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ــاد  " گــزارشــی از ســوی   ــی ــن ب
به گـزارش  .  منتشر گردیده " ھریتج 

آمـوزشـی  " بی بی سی این بنیـاد  
  ١٩٧٣ کـه در سـال  "  و پژوھشی 

ــدازی شــده   ھــا و    گــزارش " راه ان
طور عمده با ھـدف    تحقیقات آن به 

ـتـصـاد آزاد  ترویج اصول اندیشه اق
ـیـد نـظـام سـرمـایـه  (   شمـا بـخـوان

ـران را در    تھیه می )  داری  شود ای
ـتـصـاد ھـای   ـریـن اق شمار بسته ت

؛ در گزارش  ." جھان قرار داده است 
  ٤١/٨ ایران با  "... ساالنه این بنیاد  

ترین اقتـصـاد    شده    با سرکوب   امتیاز 
 فـقـط    جھان یعنـی کـره شـمـالـی 
ـلـه فـاصـلـه دارد  ـیـاز  . ھـفـت پ امـت

ــارســال   ــه پ ــت ب ـران نسـب امسـال ای

  ١/٥ پیشرفت انـدکـی داشـتـه و  
 بـا ایـن    واحد افزایش یافته اسـت 

ــا   ــاز ایــران ب ــی ــایســه امــت حـال مــق
ـر کشـورھـا و   متوسط امتیاز سای

 وضعیت نامـطـلـوب آزادی    مناطق 
ـر   ـیـشـت اقتصادی ایـن کشـور را ب

ــی  ــد   مشــخــص م ــزارش  ."  کــن گ
ساالنه این بنیاد که با ھـمـکـاری  
ـتـشـر   مجله وال استریت ژورنال مـن
ــای   ــارھ ــکــی از ک ــشــود ی مــی

ـیـاد اسـت  ـن ایـن  .  کوچک ایـن ب
بنیاد یکی از نھادھای است کـه  
ــیــت   ــئ ــمــاد ھ ــت کــامــال مــورد اع
حاکمه امریکا است که از زمـان  
ــای   ــو روس ــن س ــه ای ــان ب ــگ ری
جمھوری امریـکـا و بسـیـاری از  

سناتورھا کنگره امریکا مـتـکـی  
ــاد   ــی ــن بــن ــه ھــای ای ــوصــی ــر ت ب
سیاستھایشان را تعریف میکنند و  
ـبـار رسـانـه ھـای   به ھـمـیـن اعـت
ـر   ـب ـت ـیـاد را مـع ـن بورژوازی ایـن ب

 .میخوانند 
ایـن  "   به گزارش بـی بـی سـی  

بندی سـاالنـه، دارای چـھـار    رتبه 
معیار اصلی است که ده مـعـیـار  

ـرد   فرعی را در برمی  اسـاس  ."  گـی
ھمه این معیارھـا ایـن اسـت کـه  
دولــت حــاکــم بــر یــک کشــور  
چگونه بستر و زمینه تامین سـود  
ـر   سرمایه را فراھـم مـی آورد و ب
اساس تقدس مالکیت خصـوصـی  

ـــل   ــق ـت ــکـــل مســ ــش  تش ش
ـیـه   ـیـان کارگری در ھفت  گذشتـه ب
ـیـن حـداقـل   مشترکی پیرامون تعی

ـیـه  .  مزد صادر کردند  ـیـان در این ب
ــنــد   ــف ــاریــخ دوم اس   ٩٣ کــه در ت

منتشر شد،  تشـکـلـھـا در مـورد  
 :  دستمزدھا اعالم کرده اند 

چنانچه به فـوریـت فـاصـلـه  "...  
ـیـون   ـل ـنـه بـاالی سـه مـی سبد ھزی
تومانی با حداقل مـزد خـفـت بـار  

 ھــزار تــومــانــی پــر نشــود،  ٦٠٨ 
ـــه   ـن ــق و دامــ ـر عـــم ــ روزبــروز ب
اعتراضات کارگران افزوده خواھـد  
شد و ما با اتکا به قـدرت اتـحـاد  
و ھمبستگی مان لـحـظـه ای در  
دفاع از معـیـشـت خـود  درنـگ  

 ".نخواھیم کرد 
ـیـمـاتـوم   ـت ـقـت اول ـی این بیانبه درحـق
جنبش کارگری به کل حکـومـت  
و در عین حال اعـالم عـزم راسـخ  
ـرفـتـن   طبقه کارگر ایران برای نپذی
ــه داران   ــت و ســرمــای تصـمــیــم دول

 .است 
اعتراض بخشھای مختلف جنـبـش  
ــت و   ــه ســیـاســت دول کـارگــری ب
ـر   سرمایه داران برای تـحـمـیـل فـق
ــه و اعــالم   ــع ــه جــام ــشــتــر ب بــی
ــران   ــمــاتــوم فــعــالــیــن و رھــب ــی اولــت
متشکل این جنبش در تشکلھـای  
مستقل کارگری به آنـھـا، نشـانـه  
ــن   ــی ای ــازه ای از رودروی دور ت

 غارت و قتل  و فریب 
 یاشار سھندی 

 گزارش وضعیت نامطلوب 

بیانیه تشکلھای مستقل کارگری پیرامون  
 :تعیین حداقل مزد 

ما کارگران با اتکا به قدرت 
اتحاد و ھمبستگی مان 

لحظه ای در دفاع ازمعیشت 
 درنگ نخواھیم کرد  خود

بیانیه مشترک تشکلھای 
مستقل  کارگری در ایران 

 !یک واقعه مھم 
 محمد آسنگران 

 یا قانون؟ ، تبصره٩٤ بودجه  در گرانیھا
           محمد شکوھی 

 تراژدی معیشت و بیکاری
           نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
 داوود رفاھی  -نسان نودینیان 

 ١٠          صفحه   

 ٨  صفحه  

 ٦  صفحه  

 ٣           صفحه  

 ٤            صفحه  

 ٥         صفحه  
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 روز ســوم اســفــنــد ھــزاران 
معلم از صدھا مـدرسـه در 
استان ھای مختلف کشـور 
دست به اعتـصـاب زدنـد و 
خواھان رسیدگی فوری به 

در .  مطالـبـات خـود شـدنـد
برخی مدارس مـعـلـمـان در 
مدرسه حضور داشتنـد امـا 
از رفــتـن بــه کــالس درس 
خـــودداری کـــردنـــد و در 
ــا در اداره  ــرھ ــرخــی شــھ ب
آموزش و پرورش دسـت بـه 

 .تحصن زدند
گــزارشــات حــاکــی از آن 
است که معلمـان بسـیـاری 
از شــھــرھــا از جــمــلــه در 
برخی مناطـق تـھـران و در 
شـیـراز، بـوشــھـر، شـاھــرود، 
پـــــاکـــــدشـــــت، قـــــزویـــــن، 
کرمانشـاه، مشـھـد، رشـت، 
کـــالچـــای، بـــھـــارســـتـــان، 
اســالمشــھــر، زریــن شــھــر، 
شھرضا، رباط کریم، کـرج، 
شھر قدس، شھریار، مالرد، 
فوالدشـھـر در دو مـنـطـقـه 
تــھــران، در دیــوانــدره و در 
برخی شھرھای خرم آبـاد و 
ـــصـــاب  خـــراســـان در اعـــت

کــانــون .  شــرکــت داشــتــنــد
صنفی مـعـلـمـان مـیـگـویـد 
که بـیـشـتـریـن اعـتـراضـات 
مربوط به منطقه بھارستـان 
. در استان تھران بوده اسـت

طــبــق ایــن گــزارش کــلــیــه 
مـعــلـمــان دبـیــرســتـان ھــای 
پسرانه منطقه بھارستان در 
شـــیـــفـــت یـــک و دو در 
اعتصاب و تحصـن شـرکـت 

 .داشتند
مـعـلـمــان خـواھــان افـزایــش 
حــقــوق، اســتــخــدام رســمــی 
معلمان پیمانی، پایان دادن 
به تبـعـیـض و بـیـعـدالـتـی، 
پایان دادن به بـرخـوردھـای 
تـوھـیــن آمــیـز و تـھــدیـد و 
دستگیری معلمان معترض 
و خواھـان آزادی مـعـلـمـان 

گــفــتــه .  زنــدانــی ھســتــنــد
میشود که بحث از افزایش 

 درصـد بـه حـقـوق ١٤فقط 
سال آینده معـلـمـان اسـت و 
مـعــلــمــان بـه ایــن افــزایــش 
ناچیز حقوق خود اعـتـراض 

معلمان ھمچنین بـه .  دارند
طـــرح مـــجـــدد مصـــوبـــه 

افـــزایـــش فـــوق الـــعـــاده »
و  «شغلی کارکـنـان دولـت

اجرایی شـدن ایـن مصـوبـه 
بـــدون مـــالحـــظـــه حـــقـــوق 
معلمان و ھمچنین در نـظـر 
ـــودجـــه   گـــرفـــتـــه نشـــدن ب
مــنــاســب بــرای آمــوزش و 
ـــده  ـــن پـــرورش در ســـال آی

مـــعـــلـــمـــان .  مـــعـــتـــرضـــنـــد
مــیــگــویــنــد بــا ایــن ســطــح 
بودجـه امـیـدی بـه بـھـبـود 
وضعیت معیشتی مـعـلـمـان 

 .نخواھد بود
الزم به یادآوری اسـت کـه 

 آذر و اول ٣٠در روزھای 
دیماه امسال نیز معلمان در 
استان ھای مختلف کشـور 

در .  دست به اعتصاب زدند
اعــتـــصــاب مــاه قــبـــل و 
اعتصـاب امـروز، مـعـلـمـان 
رادیکال و معترض و جـمـع 

ھا و مـحـافـل آنـھـا نـقـش 
اساسی داشتند و از طـریـق 
شــبــکــه ھــای اجــتــمــاعــی 
خبررسانـی وسـیـعـی بـرای 
ــد ــجــام دادن ــصــاب ان . اعــت

 اسفنـد ١٠معلمان یکشنبه 
نیز در تدارک اعتصـاب و 

 .تجمعات اعتراضی ھستند
اعــتــصــابــات پــی در پــی 
معلمان و ھمزمان تجمـعـات 
ــاران و  ــرســت ــراضــی پ اعــت
ــرده در  ــات گســت اعــتــصــاب
ــژه  ــوی مــراکــز کــارگــری ب
اعــتــراض ھــزاران کــارگــر 
ایران خودرو که با خواسـت 
مشترک افزایش دسـتـمـزد 
ــه  صــورت مــیــگــیــرد نشــان
برآمد اعتراضـات تـوده ای 
و پیش درآمـد اعـتـصـابـات 
وسیع و سراسری در کشور 

ــیــســت .  اســت حــزب کــمــون
کارگری از مطالبات بحـق 
ــنــطــور  ــمــان و ھــمــی ــعــل م
مــطـــالـــبـــات کـــارگـــران و 
ـــه  ـــیـــمـــان ـــاران صـــم پـــرســـت
پشتیبانی میکند و کـلـیـه 
ــمــان و کــارگــران و  ــل مــع
پرستاران در سراسـر کشـور 
را به گسترش شبکه ھـای 
اعتراضی خود برای شـروع 
اعــتــصــابــات و تــجــمــعــات 
قـــدرتـــمـــنـــد و ســـراســـری 

 .فرامیخواند
حزب کمونیسـت کـارگـری 

 ایران
 
 فوریه ٢٢، ١٣٩٣ اسفند ٣

٢٠١٥ 

 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

ھزاران معلم در سطح کشور دست به 
 اعتصاب و تحصن زدند
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چگونه قوانینی میگـذرانـد و بـه  
اجرا میگذارد کـه اصـل مـقـدس  
. نظام ھای طبقاتی تضمین گـردد 

 کشـور  ١٨٧ بنـدی     در این رتبه " 
 عـمـدتـا    جھان به پنج دسـتـه آزاد 

 عـمـدتـا بسـتـه و     نسبتا آزاد   آزاد 
" انـد   بندی شـده   سرکوب شده تقسیم 

ـران   جـمـھـوری  (  بر این اسـاس ای
در شـمـار کشـورھـای  )  اسالمـی 

قرار گرفته که بنا به تعریف ایـن  
بنیاد ، در شـمـار کشـورھـای بـا  
ــده قــرار   ــوب ش ــصــاد ســرک اقــت

 .میگیرد 
حاال سوئیس پیشـکـش مـان کـه  
ـــه اول   ـب ــ ـــن گـــزارش رت در ای
کشورھای آزاد را کسـب کـرده،  
ـم در ردیـف   ـی ـتـوانسـت اما شاید می
ــد   ــتـا آزاد مــانــن کشـورھــای نســب
ــا در زمــره   ــاشــیــم ی ــه ب تــرکــی
ـنـد   کشورھای عمدتـا بسـتـه مـان
ھند و برزیل باشیم نه اینکه ھفـت  
تا مانده به آخـر یـعـنـی نـزدیـک  

ـم  ـری ـرار بـگـی اگـر  .  کره شمالـی ق
جـمــھــوری اســالمــی، جــمــھــوری  

با توجه به لـحـنـی  !  اسالمی نبود 
که رسـانـه ھـای حـکـومـتـی و  
ـــه ھـــای فـــارســـی زبـــان   رســـان
حکومتھای دیـگـر ایـن گـزارش  

ـرانـی "  رامنتشر کرده انـد   "  مـن ای
حاال حاالھا بـایـد بـدوم تـا شـایـد  

ـتـی دیـگـر  امـا بــر فــرض  ...!  وق
روزی  !)  که محال نیست (  محال  

دری به تخته خورد و جـمـھـوری  
اسالمی از سوی یک ھـمـچـیـن  
بنیادی ارتقـا درجـه یـافـت و در  
ردیف کشورھای عمدتا بستـه یـا  
نسبتا آزاد قرار گـرفـت ھـیـچ بـه  
این معنی نیست که من کـارگـر  

زندگی ام از ایـن رو بـه  )  ایرانی ( 
ـبـه  .  آن رو میـشـود  ـلـکـه ایـن رت ب

ـنـدی صـرفـا بـه درد   ــن  " ب ـی فـعـال
آنھا که اھل کسـب و  " اقتصادی 

کارند میخورد تا اطمینان حاصـل  
ـران   کنند که سرمایـه شـان در ای
یک ریالش مـیـشـود دو ریـال و  

ـیـن شـفـاف و  "ھمه چیز طبق   قوان
ـیـش  "  بستر حقـوقـی مسـتـحـکـم  پ

دسـت  "  آزادی اقتصـادی " میرود و  
یافتنی میشـود و در آن صـورت  
ھم، من کارگر تنھا انتخابی کـه  
ـتـه   ـب ـثـمـار شـدن اسـت ال دارم است

 !.اینبار کامال شفاف و مستحکم 
ـتـشـار ایـن    بی بی سی ضمـن ان
ـرد  " گزارش در انتھا نتیجه مـیـگـی

ـتـج از   ـیـاد ھـری مطالعه گزارش بن
ــرفــت   ــرفــت و یــا پس ــیــش رونــد پ
شاخص آزادی اقتصادی کشورھا  
ــه نشــان   ــه گــذشــت طــی دو دھ

گـذاری    دھد کـه حـوزه قـانـون   می 

ـر از حـوزه سـیـاسـت  گـذاری    بیشت
ـر    اقتصادی   در افزایش آزادی مـوث

ــوده اســت  ــا کــه  .  ب ــن مــعــن ــه ای ب
ــوانــیــن تضــمــیــن  ــده حــقــوق    ق ــن کــن

ــت و بــرخــورداری  ــکــی ــای    مــال ھ
وکـار را     فضـای کسـب   حقـوقـی 

ـتـصـادی    بیشتر از مشـوق  ھـای اق
ـــود داده اســـت  ـب ـــھــ ـرچـــه  .  ب گــ

ھای اقتصادی که رونق را    تصمیم 
ـرای    ھدف قرار می  دھند ھمیشه ب

    فعاالن اقتصـادی مـطـلـوب اسـت 
ـیـاد   ـن اما تـجـربـه و مـطـالـعـات ب

دھـد کـه بـدون    ھریتج نشـان مـی 
ـر حـقـوقـی   قوانین شـفـاف و بسـت

ــحــکــم  ــصــادی    مســت  آزادی اقــت
یافتنی نخواھـد بـود کـاری    دست 

که از جمھوری اسالمی سـاخـتـه  
ـیـسـت  ـیـاد  " راسـتـش  .  نبوده و ن ـن ب

ـران  "  ھریتج  حـق دارد کـه  نـام ای
را ھفـت تـا  )  جمھوری اسالمی ( 

ـنـدی خـود   مانده به آخر در رتبه ب
 .   اعالم کند 

این که چرا جـمـھـوری اسـالمـی  
ــن   ــای روتــی ــورھ ــف کش در ردی

ـرد   ـرار نـمـی گـی سرمایه داری ق
حـکـومـتـی  .  بسیـار واضـح اسـت 

غارتگر و تبھکارکه ھـر حسـنـی  
برای بورژوازی داشته بـاشـد ایـن  
عیب بـزرگ را دارد کـه نـمـی  
تواند به یک حکومت مـتـعـارف  

ــه تــبــدیــل شــود  در ایــن  .  ســرمــای
ـــارد  ٧٠٠ حـــکـــومـــت   ـی ــ ـل ــ ـی  مــ

ـیـارد تـومـان، سـه  ٦٥٠٠ دالر،   میل
ــارد تـومـان،   ـی ـل   ١٢٠٠٠ ھـزار مـی

و بسـیـار رقـم  ... (  میلیارد تومان 
بـه قـول  )  ھای نجـومـی دیـگـر  

ــوری   ــھ ــم ــت ج ــگــوی دول ســخــن
و  !  اسالمی خوردند و قورت دادنـد 
ایـن  !  بعد ھم ھیچی بـه ھـیـچـی 

" تمشـیـت امـور "  شده شیوه روتین  
توسط این حکومـت؛ حـکـومـتـی  
که تنھا فریب کاری و غـارت و  

غـارت  .  قتل را به خوبی بلد است 
و قتل  توسط حکومتیان و فریـب  
ــای   ــدیشــه ھ ــوســط ان کــاری ت

 .برجسته حکومتی 
 چراغ خاموش فاز سوم فالکت 

جمھوری اسـالمـی قـانـون را بـا  
توجه به نیاز روزش تعریف و اجـرا  

به گزارش سـایـت فـرارو  .  میکند 
ـر و  "  ـی ھر چند مسئوالن دولت تـدب

ـتـه   امید افزایش ھـای چـنـد ھـف
ھای مختلـف    گذشته قیمت حامل 

بی ارتبـاط بـا اجـرای  ...  انرژی  
ھـا    فاز سوم قانون ھدفمندی یارانه 

ــی چــراغ    مــی  ــد امــا گــران دانــن

ـلـف   خاموش حـامـل ھـای مـخـت
قضیـه  ."  انرژی در حال انجام است 

از این قرار اسـت کـه حـکـومـت  
میـخـواھـد یـک کـلـک دیـگـر  

مـجـلـس شـورای  ! "...  سوار کند 
ـــک از   ـری ــ ـــه ھ ـــی ب ـــالم اس

ـرو ایـن    وزارتخانه  ـی ـفـت و ن ھای ن
  ٢ اجازه را صادر کرده اسـت کـه  

ــد   ــار از ھــر واح ــک ب ــاه ی م
ـلـغ    مسکونی مشترک گـاز، مـب

ــر واحــد      یــک  ــال و از ھ ھــزار ری
ـلـغ   ـرق مـب مسکونی مشـتـرک ب
پانصد ریال دریافت کند کـه ایـن  
ـررسـی بـخـش   مصوبه در جریـان ب

 مـاده  ١٤ تبصره  )  ج ( درآمدی بند  
 کـل  ٩٤ واحده الیحه بودجه سـال  
از سـوی  .  کشور صادر شده است 

دیگر این مبالغ جـزء درآمـدھـای  
ـرکـــت  ـرمـــجـــمـــوعـــه    شــ ــ ھـــای زی

ــه  ــخــان ــت و نــیــرو    وزارت ــای نــف ھ
شود و مشـمـول ھـم    محسوب نمی 

ـیـسـت  ـیـات ن بـه عـبـارت  ....  مال
ـتـدای فـروردیـن مـاه   دیگـر، از اب
سال جاری تاکنون پس از افزایش  

 درصدی قیـمـت فـروش گـاز  ٢٠ 
ــیـعــی و پــس از آن افــزایــش   طـب

  ١٣  به  ١٠ عوارض فروش گاز از  
تومان حاال بـا اضـافـه شـدن ایـن  

 تومانی قیمت ایـن  ١٠٠ بند جدید  
ـر از   حامل انرژی در مدتی کـمـت
ــار   ــن ب یـک ســال، بــرای ســومــی

 ." متوالی گران می شود 

ـــکـــی از   ـر ی ـــگــ  از ســـوی دی
ـیـالز کـه   اقتصاددانان بنام سعید ل
مدتی ھم مزه زندان حـکـومـت را  
ھم چشیده با فریب کـاری تـمـام  

وقتی که دستـمـزد  :"  ادعا میکند 
کارگران با حداقل افزایـش ھـمـراه  
است، ثابت ماندن قیـمـت سـوخـت  

 درصـدی بـه  ١٠ به معنی رانـت  
دارندگان خودرو اسـت، در حـالـی  

ھـا    مـاشـیـن   که کسی به فکر بـی 
افزایش کم قیمت بنزیـن  ...  نیست 

ـرای مصـرف   به افزایش تقـاضـا ب
ـرایـن   ـنـاب سوخت مـنـجـر شـده و ب

ــطــی    آلـودگــی  ھـای زیســت مــحـی
ـبـعـیـض  . ...  افزایش مییابد  این ت

آشکار است زیرا یک خانـواده در  
شمال تھران ممکن است بـه انـدازه  
ــادی در اطــراف   ــارچـه آب یـک پ
ـنـزیـن مصـرف   بوشھر یا سیستان ب

ایشان انصافا دست ھـر  ..."(  کند 
 !) آخوندی را از پشت بستند 

ـیـسـت کـه در بـودجـه   این در حال
 درصـد  ٥  در نظـر دارنـد  ٩٤ سال  

ـنـد  ـر کـن . قیمت بنزین را گـران ت
ـر  ٥ این که چـرا    درصـد گـران ت

میشود و نه بیشتر از خیـرخـواھـی  
ـلـکـه  بـدیـن   ـیـسـت، ب حکومت ن
خاطر است که سالھا است امسـال  
ـتـھـای   آقای لیالز ھـم نـوا بـا دول
حاکم جـمـھـوری اسـالمـی مـدام  
ـیـمـت سـوخـت در   تکرار کردند، ق
ــر   ــن اســت و عــالوه ب ایــران پــایــی
ــر اشــاره   ــاالت ــداللــھــای کــه ب اســت
کردیم این را ھم اضافه میکـردنـد  
سوخـت ارزان از مـرزھـا قـاچـاق  

سرمـایـه مـلـی غـارت  " میشود و  
ـیـمـت سـوخـت  "  میشود  و اینکه ق

باید تا آن حد گران شـود کـه بـه  
ـرسـد "  فوب خلیج فـارس " قیمت   . ب

در چند ماه گـذشـتـه بـا سـقـوط  
قیمت نفت عمال این اتفـاق افـتـاد  
ـران در حـد   و قیمت سوخت در ای

رسـیـده  "  فوب خلیج فـارس " قیمت  
است چون آن قیمت سـقـوط کـرده  

این اتفاق دست دولت را در  .  است 
حنا گذاشته چون که سـالـھـاسـت  
قرار شان این است که قیـمـت ھـر  
ـنـزیـن حـداقـل بـه دو ھـزار   لیتر ب

ـنـای  .  تومان برسد  ـر مـب حال که ب
ـتـصـاد بـازار آزادی کـه   ھمـان اق
خودشان شب و روز سنگش را بـه  
ـبـایـد   سینه میزنند قیمت سوخت ن
گران شود ایشان ھـمـه حـرفـھـای  

 غارت و قتل  و فریب 
 گزارش وضعیت نامطلوب 

 ١  از صفحه  

این کھ چرا جمھوری اسالمی در ردیف کشورھای روتین سرمایھ داری قرار  
حکومتی غارتگر و تبھکارکھ ھر حسنی برای   .نمی گیرد بسیار واضح است 

بورژوازی داشتھ باشد این عیب بزرگ را دارد کھ نمی تواند بھ یک حکومت  
 میلیارد  ٦٥٠٠  میلیارد دالر، ٧٠٠ در این حکومت   .متعارف سرمایھ تبدیل شود 

و بسیار رقم ھای   ) ... میلیارد تومان ١٢٠٠٠ تومان، سھ ھزار میلیارد تومان،  
بھ قول سخنگوی دولت جمھوری اسالمی خوردند و قورت   (نجومی دیگر  

توسط این   "تمشیت امور  "این شده شیوه روتین   !و بعد ھم ھیچی بھ ھیچی  !دادند 
 .حکومت؛ حکومتی کھ تنھا فریب کاری و غارت و قتل را بھ خوبی بلد است 

غارت و قتل  توسط حکومتیان و فریب کاری توسط اندیشھ ھای برجستھ  
 .حکومتی 
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گذشته خودش و ھمه ھمکارانـش  
را یادشان رفته و دربـاره ضـرورت  
ــا   نــرخ ســوخــت بــرابــر کشــور ب

:" کشورھای منطقـه مـی گـویـد 
ــده داری اســت و   ــن حــرف خــن ای

ایشـان بـا  ."  اصال ضـرورت نـدارد 
:" نگاه علمی که دارند فـرمـودنـد 

اگر من جای مجلس بودم حداقـل  
ـر    با نـگـاه عـلـمـی   – درصد  ١٥  ت
ـنـزیـن    – درصد  ٢٥  بر میزان نرخ ب

و با نگاه آخـونـدی  " اضافه کرده  
و با نیت قربت الھی حـرفشـان را  

در  : " تکمیل نمـودنـد و فـرمـودنـد 
عوض خدمـاتـی مـثـل آنـچـه در  

شـود را    حوزه بھداشت عرضه مـی 
 (!)" افزودم   می 

این جناب اقتصاددان برای یکـبـار  
ــد کــه   ــشــنـھــاد کـن ھـم نشــده پــی
ـقـدر افـزایـش   دستمزد کارگـران آن
ـنـه ھـای   ـر ھـزی یابـد تـا عـالوه ب
ـنـه   خدمات بھداشتی، از پس ھـزی
ـنـد  ـرآی . ھای دیگر زندگی شـان ب

الزم نیست ما خودمان را خسـتـه  
کنیم تا ریا کاری ایشان را افشـا  

ـرم  .  کنیم  یکی از ھمکـاران مـحـت
شان در روزنامه شرق زحـمـت ایـن  
کـار را کشـیـدنـد و آب پـاکــی  

ـنـد   از  :"  روی دست استـاد ریـخـت

آنجایـی کـه بـعـضـا بـخـشـی از  
ھـایـی    دولتمردان یا اقتـصـادخـوانـده 

ـنـی بـه سـبـد   که جرات حمله عـل
خانوار مردم را نـدارنـد از بـھـای  
بنزین در جھان و مـقـایسـه آن بـا  

ـنـد،      بھای بنزین در ایران دم مـی  زن
نگارنده بر آن شـده تـا بـا عـدد و  
ــد   ــابـت کــنـد قــدرت خــری ارقـام ث

بگیران ایرانی اعم از کارگـر    حقوق 
ساله رو به کاھش    و کارمند، ھمه 

و توانایی قدرت خـریـد آنـان طـی  
دلیل اعـمـال    ھشت ساله گذشته به 

ای که    ھای نادرست یارانه   سیاست 
عمـدتـا  تـوسـط بـانـک جـھـانـی  

شدت کـاھـش    فرموله شده بود، به 
در نـوشـتـه مـذکـور  ."  یافته است 

بـا آمـار و ارقـام ثـابـت  "  نگارنده " 
کرده است که زندگی در ونکوور  
ـر اسـت و   کانادا از تھـران ارزان ت

ـرای آنـانـی کـه  :"  تاکید کردند  ب
ھـای جـمـعـی بـا    مکرر در رسانـه 

ــازل   بـوق و کــرنـا دم از بـھـای ن
زننـد بـایـد یـادآور شـد    انرژی می 

ـیـمـت انــرژی   ـیـان ق کـه صـرف ب
ـیـل (  ـنـزیـن و گـازوی یـا  )  قیمـت ب

ھرگونه کـاال و خـدمـات دیـگـر  
ــایسـه بـا حـداقـل مــزد،   بـدون مـق

مـعـنـی و نـوعـی    ای بـی   مقایسه 

ــی   ــق ــی مــحــض تــل ــریــب عــوامــف
ـر  "  شود   می  ـت دیـگـر از ایـن روشـن

 .نمی شود جواب اساتید را داد 
ـتـصـادی   حقیقت این است چھره اق
جمھوری اسالمی در سطح نظـری  
ـبـی ھـا شـکـل   ھمیـن عـوام فـری
میدھد، و در سطح عملـی غـارت  
بــی حــد و حصــر ھــمــه ثــروت  

ـئـوری و ھـیـچ  .  جامعـه  ھـیـچ ت
توصیه ای از بنیادھـای جـھـانـی  
بورژوازی برای این حکومت شفـا  
بخش نیست، بلکه فقط بر درد و  

 .رنج و آالم ما مردم می افزاید 
 
 

امروز ھر انسان شریف و  
منصفی بر این واقعیت غیر  
قابل انکار واقف است کھ  
ان   ر و انس ا کارگ ھ یون ل می
ران   ارگ ش از ک ک ت م زح
صنایع بزرگ و کوچک تا  
اران و   ت رس ان و پ م ل ع م
ن   ری دت گان در ب ازنشست ب
وضعیت معیشتی ممکن در  

 سالھ اخیر کشور  ٥٠ تاریخ  
قرار دارند، طوریکھ بنا بر  
اذعان کارشناسان و نھادھای  
رسمی حکومتی در حال  
ا   ھ ون ی ل ی ی م دگ حاضر زن
ھ   ھ س ری ب ارگ واده ک خان
برابر زیر خط فقر سقوط  
کرده است و میوه و گوشت  
ده   و لبنیات در حال برچی
شدن از سفره ھای خالی  

 .آنان است 
چنین شرایط دھشتناکی در  
طی زده رخ   ح وری ق کش
نداده، بلکھ این وضعیت بر  
ان   ش ک ت ران و زحم ارگ ک
کشوری تحمیل شده است کھ  
وان و    روی ج ی دارای ن
رده و ماھر و   تحصیل ک
باالترین ذخایر ترکیبی نفت  

آیا شرم  .  و گاز جھان است 

آورتر از این وجود دارد کھ  
ھ   در چنین کشوری معلمان ب
سرویس ایاب و ذھاب دانش  
آموزان شان تبدیل بشوند و  
ر کشی در   دست بھ مساف
خیابانھا بزنند؟ آیا در چنین  
کشوری شایستھ است کھ  
ر   گ ران و دی ارگ ک
زحمتکشان بازنشستھ بھ دلیل  
وق   ق ودن ح ز ب ی اچ ن
بازنشستگی بھ شکل خرد  
ده ای دغدغھ معیشت   کنن
د؟ آیا در چنین   داشتھ باشن
ھا   یون ل د می کشوری می بای

  ١٢ کارگر با ساعات کار  
ھ و   ت اع ھ در  ١٨ س اعت  س

دانشان   مقابل ھمسر و فرزن
شرمنده لقمھ ای نان باشند؟  
آیا در چنین کشوری می  
توان قبول کرد  کھ ھزاران  
نفر در آن دست بھ فروش  
کلیھ بزنند و تن فروشی و  
نکبت اعتیاد و استیصال و نا  
ھا   یون ل امیدی از زندگی، می
نفر از مردم آن کشور، از  
ان و   وان ا ج ان ت وان وج ن
کھنساالنش را در خود فرو  

 برد؟ 
ا   ھ م م اسخ ھ د پ ردی ی ت ب

ردم   وم م م ران و ع ارگ ک
شریف ایران بھ ھمھ این  

ت  ی اس ف ن واالت م از  .  س
ھمین رو ھم بوده است کھ  
ر   گ ران و دی ارگ ا ک م
زحمتکشان ھیچگاه  در دفاع  
ود   ی خ ان ت انس راف از ش
ساکت ننشستھ ایم  و علیرغم  
دان و   د و زن ن ب ر و ب گی ب
ھ   محاکمھ و تعقیب قضائی ب
وه ای از   ی کل و ش ھر ش
طومار نویسی تا اعتصاب و  
تجمع خواھان پایان دادن بھ  
وضعیت فالکتبار موجود  

اما انگار کھ در این  .  شده ایم 
مملکت کارگران حق حیات  
ندارند، طوری کھ چرخھ  
ِ حداقل مزدی خفت   تحمیل
ھ با   بارتر از پیش، ھر سال
ھای   خیمھ شب بازی تشکل
ی و    ت از دول ت س دس
شورایعالی کار با زیر پا  

 قانون کار  ٤١ گذاشتن ماده  
بھ ستمگرانھ ترین شکلی  
ھا   یون ل تکرار میشود و می
خانواده کارگری در معرض  
فقر و فالکت روز افزون  

د  داوم  .  تری قرار می گیرن ت
چنین چرخھ توقف ناپذیری  

از تحمیل ستم معیشتی بر ما  
ھا و   کارگران در طول سال
دانجا   ھ تا ب دھھ ھای گذشت
پیش رفتھ است کھ امروز  
زد   ل م داق ھ ح ک ی ال در ح

 ھزار تومان  ٦٠٨ کارگران  
است و بسیاری از آنان حتی  
ھمین حداقل را نیز دریافت  
ان   ق اذع ب د ط ن ن ی ک م ن
ای   ادھ ھ ان و ن اس ن ارش ک
رسمی حکومتی سبد ھزینھ  
یک خانوار چھار نفره بھ  
بیش از  سھ میلیون تومان  
ھ   رسیده است و بدین گون
ادامھ حیات و بقا ما کارگران  
 .عمال غیر ممکن  شده است 

لذا با عنایت بھ این واقعیت  
محرز و غیر قابل انکار، ما  
ھ با   یانی امضا کنندگان این ب
یادآوری اعتراضات اخیر  
ع   معلمان و کارگران صنای
ودرو سازی و عزم و   خ
وم   م ر ع ذی اپ ل ن ل اراده خ
کارگران برای برخورداری  
از یک زندگی مطابق با  
ھ   استانداردھای امروزی ب
ھ   دولت و صاحبان سرمای
اعالم می داریم چنانچھ بھ  
ھ   ھ سبد ھزین فوریت فاصل

باالی سھ میلیون تومانی با  
  ٦٠٨ حداقل مزد خفت بار  

ود،   ر نش ی پ ان وم زار ت ھ
روزبروز بر عمق و دامنھ  
اعتراضات کارگران افزوده  
ھ   خواھد شد و ما با اتکا ب
قدرت اتحاد و ھمبستگی مان  
اع از   ھ ای در دف ظ ح ل
گ   ود  درن ت خ ش ی ع م

 . نخواھیم کرد 
 ١٣٩٣  اسفند  ٢ 

ھ   اسامی امضاء کنندگان بیانی
 :بھ ترتیب حروف الفبا 

ارگران    -١  ھ آزاد ک حادی ات
 ایران 

اد    -٢  یری ایج یگ ھ پ یت کم
 تشکل ھای کارگری 

وق    -٣  ان حق کانون مدافع
 کارگر 

کمیتھ ھماھنگی برای    -٤ 
کمک بھ ایجاد تشکل ھای  

 کارگری 
ران    -٥  ارگ ای ک ک دی ن س

 نیشکر ھفت تپھ 
سندیکای کارگران نقاش    -٦ 

 استان البرز 
 
 

 :بیانیه تشکلھای مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد
  ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و ھمبستگی مان لحظه ای 

 در دفاع ازمعیشت خود  درنگ نخواھیم کرد
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ــم و   ــم حــاک ــت ــس ــی ــبــش بــا س ــن ج
ــاضــت کشــی   ــھــای ری ــاســت ســی

 .اقتصادی است 
 

این نپذیرفتن و اعتراض تا ھـمـیـن  
حاال چه قبل و چه بعد از انتشـار  
این بیانیه تا حدود زیادی مـعـنـی  
. عملی و مادی پیدا کـرده اسـت 

ـقـه کـارگـر   بخشھای مختلف طـب
ایران از مـراکـز مـھـم کـارگـری  
مانند صنایع خودروسازی گرفـتـه  
ـبـا ھـمـه کـارخـانـه ھـا و   ـری تا تق
ـم و   مراکز تولیدی تا ھزاران مـعـل
ــه بــا   ــابــل ــار کــه بــرای مــق پــرســت
ـر   ـراب سیاست تحمیل زندگی چند ب
. زیر خط فقر به خیابـان آمـده انـد 

ـیـونـھـا   ـل اعتراضات روزمره این مـی
نفر گوشه ای از ایـن عـزم راسـخ  
را تا کنون به نـمـایـش گـذاشـتـه  

 .است 
ــھــای   ــل ــه مشــتــرک تشــک ــی ــان بــی
مستقل کارگری باید به حـرکـت  
و اقدام عملی مشترک آنھا ارتقا  
ـنـد اعـتـمـاد و   ـتـوان پیدا کند تا ب
توجه بخشھای بیشتری از جنبـش  
ـنـد  . کارگری را به خود جلب کـن

ـیـه   این قدم اول با امضا یک بیـان
مشترک یادآور تحوالت تـازه ای  
است که کل جامعه ایران وارد آن  

ــل از  ٨٨ ســال  .  شــده اســت   قــب
ـراضـی آن   انتخابات و جنبش اعـت

ــران و   ــم ایــن کــارگ دوره، بــاز ھ
ـقـل کـارگــری   ــھـای مســت تشـکـل
بودند کـه بـا اقـدام مشـتـرک و  
متحدانه خود روز جھانی کـارگـر  
را بـه روز رودرویـی کـارگـران و  

ـیـشـتـاز   ـبـدیـل کـردنـد و پ دولت ت
 .خواست و مطالبه مردم شدند 

امسال نیز با توجه به عزم دولت و  
سرمایه داران که مـیـخـواھـنـد بـه  
ـر و   ـیـشـت ـر ب ـق ھر قیمـتـی شـده ف
ـری را   ـیـشـت بیکاری و نا امنی ب
ــد و   ــن ــحــمــیــل کــن ــه جــامــعــه ت ب
کــارگــران و مــزدبــگــیــران را بــه  
ـر   دستمزدی سه برابر زیر خـط فـق
ــه و   ــی ــان ــی ــن ب ــد، ای ــن ــن ــاچــار ک ن
اعتراضات اخیر بخشھای مختلف  

جنبـش کـارگـری یـک سـنـگـر  
بندی مھم در مقابل ایـن تـعـرض  

جنبش کـارگـری  .  بیشرمانه است 
ــوشــت ســاز در   وارد جــدالــی ســرن
دفاع از زندگی و معـیـشـت خـود  

 .شده است 
این جدال و دفـاع از زنـدگـی را  
میتوان و بـایـد در ابـعـاد بسـیـار  
ـــان داد  ـــازم ـر س ــ ـرده ت ــ ـت . گســ

ھماھنگ شدن اعتراضات مراکز  
ـقـل   کارگری و تشکـلـھـای مسـت
کارگری با اعتراضات معلمـان و  
پرستاران امری ضروری و ممکـن  

خواستھای پایه و مطالبـات  .  است 
ـلـف   جاری ایـن بـخـشـھـای مـخـت
ـر   کارگری یکی است و میتوان ب

ــه ھــای   ــت ــن خــواس ــی مــحــور ھــم
مشترک،  عـمـل مشـتـرک را  

 .سازمان داد 
 

بنابر این باید تالش کرد در ابـعـاد  

ـقـل   سراسری ھمه تشکلھای مسـت
کارگری و تشکلھای معلـمـان و  
ـنـدگـان آنـھـا در   پرستاران و نـمـای
ــه فــراخــوان   ــه مشــاب ــانــی یــک بــی
ــل   ــه کــل خــی مشــتــرکــی را ب
مزدبگیران بدھـنـد و در دفـاع از  
معیشت و منزلت خود قدرتمند تر  
از ھمیشه متحدانه وارد این جـدال  

 . سرنوشت ساز بشوند 
ـتـکـار   در ھر شھر و استاانی این اب
میتواند تکثیر بشود و ھـمـانـگـی  

ـیـایـد  فـقـط بـا ایـن  .  الزم بوجود ب
درجه از قدرت و اتحاد اسـت کـه  
میتوان امیدوار بود مطالبـات حـق  
ـرای   ـران ب طلبانه طبقه کـارگـر ای
دریافت دستمـزدی بـا اسـتـانـدارد  
ــه دولــت و   زنــدگــی امــروز را ب

 . سرمایه داران تحمیل کرد 
  

من فکر میکنم برای ھمه روشـن  
باشد که ما کارگران، معلـمـان و  
ــجـز اعــتــراض   ــاران راھــی ب ـرســت پ
ــه   ــدن ب ــد بــرای رســی ــمــن ــدرت ق

ـم  ـبـاتـمـان نـداری ـتـوان و  .  مطـال مـی
ممکن و عـمـلـی اسـت کـه مـا   
ـروت ،   تولید کنندگان نعمـت و ث
ـقـه   ما ھـمـه ایـن بـخـشـھـای طـب
کارگر در یک اقدام مشترک و  
فراخوان مشترک به اعتـصـاب و  
ـم   اعتراض و اجتمـاع، اجـازه نـدھـی
که دولت و سرمایه داران، جامـعـه  
ـرا سـوق   ـق را بیش از ایـن بـه قـھ

 .بدھند 
 !زنده باد جنبش کارگری 

زنده باد اعتراضات ھمـاھـنـگ و  
 ! متحدانه طبقه کارگر 

 
 

بیانیه مشترک تشکلھای مستقل  کارگری در 
 !ایران یک واقعه مھم 

 

بیانیھ مشترک تشکلھای مستقل کارگری باید بھ حرکت و اقدام عملی مشترک  
آنھا ارتقا پیدا کند تا بتوانند اعتماد و توجھ بخشھای بیشتری از جنبش کارگری  

این قدم اول با امضا یک بیانیھ مشترک یادآور تحوالت  .  را بھ خود جلب کنند 
 قبل از انتخابات  ٨٨ سال  .  تازه ای است کھ کل جامعھ ایران وارد آن شده است 

و جنبش اعتراضی آن دوره، باز ھم این کارگران و تشکلھای مستقل کارگری  
بودند کھ با اقدام مشترک و متحدانھ خود روز جھانی کارگر را بھ روز  

 .رودرویی کارگران و دولت تبدیل کردند و پیشتاز خواست و مطالبھ مردم شدند 

 ١  از صفحه  

 



 6  ١٣٩٣ اسفند ٥ کارگر کمونيست

مجلس  این روزھـا  مشـغـول  
بندھا، الحاقات و تبصره  »تصویب  

.  می باشـد ٩٤ بودجه سال   «ھای 
یکی از محـورھـای اصـلـی ایـن  
تبصره ھا، طرح و تصویب گـرانـی  
ھمه اقـالم و کـاالھـای اسـاسـی  
مورد مصـرف مـردم  در بـودجـه  

ایـن بـخـش،   .  سال آینده می باشد 
ـریـن بـخـشـھـای تـامـیـن   از مھمـت

تـوجـیـه  .  درآمـدھـای دولـت اسـت 
ـنـدھـا و   مجلسی ھا در باره این ب
تبصره ھا، اجرای طـرح ھـدفـمـنـد  
کردن یارانه ھا و فاز سوم آن می  
باشد، که قرار است دولت از سـال  

ــه اجـرا درآورد  ــده آن را ب ـن بــر  .  آی
اسـاس ایـن طــرح دولـت مـوظــف  
ـــوم   ـرای فـــاز س اســـت در اجــ
ھدفمندی یـارانـه ھـا، از مـحـل  
آزادی ســازی صــد در صــدی  
ــای انــرژی،   ــمــت حــامــل ھ قــی

کاالھای اسـاسـی  "  اصالح قیمت " 
مورد مصرف مردم، برای تـامـیـن  

تـوجـیـه  .  درآمدھایش اقدام نـمـایـد 
مجلس کسری شدیـد بـودجـه بـه  
ـتـی   ـف دلیل کـاھـش درآمـدھـای ن
ـقـدی و   است که  پرداخت یارانه ن
ـروژه ھـای   ـنـه ھـای پ تامین ھـزی
عمرانی را بـا  بـا کـمـبـود پـول  

صدھا تبـصـره  .  مواجه  کرده است 
ـلـف   و بند در بـخـش ھـای مـخـت
بودجه جـا داده شـده کـه بـخـش  
ــه نــحــوه و   ــربــوط ب ــم آن م اعــظ
ـیـمـتـھـا   چگونگی گران کـردن ق

کسری بودجه ای که  .  می باشد 
 ھـزار  ٨٦ اینھا اعـالم کـرده انـد  
بـخـش  .  میلیارد تومان می بـاشـد 

ـرار   بزرگ این کسـری بـودجـه ق
ـیـمـت " است از طـریـق   "  اصـالح ق

 . تامین گردد 
ـنـدھـای   تبصـره ھـایـی کـه در ب
مختلف بودجه دولت تعبیه شـده و  
ــھــا را   ــس مــوظــف اســت آن مـجــل
ـرای اجـرا بـه دولـت   تصویـب و ب

ـبـصـره ھـای  .  بسپارد  در بـخـش ت
الیحه بودجه ، بیشترین تـعـرضـات  

ــدگــی مــردم و   ــشــت، زن بـه مــعـی
اعمال گـرانـی ھـای سـرسـام آور  

ـبـصــره  .    گـنـجـانـده شــده اسـت  ت
ھایی که مجلس تصویب میکنـد  
ـرای تـامـیـن   تا دسـت دولـت را ب

کسری درآمدھایش از این مـحـل  
ـیـل  .  ھا باز بگـذارد  بـه ھـمـیـن دل

" مجلس و دولت بشدت مشـغـول  
تبصره ھـای بـودجـه   "  تدقیق کردن 

سال آینده  می باشند وتـا کـنـون  
گرانی مجدد نان، گـاز، فـراآورده  

ھای نفتی وبرق را تصویـب کـرده  
 . اند 

اینجـا بـه چـنـد مـورد ازگـرانـی  
ھای ھمین ھفته که با استناد بـه  

ــره ھــای کــذایــی فــوق ،   ــبــص ت
تصویب و به اجراگذاشته میشـود،  

 .نگاه کوتاه می کنیم 
 

 درصدی ٥افزایش 
قیمت فراآورده ھای 

 نفتی

 
ـتـه تصـویـب کـرد   مجلس این ھـف

  ٥ قیمت ھمه فراآورده ھای نفتـی  
ــد  ــن  .  درصـد افـزایــش مــی یـاب ای

ـر افـزایـش   افزایش قیمت عـالوه ب
ـفـت    ـیـل، ن ـریـن، گـازوئ ـن ـیـمـت ب ق

کوره، و سایر مشتقات نفتی مـی  
در  .  باشد که به اجرادر آمده اسـت 

این بخش که درآمدھای بـزرگـی  
ــه   ــم ــت دارد، ھ ــوم ــک بــرای ح

ــدھــای درگــیــر در ســازمــان   ــان ب
ھدفمندی یارانه ھای رژیم، شـب  
و روز مشغول تھیه طرح و تبـصـره  
ـر   ـیـشـت برای افزایش ھای باز ھم ب

در تازه  .  در این بخشھا می باشند 
ترین توجیھی که دولت برای ایـن  
گرانی سـوخـت آورده ادعـا کـرده  
ــمــت ایــن   ــی ــر دارد ق کــه در نــظ
ـیـمـت فـوب   فراآورده ھـا را بـه ق

مقامات وزارت نفـت  . خلیج برساند 
ـتـه   در باره قیمت فوب خلیج  گـف

در حال حاضر، قیمـت فـوب  :"  اند 
ـرای ھـر گـالـن سـوخــت   ـیـج ب خـل

ـر آن    سه  ـت ـی  سـنـت  ٧٥ دالر و ھر ل
ـرخ دالر را در بـازار   است اگـر ن

 تومان در  ٨٠٠ ھزارو   ایران حدود سه 
ـر   ـت ـی نظر گرفته شود، قیمت ھـر ل

ھـزار تـومـان     سـه   فوب بنزین خلیج 
درصد آن چـیـزی    ٩٠ شود که    می 

ــــزارو  ــــادل دوھ ــــع ــــا  ٥٠٠ م  ت
 ." تومان خواھد بود ٧٠٠ دوھزارو 

این جھت گیری اصلـی سـیـاسـت  
افزایش قیمت مواد سوختی مـی  
باشد که دولت در نظر دارد آن را  

با ایـن حسـاب  .  به اجرا در بیاورد 
ـیـمـت   فقـط در مـورد افـزایـش ق
ـتـظـار افـزیـش   بنزیـن، بـایـد در ان

ـنـزیـن تـا بـاالی      ١٠٠٠ قیمت ب
در ایـن مـیـان خـود  .  تومـان بـود 

حکومت میگوید روزانه نـزدیـک  
ـنـزیـن مـی  ٧٠ به   ـر ب ـت ـی  میلیون ل

ـم بـه  .  فروشد  اگر این سیاست رژی
ـیـد چـه   اجرا در بیاید، حساب کـن
درآمد عظیـمـی نصـیـب دولـت و  
. باندھای حکومتـی خـواھـد شـد 

 درصـدی را  ٥ فعال اینھا افزایش  
در نتیجه این  .  به اجرا گذاشته اند 

ـنـزیـن  ٥ افزایش    درصدی، قیمت ب
 تومان، بنزیـن آزاد  ٧٣٥ ای    سھمیه 
 .   تومان خواھد شد ١٠٥٠ 

 
 !گرانی مجدد قیمت نان

 
ـنـدگـان   ـیـدکـن رییس اتـحـادیـه تـول

حجیم تـھـران     ھای حجیم و نیمه   نان 
ـیـمـت نـان   در توجیه گران کردن ق

ــا   ــزی ت ــه  ٥٠ فـانــت ــت  درصــد گــف

چون در این شرایط قیمت  :"  است  
 تـا  ٤٥ ھای فانتزی حدود    آرد نان 

یـابـد، بـا     درصد افـزایـش مـی ٥٠ 
ــمــت آرد   تــوجــه بــه آزاد  ــی     شــدن ق

ـیـمـت  ھـای نـان را    مجبوریم که ق
ـر دیـگـری  ."  افزایش دھیم  در خـب

ـنـی دولـت   ـنـه چـی در مـورد زمـی
برای افزایش قیـمـت نـان، سـایـت  
مجلس به نقل از فتحی پوررییـس  
ـم   کمیسیون اقتصادی مجلس رژی

ـیـمـت  :  گزارش داده  از سال آینده ق
وی  .  نان مجددا افزایش می بایـد 

ــن افـزایــش مـجــدد   در تـوجــیـه ای
ـتـه اسـت  در  :"  قیمت انواع نان گـف

ــان ھــا آرد دو   ــت ــاری از اس ــی بس
ـروز   قیمتی و این امر منـجـر بـه ب

ـتـه در  . فساد شـده اسـت  وی گـف
ھمین راستا جلساتی را بـا دولـت  
بــرگــزار کــرده ایــم و قــرار اســت  
قیمت آرد در سال آتی اصـالح تـا  
ـروز فسـاد در ایـن   از قاچـاق و ب

ـتـه  ."  بخش جلوگیری شود  به گـف
ـر   ـیـمـت نـان ب مقامات حکومت ق
اساس مصوبات بودجه ای دولـت  
و مجلس از سال آینده آزاد خـواھـد  
شد و این افزایش قیمت  عالوه بر  

 درصد گرانی خواھد بود کـه  ٣٠ 
ـیـش اجـرا شـده   از حـدود دومـاه پ

ـیـمـت انـواع  .  است  به این ترتیب ق
 درصد از سـال  ٦٥  تا  ٤٥ نان بین  

آینده گران خواھد شـد واظـھـارات  
ــی در واقــع   ــام حــکـومــت ایـن مــق

 زمینه سازی برای آت است  
 

 !گرانی مجدد گاز و برق
 

خبر گزاری فـارس گـزارش داده  
ـرق در بـودجـه     ٩٤ قیمت گاز و ب

ـراسـاس ایـن  .  مجددا گـران شـد  ب
نمایندگان مجلس  درجـریـان  "  خبر 

ــودجــه   ــحــه ب  بــه  ٩٤ بــررســی الی
ـرو اجـازه    وزارتخانه  ـی ھای نفت و ن

دادنـد، ھـر دو مــاه از ھـر واحــد  
ـلـغ   مسکونی مشتـرک گـاز مـب

ــد  ١٠٠  ــان و از ھــر واح ــوم  ت
ـلـغ   ـرق مـب مسکونی مشـتـرک ب

این مـبـالـغ  .   تومان اخذ کنند ٥٠ 
ــای شــرکــت  ــای    جــزء درآمــدھ ھ

ھای نفت و نیـرو    ربط وزارتخانه   ذی 
شـود و مشـمــول    مـحـســوب نـمــی 

الزم بـه تـوضـیـح  ."  مالیات نیست 
است که قیمت برق و گـاز دومـاه  

 درصـد گـران  ٣٠  تا  ٢٥ پیش بین  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

، ٩٤گرانیھا  در بودجه 
 تبصره یا قانون؟

این جھت گیری اصلی سیاست افزایش قیمت  
مواد سوختی می باشد کھ دولت در نظر دارد  

با این حساب فقط در  .  آن را بھ اجرا در بیاورد 
مورد افزایش قیمت بنزین، باید در انتظار  

.  تومان بود ١٠٠٠ افزیش قیمت بنزین تا باالی   
در این میان خود حکومت میگوید روزانھ  

.  میلیون لیتر بنزین می فروشد ٧٠ نزدیک بھ  
اگر این سیاست رژیم بھ اجرا در بیاید، حساب  
کنید چھ درآمد عظیمی نصیب دولت و باندھای  

  ٥ فعال اینھا افزایش  .  حکومتی خواھد شد 
در نتیجھ این  .  درصدی را بھ اجرا گذاشتھ اند 

ای    قیمت بنزین سھمیھ     درصدی، ٥ افزایش  
  تومان خواھد  ١٠٥٠  تومان، بنزین آزاد  ٧٣٥ 

 . شد 

 بھ گفتھ مقامات حکومت قیمت نان بر اساس  
مصوبات بودجھ ای دولت و مجلس از سال آینده  

  ٣٠ آزاد خواھد شد و این افزایش قیمت  عالوه بر  
درصد گرانی خواھد بود کھ از حدود دوماه پیش  

بھ این ترتیب قیمت انواع نان بین  .  اجرا شده است 
 درصد از سال آینده گران خواھد شد  ٦٥  تا  ٤٥ 

واظھارات این مقام حکومتی در واقع زمینھ سازی  
 برای آت است  
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ایـن گـرانـی جـدیـد از سـال  .  شد 
آینده عالوه بر ایـن گـرانـی ھـای  

وبـاالخـره یـک  .  قبلی می بـاشـد 
ـم اوایـل   ـرو ی رژی ـی مقام وزارت ن
ـیـمـت آب،   این ھفته اعالم کرد  ق
برق و گاز امسال سه بار افـزایـش  

 .قیمت را تجربه کرده است 
بر اساس صدھا تبصره موجـود در  

 رژیم و اجرای فـاز  ٩٤ بودجه سال  
سوم ھدفمندی یارانه ھـا، شـاھـد  
ــی ھـای ســرســام آور ھــمــه   گـران
کاالھـا و اقـالم مصـرفـی مـردم  

مجوز این گرانی ھـا  .  خواھیم بود 
ــاومــتــی " در طــرح   ــق ــصــاد م ــت " اق

خامنه ای و ھمچنین در بـودجـه  
ـیـت  .  تعبیه شده اسـت  بـانـدھـای ب

ــس از   ــت و مــجــل رھــبــری، دول
مجریان اصلی و سازمـادھـنـدگـان  
این موج گرانی ھای سـرسـام آور  

اقتـصـاد  . " از سال آینده می باشند 
ــتــی  ــاوم ــق ــیــل طــرح  "  م در تــکــم

ھدفمندکردن یارانه ھا، آزادسـازی  
قیمت ھا،اسم رمز دیـگـر تـعـرض  
سازمانیافته برای تحمیل سیاسـت  
ـتـصـادی دولـت   ریاضت کشی اق
روحانی به طبقه کـارگـر و مـردم   

ـبـصـره  . می باشد  در ایـن مـیـان ت
ھای  بودجه که اسـاس و ھـدف  

آن تحمیل گرانی، فقر و فـالکـت  
باز ھم بیشتر به مردم می بـاشـد،  
ـتـصـادی   یک سیاست رسـمـی اق
جــمــھــوری اســالمــی در بــودجــه  

ـنـده مـی بـاشـد  در  .  بندی سال آی
کـنـار ایـن گـرانـی ھـا تـحـمـیـل  
ـر خـط   ـراب دستمزدھای چـنـدیـن ب
فقراعالم شده توسط حکومـت بـه  
میلیونھا کارگر و کـارکـن، وجـه  

ـتـصـاد مـقـاومـتـی " دیگری از   "  اق
جامعه  با این بـودجـه  .  می باشد 

و سیاستھای اقتصادی مورد نظـر  
حکومت، با گرانی ھای سـرسـام  
ــن حــمــالت   ـری ــدت آور، شــاھـد شـدی

حکومت اسالمی سرمایه داران و  
دزدان به مـعـیـشـت مـردم در سـه  

زنـده  .  دھه گذشتـه  خـواھـد بـود 
ـر بـدسـت   ماندن و نان بـخـور نـمـی
ـبـدیـل   آوردن، به کاالی لـوکـس ت

"  اقتصـاد مـقـاومـتـی . " خواھد شد 
ــی   ــصـره ھـای گـران ـب در کـنـار ت
ـنـده،   تعبیه شده در بـودجـه سـال آی
در واقع اعالم جنگ تـمـام عـیـار  
ـقـه کـارگـرو   حکومت بر علیه طب

ـقـه  .  مردم کارکن مـی بـاشـد  طـب
ـرای ایـن جـنـگ   کارگر بـایـد ب
تحمیلی حکومت سرمایه داران و  

ــد  ــن  .  دزدان آمـاده نـمـای ـرای ـراب در ب

تعرضات حکومت سـرمـایـه داران  
باید مبارزه متشکل طبقه کارگـر  

ـرار داد  بـایـد بـطـور  .  و مردم را ق
ـلـی   متشکل وارد جـنـگ تـحـمـی
حکومت، که جنگی برعلیه ھمـه  

صف مـتـشـکـل،  . مردم  است، شد 
قدرتمند وبـا خـواسـتـھـای روشـن  
ـراضـات و   طبقه کـارگـر، بـا اعـت
اعتصـابـات سـراسـری اش، بـدون  
ــدن   ــب ران ــه عـق شـک  قـدرت ب
. حکومت و سیاستھـایـش را دارد 

راه دیگری برای رھـایـی از ایـن  
 .وضعیت نیست 

 
 

ھ   ت ک ال اس ت س ف    ھ
کارگران و مردم یونان، با  
شروع بحران سرمایھ داری  
بھ بیکاری و فقر و افت  
شدید سطح زندگی خویش  

گفتھ میشود  .  روبرو شده اند 
یارد  ٣٠٠ یونان بیش از   ل می

زی   رک ک م ان ھ ب ورو ب ی
مللی   اروپا، صندوق بین ال
پول و دیگر نھادھای ملی و  
ده   ن ی وام دھ ل ل م ن ال ی ب

این بدھی  .  مقروض است 
. مردم بونان بھ بانکھا نیست 

این بدھی سرمایھ داران و  
ان   ون ای  ی ھ یک درصدی

ت  ول  .  اس ئ ردم مس م

بازپرداخت این بدھی ھا و  
د  . بحران اقتصادی نیستن

د   بای ھزینھ آنرا ھم مردم ن
مردم یونان فی  .   بپردازند 

الحال با از دست دادن شغل  
ی و   گ ت س ازنش ق ب و ح
ات و   ق ی و مش ان م ان خ ی ب

ریاضتھای بسیاری بیش از  
ران را   ح ن ب ار ای د ب ح
بردوش کشیده اند و بیش از  
این نمیخواھند سرنوشت  
خودرا بھ تصمیم بانکداران  

 . بسپارند 
مردم یونان بپا خاستھ اند و با  
ھا و   دفاع قاطع از خواست
حقوق انسانی و پایھ ای شان  

زرگ و   داران ب ک ان ھ ب ب
د   دولتھای سرمایھ داری دارن

با پرچم چپ و  .  پاسخ میدھند 
م  س ی ال ی وس ان  .  س ون ردم ی م

د بھ کارگران و   عمال دارن
مردم ایران، عراق، مصر،  
تونس و اروپا و تمام جھان  

سیریزای  .  راه نشان میدھند 
سوسیالیست و چپ جواب  
است   ی ھ  س ان ب ون ردم ی م
تھای   بانکھای بزرگ  و دول
ک   ھ داری و ی ای رم س
درصدی ھای یونان و جھان  

 . است 
یونان میگوید ما ریاضت  

ما  . اقتصادی را قبول نمیکنیم 

بیکار سازی ھای گسترده و  
گرسنگی و فقر مردم را  

م  ی ن ک ی م ول ن ب ر  .  ق ا ھ م
شرایطی را کھ بانک جھانی  
ول   ب د ق ن ل ک ی حم ا ت ھ م ب

 . نمیکنیم 
ما بعنوان شبکھ ھمبستگی  

کارگری خاورمیانھ و شمال  
ی از   ا خود را جزئ ق ری آف
مبارزه و جبھھ ای میدانیم کھ  
ھ   کارگران و ومردم یونان ب

ق دارند  ودرا  .  آن تعل ما خ
بخشی از جنبش جھانی علیھ  
سیاستھای اقصتادی سرمایھ  
ا   دی ھ ک درص داران و ی

ما حمایت محکم  .  میدانیم 

خودرا ا کارگران و مردم  
 .یونان اعالم میکنیم 

شھال دانشفر ، ھماھنگ  
گی   ت س ب م کھ ھ ب ده ش ن ن ک
کارگران در خاورمیانھ و  

 شمال آفریقا 
ھدا کامل، عضو شبکھ و  

عضو کمپین بسوی یک  
 قانون عادالنھ ، مصر 

حاتم الوینی ، عضو شبکھ و  
عضو ھیات اجرایی بخش  
جوانان اتحادیھ جی یو تی  
ھ   ادی ح ن ات ری ت زرگ ی، ب ت

 کارگری تونس  
اکرم ندیر، نماینده بین المللی  
ارگری عراق،   ھ ک ادی ح ات

FWCUI  
ران   ب ل رازک از رھ ی خل
بزرگترین اتحادیھ کارگری  

 در مراکش 
ساواش یالماز فعال کارگری  

 در ترکیھ 
شبکھ ھمبستگی کارگران  

 در خاورمیانھ و شمال آفریقا 
 ٢٠١٥  فوریھ  ٢٢ 

در حمایت از مردم یونان علیه 
 سیاست ھای ریاضت اقتصادی 
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آمارھای دولتی نرخ بیکـاری  
ـم درصـد  ٩  را  ٩٣ تابستان   ـی  و ن

ــد  ــالم کــرده ان ــن  .  اع ــق ای طــب
آمارمیانگین نرخ بیکاری جـوانـان  

 دھـم  ٩  و  ٢٢  سـالـه  ٢٤  تا  ١٥ 
ـرای مـردان   ـرخ ب درصد، که این ن

 و  ٤٣  و یکدھم درصد و زنان  ١٩ 
ـرخ  .   دھم درصد است ٦  متوسـط ن

در  )  اشتغـال ( مشارکت اقتصادی  
 دھـم  ٢  و  ٣٧ بھار امسال معادل  

ـرخ   درصد اعـالم شـده کـه ایـن ن
 دھـم درصـد  ٧  و  ٦٢ برای مردان  
  دھم درصـد  ٧  و  ١١ و برای زنان  

ـتـصـادی  . است  نرخ مشـارکـت اق
ـرای مـنـاطـق شـھـری  )  اشتغال (  ب

 دھم درصد و روسـتـایـی  ٢  و  ٣٦ 
ــت ٨  و  ٣٩  .  دھــم درصــد اس

ـری،   براساس نتایج طـرح آمـارگـی
  ٢  و  ١٦ استان خراسان شمالی با  

دھـم  درصـد دارای بـاالتــریـن و  
 دھـم درصـد  ١  و  ٥ استان تھران با  

کمترین نرخ بیکاری را در مـیـان  
در سـال  .  استانھای کشـور دارنـد 

ـرخ  ١٣٩١   استان لرستان بیشترین ن
حسـن  .  بیکاری را داشـتـه اسـت 

ـتـخـابـات سـال   روحانی پیش از ان
،  ١٣٨٤  گفته بود در سـال  ١٣٩٢ 

ـم  ٨٦٠  میلیون و  ٢٠  ـی  شاغل داشت
  ٦٠  میلیون  ٢٠ ،  ١٣٩١ و در سال  

ـر  ــ ـف ــ ـــه بـــود .  ھـــزار ن ـت ــ ـف : و گــ
دانشجـویـان بـایـد پـس از پـایـان  " 

تحصیالت به مشاغل مـورد نـظـر  
ـنـد  روحـانـی  ".  خود دست پیدا کـن

ــخ   ــاری  در  ١٣٩٢  تــیــر  ٢٣ در ت
ــس شــورای اســالمــی در   مــجــل
ــــکــــاری فــــارغ   ـی ـــ ـــوص ب خص
التحصیالن گفت در چـھـار سـال  
ـیـون   ـل ـنـج مـی آتی بین چھار تـا پ

آمـوخـتـه دانشـگـاھـی    جوان دانـش 
ــکــار خــواھــیــم داشــت  ــعــداد  .  بــی ت
 ســال  ٨ کســانــی کــه در طــول  

انـد،    گذشته مشغول بـه کـار شـده 
براساس آمـار  .  بسیار اندک است 

  ١٣٨٥ ھـای    مرکز آمار بین سـال 
 رقــم شــاغـالن ســالــی  ١٣٩٠ تـا  

روحـانـی  .   نفر بـوده اسـت ١٤٠٠٠ 
  ١٣٩٢ گویـد در پـایـان سـال    می 

ـر مـتـخـصـص  ٤٠٠ حدود   ـف  ھزار ن
ـیـکـار و   ـر ب  ھـزار  ١٠٠ کامپیـوت
ھـر سـال  .  ایم   مھندس بیکار داشته 

ـران    از دانشگاه   ھـزار  ٩٠٠ ھای ای
ـتـحـصـیـل مـی   نفر فارغ  . شـونـد    ال

البته بـه ایـن آمـار اشـاره نـکـرده  
ـیـش از     ٢٠٠ است کـه سـاالنـه ب

ھزار تحصیل کردگان دانشگاه ھا  
برای نشان  .  از ایران خارج میشوند 

ـر   ـقـا مـخـرب فـق ـی دادن ابعاد عـم
اجتماعی باید به این مسئله توجه  

ـلـه  " داشت که   در عین حال، مسـئ
دیگر امـروز بـازار کـار را بـایـد  
کـاھــش جــمـعــیـت فـعــال کشــور  

ـیـکـاران و شـاغـالن (  ) مجموعه ب

  ٦٣ دانســت چــرا کــه از کــل  
 ھزار نفری کـه از  ٨٦٢ میلیون و  

ـرار   جمعیت کشور در سـن کـار ق
ـیـون و  ٢٣ دارند، تنھا بیش از    میل

ــارھــای  ٧٠٠   ھــزار نــفــر در آم
ـرار   ـتـصـادی ق جمـعـیـت فـعـال اق

ـیـز    گرفته    ٢ اند که از این تعداد ن
ـیـکـار  ٢٥٧ میلیون و   ـر ب ـف  ھـزار ن

دو پدیده در مـورد  .  مطلق ھستند 
بیکـاری در ایـن شـرایـط بسـیـار  

ــه اســت  ــرجســت ــامــی  :  اول .  ب ســون
ـنـام   بیکاری چند میلیونی کـه ب
سونامی بیکاری جوانان شنـاخـتـه  
شده است و دولـت ھـم بـه وجـود  
بیش از پنچ میلیـون جـوان دانـش  

: و دوم .  آموخته اقرار کـرده اسـت 

ـرده  ای    بیکارسازی وسیـع و گسـت
ـبـل شـروع   است که از چند سال ق

ای    و در ابعاد گسترده و پر دامـنـه 
ایـن دو شـاخـص  .  در جریان است 

ـران   ـیـکـاری را در ای از مسئلـه ب
ـم جـمـھـوری   تحت حاکمـیـت رژی
اسالمی را به معضل سـاخـتـاری  

 .تبدیل کرده است 
در مورد بـخـش اول و سـونـامـی  
ـلـکـرده   بیکاری جوانـان و تـحـصـی

راه  .  آمار و ارقام کافی ارائه شـده 
. حل ایجاد اشتغال ھم وجود نـدارد 

و البته ھر روز بر ابـعـاد تـعـداد و  
ـیـکـاری جـوانـان   ارقام سونامـی ب

روزنـه و امـیـدی  .  اضافه میشود 
برای اشـتـعـال و کـاھـش تـعـداد  

در  .  جوانان بیکار ھم  وجود نـدارد 
 خبـر مـربـوط  ١٣٩٣ اوایل آذر ماه  

 ھزار تحصیل کرده بیکـار  ١٣٠ به  
در عـیـن  .  در لرستان منتشـر شـد 

ــع و   ــھــای وســی ــکــارســازی حـال بــی
مـا  .  گسترده ھمچنان ادامـه دارد 

. ھر روز شاھد بیکارسازی ھستیم 
کارگران شـاغـل بـا سـوابـق کـار  

در  .  چندین ساله بیکار مـیـشـونـد 
ـیـن رفـتـن   ـر از ب اوایل آذرماه خـب

ـیـس  ٧٠٠   ھزار شغل منتشـر و رئ
موسسه کار و تامین اجـتـمـاعـی  
وزارت تـــعـــاون، کـــار و رفـــاه  

  ٩ اجتماعی گفته در حال حـاضـر  
ـیـکـار  ٥٠٠ میلیون و   ـر ب ـف  ھـزار ن
ـبـار  .  وجود دارد    ٣٢ بـه ایـن اعـت

درصد فعال کشور فـاقـد کـار و  
ـنـد  ــعـداد افــراد  .   شـغـل ھســت و ت
ـیـز   ـر  ٢٢ شاغل را ن ـف ـیـون ن ـل  مـی
 . اعالم کرده اند 

ـنـدی   بیکـاری وضـعـیـت خـوشـای
ــســت  ــشــت و  .  نــی ــکــاری مــعــی بــی

ـر از مـردم را   ـف زندگی میلیونھا ن
ـرار   در معرض نـابـودی و خـطـر ق

ــزان نــرخ  .  خـواھـد داد  بـه ھـر مـی
بیکاری باال رفته، درآمد تـامـیـن  
ـیـن   زندگی مردم در جـامـعـه پـای
میاید و استانداردھای مـعـیـشـت،  
رفاه، امکانات درمانی و تفریح و  
ـرود  . ورزش و سرگرمی از بین مـی

نقش بیكاری و تبعات آن را نـمـی  
ـــب ھـــای   ـی ـروز آســ ــ ـــوان در ب ت

ــرفــت  ــمــاعــی نــادیــده گ ــت ــا  .  اج ب
ــکــاری   ــی شــدن مــدت بــی طــوالن

در خـانـواده  )  بیکاری ساختـاری ( 
ـروشـی  .  ھا طالق پیش میایـد  ـف ـن ت
ــد  ــاب ــی ــداد  .  گســتــرش مــی ــع بــر ت

. کودکان خیابانی افزوده مـیـشـود 
ـنـاھـی و   کارتن خوابی و بی سرپ

بیـکـاری  .  اعتیاد گسترش مییابد 
ای است کـه ھـر سـاعـت و    پدیده 

ھر لحظه تاثیرات اجتمـاعـی خـود  
مـحـرومـیـت  .  را نمـایـان مـیـکـنـد 

ـیـکـار از    فـرزنـدان خـانـواده  ھـای ب
تحصیل، مـحـرومـیـت از رفـاه و  
ــن   ـی آسـایـش، فشــار روانـی و پـای
آمدن آرامـش روانـی از مصـائـب  

ــرب بــیــکــاری اســت  ــبــق  .  مــخ ط

گزارش انجمن رواشـنـاسـی حـدود  
ـیـمـاری  ٢١   درصد مردم ایران به ب

فقـر و  .  ھای روانی مبتال ھستند 
ـــوان مـــادر   ـن ـــه عــ ـــکـــاری ب بــی
مشکالت مردم بوده و سایر آسیـب  
ـیـز اغـلـب از   ھای اجـتـمـاعـی ن
عوارض فقر اقتصادی بـه شـمـار  

ـرا شـاھـد بـاال  .  می آیند  مـا اخـی
ـم   ـی بودن تعداد خودکشی ھا ھسـت
ـیـز نـاشـی از شـرایـط   که خـود ن
ـیـکـاری   اقتصادی مردم و البتـه ب
ـنـده ای اسـت  . فاکتور تعیین کن

ـیـون  ٣ در حال حاضر بیش از   ـل  مـی
ـم   کودک محروم از تحصیـل داری
که به دلیل مشکـالت نـاشـی از  
. فقر از تـحـصـیـل بـازمـانـده انـد 

ـیـز کـه بـه حـدود   کودکان کار ن
ـر مـی رسـنـد از  ١/٥  ـف  میلیـون ن

سو تـغـذیـه و  .  عواقب فقر ھستند 
گسترش بیمـاری ھـای عـفـونـی  
ناشی از عدم رعایت بھـداشـت از  

امـیـد و  .  عوارض دیگر فقر است 
ــار   ـرش اشــتـغـال بسـی روزنـه گســت

 . ضعیف است 
با این ھمه اما در میان کـارگـران  
ــرضــی و   ــع ــشــی ت ــب شــاغــل جــن
ــم   ــغــال ھ ــت ســدھــای دفــاع از اش

ـر  .  اکنون در جریان است  ـف ھزاران ن
از کارگران در معادن از بافـق تـا  
ــه   ــی ــگــر عــل ــدن دی ــع ــا م ده ھ
بیکارسازی دولت و کـارفـرمـاھـا  
در اشکال مختلف اعتراضی و از  
جمله اعـتـصـاب، ایسـتـاده انـد و  

ـنـد  راه حـل  .  مبارزه زورانه مـیـکـن
مھم و ماندگار و مـوفـق مـبـارزه  
علیه بیکارسازی دفـاع از حـفـظ  

ـبـش زنـده و  .  اشتغال است  این جـن
ــان   ــون در جـری تـعـرضــی ھــم اکـن

کارگران بطـور مـلـمـوس و  .  است 
روزمره در سه عـرصـه در مـقـابـل  
دولت و کارفرمـاھـا صـف آرایـی  

ــد  ــارزه بــرای  .  کــرده ان اول مــب
افزایش دسـتـمـزدھـا، دوم مـبـارزه  
ـرداخـت نشـده و   علیه حقوقھای پ
سـوم اعـتـصـاب و مـبـارزه بــرای  

ایـن عـرصـه ھـای  .  حفظ اشتغـال 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

  تراژدی معیشت و بیکاری

در مورد بخش اول و سونامی بیکاری جوانان و تحصیلکرده آمار و ارقام کافی  
و البتھ ھر روز بر ابعاد تعداد و  . راه حل ایجاد اشتغال ھم وجود ندارد . ارائھ شده 

روزنھ و امیدی برای اشتعال و  .  ارقام سونامی بیکاری جوانان اضافھ میشود 
 خبر  ١٣٩٣ در اوایل آذر ماه  .  کاھش تعداد جوانان بیکار ھم  وجود ندارد 

در عین حال  .   ھزار تحصیل کرده بیکار در لرستان منتشر شد ١٣٠ مربوط بھ  
ما ھر روز شاھد  .  بیکارسازیھای وسیع و گسترده ھمچنان ادامھ دارد 

در  .  کارگران شاغل با سوابق کار چندین سالھ بیکار میشوند . بیکارسازی ھستیم 
 ھزار شغل منتشر و رئیس موسسھ کار و  ٧٠٠ اوایل آذرماه خبر از بین رفتن  

  ٩ تامین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتھ در حال حاضر  
 درصد فعال  ٣٢ بھ این اعتبار  .   ھزار نفر بیکار وجود دارد ٥٠٠ میلیون و  

 میلیون نفر اعالم  ٢٢ و تعداد افراد شاغل را نیز  .  کشور فاقد کار و شغل ھستند 
  .کرده اند 
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ای در    مھم مبارزه بشکل برجستـه 
ـقـاتـی  .  جریان است   -راه  حل طـب

سیاسی کارگران گسترش وسـیـع،  
سراسری و ھماھنگ کـردن ایـن  

به ھـر  .  ھا از اعتراض است   عرصه 
ھـا    درجه کارگران در ایـن عـرصـه 

شعار و پرچم مطالباتی و خواست  
ـنـد کـرده انـد   ـل شفاف را طرح و ب
ــشــتــری از   ــوده بــی ــوجــه ت مــورد ت
کارگران در بخشھای مختلف در  
ــط کــار قــرار   ــه و مــحـی کـارخــان

 . اند   گرفته 
ـرای   ـرنـامـه ای ب دولت روحانی ب

ـنـھـا  .  اشتغالزدایی ندارد  تا کنون ت
دو سند چـنـدیـن صـفـحـه ای بـا  
بیش از دویست بند تـوسـط دولـت  

در ھـیـچ جـای ایـن  .  منتشر شده 
ــه   ــمــی ب ــی ــق ــاد اشــاره مســت اســن
ــکــاری، و راه حــل کــاھــش   بــی
بیکاری بشـکـل شـفـافـی وجـود  

در روزھای اول آغاز بـکـار  . ندارد 
دولت یازدھم بر انبساط و انقبـاض  
ــاضــا و   ــازار و تــق در عــرصــه ب
ـیـکـاری   انغطاف پذیری و بیـمـه ب
گفتمان و برنامـه دولـت را اعـالم  

ـردی  .   کردند  اما در اسـنـاد راھـب
حل بیکاری، سند روشـنـی ارائـه  

اطاقھای فکـری دولـت  . نداده اند 
ھای کـالـسـیـک و    ھم بر راه حل 

ـرعـمـلـی صـحـبـت   تکراری و غـی
ـنـد   کرده  راه  :  اند از جمـلـه مـیـگـوی

افزایش سـاخـت مسـکـن  :  حل اول 
ـرا سـاخـت مسـکـن   می باشد، زی
ـنـوع مـی   سبب ایجاد مشاغل مـت

در حالیکه ساخـت مسـکـن  .  شود 
ـرو   ـقـه ای روب با رکورد بـی سـاب

ـنـد اعـالم  .  شده  ایسنا در یکم اسف
ـیـز رکـود بـازار  »کرده؛   امسـال ن

مسکن تداوم داشت و علـی رغـم  
ـرخـی مسـئـوالن و    خـوش  ــی ب ـن ـی ب

ـر   کارشناسان، بخش مسکن کـمـت
از یکماه مانـده بـه تـحـویـل سـال  
ھمچنان راکد اسـت و آمـارھـای  
ــران در خصــوص   مــرکــز آمــار ای

ــه  ــی    صـدور پــروان ــمــان ھــای ســاخــت
راه حـل  .  گواھی بر این ادعـاسـت 

ــگــردی و  :  دوم  ــان ــھ ــه ج ــع ــوس ت
گردشـگـری  .  گردشگری میباشد 

ــران مــحــیــط زیســت،   ــح ــا ب ھــم ب
خشک شدن تـاالب ھـا و ھـمـه  
ـروژه ای   گیر شدن خاک ریزھا پ

: راه حـل سـوم .   ناکام شده اسـت 
در  .  توسعه فعالیت ھای عمـرانـی 

مقابل این بند یک عالمت سـوال  
ــــود دارد  ــــزرگ وج کــــدام  .  ب

ــر از   ــرانــی؟ مــگ ــروژھــای عــم پ
دزدی ھای میلیونی پولی بـاقـی  
خواھد ماند تا پروژه ھـای وسـیـع  
ـرده را راه انـدازی کـرد؟  !   و گست

ـــارم  ـــھ ـــل چ ـــه  :  راه ح ـــع ـــوس ت
ھای تکنولوژی اطالعـات    فعالیت 

ھای آی تی سـبـب    توسعه فعالیت 

به کارگیری نیروھای جوان و بـا  
استعداد کشور می شود و سـبـب  
ـیـن مـوجـب   اشتغال زایی و ھمچن
ارز آوری قابل مالحظه ای مـی  

سوال این است اگر تـوسـعـه  .  شود 
فعالیت تکنولوژی برای اشـتـغـال  
ـفــر از   ــش از صــدھـزار ن ـی اسـت ب
دانشجویان فارغ التحصیل در ایـن  
ـنـد؟ راه   عرصه از ایران فرار میکن

جلوگیـری از قـاچـاق  :  حل پنچم 
قاچاق کاال سـبـب مـی  .  کاالھا 

ــھــای   ــت ــاری از شــرک ــی شــود بس
ــده و   ــکــســت ش ــدی ورش ــولــی ت
ـیـکـار   بسیاری از کارکنان آنھـا ب
ـری از قـاچـاق و   شـونـد جـلـوگــی
ـرانـی سـبـب   حمایت از کـاالی ای
ـیـکـاری   اشتغال زایی شده و از ب

ـری مـی کـنـد  قـاچــاق  .  جـلـوگـی
ــت   ــا در دس ــا در مــرزھ کــاالھ
اختاپوس مافیای سـپـاه پـاسـداران  

قاچاق کـاال و مـرزھـا  . قرار دارد 
ـیـاردی اسـت  ـل . محل چـپـاول مـی

روزانه تعداد زیادی در مـزرھـا از  
ـر ھـم کـه مـورد   ـب کارگران کـول

ـرنـد  راه  .  حمله نظامی قرار مـیـگـی
ـنـی  : حل ششم  حمایت از کـارافـری

ـنـان  ـم .  و کار آفـری ـت : راه حـل ھـف
اصـالح قـوانــیـن کـار در کشــور  

ـیـن   مسأله ای که در مـورد قـوان
ــروف   ــه کــار ایــران مــع ــوط ب مــرب

ـــن، دســـت  .  اســـت  ـی ــ ـــوان ـــن ق ای
کارفرمایان را در خصوص اخـراج  
کارکنان و تعدیل نیروی کـار بـا  
تغییر تکنـولـوژی بسـتـه اسـت و  
امنیت کاذب برای کـارگـران بـه  
وجود آمـده کـه کـارگـری مـی  
تواند بدون انجام کارھای مـحـولـه  

ھمچنان به شغل خود ادامـه دھـد  
ـیـن   در حالی که بـازدھـی او پـائ

بنابرایـن بـا تـوجـه بـه ایـن  .  است 
شرایط، ھزینه ھای کار نکردن و  
عدم مھارت نیروی استخدامی را  
ـردازد در حـالـی   کارفرما مـی پ
ــه،   ــشـرفــت ـی کـه در کشــورھـای پ
دولت اینگونه ھزینـه ھـا را مـی  
پردازد تـا کـارفـرمـایـان مـتـضـرر  

ـیـن  .  نشوند  ـرایـن اصـالح قـوان بنـاب
ـنـه ھـای   موجود و کاستن از ھـزی
ــرمــایــان، مــوجــب افــزایــش   کــارف
ــه گــذاری ھــا و ایــجــاد   ســرمــای

راه حـلـھـای  .  اشتغال خواھـد شـد 
ـتـصـادی و   دولت و متخصصین اق
برنامه ریزیھای این نـظـام کـاری  
ـیـاد کشـیـدن   ـق است در جھت به ان

 .کارگران 
اینـھـا شـمـه ای از راه حـلـھـای  

اما چـه  .  مشعشع دولت تدبیر بود 
ــرد   ــوریســت و جــھــان گ ــعــداد ت ت
حاضر است به کشوری بیاید کـه  
با حجتب دوران مـرخصـی اش را  

به مملکت سنگسـار  .  سپری کند 
و اعدام بیاید؟ ساخت مسکن ھـم  
. اکــنــون چــالــش بــزرگــی اســت 

بیشتر پروژه ھا ھم در حال تعطـیـل  
مـافـیـای  .  و نیـمـه نـاتـمـام اسـت 

مالی ـ نـظـامـی سـپـاه پـاسـداران  
رابطه تجاری با بیرون از مـرزھـا،  
نبض اقتصاد را در دست گـرفـتـه  

قاچاق کـاال تـوسـط خـود  .  است 
حمایـت  .  اینھا سازماندھی میشود 

از کارآفرینی با کدام پروژه ھـای  
وسیع و رفاه و حـمـایـت مـالـی و  

ایـن  .  اقتصادی انجام خـواھـد شـد 
ـنـده   طرح ھا کاذب و گـمـراه کـن

ـیـکـاری   برای پـوشـانـدن پـدیـده ب
گفته اند دست کارفرما را  .  است 

در اخراج کارگران به اصطـالح بـا  
ــاز   ــد ب ــای ــون کــار ب ــان اصــالح ق
ـیـکـار وارد   ـروی ب ـی گذاشت تـا ن

ــازار کــار شــود  ــن ھــم روش  .  ب ای
مزورانه دولتی است کـه اخـتـالف  
و شکاف نسلی میان کارگران را  
ـرد   ـیـشـب بیشتر و با این روش از پ
ــی   ــعـن ــی، ی صـورت مســالـه اصـل

کاھش بیکاری و ایجاد اشـتـغـال  
راه حـل سـر راسـت و  .  گریز بزند 

ـیـمـه   فوری ما دفاع از اشتغال و ب
ـیـکـار  .  بیکاری است  کـارگـران ب

خـواھـان یـک زنـدگـی انسـانــی  
تقابل با ابعاد فاجـعـه بـار  . ھستند 

ـبـشـی   بیکاری، نیاز فوری به جـن
ــه   ــی ــد و ســراســری عــل ــمــن قــدرت

ــکــاری اســت  ــایــه  .  بــی ــون و پ ســت
اصلی چنین جنبشی نیـز جـوانـان  

ـیـاتـی چـون  .  بیکار ھستنـد  تـجـرب
تجمـع جـوانـان شـازنـد اراک در  
مقابل فرمانداری برای اسـتـخـدام  

ـنـی "در پروژه پاالیشگاه   " امام خمی
ـر   که توانستند فرماندار را نـاگـزی
ـتـوانـد   ـنـد، مـی به پاسخگویی کـن
درسھای آموزنده ای برای تـجـمـع  
در مقابل کارخانـجـات و مـراکـز  
کـار در شـھـرھـای دیـگـر بــرای  
. استخدام جـوانـان آن شـھـر بـاشـد 

استفاده از مـدیـای اجـتـمـاعـی و  
ـیـه   ایجاد گروھھای اعتراضی عـل
بیکاری در صفحات ویـژه فـیـس  
بوک و گردآوری نیرو برای جـلـو  
بردن اعتراض علیه بیکاری یـک  
ـرو و   ـی شکل دیگر از گـردآوری ن
سازمانیابی در این عـرصـه مـھـم  

 . مبارزه است 
 
 

 

 يک دنيای بھتر
 

 برنامه حزب کمونيست کارگری
 را

  بخوانيد
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 اعتراضات 

 
 ھزار پرستار  مقابل مجلس تجمع ٤بیش از 

 کردند
 صبح امـروز سـوم  ٩ بنا بر فراخوانی از قبل داده شده، ساعت  

 ھزار نفر از پرستاران تھران و شھرھای دیـگـر  ٤ اسفند بیش از  
ـابـل   ـق ـزد بـه م ـان، ی چون شیراز، گلستان، اصفـھـان، خـوزسـت
ـیـگـیـری خـواسـتـھـایشـان دسـت بـه   مجلس رفتند و بـرای پ

ھمزمان با این تجمع کـامـیـون داران  .  تجمعی اعتراضی زدند 
نیز در کنار بیش از ھزار پرستار تجمع اعـتـراضـی داشـنـد و  

 .بدین ترتیب جمعیت کثیری در مقابل مجلس جمع بود 
ـنـدگـان   ـای در تجمع اعتراضی امروز از ساعت ده سخنرانی نـم
پرستاران از شھرھای مختلف شروع شد و ھر کدام به گـوشـه  

ـیـشـتـر  .  ای از مشکالتشان اشاره کردند  ـیـت ب ھر لحظه جـمـع
میشد و زیر فشار اعتراض پرستاران در ساعت یازده و چـھـل  

" فراکسیون کارگری مجـلـس " دقیقه علیرضا محجوب رئیس  
در جمع  "  رئیس کمیسیون بھداشت و درمان مجلس " و عزیزی  

ـتـگـو کـردنـد  ـاران  .  آنان حضور یافتند و با آنان گف امـا پـرسـت
خواستار حضور رئیس کمیسوین بھداشت و درمان مـجـلـس و  
ـان شـدنـد  ـاسـخـگـویـی بـه آن .  احضار وزیر بـھـداشـت بـرای پ

ـانـون تـعـرفـه   ـقـوقـھـا و ق ـزایـش ح پرستاران با خواستھـای اف
ـلـغـی   پزشکی و اجرای کامل قانون ارتقای بھره وری که مب
ـیـگـیـری دیـگـر   ـز پ ـی بر حقوقھایشـان اضـافـه مـیـکـنـد و ن

اجـرای  .  خواستھایشان درمقابل مجلس اسالمی تجمع کـردنـد 
ـیـشـتـر و کـاھـش   ـاران ب قانون سختی مشاغل، استخدام پرست
ـلـه   فشار کار بر آنان، استخدام رسمی پرستاران پیمانی از جـم

این خـواسـت مشـتـرک ھـمـه  .  خواست ھای دیگر آنان است 
ـاران و   کارگران از کارگران مراکز صنعتی، معلمان و پـرسـت

ـارانـی  .  بازنشستگان و معلمان است  جالب اینجاست که پـرسـت
که از شھر یزد به این تجمع اعتراضی آمده بودند ، با پـخـش  
شیرینی از ھمکاران معترض خود در محل پذیرایی کردنـد و  

صحـبـت  .  فضایی از ھمبستگی در جمعیت به چشم میخورد 
ـیـون و سـه   ـل ـی بر سر اینست که در حالی که خط فقر سه م
ـاران و   میلیون و نیم اعالم شده است، دستمزدھا و حقوق پرسـت
ـاالتـر از   معلمان و دیگر بخش ھای حقوق بگیر جامعه باید ب

بر سر این خواست است که موجی از اعتـراض  .  این رقم باشد 
در میان پرستاران، معلمان، پرستاران، بازنشـسـتـگـان و بـخـش  

ـتـه اسـت  خـواسـت اصـلـی  .  ھای مختلف جامعه شکل گـرف
پرستاران افزایش حقوقھایشان است و این خـواسـت مشـتـرک  
کل طبقه کارگر اعم از کارگران مراکز صنعتی، معلمـان و  

ـلـمـان اسـت  صـحـبـت بـر سـر  .  پرستاران و بازنشستگان و مـع
اینست که در حالی که خط فقر سه میلیون و سه میلیون و  
نیم اعالم شده است، دستمزدھا و حقوق حقوق بگیریان جامعـه  

بـر سـر ایـن خـواسـت اسـت کـه  .  باید باالتر از این رقم باشد 
ـاران،   ـلـمـان، پـرسـت ـاران، مـع موجی از اعتراض در میان پرسـت
ـتـه   بازنشستگان و بخش ھای مختلف جـامـعـه شـکـل گـرف

تجمع اعتراضی پرستاران در ساعت دوازده و نیم ظـھـر  .   است 

پایان یافت و در خاتمه این تجمع اعتراضی نماینده الریجـانـی  
ـا   ـنـد ب ـزده اسـف وعده داده است که ده روز دیگر یعنی در سـی

ـار دیـدار کـنـد  ـیـر خـانـه پـرسـت ـاران  .  شریفی مـقـدم دب پـرسـت
خواستھای خود را دارند و اعالم کـرده انـد کـه اگـر جـواب  

تجمـع اعـتـراضـی  .  نگیرند به اعتراضاتشان ادامه خواھند داد 
 آذر و خـرداد  ٢٣ امروز پرستاران بدنبال تجمعات قبلی آنان در  

پرستاران اعالم کـرده بـودنـد کـه اگـر بـه  .  ماه انجام گرفت 
ـیـگـیـر   خواستشان پاسخ داده نشود دوباره جمع خواھند شد و پ

 .مطالباتشان خواھند شد 
 

تجمع کارگران آبفای اھواز در اعتراض به 
  ماه مزد معوقه٥پرداخت نشدن 

نفر از کارگران پیمانکاری اداره آب و فـاضـالب  ٧٠ :   اسفند ٤ 
ـتـر     ماه حقوق دریافت نکـرده ٥ اھواز که   ـابـل دف ـق انـد  در م

ـان   «پرتو داچک »شرکت پیمانکاری   ـان کـی ـاب ـی واقـع در خ
 .پارس اھواز تجمع کردند 

 
در  «زمستان یورت»کارگران معدن 

 ماه حقوق تجمع ٤اعتراض به تعویق 
 کردند

ـان  » نفر کارگر معدن زغـال سـنـگ  ٧٠٠ :    اسفند ٣  زمسـت
ـلـومـتـری  ١٤ واقـع در فـاصـلـه  )  شمال غـرب (  «یورت   کـی

ـان  در اعـتـراض بـه   شھرستان آزادشھر از توابع استان گلـسـت
 ماه حقوق معوقه و  کاھش حـقـوق و نـوع قـرارداد  ٤ تعویق  

 .کار  مقابل درب ورودی معدن تجمع کردند 
  «سپکو »اعتراض و اعتصاب کارگران  

ــنــد ٢  ــف ــارگــران یــکــی از شــرکــت ٢٠٠ :  اس ــر از ک ــف ــای    ن ھ
 عسلویه در اعتـراض بـه پـرداخـت نشـدن  ١٣ پیمانکاری فاز  

ـایـی   ـا بـرپ حقوق و مزایای مزدی  طی سه ماه گـذشـتـه، ب
تجمع اعتراضی در مقابل درب ورودی سایت، مـانـع ورود و  

کارگران شاغل در شرکت پیمـانـکـاری  ..  ھا شدند   خروج خورد 
سپکو میگویند؛  عالوه بر پرداخت نشدن سه مـاه دسـتـمـزد،  
دست کم حق بیمه آنان از نیمه دوم سال تاکنون پرداخت نشـده  

کارگران معترض پیش از آنکه در اقدامی اعـتـراضـی  .  است 
 مـنـطـقـه عسـلـویـه را بـه روی  ١٣ ھای ورودی فـاز    درب 

ھا ببندند، در طول ساعات کاری روز گذشته به نشانـه    خودرو 
اعتراض در محل کار خـود از انـجـام کـار خـودداری کـرده  

ـان    بودند اما چون این اقدام نتیجه  ـای ای در پی نـداشـت، در پ
ھـای ورودی    ساعت کاری تصمیم گرفته شد در مقابل درب 

 . تجمعی برگزار کنند 
 
 

 تجمع  اعتراضی کارگران بافق 
ـاری   ـال جــ ـــرض اخـــراجـــی درســ ـت ـارگـــران مـــعــ ـــعـــدادکــ ت

 .نفرردشد ٣٠٠ ازمرز 
ـافـق   ٢٥٠ بیش از  :  اسفند ٢   نفر از کارگران معدن کوشک ب

 نفر از ھمکارانشان و عـدم پـرداخـت  ١٦ در اعتراض به اخراج  
ـابـل درب وردی  ٢ حقوق و دستمزدشان طی   ـق ماه گذشـتـه م

ـنـد (از ابتدای ماه جاری  . معدن تجمع کردند  کـارفـرمـا  )  اسف
ـاز در  ١٦  ـنـی و روب  نفر از کارگران را که در معادن زیرزمـی

مشـغـول بـه کـار  ...  ھای انتظامات، سنگ شـکـن و   بخش 
در طـول  :  یکی از کارگران گـفـت .  بودند را اخراج کرده است 

ھـا    ھای گذشته بعد از ھر دوره از اعتراضات کارگری بار   ماه 
شـود    به ما وعده داده شد که به مطالباتمان رسیـدگـی  مـی 

یـکـی دیـگـر از  .   انـد   ھا ھمچنان محـقـق نشـده   اما این وعده 
ھـایـی اسـت    دالیل اعتراض امروز کارگران محقق نشدن وعده 

ـبـت  ھـایـی اسـت کـه در روزھـای    که در خصوص حذف غی
اعتراض برای کارگران حاضر در تـجـمـعـات مـحـاسـبـه شـده  

ھایی که کارگران معدن در واکنش بـه تـعـویـق    در روز .  است 
پرداخت مطالبات خود اعتصاب کرده بودند، واحد اداری ایـن  

 روز اول دی  ٦  روز آخر آذر و  ٤ معدن برای تمامی کارگران  
ـا بـر  .  را غیبت محاسبه کرده است  ـن این در حالیست کـه  ب

ـامـیـن وعـده   ادعای این کارگر،کارفرما در جلسه شـورای ت
کرده بود که غیبـت کـارگـران در روزھـای اعـتـراضـات را  

 .کند   حذف می 
 

با اعتراضات مداوم کارگران، وعده 
پرداخت بخشی از مطالبات کارگران توسط 

 کارفرمای تبریز کف
ـز  :   اسفند ١  ـبـری بدنبال سه روز تجمـع اعـتـراضـی کـارگـران ت

کف، مدیریت این کارخانه وعده داد که طلبـھـای کـارگـران  
ایـن  .  را به زودی و تا پایان سال جاری پرداخت خـواھـد کـرد 

 ماه دستمـزد خـود را طـلـب  ٧ کارگران با احتساب ماه بھمن  
و از اول سال جاری تا کنون فقط دسـتـمـزد مـاھـھـای  .  دارند 

فروردین، اردیبھشت، شھریور، مھر و آبان به آنھا پرداخت شـده  
ـتـرض ایـن  .  است  ـا کـارگـران مـع در نشستی که مدیریت ب

کارخانه داشته است، مقرر شده که تا پایان سال مبالغی بیـن  
 میلیون ریال به ھر یک از کارگرانی کـه حـقـوق  ٥٠  تا  ٤٠ 

ـادی  .  و دستمزد آنان تعویق افتاده است پرداخت شود  تعـداد زی
ـا  ٩٢ از کارگران این کارخانه از سال   ـیـن یـکـصـد ت   ١٦٠  ب

ـاکـنـون   ـا طـلـب دارنـد و ت میلیون ریال از بابت حقوق و مـزای
اقدامی برای پرداخت این مطالبات از سوی مدیران کارخـانـه  

 .صورت نگرفته است 
  ٢٩  و  ٢٨ ( کارگران کارخانه تبریز کف روزھای  :   بھمن ٢٩ 

ـا  در  ٦ در اعتراض به تعویق  )  بھمن ماه   مـاه حـقـوق مـزای
ـا  .  محوطه کارخانه تجمع کردند  مطالبات معوقه کـارگـران ت

 مـاه  ٤  ماه بوده اما کارفرما اخیرا  ٦ چند ماه قبل بیشتر از  
آن را به صورت یکجا بـه حسـاب کـارگـران پـرداخـت کـرده  

عالوه بر تعویق حقوق کـارگـران قـدیـمـی کـارخـانـه،  .   است 
 نفر از کارگرانی  کـه از مـھـر مـاه بـه  ٦٠ کارفرما حقوق  

 .استخدام کارخانه در آمده اند را پرداخت نکرده است 
 

کارگران پلی اکریل اصفھان با اعتراضات 
دستمزد دی )  اسفند٣(مداوم توانستند در 

و حقوق معوقه . ماه را از کارفرما بگیرند
 اسفند پرداخت ٢٠بھمن ماه کارگران 

 .خواھد شد
تجمعات اعتراضی کارگران و رانندگان 

 اکریل اصفھان  پلی
کارگران و رانندگان کارخانه پلی اکـریـل اصـفـھـان  :  بھمن ٢٩ 

در اعتـراض بـه پـرداخـت نشـدن دسـتـمـزدھـایشـان دسـت بـه  
ـنـدگـان  ٢٧ در  .   تجمعات اعتراضی مداوم  زدنـد   بـھـمـن ران

ـیـل پـرداخـت   سرویس ھای حمل و نقل در پلی اکریـل بـه دل
ھای آبان، آذر، دی و بـھـمـن    ماه (  ماه حقوق معوقه  ٤ نشدن  
با تاخیر یک ساعته کارگرانی را که قصد رفتـن  )  ٩٣ سال  

ـنـد، جـابـجـا کـردنـد  ـفـر از  .  به منازل خود داشـت و دویسـت ن
 بـھـمـن  ٢٩  و  ٢٨ کارگران  کارخانه پلی اکریل در روز ھای  

دی و  ( در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات دو ماه اخـیـر  
به مدت چند ساعـت در مـحـوط کـارخـانـه  )  ٩٣ بھمن سال  

 –زیر فشار این اعتراضات مسـئـوالن مـالـی  .  تجمع کردند 
اکریل با حضور در جمـع کـارگـران وعـده    اداری کارخانه پلی 
 .ھا رسیدگی خواھد شد   ھای آن   دادند که به خواسته 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ھای یدک کش  نارضایتی کارگران کشتی
 خرمشھر از پیمانکار

ھای یدک کش در خـرمشـھـر بـه شـرایـط    کارگران کشتی 
 .کاری خود اعتراض دارند 

ـانـوردی  ١٢٧ : بھمن ٢٩  ـادر و دری  نفر از کارگران اداره کل بن
دھنـد    ھای یدک کش تشکیل می   خرمشھر کارگران کشتی 

بـه کـار   «فن آوران بحـر »»که به واسطه شرکت پیمانکاری  
ــن  .  جـدا سـازی کشـتـی از یـدک کــش اشـتـغــال دارنـد  ای

کارگران از شرایط کار با این پیمانکار به دلیـل نـوع قـرارداد  
ـیـن پـرداخـت نشـدن بـخـشـی از اضـافـه   کار خود و ھـمـچـن

ـیـمـانـکـاری از  . ھا اعتراض دارند   کاری   مـاه  ٨ این شرکت پ
ھای یدک کـش را بـر    پیش که مسئولیت کارگران کشتی 

ای از اضـافـه    عھده گرفته است از پرداخت بخش قابل توجـه 
ھـر  .  کـنـد   ھای کارگـران در ھـر مـاه خـودداری مـی   کاری 

 سـاعـت در مـاه کـار  ٣٦٠ ھای یدک کش    کارگر کشتی 
ـزان کـار  .  کند   می  ـانـونـی  ١٩٢ از ایـن مـی  سـاعـت کـار ق

ـایـد بـه   کارگران است و مابقی ساعات کار بر اساس قانون ب
عنوان اضافه کاری پرداخت شود اما کارفـرمـا از مـجـمـوع  

ـقـط  ١٦٨   سـاعـت آن را بـه  ١٢٠  ساعت اضافـه کـاری ف
ـاطـق آزاد  .   کند   کارگران پرداخت می  ـیـس مـن اداره کار و رئ

ـات    آبادان طبق خواسته کارگران از کارفرما خواسته  ـب اند مطـال
 و سایر مزایای کارگران یـدکـش را    مربوط به اضافه کاری 

ـیـت آن نـمـی  ـار مسـئـول . رود   پرداخت کند اما کارفرما زیر ب
  ٨ ھـا در    عالوه بر پرداخت نشدن بخشی از حق اضافه کـاری 

ـای اضـافـه کـاری   ـیـمـه مـزای ماه گذشته، کارفرمـا حـق ب
کـنـد کـه ایـن    کارگران را به تامین اجتماعی پرداخـت نـمـی 

ـنـگـام   موضوع باعث کاسته شدن از مستمری کارگران در ھ
ھای یـدک    کارگران پیمانی کشتی .  بازنشستگی خواھد شد 

ـتـرض  ـان  .  انـد   کش ھمچنین به قراردادھای کاری خـود مـع آن
ـاه مـدت    گویند عالوه بر اینکه کارفرما قرارداد   می  ھای کوت
کنـد، در مـتـن قـرارداد     ماھه با کارگران منعقد می ٤  تا  ٣ 

ـال در  .  بسیاری از معیارھای قانونی وجود ندارد  به عنوان مث
ھـا    متن قرارداد کارگران در خصوص پرداخت اضـافـه کـاری 

ـتـمـی دیـده  ...  ھـا و   ھـا، جـمـعـه کـاری   ھمانند شب کاری  آی
ـقـه .  شود   نمی  ـی ای    کارفرما در پرداخت حـقـوق کـارگـران سـل

 .دھد   کند و رقم آن را به صورت دلخواه تغییر می   عمل می 
بعد از ھـر دوره از قـرا دادکـاری، ایـن  :  گروکشی کارفرما 

ـات   ـب شرکت پیمانکاری با گرو نگه داشتـن بـخـش از مـطـال
گـویـد    کند و مـی   کارگران آنان را وادار به تسویه حساب می 

اگر برگه تسویه حساب را امضاء نکنید از قـرا داد بـعـدی  
اخیرا ھم از کارگران خواستـه شـده اسـت اگـر  .  خبری نیست 

ـاداش    برگه  ھای تسویه حساب را امضاء نکنید از عیدی و پ
 .پایان سال خبری نیست 

 
در " استیم"اعتصاب کارگران شرکت 

 پتروشیمی ایالم
در کـارخـانـه  "   استیـم " کارگران شرکت پیمانکاری  :  بھمن ٢٨ 

ــرداخــت   ــه عــدم پ ــالم در اعــتــراض ب ــمــی ای ــروشــی ــاه  ٤ پــت م
 .دستمزدھای پرداخت نشده  دست به اعتصاب زدند 

 
تجمع اعتراض آمیز کشاورزان عنبرآبادی 

 در مقابل فرمانداری
ـادی  کـه زحـمـات و سـرمـایـه  :   بھمن ٣٠  کشاورزان عنبرآب

ـا تـجـمـع    گذاری یک ساله خود را بر باد رفته می دیدنـد ب
ـیـت مـوجـود   در مقابل فرمانداری  اعتراض خود را به وضـع

ـارھـا را  :  اعالم کردند گلشنی کشاورز عنبرآبادی گفت   خـی

ـنـی  ١٠٠ کیلویی     ٢٠٠٠ تومان از ما می خرند یعنی کـارت
تومان که پول کارتنشان ھم نمی شود و ما تمام داراییمـان را  

ـنـده  . خرج کشاورزی کرده ایم   کشاورز دیگر با گالیه از نمای
ـان  :  مجلس ازجیرفت گفت   ـات در مـی نماینده  قبل از انتخاب

ـاورد   ـی ما حضور پیدا کرد و قول مساعد داد که اگـر رأی ب
مشکل کشاورزان جنوب را حل می کنـد امـا مشـکـل مـا  

: کشـاورز دیـگـری گـفـت  .  حل نشد بلکه بیشـتـر ھـم شـد 
ـان   نماینده مجلس، در سخنرانی خود در مسجد جامع شـھـرسـت
عنبرآباد قول صادرات محصوالت جنوب کـرمـان را داد امـا  
محصوالت ما صادر نشده انـد و روی دسـتـمـان مـانـده انـد  
مسئولین به فکر ما نیستند و فقط موقع انتخابات است که  
یادی از ما کشاورزان می کنند ،  یک بار ھم نشـده اسـت  
ـا در زمـیـن   ـار ی که نماینده و مسئولین  ما در میدان تـره ب
ــد و از نــزدیــک   ـن ــدا کــن ـی ھـای کشـاورزی مـا حضـور پ

ـنـده  رأی داده ایـم کـه  .  مشکالت ما را ببیند  ـای ما به نـم
ـنـکـه   مشکالت ما کشاورزان را در مجلس مطرح کند نـه ای

گفتنی است قصه پـر غصـه  .  در سکوت کامل به سر ببرد  
کشاورزان جنوب استان کرمان چندین سال اسـت کـه ادامـه  
ـنـه انـجـام نشـده   دارد و ھیچ اقدام قابل توجه ای در این زمی
است و ھر ساله شاھد افت قیمت محصوالت کشاورزی مـی  

 .باشیم 
 

تجمع اعتراضی معلوالن زنجانی برای 
 باردوم درسال جاری

ـا حضـور در  :  بھمن ٢٩  معلوالن معترض به وضعیت مسکن ب
ـار   ـان زنـجـان خـواسـت مقابل ساختمان اداره کل بھزیستـی اسـت

در ایـن تـجـمـع  .  رسیدگی به وضعیت مسـکـن خـود شـدنـد 
ـیـت   معلوالن زنجانی خواستار رسیدگـی مسـئـوالن بـه وضـع

 طـی سـفـرھـای  ١٣٨٨ در سال  . پروژه مسکن معلوالن شدند 
ـلـوالن و    استانی دولت دھم مصوبه  ای در زمینه مسـکـن مـع

طی این مصوبـه  .  قشر کم درآمد در استان زنجان تصویب شد 
ھای خاتم و پونک بـه     واحدی به نام ٥١ قرار شد یک پروژه  
الـحـسـنـه در     میلیون تـومـان وام قـرض ٣ شرط دریافت فقط  

ھای اعضـاء در     نفر قرار گیرد که با پیگیری ٥١ اختیار این  
 اداره کل بھزیستی استان زنجان اعـالم کـرد کـه  ١٣٨٩ سال  

 میلیون تـومـان و  ٥ به دلیل کم آمدن بودجه با پرداخت نفری  
ـا  ١٣٨٩ از سال  . خانه شوید   توانید صاحب   نصب آسانسور می   ت

ـا   به امروز ھنوز از آسانسور و تکمیل پروژه خبری نشده که ب
 اردیبھشت مـاه سـال  ٣١ پیگیری معلوالن و تجمع اعضاء در  

جاری باالخره مدیر کل بھزیستی استان وعده استارت و آغـاز  
کار پروژه را دادند که بعد از آغاز کار با مشکالت جـدیـدی  

ـار اسـت کـه  .  روبرو شده است  شایان ذکر است، این دومیـن ب
ـاسـخ عـلـت   ـافـت پ در سال جاری معلوالن زنجانی بـرای دری

ـیـش از  .  انـد     مشکالت خود از مسئوالن اقدام به تجمع کـرده  پ
این نیز معلوالن در مقابل ساختمان استانداری زنجان اقدام بـه  
تجمع کردند و خواستار حل مشکالت مسکن خود بودند کـه  
ـان مـدیـر کـل   با وعده آغاز این پروژه توسط مرتضی مکـاری

 .بھزیستی استان زنجان به تجمع خود پایان دادند 
 

 امضایی بازنشستگان تھران ١٠٠٠طومار 
 «حداقل مستمری»برای افزایش واقعی 

٩٤ 
بازنشستگان تامین اجتماعی شھر تھران با امضای طومـاری  
ـا   ـنـد ت از نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواسـت

 بیمه شدگان بازنشسته، از     مستمری ٩٤ در آستانه شروع سال  
کار افتاده و مقرری بگیر این سازمان بر اساس سبد واقـعـی  

امضا کنندگان ایـن طـومـار  .  ھای زندگی افزایش یابد   ھزینه 
که تعداد آنھا در حدود ھزار نفر عنوان شده است مدعـی انـد  
ـابـت   مبالغی که ھم اکنون توسط سازمان تامین اجتماعـی ب

ـقـر مـوجـود    پرداخت می  «  حداقل مستمری » ـا خـط ف شود ب
از یـکـسـو  :  در این طورمـار آمـده اسـت .  فاصله زیادی دارد 

 میلیون نفری مستمری بگـیـران  ٥  درصد از جامعه  ٥٥ حدود  
ـنـد و از سـوی    این سازمان را حداقل بگیران تشکیل مـی  دھ

ـتـمـاعـی   ـامـیـن اج دیگر متوسط دریافتی کل بازنشستگان ت
ـا   ـیـت ب رقمی در حدود یک میلیون تومان است و این وضـع

بازنشستگـان تـھـرانـی  . ھای اقتصادی ھمخوانی ندارد   واقعیت 
با یادآوری شرایطی که در بند دوازدھم از اصل سوم و اصـل  
ـار اجـرای   بیست و نھم قانون اساسی تعیین شده است خـواسـت

در  .   قانون تامین اجتماعی شـده انـد ١١١  و  ٩٦ کامل مواد  
بند دوازدھم از اصل سوم قانـون اسـاسـی دولـت مـکـلـف بـه  

ریزی اقتصادی صـحـیـح و عـادالنـه بـر طـبـق ضـوابـط    پی 
اسالمی جھت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن ھر نوع  

ھای تغذیه و مسکن و کار و بھداشت و    محرومیت در زمینه 
شده است ھمچنین به موجب اصل بیست و نـھـم  .  تعمیم بیمه 

ـتـمـاعـی از نـظـر   ـأمـیـن اج قانون اسـاسـی بـرخـورداری از ت
سرپرسـتـی،    بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی 

ــدمــات    درراه  ــه خ ــاز ب ــی ــح، ن ــوان ــوادث و س ــدگــی، ح مــان
ـیـمـه و    بھداشتی  درمانی و مراقبتھای پزشکی بـه صـورت ب

غیره، حقی است ھمگانی کـه دولـت مـوظـف اسـت طـبـق  
قوانین از محل درآمدھای عمومی و درآمدھـای حـاصـل از  
مشارکت مردم، خدمات و حمایتھای مـالـی فـوق را بـرای  

به مـوجـب مـواد مـواد  .  یک یک افراد کشور تأمین کند 
ـامـیـن  ١١١  و  ٩٦  ـز سـازمـان ت ـی ـتـمـاعـی ن  قانون تامیـن اج

ــمـری  ــیـه مسـت ـزان کـل ـتـمــاعـی مـکــلـف اسـت مـی ھــای    اج
بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مـجـمـوع مسـتـمـری  
ـار   بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکـب
ـا تـوصـیـب   کمتر نباشد را با توجه به افزایش ھزینه زندگی ب
ـزان مسـتـمـری   ھیات وزیران به ھمان نسبت افزایش دھد و می
از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگـی و مـجـمـوع  
مستمری بازماندگان در ھر حال نباید از حداقل مزد کـارگـر  

 .عادی کمتر باشد 
 

اعتراض کارگران بازنشسته مجتمع کشت و 
صنعت ھفت تپه به عدم اجرای طرح 

 بندی مشاغل درموردشان طبقه
ـفـر از  ٤٠٠ بھمن، بیش از  ٢٨ در ادامه  تجمعات اعتراضی    ن

کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت ھفت تپـه کـه از  
 بازنشسـتـه  ٩٣  مرداد ماه  ٣١  تا  ٩٢  اسفند ماه سال  ٢٥ تاریخ  
ـقـه   اند نمی   شده  ـنـی طـرح طـب ـی ـازب ـای ب ـنـدی    توانند از مـزای ب

ھای اخیر در این واحد تولیدی اجـرا شـده    مشاغل که در ماه 
کارگران بازنشسته که در زمان اشـتـغـال  .  است برخوردار شوند 

ـا عـنـوان  ـاد کــار یـک، دو و سـه در    ب ھـای شــغـلـی اسـت
ـیـت    بخش  ـال ـیـکـی و کشـاورزی فـع ـزات مـکـان ـی ھای تـجـھ
ـازنشـسـتـگـی   می  شـان بـعـد از    کردند، به دلیل صدور حکـم ب

توانند ھمچون شـاغـالن    بندی مشاغل نمی   بازبینی طرح طبقه 
ـالـغ مـربـوط بـه   ـب ـنـی م ـی و بازنشستگان اخیر از مزایای بازب

ـنـد    کارگران می .  ھای شغلی خود  برخوردار شوند   عنوان  گـوی
ـان  )  ٩٣ شھریور  (درست یک ماه   ـازنشـسـتـگـی آن بـعـد از ب

ـپـه   بازبینی طرح طبقه بندی مشاغـل در مـجـتـمـع ھـفـت ت
اجـرایـی شـده اسـت و ایـن در حـالـی اسـت کـه در زمــان  

اند و سالھاسـت کـه    ھای مخصوص را پر کرده   شان فرم   اشتغال 
ـتـظـر اجـرای ایـن طـرح بـوده  ـن . انـد   ھمچون سایر کارگـران م
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کارگران بازنشسته گفتند در زمان تشکیل پرونده و پر کـردن   
ھمـه کسـانـی کـه ایـن  »ھا، به آنان وعده داده شده است    فرم 
ـای    اند حتی بعد از بازنشستگـی   ھا را پرکرده   فرم  شـان از مـزای

 .  شوند   این طرح برخوردار می 
 

 گزارش
 

روزجھانی دفاع از حق  - فوریه ١٨
 !اعتصاب

 از طـرف اتـحـادیـه جـھـانـی سـنـدیـکـاھـا  ٢٠١٥  فوریه  ١٨ 
(ITUC)  روزجھانی دفاع از حق اعتصاب اعالم شـده اسـت .

ـاشـعـار   دسـت  »تعیین روز جھانی دفاع از حـق اعـتـصـاب ب
ـنـوع  ــل یـورش گــروه   «! درازی بـه حـق اعـتـصـاب مــم ـی بـدل

به آزادی اعـتـصـاب   (ILO)کارفرمایان سازمان جھانی کار  
این اتحادیـه از  . و زیرسئوال بردن این حق مسلم کارگران است 

ـیـن   تمامی سندیکاھا در سراسرجھان خـواسـتـه اسـت بـه ھـم
 فوریه دست به اقدامات اعتراضی چـون  ١٨ مناسبت در روز  

ـیـمـایـی و  ـپ ـنـد ....  کنفرانس، تجمـع، تـظـاھـرات، راھ ـزن در  .  ب
ـیـس،   کشورھای ترکیه، پاکستان، کامبـوج، مـراکـش، سـوئ

... فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، آلبانی، پاراگوئه، شیلـی و 
 . اقدامات اعتراضی صورت بگیرد 

 
اعالم اسامی کشته شدگان حادثه سقوط 

 آسانسور حمل بار
در پی حادثه  سقوط آسانسور حمل بار در یک مـجـتـمـع در  

ـفـر  ٩ حال ساخت در اصفھان، که به کشته و مجروح شـدن    ن
ـانـونـی اسـامـی کشـتـه   انجامید، روابط عمومی پزشـکـی ق

شـدگـان ایـن    اسامی كشتـه .   شدگان این حادثه را اعالم کرد 
اسـمـاعـیـل  :  حادثه سقوط آسانسور حمل بار عبـارت اسـت از 

بیگی، اکبر دیانی، محمود افشاری، غـالمـرضـا عـطـایـی،  
ـلـه نـجـاتـی و   حسین مرادی، محـمـود چـھـرآزی، قـدرت ال

گفتنی است بر اثر حادثه  سـقـوط آسـانسـور  .  اسماعیل بختیار 
ـاع   ـف حمل بار در یک مجتمع مسکونی در حال ساخت از ارت

ـیـن  ٨  متری در بلوار کشاورز اصفھان،  ٣٠  ـیـن سـن  کارگـر ب
 سـالـه  ٣٠  ساله، در دم جان باختند و یک کارگر  ٤٠  تا  ٣٠ 

 .نیز به شدت مصدوم شد 
 

 ویژه اعتراض پرستاران
جامعه پرستاری طـی یـک سـال  .  روز پرستار نزدیک است 

از نوشتن دو نامـه   .  گذشته روزھای پر التھابی را سپری کرد 
ھـای مـتـعـدد در    سرگشاده به رییس جمھور و طرح شـکـایـت 

 مجلس، تا برگزاری تجمعات اعـتـراضـی  ٩٠ کمیسیون اصل  
شان که که در یـک    متعدد برای پیگیری مطالبات صنفی 

ـلـی بـرای   مورد اثبات شده، منجر به صدور حکم تبعیـد شـغ
ـار شـد  ـاران مـی .  دبیر کل خانه ی پـرسـت ـنـد مـا    پـرسـت گـوی
ـانـونـی  .  مطالبات زیاد و نامعقولی نداریم  آنچه حق اسـت و ق

ھـا بـه طـور    آن .  است، مدتھاست در حال خاک خوردن اسـت 
مشخص نسبت به عدم اجرای قانون تعرفه گـذاری خـدمـات  

  ١٣٨٧ واقعیت این اسـت کـه از سـال  .  اند   پرستاری معترض 
ـانـون   ـبـدیـل بـه ق که طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری ت

ـنـوز اجـرایـی نشـده اسـت  وارد  .............  شده، این طرح ھ
ـاران در پـی اجـرای   آمدن فشار کاری بیش از حد بـر پـرسـت
ـتـی   ـارضـای طرح تحول نظام سالمت نکته  دیگری است کـه ن

ـتـه  .  پرستاران را تشدید کرده است  ـیـسـت کـه گـف این در حـال
ـیـرو مـواجـه    می  ـبـود ن شود جامعه  پرستاری به شدت با کـم

ھـای    بخشی از دالیل کمبود نیرو، مربوط به مھـاجـرت .  است 
ـیـن   ـال ـان کـه فـع گسترده  پرستاران است و بخشی دیگر آنچـن

ھـای    پرستاری به آن اذعان دارند ناشـی از کـم شـدن جـاذبـه 
ـیـن   حرفه  پرستاری به دلیل عدم وجود رضایت شغلـی در  ب

 .پرستاران است 
  

پرستاران سراسر کشور فردا مقابل مجلس 
 کنند تجمع می

ـاران    محمد شریفی :  اسفند ٢  ـیـت پـرسـت ـاد از وضـع مقدم با انتق
پیرو جلساتی که تاکنون کمیته پیگیـری  :  کشور اظھار کرد 

ـاسـت جـمـھـوری داشـتـه اسـت،   ـتـر ری ـا دف مرکزی تھـران ب
مشکالت و مطالبات جامعه پرستاری به سمع و نظـر دکـتـر  

ـان مسـائـل    روحانی رسیده   است و رئیـس جـمـھـوری در جـری
اند اما متاسفانه تاکنون اقدامی در ایـن    پرستاری قرار گرفته 

مدیرکل خانه پرستاری علـت  . ........ زمینه انجام نشده است 
مھاجرت و اشتغال پرستاران ایرانـی بـه کشـورھـای تـرکـیـه،  

ـاری دانسـت و    دبی و قطر را پایین بودن شاخص    ھـای پـرسـت
ھای پرستاری کشور مـا در حـد کشـورھـای    شاخص :  گفت 

جامعه پرستاری تاکنون برای رسـیـدن بـه    عقب افتاده است،  
ھای قانونی و مـجـاز را    ھای خود تمام راه   مطالبات و خواسته 

گـذاری خـدمـات    پیموده است و ھم اکنون نیز خواستار تعرفـه 
 سـال  ٨ گذاری نسبی خدمات اسـت کـه از    در کتاب ارزش 

ـنـوز کـه   پیش در مجلس شورای اسالمی تصویب شـده و ھ
متاسفانه وزارت بھداشت در این مـورد از مـجـلـس تـمـکـیـن  

ـارد بـودجـه بـه ایـن  ١٠ رغم اینکه    کند و به   نمی  ـی ـل ـی  ھزار م
ـاقـی بـرای    وزارت  ـف خانه اختصاص یافته اسـت امـا ھـیـچ ات

ـنـکـه وزارت  .  جامعه پرستاری نیفتاده اسـت  ـا تـوجـه بـه ای ب
ـات و خـواسـتـه جـامـعـه   ـب بھداشت و نظام پرستاری به مـطـال

ـان    پرستاری تاکنون بی  توجھی کرده است بر ھمیـن اسـاس آن
ـاران سـراسـر   نیز جشن روز پرستار را تحریم کردند و فردا پرست
کشور مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع خواھند کـرد بـه  
ـار را در سـالـن وزارت   طوری که ھر ساله جشن روز پـرسـت

کردند اما امسال با تـوجـه بـه تـعـداد کـم    کشور برگزار می 
کنندگان این جشن را در سالـن امـام عـلـی دانشـگـاه    شرکت 

به دنبال تشکیـل  :  وی ادامه داد .  شھید بھشتی برگزار کردند 
ـاری در تـھـران در سـایـر   کمیته پیـگـیـری مـرکـزی پـرسـت

ـتـه    شھرستان  ـی ھا از جمله شیراز، اصفھان، قزوین و یزد نیز کـم
ـتـه  ـی ـانـی بـه    تشکیل شد و کمیته مرکزی و کـم ھـای اسـت

ـیـگـیـری    شکل  ـاری را پ ھای مختلف مطالبات جامعه پرسـت
ـا امـام   ـیـگـیـری شـیـراز ب کردند که به عنوان مثال کمیته پ

استانداری و مسئوالن ارشد استان به مذاکره پـرداخـتـه    جمعه،  
 .است 
 

 ھمنوایی جشن و اعتراض
ـنـد   ـار امسـال ھـم وزارت بـھـداشـت مـان در آستانه روز پـرسـت

ـفـی    ھا و مراسم   سالھای گذشته تصمیم دارد جشن  ـل ھای مخـت
این درحالیست که بـه  .  برای گرامیداشت این روز برگزار کند 

ـیـل بـی  ـار، بـه دل تـوجـھـی بـه    گفته  دبیر کـل خـانـه  پـرسـت
ـاران، آن   خواسته  ـار را    ھای به حق پرسـت ھـا امسـال روز پـرسـت

ـار   «محمد شریفی مقدم ». اند   تحریم کرده  در آستانه  ھفته  پرست
آنچه در یک ساله گذشته باعث بروز اعتراضات در جامـعـه  
ـا گـفـت  ـن ـل : پرستاری کشور شده است، را تشریح کرد و به ای

در ابتدای سـال بـود کـه وزارت بـھـداشـت وعـده اسـتـخـدام  
ـیـمـانـی   ـاران را بـه صـورت پ پرستاران را داد و قرار بود پرست
ـا ایـرادی کـه   استخدام کند که در حین بـرگـزاری آزمـون ب
سازمان مدیریت به برگزاری این آزمون وارد دانسته بـود ایـن  

مشـکـالت  .  آزمون تبدیل به آزمون اسـتـخـدام شـرکـتـی شـد 
پرستاران شرکتی ھم که بر کسی پوشیده نیست و در یـک  
دھه  اخیر با مشکالت و مسائل متفاوتی درگیـر بـودنـد، بـه  

ـال نـکـردنـد  ـب ـق ـنـھـا  .  ھمین دلیل پرستاران از این آزمـون اسـت ت
ھا که به دلیل شـرایـط خـاص    بخشی از پرستاران در شھرستان 

شان مجبور به شرکت در آزمون بودند شـرکـت کـردنـد    کاری 
ـا    که آن  ھا ھم در حال حاضر با تاخیر در پرداخت حقوق و مزای
پـس از  :  وی ادامه داد .  اند و به شدت ناراضی ھستند   مواجه 

طرح تعـرفـه  )  آزمایشی ( آن وزیر بھداشت وعده  اجرای پایلوت  
گذاری خدمات پرستاری را مـطـرح کـرد و گـفـت کـه در  

طرحـی  .  شود   چندین بیمارستان به صورت پایلوت اجرایی می 
که ھرگز عملی نشد و ھنوز ھم بحث اجـرای طـرح تـعـرفـه  

شریفی مقدم از اجـرای  .  ای از ابھام قرار دارد   گذاری در ھاله 
طرح تحول نظام سالمت و از فشار مضاعفی که بر جـامـعـه   
پرستاری کشور در پی اجرای این طرح وارد شده اسـت ابـراز  

امسـال طـرح تـحـول نـظـام سـالمـت  : نارضایتی کرد و گفـت 
ای در    مطرح شد اما علی رغم اینکه برای این طرح بـودجـه 

ـزریـق شـد،  ١٠ حدود    ھزار میلیارد تومان به وزارت بھداشت ت
ـاده  ٣ در   ـف  مرحله  اول به ھیج عنوان از مشارکت پرستاران است

ھا جایگـاھـی    نشد و اساسا جامعه  پرستاری در تصمیم گیری 
ـانـونـی و حـقـوق   ـات ق ـب نداشتند تا بتوانند در ارتباط با مطال

ـنـد  پـس از آن در فـاز  .  صنفی خود با مسولین سخن بـگـوی
ـنـکـه    برابر شدن تعرفه ٣ سوم، به دلیل   ھای پزشـکـی بـرای ای

بگویند ماھم به فکر پرستاران ھستیم، آمدند و طرح پـرداخـت  
 ..........مبتنی بر عملکرد را اجرا کردند 

 
 ایی که عملی نشد وزارت بھداشت و وعده

ھای وزارت بھداشـت در    عضو شورایعالی نظام پرستاری وعده 
نتیجـه خـوانـد و    خصوص ارتقاء سطح عملکرد پرستاران را بی 

در حالی که در ابتدای روی کار آمدن وزیر بـھـداشـت  :  گفت 
ھای ایشان این بود که پرستـاری    دولت یازدھم، یکی از وعده 
. بینیم که بر خالف آن عمـل شـد   باید تخصصی شود اما می 

ـا  ٦ به این ترتیب که بحث تربیت کمک پرستارھای    ماھه ی
ـقـت ھـدف   ـی ـق بھیاری یک ساله را مطرح کردند کـه در ح

ـیـرو   اصلی  ـیـت ایـن ن ـا تـرب ـنـد ب ھـا،    اش این است کـه بـگـوی
ـلـکـرده    پرستاری اشباع می  شود و دیگر نیاز به نیروی تحصـی

ـنـد بـه ایـن شـکـل بـه سـرکـوب    نداریم و درواقـع مـی  خـواھ
ـپـردازنـد   خواسته  ـاران ب ـفـی مـقـدم در  .  ھای واقعی پـرسـت شـری

ارتباط با موانع اصلی اجرایی نشـدن طـرح تـعـرفـه گـذاری  
اگر بخواھم دلیل اجـرایـی نشـدن  :  خدمات پرستاری ھم گفت 

وجـود  »این طرح را در یک خط توضیح دھم بایـد بـگـویـم،  
عـامـل   «تفکر تمامیت خواه و انحصارطلبانه وزارت بـھـداشـت 

ـاری   اصلی اجرا نشدن طرح تـعـرفـه گـذاری خـدمـات پـرسـت
ـانـون بـر اجـرای ایـن طـرح  . است  یعنی در حالی که ایـن ق

ـنـد   صراحت دارد، از اجرای آن خودداری می  ـیـسـیـون  .  کن کـم
 دی ماه، در پـی  ١٨ اصل نود مجلس در آخرین اقدام خود در  

ـانـون در   شکایت پرستاران از وزارت بھداشت خواست که این ق
ـیـم کـه عـلـی رغـم    عرض دو ماه اجرایی شود ولی می  ـن ـی ب

فشار مجلس ھنوز وزارتخانه عزم جدی بر عملی کـردن ایـن  
ـاری مـی .  طرح ندارد  تـوانـد    اگر این طـرح اجـرا شـود، پـرسـت

در حال حاضر خدمات پرستـاری  .  تر از قبل عمل کند   مستقل 
شـود امـا اگـر    از محل در آمد حق العمل پزشکی تعیین می 

ھای ارائـه  خـدمـات از مـحـل    این طرح اجرا شود تمام تعرفه 
ـیـب    ھای خدمات پرستاری تامین می   تعرفه  شود و به این تـرت

شریفی مقدم بـه  .  رسند   پرستاران به مطالبات قانونی خود می 
فشارھای وارد شده بر پرستاران در پـی اجـرای طـرح تـحـول  
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  ٨٠ گوید نباید بیش از    قانون می :  سالمت اشاره کرد و گفت 
ساعت اضافه کاری انجام شود، ولی به دلیل فشـار کـاری  

ـیـل اجـرای طـرح تـحـول    که در بیمارستان  ھای دولتی بـه دل
ـتـه شـده و   ـف سالمت به پرستاران وارد شده، کـارشـان دو شـی

ـنـد  ١٨٠ ھا تا    شوند گا   مجبور می   ساعت اضـافـه کـار بـدھ
مطمئنا در چنین شرایطی متوجه می شوند که مـورد ظـلـم  

ـیـشـان  .  اند   قرار گرفته  ـف و اینجاست که باید از سوی نظام صن
ھـا    ھا و تداوم نابرابـری   وجود تبعیض . مورد حمایت قرار بگیرند 
بخشی از ایـن قضـیـه مـربـوط بـه  .  دیگر قابل تحمل نیست 

ـاران اسـت  . ضعف نظام پرستاری در پیگیری مطالبات پـرسـت
ـاکـی   ترین برخورد   زمانی که در یک بیمارستان بد  ـت ھـا    ھا و ھ

شود، و نظام پزشکی از پزشک مـورد نـظـر    به پرستاری می 
ـیـسـت کـه    پناه می   کند و پرستار بی   حمایت می  ـیـع ماند، طـب

پرستار ھم متوجه عدم رعایت حقوقـش از سـوی وزارتـخـانـه  
شود که نظام صنفی که تـحـت    شود و آنوقت متوجه می   می 

ـا    لوای آن فعالیت می  کند نتوانسته از حقوقش دفاع کـنـد ت
ـا او    پزشک به خود اجازه نـدھـد ھـرجـور کـه مـی  خـواھـد ب

 . برخورد کند 
 

 ویژه اعتراض معلمین 
 

اعتراضات معلمین در تھران، در شھرھای 
خرم آباد، کرج، شھریار، اسالمشھر، رباط 

کریم، زرین شھر اصفھان، شھرضا، برخی از 
شھرھای خراسان رضوی، دیواندره 

 کردستان 
ـلـمـان  ٩٤ ھمزمان با بررسی بودجه  :   اسفند ٣   در مجلس   مع

ـار، اسـالمشـھـر،   در تھران، در شھرھای خرم آباد، کرج، شـھـری
رباط کریم، زرین شھر اصفھان، شھرضا، برخـی از شـھـرھـای  
ـان  تـجـمـعـات اعـتـراضـی   خراسان رضوی، دیواندره کـردسـت

ـلـمـان بـه طـرح مـجـدد  .  گسترده ای را برگزار کرده انـد  مـع
ـان دولـت »مصوبه   و   «افزایش فـوق الـعـاده شـغـلـی کـارکـن

ـیـن  و   ـلـم اجرایی شدن این مصوبه بدون مالحظه حـقـوق مـع
ھمچنین در نظر گرفته نشدن بودجه  مناسب برای آمـوزش و  

 .اند   پرورش در سال آینده معترض 
 

از حقوق :اتحادیه  سراسری معلمان بریتانیا
 معلمان ایران دفاع کنیم

بھمـن روابـط عـمـومـی سـنـدیـکـای کـارگـران  ٢٩ به گزارش 
فلزکارمکانیک ،نامه ضمیمه که امضای کریستین بلـوئـر،  
ـیـل   دبیرکل این اتحادیه در پای آن آمده است، طی یک ایـم

ـیـم »با عنوان   ـلـمـان ایـران دفـاع کـن تـوسـط   «از حـقـوق مـع
المللی ایـن اتـحـادیـه، بـرای حسـن    مسئوالن بخش روابط بین 

ـیـه    جمھور ایران، و علی خـامـنـه   روحانی، رئیس  ـق ای، ولـی ف
بـه  »:  در متن این ایمیل آمده اسـت .. ایران، فرستاده شده است 

ـام   ـی ـا و پ ـی ـان ـت ـلـمـان بـری پیوست، بیانیه  اتحادیه  سراسری مـع
ھمبستگی و پشتیبانی از حقوق معلمان ایران را بـرای شـمـا  

 «.کنیم   ارسال می 
از حقوق معلمان در ایـران  :  متن کامل این بیانیه چنین است 

دفـاع   (NUT)اتحادیه  سراسری معلمان بریتانیا  !  دفاع کنیم 
ـاد مـا، حـرفـه   .  دانـد   از معلمان را وظیفه  خود مـی  ـق بـه اعـت

ـاشـد  دسـتـمـزدی کـه  :  معلمی باید از این حقـوق بـرخـوردار ب
متناسب با اھمیت  این حرفه باشد؛ شـرایـط کـاری خـوب و  

جذب معلـمـان و نـگـه داشـتـن  .  یی   مناسب؛ و استقالل حرفه 
ـقـط در   آنھا، که در جای خود در برابر شاگردان مسئولنـد، ف

. پذیر است که برای این حرفه ارزش قائل شـود   دنیایی امکان 
ـیـل   ـب امروزه در ایران معلمان در مـعـرض تـھـدیـدھـایـی از ق

آنـھـا در  .  نپرداختن دستمزد و عدم ارتقای شغـلـی قـرار دارنـد 
سـازی    شرایط کاری دشوار، نبود امنیت شغلی و خصـوصـی 

گـذشـتـه از ایـن، در عـمـل،  .  کنند   آموزش انجام وظیفه می 
ھـای    جای زیادی برای دگراندیشی نیست و صدای سـازمـان 

ـلـمـان    به .  کنند   صنفی را خفه می  ـا مـع رغم ھمه  اینھا، مـا ب
ـلـمـان  .  کنیم   ایران ابراز ھمبستگی می  اتحادیـه  سـراسـری مـع

بریتانیا اعتقاد دارد کـه در کـارزار جـاری مـا زیـر عـنـوان  
ـایـد ارزش گـذاشـتـه  «دفاع از آموزش » ـلـمـان ب ، به نقش مـع

ـیـن  ـلـی   شود، چه در سطح مل ی و چـه در سـطـح ب ـل ـا  .  الـم ب
ـلـمـان   ھمبستگی،کریستین بلوئردبیرکل اتحادیه  سراسـری مـع

 (NUT)بریتانیا  
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
 اعتراضات معلمان کشور

ـانـه خـود را از   ـاطـع ـلـمـان، حـمـایـت ق ـا مـع در ھمبستگی ب
بدنبال ارائه طـومـار  .  مطالبات و اعتراضات آنان اعالم میداریم 

شش ھزار نفری معلمان کشور به مجلـس شـورای اسـالمـی  
ـلـمـان   در اعتراض به زندگی زیر خط فقر، کانون صنفـی مـع
ایران با انتشار بیانیه ای با ابراز نارضایتی شـدیـد از شـرایـط  
ـلـمـان   ـیـشـتـی مـع حاکم بر آموزش و پرورش  و وضعیت مـع
اعالم کرد تقاضای رسمـی خـود را بـرای بـرگـزاری یـک  

 اسفند مـاه از وزارت کشـور بـه  ١٠ تجمع اعتراضی در روز  
دیگر ھیچ انسان زحمتکشـی در  .  این وزارت خانه  داده است 

ـقـر و  .  این جامعه تحمل فقر و فـالکـت مـوجـود را نـدارد  ف
نداری سایه خود را بر ھـمـه جـا گسـتـرانـده و ھـیـچ انسـان  
زحمتکشی از کارگر و معلم گرفته تا پرستار و بازنشسته و  
نیروی کار ماھر و غیر ماھر از ایـن بـالی خـانـمـانسـوز در  

شرایط به قدری تکاندھنده است که معلمان ایـن  .  امان نیست 
ـاب و   مربیان بزرگ و دلسوز جامعه بشـری بـه سـرویـس ای
ـار بـرای گـذران   ـب ـاالج ذھاب دانش آموزانشان بدل شده اند و ب

ـیـت حـاکـم بـر  .  زندگی تن به شغل دوم و سوم داده اند  وضـع
ـلـمـان   آموزش و پرورش کشور از شـرایـط کـار و زیسـت مـع
ـات   گرفته، تا گزینشھای غیر علمی و به روز نشـدن امـکـان
آموزشی، تا مدارس کانکسی و بکارگیری معلمانـی خـارج  
از چھارچوبھای استاندارد آموزگاری با ھدف پرداخت حـقـوق  
کمتر، تا فشارھای روحی و روانی ناشی از شـرایـط سـخـت  
معیشتی بر معلمان و به تبع آن نداشتن توان کافی در عـمـل  
کردن به وظیفه آموزگاریشان، تا بسـط و گسـتـرش مـدارس  
ـات   ـنـه کـردن مـدارس ھـی غیر انتفاعی و تالش برای نـھـادی
ـا ھـدف بـرچـیـدن کـامـل   ـتـی ب امنائی به جای مدارس دول

، آنچنان شرایطی را پدید آورده اسـت کـه  ... آموزش رایگان و 
ـابـودی   تربیت علمی و اجتماعی نسل آینده کشور در حـال ن

مجموعه این شرایط درد آور و احسـاس واالی  .  کامل است 
ـلـمـان   مربیگری و آموزگاری آن انگیزه بزرگی است کـه مـع
ـنـمـون کـرده و   ـاریـخـی رھ سراسر کشور را به ایفای نقشی ت
ـزلـت خـود،   ـا دفـاع از مـن ـا ب امروز آنان به میدان آمده انـد ت
ایفاگر نقشی دگرگون کننده در آموزش و پـرورش کشـور و  
به تبع آن استیفاگر حقوق از دست رفته فرزنـدان ھـمـه مـردم  
زحمتکش ایران در برخورداری از یک جامعه سالم و انسانـی  

ـات مـا کـارگـران و عـمـوم  . باشند  ـب مطالبات معلمان، مطـال
فقر و فالکت و تمامی آن شـرایـط  .  مردم زحمکش ایران است 

ـلـم   سخت و غیر قابل تحملی که امروز بـر صـدھـا ھـزار مـع
درد  .  تحمیل شده، تماما بر ما کارگران نیز تحمیل شده اسـت 

ـا احسـاس   ما چه در رابطه با معیشت مان و چه در رابطـه ب

ـنـده   مسئولیت مان در برابر وضعیـت آمـوزش و پـرورش و آی
ـاد  .  فرزنـدانـمـان، دردی مشـتـرک اسـت  مـا کـارگـران فـری

ـاد اعـتـراض مـا  ـان فـری ـیـم و آن در  .  اعتراض معلـمـان ھسـت
ھمبستگی با معلمان، حمایت قاطعانه خود را از مطالبـات و  
ـلـه از خـانـواده ھـای   اعتراضات آنان اعالم میداریم و بدینوسی
کارگران و ھـمـه والـدیـن دانـش آمـوزان در سـراسـر کشـور  
میخواھیم تا از طریق طومار نویسی یا مـراجـعـه بـه مـراکـز  
آموزش و پرورش و حضور در کنار معلـمـان خـواھـان تـحـقـق  

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .   فوری مطالبات بر حق آنان بشوند 
 ١٣٩٣  بھمن ماه  ٢٨  –ایران  

 
 حقوقھای پرداخت نشده 

 
 ماه حقوق ٣کارگران کارخانه کاشی سمند 

 .اند نگرفته
ـان  ٨٠   ـن  نفر از کارگران کارخانه کاشی سمند در استان سـم

ـافـت نـکـرده ٣ ظرف   مـعـوقـات  .  انـد    ماه گذشته حقوقـی دری
حقوقی کارگران مربوط به آبان، آذر و دی مـاه سـال جـاری  

ـیـمـه  . است  عالوه بر تعویق حقوق، بخش قابل توجھی از حق ب
ـأمـیـن  ٦ کارگران مربوط به    ماه از سال جاری به سـازمـان ت

طی چند سال اخـیـر کـارفـرمـا  . اجتماعی پرداخت نشده است 
ـا سـه الـی   به دلیل مشکالت نقدینگی حقوق کارگـران را ب

کـرده اسـت بـطـوریـکـه آخـریـن    چھار ماه تاخیر پرداخـت مـی 
. دریافتی کارگران مربوط بـه حـقـوق مـھـر مـاه بـوده اسـت 

مطالبات معوقه کارگران کاشی سمند در حـالـی اسـت کـه  
ـیـدی بـه   پیش از این در دی ماه سال گذشته ایـن واحـد تـول

ـیـکـار  ١٥٠ دلیل مشکالت مالی تعطیل و حدود    کارگر آن ب
 . بودند   شده 
 

ماه حقوق کارگران سدھای ٩عدم پرداخت 
 مارون و نازمکان شھرستان کھگیلویه

ـان  :   اسفند ١  ـارمـکـان شـھـرسـت پروژه ھای سدھای مارون و ن
ماه کارگران پرداخـت نشـده  ٩ کھگیلویه  تعطیل شد و حقوق  

 .  است 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

رکودپروژه ھای عمرانی ومسکن،تعطیلی 
کارخانه ھای مصالح ساختمان سازی 

 وبیکاری کارگران
رکودپروژه ھای عمرانی و مسکن گریبانگـیـر کـارخـانـجـات  

ھـای اخـیـر    طـوریـکـه در مـاه   تولید مصالح ساختمانی شده به 
ـیـمـت   عالوه بر توقف تولید سیمان و کاشی و سـرامـیـک، ق

بازار مسـکـن از  .   قابل توجھی داشته است   تیرآھن نیز کاھش 
اواخر بھار سال گذشته وارد دوران رکـود خـود شـد، رکـودی  
ـز   ـی ـاطـانـه دولـت ن که ھمچنان ادامه دارد و اقـدامـات مـحـت

دیماه سال گذشـتـه دولـت  .  نتوانسته تاثیری در آن داشته باشد 
  ٣٥ با ھدف تحریک بازار وام سـاخـت خـریـد مسـکـن رابـه  

میلیون تومان افزایش داد، اقدامی که دستاوردی بـه ھـمـراه  
امسال نیز رکود بازار مسکن تـداوم داشـت و عـلـی  .  نداشت 

بینی برخی مسئوالن و کارشناسان، بخش مسـکـن    رغم خوش 
ـان راکـد اسـت و   کمتر از یکماه مانده به تحویل سال ھمـچـن

ھـای    آمارھای مرکز آمـار ایـران در خصـوص صـدور پـروانـه 
ـیـل  .   ساختمانی گواھی بر این ادعاست  از سوی دیگر به دل

ھای عمرانی و    پروژه ( وساز در کشور    عدم تقاضا برای ساخت 
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 امسـال کـارخـانـجـات    باعث شد تا از اوایـل دیـمـاه )  مسکن 
ـنـد "  توقف خود خواسته تولید " سیمان به ناچار   . را اجرایی کـن

ـز بـه واسـطـه   ـی ـان امسـال ن البته پیش از این یعنی در تابسـت
ـیـد سـیـمـان   رکود پروژه ھای عمرانی کشور کارخانجات تـول

 .وارد رکود شده بودند 
 

 اخراج و بیکارسازی در ایفای اھواز
 نفر از  ٢٥ از طرف شرکت پیمانکاری پرتو داچک به تعداد  

کارگران گفته شده است در لیست اخراج قرار دارند و ایـن در  
ـیـمـانـی  ١٣  دی مـاه  ٢٠ حالیست که در تاریخ    کـارگـر پ

عدم نیاز کارفرما بـه  »شرکت آب و فاضالب اھواز به دلیل  
 .اخراج شده بودند  «آنان 
 

 کارگر را بیکار ١٠٠ «دست چین»تعطیلی 
 کرد

ـیـد   «دسـت چـیـن »با تعطیلی کارخانه صنایـع غـذایـی   تـول
ـیـوه و  واقـع در  ..  کننده رب گوجه فرنگی، آبلیمو، مربا، آبـم

 .   کارگر بیکار شدند ١٠٠ منطقه خاتون آباد پاکدشت  
 

 اخراج سازی در کارخانه کاشی سمند
 نفر از کارگران قرارداد مـوقـت  ١٠ کارفرمای کاشی سمند   

 بعد از اتمام مدت قرارداد را اخراج کرد 
 

 دره   کارگر فصلی معدن طالی آق٢٦اخراج
ـان   «دره   آق »کارگر فصلـی مـعـدن طـالی  ٢٦  واقـع در اسـت

ـیـل  ١٥ آذربایجان غربی از   ـاز  » بـھـمـن مـاه بـه دل ـی عـدم ن
تسـویـه  .  تسویه حساب کـامـل شـدنـد  «کارفرما به کار آنان 

 کارگر فصلی به این دلیـل انـجـام شـده  ٢٦ حساب کامل با  
  ٣٥٠ است که مدیران معدن طالی آق دره در جریان اعتراض  

کارگر فصلی در روز ششم دی ماه، آنان را عـامـل اصـلـی  
تسـویـه حسـاب  .  اغتشاش در مـعـدن مـعـرفـی کـرده بـودنـد 

ـقـه   شدگان کارگرانی ھستند که از یک تا ھفـت سـال سـاب
ـا آغـاز   کار دارند و به دلیل ماھیت کار فصـلـی ھـر سـال ب

شـونـد و    فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان بیکار مـی 
ـنـد  . مجددا در اوایل فصل بھار دوباره به کارشان بازمی گشت

ـا کـارگـران فصـلـی تسـویـه   اما امسال به دلیـل اعـتـراض ب
ـازگشـت   حساب کامل شده است و ایـن کـارگـران امـکـان ب

کـارگـران اخـراجـی   .  بکار مجـدد در فصـل بـھـار را نـدارنـد 
اند از چھار روز پیش به واحد اداری معـدن فـرا خـوانـده    گفته 
اند و ھمه مطالبات آنان که شـامـل سـنـوات، عـیـدی و    شده 

ـان پـرداخـت شـده و حـتـی    سایر مزایای شغلی می  شد به آن
 کارگر در تعاونـی مصـرف کـارگـران لـغـو  ٢٦ عضویت این  

ـتـه کـارگـران فصـلـی مـعـدن آق دره، از  .  شده است  به گـف
 نفر در جریان شـکـایـت کـارفـرمـای  ١٢  کارگر،  ٢٦ مجموع  

این واحد معدنی به نھاد قضایی تکـاب احضـار شـده بـودنـد  
ـیـل تشـکـیـل پـرونـده  .  که اکنون با قید وثیقه آزاد شـدنـد  دل

ـفـر از  ٣٥٠ قضایی برای کارگران معترض، واکنش حدود    ن
 .شان بوده است   کارگران این معدن به اخراج 

 
  ناامنی محیط کار

 
جان باختن یکی ازکارکنان ایران خودرو 

 درمحوطه کارخانه
ـنـگـام طـی   یکی از کارمندان بخـش اداری ایـران خـودرو ھ
کردن عرض محوطه شرکت ایران خودرو ، با یکی از تریلـی  

ـیـل دنـده عـقـب   ھایی که برای شرکت بار آورده بود ، به دل
 .گرفتن تریلی ، تصادف کرده و کشته شد 

 
 ساله ٧٢در بازارچه پرویزخان کارگری 

 جان سپرد 
 ساله که در بازارچه پرویزخان مشغـول کـار بـوده  ٧٢ کارگر  

راننده کامـیـون کـه بـه صـورت  .  به دلیل تصادف جان باخت 
دنده عقب درحال حرکت بوده، با این کارگر کبرخـورد و وی  

شود و در نتیجه جراحات شـدیـد پـس از    به شدت زخمی می 
 .دھد   انتقال به بیمارستان قصرشیرین جان خود را از دست می 

ـز، یـک کـارگـر    ھمچنین در اواسط آبان  ـی ماه سـال جـاری ن
دیگربه نام فرامرز سلیمانی ھنگام تخلیه بار کامیـون بـر اثـر  

این کارگر میانسال به دلیل تأخـیـر  . ی قلبی جان سپرد   سکته 
ـیـه   ـات اول ـبـود امـکـان و تعلل اورژانس در محـل حـادثـه و ن

توجھی مسئوالن این بازارچـه نسـبـت بـه عـدم    پزشکی و بی 
تامین امنیت جانی برای کارگران، جان خود را از دست داده  

 .بود 
در بازارچه مرزی پرویزخان بیش از دو ھـزار کـارگـر وجـود  
ـازارچـه   دارد که به گفته کارگران، امکانات امـدادی ایـن ب

ـزخـان کـه  .  باشد   جوابگوی کارگران شاغل نمی  بازارچه پـروی
ـان عـراق واقـع اسـت عـالوه بـر   در ھمسایگی اقلیم ک ردسـت
ـز   ـی ـلـکـرد مسـافـر ن عملکرد صادراتی و وارداتی، دارای عـم

ـاری    این بازارچه .  باشد   می  ـی ی مرزی زیـرنـظـر سـازمـان ھـم
 .ھای استان کرمانشاه است   شھرداری 

 
 کارگران 

 
در خشم از به خون : جعفر عظیم زاده
خفتن کارگران 

 ساختمانی اصفھان
غارت و استثمار ما کـارگـران  

ـیـسـت  گـرسـنـگـی  .  بس شان ن
ــمــان خــوی ضــد   ــواده ھــای خــان
. انسانی شان را ارضا نمیـکـنـد 

عدم پرداخت مزدمان جیبـھـای  
. کشادشان را پـر نـمـی کـنـد 

کاخھا و بھشت برینی  که از دسترنج مـا کـارگـران فـراھـم  
ـاردی انـدوخـتـه  .  آورده اند کم شان است  ـی ـل ـی غارت ھـزاران م

ـتـمـاعـی   ھای دوران پیری مان در صندوق سازمان تامیـن اج
ـانـون ضـد کـارگـری  .  کفاف شان نمیدھد  بردگـی مـا در ق

فـروش  .  موجود، احساس برده دار بودنشان را فرو نمی نشـانـد 
کلیه و دیگر اعضای بدن مان برای لقمه نانی احساس ضـد  

ناقـص الـعـضـو شـدن و آمـار  .  انسانی شان را تکافو نمیدھد 
کشته ھای تاکنونی مان در محیـطـھـای کـار بـرای درنـده  

غم و انـدوه، و آه و فـغـان ھـمـسـر و  .  خوئی شان کم است 
فرزندانمان وقتی که به ناگاه خبر مرگ مـان را در مـحـل  

ھـر درجـه ای  .  کار می شنوند برای اینان تکاندھنده نیسـت 
از ضد انسانی بودن را که میشود در مخیله جنایت کارتریـن  
ـاز ھـم  بـرای سـود و سـود آوری   جنایتکارھا تصور کرد ب

ـثـمـار و  .  سرمایه کم است  این جنایتھا و آدمکشی ھا، و اسـت
ـاردھـا انسـان در جـای   ـی ـل ـی غارت و چپاول، و  گرسنگی م
جای جھان، و آه و فغان ھمسران و فرزندان کارگران در نـظـام  

ایـن  .  ضد انسانی سرمایه داری ھـیـچ ایسـت گـاھـی نـدارد 
حقیقت انکارناپذیر را  قبل از ھر انسان دیگری ما کـارگـران  
باید باور کنیم و باور کنیم که تنھا ایسـت گـاه سـرمـایـه و  

توحش و جنایت ھایش، خشم زیر و رو کننده  و متحدانه مـا  
جعفـر عـظـیـم  .  کارگران برای در افکندن دنیائی بھتر است  

 ١٣٩٣  بھمن  ٢٨  –زاده  
 

 ! کارگران از اعتراضات معلمان حمایت کنند
فقر و فالکت و تـمـامـی آن  :  اتحادیه ی آزاد کارگران ایران 

شرایط سخت و غیرقابل تحملی که امـروز بـر صـدھـا ھـزار  
ـیـل شـده   ـز تـحـم ـی معلم تحمیل شده، تماما بر ما کـارگـران ن

ــارگــران اســت  .  اســت  ــا ک ــا، فــریــاد م در  ...  فــریــاد آن ھ
ھمبستگی با معلمان، حمایت قاطعانه خود را از مطالبـات و  
اعتراضات آنان اعالم میداریم بدنبال ارائه طـومـار شـش ھـزار  
نفری معلمان کشور به مجلس شورای اسالمی در اعـتـراض  
به زندگی زیر خط فقر، کانون صنفی معلمان ایران با انتشـار  
بیانیه ای با ابراز نارضایتی شدید از شرایط حاکم بر آمـوزش  
ـاضـای   ـق و پرورش و وضعیت معیشتی معلمان اعـالم کـرد ت
رسمی خود را برای برگزاری یک تجمع اعتـراضـی در روز  

 . اسفند ماه از وزارت کشور به این وزارت خانه داده است ١٠ 
ـقـر و   دیگر ھیچ انسان زحمتکشی در این جامعـه تـحـمـل ف

فقر و نداری سایه خود را بـر ھـمـه  . فالکت موجود را ندارد 
ـلـم   جا گسترانده و ھیچ انسان زحمتکشـی از کـارگـر و مـع
گرفته تا پرستار و بازنشسته و نیروی کار ماھر و غیرمـاھـر  

ـیـسـت  شـرایـط بـه قـدری  .  از این بالی خانمانسوز در امـان ن
ـزرگ و دلسـوز   ـان ب ـی تکاندھنده است که معلمـان ایـن مـرب
جامعه بشری به سرویس ایاب و ذھاب دانش آمـوزانشـان بـدل  
شده اند و باالجبار برای گذران زندگی تـن بـه شـغـل دوم و  

وضعیت حاکم بر آموزش و پـرورش کشـور از  .  سوم داده اند 
ـنـشـھـای غـیـر   ـا گـزی شرایط کار و زیست معلمان گرفته، ت
ـا مـدارس   ـات آمـوزشـی، ت علمـی و بـه روز نشـدن امـکـان
کانکسی و بکارگیری معلمانـی خـارج از چـھـارچـوبـھـای  
ـا   ـتـر، ت ـا ھـدف پـرداخـت حـقـوق کـم استاندارد آموزگاری ب
فشارھای روحی و روانی ناشی از شرایط سخت معیشتی بـر  
معلمان و به تبع آن نداشتن توان کافی در عـمـل کـردن بـه  
ـا بسـط و گسـتـرش مـدارس غـیـر   وظیفه آموزگـاریشـان، ت
ـائـی   انتفاعی و تالش برای نھادینه کردن مدارس ھیـات امـن
ـا ھـدف بـرچـیـدن کـامـل آمـوزش   به جای مدارس دولتی ب

ـیـت  ... رایگان و  ، آنچنان شرایطی را پدید آورده اسـت کـه تـرب
ـابـودی کـامـل   علمی و اجتماعی نسل آینده کشور در حال ن

ــاس واالی  .  اســت  مــجــمــوعــه ایــن شــرایــط دردآور و احس
ـلـمـان   مربیگری و آموزگاری آن انگیزه بزرگی است کـه مـع
ـنـمـون کـرده و   ـاریـخـی رھ سراسر کشور را به ایفای نقشی ت
ـزلـت خـود،   ـا دفـاع از مـن ـا ب امروز آنان به میدان آمده انـد ت
ایفاگر نقشی دگرگون کننده در آموزش و پـرورش کشـور و  
به تبع آن استیفاگر حقوق از دست رفته فرزنـدان ھـمـه مـردم  
زحمتکش ایران در برخورداری از یک جامعه سالم و انسانـی  

ـات مـا کـارگـران و عـمـوم  . باشند  ـب مطالبات معلمان، مطـال
فقر و فالکت و تمامی آن شـرایـط  .  مردم زحمکش ایران است 

ـلـم   سخت و غیرقابل تحملی که امـروز بـر صـدھـا ھـزار مـع
درد  .  تحمیل شده، تماما بر ما کارگران نیز تحمیل شده اسـت 

ـا احسـاس   ما چه در رابطه با معیشت مان و چه در رابطـه ب
ـنـده   مسئولیت مان در برابر وضعیـت آمـوزش و پـرورش و آی

ـاد  .  فرزنـدانـمـان، دردی مشـتـرک اسـت  مـا کـارگـران فـری
 .اعتراض معلمان ھستیم و آنان فریاد اعتراض ما 

 
در پتروشیمی ایالم " استیم"کارگران شرکت 

 دو روز است در اعتصاب بسر می برند
ـیـمـانـکـاری  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  کـارگـران شـرکـت پ
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 بھمـن  ٢٨ در کارخانه پتروشیمی ایالم از صبح دیروز  "  استیم " 
ماه در اعتراض به عدم پرداخت مزد دست به اعـتـصـاب زده  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران،  .  اند 
این کارگران مدت چھار ماه است دستمزدی دریافـت نـکـرده  
. اند و در شرایط معیشتی سخت و طاقت فرسائی قرار دارنـد 

بنا بر این گزارش علیرغم اینکـه دو روز از اعـتـصـاب ایـن  
ـنـده ای از   ـای کارگران گذشته است، کارفرما و یا ھـیـچ نـم

کارگـران  .  سوی وی توجھی به خواست کارگران نکرده است 
این شرکت اعالم کرده اند تا دریافت دستمزد معوقه خود بـه  

ـتـروشـیـمـی ایـالم  .  اعتصاب شان ادامه خواھند داد  کارخانه پ
یک پتروشیمی در حال ساخت است که در آن شـرکـتـھـای  
پیمانکاری مختلفی مشغول بکارند و ھمه کـارگـران شـاغـل  

اتحادیه آزاد کـارگـران  .  در آن با قرارداد موقت مشغول بکارند 
 ١٣٩٣  بھمن ماه  ٢٩  –ایران  

 
بھنام ابراھیم زاده به قرنطینه زندان 

 گوھردشت منتقل شد
ــعــال   ــم زاده ف ــراھــی ــام اب ــھــن ب
ــوق کـودکــان   کـارگـری و حـق
ـنـه زنـدان   عصر امروز به قرنـطـی
ـا بـر   ـن گوھردشت منتقل شـد ب
ـیـم زاده   اظھار ھمسر بھنام ابـراھ

ـام را بـه کـدام بـخـش ایـن زنـدان   ھنوز معلوم نیست که بھن
 .منتقل کنند 

  ٩ بھنام ابراھیم زاد پس از محاکمه مجدد و محکومیـت بـه  
ـنـد   سال و چھار ماه زندان از روز دوم بھمن مـاه جـاری بـه ب

 روز گـذشـتـه  ٢٦  زندان اوین منتقل شده بود و در طول  ٢٠٩ 
ـنـد  ـا بـر  .  خانواده اش از وضعیت وی ھیچ اطالعی نداشـت ـن ب

 امـروز طـی  ١٨ اظھار ھمسر بھنام ابراھیم زاده،  وی ساعت  
ـیـش   تماسی تلفنی از زندان گوھردشت اعالم کرد ساعـتـی پ
به قرنطینه این زندان منتقل شده است و معلوم نیست کـه او  

ـیـن  . را به کدام بخش زندان منتقل کنند  ـال بھنام  از جمله فـع
کارگری محکم و استواری است  که بارھا در اعتـراض بـه  
شرایط خود و بدرفتاری مسئولین زندان دسـت بـه اعـتـصـاب  

 زندان اوین در اواخـر  ٣٥٠ وی بدنبال وقایع بند  . غذا زده است 
فروردین ماه امسال و در حالی کـه بشـدت مـورد ضـرب و  

ـنـد  ٢٤٠ شتم قرار گرفته بود ابتدا به بند     ٢٠٩  و سپس بـه ب
زندان اوین منتقل شد و نھایتا از آنجا بـه زنـدان گـوھـردشـت  
ـالـش بـه   ـق انتقال پیدا کرد و در این زندان بود که  به دلیل انت
ـیـرغـم   بند زندانیان خطرناک دست به اعتصاب  غذا زد و عـل

ـا اتـھـامـات واھـی  ٥ تحمل نزدیک به    سال زندان بار دیگر ب
 سال و چھار ماه زندان مـحـکـوم شـد و بـه  ٩ محاکمه و به  

فاصله کوتاھی پس از این محاکمه از روز دوم بـھـمـن مـاه  
 روز  ٢٦  زندان اوین منتقل شد و در طـول  ٢٠٩ جاری به بند  

تمام ایـن شـرایـط  .  گذشته ھیچ خبری از وی در دست نبود 
سخت در طول پنج سـال گـذشـتـه در حـالـی بـر ایـن فـعـال  
کارگری و حقوق کودکان تحمیل شده است که تنھا فـرزنـد  
وی به بیماری سرطان مبتالست و نیاز شدید به حضـور پـدر  

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کـردن  . در کنارش دارد 
ـیـم زاده   ـام ابـراھ ـن شرایط سخت و غیر قابل تحملی که بر بـھ
تحمیل کرده اند  خواھان لغو حکم جدید صادره بر علیه  ایـن  
ـام و   ـن فعال کارگری و آزادی فوری و بی قید و شـرط بـھ
ـفـی   دیگر فعالین کارگری در بند و تمامی انسـانـھـای شـری
است که بدلیل آزادیخواھی و حق طلبـی بـه زنـدان افـکـنـده  

 ١٣٩٣  بھمن ماه  ٢٧  –اتحادیه ازاد کارگران ایران  . شده اند 
 

اذیت و آزار و تبعید بھنام از زندانی به 
 ! زندان دیگر ھمچنان ادامه دارد

کارگران، مردم آزاده، تشکل ھـای کـارگـری ، وجـدانـھـای  
ـیـم  .  بیدار  ـام ابـراھ ـن ھمچنان که اطالع دارید کارگر زندانی بھ

 سال است که در زندان به سر میبـرد و در  ٥ زاده نزدیک به  
ـیـم  ٩  ماه سال جاری با     مجدد در دی    محاکمه   پی   سـال و ن

زندان دیگر محکوم شد ، پس از ابالغ حکم جدید به بھنام از  
ـام را از زنـدان رجـایـی   ـن اوایل بھمن ماه مسئوالن امنیتی بھ

 زندان اوین منتقل کـرده  ٢٠٩ شھر کرج جھت بازجویی به بند  
 روز گذشته بھنام نه اجازه تلفن داشـت  ٢٧  مدت    بودند و طی 

 بھمن ماه مـجـددا  ٢٧ و نه مالقاتی تا سرانجام امروز دوشنبه  
بھنام به زندان رجایی شھر کرج منتقل شد و ھـم اکـنـون در  

ـام  .  بند قرنطینه این زندان به سر میبرد   ـن کمیته دفـاع از بـھ
ابراھیم زاده ضمن محکومیت چندین باره این ھـمـه فشـار و  
ـیـن کـارگـری و   ـال اذیت آزار بھنام ابراھیم زاده و دیـگـر فـع
ـیـد و شـرط تـمـامـی      کارگران زندانی خواستار آزادی بدون ق

ـتـم  .  کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اسـت   ـف ـیـسـت و ھ ب
 ١٣٩٣  ماه    دی 

  
احضار علیرضا خانزادپور از اعضای کمیته 

 ھماھنگی
به گزارش رسیده، علیرضا خانزادپور فعال کارگری و عضـو  
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھمـاھ
ــبــه    ــن ــی در روز چــھــارش ــن ــف ــل ــاســی ت ــم کــارگــری، طــی ت

ـنـدج احضـار و  ٩٣/١١/٢٩   به ستاد خبری اداره اطالعات سن
ـنـگـی،   چندین ساعت در رابطه با عضویت در کمیتـه ھـمـاھ

این فعال کارگـری از عضـویـت  .  مورد بازجویی قرار گرفت 
خود در کمیته ھماھنگی دفاع و ایجاد تشکل ھای مستقـل  
کارگری و طبقاتی کارگران را حق مسلم آنان و امـر ایـجـاد  
آن را برای رھایی از فقر و فالکت تحمیل شده بـه کـارگـران  

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک  . اجتناب ناپذیر دانسته است 
به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کـردن احضـار  
ـزادپـور، اعـالم مـی دارد کـه   ـیـرضـا خـان فعال کارگری عل
صاحبان سرمایه با فشار و احضار و بازداشت و زندانی کـردن  
ـنـد از   اعضای این کمیته و دیگر فعالین کارگری نمی تـوان
ـاتشـان و   ـب تالش کارگران برای رسیدن به خواستـھـا و مـطـال

کمیتـه  .  برخورداری از یک زندگی انسانی جلوگیری نمایند 
ھماھنگی ھمچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شـرط  
ـنـگـی و   زانیار دباغیان فعال کارگری و عضو کمیته ھـمـاھ

ـاشـد  ـاسـی مـی ب ـان سـی ـی ـتـه  .  دیگر کارگران و زنـدان ـی کـم
 .ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
در محکومیت ادامه بازداشت ، شکنجه و 

 اذیت و آزار فعالین کارگری
. ھای شریف و آزاده   ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 

ـلـف مشـاھـده    ھمانگونه که در اخبار و یا اطالعیه  ھای مخـت
ـیـرو  ـلـه    کردید در چـنـد مـاه گـذشـتـه ن ـتـی حـم ـی ـن ھـای ام

ای را علیه فعالین کارگری متشکـل در تشـکـالت    گسترده 
 آغاز کـردنـد ،    کارگری از جمله اعضای کمیته ھماھنگی 

ـتـه   ھر دفعه به بھانه  ـی ھـای    ھای واھی کـارگـران عضـو کـم
 بـرای کـمـک    مختلف کارگری از جمله کمیته ھماھنگـی 

    ھای کارگری احضار شـده و بـرای مـدتـی   به ایجاد تشکل 
ـقـه آزاد شـده و بـرایشـان   بازداشت میشوند و سپس با قید وثی

ـا عـادالنـه  ای بـرای آنـھـا    دادگاه تشکیل میشود و احـکـام ن
ـا تـمـام قـدرت اعضـای    نیرو .  صادر میشود  ـتـی ب ـی ـن ھای ام

ـنـگـی  ھـای     بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته ھماھ

کارگری را مورد خشم خود قرار داده اند و روزی نیست کـه  
ـازداشـت   فعالین متشکل در این کمیته تھدید ، احضار و یا ب

ـاشـد    نشوند ، اتھام این فعالین فقط عضویت در تشکلی می  ب
 به نیروی خود و به طور مستقـل آن    که این کارگران با اتکا 

را تشکیل داده اند و این از حقوق اولیه ھـر کـارگـری اسـت  
ـا   که تشکل مستقل خود را ایجاد کند تا بتواند مـتـحـدانـه ب

ـثـمـار    ای   دیگر ھم طبقه  ھای خود به جنگ با سرمایه و اسـت
ـتـه  . کنندگان برود  ـی زانیار دباغیان فعال کارگری عضـو کـم

ھای کـارگـری ھـم     برای کمک به ایجاد تشکل   ھماھنگی 
 بھمـن  ١٢ ھای اخیر است که در روز     از ھمین بازداشتی   یکی 

ـیـرو  ھـای    ماه ھنگامی که عازم محل کار خود بود توسط ن
ـا   امنیتی بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شـد کـه ت
ـیـسـت  ـیـت او در دسـت ن . به این لحظه ھیچ خبری از وضع

کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضمن محکوم کـردن  
ـیـن   ـال ـازداشـت فـع چند باره احضار ، تھدید ، شـکـنـجـه و ب
ـان و   ـاغـی کارگری خواستار آزادی بدون قید و شرط زانیار دب

ـیـن  .  دیگر فعالین کارگری در بند است  ـال کمیته دفاع از فـع
 کارگری مھاباد 

 
 اخبار بین المللی

 
ھجوم مھاجران به دیگر  -کوزوو 
 ھای اروپایی در اثر فقر و بیکاری کشور

ـیـکـاری در کـوزوو، مـوج گسـتـرده ای از   افزایش فقر و ب
ـایـی   پناھجویان این کشور را به سوی دیگر کشـورھـای اروپ

ـنـھـا  .  در پی داشته است  مقام ھای مجارستان می گویند، ت
 تن از اھالی کـوزوو بـه  ٤٠٠ طی یک ماه گذشته بیش از  

ـاه آورده انـد  ـن ـان، نـخـسـت وزیـر  .  این کشـور پ ویـکـتـور اورب
مجارستان نیز از لزوم وضع قوانین جدید برای جـلـوگـیـری از  

ـان خـبـر داده اسـت  ـاری از ایـن  .  موج گسترده پناھجـوی بسـی
پناھجویان پس از عبور از مجارستان به صربستان مـی رونـد  
و با عبور از این کشور در تالش اند تا خود را بـه یـکـی از  

ـنـد  ـا بـرسـان اکـثـر آنـھـا اھـل  .  کشورھای عضو اتحادیـه اروپ
ـا مـھـاجـرانـی از کشـورھـای   ـانـی ی ـب کشورھای کوزوو، آل

وزیر کشـور آلـمـان  .  خاورمیانه از جمله سوریه و عراق ھستند 
نیز برای متوقف کردن موج گسترده مھاجـران از ھـمـکـاری  
ـان خـبـر داده اسـت  . نیروی پلیس این کشور با پلیس صربسـت

ـنـھـا طـی مـاه ژانـویـه   ـنـد، ت مقام ھای آلمـانـی مـی گـوی
 درخواست پناھندگی در این کشـور بـه  ٣٠٠ سالجاری حدود  

ـنـدگـان   ـادی از درخـواسـت کـن ثبت رسیده است که تعداد زی
اھل کوزوو بوده اند و پناھجویان سوری نیز در رده دوم قـرار  

کوزوو یکی از فقیرترین کشورھای اروپایی است کـه  .  دارند 
ـیـش از  .   درصد ثبت شـده اسـت ٤٥ نرخ بیکاری در آن     ٣٤ ب

درصد از ساکنان این کشور زیر خط مطلق فقر بـه سـر مـی  
 .برند 
 

تظاھرات در اعتراض به افزایش  -ھائیتی 
 بھای سوخت

ـاردیـگـر   تصمیم دولت ھائیتی برای افزایش بـھـای سـوخـت ب
صـدھـا تـن از  .  مخالفان را به خیابان ھای پایتـخـت کشـانـد 

ساکنان شھر پورتو پرنس با برپایی تظاھرات و در اعتراض بـه  
شرایط اقتصادی در این کشور خواستار کناره گیری میـشـل  
ـتـی   ـی ـائ مارتلی، رئیس جمھوری و اوانس پانول، نخست وزیـرھ

ـایـی  .  از قدرت شـدنـد  ـا وجـود بـرپ بـر اسـاس گـزارش ھـا، ب
ـتـرضـان   ـفـرق کـردن مـع تظاھراتی صلح آمیز، پلیس برای مت
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ـز  .  اقدام به شلیک گاز اشک آور کرد  ـی ھمزمان معترضان ن
برخی خیابان ھای شھر را مسدود کردند تا مـانـع از ھـجـوم  

معترضان ھشدار دادند، در صورت عدم کـاھـش  .  پلیس شوند 
ـنـد   ـاوال اخـتـالل ایـجـاد خـواھ بھای سوخت در برگزاری کارن

 فوریه در شھر پـورتـوپـرنـس  ١٥ کارناوال ھائیتی از روز  . کرد 
 .آغاز می شود 

 
رئیس جمھور متھم به پنھان  -آرژانتین 

 کردن نقش ایران در پرونده آمیا
کریستینا فرناندز کریشنر، رئیس جمھوری آرژانتین از سـوی  
دادستانی به تالش برای پنھان کردن نقش مقامات جمھـوری  
اسالمی ایران در بزرگترین حادثه ترویستی این کشور مـتـھـم  

ـا  .   شد  ـن ـی این اتھام که اکنون به صورت رسمی علیه کریسـت
ـایـد از سـوی قـاضـی بـررسـی   فرناندز کریشنر مطرح شده ب

طرح اتھام برای پنھان کردن دسـت داشـتـن حـکـومـت  .  شود 
ـنـس آیـرس در     ٦٢ ایران در بمبگذاری مرکز یھودیان در بـوی

ـتـه اسـت  ایـن در  .   صفحه در اختیار دادگاه فدرال قـرار گـرف
حالی است که جسد بی جان آلبرتو نیسمان، دادستان پیـشـیـن  
ـارتـمـانـش کشـف   پرونده موسوم به آمیا ھجدھم ژانـویـه در آپ

چھار روز پیش از آن، وی رئیس جمھوری آرژانتین را بـه  . شد 
تالش برای سرپوش گذاشتن بر مسوولیت مقامات ایرانی در  
این بمبگذاری، در ازای دستیابی به قراردادھای نفت و گـاز  

این دادستان، یک دھه درباره جزئیات پرونـده  .  متھم کرده بود 
ـیـق کـرده  ١٩٩٤ بمبگذاری سال   میالدی در بوینس آیرس تحق

رئیس جمھوری آرژانتین به ھمراه ھکتور تیمرمان، وزیـر  .   بود 
ـام   امورخارجه این کشور ھمچنیـن بـه تـالش بـرای حـذف ن

ـلـل در سـال     ٢٠١٣ مقامات ایرانی از فھرست پلیس بین الـم
ـنـس  . میالدی متھم است  ـان بـوی بمبگذاری در مرکـز یـھـودی

 . کشته برجا گذاشت ٨٥ آیرس، آمیا  
 

اعتراض ھزاران تن به افزایش  -ترکیه 
 تدریس مبانی اسالم در مدارس

ھزاران تن از معترضـان بـه دولـت اسـالمـگـرای تـرکـیـه در  
ـیـه   ـان آمـده و عـل ـاب ـی شھرھای آنکارا، ازمیر و استانبول به خ
.  سیاست ھای رجب طیب اردوغان دست بـه تـظـاھـرات زدنـد 

معترضان که با برخورد پلیس رو به رو شدند خواستار جدایـی  
ـتـی در  . دین از نظام آموزش عمومی ھستند  ـی ـن نیروھـای ام

ــاش تــالش کــردنــد تــا   ــر بــا خــودروھــای آبــپ شــھــر ازمــی
ھمزمان صدھا تن از دانـش  .   تظاھرکنندگان را متفرق کنند 

ـزایـش   آموزان و معلمان در سراسر ترکیـه در اعـتـراض بـه اف
تدریس مبنای اسالم در مدارس از حـاضـر شـدن در کـالس  

ـنـد کـه  .  خودداری کردند  مخالفان آقای اردوغـان مـی گـوی
 .وی در پی اسالمی کردن این کشور الئیک است 

 
 با  تجمع ھزاران نفره در ھمبستگی -یونان 
 ھای دولت جدید سیاست

ـبـه شـب    ١٥ ھزاران نفر در حمایت از دولت جدید یونان یـکـشـن
در مقابل پارلمان این کشور در آتن تـجـمـع  )   بھمن ٢٦ (فوریه  
جایی که در گرماگرم بحرن اقتصادی یونان در سـال  .  کردند 
ـان  ٢٠١٢  ـف  صحنه ناآرامی ھا و تظاھرات خشونت آمیز مـخـال

دولت بود حاال تبدیل به محل ھمبستگی آنھا با دولـت ضـد  
این سومین بار طی بیسـت  .  سیاست ھای ریاضتی شده است 

روز گذشته و از زمان سر کار آمدن دولـت جـدیـد اسـت کـه  
شھروندان یونانی در مخالفت با ادامه ریاضت ھای اقتصـادی  

ـنـد  ـان ھـا ریـخـت ـاب ـی تـجـمـع  .  مورد خواست اتحادیه اروپا به خ
ـیـه آنـگـال مـرکـل،   ـا سـر دادن شـعـارھـایـی عـل کنندگان ب
صدراعظم آلمان و حزب پاسوک و حزب دموکـراسـی نـویـن،  
ـا   ـفـت خـود را ب ـیـشـیـن، مـخـال احزاب دولت ائتالفی حاکم پ

ـنـدگـان  .  سیاست ھای ریاضتی نشان دادند  یکی از تجمع کن
ـیـم و شـان و  : " گوید   می  ـان دھ ـای ـیـر پ ما باید به این تـحـق

بدھی ھا را پس می دھیـم امـا ھـم  .  کرامت خود را بازیابیم 
: گـویـد      دیـگـر مـی   یکی ."  اکنون نیاز داریم نفسی تازه کنیم 

ـتـصـادی مشـابـھـی  "  اکثر کشورھا در اروپا با مشـکـالت اق
ـاسـت  .  روبرو ھستند  امیدوارم نمونه خوبی از پایان دادن به سـی

ـیـرات بـرای کـل  .  ھای ریاضتی باشیم  ـی امیدوارم پیام ما تـغ
ـاشـد  ـان  . "  اروپاییان را به ھمراه داشته ب ـف جـدا از آتـن، مـخـال

ـا   ـا ب ریاضت ھای اقتصادی در برخی شـھـرھـای دیـگـر اروپ
خبـرنـگـار  .  مردم و دولت جدید یونان ابراز ھمبستگی کرده اند 

ـیـن   یورونیوز در آتن حال و ھوای تجمع یکشنبه شـب را چـن
ـابـی شـان و  : "توصیف کرد  ـازی تجمعی دیگـر بـه مـنـظـور ب

کرامت در خور؛ شھروندان آتن در میدان مرکزی شھر تـجـمـع  
کردند تا حامل این پیام باشند کـه ورق بـرگشـتـه و فصـل  

 ."ریاضت ھای اقتصادی پایان یافته است 
 

 ھای کوتاه خبر
 

اعالم کـرده اسـت  "  بی .  ای .  کی . ال "شرکت معدن   -سوئد  
 . تن از کارکنان خود را اخراج خواھد کرد ٤٠٠ 

ـا سـال  "  بـی .  ای .  کـی .  ال " شـرکـت     ٢٠١٦ اعـالم کـرده ت
ـان ایـن شـرکـت مـعـدن   میالدی قرار است از تعـداد کـارکـن

بی که بزرگتـریـن سـھـام  . ای . کی . شرکت ال . کاسته شود 
ـیـمـت   ـیـرو را کـاھـش ق دار دولت سوئد است دلیل تـعـدیـل ن

 .سنگ آھن از سود این شرکت اعالم کرده است 
 

ھزاران تن در ایتالیا در اعتراض به سیاسـت    -  ایتالیا 
ـان ھـای شـھـر   ھای اقتصادی اتحادیه اروپا در خیاب

ـا دسـت بـه  "  رم "  و در مقابل ساختمان اتـحـادیـه اروپ
شركت كنندگان در این تظـاھـرات بـه  .  تظاھرات زدند 

ـاضـتـی   ـلـی ری نشانه اعتراض به سیاست ھای تحمی
اتحادیه اروپا به ساختمان این نھاد گوجه فرنـگـی و  

ـان ایـن  .  تخم مرغ پرتاب کردند  ـتـرضـان در جـری مـع
ـاسـت ضـد   تظاھرات ھمچنین حمایت خود را از سـی
ـان اعـالم   ریاضت اقتصادی دولت جدید چپگرای یون

ـیـس ضـدشـورش  .  کردند  ـل ھمزمان با این تظاھـرات پ
 .ایتالیا تالش کرد تا معترضان را متفرق کند 

 
ـبـه    -  پاراگوئه   بـھـمـن، تـظـاھـرات  ٢٨ روز سه شـن

کارگران پاراگوئه در اعتراض به شرایط کار تـوسـط  
کـارگـران  .  نیروھای پلیس این کشور سـرکـوب شـد 

پاراگوئه به قوانین جدید تصویب شده در ایـن کشـور  
ـال کـاال و   ـق ـت مبنی بر افزایش روند اداری نقل و ان
صادرات به بھانه جـلـوگـیـری از قـاچـاق اعـتـراض  

ـنـش ھـا در مـرزھـای مشـتـرک  .  دارند  ھمچنین ت
ـال سـرکـوب   ـب ـیـن بـه دن ـت پاراگوئه با برزیـل و آرژان

 .تظاھرات کارگران تشدید شده است 
 

 بھمن، شمار کثیری از معلمین در  ٢٨ روز سه شنبه   -  عراق 
ـافـت   سلیمانیه اقلیم کردستان عراق در اعتراض بـه عـدم دری

ـیـن  .  حقوق و مزایای خود دست به تجمع زدند  ـلـم حـقـوق مـع
ـیـم   ـل مدارس به مانند دیگر کـارمـنـدان و حـقـوق بـگـیـران اق
کردستان در پی اختالفات میان اربیل و بغداد و قطع بـودجـه  
اقلیم از سوی دولت مرکزی پرداخت نشده و این امر مـوجـب  
ـافـت   ـا دری ـا ت نارضایتی شدید آنان شده و اعالم کـرده انـد ت

 .حقوق معوقه، اعتراضات خود را ادامه می دھند 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد


