق بگیران و نیز زنـدان، بـگـیـر و  
ـیـشـت و   ببند و محاکمه شریف ترین انسانھایـی کـه از مـع
منزلت زحمتکشان دفاع می کنند، دیری نخواھد پاییـد کـه  
ـارس   با ھم پیوستن کـارگـران شـرکـت واحـد، ایـرانـخـودرو، پ
ـا   ـیـل سـاوه ب ـا، پـروف خودرو، واگن سازی، نـورد ولـولـه صـف
کارگران نیشکر ھفت تپه و کارون و قزوین و تبریز و اصفھان  
ـلـمـان و   و با ھماھنگ شدن با صفوف متحد و متشکل مـع
ـتـمـاعـی   ـنـد اج پرستاران با این نیروی شگفت انگیز و قـدرتـم
ـنـد   خود، افزایش مزد و ھمه مطالبات شان  را مـحـقـق خـواھ

 .ساخت 
 

باال گرفتن تنش در نھمین روز اعتصاب 
کارگران نورد لوله صفا و اخراج دو نفر از 

 مھندسین کارخانه
در نھمین روز اعتصاب کـارگـران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـا ھـدف شـکـسـتـن   نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه ب
ـان را مـامـور   اعتصاب کارگران، تعداد انگشت شماری از آن
ـنـی   شروع کار در سالن پوشش کرد که مھنـدس حـاج حسـی
مسئول سالن پوشش و مھنـدس خـوشـرو مسـئـول واحـد بـرق  
ـان   کارخانه در ھمبستگی با کارگران اعتصابی مانع کـار آن
شدند و در پی آن مدیریت کارخانه بالفاصله اقـدام بـه اخـراج  
این دو مھندس شریف کرد که با اعتـراض شـدیـد کـارگـران  
ـار   مواجه شد و آنان بازگشت بکار این دو مھندس را خـواسـت
ـاده   ـف شدند در ادامه این وضعیت مدیریت کارخانه در سوء است
ـان را بـه   از این خواست کارگران، پایان اعتصاب از سـوی آن
عنوان شرط بازگشت بکار این دو مھندس اعـالم نـمـود امـا  
کارگران اعتصابی نورد لوله صفا تن به این شرط کـارفـرمـا  
ندادند و اعالم کردند تا دریافت یکماه از دستمزد مـعـوقـه و  
ـنـدس خـوشـرو   ـنـی و مـھ بازگشت بکار مھندس حـاج حسـی

بنا بر ایـن گـزارش مـدیـریـت  .  اعتصاب را تمام نخواھند کرد 
شرکت امروز در حرکت دیگری برای شـکـسـتـن اعـتـصـاب  
کارگران تالش کرد با وارد کردن اتھاماتی واھی از از قبیـل  

، و ایـجـاد  ... اینکه شماھا با چه کسانی ارتبـاط داریـد و  
ـیـش کشـیـدن مـجـدد   ـیـن پ رعب در میان کارگران و ھمچـن

ـان  ١٩١ لیست اخراج   ـای  نفر از آنان، کـارگـران  را وادار بـه پ
ـان مـواجـه شـد  . اعتصاب بکند که با ھو شـدن از سـوی آن

کارگران نورد لوله صفا در این بگو مگو با مدیریت شـرکـت  
اعالم کردند ما ھیچ اطمینانـی بـه وعـده ھـای کـارفـرمـا  
ـا گـذاشـتـه اسـت، از   نداریم، ایشان بارھا وعده ھایش را زیر پ

ـنـد مـاه  ١٢ کجا معلوم که با وعده پرداخت مزدمان در    اسـف
آنرا پرداخت نکند و طبق معمـول پـس از ایـن روز اقـدام بـه  

ـا در بـرابـر  .   تعطیلی کارخانه بکند  کارگران نورد لـولـه صـف
 نفر از ھمکارانشان نیز اعالم کـردنـد مـا  ١٩١ تھدید به اخراج  

ـیـمـه ھـایـمـان را   ترسی از اخراج نداریم، مزدمان را بدھید و ب
ـا ایـن   واریز کنید نیازی به اخراج از سوی شما نیـسـت مـا ب
ـیـم  ـیـسـت . وضعیت دیگر حاضر به ادامه کار در این کارخانه ن

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران،  
ـیـن روز اعـتـصـاب خـود   ھزار کارگر نورد لوله صفا در نـھـم
اعالم کرده اند تا پرداخت یکماه از حدود چھار مـاه دسـتـمـزد  
ـان   ـای معوقه و بازگشت بکار مھندسین اخراجی حـاضـر بـه پ

  ٢٠   –اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .  اعتصاب نخواھند شد 
 ١٣٩٣ بھمن ماه  

 
بازداشت چندین ساعته حاتم صمدی از 

 اعضای کمیته ھماھنگی
بھمن کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  ٢٠ به گزارش 

ـبـه    حـاتـم  ٢٠/١١/٩٣ تشکل ھـای کـارگـری، روز دوشـن
ـنـگـی بـرای   صمدی، فعال کارگری و عضو کمیتـه ھـمـاھ

 صـبـح  ١٠ کمک به ایجاد تشکلھای کارگری در سـاعـت  
ـاس   ـب ـفـر از مـامـوریـن ل در محل کارش تـوسـط چـنـدیـن ن
شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گردید و پـس  
ـا خـانـواده   ـنـی ب ـف ـل از آن اداره اطالعات سنندج طی تماسی ت
ـتـی   ایشان بازداشت این فعال کارگری را توسط این نھاد امنی

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک  .  مورد تایید قرار داده است 
بـھـمـن ازآزادی ایـن  ٢١ به ایجاد تشکل ھای کارگری،بتاریخ 

بھمن بعد از چنـدیـن سـاعـت  ٢٠ فعال کارگری در غروب روز 
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  .  بازداشت خبرداد 

ـازداشـت حـاتـم   تشکل ھای کارگری ضمن محکوم نمـودن ب
صمدی خواھان پایان بخشیدن و اعمال فشار بر اعضـای ایـن  
کمیته  و آزادی بی قید وشرط ایشان و تمامی کـارگـران و  

 فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند شد 
 

 آزادی فعال کارگری، حاتم صمدی
بنا به گزارش رسیده، حاتم صمدی فعال کـارگـری و عضـو  
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھمـاھ

 توسط مامورین  ٢٠/١١/٩٣ کارگری که دیروز صبح دوشنبه 
اداره اطالعات سنندج بازداشت شده بود در غروب ھـمـان روز  

ـتـه  .  بعد از چندین ساعت بازداشت و بازجویی ازاد شد   ـی کـم
ھماھنگی ضمن محکوم کـردن ھـرگـونـه اعـمـال فشـار بـر  
ـیـن   اعضای این کمیته،خواھان آزادی تمامی کارگران و فعال
ـازداشـت   ـان  یـکـی از ب ـاغـی کارگری دربند ازجمله زانیار دب

کمیته ھماھنـگـی  .  شدگان اخیر کمیته ھماھنگی می باشد 
 بـھـمـن  ٢١ برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  

 ١٣٩٣ 
 

 اخبار بین المللی
 

تصمیم به اخراج ھزاران نفر از  -آلمان 
 شرکت زیمنس
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جو کزر، مدیر اجرایی شرکت صنعتی زیمنس در آلـمـان روز  
اعـالم کـرد کـه بـرای سـاده تـر  )   بھمن ١٧ (  فوریه  ٦ جمعه 

ـیـم   کردن ساختار مدیریت و سرعت عمل بیشتر در روند تصـم
 فرصت شغلی در این شـرکـت حـذف خـواھـد  ٧٨٠٠ گیری،  

سه ھزار شغل یعنی حـدود چـھـل درصـد مشـاغـل در  . شد 
انتظار حذف مربوط به خط تولید زیـمـنـس در آلـمـان خـواھـد  

 ھزار نفر است که در  ٣٤٣ تعداد کارکنان زیمنس حدود  .  بود 
ـز در دیـگـر   ـی واحدھای تولیدی ایـن شـرکـت در آلـمـان و ن
ـا مشـغـول   ـی ـا و اسـتـرال کشورھای اروپا، آفریقا، آمریکا، آسی

 ھزار شـغـل  ٨ پیش بینی می شود حذف نزدیک به  .   کارند 
ـان ایـن شـرکـت   که دربرگیرنده بیش از دو درصد از کـارکـن
ـان سـال   ـای ـا پ ـارد یـورو ت ـی ـل ـی است، به صرفه جویی یک م

تالش زیمنس این اسـت کـه شـکـاف  .  خواھد انجامید ٢٠١٦ 
ـنـرال   ـا شـرکـت ھـایـی چـون ج سودآوری خود را در رقابت ب

 .کاھش دھد " ب .ب .آ "الکتریک و شرکت چند ملیتی  
 

  تظاھرات مخالفان ریاضت کشی -یونان 
 اقتصادی در چند شھر

ـبـه  ـنـجـشـن   ٥ میدان سینتاگما در پایتخت یونان، بعد از ظھـر پ
شاھد تجمع ھزاران تن بود که به سیـاسـت  )   بھمن ١٦ (فوریه  

ھای اقتصادی اتحادیه اروپا درباره اعمال برنامه ریاضتـی در  
این میدان در شھر آتن طی سـال  .   این کشور اعتراض کردند 

ھای اخیر، محل تظاھرات دھھا ھزار تن علیه سیاست ھـای  
ـلـه  .   اقتصادی دولت یونان بوده اسـت  ایـن تـظـاھـرات، بـوسـی

شبکه ھای اجتماعی سـازمـانـدھـی شـده بـود و احـزاب در  
یـکـی از شـرکـت  .  فراخواندن شھروندان نقـشـی نـداشـتـه انـد 

ـیـم کـه  : "  گویـد   کنندگان در این تجمع می  مـا مـی خـواھ
مردم یونان مخالف ریاضـت  .  دولت پشتیبان وکالت مردم باشد 

ـیـش از ایـن  : " شھروند دیگری گفت ." اقتصادی ھستند  ما ب
ـیـم  مـا مـی  .  نمی توانیم سیاست ھای ریاضتی را تحمل کـن

خواھیم آنچه را که به لحاظ انسانی شدنی است انجام دھیـم،  
ـتـگـو   ـان گـف حداقل بر سر میز بنشینیم و درباره موضـوع یـون

ایـن  : " خبرنگار یورونیوز از آتـن گـزارش مـی دھـد ."   کنیم 
نخستین بار بود که پس از چند سال جمع زیادی از مردم بـه  

ـیـه  .  صورت خودجوش در اینجا تجمع کردند  این تظاھراتی عل
ـز  .  سیاست ھای ریاضتی بود  ـی ھمزمان تظاھرات مشـابـھـی ن

ـانـک مـرکـزی  ."   در دیگر شھرھای بزرگ یونان برپا شد  ب
اروپا به تازگی اعالم کرده است که از یازدھـم فـوریـه اوراق  

 .قرضه یونان به عنوان وثیقه، قابل قبول نخواھد بود 
 
 

 برای  تشکیل زنجیر انسانی -بنگالدش 
 دریافت غرامت

 فوریه بازماندگان و مجروحین حادثه فروریـخـتـن  ٧ روز شنبه  
    رعنا پالزا و آتش سوزی تزرین با تشـکـیـل زنـجـیـر انسـانـی 
ـافـت ھـر چـه زودتـر   دست به اعتراض زدنـد و خـواھـان دری

 از بازماندگان حـادثـه آتـش    تسنیمه اختر یکی .  غرامت شدند 
سوزی ترزین در حالیکه اشک از چشمانش جاری میـشـود،  

ـا    بیش از دو سال از این حادثـه مـیـگـذرد ولـی : " گوید   می   ت
ما بعد از، از دسـت  .  کنون ھیچ غرامتی دریافت نکرده ایم 

دادن نان آور خانه، حتی قادر به خـریـد مـواد غـذا ایـی ھـم  
ـیـم  خـانـواده  : " گـویـد    دیـگـر از کـارگـران مـی   یـکـی ."  نیست

کارگرانی که نان آورشـان را از دسـت داده انـد در شـرایـط  
 میکنند و آنھایی که مصدوم شده انـد    فالکت باری زندگی 

ـایـد  : " وی ادامه میدھد ." قادر به کار کردن نیستند  غرامت ب

  ٢٠١٢ در نوامبـر سـال  ." بالفاصله به کارگران پرداخت بشود 
ـاعـث   ـنـدگـی تـرزیـن ب ـاف میالدی آتش سوزی در کارخانه ب

 فرو ریختن سـقـف  ٢٠١٣  کارگر شد و در آوریل  ١١١ مرگ  
 . کارگر شد ١١٣٦ رعنا پالزا منجر به مرگ  

 
  بزرگترین تقلب مالیاتی بانک اچ -سوئیس 

   سی  بی اس
شعبه سوئیسی بانک اچ اس بی سی با یکی از بزرگتریـن  
ـاتـی   ـی ـلـب مـال ـق ـا ت افشاگری ھای تاریخ بانکی در رابطه ب

ـتـه  .  مواجه شده است  بر اساس پـژوھـش ھـای صـورت گـرف
 خبرنگار بین المللی، بین سالھای دو ھزار و شـش  ٤٥ توسط  

ـارد   تا دو ھزار و ھفت میالدی، بیش از یکصد و ھشتاد میلی
یورو بطور محرمانه توسط شعبه ھای بانک خصـوصـی اچ  

طبق گزارشی کـه  .  اس بی سی به سوئیس منتقل شده است 
از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده و  

ـامـیـده شـده اسـت، حـدود   «سوئیس لیـکـس »در رسانه ھا،   ن
یکصد ھزار مشتری و بیست ھزار شرکت با ھـمـدسـتـی اچ  
اس بی سی به مخفی کردن ثروت و فرار مالیاتی پـرداخـتـه  

افشای این تقلب گسترده پس از آن ممکن شـد کـه در  .  اند 
 میالدی، ا روه فالچیانی، کارمند سـابـق اچ اس  ٢٠٠٨ سال  

بی سی، فھرست مشتریان این بانک را به مقامات مالیاتی  
در کنار چـھـره ھـا و شـخـصـیـت ھـای  . فرانسه تحویل داد 

ـاجـران   ـیـودی و ت ـال سیاسی، بویژه از جھان سوم، ھنرمندان ھ
بزرگ که از این سیستم بھره برده اند، بـرخـی فـروشـنـدگـان  
ـان مـواد مـخـدر و گـروھـھـای   اسلحه یا الماس و قاچاقچـی

بانـک اچ اس  .  تروریستی نیز از این فرصت ناکام نمانده اند 
بی سی می گوید، روش ھای گذشته را کامال تغییـر داده  

 .است 
 

 ھای کوتاه خبر
 

با ھماھنگی اتحادیه ھای کـارگـری، کـارمـنـدان و    -آلمان  
ـان سـه فـرودگـاه آلـمـان دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  . کارکن

ـانـوفـر   کارکنان سه فرودگاه ھامبورگ، اشـتـوتـگـارت و ھ
برای بھبود وضعیت دستمزد وکـاری اشـان اعـتـصـاب کـرده  

 فـرودگـاه مـھـم آلـمـان بـه  ١٠ این سه فرودگاه در زمره  .  اند 
 .شمار می روند 

 
آمار تعداد افراد بی سرپناه در ایالت واشـنـگـتـن بـه   -آمریکا  

اگرچه تعدادی از این افـراد  .   ھزار تن رسید ٤ رقم بی سابقه  
ـنـد امـا   مبلغی را به عنوان کمک از دولت دریافت می کن
ـنـد، ایـن رقـم نـمـی تـوانـد   ـیـریـه مـی گـوی سازمان ھای خ

ـتـن  .  جوابگوی مشکالت افراد کم درآمد باشد  با شدت گـرف
سرمای ھوا در واشنگتن تعدادی از این افراد در مسافرخانـه  
ـتـه   ھا و یا سرپناھھایی که دولت بـرای آنـھـا در نـظـر گـرف

  ٤٠٠ مقام ھای محلی واشنـگـتـن حـدود  .  اسکان داده شدند 
اتاق مسافرخانه ای برای اجاره به بـی خـانـمـان ھـا در نـظـر  

ژاسمیـن  .  گرفته اند که به صورت شبانه اجاره داده می شود 
ھایز، عضو شورای رسیدگی به وضعیت بی خانمان ھا مـی  

واشنگتن نمونه ای از آن چیزی است که در سـراسـر  : " گوید 
ـبـود شـدیـد مسـکـن ارزان مـواجـه  .  کشور می گذرد  با کم

در سراسر شھر شاھد ساختمان سازیھایی ھستیـم کـه  .  ھستیم 
 ."ھیچ یک برای افراد کم درآمد مقرون به صرفه نیست 

 

 
 واتیکان را مجبور به موضـع    فشار افکار عمومی   -واتیکان  

شورای رسـیـدگـی بـه تـعـرضـات جـنـسـی در  .  گیری کرد 
ـیـک ھـای   واتیکان از اظھارات پاپ فرانسیس، رھبر کـاتـول

پاپ فـرانسـیـس  .  جھان درباره تنبیه بدنی کودکان انتقاد کرد 
ـا   گفته است که ضربه زدن به کفل کودکان توسط والدیـن ت

ایـن شـورای  .  حدی که عزتشان تضعیف نشود بالمانع اسـت 
ـاره ضـرورت  ١٧  ـا پـاپ درب ـا ب نفره می گویـد قصـد دارد ت

 .حفاظت از کودکان در برابر اعمال تنبیه بدنی گفتگو کند 
 

 بھمن، اتـحـادیـه کـارگـران بـخـش  ١٩ روز یکشنبه    -آمریکا  
ــصــاب کــارگــران   ــکــا اعــالم کــرد کــه اعــت ــری ــت آم نــف

ـتـه اسـت  ـاف اتـحـادیـه  .  پاالیشگاھھـای آمـریـکـا گسـتـرش ی
کارگران بخش نفت آمریکا، علت گسترش این اعـتـصـاب را  
ـلـی   ـاره مسـائ بی توجھی شرکت ھای نفتی به مـذاکـره درب

اتـحـادیـه  .  دانست که برای سالمت کارگران بسیار مھم است 
کارگران بخش نفت آمریکا روز بیست و یکم ژانویه با ھـدف  
ـان   افزایش دستمزدھای کارگران و نیز بھبود شرایط کـاری آن
ـا شـرکـت ھـای   در پاالیشگاھھای آمریکا مذاکرات خـود ب
نفتی را آغاز کرده بود ، بـعـالوه از زمـان آغـاز اعـتـصـاب،  
اتحادیه ھای کارگری مسائل مربوط به ایمنی و سالمت را  
ـاالیشـگـاھـھـا بـه مـوارد   با ھدف جلوگیری از حـوادث در پ

 .مذاکره اضافه کرده اند 
 

ـای    - آفریقای جنوبی   ـق تظاھرکنندگان خشمـگـیـن در آفـری
جنوبی چندین ساختمان دولتـی را در ایـن کشـور بـه آتـش  
کشیدند و پیش بینی می شود ناآرامی ھا در این کشـور در  

ـزایـش  .  روزھای آینده افزایش یابد  معترضان خشمگـیـن بـه اف
ـای   ـق ھزینه ھای خدمات عمومی و افزایش بیکـاری درآفـری
جنوبی اعتراض کردند و چندین ساختمان دولتی و خـدمـات  

ـیـش از  .  عمومی را به آتش کشیدند  این تظاھرات انـدکـی پ
 .سخنرانی رئیس جمھوری این کشور در پارلمان روی داد 

 
 ٢٠١٥ شرکت سونی اعالم کرد تا پایان سال مـالـی    -ژاپن  

 میالدی دو ھزار و یکصد نفر از نیروی کـار خـود  ٢٠١٦   –
ـا شـامـل  .  را حذف خواھد کرد  این تعدیل نیروی کـار عـمـدت

ـیـروی  ٣٠ بخش تولید تلفنھای ھمراه می شـود و    درصـد ن
ـیـش از ایـن در  .  کار این بخش را در بر می گیرد  سـونـی پ

. نظر داشت تنھا ھزار پست خود در این بخش را حـذف کـنـد 
ـیـروی کـار صـرفـه   دلیل اصلی اجرای این برنامه تـعـدیـل ن
جویی اقتصادی در بخش تولیدات تلفنھای ھمراه اعـالم شـده  

ـیـش  .  است  ـتـر از پ میزان ضرر و زیان ساالنه این شرکت کـم
 . میلیارد ین رسیده است ١٧٠ بینی ھا بوده و به رقم  

 
 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !برسانيدآشنايانتان 


