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مـجــلـه ســیـاســی  "  تـجـارت فـردا " 
. اقتصاددانان فـارسـی زبـان اسـت 

اسـت  "  مجله پر و پیمونی "  بقولی  
ـنـده   که سعی کرده منعکـس کـن

ــه  " نـظـرات   انـدیشــه ھــای بــرجسـت
باشد تـا شـایـد راھـی  "  اقتصادی 

پیدا شود و اقتصاد سرمایـه داری  
تحت حاکمیت جمھوری اسالمـی  

ـرد  امـا چـه  .  سر و سامانـی بـگـی
 ! سری و چه سامانی 

ــری از  ــه خــب ــل ــن مــج " در ای
ــای خــر اســت  ــن " اقــتــصــاد زیــر ب

ــه   ــل ــھــا ایــن جــم ــن ــیــســت، نــه ت ن
امـام راحـل شـان را  "  حکـیـمـانـه " 

ـلـکـه   اصال به یـاد نـمـی آورنـد، ب

" نـگـاه عـلـمـی "  کوشش دارند با  
ـنـد راھـی در مـقـابـل   ـتـوان شاید ب
ـتـصـادی حـکـومـت   معضـالت اق

ـنـد  .  بیابند  مھم تر اینکه ثابت کـن
خود بـحـث کـھـنـه،  .... نابرابری  " 

ـنـای    بی  محتوا و فاقد ھرگونه مب
کـه  ."  علمی قابل اعتنایـی اسـت 

ــه   ــل ــر ھــمــان جــم ایــن روی دیــگ
خمینـی اسـت  "  روح خدا " معروف  

چرا که خمینی آنقدر عقل داشـت  
که کی و کجا این جمـلـه را بـه  

در آخـریـن شـمـاره ایـن  .  زبان آورد 
نشریه مصاحبه مفصلی ھست بـا  

یـکـی از  ( اسدالله عسگر اوالدی  
میلیاردرھای مسلمان که خود را  

با بیل گیتس ھمسنگ میداند و  
ـتـس   اعتراض دارد چرا ماننـد گـی
ــاردھــا   ــی ــل ــت مــی ــاب کسـی او را ب

در  !).  ثروتش تمجیـد نـمـی کـنـد 
این مصاحبه مشخص میشود کـه  

ـیـمـا از طـرف   " امـام " ایشان مستق
ــنــد کــه   ــت اتــاق  " مــامــوریــت داش

مکانی برای سـازمـان  "( بازرگانی 
ــه داری در   ـیـد سـرمـای ــول دھـی ت

را، در ھـمـان زمـانـی کـه  )  ایران 
ــه خــر   ــوط ب ــاد را مــرب ــص اقــت

 .میدانستند، سازمان دھند 
اما شاید خواننده این یادداشت  
باور نکند در ھمین شمـاره نشـریـه  

حاال دیگر کمتر کسی وعد   حـل  
  ١٠٠ مشکالت اقتصادی  طـی  

روز را، حتی برای خـنـده، بـه یـاد  
اقتـصـاد  "  حاال دیگرحتی  . میآورد 

طـرفـدار دولـت ھـم  "  دانان محترم  
ــه، وعــد    ــھــل ــا ھــل ــوانــنــد ب ــت نــمــی
ــصــادی و رشــد   شــکــوفــایــی اقــت

ـنـده  %  ٧ باالی   طی شش مـاه آی
. را به جناح مقابل و مردم بـدھـنـد 

روندی که ھمچـنـان ادامـه دارد،  
ــصــال   ــی ــصــادی و اســت ــحــران اقــت ب
حکومت در حـل آن، و در عـیـن  
حال نمایشھای بـی مـایـه دولـت،  
مجلس و مقامـات ریـز و درشـت  
حکومت برای سروسامان دادن بـه  

 . معضالت اقتصادی است 
ـیـن حــداقـل مـزد تـوســط   تـعـی
ــن دســت   ــعــالــی کــار از ای شــورای

ــت  ــاس ــھ ــایش ــم ــه   .  ن ــایشــی ک ــم ن
شـرکـای  " ھرساله، توسط دولت و  

در شـورایـعـالـی کـار  "  اجتماعیش 
ـر و   تکرارمی شود، تا تحمیـل فـق
ـیـونـھـا کـارگـر و   فالکت بـه مـل
. مزدبگیر را وجھه قانونی بـدھـنـد 

اما امسال، به اعتـراف مـقـامـات،  
ــد  ــیــش دارن ــتــی در پ . ســال ســخ

ـیـش رو نـه ازبـابـت   سختی سال پ
میلیاردھا تومان کسری بـوجـه و  
ـبـود دورنـمـای    نه حتی به دلیـل ن
برداشته شدن تحریمھا و گشـایـش  
اقتصادی و یـا بـاال گـرفـت نـزاع  

جناحھای حکومت، بلکه به دلیـل  
اعتراضات گسترده اخیر بخشھـای  
ـقـه کـارگـراسـت کـه   مختلف طـب
ـبـشـی قـدرتـمـنـد و   می تواند جـن
ـیـه   سراسری برای مزد مکفی وعل

 .فقر و بیعدالتی را شکل دھد 
ـنـی مـزدی کـه در   ـی پیـش ب
شورای عالی کار تصویب خواھـد  
ـیـسـت  . شد کار چندان دشواری ن

ھرچند طبق  آمـارھـای رسـمـی،  
دستمزد فعلی عادالنه نیـسـت ودر  
ـنـھـا کـفـاف یـک   بھترین حالت ت
ھفته زندگی کارگر را مـیـدھـد،  
اما تا آنجا که به دولت، که خـود  
ـر   بزرگترین کـارفـرمـاسـت، و سـای
ـر   سرمایه داران بخش خصـوصـی ب
میگردد،  امسـال ھـم بـه، سـیـاق  
ـفـع   ـن ھرساله، قرار نیست تغییری ب
مزدبگیران در مصوبه شورایـعـالـی  

روشن است کـه  .  کار بوجود بیاید 
ـرای دولــــت و   ـــ ـرکــــای  " ب شـــ

ـــش  ـی ـــمـــاعــ ـــاب  " اجــت ـی ،  در غــ
ـراضـات گسـتــرده بـخـشـھــای   اعـت
ـقـه کـارگـر، تـامـیـن   مختلف طـب
کسری بـودجـه، سـود کـارفـرمـا،  
سایر ھزینه ھای تولید و غیره، در  
ــر،   مــقــایســه بــا دســتــمــزد کــارگ

 .   دراولویت قرار دارند 
ـراضـــات   ــ ـت ـری اعــ ـیــ اوج گــ

 باز ھم برابری، این بار لنین
 مزد مکفی چگونه؟  یاشار سھندی 

 بھمن ذاکرنژاد 
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ــد  ١٠ امــروز   ــاه شــاھ ــدم ــن  اســف
ـلـمـان   ـره مـع تجمعات دھھا ھزار نف
در بسیاری از شھرھای بزرگ و  

ــودیــم  ــن  .  کــوچــک کشــور ب ای
ــھــان،   تـجــمــعــات در تـھــران، اصــف
ـنـدج، کـرمـانشـاه،   شیراز، یزد، سـن
ــاس،    ــدرعــب ــد، بــن ــھ ــواز، مش اھ
بوشھر، قزوین، زنـجـان، خـرم آبـاد،  
مریوان، جوانرود، کامـیـاران، پـاوه،  
ــھــر،   ــانـکــوه، فسـا، زاھــدان، اب مـی
ارومیه و بسیاری شھرھای دیـگـر  

در تـھـران، اصـفـھـان و  .  برپا شـد 
ـر و  ١٥ شیراز جمعا حدود   ـف  ھزار ن

در سراسر کشور دھھا ھزار نفر در  
 .تجمعات امروز شرکت داشتند 

ــمــان خــواھــان افــزایــش   مــعــل
ـر، حـل   ـق حقوقی باالتر از سطـح ف
مسائل مربوط به بیمه و کـمـک  
ـبـعـیـضـات،   ھزینه مسکن، رفـع ت
ــمــان   آزادی تشــکــل، آزادی مــعــل
زندانی، پایـان دادن بـه تـھـدیـد و  
ـری، اسـتـخـدام   تعقیب و دسـتـگـی
معلمان پیمانی و در یـک کـالم  
خـواھـان یــک زنـدگــی انسـانــی  
ــای   ــاردھ ــالک ــد و در پ ــن ھســت
مختلفی که در شھرھای مختلف  
در دست داشتند اعتراض خـود بـه  
ــان   ــی ــم را ب ــیــت حــاک کــل وضــع

ـرخـی  . کردند  در این اجتمـاعـات ب
ـرانـی   ـیـز سـخـن معلمان معتـرض ن
ــرم   ــال گ ــب ــق ــت کــردنــد کــه بــا اس
حاضرین مواجه شدند، قـطـعـنـامـه  
ـرخـی   ھایی قرائت کردنـد و در ب

از جمله شعـار  .  شھرھا شعار دادند 
ـراز سـر داده شـد  : جالبـی در شـی

ــکــنــه، رســانــه   ــاد مــی ــم فــری مــعــل
سانسور میکنه و در تھران خطـاب  

اگـر  :  به مقامات شعـار مـیـدادنـد 
ـم، تـو پشـت مـیـز   ـبـودی که مـا ن

ـرای بـه سـکـوت  . نبودی  تالش ب
کشاندن تـجـمـعـات امـروز عـمـال  
ــرض   ــم مــعــت ــوســط ھــزاران مــعــل ت
خنثی شد و معلـمـان بـه اشـکـال  
ـلـف بـا صـدھـا پـالکـارد و   مـخـت
سخنرانی و قرائت قطعنـامـه و بـا  

ـرخـی تـجـمـعـات   شعار دادن در ب
. خواست ھای خود را بیان کردنـد 

ـیـان اعـتــراض   تـجـمـعـات امـروز ب
قدرتمند معلـمـان بـود کـه مـورد  
ـرار   ـر مـردم ق پشتیبانی فعال سـای

 . گرفت 
ـرسـتـاران،   در تجمعات امـروز پ
ـران، دانشـــــجـــــویـــــان،   کـــــارگــــ
ـرخــی   ــگـان، ھـمــسـران ب بـازنشــسـت
معلمان و بعضا محصلین مـدارس  
حضور داشتند و فضایی از اتحـاد  
ـران   و ھمبستگی در میان مزدبگـی

مـردمـی  .  کشور ایجاد شـده بـود 
که شاھد این تجمعات بـودنـد بـه  
اشکال مختلف از معلمان حمـایـت  

ــردنــد  ــیــک ــبــق گــزارشــی از  .  م ط
اصفھان رانندگان ماشین ھـا بـوق  
میزدند و مـردم بـا مشـت ھـای  
گره کرده اتحاد خود را با معلمـان  

مـردم اصـفـھـان از  .  بیان میکردند 
ابعاد بزرگ تجمع امـروز در ایـن  
ــراز   ــر و در ســطــح کشــور اب شــھ

ھـمـزمـان  .  خوشحالـی مـیـکـردنـد 
ـیـز در   بازنشسـتـگـان ذوب آھـن ن
خیابـان نشـاط ایـن شـھـر تـجـمـع  
ــوق   ــه حـق ـراض ب بـزرگـی در اعـت

ـنـد  حضـور  .  معوقه خود برپا داشـت
ـم در تـجـمـعـات امـروز   زنان مـعـل
ـر بـود  . معلمـان بسـیـار چشـمـگـی

ــن   ــمـان در ای ـل ـیـل حضــور مـع بـدل
تجمعات برخی مدارس بـه حـالـت  

 .تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد 
ــار   ــدادی شــع ــع ــھــران ت در ت
ـم زنـدانـی آزاد بـایـد   میدادند معـل
. گـردد، بـداقـی آزاد بـایـد گــردد 

ــتــی کــه بــطــور   ــی ــن مــامــوران ام
چشـمــگـیــری در اطـراف حضــور  

ـر  ١٢ داشتند حدود    نفر را دسـتـگـی
کردند که مانع گسترش شعـارھـا  

مزدوران حکومت در صـف  .  شوند 
ـنـد تـا   تجمعات نیـز حضـور داشـت
ـنـد و مـانـع   معلمان را کنترل کـن

در پـاسـخ بـه  .  شعار دادن بشـونـد 
ــکــی از ایــن مــزدوران کــه در   ی
مقابل مجلس از مردم میـخـواسـت  

ـنـد   ـت صلوات بفرستند معلـمـان گـف
ـم آمـده   برای صلوات جمع نشده ای
ـیــم و خـواســت   ـم اعـتــراض کــن ای
ـم  ــ ـی ــ ـن ـــان کــ ـی ــ . ھـــایـــمـــان را ب

پالکاردھایی در حمایت از خامنـه  
ای و برخی شعارھـای انـحـرافـی  
دیگر در ابتدای تجـمـع در تـھـران  
در دست تعدادی از مـزدوران بـود  
اما با افزایش جـمـعـیـت مـزدوران  
ـــد  ــمـــع کــردن ــان را ج ــاطش . بس

ــیــل فضــای   حــکــومــت کــه بــدل
ــاالی   ــراضــی و آمــادگــی ب ــت اع
ـرپـایـی تـجـمـعـات   ـرای ب معلمان ب
ــن   ــوانســت مــانــع ای ــت ــروز نــمــی ام
اجتماعات شود، از طریق مـزدوران  
خود سعی میکرد این تجمعات را  
ــت   بــه اشــکــال دیــگــری از حــال

ــد  ــارج کــن ــده خ ــی  .  رزمــن بــرخ
ـلـمـان   مسئولین کانون صنفـی مـع
نیز شعارھای نادرستی ماننـد مـا  
ـر، بـه   ـق ـم نـه از ف ـی از فرق مینـال
ـلـمـان بـا   تجمع آورده بودند اما مـع

ـم  »پالکاردھای   ـیـزاری ـر ب ھم از فق
، جایی برای این نـوع  «ھم از فرق 

ـنـد و بـا شـعـار   شعارھا نـگـذاشـت
زندانی سیاسی آزاد باید گـردد و  
ـلـمـان   شعارھایی در حمایت از مـع
ـثـی   ـثـات را خـن زندانی ایـن تشـب
ــده و   ــای رزمــن ــد و فض کــردن
رادیکالی بر این اجتماعات حاکـم  

بویژه حضور جـمـع ھـایـی  .  نمودند 
ـــاران و   ـت ـرســ ــ ـران و پ از کـــارگــ
ــمـاعــات   ــن اجـت ــان در ای دانشـجـوی
ــت   ــه شــرک ــاالتــری ب ــه ب روحــی
کنندگان در این اجتـمـاعـات داده  
بود بطوریکه در پـایـان تـظـاھـرات  
تھران معلمـان اعـالم کـردنـد کـه  
ھفته دیگر نیـز دسـت بـه تـجـمـع  
ـــکـــه   ـی ــ ـــد و در حـــال ـن ــ ـــزن ـی مــ
پالکـاردھـایشـان را بـاال گـرفـتـه  
ـیـمـایـی   ـپ ـرو راھ بودند بـطـرف مـت
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فـدراسـیـون کـار  " رئیـس  
، ریـچـارد تـرامـکـا  " آمریکا 

 فـوریـه در  ٢٣ روز دوشنبـه  
ــی   ــان ــت ــی زمس ــائ ــم ــردھ گ
ـــن   ـــزی ای ـــرک ـــورای م ش
فدراسیون درباره به اصطـالح  
تالش این نھاد برای افزایش  
دستمزد گـفـت کـه مـعـیـار  
حــمــایــت فــدراســیــون کــار  
ــدیــدھــای   آمــریــکــا از کــان

 ایـن  ٢٠١٦ انتخاباتی سـال  
ــه  ــود ک ــد ب ــواھ ــرای  : " خ ب

افزایش دستمزد چه طـرحـی  
  ١٩ الیس گولـد در  "  دارید؟ 

ـــه   ـــوری  گـــزارش  ٢٠١٥ ف
ـــاره وضـــع   ـــی درب ـل ــفـــصــ م
دستمزدھا در آمـریـکـا مـی  

 شاھد  ٢٠١٤ نویسد که سال  
 مین سـال پـی در پـی  ٣٥ 

رکــود دســتــمــزد کــارگــران  
 ) ١ .(آمریکا بود 

ــه   ــد ب ــدھــی امــا اجــازه ب
پیشنھادات تاریخا مـنـسـوخ  

او مـی  .  ترامـکـا بـرگـردیـم 
خواھد منابع مالی عظیم از  
درآمد حق عضویت اعضای  
اتحـادیـه ھـا را در اخـتـیـار  
کمپین کاندیداھای ریـاسـت  
جمھوری و کنگره و سنـای  
ــرای   ــکــا بــگــذارد، وب آمــری
توجیه این سیاسـت مـجـبـور  
است به ھمان دالئل نخ نـمـا  
و مـنـسـوخ گـذشـتـه آویـزان  

 ! شود 
جنبش کارگری آمریکـا  
عمال به این نتـیـجـه رسـیـده  
است که وعده ھای کمپیـن  
انتخاباتی احزاب وال استریت  

ای بـیـش    ھای بی مـزه   دروغ 
مـزخـرف تـراز آن،   .  نیستـنـد 

این است که گـاھـا مـنـابـع  
مالی این اتحادیه ھـا خـرج  

تـریـن    کمپـیـن ضـدکـارگـری 
ــرای  .  عـنــاصــر مــی شــود  ب

مثال در کمپیـن انـتـخـابـات  
ــــال     ٢٠١٤   –  ٢٠١٣ س
ھا، اسکات واکر،    استانداری 

که ضدکارگرترین فرمانـدار  
انـقـالب  " در آمریکا است و  

) ٢ "( در مقیاس کـوچـکـتـر 
 بر عـلـیـه او  ٢٠١١ در سال  

  ٨٣ ھـا    اتفاق افتاد، اتحـادیـه 
ھزار دالر کمک مالـی بـه  

!(انتخاب شدن ایشان کردنـد 
ایــن مـوضــوع را فــعــال  )  ٣ 

 .اینجا دنبال نمی کنیم 
اما در چند سال گذشته  

و بخصوص بـعـد از بـحـران  
ــال   ــکـــن س  –  ٢٠٠٧ مس

 جــنــبــش کــارگــری  ٢٠٠٨ 
آمریکا گامھای بسیار مھم  
ثری برای عبور از ایـن   و م
. وضــعــیــت بــرداشــتــه اســت 

جنبش عظیم اشغـال کـه از  
ـــیـــویـــورک شـــروع شـــد،   ن
اعتصاب موفق معلـمـان در  
شیکاگو، اعـتـراض عـظـیـم  

کارگران و معلمان در استان  
ویسکانسن فقط چند نمونـه  
از اعتصابات و اعـتـراضـات  

ــد  ــودن در  .  مــھــم ایــن دور ب
ھمین یکسـال گـذشـتـه ھـم  
ــن اعــتــصــاب و   ــاقــا ای ــف ات
ــیـتــانــت و   اعـتــراضــات مــیــل
مستقیم کارگری بـوده انـد  
که طبقه حاکمه را مجـبـور  
به شـل کـردن سـر کـیـسـه  
کرده است نه چراغ سبز بـه  
ــداھــای احــزاب وال   ــدی کــان
استرایت برای باز ھـم وعـده  

ــراض  !  دادن  ــت ــام اع ــج ــران س
کـــارگـــران وال مـــارت و  
ـــاســـی و   ـــیـــن ســـی فـــعـــال
اجتماعی، این شرکت را از  
ـــر   ـــراب ـــی در ب ـــت ـــخ ـــرس س
اعــتــراضــات کــارگــران بــه  
عــقــب نشــیــنــی کشــانــد و  

 ھـزار تـن  ٥٠٠ دستمزد پایه  
 دالر  ٧ از کارگرانش را از  

ــه  ٢٥ و    دالر  ٩  ســنــت ب
افزایش خواھد داد و گـفـتـه  

  ٢٠١٦ است که در ژانـویـه  

ــه   ــم را ب ــن رق  دالر  ١٠ ای
در سـه  .  افزایش خواھـد داد 

ایالت ورمانت، میـن و نـیـو  
ــر،   ــشــی ــم ــن از  ١٧٠٠ ھ  ت

ــرکــت   ــک ش ــران ی کــارگ
ــعــد از    مــاه  ٤ ارتـبــاطــات ب

اعــتــصــاب، مــدیــریــت ایــن  
شــرکــت را وادار کــرد بــه  
ــبـــات   ــال ــط ــاری از م ــی بس
. کارگران جواب مثبت بدھد 

ــران  ١٠  ــارگ ــد از ک  درص
صنایع نفت آمریکا بـعـد از  
یک اعتصاب مھم، مطالبه  
اصلی خود را بـه مـدیـریـت  

  ٩ کشمکش  .  تحمیل کردند 
ماھه کارگران اتحادیه بنادر  
اوباما را مجـبـور کـرد کـه  
وزیـر کـار خـود را مــأمــور  
کـنــد کــه مــدیـریــت را بــه  

ھـر  .  کوتاه آمدن قانـع کـنـد 
ھـای    کس سری به شـبـکـه 

در ایـن  " اینترنتی دو گـروه  
(In These Times)"  زمانـه 

 Labor)"  لیـبـر نـت " و  )  ٤ )
Notes)( ـــزنـــد روزانـــه  )  ٥ ب

گزارش چـنـدیـن اعـتـصـاب  
ریز و درشت را مـی بـیـنـد  

ھمـدسـتـی بـا   bedooneکه  
ســیــاســتــمــداران احــزاب وال  
استریت راه افـتـاده و پـیـروز  

فــدراســیــون کــار  .  شــده انــد 
آمریکا گامھا از مطالـبـات  
کــارگــران آمــریــکــا عــقــب  

 . است 
 کمپینی متفاوت 

ــدان  ٢٠١٣ اواخــر ســال   ، شــھــرون
سیاتل آمریکا مارکسـیـسـتـی بـه  

ــام   را از   Kshama Sawantن
ـیـسـتـی " حزب   ـیـو سـوسـیـال " آلترنات

. برای شورای شھر انتخاب کردند 
کمپین انتخـابـاتـی کشـامـا حـول  

  ١٥ افزایش حـداقـل دسـتـمـزد بـه  
ـیـن بـه  .  دالر بود  ـپ اکنون این کـم

ـیـن مـھـم در سـراســر   ـپ یـک کـم
ـبـدیـل شـده اسـت کـه   آمریـکـا ت
ـنـگـان   فدراسیون کار آمریکا ھم ل
لنگان و با اکـراه بـه آن تـن داده  

ـیـار داشـتـن  .   است  اما با در اخـت
میلیاردھـا دالر، کـمـک شـایـان  
. توجھی به این کمپین نمی کـنـد 

ـر   این کمپین که ھر روز قدرتمـنـدت
می شود و حـداقـل دسـتـمـزد را  
ابتدا در سیاتل و سپس در سـراسـر  

ــه   ــگــتــن ب ــن ــان واش  دالر  ١٥ اســت
ــن   ــالــی ــع ــش داد، دســت ف ــزای اف
اجتماعی را در دست ھم گذاشتـه  
و نقطه اتکایش نه کـانـدیـداھـای  
احزاب وال استریت، بلکه خیابان و  

 . تجمعات خیابانی است 
کمپین کشاما بار دیگـر  
ثابت کرد که اگر فـعـالـیـن  
سیاسی و اجتمـاعـی چـپ  
بر یـک مـطـالـبـه اسـاسـی  
جامعه انـگـشـت بـگـذارنـد،  
جامعه از آنھا حمایت خواھد  

ثــابــت کــرد کــه راه  .  کــرد 
عقب نشانـدن کسـانـی کـه  
نان شب فـرزنـدانـمـان را بـه  
گرو گرفته اند، نه خـواھـش  
ــکــه   ــھــا، بــل ــمــنــا از آن و ت
سازماندھـی و بسـیـج تـوده  
ھائی است کـه بـرای پـس  
گرفتن زندگی آماده مبارزه  

 .ھستند 
 ٢٠١٥  فوریه  ٢٨ 

 :پاورقی 
 Eliseگــــزارش  )  ١ ( 

Gould 
http://www.epi.org/
publication/stagnant-

wages-in- ٢٠١٤/ 
انقالبی در مقـیـاس  )  ٢ ( 

 کوچکتر 
h t t p : / /

www.wpiran.org/ ٠٠-k-
komonist/kk ١٤٦ /pdf/

kk ١٤٦.pdf 

کمک اتحادیه ھـا  )  ٣ )
 به اسکات واکر 

http://www.wisdc.org/
pr ٠٢٢٧١٥.php 

 در این زمانه )٤ )
h t t p : / /

inthesetimes.com/ 
 لیبر نت ) ٥ )
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به لنین پرداخته شده و مفـصـال از  
ـتـه   زندگی و سخت کوشی او گف

اشتباه نکنید، قصد تمـجـیـد  !  شود 
لنین در کار نبوده بلکه قرار بـوده  
ھمان حرفھای ھمـیـشـگـی و نـخ  
ـیـن تـکـرار   ـن نما شـده در مـورد ل

ــلــی : " شــود  ــاتــور اص ــت کــه  "  دیــک
مجبور شد  از رویـاھـایـش عـقـب  

ـرای نـوشـتـن از  ".  بنشیند  ـتـه ب الب
لنین بھانه ای الزم بوده و آن نـود  
ــوده  ــکـمــیـن ســالـمــرگ او ب . و ی

راست و دروغ را بھم بافتند تا این  
دروغ تاریخی را تکرار کنند که،  
ــک   ــای ی ــگ بــن ــن ســن ــی لــن
دیکتاتوری خونیـن را چـیـد کـه  

بـه  .  استالین بـه سـرانـجـام رسـانـد 
تاکید این مجـلـه در یـک نـظـر  
سنجی در روسیه لنین رتبه شـشـم  

ایـن  .  قرار گـرفـتـه "  سمبل روسیه " 
مجله در انتھا با یک جـمـلـه دو  

ــاد آور مــیـشــود  بــرخــالف  " پـھــلـو ی
حقایـق مـوجـود، نسـل جـوان ایـن  
کشور به سختی نقش لنین را در  

ـنـد   انقالب روسیه درک می  ." کـن
سوال اینجاست که این یـاد آوری  
از لنین چـه جـایـی در سـیـاسـت  
امروز این مـجـلـه دارد؟ ھـر چـه  
که ھست، مسـلـمـا قصـد روشـن  
گری نسل جوان روسیه را نداشتـه  

ـر ویـژه نـامـه  !. اند  جواب را سردبی
ـیـکـتـی   روزنامه شرق در مـورد پ

ــت از  :"  داده اســت   ــاز صــحــب ب
ــان آمــده اسـت  ـری در مـی ـراب و  "  ب

ـرابــری در   ــت از ب ھـروقــت صــحـب
جامعه معاصر به میـان مـی آیـد  
ناخودآگاه پای مارکس بـه وسـط  
کشیده میشـود چـرا کـه او بـود  
کـه تـاکــیـد کـرده بـود، امـکــان  
ـتـوان   عملـی ایـن ھسـت کـه مـی

ـری را ریشـه کـن کـرد  ـراب و  .  ناب
 ."لنین این تالش را کرد 

ــه    ــن شــمــاره مــجــل در آخــری
مذکورو در فصـلـی دیـگـری بـه  

ـردازد  ـپ چـرا  .  موضوع نابرابری مـی

ـری  " که به اعتراف خودشان   ـراب نـاب
ـریـن    اقتصادی یـکـی از بـزرگ  ت

ــش  ــال ــت   چ ــاس ــای دوره م .... ھ
ـر ھـم    چالش  ـر، ب ھایی از قبیل فق

مـحـیـطـی و    خوردن تـعـادل زیسـت 
ـیـا،   ـیـت ھـوا در دن ـف کاھـش کـی
ــد افــزایشــی آن،   ــکــاری و رون ـی ب

ـبـاتـی سـیـاسـی   بی  بـحـث  ... ".  ث
چالش مـھـم  "   ریاضت اقتصادی " 

ـتـایـج تـوصـیـه ھـای   دیگری از ن
اقتصاددانان بورژوازی مـھـم اسـت  
که این مجله به اشـاعـه نـظـرات  

صد البتـه  (  ایشان می پردازد،  و  
ــاده؛  )  ســھــوا  ــم ایشــان افــت ــل از ق

سیاستی کـه اکـنـون تـوده مـردم  
. نمی خواھند بـه آن تـن بـدھـنـد 

 درصـدیـھـا و  99جنـبـش    ابتدا  
اکنون انتخاب چپ در یـونـان و  
احتمال بسیار زیـاد، حـاکـم شـدن  
ــریــن   ــم ت ــانــیــا مــھ ــپ چــپ در اس
چالشی است که اساس سـرمـایـه  

ـرده   را  زیر سـوال   داری  جـامـعـه  .  ب
ــر   ــی ــغــی عــمــال ســعــی دارد کــه ت
ـیـد جـامـعـه   مھمی در شـیـوه تـول

ــد  ـن ــاد کــ ــج ظـــاھــرا ایشـــان  .  ای
ـبـل از وقـوع   میخواھند واقعه را ق

ـری  " عالج بکنند؛ بھرحال   پیشـگـی
بدیـن خـاطـر  !"  بھتر از درمان است 

دارند به ھمدیگر ھشدار مـیـدھـنـد  
که مواظـب بـاشـنـد صـحـبـت از  

برابری گل انداختـه و ایـن خـود،  
ـیـن را بـه مـیـان   نام مارکس و لن

ـقـدر حـافـظـه  .  می آورد  ایشـان آن
تاریخی شان کـار مـیـکـنـد کـه  
بخاطر بیاورند یک کسی به نـام  

ـیـش تـالش کـرد  98لنین    سال پ
ـر انـدازد  ـری را ب ـراب . که ریشه ناب

ـیـکـتـی در سـراسـر   اگر کتـاب پ
جھان سر و صدای زیـادی ایـجـاد  
ـنـکـه راه حـل   میکند، بیش از ای
ـرای ایـن   پیکتی مطـرح بـاشـد، ب

دوبـاره  "  مرحوم مارکـس " است که  
ـیـن در ایـن  .  مطرح شـده اسـت  ـن ل

میان کسی بوده که رھبر انقـالب  
و حزبی بود که تالش کردند نظـم  
ـنـد و   سرمایه داری را کـنـار بـزن
اکنون بار دیگر این تـالش دوبـاره  
ــالش   ــگــیــرد و ت ــان مــی دارد ج
بورژوازی ھـم دوبـاره شـروع شـده  
ــیــن   ــن اســت کــه یــادآور شــونــد ل
دیکتاتور اصلی بود، که جاسـوس  
آلمان بود و دیگر اینکه  معشوقـه  
ای داشـت و بـه واسـطـه ھـمـیـن  

ــد زن  (" مــعــشــوقــه   ــســا آرمــان ایــن
ـیـسـت اھـل پـاریـس  آزادی  ")  فمن

ـیـن  "   به او القا شد "  زنان   و ھمچن
 ! سفلیس 

ـیـن بـار   ـرای اول جالب اسـت ب
ـرخـی از ایـن   شاھد ھستیم کـه ب

ـتـصـادی   ـرجسـتـه اق اندیشمـنـدان ب
ـرده حـرف مـی   دیگر کمتـر در پ
ـنـد   زننـد و بـه صـراحـت مـیـگـوی

اخیرا  بحـث  :"  برابری خوب نیست  
درباره نابرابری در توزیع ثروت اوج  

ای گرفته اسـت و نشـانـه آن    تازه 
ــاب   ــت فــروش کــت ھــم مــوفــقــی

  »سرمایه در قرن بیست و یـکـم « 
توماس پیکتی است کـه در ایـن  
فضای فکری تبدیل به یکی از  

به نظـر  .  ھا شد   ترین کتاب   پرفروش 
من این پروپاگـانـدای چـپ کـه  
ــدی ســر و صــدای   ھــر از چــن

رغـم    کـنـد و بـه   زیادی به پا مـی 
ــکـه در ســیـاســتـگــذاری  ـن ھــای    ای

ـر   ـی ـیـش تـاث کشورھا ھم کـم و ب
ـفـس خـود بـحـث    می  گذارد، در ن

محتوا و فاقد ھـرگـونـه    کھنه، بی 
ـنـایـی   مبنای عـلـمـی قـابـل اعـت

ـروت ھـیـچ .  است  وقـت در    توزیع ث
ای برابر نبوده اسـت و    ھیچ جامعه 

ـتـه در مـواردی   ـب این مـوضـوع ال
موجب نارضایتی عمومی شده و  

اما باید تـوجـه  .  شود   ھنوز ھم می 
کرد که کدام نابرابری بـد، مضـر  
و حتی ناعادالنه است و بـایـد بـا  
ـری   ـراب آن مقابله کرد و کـدام نـاب
طبیعی، مفیـد و حـتـی عـادالنـه  

ــاره  .  اســت  ــت درب صــرف صــحــب
نابرابری بدون توجه به این نـکـات  

به طور خالصـه  .  کننده است   گمراه 
ــصــاد بــازار   ــت ــم کــه در اق ــگــوی ب

ـروت نـاشـی  ...  رقابتی،   تفاوت ث
تنھا مضر نیـسـت    از این واقعیت نه 

ــد بــه حــال   ــی ــف ــار م ــی ــکــه بس ــل ب
 -تجارت فردا  ."( افرادجامعه است 

داسـتـان ھـمـه  )  موسی غنی نژاد 
ـنـجــاسـت کـه   ــدای  "  ای ــاگـان ـروپ پ

دوباره اوج گـرفـتـه، آن ھـم  " چپ 
ــوط   بـعــد از ربـع قــرن اعـالم ســق

ظـاھـرا  .  کمونیسم و پـایـان تـاریـخ 
قرار نبود دیـگـر کسـی بـخـواھـد  
ـر دھـد و دوبـاره   ـی ـی جامعه را تـغ

ـرود  ـیـن ب ـن امـا  .  دنبال مارکس و ل
ـنـھـا را   واقعیت جـامـعـه ھـمـه ای

ـقـدر  .  میخواھد  و ایـن خـواسـت آن
سمبه اش پر زور است کـه ایشـان  
را مجبور میکنـد از کسـی یـاد  
کنند که نزدیک صد سال پیش،  
انقالبی را سازمان داد و سـنـگ  

 .بنای تغییر را گذاشت 

ـر    داستان اما بیش از آنکه  ب
ـیـد و   ـر سـر تـول سر توزیع باشـد ب

ـیـد بـایـد  .  چگونگی آن اسـت  تـول
نظم دیگری یابد تا به تنـاسـب بـا  
ــع ھــم ســازمـان دیـگــری   آن تـوزی

ــابــد  ــر اســاس  .  ی ــایــد ب ــب ــد ن ــی ــول ت
ایـن  .  برای برخی بـاشـد "  صرفیدن " 

ــد در ذات خــودش   ــولــی ــوه ت شــی
ـیـد  .  نابرابری را دارد  ـری مـف ـراب ناب

ـلـکـه ایـن تـوجـیـھـات از   نداریم ب
سوی کسانی اسـت کـه از ایـن  

ـیـدی  . نابرابری ارتزاق میکنند  تـول
که بر این اساس باشد که رقبای  

یک شخص یا یـک  ( اقتصادی  
را  )  کمپانـی حـتـی یـک دولـت 

کنار بـزنـد تـا بـازار را خـود در  
ـرد بـه تـجـربـه تـاریـخ   کنترل بـگـی

ــد  500 ــه رش ــه اخــیــر ب ــال  س
ـیـدی  .  نابرابری منجر میـشـود  تـول

ـر ایـن بـاشـد کـه   که اساس آن ب
توده مردم ھیچی نـداشـتـه بـاشـد  
ــر   ــروی کــارش تــا بــه ھ ــی جــز ن
شرایطی برای کار کردن تن بدھد  
در نفـس آن خشـونـت بـی حـد و  
ــان    ــای ــی پ ــابــرابــری ب حصــر و ن

ـیـده اسـت  ـرای ایـن شـیـوه  .  خواب ب
ـیـسـت   تولیدی ھیچ چیزی مھم ن

ــن .  اال ســود     نــتــیـجــه کـارکــرد ای
، تھدید جـدی حـیـات    شیوه تولید 

کنونی در کره زمین را رقـم زده  
ــت  ــاره  .  اس ــو پ ــدان گــل ــمــن دانش

میکنند کـه دسـت نـگـه داریـد،  
ـتـھـای  (  سازمان ملل   ارگـان دول

ھشـدار  )  کنـونـی سـرمـایـه داری 
ــدان را   ــن ــدھــد، ھشــدار دانشــم مــی

 دیـگـر  2050جدی بگیرید تا  
ــر   ــی شــرایــط مــحــیــط زیســتــی غ

 باز ھم برابری، این بار لنین

  ١  از صفحه  
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ـرسـتـاران   ـلـمـان و پ کارگران، مـع
طی ماھھای اخیر وھـمـزمـان بـا  
بررسی الیحه بودجه در مجلس و  
جلسات شورایـعـالـی کـار، نشـان  
ــش   ــازه ای از جــنــب ــد  دور ت دھـن
اعتراضی  حول مسئلـه دسـتـمـزد  

ــبــشــی کــه در تــمــام  .  اســت  جــن
گاه آشـکـار و  " سالھای گذشته  

ــل  "  گــاه نــھــان  ــحــمــی در بــرابــر ت
دستمزدھای نازل، فقر و تبـعـیـض  
ــرچــه   ــرض بــوده، امســال ھ ــت مــع

بیشتر شکل جنبشی قدرتـمـنـد و  
. سراسری را بخود گـرفـتـه اسـت 

اگرچه اعتراضات اخیر ھـنـوز از  
ــدھــی ســراســری   یــک ســازمــان
برخوردار نیستند، اما نگاھـی بـه  
ــای اعــتــراضــات و   ــه ھ ــون ــم ن
اعتصاب اخیر وطومار شش ھـزار  
ـرسـتـاران در   نفره معلمان، تجمـع پ
ــه   ــانــی ــالخــره بــی ــس وب بــرابــر مــجــل
ـقـل   مشترک شش تشـکـل مسـت
ــومــی   کــارگــری، فضــای عــم

ـراضـات وخـواسـتـه   ـر اعـت غالب ب
ھای مشترک آنـھـا را بـخـوبـی  

ـــدھـــد  ـی ـتـــن  .  نشـــان مــ ـرفــ ــ ـــذی ـپ ــ ن
ـرخـط   دستمزدھای چندین برابر زی
فقرو تبعیض، تـمـام شـدن فـرجـه  
ـرای دادن وعـدھـای بـی   دولت ب
پایه، مھمترین فصل مشترکھـای  

تاکیـد ،  .  اعتراضات اخیربوده اند 
ــه کــردن و حــمــایــت از   ــت ــرجس ب
ــای مشــتــرک ،   ــه ھ ــواســت خ
گستردگی اعتراضات وھمزمانی  

ـنـد کـه    آنھا، جنبه ھـایـی  ھسـت
ـبـش   آنھا را عـمـال بـه یـک جـن
ـرای تـحـمـیـل   سراسری قدرتمند ب
دستمزد مکفی به دولـت و کـل  
سرمایه دارن مطرح، و پیروزی آن  
را تا حد زیادی تضمـیـن خـواھـد  

 .   کرد 

 مزد مکفی چگونه؟
 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

بازگشت میگردد، دولت سـرمـایـه  
داری در چین و ھند و جـاھـای  
دیگر میگویند به ما کـه رسـیـد  

دولت امریکا مدعـی  !  آسمان تپید 
است ھنوز کمـی دیـگـر مـھـلـت  

 میخواھد و گر نه عقب 
ــد  ــی افــت ــت  !   م ــالن دول ف

ـقـا اصـال   ـلـب افـری دیکتاتور در ق
گوشش بدھکار این حرفھا نیست  
ــه   ــطــق ــھــای اســالمـی مــن و دولــت
خاورمیانه ھم که توکل بـه خـدا  

 ! کردند 
در شیوه تولید سرمایه داری،  
سرمایه دار آنجا که فـکـر کـنـد  
ــان   ــب ش ــاری نصــی ســود ســرش
ـنـد و اصـال   میشود ھزینه میـکـن
ــیــســت کــه   ــم ن ــرایــش مــھ ــم ب ھ
ــدر در   ــق ــیــدی چ مــحــصــول تــول
ــردم ضــرورت دارد و   ــدگــی م زن
نیازی را برآورده مـیـکـنـد ایشـان  
ـیـد   نیاز را به ھـمـراه کـاالی تـول

اول تقـاضـایـی  . شده خلق میکنند 
ـلـکـه مـحـصـول   در کار نیـسـت ب
عرضه میشود بعد تقاضـا را ھـم  
ـرنـت خـلـق   ـت با کمک مدیا و این

آنجا ھم که محصـولـی  .  میکنند 
زیاد عرضه شود که موجب افـت  
قیمت آن شود، آن محصول نـابـود  
میشود اما نمیگـذارنـد بـه دسـت  
توده مردمی برسد که بـه شـدت  

ـنـد  ـنـد  .  به آن مـحـتـاج ھسـت مـان
ــدمــھــا در   ــن داســتــان نــابــودی گ
ــر   ــگ ــانــوســھــا و از ســوی دی اقــی
میلیاردھا انسان محتاج به ھـمـان  

 . گندم 
سرمایـه بـه تـمـام سـوراخ و   

سمبه ھـای جـھـان سـر کشـیـده  
 است  

ـتـی   ـیـق وق و با محاسبات دق
مطمـئـن شـود پـولـش بـه ھـمـراه  

ــگــردد   فــرصــت  " ســودش بــرمــی
ایجاد میکند و ھـر وقـت  " شغلی 

الزم دیـد سـرمـایـه اش را جـمــع  
میکند و اصال برایش مھم نیسـت  
ـم   پشت سرش یک جمعیت عـظـی

ــیــگــذارد و   ــران م ــرگ ویــالن و س
محیط زیستی کـه دیـگـر قـابـل  

ــســت  ــت نــی ــه یــک  .  سـکــون ـت الــب
استثنا در این کـره وجـود دارد و  
آن قطب جنوب است و این ھم نـه  
ـرای   ـرخـواھـی مـثـال ب از سـر خـی
ـلـکـه   ـراطـور، ب پنگوئن ھـای امـپ

کـه سـرمـایـه    بدیـن خـاطـر اسـت 
ـنـه    آنقدر عقل دارد که بفھمد ھـزی
کردن در قطب جنوب فـعـال پـول  

 .دور ریختن است 
بحث دقیقا بر سر چگونـگـی  

اساس تولید بـایـد از  .  تولید است 
سر نیاز واقعی توده مردم سازمـان  

ـیـد بـایـد ھـدفـش  .  دھی شود  تول
ـنـد  .  رفاه توده مردم باشد  مـیـگـوی

ـرس مـردم   اگر ھمه چیز در دسـت
ایـن  ! ( باشد کسی کار نمی کند 

ـنـد کـه   را دقیقا ھمانھا می گوی
ـلـه در نـظـام  .)  کار نمی کننـد  ب

ــوده مــردم کــار کــن   ــی ت کــنــون
بخاطر تحقیر و خشـونـت دائـمـی  
که از سوی کارفرمایان و دولـت  
ـرد، از کـار کـردن   صورت میگـی
" بیزار ھستند و در اولین فرصـت  

ــد  ــرون چــون  "  از زیــر کــار در مــی
کاری که انجام میدھند نه تنـھـا  
ـرایشـان فـراھـم   کمترین آسایشی ب
نمی سازد، بلکه بدتر عـزت شـان  

ـیـدی  .  نیز لگد مال مـیـگـردد  تـول
اگر بخواھد که ھدفش رفاه کـل  
ـیـش از ھـر چـیـز    انسانھا باشد پ
ـرای خـودشـان   کل انسانھا بایـد ب
کار کنند نه بیگانه ای بـه نـام  

باید باور کنند کـه ایـن  .  سرمایه 
کار در جھـت کـرامـت خـودشـان  
است، قرار است محصول کارشـان  

ـیـاز دارنـد (  را   ) به آن اندازه که ن
بی منت دولت قانون و مذھـب و  
ـنـد و   پلیس امنیـت دریـافـت کـن
برای این بیش از ھـر چـیـز بـایـد  
ـنـد   باور کنند که خودشان میتـوان

ـنـد  بـایـد بصـورت  .  قانون بـگـذران
مداوم حس کنند که این شـدنـی  

اسـت و ایـن تــنـھـا در صـورتــی  
امکان دارد کـه نـظـم سـیـاسـی  
ـپـاشـد و نـظـمـی   کنونی از ھـم ب
جایگزین گـردد کـه تـوده مـردم  
مستقیم و ھر روزه در آن دخـالـت  

 . داشته باشند 
ــاور   ـیـن کسـی بـود کـه ب ـن ل
ـر اسـت و   داشت این امـکـان پـذی
ــد   ـن ــاورش داشــت تـوده مــردم ھــم ب
ــه کــاری   ــن دســت ب بــرای ھــمــی
عظیم زدند که بعد از صـد سـال  
. پژواک آن ھنوز منعکس اسـت 

ـیـسـت ھـای   پریشان بافی ژورنـال
بورژوازی بدین خـاطـر اسـت کـه  
میداننـد ھـر چـقـدر ھـم عـکـس  
ـیـن را   ـن سرنگون شدن مجـسـمـه ل
نشان بدھند، اما خود لنین استوار  

بـا تشـکـر از یـاد  .  ایستاده اسـت 
ـیـن " آوری   ـن ـر ل " سالمرگ والدیمی

: ما در سالمرگ او فریاد میزنیـم 
 "زنده باد لنین "

 
کارگر  

کمونیست 
 را

  بخوانید

گی آن   د و چگون ی داستان اما بیش از آنکھ  بر سر توزیع باشد بر سر تول
ان .  است م سازم ع ھ وزی ا آن ت اسب ب ن ھ ت ا ب تولید باید نظم دیگری یابد ت

اشد"  صرفیدن" تولید نباید بر اساس .  دیگری یابد رخی ب وه .  برای ب ی ن ش ای
ن .  تولید در ذات خودش نابرابری را دارد کھ ای ل م ب داری د ن ی ف ری م راب اب ن

د ن دی .  توجیھات از سوی کسانی است کھ از این نابرابری ارتزاق میکن ی ول ت
ی ( کھ بر این اساس باشد کھ رقبای اقتصادی  ی حت ان یک شخص یا یک کمپ

خ )  یک دولت اری ھ ت جرب را کنار بزند تا بازار را خود در کنترل بگیرد بھ ت
ن .   سالھ اخیر بھ رشد نابرابری منجر میشود500 تولیدی کھ اساس آن بر ای

طی  باشد کھ توده مردم ھیچی نداشتھ باشد جز نیروی کارش تا بھ ھر شرای
ری  راب اب برای کار کردن تن بدھد در نفس آن خشونت بی حد و حصر و ن

ست اال .  بی پایان  خوابیده است ی م ن ھ زی م برای این شیوه تولیدی ھیچ چی
ره    شیوه تولید  نتیجھ کارکرد این.  سود ی در ک ون ن ات ک ی د جدی ح دی ھ ، ت

 . زمین را رقم زده است
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ـتـشـر شـده در   ـر مـن بنا بر خـب
ـران   سایت اتحادیه آزاد کارگران ای

ـنـد، جـمـیـل  ٩ صـبـح امـروز    اسـف
محمدی از رھبران شنـاخـتـه شـده  
کارگری به ھمراه وکیل خـود در  

ـقـالب تـھـران  ١٥ شعبه    دادگـاه ان
حضور پیدا کرد و رای دادگاه بـه  

بر اساس ایـن رای  .  وی ابالغ شد 
جمیل محمـدی بـه اتـھـام واھـی  

اجتماع و تبـانـی بـه قصـد اقـدام  " 
با استنـاد بـه  "  علیه امنیت کشور 

ــاده   ــون مـــجـــازات  ٦١٠ م ـــان  ق
 مـاه حـبـس  ٤٢ اسالمی به تحمل  
ـیـن وی  . محکوم شده است  ھمچن

ـر اســـاس مـــاده   ــ ـــانـــون  ١٩ ب  ق
ممنوعیت بکارگیری تـجـھـیـزات  
ماھواره ای ضمن ضبط دسـتـگـاه  
ـفـع دولـت جـمـھـوری   ماھواره به ن

ـیـون  ٣ اسالمی، به پرداخـت   ـل  مـی
ـقـدی و نـگـھـداری   ریال جـزای ن

ـرداخـت     ٢ یک بطر مشروب بـه پ
میلیون ریال جزای نقدی محـکـوم  

این حکم امـروز در  .  گردیده است 
حالی به جمیل محمدی ابالغ شد  
ـرار اسـت فـردا صـبـح دھـم   که ق
اسفند ماه جعفر عظیم زاده یـکـی  
ــاس   ــگــر از رھــبــران ســرشــن دی

ــری بــا اتــھــامــات واھــی   کــارگ
ـرای ارتـکـاب  "  اجتماع و تبـانـی ب

ــی   ــت داخــل ــی ــن ــرم بــر ضــد ام ج
خارجی، اخالل در نظم و آسـایـش  
عــمــومــی، بــر ھــم زدن امــنــیــت  
ــه نــظــام   ــی ــل ــغ ع ــی ــل ــب کشــور و ت

ـــوری اســـالمـــی  ـــورد  "  جـــمـــھ م
 .محاکمه قرار بگیرد 

ــل   ــدان بــرای جــمــی حــکــم زن
ـم   ـر عـظـی محمدی و احضار جـعـف
ــعــا   زاده بــرای بـازجــویــی را وســی
ـراض خـود   محکـوم و مـورد اعـت

 . قرار دھیم 
محاکمه جمیـل مـحـمـدی و  
ـرای   ـم زاده تـالـشـی ب جعفر عـظـی
ــارزات گســتــرده   ــب زدن مــب عــق
ـر سـر   کارگران و کـل جـامـعـه ب
خواست افزایـش دسـتـمـزدھـاسـت،  
ـیـگـرد   ـیـه پ وسیعا و اجتماعی عل
قضایی این فعالین کـارگـری بـه  

 .اعتراض برخیزیم 

جمیل محمدی عضـو ھـیـات  
ـران،   مدیره اتحادیه آزاد کارگران ای
ـنـدگـان   یکی از ھـمـاھـنـگ کـن
طومار چھل ھزار نفری کـارگـران  
در اعتراض به حداقل مزد و جـزو  

شش نماینده ھزار کارگـری اسـت  
ــل   ــی ــل ــر خ ــت کــه بــا وکــالــت دک
بھرامیان شکایتی را علیه غـارت  
و چپاول صندوق سازمـان تـامـیـن  

جـمـیـل  . اجتماعی مطرح کرده اند 
محمدی به جرم این مـبـارزات بـه  
سه و نیم سال زندان محکـوم شـده  

 . است 

جعفر عظیم زاده رئیس ھـیـات  
ـران   مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای

او یکی دیگر از اعضـای  .  است 
  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  

ھزار امضـای کـارگـران و شـش  
ـرض   ـنـده ھـزار کـارگـر مـعـت نمـای
بازنشسته به دزدی ھـای تـامـیـن  

ــرم ایــن  .  اجــتــمــاعــی اســت  بــه ج
ـم زاده را   ـر عـظـی اعتراضات جـعـف

 . قرار است محاکمه کنند 
ـم   جمیل محمدی و جعفر عظـی
ـری طـومـار   زاده  در جریان پیـگـی

ـر سـر  ٤٠ اعتراض    ھزار کارگـر ب
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
فراخوان ھماھنگ کنندگـان ایـن  
طومار به تجمـع در مـقـابـل وزار  

ـبـھـشـت امسـال   ١١ کار در    اردی
ــخــاطــر عــدم پــاســخــگــویــی بــه   ب

خواستھایشان، در نیمـه شـب دھـم  
ـرده   اردیبھشت ماه با یـورش گسـت
ـتـی بـه مـنـازلشـان   مامورین امنی

 و  ٢١ بازداشت و به ترتیب مـدت  
 زنـدان اویـن  ٢٠٩  روز در بند  ٤٦ 

اکـنـون بـا ایـن  .  محبـوس شـدنـد 
ـــی اســـت کـــه   ـرونـــده قضـــای پــ
دادگاھھای حـکـومـت اسـالمـی   
ــیــل مــحــمــدی را بــه زنــدان   جــم
ـر   محکوم کرده و قرار اسـت جـعـف
ـرار   ـر بـازجـویـی ق عظیم زاده را زی

تمامی این پرونـده ھـا بـایـد  .  دھد 
لغو و حکم جمیل محـمـدی فـورا  

 . لغو شود 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

ھ   ٢٨  ،  ١٣٩٣  اسفند  ٩   فوری
 ٢٠١٥  

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 
h t t p : / / fr ee-t h em -
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 ٢١٤ اطالعیه شماره 
 جمیل محمدی به سه و نیم سال زندان محکوم شد

  اسفند صبح مورد محاکمه قرار خواھد گرفت١٠جعفر عظیم زاده فردا 

ــا بــر   ــد بــن ــن امــروز ده اســف
ـم   ـر عـظـی احضاریه ای قبلی جعـف
ــه شــده   ــت ــران شــنــاخ زاده از رھــب
ـره   کارگری و رئیـس ھـیـات مـدی
ـران در   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

ــه   ــب ــالب بــه  ١٥ شــع ــق  دادگــاه ان
ریاست قـاضـی صـلـواتـی مـورد  

به گـزارش  .  محاکمه قرار گرفت 
سایت اتحادیه آزاد دادگـاھـی او  

در  .  دو ساعت به طـول انـجـامـیـد 
این دادگاه اتھامات وارده به جعفـر  

ـرای  " عظیم زاده   اجتماع و تبانی ب
ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملـی،  
اخالل در نظم و آسایش عـمـومـی،  

ـیـغ   ـل ـب بر ھم زدن امنیت کشور و ت
علیه نظام جمھوری اسـالمـی بـا  
مصادیق شرکت در تجمعات غیـر  
قانونی و ارتباط بـا رسـانـه ھـای  
بیگانه و انعکاس لحظه به لحـظـه  
اخبار این تـجـمـعـات در فضـای  

 .اعالم شد " مجازی 

جعفر عظیم زاده در پـاسـخ بـه   
ــھــا،   ایــن اتــھــامــات و در رد آن
ـتـی را بـه ارائـه   ـی مامـوریـن امـن
گزارشات کذب و گنجاندن آنـھـا  
در پرونده اش مـتـھـم کـرد و بـا  
دفاع از قانونی بودن اتحادیـه آزاد  

ـریـــح   ـران بـــه تشــ ـران ایــ کـــارگــ
فعالیتھـای خـود جـھـت افـزایـش  
حداقل مزد از طریق طومار چھـل  
ھزار نفری کارگران و شکایت از  
غارت صـنـدوق سـازمـان تـامـیـن  
ــا غــیــر   ـرداخــت و ب ــمـاعــی پ اجـت
ــدن   ــرمــانــه خــوان قــانــونــی و مــج
ــکـرد شــورایـعــالــی کــار در   عـمــل
ــن حـداقـل مـزد کـارگــران،   ـی ـی تـع
اعتراض به شـرایـط فـالکـت بـار  
ـم کـارگـران   موجود را حـق مسـل
ـر تـداوم   عنوان کرد و در ادامه  ب
فعالیتھای تاکنونی خود تـاکـیـد  

 .نمود 

ـــاضـــی   ـــن دادگـــاه ق در ای
صلواتی طی گفتگوئی شـفـاھـی  
ـرای افـزایـش   جمع آوری امضـا ب
حداقل مـزد و تـجـمـع در مـحـل  

ـقـی   ـل وزارت کار را مـجـرمـانـه ت
کرد و جعفر عظیم زاده در پـاسـخ  

اگـر مـا کـارگـران  :  اعالم داشـت 
ـیـابـی بـه حـقـوق خـود   برای دسـت
دست به اعتراض نزنیـم و شـرایـط  
معیشتی مان بھبود پیـدا نـکـنـد،  
آنوقت اگر مـن کـارگـر فـردا بـه  
ـتـل   دلیل فقر و فالکت دست به ق
ـرئـه   ـب ـم  شـمـا مـرا ت و دزدی بزن

ــد کــرد  ــی ــان ایــن  ! خــواھ ؟ در پــای
محاکمه، قاضی صلواتی بر عدم  
تداوم فعالیتھای جعفر عظیـم زاده  
تاکید نمود و این فعال کـارگـری  
نیز متقـابـال بـا قـانـونـی خـوانـدن  
فعالیتھایش، بر تداوم آن به عنـوان  
حق مسلم خود و دیگـر کـارگـران  

 .تاکید کرد 

ـیـان گـذاران   ـن جعفر عظیم زاده از ب

کمیته پیگیری ایجاد تشکلـھـای  
آزاد کارگری، اتحادیـه سـراسـری  
کارگران اخراجی وبیکار، اتحادیه  
آزاد کارگران ایران، از ھماھـنـگ  
کنندگان طومار اعتراضی چھـل  
ھزار نفری کارگران برای افزایـش  
واقعی حداقل مـزد و جـزو شـش  

 کارگری است کـه  ١٠٠٠ نماینده  
ـیـل بـھـرامـیـان   با وکالت دکتر خل

 ٢١٥اطالعیه شماره 
  اسفند جعفر عظیم زاده از رھبران ١٠امروز 

 کارگری شناخته شده مورد محاکمه قرار گرفت
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ھفت سال است که کـارگـران  
و مـردم یـونـان، بـا شـروع بـحـران  
ـر   سرمایه داری به بیکاری و فـق
و افــت شــدیــد ســطــح زنــدگــی  

ــه  .  خـویــش روبــرو شـده انـد  ــت گـف
ـیـش از     ٣ میشود یـونـان ب

میلیارد یورو به بانـک مـرکـزی  
اروپا، صندوق بین المللـی پـول و  
ــن   ـی ــی و ب دیـگـر نـھــادھـای مـل
ـروض اسـت  . المللی وام دھنده مـق

این بدھی مردم بونان به بـانـکـھـا  
این بدھی سرمایه داران و  . نیست 

. یک درصدیھای  یـونـان اسـت 
ــرداخــت ایــن   ــول بــازپ ــئ مــردم مس
ـتـصـادی   بدھـی ھـا و بـحـران اق

ھزینه آنرا ھم مردم نبـایـد  .  نیستند 
مردم یونان فـی الـحـال  .  بپردازند 

بـا از دســت دادن شــغــل و حــق  
ـیـخـانـمـانـی و   بازنشسـتـگـی و ب
مشقات و ریاضـتـھـای بسـیـاری  
بیـش از حـد بـار ایـن بـحـران را  

بردوش کشیده اند و بیش از ایـن  
نمیخواھنـد سـرنـوشـت خـودرا بـه  

 . تصمیم بانکداران بسپارند 
مردم یونان بپا خاسته اند و بـا  
دفاع قاطع از خواستھـا و حـقـوق  

ــه ای شــان   ــی و پــای ــه  انســان ب
ــھــای   ـت ــزرگ و دول ــکـداران ب بـان
ــخ   ــاس ــد پ ــه داری دارن ــای ســرم

ــدھــنــد  ــی ــم چــپ و  .  م ــا پــرچ ب
مـردم یـونـان عـمـال  .  سوسیالیسـم 

ـران،   دارند به کارگران و مـردم ای
عـراق، مصـر، تـونـس و اروپـا و  
. تمام جـھـان راه نشـان مـیـدھـنـد 

ـیـسـت و چـپ   سیریزای سوسیـال
سـیـاسـت  جواب مردم یونـان بـه   

ـتـھـای   بانکھای بـزرگ  و دول
یـک درصـدی  سرمایه داری و  

 . ھای یونان و جھان است 
یونان میـگـویـد مـا ریـاضـت  

ـم  ـی مـا  .  اقتصادی را قبول نمیـکـن
ـرده و   بیکـار سـازی ھـای گسـت

ـبـول   گرسنگی و فقـر مـردم را ق
ما ھر شرایطی را کـه  .  نمیکنیم 

بانک جھانی به ما تحمیل کنـد  
 . قبول نمیکنیم 

ما بعنوان شبکه ھمبستـگـی  
کـارگـری خـاورمـیـانـه و شـمــال  

جزئی از مـبـارزه و  آفریقا خود را  
جبھه ای میدانیم که کارگران و  

مـا  .  ومردم یونان به آن تعلق دارند 
خودرا بخشی از جنبـش جـھـانـی  
ــادی   ــھــای اقصــت ــاسـت ــه ســی ــی عـل

سرمایه داران و یک درصدی ھا  
ما حمایت محکم خودرا  .  میدانیم 

ا کارگران و مـردم یـونـان اعـالم  
 .میکنیم 

ـر ، ھـمـاھـنـگ   شھال دانشـف
ــســتــگــی   ــب ــکــه ھــم ــب ــده ش ــن کــن
کارگران در خاورمیـانـه و شـمـال  

 آفریقا 
ھدا کامل، عضو شـبـکـه و  
عضو کمپین بسوی یک قـانـون  

 عادالنه ، مصر 
حاتم الوینی ، عضو شـبـکـه  
و عضـو ھــیـات اجـرایــی بـخــش  
جوانان اتحادیه جی یو تـی تـی،  
ــه کــارگــری   ــحــادی ــن ات ــری ــزرگــت ب

 تونس  
اکرم ندیر، نماینده بین المللـی  
ـراق،   ـری عــ اتـــحـــادیـــه کـــارگــ

FWCUI  
ــل رازک از رھــبــران   ــی خــل
بزرگترین اتحـادیـه کـارگـری در  

 مراکش 
ساواش یالماز فعال کارگـری  

 در ترکیه 
شبکه ھمبستگـی کـارگـران  

 در خاورمیانه و شمال آفریقا 
 ٢٠١٥  فوریه  ٢٢ 

شکایتی را علیه غارت و چـپـاول  
صندوق سازمان تامین اجـتـمـاعـی  

 دادرسـی کـارکـنـان  ١٥ در شعبه  
اکنون او بـه  .  دولت مطرح کرده اند 

ـیـت ھـا و دفـاع از   جرم این فـعـال
حقوق کارگـر دادگـاھـی و مـورد  

 . بازجویی قرار گرفته است 
ـم   احضار و بازجویی جعفـرعـظـی
ـر   زاده این فعـال کـارگـری و رھـب
مـحــبـوب کـارگــری  را وســیـعــا  

 .محکوم کنیم 
ــنــی اســت کــه روز    ــت   ٩ گــف

اسفند نیز جمیل مـحـمـدی یـکـی  
ــه   ــاخــت دیـگــر از چــھــره ھــای شـن
ـره   کارگری و عضـو ھـیـات مـدی
اتحادیه آزاد کارگران ایران که ھـم  
ــعــفــر عــظــیــم زاده در   ــده ج پــرون
اعتراضات کارگری بر سرخـواسـت  
ـیـه   افزایش دستمزدھا و شکایت عل
ــمــاعــی   ــن اجــت ــامــی دزدی ھــای ت

 دادگـاه  ١٥ است، از سوی شعـبـه  
ـیـز زنـدان   انقالب بـه سـه سـال و ن

ـرونـده قضـایـی ایـن  .  محکوم شد  پ
ــل   ــدان جــمـی کـارگــران و حـکــم زن

 . محمدی باید فورا لغو شود 
محاکمه این کارگران تالـشـی  
ـــارزات   ـــدن مــب ــب ران ـق بــرای عــ
کارگران بر سـر خـواسـت افـزایـش  
ــوگــیــری از   ــا و جــل ــزدھ ــم دســت
سازمانیابی اعتراضـات کـارگـری  

ـم زاده و جـمـیـل  . است  جعفر عـظـی
محمدی را تحت وسیعترین حمایت  

 .و پشتیبانی خود قرار دھیم 
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 مردم یونان علیه سیاست ھای ریاضت اقتصادی در حمایت از 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ــمــان در ســطــح کشــور بــه   ــل مــع
ـراض   ـتــ ـرش اعــ ـتــ مـــوازات گســ
ــز   ــاران، کــارگــران مــراک پــرســت
مختلف، بـازنشـسـتـگـان، زنـان و  
ـره   جوانان و مردم خوزسـتـان و غـی
ـرآمـد مـبـارزات تـوده ای   نشانه ب

ـبـاری اسـت   علیه اوضاع فـالکـت
که حکومت مفتخور و اسـالمـی  
سرمایه داران بـه مـردم تـحـمـیـل  

  . کرده است 
لیست کامل تر  

شھرھایی که تجمعات  
معلمان در آنھا برگزار شده  

 : به این شرح میباشد 
ـراز، یـزد،   تھران، اصفھان، شـی
سنندج، کرمانشاه، اھـواز، آبـادان،  
ـنـدرعـبـاس،  بـوشـھـر،   مشـھـد، ب
قزوین ، زنجان، خرم آباد، مـریـوان  
ـرود، کـامـیـاران،   و سروآبـاد، جـوان
ـرانشـھـر، سـردشـت، بـانـه،   پاوه، پی
سقـز، مـیـانـکـوه، فسـا، زاھـدان،  

ـلـعـه   ابھر، ارومـیـه، پـاکـدشـت، ق
ـــول،   ـــان، دزف ـــگ ـن ــ ـــج، ک ـن ــ گ
ــه و   ــوی ــل ــمــشــک، کــھــگــی انــدی
ـنـدر   بویراحـمـد، سـمـنـان، ایـالم، ب

 ... دیلم، شاھرود و 
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ــوده   ــارگــران و ت ــالت ک ــک مش
میلیونی کارکنان مزدی جـامـعـه  
ـیـه   در ایران به شاھراه بزرگـی شـب
است که در آن مشکالت عـدیـده  
ـتـی،   ـی اجتماعی، معیـشـتـی، امـن
ــوق و مــزد ، اجــاره   ــی، حـق شـغـل
مسکن ، دارو ، بھداشت و درمـان  
ـر   ، بیکاری ، کودکان کار و فـق
در ترافیک پیچیده ای در کـنـار  

ــن  .  و پـارال ھـم قــرار دارنـد  در ای
شاھراه بزرگ جنگ و دعـوایـی  

گرانـی نـان  .  جدی در جریان است 
در صدر شکایـات مـردم گـزارش  
ــعــت نشــان   رســمــی وزارت صــن

   ١٣٩٣ مـاه سـال   دھـد، در دی   مـی 
باالترین میزان شـکـایـت مـردمـی  
. در بخش کاالھا از نان بوده اسـت 

 تـعـداد  ١٣٩٣ طی دی ماه سـال  
 فقره شکایت در خصوص  ٢٤٦٩٣ 

کاال و خدمات توسط سـتـادھـای  
ھای صنعت، معدن    خبری سازمان 

و تجارت سراسـر کشـور دریـافـت  
از مجموع شکایت دریافتـی  .  شده 

ـره ٢١٠٧٠ تعـداد  ـق )  درصـد ٨٥ (  ف
مربوط به بـخـش کـاال و تـعـداد  

ـره ٣٦٢٣  مـربـوط  )   درصـد ١٥ (  فق
ــه بــخــش خــدمــات مــی  . بــاشــد   ب

ــوری  ــط ــاال   ب ــخــش ک ــه در ب : ک
بیشترین شکایت از نـان، مـیـوه و  
سبزی، پوشاک، سبوس گنـدم و  
: لبنیات بوده و در بخش خـدمـات 

ــعــمــیــر   ــن شــکــایــت از ت ــری ــشــت بــی
ـقـل   خودروھای سبک، حمـل و ن
درون شھری، مشاوریـن امـالک،  
تعویض روغنی و آرایشگاه مردانه  

 . باشد   می 
  ٤٥٠ :   سال بیکاربدون مـعـاش ١٧ 

کـارخـانـه   نفر از کارگران قدیـمـی 
واقع در شـھـرسـتـان   «سیپورکس »

ــالغ  ــد از    ســاوجــب ــع ــال  ١٧ ب  س
بالتکلیفـی سـرانـجـام بـازنشـسـتـه  

ــورکــس   .  شــدنــد  ــپ ــی کــارخــانــه س
در زمینه تولید انواع مصـالـح   که 

  ١٧ ساختمانی فعالیت داشـت از  
ـیـل مشـکـالت   ـیـش بـه دل سـال پ

ھـای    نقدینـگـی وافـزایـش بـدھـی 
  ٤٥٠ و   مالی تعطیـل شـده اسـت 

ــاریــخ  ــر از آن ت ــکــار و   کــارگ ــی ب
 . بالتکلیف ھستند 

 
بسته ھای تھدید به جای 

کارگران  عیدی برای
 :کارگاه ھای کوچک

ــزدیــک شــدن بــه   ــا ن ــشــه ب ھــمــی
ــحــث   ــی ســال، ب ــان ــای روزھــای پ
ــات   ــالــب ــاداش و مــط ــدی، پ عــی

ــرح مــی شــود و   کــارگــری مــط
کارگران کارگاه ھای کـوچـک  
نیز بـا تـوجـه بـه شـرایـط سـخـت  
ـرای دریـافـت حـق و   اقتصادی، ب
حقوق واقعی از کارفرمایـان خـود  

ـنـد  بـا ایـن کـه  .  منتظر می مـان
قوانین پرداخـت عـیـدی واضـح و  
ــی   ــا بــرخ ــت، ام ــص اس ــخ مش
کارفرمایان بدون توجه بـه قـانـون،  
پرداخت عـیـدی کـارگـران را بـه  
روزھای پایانی سال موکول و یـا  
از پــرداخــت آن خــودداری مــی  
کنند که این امر با توجه به رشد  
ـیـمـت ھـا در شـب   ـر ق چشم گـی
ـر   عید، مشکالت اقتـصـادی را ب

 . آن ھا تحمیل می کند 
امـانـی فـرد  :  کاھش قدرت خرید 

ــاه   ــارگ ــارگــران ک ــکــی از ک ی
جوشکاری که طـی سـال ھـای  
فعالیتش عیدی دریـافـت نـکـرده  

ــد  بـا ایـن کــه  :  اسـت، مـی گـوی
ــانــون،   ــر اســاس ق ــان ب کــارفــرمــای
ـرداخـت عـیـدی بـه   مکلـف بـه پ
ـنـد، امـا در   کارگران خـود ھسـت
ـر مـوارد، ایـن افـراد ھـیـچ   بیشـت
گونه مبلغی تحت عنوان عـیـدی  

ـرداخـت نـمـی   به کارگران خـود پ
ــد  ــن ــش از  .  کــن  درصــد  ٥٠ بــی

کارگران کارگاه ھای کـوچـک  
عیدی نمی گیرند و ایـن امـر در  
ـفـاق مـی افـتـد کـه بـا   حالی ات
نزدیک شدن به روزھای پـایـانـی  
سال قیـمـت بسـیـاری از اقـالم و  
ـری   مایحتاج به میـزان چشـم گـی

افزایش می یابد و قـدرت خـریـد  
کارگران را به شدت کاھش مـی  

 . دھد 
یکـی  :  نظارت مناسب وجود ندارد 

از کارگران موقت نیز در این بـاره  
ــد  کــارگــران روزمــزد،  :  مـی گــوی

ـیـمـه وقــت،   فصـلـی، مـوقـت و ن
ھمیشه نادیده گرفته می شوند و  
ـرداخـت نـمـی   عیدی به آن ھـا پ
شود که این امر اجحـاف در حـق  

ــان اســت  ــی در  .  آن ــظــارت درســت ن
زمینه پرداخت عـیـدی ایـن افـراد  
وجود ندارد و این افراد زحمتـکـش  
به دلیل ابقا در موقعـیـت شـغـلـی  
ــه ســکــوت و   ــور ب خــود، مــجــب

یـکـی از  .  پذیرفتن شرایط ھستند 
کارگران کارگاه مکانیکـی کـه  

 ھـزار  ٤٠٠ دستمزد مـاھـانـه اش  
ــد  در  :  تــومــان اســت، مــی گــوی

شرایط فعلی، این میزان دستـمـزد،  
کفاف زندگی ام را نمـی دھـد و  
با نـزدیـک شـدن بـه نـوروز کـه  
زمان اوج مصرف و خـریـد اسـت،  
ـنـگـی   ـقـدی اکنون نگران کمـبـود ن

پرداخت عیـدی، پـاداش و  . ھستم 
مزایا در روزھای منتھی به سـال  

کمک بزرگی است کـه کـمـی  
ـر ایـن   از بار مالی تحمیـل شـده ب

وی  .  کاھد   افراد زحمتکش را می 
ــن کــه مشــکــالت   ــان ای ــا بــی ب
ـریـده   اقتصادی نفس کارگران را ب

ھـر روز  :  است، عنوان مـی کـنـد 
شاھد افزایش قیمت ھا ھستیم بـه  
نحوی که یک روز نرخ اجـنـاس  

ـر  ١٠ از ھزار تا   ـی  ھزار تومان تـغـی
می کند و ایـن در حـالـی اسـت  
ـنـھـا   که دستمـزد کـارگـران نـه ت
ـیـز   افزایش نمی یابد که گاھی ن
ـتـصـادی و   به دلیل شرایـط بـد اق
ـرخـی کـارفـرمـایـان   بی قانونـی ب

ـیـان  .  کاھش نیز می یابد  وی با ب
ـیـمـار   این که اقتصاد کـارگـران ب

با این کـه  :  است، اظھار می دارد 
عیدی کارگران به نسبـت حـقـوق  
ـرداخـت   و ماه ھای کاری آنـھـا پ
می شـود، امـا چـون دریـافـتـی  
کارگران توافقی و انـدک اسـت،  
ــتــی نــیــز انــدک   عــیــدی پــرداخ

ـرداخـتـش  .  خواھد شد  با این حال پ
. بھتر از پرداخـت نـکـردنـش اسـت 

ـیـمـت  :  وی می افزاید  حد اقـل ق
 ھـزار تـومـان و  ٣ ھر کیلو پرتقال  

ـیـز ھـر روز در   آجیل و شیرینـی ن
با ایـن رونـد و  .  حال افزایش است 

 ھـزار تـومـانـی بـه  ٣٠٠ با حقوق  
احتمال زیاد از خرید نـوروزی بـاز  

وی با بیان ایـن کـه  .  خواھم ماند 
ــا   ــان ب ــعــت اســت چــرخ ھــای صــن
ــان کــارگــران مــی چــرخــد،   دســت

ــد  امسـال کــام  :  عـنـوان مــی کـن

ـرا   کارگران شیرین نخواھد شـد زی
مشکالت اقتصادی امـان آن ھـا  

 .را بریده است 
 
 ھزار بازنشسته ٨٥

صنعت فوالد در کشور 
 :وجود دارد

ـر  ١٥  از این تعداد حدود   ـف  ھـزار ن
ـنـد  . در استان کرمان ساکـن ھسـت

بازنشستگان صنعت فوالد کرمـان  
ـلـغ   دو ماه حقوق معوقه دارند، مـب

ـرای  ٢   ھزار میلیارد تومان فقط ب
. پرداخت معـوقـه آنـھـا الزم اسـت 

ـیـل    بازنشستگان ذغال  سـنـگ بـدل
کار کردن در شرایط سخت ماننـد  
بعضی از بازنشستـگـان وضـعـیـت  
ـنـد   جسمانی خوبی ندارند که بتوان

بـه  .  شغل دیگری داشـتـه بـاشـنـد 
ھمین علت اگر مستمری آنھا بـه  
ـرداخـت نشـود خـرج خـانـه   موقع پ
ـر   آنھا، با ھر کدام چنـد فـرزنـد، ب

 . زمین است 
ــمــک  : زدایــی   کــارگــران پــروژه ن

 کـارگـر  ٧٠ شرکت پتروپارت که  
ـیـمـانـی  ٣٠ رسمـی و    کـارگـر پ

ــد، در ســال   ــن ــھــا  ١٣٩٣ ھسـت  تــن
حقوق فـروردیـن مـاه را دریـافـت  

کارگران در سال گذشتـه  . اند   کرده 
ـر  ٩ نیز حقوق خود را با    ماه تـاخـی

 .کردند   دریافت می 
 عوامل بروز حادثـه اصـفـھـان در  

ـروژه  ــ ـــب پ ـل ــ ــــزرگ    اغ ـــای ب ھ
یـازده  :  ساختمـانـی مـوجـود اسـت 
ــه شــدن  ھشــت   روز پــس از کشـت

در   در اصـفـھـان  کارگر ساختمانی 
ھای رسمـی    حالیکه ھنوز گزارش 

ـر   در خصوص دالیـل سـقـوط بـاالب
حمل بار در اصـفـھـان ارائـه نشـده  

شـنـاس حـفـاظـت    است یک کـار 
ــی در   ــمــن ــی و خــدمــات ای فــن
ـنـا بـه تشـریـح   ـل گفتگویـی بـا ای
ــد در   ــای مــواردی پــرداخــت کــه ب

ھای ساختمانی در خصـوص    پروژه 
استفاده از آسانسورھای استـانـدارد  

خـطـر  .  مورد توجه ویژه قرار گیـرد 
ـــای   ـــانســـورھ ـــاده از آس ـف ــ ـت ــ اس

 درحاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 بزرگراه مشکالت معیشتی 
  توده میلیونی مردم در ایران
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غیراستاندارد در کمـیـن بسـیـاری  
ھای ساختمانی است کـه    از پروژه 

ـر اسـتـانـدارد   از آسانسورھـای غـی
در بسـیـاری  ».  کننـد   استفاده می 

ـروژه  ھـای درحـال سـاخـت، از    از پ
ــاده   ــف ــت ــانــدارد اس ــت ــرھــای اس ــاالب ب

آسانسورھایی که برای   «شود   نمی 
استفـاده   با زیربنای زیاد  ھای   پروژه 
شود باید آسـانسـورھـای دنـده    می 
ای بـاشـد کـه بسـیـار ایـمـن    شانه 

ــی   ـم ایـمـن اسـت و دارای سـیـسـت
ــن    و مـی  ثـانـویـه اسـت  تـوان از ای

ـرای    آسانسور  ھا در ھر ارتفـاعـی ب
ــاده   ـف ــمـانـی اسـت ـروژھـای سـاخـت پ

ــن آســانســور .  کـرد  ــت    ای ــی ــابــل ھــا ق
ــل   ــردن ارتــفــاع بــه ری اضــافــه ک
آسانسـور و مـھـارکـردن بـه سـازه   
ـرای   اصلی را دارند و از این نظر ب

ای ھـم     طبقـه ٥٠  تا  ٤٠ ارتفاعات  
ـرد دارد  ــن آســانسـور . کـارب ھــا    از ای

ــل افــراد در   ــل و نــق بــرای حــم
توان استفـاده    ارتفاعات باال ھم می 

ـیـل    ایـن آسـانسـور .  کـرد  ھـا بـه دل
حـدود  ( قیمت بـاالیـی کـه دارنـد  

ــــومــــان ١٠٠  ــــون ت ـی ـــ ـل ـــ ـی )  مـــ
ـفـاده    پروژه  در  ھای ساختمانـی اسـت

شوند و در بسـیـاری مـواقـع    نمی 

ھا با یـک    بینیم که کارفرما   می 
ـلـغ   پنجم یا یـک شـشـم ایـن مـب
ـراسـتـانـدارد را در   ـرھـای غـی باالب

ھای ساختمانی خود استفـاده    پروژه 
ـنـد   می  ـران در  .   کـن امـروزه در ای

ـروژه  ھـای سـاخـتـمـانـی از    اکثر پ
ـنـد کـه    باالبرھایی استفاده می  کن

با استانداردھای مورد اشاره ھیـچ  
ـفـاده   تناسبـی نـدارد و قـابـل اسـت
ـیـســت  ـرای جــابـجـایــی افـراد ن . ب

ای که در    حوادثی از جنس حادثه 
اصفھان رخ داد در کمین بسیاری  

ھای ساختمانی است کـه    از پروژه 
ــط   ــی در شــرای ــمــن ــحــاظ ای از ل

 .مطلوبی قرار ندارند 
ــیــت  ــرف ــن     ظ ھــایــی کــه روی ای

ـراسـتـانـدارد درج   آسانسورھای غـی
تر از حـدی اسـت کـه    شودباال   می 

ھـا قـادر بـه    ایـن گـونـه آسـانسـور 
ـنـھـای ایـن  .  تحمل آن باشند  ـی کاب

ھا از لحاظ ابعـاد بـزرگ    آسانسور 
ـیـل بـه صـورت   است به ھمیـن دل

ـرواقـعـی ظـرفـیـت  ھـای    کامال غی

 تـن  ٢ ھـا را بـاالی    این آسانسـور 
کنند که به ھـیـچ    وزن اعالم می 
 .وجه ایمن نیست 

ـیـسـت مشـکـالت ایـن شـاھـراه    ل
فالکت و پر از درد طوالنی تر از  

فاکتـورھـای  .  این فاکتورھا است 
مورد اشاره در یک ھفته گذشته  

امـا در کـنـار وجـود  . جاری بوده 
ــت   ــورھــا  عــدم امــنــی ایـن فــاکـت

شغلی، بیـکـاری کـاھـش قـدرت  
خرید، گرانی و فقر، دستـه دسـتـه  
ـیـن حـقـوق   فعالین کارگری، فعال
ـر، و   کودکان و زنـان را دسـتـگـی
بدلیل مبارزه برای حقوق مـنـاسـب  

ـر  .  و رفاه  محاکمه میکنند  جـعـف
عـظـیــم زاده فــعـال کــارگـری را   

ـرای   ـبـانـی ب متھم به اجتمـاع و ت
ارتکاب جرم بر ضد امنیت مـلـی،  
اخالل در نظم و آسایش عـمـومـی،  
ـیـغ   ـل ـب بر ھم زدن امنیت کشور و ت
علیه نظام جمھـوری اسـالمـی بـا  
ـر   مصادیق شرکت در تجمعات غـی
قانونی و ارتباط بـا رسـانـه ھـای  
بیگانه و انعکاس لحظه به لحـظـه  
اخبار ایـن تـجـمـعـات در فضـای  

حکم  !   مجازی محاکمه میکنند 
ـرای جـمـیـل   سه و نیم سال زندان ب

 دادگـاه  ١٥ محمـدی در شـعـبـه  
انقالب توسط قاضی صلواتی بـه  

ـم زاده،  .  وی ابالغ شد  بھنام ابراھـی
شاھرخ زمانی، واحد سیده، عـلـی  
نجاتـی، رضـا شـھـابـی، مـحـمـد  
ـم مــددی را در   جـراحــی، ابــراھــی

ـر  .  زندان نگه میدارنـد  شـاھـراه فـق
ــا وجــود تـمــام مصــائــب و   امـا ب
مشـکــالت و فشـارھــای روحــی  

در ده اسفنـد  !  روانی ساکت نیست 
ـری   ـف ـم صـدھـا ھـزار ن موج عظـی
ـرای    معلمین در سـراسـر کشـور ب
حقوق مـنـاسـب و رفـاه، صـدای  

اگر کـه  .  اعتراض را بخیابان آورد 
ـراض صـدھـا   ـبـاه اسـم اعـت به اشت
ـبـانـی   ـی ھزار نفری معلمین و پشـت

ـراض  " چشمگیر توده مردم را   اعـت
نـام گـذاری کـردنـد، از  "  سکوت 

دید ھـمـگـان و مـردم و جـامـعـه  
ـراض   بسیار عیان بود و اسـت اعـت
در خیابان و در ظـرفـیـت صـدھـا  
ھزار نفری رای مردم در خیابان و  
ـراض بـه   نه عظیم جامعه بـه اعـت

 . وضعیت کنونی است 
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 اعتراضات
  

تجمعات اعتراضی معلمان در استانھای 
 مختلف
ـلـمـان بـا  :   اسفند ١٠  تجمعات اعتراضی و  گسترده مـع

ـر  ١٠٠ شرکت بیش از   ھزار نفر از معلمین و حمایت چشمگـی
ـلـف  مـقـابـل ادارات     مردم   در شھرھا و اسـتـانـھـای مـخـت

این تجمعات در اسـتـانـھـای  .  برگزار شد    آموزش و پرورش 
مختلف از جمله کـردسـتـان، خـراسـان رضـوی و جـنـوبـی،  
ـرگـزار شـده   ھرمزگان، فارس، خوزستان، لرستان و قـزویـن ب

گفتنی است حتی در شھرستانھای کوچـک و کـم  . است 
ـراضـی   ـلـمـان از ایـن حـرکـت اعـت ـبـال مـع جمعیت ھم استق

ـراض  .  ھماھنگ بسیار گسترده بـوده اسـت  ـبـاه اعـت بـه اشـت
ـر مـردم  ١٠٠ بیش از   ھزار نفر از معلمین و حمایت چشـمـگـی

امـا  .  نامگذاری کرده انـد  «اعتراض سکوت »در شھرھا را  
رای مـا  " ،  " ما ھستیـم " اعتراض  .  این اعتراض سکوت نبود 

ـیـت   اعتراض ما و نه بزرگ مـا بـه فـالکـت و عـدم امـن
 ."معیشتی است 

ـراضـات   لیست تاکنون منتشر شده شھـرھـایـی کـه اعـت
ـر از  :  تھران ــ  ١ .  معلمین برگزار شده است  ـف تـجـمـع ھـزاران ن

تجمع جمـعـی از بـازنشـسـتـگـان  ــ  ٢ .  معلمین مقابل مجلس 
ــ تجمع اعتراضی معلـمـان  ٣ . آموزش و پرورش مقابل مجلس 

ـــ تـجـمـع  ٤ .  قزوین مقابل اداره کل آموزش و پرورش استـان  ـ
ـرورش قـزویـن  . معلمان قزوینی مقابل اداره کل آمـوزش و پ

ـرداخـت حـقـوق  ٥ ـ  ـرای عـدم پ ـ جمع فرھنگیان خوزستانـی ب
ـــ تجمع فرھنگیان پاکدشت مقـابـل اداره آمـوزش  ٦ .  معوقه 
ـلـعـه گـنـج در مـحـل اداره  ٧ .  پرورش  ــ تجمع فرھنگـیـان ق

ـلـمـان مـقـابـل آمـوزش و  ٨ .  آموزش و پرورش  ـــ تـجـمـع مـع
ـلـویـه و  ٩ .  پرورش کنگان  ــ  اعتراض فـرھـنـگـیـان کـھـگـی

ــ تجـمـعـات  ١٠ .  بویراحمد به وضعیت نامناسب معیشت خود 
ـــ  ١٢ ـ تجمعات معلمان شیراز،  ١١ معلمان درخراسان رضوی،  
ــ انـدیـمـشـک،  ١٤  دزفـول، ــ ١٣ ــ  تجمعات معلمان  کرمان، 

ـــ تـجـمـعـات  ١٧ ــ تجمعات معلمان کرمانشاه، ١٦ ــآبادان،   ١٥ 
ـلـمـان یـزد، ١٨ معلمان سمنان،  ـــ تـجـمـعـات  ١٩ ــ تجمعات مـع ـ

ــ چـھـارمـحـال و  ٢١   ــ استان ھای البرز، ٢٠ خرم آباد،  معلمان 
ـــ  ایـالم،  ٢٣ ــ ھـرمـزگـان، ٢٢ بختیاری،   ـــ ھـرمـزگـان،  ٢٤ ـ ـ
ـــ   ٢٥ .  ــ تجمعات معلـمـان آذربـایـجـان غـربـی ٢٤ کرمانشاه،  

ـلـمـان  ٢٦ .  اعتراض  معلمان در دیر برگزار شد  ــ تـجـمـع مـع
ـرورش اسـتـان بـوشـھـر  ـــ تـجـمـع  ٢٧ .   مقابـل آمـوزش و پ ـ
ـــ  تحـصـن  ٢٨ .  فرھنگیان و معلمان استان فارس برگزار شد 
ــ معلـمـان  ٢٩ ــ  . اعتراضی صدھا نفر از فرھنگیان استان یزد 

ــ تجمع  معلـمـان  ٣٠ . زنجانی تجمع اعتراضی برگزار کردند 
ـلـمـان شـاھـرود ٣١   . دیلم  مـقـابـل اداره   ــ تجمع اعتراضی مـع

ـلـمـان ارومـیـه ای در  ٣٢ .آموزش و پرورش   ــ  تـجـمـع مـع

ـرگـزار   محوطه اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی ب
ـــ تـجـمـع  ٣٤ ــ تجمع اعتراضی معلمان درمریوان   ٣٣ .  شد  ـ

ـلـمـان  ٣٥ . اعتراضی معلمان مریوان و سروآباد  ــ تجمعات مـع
تـجـمـعـات  ــ  ٣٧ ج  ــ تجمعات معلمان در سنند ٣٦ در پیرانشھر  

ـرود،  ٣٨ معلمان درکامیاران   ـ  ٣٩ ــ تجمعات معلمان در جـوان
ـلـمـان در سـردشـت ٤٠ تجمعات معلمان پاوه،   . ــ تجمعات مـع

ــ تجمعات معلمان در سـقـز  ٤٢ ــ تجمعات معلمان در بانه  ٤١ 
 ــ تجمعات معلمان در ایوان  ٤٣ 

 
عتصاب گسترده کارگران شرکتھای ا

 پیمانکاری مجتمع پتروشیمی
ـیـمـانـکـاری مـجـتـمـع  :  اسفند ١٠  کارگران شرکتھای پ

پتروشیمی بندرامام درماھشھر در اعتراض بـه عـدم تـحـقـق  
مطالباتشان از جـمـلـه حـق جـذب ، بـدی آب وھـوا، حـق  
ـبـط بـا   کثیفی کار، حق کار در ارتفاع و سایرمـزایـای مـرت
ـرداخـتـی    شغلشان ھمراه با عیدی امسال در دسـتـمـزدھـای پ

تالش کارفرما برای متقاعد کـردن    .دست از کار کشیدند 
ـلـغـی تـحـت   کارگران در بازگشت بکار بـا واریـزکـردن مـب

بجایی نرسید و این اعتصاب ھمـچـنـان  "  کارت ھدیه "عنوان  
 .ادامه دارد 

تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل 
 مجلس
ـرورش از کـل  :  اسفند   ١٠  بازنشـسـتـگـان آمـوزش و پ

کشور با تجمع مقابل مجلس خـواسـتـار ھـمـاھـنـگ شـدن  
ـنـدگـان    تـجـمـع  . شان با سایر کارکنان دولـت شـدنـد   حقوق  کـن

ـر کـارکـنـان    خواستار ھماھنـگ شـدن حـقـوق  شـان بـا سـای
ـقـدنـد کـه  .  ھا و بر اساس نرخ تورم شدند   وزارتخانه  ـت آنھا مـع

 .شان کم و حتی زیر خط فقر است   حقوق 

  
 ھفتمین روز اعتصاب کارگران کوشک بافق 

ـراض کـارگـران مـعـدن سـرب و روی  :   اسفنـد ١٠  اعـت
کوشک که طی یک ھفته  گـذشـتـه بـا تـوقـف کـار و  
ـنـی   برگزاری تجمع ھمراه بود  با وعده  فرمانداری بافق مـب

 کـارگـر اخـراجـی مـعـدن پـایـان  ١٧ بر بازگشت بـه کـار  
کارگران که روز گذشـتـه بـا فـرمـانـداری مـذاکـره    . یافت 

ھمه  کارگـران بـه اضـافـه     اند   کرده بودند به کارگران گفته 
توانند کـار در مـعـدن را از سـر     کارگر اخراج شده می ١٧ 

ـیـه  کـارگـران بـه ھـمـراه   در پی اعالم این خبـر   . بگیرند  کـل
کارگرانی که پیش از این اخراج شده بودنـد، در واحـدھـای  

  .اند   خود حاضر شدند و فعال کار را شروع کرده 

اعتصاب کارگران معدن کوشک با شـرکـت  :  فند  اس ٩ 
 نفر از کارگران در مقابل درب ورودی ایـن مـعـدن بـه  ١٠٠ 

در     کارگران معدن کوشک  کـه  . ھفتمین روز کشیده شد 
ـر در  )  دوم اسفند (ابتدای ھفته جاری   در اعتراض بـه تـاخـی

ـیـن   پرداخت حقوق ماه ھای دی و بھمن سال جاری و ھمچن
ـراضـی، کـار      کارگر این معدن، در اقدامی ١٧ اخراج   اعـت

در   .  در بخش ھای مختلـف مـعـدن را مـتـوقـف کـرده انـد 
ھفتمین روز اعتراضات  کـارگـران دادخـواسـت مـربـوط بـه  

کـه شـامـل  .  پیگیری مطالباتشان را تحویل اداره کار دادند 
ـقـه   پرداخت حقوق و مزایا، افزایش دستمزد، اجرای طرح طـب
ـرداخـت   بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کـاری، پ

 .حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی 

 
کارگران معدن طزره دست به اعتصاب 

 زدند
نفر از کارگران مـعـدن طـزره، از مـعـادن  ٥٠٠ :   اسفند ٩ 

زغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن بیـش  
ھمچنین دریـافـت نـکـردن حـق عـیـدی      ماه حقوق و ٢ از  

 . دست از کار کشیده و در محوطه مـعـدن تـجـمـع کـردنـد 
گویند طی یک سال گذشتـه ھـر    کارگران معدن طزره می 

ماه ما چند تجمع اعتراضی در محوطه معـدن و خـارج از  
بـه   . انـد   شـان انـجـام داده   آن در اعتراض به معوقات حـقـوقـی 

گفته این کارگران عالوه بر تعویق بیش از دو ماه حقـوق در  
ـنـد مـاه و   ماھای دی و بھمن، پرداخت نشـدن حـقـوق اسـف
عیدی، در آستانه سال جـدیـد کـارگـران را نـگـران تـامـیـن  

 کـارگـر  ١٤٠٠ ھمچنین حق بیمه   .مخارج نوروز کرده است 
این واحد معدنی با تاخیر چند ماھه به تامـیـن اجـتـمـاعـی  

ـیـمـه  ٢ شود و در حال حاضر    پرداخت می  ماه است که حـق ب
ـبـع آن   ـرداخـت نشـده و بـه ت کارگران معادن البرز شرقـی پ

ھـای کـارگـری    ھای درمانی تـعـدادی از خـانـواده   دفترچه 
 .فاقد اعتبار شده است 

 
تجمع مداوم  بازنشستگان فوالد مقابل 

 مجلس
 ھزار بازنشسته صنعت فوالد در کشـور وجـود دارد  ٨٥ 

 ھزار نفر در استان کرمان سـاکـن  ١٥ که از این تعداد حدود  
بازنشستگان صنعت فوالد کـرمـان دو مـاه حـقـوق  . ھستند 

ـرای  ٢ معوقه دارند، مبلغ   ـیـارد تـومـان فـقـط ب ـل  ھـزار مـی
سـنـگ    بـازنشـسـتـگـان ذغـال  . پرداخت معوقه آنھا الزم است 

ـنـد بـعـضـی از   بدلیل کـار کـردن در شـرایـط سـخـت مـان
ـنـد   ـتـوان بازنشستگان وضعیت جسمانی خوبی نـدارنـد کـه ب
شغل دیگری داشته باشند و ھمین علت اگر مستمری آنـھـا  
به موقع پرداخت نشود خرج خانه آنـھـا بـا ھـر کـدام چـنـد  

  .فرزند بر زمین است 

بازنشستگان فوالد کشور برای دومیـن روز  :   اسفند    ٧ 
با تجمع مقابل مجلس خواستار دریافت به مـوقـع حـقـوق و  

ـنـکـه    . مطالبات خود شدند  ـر ای تجمع کنندگان با تاکـیـد ب
سه ماه است حقوق دریافـت نـکـرده انـد، خـواسـتـار اجـرای  

ـیـن ایـن   . شدند ٥٩  بویژه بند  ٩٢  و  ٩١ کامل بودجه   ھـمـچـن
ما بازنشستگان فوالد کشـور  :  تجمع کنندگان اعالم کردند 

ـم  ـی ایـن مـھـم  .  خواستار دریافت به موقع حـقـوق خـود ھسـت
 . امکان ندارد مگر از خزانه بـه صـنـدوق قـرض داده شـود 

بازنشستگان فوالد در مقـابـل مـجـلـس اعـالم کـردنـد اگـر  
ـیـضـاح   مشکل این بازنشستگان در اسرع وقت حل نشود اسـت

در   . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلیـد خـواھـنـد زد 
پالکاردھایی که بازنشستگان با خـود حـمـل مـی کـردنـد  

ـیـارد تـومـان جـھـت  ٢ تصویب  »نوشته شده است   ـل  ھزار مـی
 و حـقـوق دی، بـھـمـن،  ٨٨ پرداخت مطالبات معوقه از سال  

ـیـار   اسفند، عیدی و ھزینه ھای درمانی سال جاری در اخـت
ـرد تـا   ـرار گـی ذی حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی ق

ـرسـد  ـنـدگـان   «. به دست بازنشستگان مـظـلـوم ب تـجـمـع کـن
ـبـصـره  »ھمچنین پالکارد دیگری با این مضمون که   چـرا ت

ـران  ١٠٩  ماده  ٥  که توسط کارشناسان مجرب فوالد و مـدی

  اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـبـال   . صندوق فوالد تاییـد شـده اسـت، اجـرا نـمـی شـود  بـدن
ـر از اعضـای    بررسی پرونده  ـف ھای حقوق دریـافـتـی چـنـد ن

ھیأت مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فـوالد  
ـره ایـن   ـر از اعضـای ھـیـأت مـدی ـف روشن شد فقط یک ن

ـیـارد و  ٩٣ صندوق در سال   ـیـون  ٨٠٠  حدود یک میل ـل  مـی
ـیـون  ٣٠٠  حدود یک میلیـارد و  ٩٢ تومان و در سال   ـل  مـی

ـیـون تـومـان در سـال  ٣٦٠ تومان و یکی دیگر از آنھا   ـل  مـی
ـلـف  ٩٢  میلیون تومان در سال  ١٥٠٠ و  ٩٣   با عنـاویـن مـخـت

  .دریافت کرده است 

 و ١٥فازھای  صدھا کارگراعتصاب مداوم 
  منطقه ویژه عسلویه١٦

کارگران پیـمـانـکـاری فـازھـای  صدھا نفر از  :  اسفند ٦ 
 منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به طوالنی شـدن  ١٦  و  ١٥ 

مطالبات مزدی خود از چھار روز پیش تـاکـنـون از انـجـام  
ـیـسـت سـیـاه   .اند   کار خودداری کرده  کارگـران عسـلـویـه ازل

این لیـسـت کـه مـحـتـوای آن در  .  پیمانکاران خبر میدھند 
میان پیمانکاران مشترک است به نـوعـی حـاوی اسـامـی  
ـری   ـیـگـی کارگرانی است که به دالیل مختلفی از جـمـلـه پ

اند و پس از اتمـام    مطالبات کارگران مسئله دار شناخته شده 
ـیـمـانـکـاران اسـتـخـدام   آخرین قرارداد کار به سختی توسط پ

ــکـاری   . شـونـد   مـی  ـیـمـان ـنـج شـرکـت پ ـر   آذران گـس »پ ،  «ت
از   «ژرفـا »و   «ونوسان »،  «توانمند »،  «ارشک مکانیک »

ھا در چـھـار روز    جمله کارفرمایانی ھستند که کارگران آن 
ـنـج مـاه   گذشته در اعتراض به دریـافـت نـکـردن سـه تـا پ

کـارگـران   . انـد   معوقات مزدی از انجام کار خـودداری کـرده 
ـبـکـارنـد  در   . بابت سه ماه مزد دریافت نشده از کارفرما طـل

ـبـات   منطقه عسلویه وجود تاخیر چند ماھه در پرداخت مطال
مزدی کارگران پیمانکار امری رایج است اما ھـمـیـشـه در  

ـیـمـانـکـاری    ھای پایانی سال مسـئـوالن شـرکـت   ماه  ھـای پ
ـرداخـت بـخـش عـمـده   دست  ـبـات مـعـوقـه    کم پ ای از مـطـال

ـتـاده    کارگران را پرداخت می  ـف کردند که امسال این اتفاق نی
ـیـک »در شرکت پیـمـانـکـاری   . است  در   «ارشـک مـکـان
 نفر کـارگـر   ١٥٠  منطقه عسلویه    ١٦  و  ١٥ ھای فاز    پروژه 

ـران ارشـک   که بابت چھار ماه دسـتـمـزد مـعـوقـه از مـدی
 . مکانیک طلب دارند در اعصابات مداوم شرکت کرده اند 

 نفر از کـارگـران   ٥٠ نیز    «ونوسان »در شرکت پیمانکاری   
که بابت سه ماه مزد از کارفرما طلبکـارنـد در اعـتـصـاب  

 . شرکت کرده اند 
 

تجمع کارکنان شرکت پاالیش و پخش خون 
 مقابل مجلس 

پرسنل شرکت مادر تـخـصـصـی پـاالیـش و  :    اسفند ٦ 
پخش خون  در اعتراض به نحوه واگذاری ایـن شـرکـت بـه  

پرسنل ایـن    .بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند 
 سال سابقه، به علت واگذاری شـرکـت  ٢٥  تا  ١٥ شرکت با  

مادر تخصصی پاالیش و پخش خون به بخش خصوصی در  
پرسنل این شرکت در اثر این اقدام در   . بالتکلیفی قرار دارند 

 .آستانه بیکاری قرار دارند 

 
آبادی  آموزان شین تجمع اعتراضی دانش

 مقابل وزارت آموزش وپرورش
دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی به ھـمـراه  :   اسفند ٩ 

ھای خود در اعتراض به عدم ھمکاری الزم آمـوزش    خانواده 
و پرورش برای درمان و تامین مخارج جلوی این وزارتـخـانـه  

کودکان آسـیـب دیـده عـنـوان     پدر یکی از    .تجمع کردند 
در طی یکسال و دوماھی که از این حادثه گـذشـتـه  :  کرد 

است آموزش و پرورش نسبت بـه تـعـھـداتـی کـه بـه دانـش  
آموزآن شین آبادی داده است، بـی تـوجـه بـوده و اقـدامـات  
اندکی ھم که نسبت به این دانش آمـوزان صـورت گـرفـتـه  

بـحـث درمـانـی   . خیلی لنگان لنگان و با سستی بوده اسـت 
ھـای کشـور و در بـخـش    ھم قرار بود در بھترین بیمارستـان 

خصوصی صورت بپذیرد ولی این بچه ھا گاھـی از صـبـح  
ـر ایـن بـود کـه    منتظر پزشک می  مانند در حالیکه قرار ب

ھم چنین قرار بـود  .  این بچه ھا به صورت ویژه درمان شوند 
ـیـز   که مستمری مادام العمر برایشان در نظر گرفته شود و ن

ـرد کـه ایـن     بیمه بیکاری به این  خانـواده ھـا تـعـلـق بـگـی
بحـث تـحـصـیـل   . موضوعات ھیچکدام عملیاتی نشده است 

ـرورش بـه ایـن   دانش آموزان نیز مطرح است کـه آمـوزش پ
یـکـی از ایـن  .  موضوع نیز توجه خاصی نشان نـداده اسـت 

بچه ھا االن حدود یکماه اسـت کـه نـه مـعـلـمـی بـه آنـھـا  
ـری کـرده   ـیـگـی ـتـشـان را پ مراجعه کرده و نه کسی وضعـی
است، مراجعه به آموزش پرورش استان و وزارتـخـانـه ھـیـچ  
ـر   ـیـسـت کـه وزی نتیجه ای در بر نداشته است ایـن در حـال

ھزار نیروی مازاد دارد که بـایـد تـعـدیـل  ٤٠ عقیده دارد که  
وی خواستار شد دولت به وعده ھایـی کـه داده    .نیرو شوند 

ـم   ـی عمل کند ما تا االن دھھا تماس از خارج از کشور داشت
که مردم خیری ھستند که بخواھند این کودکان را درمـان  
کنند اما به خاطر امیدی که به دولت آقای روحانی بستـه  
ـر ایـن   ـی بودیم ھمه این پیشنھادھا را رد کردیم متاسفانه تـدب

آمنه راد    . دولت ھنوز نتیجه برای این بچه ھا نداشته است 
یکی از دانش آموزان مدرسه شین آباد است کـه دچـار  

 وی که در این تجـمـع حضـور  سوختگی شدید شده است، 
تا به حال برای ما کاری انجام نشده، االن ھـم  :  داشته گفت 

که اینجا ھستیم اجازه نمی دھند که وزیر را ببینیم بعـضـی  
از دوستان ما یکماه ھست که معلمی به آنھا سـر نـزده نـه  
ـیـکـاری پـدر و مـادرھـایـمـان داده مـی شـود و نـه   حق ب

وی دربـاره وضـعـیـت تـحـصـیـل خـود و   .مستمری خودمان 
درس خواندنمان جوری ھسـت کـه  :  ھمکالسی ھایش گفت 

ـم چـون   ـی انگار ترک تحصیل کرده ایم و درس نـمـی خـوان
درمـانـمـان ھـم  .  ھیچ نظمی در درس خواندمان وجود نـدارد 

زیاد خوب پیش نمی رود دکتر فاطمی که پزشـکـمـان بـود  
ـیـش مـی   ـر پ تا االن رئیس بیمارستان بود و کارھایمان بـھـت
رفت از وقتی ایشان رفته اند دیگر وضعیت درمانیـمـان ھـم  

 .خوب پیش نمی رود 

این دانش آموز ھم چنین در ادامه گلـه مـنـدی اش از  
فقط دیه را به مـا داده انـد آن  : رسیدگی ھای دولت گفت 

ھم نه به ھمه بچه ھا به بعضی ھا ھـم نصـف دیـه را داده  
ـرداخـت   ـم پ ـی اند و می گویند زیاد است ھمه آن را نمی توان

آقای حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش مـی  .  کنیم 
گفت می فرستیمتان خارج امـا االن ھـمـه مـا مشـکـالت  

ـر از    پوستی داریم وما را به خارج نفرستاده اند،  آنـجـا کـمـت
بیست روز خوب می شویم اما اینجا شش سـال طـول مـی  

  .کشد 

 گزارش
 

سه سال انتظار کارگران اخراجی کارخانه 
 یخچال سازی البرز

ـلـی کـارخـانـه  :   اسفند ٦  با گذشت سـه سـال از تـعـطـی
 کـارگـر  ٧٦ یخچال سازی البرز در شھرستان نیشابور ھنـوز  

بیکار شده این واحد تولیدی موفق به دریافت سنوات پـایـان  
 «سنوات پایان کار »بر اساس قانون کار،   .اند   کار خود نشده 

ـری شـده از زنـدگـی    مزایایی است که بابت سـال  ھـای سـپ
ای ھنگام خـاتـمـه    کارگر در کارگاه، باید به عنوان سرمایه 

کـارگـران کـارخـانـه  . ھمکاری در اختیار کارگر قرار گیرد 
گویند با کـاھـش شـدیـد ارزش پـول    سازی البرز می   یخچال 

ملی طی سه سال اخیر، ارزش ریالی سنوات آنان بـه ھـمـان  
ـنـده کـارفـرمـا   . میزان کاھش یافته است  با وجود آنکه نمـای

ھای تشخیص و حل اختالف را پذیرفته است امـا    آراء ھیات 
ـبـات مـعـوقـه   ـرداخـت مـطـال ـرای پ تا این لحظه اقـدامـی ب

ــدھـی   . کـارگـران نشـده اســت    ٥٢٥ کـارفــرمـا عـالوه بــر ب
 کـارگـر، بـه چـنـد  ٧٦ میلیونی بابت سنوات پـایـان کـار  

ـنـد ایـن بـانـک  ھـا    بانک نیز بدھی دارد و کارگران نـگـران
 .بابت طلب میلیاردی خود اموال کارخانه را توقیف کنند 

 
ھای  غذای کارگران عسلویه در آشپزخانه

 شود غیر بھداشتی تھیه می
ـیـت     بسیاری از :    اسفند ٩  پیمـانـکـارانـی کـه مسـئـول

ـرعـھـده دارنـد   تھیه غذای مصرفی کارگران این منطقه را ب
خود را نسبت به اجرای حداقل اسـتـانـداردھـای بـھـداشـتـی  

ـیـش از ایـن   .دانند   ملزم نمی  این وضعیت درحالی است که پ
ھـایـی از کـارگـران    چندین باراخباری از مسمومـیـت گـروه 

ــوده   ــه دلــیـل مصــرف غــذای آل ــی ب مـنـطــقـه پـارس جـنـوب
ھم اکنون در منطقه ویـژه عسـلـویـه شـمـار   .منتشرشده است 

ـیـت   زیادی آشپزخانه صنعتی در وضعیت غیر بھداشتی فعال
ـری از    می  کنند که کارگران امکان شکایت برای جـلـوگـی

 .فعالیت آنھا را ندارند 

 
عوامل بروز حادثه اصفھان در اغلب 

 ھای بزرگ ساختمانی موجود است پروژه
ــدن  ــه ش ــس از کشــت ــازده روز پ ــارگــر   ی ــت ک ھش

ھای رسـمـی    در حالیکه ھنوز گزارش  در اصفھان  ساختمانی 
در خصوص دالیل سقوط باالبر حمل بار در اصـفـھـان ارائـه  

شناس حفاظت فنی و خدمات ایـمـنـی    نشده است یک کار 
در گفتگویی با ایلنا به تشریح مواردی پرداخـت کـه بـایـد  

ــاده از    در پــروژه  ــف ــی در خصــوص اســت ــان ــم ــای ســاخــت ھ
ـرد  ـرار گـی خـطـر  .  آسانسورھای استاندارد مورد توجه ویـژه ق

استفاده از آسانسورھای غیراستاندارد در کمین بسـیـاری از  
ـر    پروژه  ھای سـاخـتـمـانـی اسـت کـه از آسـانسـورھـای غـی

ـنـد   استاندارد استفاده می  ـروژه ».  کـن ھـای    در بسـیـاری از پ
ـفـاده نـمـی    «شـود   درحال ساخت، از باالبرھای استانـدارد اسـت

ـفـاده   با زیربنای زیـاد  ھای   آسانسورھایی که برای پروژه  اسـت
ای بـاشـد کـه بسـیـار    شود باید آسانسورھای دنده شانـه   می 

تـوان از    و مـی  ایمن است و دارای سیستم ایمنی ثانویه است 
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ھا در ھر ارتفاعی برای پروژھـای سـاخـتـمـانـی    این آسانسور  
ـفـاع بـه    این آسانسور . استفاده کرد  ھا قابلیت اضافه کردن ارت

ریل آسانسور و مھارکردن به سازه  اصلی را دارند و از ایـن  
ـرد دارد    طبقه ٥٠  تا  ٤٠ نظر برای ارتفاعات   از  . ای ھـم کـارب

ھا برای حمل و نقل افراد در ارتفاعات بـاال ھـم    این آسانسور 
ھا به دلیل قیمت بـاالیـی    این آسانسور .  توان استفاده کرد   می 

ــد   ــون تـومــان ١٠٠ حـدود  ( کـه دارن ـی ـل ـروژه  در )   مــی ھــای    پ
ـم    شوند و در بسیاری مواقع می   ساختمانی استفاده نمی  ـی ـن ـی ب

ـلـغ    که کارفرما  ھا با یک پنجـم یـا یـک شـشـم ایـن مـب
ـروژه  ھـای سـاخـتـمـانـی خـود    باالبرھای غیراستاندارد را در پ

ـنـد   استفاده می  ـروژه .   کن ـر پ ـران در اکـث ھـای    امـروزه در ای
ـفـاده مـی  ـرھـایـی اسـت ـنـد کـه بـا    ساخـتـمـانـی از بـاالب کـن

ـنـاسـبـی نـدارد و قـابـل   استانداردھای مورد اشـاره ھـیـچ ت
ـیـسـت  حـوادثـی از جـنـس  .  استفاده برای جابجـایـی افـراد ن

ای که در اصفـھـان رخ داد در کـمـیـن بسـیـاری از    حادثه 
ھای ساختمانی است که از لحاظ ایمـنـی در شـرایـط    پروژه 

ــرار نــدارنــد  ــوبــی ق ــل ــیــت .  مــط ــرف ھــایــی کــه روی ایــن    ظ
تر از حدی اسـت    شودباال   آسانسورھای غیراستاندارد درج می 

. ھـا قـادر بـه تـحـمـل آن بـاشـنـد   که ایـن گـونـه آسـانسـور 
ھا از لحاظ ابـعـاد بـزرگ اسـت بـه    کابینھای این آسانسور 

ھـای ایـن    ھمین دلیل به صورت کامال غیرواقعـی ظـرفـیـت 
کنند که به ھـیـچ     تن وزن اعالم می ٢ ھا را باالی    آسانسور 

 .وجه ایمن نیست 

 ویژه اعتراض پرستاران
 

 اطالعیه کانون نویسندگان ایران
ھای معلمان،  در حمایت از خواست
 پرستاران و کارگران

ـر    شرایط زندگی مزدبگیران درایران روز بـه روز دشـوار  ت
ھا و آھنگ تـورم ھـر دم    شودو فاصله میان دریافتی آن   می 

معلمان، پرستاران و کارگـران از سـخـتـی  .  گیرد   فزونی می 
ـر    زیستن در چنین موقعیتی به جان آمده   و در روزھـای اخـی

کانـون نـویسـنـدگـان   . اند   تر دست زده   ھای گسترده   به اعتراض 
کشـان    ھای بـحـق ایـن زحـمـت   ایران ضمن حمایت از خواست 

ـیـت تشـکـل  ـقـل آن   خواھان آزادی فعال ـرای    ھـای مسـت ھـا ب
ـیـشـان اسـت   دست  ـفـی و انسـان کـانـون   . یابی به حـقـوق صـن

 ١٣٩٣ اسفند   ٦  نویسندگان ایران 

 ویژه اعتراض معلمین
 

گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از 
تجمع اعتراضی ھزاران معلم در مقابل 

گزارش تکمیلی . مجلس شورای اسالمی
تجمع اعتراضی ھزاران معلم در مقابل 

 مجلس شورای اسالمی
تجمع اعتراضی معلمـان در  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ظھر امروز آغـاز شـود  ١٤ شھر تھران که قرار بود از ساعت  
با حضور تدریجی آنان از قبل از ظـھـر آغـاز و در سـاعـت  

 ظھر فضای جلوی مجلس لبریز از جمعیت معلـمـان  ٣٠/١٣ 
 نزدیک بـه چـھـار  ٣٠/١٤ معترض شد بطوریکه در ساعت  

در ایـن تـجـمـع  .  ھزار معلم در مقابل مجلس حضور داشتند 

ـنـد و   ـری داشـت اعتراضی زنان معلم نیـز حضـور چشـمـگـی
تعدادی از آنان ھمـراه بـا فـرزنـدان خـردسـالشـان در تـجـمـع  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد   . شرکت کرده بودند 
ـلـمـان از   کارگران ایران، علیرغم درخواست نماینده ھـای مـع
ـرائـت   ـنـد گـوئـی جـھـت ق ـل ـرای دادن ب مسئولین مجلس ب

ـرھـیـز کـردنـد  ـبـال ایـن  .  قطعنامه، آنان از دادن بلندگو پ بـدن
وضعیت قطعنامه توسط آقای بھشتی قرائت شد و گروھـی  
نزدیک به بیست نفر از معلمان بطور یکصدائی آنرا تـکـرار  
کردند و در ادامه قرائت بند بند قطعنامه توسط ھمه تجـمـع  

شرکت کننـدگـان در ایـن تـجـمـع در  . کنندگان تکرار شد 
ایـن  .  پایان ھر بند قطعنامه با کف زدن آن را تایید میکردند 

ـیـز تـحـویـل   قطعنامه به دبیرخانه مجلس شورای اسالمـی ن
ـلـمـان   .داده شده بود  در این تجمع دھھا پالکارد در دست مـع

ــن پــالکــاردھـا مــطـالــبـات و شـعــارھــای  .  بـود  بــر روی ای
ـم   : اعتراضی زیر دیده میشـد  مـنـزلـت، مـعـیـشـت حـق مسـل

ـم    –ماست   ـی ـر ھسـت  –ما خواھان حقوق باالتر از خـط فـق
ـیـون تـومـان  ٣ خط فقر   ـل  میلیون تومان ، حقوق ما یک می

ـیـزار اسـت    – مـا خـواھـان    –معلم بیدار است از تبعیض ب
بـودجـه    -آموزش مدرن و مبتنی بر نیازھای جامعه ھستیم  

 –آموزشی ھزینه نیست، سرمایه گذاری برای آینده اسـت  
تشکل یـابـی حـق    -آموزش کیفی برابر و رایگان میخواھیم 

ـیـد    –مسلم ماست   خصوصی سازی مدارس را متوقف کـن
خـط    –حقوق ما ھیچ تناسبی با تورم کمر شکن ندارد    –

ـم    - ھـزار تـومـان  ٩٠٠ فقر سه میلیون تومان، حقوق مـعـل
ـر   .... ؟؟و !! تحقیر اجتماعی و اقتصادی معلم تا کـی  ـنـا ب ب

این گزارش از ساعات اولیه شکل گیری تجمع معلمـان در  
ـری در   مقابل مجلس، نیروھای امنیتی نیز بطور چشـمـگـی
ـرداری مـیـکـردنـد  ـلـمـب ـی . محل حاضر بودنـد و اقـدام بـه ف

تـجـمـع  "  بسیاری از معلمان نوار نوشته ای تـحـت عـنـوان  
در   . را بر روی دھانشان چسبـانـده بـودنـد "  اعتراضی سکوت 

این تجمع تعدای از کارگران عضو اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران نیز در ھمبستگی با معلمـان شـرکـت کـرده بـودنـد و  
یکی از آنان بطور حضوری در دیداری با آقایان بھـشـتـی و  
ـلـمـان،   ـفـی مـع ـیـن کـانـون صـن عبدی بـه عـنـوان مسـئـول
ـران را بـا   ھمبستگی کارگران و اتحادیـه آزاد کـارگـران ای

در انتـھـای ایـن  . اعتراضات و خواستھای معلمان اعالم کرد 
ـیـن شـعـار  ١٦ تجمع که حدود ساعت    به پایان رسید ھمـچـن

و شعارھایی در حمـایـت از  "  زندانی سیاسی آزاد باید گردد " 
زندانیان معلم سر داده شد و شرکت کنندگان در حالـی کـه  
ـرو بصـورت   پالکاردھایشان را بدست داشتند تـا ورودی مـت
ـیـل ایـن اقـدام از   راھپیمائی حرکت کردند طوریـکـه بـه دل
سوی معلمان، پلیس به ناچار خیابانھای مسیر حـرکـت بـه  

ـران    . سمت مترو را مسدود کرد   –اتحادیه آزاد کارگران ای
گزارش اول اتحادیه آزاد کـارگـران    ١٣٩٣ دھم اسفند ماه  

ایران از تجمع اعتراضی امروز معلمان در مقابل مجلـس  
تجمع اعتراضی ھزاران معلم در مقابل مجـلـس شـورای  

تجمع  : اتحادیه آزاد کارگران ایران . اسالمی آغاز شده است 
ـرار بـود از سـاعـت    امـروز در  ١٤ اعتراضی معلمان که ق

  ٣٠/١٣ مقابل مجلس شورای اسالمی آغاز شود از ساعت  
ظھر با حضور تدریجی معلمان آغاز شده است و ھم اکـنـون  

ھزاران معلم در مـقـابـل مـجـلـس شـورای  )  ١٤/٣٠ ساعت  ( 
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیـه   .اسالمی تجمع کرده اند 

آزاد کارگران ایران، تا لحظه مخابره این خبر ھـیـچـیـک از  

مسئولین مجلس شورای اسالمی جـھـت پـاسـخـگـوئـی بـه  
اعتراض بر حق معلمان در مـیـان آنـان حـاضـر نشـده انـد و  
نماینده ھای معلمان تجمع کننده قطعنـامـه ایـن تـجـمـع را  

ـرخـانـه مـجـلـس داده انـد  ـی ـر ایـن گـزارش   . تحویل دب ـنـا ب ب
ھمچنانکه کانون صنفی معلمان پیشاپیش اعالم کـرده بـود  
این تجمع یک تجمع اعتراضی سکوت در مقابل مـجـلـس  
است و ھزاران معلم با در دست داشتن پالکاردھایی در ایـن  
ـر تـعـداد آنـان افـزوده   تجمع حضور دارند که ھر لحظه نیز ب

ـلـمـان  .  میشود  بر روی دھھا پالکاردی کـه در دسـت مـع
قرار دارد مطالبات و شعارھای اعتراضی زیر نـوشـتـه شـده  

ـم مـاسـت   : است  مـا خـواھـان    –منزلت، معیشت حق مسـل
ـم   ـی ـر    –حقوق باالتر از خط فقر ھسـت ـیـون  ٣ خـط فـق ـل  مـی

ـیـدار اسـت    –تومان ، حقوق ما یک میلیون تومان   معلم ب
ـیـسـت،   –از تبعیض بیزار است   ـنـه ن بـودجـه آمـوزشـی ھـزی

ـم    –سرمایه گذاری برای آینده است   تشکل یابی حق مسـل
ـیـد    –ماست    –خصوصی سازی مدارس را مـتـوقـف کـن

خـط    –حقوق ما ھیچ تناسبی با تورم کمـر شـکـن نـدارد  
در ایـن     ھزار تومان ٩٠٠ فقر سه میلیون تومان، حقوق معلم  

تجمع تعدادی از فعالین کارگری نیـز در ھـمـبـسـتـگـی و  
اتحادیه آزاد   .حمایت از اعتراض بر حق معلمان شرکت دارند 

 ١٣٩٣ دھم اسفند ماه   –کارگران ایران  
 

تجمع اعتراضی ھزاران معلم در مقابل 
 مجلس شورای اسالمی آغاز شده است

ـلـمـان  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـراضـی مـع تجمع اعـت
 امروز در مقابل مجـلـس شـورای  ١٤ که قرار بود از ساعت  

 ظـھـر بـا حضـور  ٣٠/١٣ اسالمی آغـاز شـود از سـاعـت  
سـاعـت  ( تدریجی معلمان آغـاز شـده اسـت و ھـم اکـنـون  

ھزاران معلم در مقابل مـجـلـس شـورای اسـالمـی  )  ١٤/٣٠ 
بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  تجمع کرده اند 

ـر ھـیـچـیـک از   ـره ایـن خـب کارگران ایران، تا لحظه مـخـاب
مسئولین مجلس شورای اسالمی جـھـت پـاسـخـگـوئـی بـه  
اعتراض بر حق معلمان در مـیـان آنـان حـاضـر نشـده انـد و  
نماینده ھای معلمان تجمع کننده قطعنـامـه ایـن تـجـمـع را  

ـرخـانـه مـجـلـس داده انـد  ـی ـر ایـن گـزارش  .  تحویل دب ـنـا ب ب
ھمچنانکه کانون صنفی معلمان پیشاپیش اعالم کـرده بـود  
این تجمع یک تجمع اعتراضی سکوت در مقابل مـجـلـس  
است و ھزاران معلم با در دست داشتن پالکاردھایی در ایـن  
ـر تـعـداد آنـان افـزوده   تجمع حضور دارند که ھر لحظه نیز ب

ـلـمـان   . میشود  بر روی دھھا پالکاردی کـه در دسـت مـع
قرار دارد مطالبات و شعارھای اعتراضی زیر نـوشـتـه شـده  

 :است 
ما خواھان حـقـوق    –منزلت، معیشت حق مسلم ماست  

ـیـون تـومـان ،  ٣ خط فقر    –باالتر از خط فقر ھستیم   ـل  مـی
ـیـون تـومـان   ـل ـیـدار اسـت از    –حقوق ما یک می ـم ب مـعـل

بودجه آموزشی ھزینه نیست، سرمـایـه    –تبعیض بیزار است  
ـم مـاسـت   –گذاری برای آینده است   تشکل یابی حق مسـل

حـقـوق مـا   –خصوصی سازی مدارس را متوقف کنید    –
ـر سـه    –ھیچ تناسبی با تورم کمر شـکـن نـدارد   خـط فـق

  ھزار تومان ٩٠٠ میلیون تومان، حقوق معلم  
ـیـز در   ـیـن کـارگـری ن در این تجمع تـعـدادی از فـعـال
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ـلـمـان شـرکـت   ھمبستگی و حمایت از اعتراض بر حـق مـع
ـبـا از سـوی اتـحـادیـه  .  دارند  خبر تکمیلی این تجمع متعاق

اتحادیه آزاد کارگـران  .  آزاد کارگران ایران منتشر خواھد شد 
 ١٣٩٣ دھم اسفند ماه   –ایران  
 

 حقوقھای پرداخت نشده
 

زدایی پتروپارت در  کارگران شرکت نمک
 یک ماه حقوق دریافت کرده ١٣٩٣سال 

 اند
ـروپـارت کـه    کارگران پروژه نمک  ـت   ٧٠ زدایی شرکت پ

  ١٣٩٣  کارکر پیمانی ھستند، در سال  ٣٠ کارگر رسمی و  
کـارگـران در   . انـد   تنھا حقوق فروردین ماه را دریـافـت کـرده 

ـر دریـافـت  ٩ سال گذشته نیز حقوق خود را بـا    مـاه تـاخـی
زدایی شرکت پتروپارت بـا    کارگران پروژه نمک  .  کردند   می 
صابات مداوم در دو سال گـذشـتـه تـوانسـتـه انـد حـقـوق  اعت 

 . ھای پرداخت نشده را از کارفرما بگیرند 
 

 ماه حقوق کارگران صنایع ٣عدم پرداخت 
 پیشرانه ساری در آستانه سال نو

ـیـشـرانـه  ٣ عدم پرداخت    ماه حقوق کـارگـران صـنـایـع پ
 کـارگـری کـه در ایـن واحـد  ٦٥  .ساری در آستانه سال نو 

ـر    تولید کننده کاالھای صنعت برق کار می  کننـد عـالوه ب
ـیـز   دریافت نکردن حق عیدی، در ماھای آذر، دی و بھمن ن

 .اند   حقوقی دریافت نکرده 

 
 ٣کارگر کارخانه قطعات بتنی گیالن ١٨٠

 اند ماه حقوق نگرفته
ـنـی  » کارگر کارخانـه  ١٨٠ پرداخت حقوق   ـت قـطـعـات ب

 . ماه گذشته به تعویق افتاده است ٣ طی   «گیالن 

ـنـی گـیـالن از آذر مـاه   کارفرمای کارخانه قطعات بت
  ١٣٠ .   سال جاری حقوق کارگران را پرداخت نـکـرده اسـت 

ـیـش از   «کارگر خدماتی »نفر از کارپران با عنوان شغلی   ب
 ھـزار  ٧٠٠  سال است که با حداقل دریـافـتـی مـاھـانـه  ١٦ 

گیـالن آفـتـاب  »تومان، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری  
ـری،   «یکتا  به کارھای تخصصی آرماتوربندی، قـالـب گـی

ـرخـی    اند اما در طـول ایـن سـال   مشغول ...  بتن ریزی و  ھـا ب
 .مزایای شغلی این کارگران پرداخت نشده است 

 

 اخراج و بیکارسازی
 

  کارگر کاشی سمند١٥٠بیکاری 
ـرا   ـر از  ١٥٠ در کارخانه کاشی سمند کارفرما اخی ـف  ن

ھای سورت، فنـی، تـھـیـه لـعـاب،    کارگران شاغل در بخش 
ـیـت و   ـف پرس، خط لعاب، بارگیری، تولید، کوره، کنترل کی

کـارگـران   . بسته بندی را به دلیل عدم نیاز اخراج کرده است 
گویند دلیل بیکاری کارگران این واحد تولیدی انباشـت    می 

ھای مالی کارخانه به چند نھاد دولتی و خصـوصـی    بدھی 
ـیـن   ھمانند اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و ھـمـچـن

حـقـوق سـه مـاه گـارگـران اخـراجـی  . اداره دارایی بوده است 
 . پرداخت نشده است 

 
 کارگر  ١٠٠بیکاری 

ـنـد کـرج     کـارگـر بـدون  ١٠٠ با تعطیلی  کارخانه ق
 .دریافت حقوق دو ماه آخر کارشان بیکار شدند 

 

 ناامنی محیط کار
 

 درصدی تلفات حوادث كار ٦١.٥افزایش
 ده ماھه سال جاری استان سمنان

 نفر در حوادث ناشی از كـار  ٢١ در ده ماھه سال جاری  
جان خود را از دست داده اند این رقم در مـقـایسـه بـا مـدت  

ـر بـود،  ١٣ مشابه سال قبل كه آمار تلفات    درصـد  ٦١.٥  نف
از كل تلفات حوادث كـار در ده مـاھـه   .افزایش یافته است 

امسال ھمگی مرد بودند، این در حالی است كـه در مـدت  
 زن در حوادث كـار جـان خـود  ١  مرد و  ١٢ مشابه سال قبل  
 .را از دست دادند 

 
 سقوط مرگبار کارگر جوان به 

 چاھک آسانسور
ـقـه در حـال سـاخـت  ٧ در یک ساختمان  :   اسفند ٦   طـب

ـقـه  ٢٥ گ  -یک کارگرافغانی به نام صاحب   ساله در طـب
پنجم مشغول کار بـود کـه بـه عـلـت نـامـعـلـوم بـه داخـل  
چاھک آسانسور طبقه منفی دو سقوط کرده  و بـه طـرز  

 .دلخراشی جان سپرد 
 

 برق جان کارگر شھر ھویزه را گرفت
 . اتصال برق، جان کارگر شھر ھویزه را گرفت :  اسفند ٩ 

ـیـن   این کارگر مشغول به کار بوده که بر اثر اتصال برق چن
 .اتفاقی به وقوع پیوسته است 

 
ی سپاه در مرز ربط، جان  گلوله

 کولبرجوانی را گرفت
ـرزنـجـی در  :  اسفند ٩  ـروان ب یک کولبر جوان به نام سـی

مناطق مرزی شھر ربط از توابع شھرستان سـردشـت تـوسـط  
حادثه در شـامـگـاه   .گلوله نیروھای مرزبانی ایران جان سپرد 

ـنـدمـاه روی داده اسـت  نـظـامـیـان   . روز گذشته، ھشتـم اسـف
ـران،   ـب ھنگ مرزی سپاه به ھنگام عـبـور شـمـاری از کـول
بدون ھیچگونه اخطار قبلی، اقدام به تیراندازی کـردنـد کـه  

 ساله در دم جـان خـود را  ٢٥ ھا جوانی    پراکنی   در این گلوله 
ـران کـمـیـن کـرده و   . از دست داد  ـب نظامیان ایران برای کـول

بـارکـش    ھـای   شدن تعدادی از اسب   تیراندازی مداوم آنان، تلف 
ھمچنین تمـامـی   .متعلق به کاسبکاران را نیز در پی داشت 

وسایل و کاالی ھمراه کولبران و کـاسـبـکـارن تـوسـط ایـن  
 .نظامیان ضبط شده است 

 
راننده تانکر حامل سوخت در مسیر نایین 

 به اردکان در آتش سوخت
یک تانکر حـامـل مـواد سـوخـتـی در پـی  :   اسفند ٧ 

ـنـده آن   واژگونی در مسیر نایین به اردکان آتش گرفت و ران
ـیـن بـه اردکـان  ٤٥ حادثه در کیلومتر   .کشته شد   جـاده نـای

تانکر حامل مواد سوختی به علت نامعـلـومـی  . یزد رخ داد  
به سمت راست جاده منحرف و واژگون شد و آتش گرفت و  

 .راننده آن در دم جان داد 

 کارگران
 

 ١٥صبح امروز جعفر عظیم زاده در شعبه 
دادگاه انقالب تھران مورد محاکمه قرار 

 گرفت
ـبـی شـعـبـه    دادگـاه  ١٥ صبح امروز طبق احضاریه کـت

انقالب تھران، جعفر عظیم زاده به ھمراه وکیـل خـود در ایـن  
دادگاه حضور پیدا کرد و به ریاست قاضی صلـواتـی مـورد  

در این دادگاه که حـدود دو سـاعـت    . محاکمه قرار گرفت 
طول کشید ابتدا نماینده دادستانی کیفر خواست تنظیم شـده  
ـر   بر علیه این فعال کارگری را قرائت کـرد و سـپـس جـعـف
. عظیم زاده بصورت مکتوب به اتھامات وارده پاسـخ گـفـت 

ـرای   ـبـانـی ب در این کیفر خواست وی متھم به اجتـمـاع و ت
ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، اخالل در نـظـم و آسـایـش  
ـیـه نـظـام   ـیـغ عـل ـل ـب عمومی، بر ھم زدن امنیت کشـور و ت
ـر   جمھوری اسالمی با مصادیق شـرکـت در تـجـمـعـات غـی
قانونی و ارتباط با رسانه ھای بیگانه و انعکاس لحظـه بـه  
 .لحظه اخبار این تجمعـات در فضـای مـجـازی شـده بـود 

جعفر عظیم زاده در پاسخ به اتھامات وارده و مصادیـق آنـھـا  
با رد این اتھامات، مامورین امنیتی را به ارائـه گـزارشـات  
کذب و گنجاندن آنھا در پرونده اش متھم کرد و با دفاع از  
ــح   ــه تشــری ـران ب ــحــادیـه آزاد کـارگــران ای ــودن ات ــونـی ب قـان
فعالیتھای خود جھت افزایش حداقل مزد از طـریـق طـومـار  
چھل ھزار نفری کارگران و شـکـایـت از غـارت صـنـدوق  
ـر قـانـونـی و   ـرداخـت و بـا غـی سازمان تامین اجتـمـاعـی پ
مجرمانه خواندن عملکرد شورایعالی کار در تعییـن حـداقـل  
مزد کارگران، اعتراض به شرایط فالکت بار موجود را حـق  

بر تداوم فعالیتـھـای   مسلم کارگران عنوان کرد و در ادامه  
در این دادگاه قاضی صـلـواتـی    . تاکنونی خود تاکید نمود 

ـرای افـزایـش   طی گفتگوئی شفاھی جـمـع آوری امضـا ب
ـقـی   ـل حداقل مزد و تجمع در محل وزارت کار را مجرمانه ت

اگـر مـا  :  کرد و جعفر عظیم زاده در پـاسـخ اعـالم داشـت 
ـراض   کارگران برای دستیابی به حقوق خـود دسـت بـه اعـت
نزنیم و شرایط معیشتی مان بھبود پیدا نکـنـد آنـوقـت اگـر  
ـتـل و   من کارگر فردا به دلیل فقر و فـالکـت دسـت بـه ق

؟ در پـایـان ایـن  ! شما مرا تبرئه خـواھـیـد کـرد  دزدی بزنم  
ـر   ـتـھـای جـعـف ـی دادگاه قاضی صلواتی بر عدم تـداوم فـعـال
عظیم زاده تاکید نمود و وی نیز متقابال با قانونـی خـوانـدن  
ـم خـود و دیـگـر   فعالیتھایش، بر تداوم آن به عنوان حق مسل

ـیـان گـذاران    . کارگران تاکید کرد  ـن ـم زاده از ب جعفر عـظـی
کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد کـارگـری، اتـحـادیـه  
سراسری کارگران اخراجی وبیکار، اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی چـھـل ھـزار  
نفری کارگران برای افزایش واقعی حداقل مزد و جزو شـش  

ـیـل  ١٠٠٠ نماینده   ـر خـل  کارگری است که با وکـالـت دکـت
بھرامیان شکایتی را علیه غارت و چپاول صندوق سـازمـان  

 دادرسـی کـارکـنـان دولـت  ١٥ تامین اجتماعی در شعـبـه  
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وی سالھاست دوشادوش کارگران کارخانـه  .  مطرح کرده اند 
ـرای   ھایی از جنوب تا شـمـال و غـرب و مـرکـز کشـور ب
احقاق حقوق کارگران ایران مـبـارزه مـیـکـنـد و بـه عـنـوان  
نماینده کارگران تعدادی از کارخانه ھا در ھـیـاتـھـای حـل  

ـر بـوده     اختالف و تشخیص  در احقاق حق آنـھـا بسـیـار مـوث
ـم زاده  . است  ـر عـظـی اینھا گوشه ھایی از فعالیتھـای جـعـف

ـرار گـرفـت و   ـر دادگـاه ق ـراب است که امروز بدلیل آنھا در ب
ـر    . توسط قاضی صلواتی به مـحـاکـمـه کشـیـده شـد  جـعـف

ـتـی واھـی   ـی عظیم زاده امروز در حالی با انواع اتھامات امن
ـم سـال   ـی مورد محاکمه قرار گرفت که دیروز حکم سه و ن

ـقـالب  ١٥ زندان برای جمیل محمدی در شـعـبـه    دادگـاه ان
صدور حکم سـه و  .  توسط قاضی صلواتی به وی ابالغ شد 

ـرای جـمـیـل مـحـمـدی و مـحـاکـمـه و   ـم سـال زنـدان ب ـی ن
محکومیت احتمالی جعفر عظیم زاده، معنایی جـز چـنـگ  
ـیـونـھـا   ـل ـرای مـی ـران ب و دندان نشان دادن سـرمـایـه داری ای
کارگر و تالش برای به تمکین واداشتن آنان جھت تـن دادن  

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران    . به یک زندگی فالکتبـار نـدارد 
ـم زاده و صـدور   ایران با محکوم کردن محاکمه جعفر عـظـی
ـرای جـمـیـل مـحـمـدی اعـالم   حکم سه و نیم سـال زنـدان ب
ـرپـائـی   میدارد عضویت در تشکلھای مستقل کـارگـری، ب
چنین تشکلھایی و دفاع کارگران از حقوق انسانی شـان از  
طریق طومار، تجمع، راھپیمائی و سازمانـدھـی مـبـارزه ای  
ـریـن   قدرتمند برای افزایش واقعی حداقل مزد جزو بدیـھـی ت
حقوق اجتماعی آنان است و بی تردید صدور حکـم زنـدان و  
ـیـن جسـور   ـیـه فـعـال ـر عـل بر پائی دادگاھھای فرمایشـی ب

از     جنبش کارگری، نه تنھا ما کارگران ایران را در دفـاع 
ـنـی نـخـواھـد   حقوق انسانی مان ذره ای وادار به عقب نشـی
کرد بلکه ما را مصممانه تر از پیش به مصاف با وضعـیـت  

ـران    . موجود خواھد کشاند  دھـم    –اتحادیه آزاد کارگـران ای
 ١٣٩٣ ماه   اسفند  
 

عتصاب گسترده کارگران شرکتھای ا
پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام در 

 ماھشھر
ـبـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایـران  از امـروز صـبـح یـکـشـن

ـیـمـانـکـاری مـجـتـمـع  ١٠/١٢/٩٣   کـارگـران شـرکـتـھـای پ
ـات   ـب پتروشیمی بندرامام درماھشھر بمنظور دستیابی به مـطـال

ــد  ــدن ــحــت  .  خـود دســت از کــار کشـی ــن کــارگــران کـه ت ای
ـنـد   ـزرگ کـارمـیـکـن شرکتھای پیمانکاری در این مجتمع ب
ـا   ازماھھا قبل برای دستیابی به مطالبات عقب مانده خـود ب

ـات و  .  کارفرما کشمکش و مذاکره داشته اند  ـق براساس تـواف
ـای   قول کارفرما، مقررشده بود که این مطالبات ازجمله مـزای

ـفـی کـار، حـق  :  قانونی  ـی حق جذب ، بدی آب وھوا، حق کث
ـا   ـلـشـان ھـمـراه ب ـا شـغ کار در ارتفاع و سایرمزایای مرتبـط ب
ـنـدمـاه بـه   عیدی امسال در دستمزدھـای پـرداخـتـی در اسـف

اما بعد از دریافت دسـتـمـزد   .  حساب این کارگران واریز شود 
در این ماه، خبری از واریزکردن این مزایا و عیدی نبود، لـذا  
کارگران شرکتھای زیرمجموعه پتروشیمی بندر امام بمنـظـور  
دستیابی به این مزایای قانونی تـوافـق شـده دسـت از کـار  

ـاعـد کـردن کـارگـران در  . کشیدند  تالش کارفرما برای متق
ـلـغـی تـحـت عـنـوان   ـب کـارت  " بازگشت بکار با واریزکردن م

ـان ادامـه دارد "  ھدیه  . بجایی نرسید و این اعتـصـاب ھـمـچـن
ـتـه   کارگران شرکتھای پیمانکار اعتصاب کننده تصمیم گـرف
ـیـل بـه   ـا ن اند فردا نیز با حضورمتحدانه تر و گسـتـرده تـر ت

الزم بذکـر اسـت کـه  .  مطالباتشان به اعتصابشان ادامه دھند 
ـیـشـتـی ایـن کـارگـران در   ـار مـع وضعیت سخت ومشـقـت ب

ـان     منطقه،  نامناسب   شرایط   آنچنان عرصه زندگی را بـر آن
 یـکـی از ایـن  ٥/١٢/٩٣ تنگ کرده است که ھفته گذشته  

در    سـالـه دارای دو فـرزنـد  ٤٠ کارگران بنام بھمن حاتمی  
ـام   ـی اعتراض به این وضعیت فالکتبار ازطـریـق اس ام اس پ
کوتاھی منتشر کرده و سپس با خودکشی بـه زنـدگـی اش  

ـان را  .  پایان داد  خشم کارگران از این حادثه دلـخـراش عـزم آن
 . در برخورد با این وضعیت، مصمم تر کرده است 

 
از اعتراضات معلمان و کارکنان آموزش و 

 پرورش پشتیبانی کنیم
ــانـی از کــارگـران ایـران  ـب ــی اعــتـراضــات و   ! کـارزار پشـت

ـلـف،     تجمعات  روزھای گذشته معلمان در شـھـرھـای مـخـت
نشاندھنده شروع دوباره اعتراض بخشی مـھـم از مـزدبـگـیـران  

ـیـشـتـی و شـرایـط عـمـومـی  .  ایران است  شرایط کنونی مـع
اقتصادی کشور، فشار فزاینده ای را بر زندگی مـزدبـگـیـران  

ـا دوره  .  کشور تحمیل نموده است  فشارھا و فـالکـتـی کـه ب
عالوه بر ورشکسـتـگـی و  .  ھای پیشین کامال متفاوت است 

بن بست اقتصادی ، ارگانھا و نھادھای برنامه ریز حکـومـت  
ـاشـی از بـی   نیز بدون ھیچ مالحظه ای ھـمـه فشـارھـای ن
برنامگی، چپاول و روزمرگی اقتصادی کاربدستان و تصمیـم  
گیرندگان کشور را بر دوش مردم کارگر و مـزدبـگـیـر قـرار  

ـارانـه کـاالھـای  .  داده اند  ـا حـذف ی سیاستگذاران حکومت ب
ـیـن     اساسی ،  ـائ ـاسـب دسـتـمـزدھـا و پ ـن ـزایـش مـت عـدم اف

ـابـخـردی   نگاھداشتن سطح معیشت مزدبگیران، بار تمـامـی ن
ـتـمـاعـی خـود را بـر دوش   ـاسـی و اج ھای اقتصادی، سـی

اعـتـراضـات روزمـره   . درصد جـامـعـه ایـران گـذاشـتـه انـد ٩٩ 
ــراضــات   ــی، اعــت ــدی و صــنـعــت ــولــی کـارگــران در مــراکــز ت

ـاران و  ... آموزگاران و کارکنان آموزشی، اعـتـراضـات پـرسـت
طی ماھھای گذشته نشـان داده اسـت کـه جـامـعـه دیـگـر  
ـاول ثـروت   حاضر نیست بیش از این ھزینه ھای غارت و چـپ

 . اجتماعی را به قیمت خانه خرابی میلیونھا نفر تحمل کـنـد 
ـلـمـان و   ھمبستگی و تعامل میان فعالین و تشکـلـھـای مـع
ـامـبـرده از   پرستاران و کارگران و حمایت عملی گروھـھـای ن
ـنـده ای از   اعتراضات یکـدیـگـر نشـانـه ھـای امـیـدوار کـن
ـیـد، بـرای   ھمبستگی اصلی ترین نیروھای عرصه کار و تول
ــبــاری اســت کــه   ــط فــالکــت ــه شــرای ــدن ب ــخــشــی پــایــان ب

ـیـل کـرده     حکومت  سرمایه داران طی سالھا بر جامعه تـحـم
کانون صنفی معلمان ایران به نمایندگی ازسوی بـخـش   . است 

ـان آمـوزشـی عضـو ایـن   ـلـمـان و کـارکـن گسترده ای از مع
ـتـصـادی،   تشکلھا، در اعتراض به وضعیت غیر قابل تحمل اق
استخدامی و بی احترامی و نادیده گرفتن منزلت معلـمـان و  
دانش آموزان در سیستم آموزش و پرورش کـنـونـی، فـراخـوان  

ـاریـخ   ـنـد را صـادر نـمـوده  ١٠ تجمعی اعتراضـی در ت  اسـف
ـلـمـان و    . است  ما معتقدیم که شـرکـت فـعـاالنـه ھـمـه مـع

ــط   ــرورش جــدای از شــرای ــان اداری آمــوزش و پ کــارکــن
استـخـدامـی و مـحـلـی، ضـامـن اثـرگـذاری ایـن حـرکـات  

شرکت گسترده معلمان و خانواده ھـای  .  اعتراضی خواھد بود 
ـیـشـتـر ایـن   آنان در این اعتراضات به عمیقتر شدن ھـر چـه ب
حرکات کمک نموده و ھمچنین سدی خواھد بـود در بـرابـر  
ـیـش از تـوجـه بـه   مماشات و بده بستانھای کسـانـی کـه ب
زندگی دشوار معلمان در پی منافع شخصی و گروھی خـود  

ـتـکـش تـوسـط   . ھستند  پشتیبانی از اعتراضات معلمـان زحـم
دانش آموزان و خانواده ھای آنان، نه تنھا در به ثـمـر رسـیـدن  
این اعتراضات نقش مھمی دارد، عالوه بر آن بـرعـلـمـی شـدن  
ـز مـوثـر   روند آموزش وبھبود فضای محیط ھای آموزشی نی

ـتـر شـدن بـحـران   . است  ـق ـی در شرایط کنونی و به موازات عـم
اقتصادی ، تنھا با مبارزات و اعتـراضـات مـتـحـدانـه بـخـش  
ھای مختلف مزدبگیران میتوان به مقابله با فقر و فالکـتـی  
ـیـونـھـا انسـان   ـل ـی رفت که از سـوی غـارتـگـران دسـتـرنـج م

ـانـی   .زحمتکش به جامعه ایران تحمیل میشود  ـب ـی کارزار پشـت
  ٩٣  اسفند  ٧ از کارگران ایران  

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای 
تھدید محمد جراحی به اعتصاب :کارگری

 غذا
محمد جراحی کارگر زنـدانـی کـه در زنـدان عـمـومـی  

ـا     تبریز  ـنـد دچـار ن به سر میبرد مدتـھـاسـت کـه در ایـن ب
ـادی  ( واز سوی افرادی     جانی شده است    امنی  رحمـان اسـت

که توسط ماموران زنـدان حـمـایـت مـی  )  و جواد محمدپور  
شوند مورد توھین واھانت و آزار قرار گرفته است ، چنانـکـه  

به ھمین دلیـل  .  شدیدا فضای بند را برایش نا امن کرده است 
محمد جراحی با شرح فضای بند برای رییس زندان ، از وی  
خواسته است که به بند سیاسی منتقل شود ، در غـیـر ایـن  

 .صورت دست به اعتصاب غذا خواھد زد 
کمیته پیگیری و خانواده محمد جراحی از سـازمـانـھـای  
ـبـه ایـن کـارگـر   کارگری میخواھیم که جھت تحـقـق مـطـال

کمیته پیگیری ایـجـاد تشـکـل ھـای   .  زندانی تالش نمایند 
 کارگری 

 اخبار بین المللی
 

  گزارشی از اثرات ریاضت کشی -یونان 
  مردم اقتصادی بر زندگی

ـان   ـیـش از ھـمـه، در مـی ـان ب تاثیرات بحران مالی دریـون
دولت جدید قرار  .  طبقات متوسط و فقیر جامعه مشھود است 

. است طرح کمک ھای اجتماعی را به پارلمـان ارائـه کـنـد 
. این طرح بمنظور کمک بـه خـانـوارھـای کـم درآمـد اسـت 

ـفـر و   بحران اقتصادی در این کشور موجب بیکاری ھـزاران ن
ـفـری  .   از بین رفتن منبع درآمد انھا شده است  ـنـج ن خانواد  پ

 سال است که بدون استفاده از برق زندگـی  ٢ کوزیلوس بمدت  
ـنـد آنـھـا تـوان  .  می کنند  ـان کم نیستند خانواده ھایی که ھم

ـا بـر اعـالم  .  پرداخت قبض ھای آب و برق شان را نـدارنـد  ـن ب
 ھزار خانوار در این کشور زیـر خـط  ٣٠٠ دولت یونان، بیش از  

ـنـد مـواد   فرق زندگی می کنند و حتی به سختی می تـوان
ـنـد  پـدر ایـن خـانـواده ایـن  .  غذایی روزانه شان را تامـیـن کـن

ـاگـوار مـی دانـد و   شرایط را به خصوص برای کودکانـش ن
ـیـم بـرای  ": می گوید  ـار ھسـت ـت ـتـی کـه در آن گـرف وضعی

ـیـم  .  کودکان و ھمسرم غیرقابل تحمل اسـت  سـعـی مـی کـن
روزمان را با فعالیت ھایی مثل آموزش به بـچـه ھـایـمـان و  

به دلیـل  "  . کمک به آنھا برای انجام تکالیف درسی پر کنیم 
بیکار شدن بسیاری از شھروندان یونانی در اثر ورشکسـتـگـی  
. کارخانجات و موسسات، بر تعداد بیکاران افزوده شـده اسـت 

نھادھای غیردولتی و بانک ھای مواد غذایی سـعـی مـی  
ـیـر،   ـق کنند با توزیع مایحتاج اولی  خانواده ھا در میان اقشار ف

ـنـد  کـامـیـون بـوده،  .  به آنھا کمک کنند  میکالیس کـه ران
 سال است که شغل خـود را از دسـت داده اسـت و  ٥ مدت  

ـیـدا کـنـد  ـلـی پ بـھـای بـرق و آب  .  ھنوز ھم نتوانسـتـه شـغ
مصرفی یکسال را به سازمان آب و بـرق بـدھـکـار اسـت و  

ـپـرداخـتـه اسـت ٦ بمدت   او مـی  .   ماه نیز اجار  خانه خود را ن
گوید ھیچ منبع درآمدی ندارد و نزدیک به یـکـسـال اسـت  

وجـودم را  " :  او می گـویـد .  که نتوانسته ھیچ پولی دربیاورد 
بیھوده می دانم انگار که کثیف باشم یا اصال وجود نـداشـتـه  
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تاتر فتنه با عنوان؛ یک تـولـد و  
ــا؛  ــھ ــاوت ــار،  :  مــکــان    تــف ــوری مــدب

ـقـه چـھـارم،   ساختمان سنسوس طب
ــعــ  ٣ : ۶از ســاعــت    –ظــھــر داز ب

ـر بـا مـھـیـن   برای اطالعات بیشت
٧  علیپور  تمـاس     ٧٧٧٧٣١٣ 
 .بگیرید 
ــم     یـکــشـنــبـه    اسـتـکــھـل

ــظــاھــرات   مــارس شــرکــت در ت
  ٣ بزرگ روز جھانی زن سـاعـت  

ـم   بعـدازظـھـر از مـیـدان سـودرمـال
بصورت راھپیمائی بـطـرف مـیـدان  

ـر  . مدبوریار  ـیـشـت برای اطالعات ب
ـــــــــــن   ـی ـــــــــــا مـــــــــــھــــــــــ ب

٧  علیپور  تـمـاس    ٧٧٧٧٣١٣ 
 .بگیرید 
ــم     ١٣ جــمــعــه    – اســتــکــھــل

ـیـای امـروز    –مارس   قھرمانان دن

در رابـطـه بـا     ، چرا و چگـونـه؟ 
ـپـور بـعـنـوان   ـی انتخاب مـھـیـن عـل

ــد  ــرمــان روز ســوئ : ؛ مــکــان . قــھ
مدبوریار، ساختمان سنسوس طبقه  
ــــــت   چــــــھــــــارم، از ســــــاع

ـر   ٣ : ۶ ــھــ ــعـــدازظ ـرای     –ب ــ ب
ــن   ــا مــھــی ــر ب ــشــت اطــالعــات بــی

٧ علیپور  تـمـاس     ٧٧٧٧٣١٣ 
 .بگیرید 
ـبـه    – استکھلم     ١۵ سه شـن

ــودیــوم    –مــارس   ــت ــه اس ــتــن ب رف
ـراض   ـم و اعـت ورزشی در استکھـل
ــه   ــوعــیــت ورود زنــان ب ــن بــه مــم

 –استودیومھای ورزشی در ایران  
ــمــان  :  مــکــان  ــار، ســاخــت ــوری مــدب

سنسوس طبقه چھارم، از سـاعـت  
ـر   ٣ : ۶ ــھــ ــعـــدازظ ـرای     –ب ــ ب

ــن   ــا مــھــی ــر ب ــشــت اطــالعــات بــی
٧  علیپور  تمـاس     ٧٧٧٧٣١٣ 
 .بگیرید 

ــم     ٢٧ جــمــعــه    – اســتــکــھــل
جشـن زن روز بـا شـادی     مارس 

ــوروز   ــی و    –ن ــص، دی ج رق
مـدبـوریـار،  :  مـکـان .  موسقی زنده 

ـقـه چـھـارم،   ساختمان سنسوس طب
–بـعـداظـھـر   ٣ : ۶از سـاعـت  

برای اطالعات بیشتر با مـھـیـن     
٧  علیپور  تمـاس     ٧٧٧٧٣١٣ 
 .بگیرید 
تـظـاھـرات و    – گوتنبـرگ  

ــیـمــایـی روز   ـپ  مــارس در  راھ
  گوتنبرگ به فراخوان کمیته  

مارس متـشـکـل از دھـھـا حـزب  
سیاسی و سازمان مـدافـع حـقـوق  

  :۴تجمع سـاعـت   . زنان 
در یوتاپالتسن و سپس راھپیمـایـی  

ـرای   .بطرف میدان گوستاوآدولـف  ب
ــــا   ـر ب ـــ ـت ــــشـــ ـی ـــ اطــــالعــــات ب

٧   تلفن  تـمـاس     ٢٩ ٨۵۴۴۵ 
 .بگیرید 

 :نروژ  
حضور در راھپیـمـایـی   -اسلو  

بزرگ ھشـت مـارس بـه دعـوت  
سازمانھای مدافع حـقـوق زن در  
ـیـمـایـی بـطـرف   ـپ این کشور و راھ

ـتـه  .  پارلمان     ٨ بـه دعـوت کـمـی
ـرنـامـه   مارس بعد از راه پیمائـی ب
 جشن روز جـھـانـی زن در مـکـان 
An t i r s i s t i sk sen t er , 
S t o r g a t a  2 5 ,  0 1 8 4 

Oslo     برگزار میشود.  
 :کانادا  

ـبـه     – ونکوور   مـارس  ٧ شن
بـه دعــوت سـازمــان دفــاع از    –

ــان در ایــران   ــوق زن ــه  ( حــق ــی عــل
ــعـیــض  ـب ــســت  )  ت ـی و حــزب کــمــون

کارگری برنامه ای شامل خـوش  
ـتـی   آمدگوئی و جشن در کامیـون
ــــا   ــــون ــــک ـرات ـــ ـت ـــ ـر اس ـــ ـت ـــ ـن ـــ س

خـیـابـان کـی فـر   ۶ شماره 

 .برگزار میشود 
 S t r a t h c o n a   

C o m m u n i t y 
, Vancouver in Centre

British Columbia 
ــا   ــشــتــر ب ـرای اطــالعــات بــی ب

ــفــن   ــل ۶شــمــاره ت ۴ ٧٢٧٨٩٨۶  
 .تماس بگیرید 

ـیـمـایـی روز    – تورانتو   ـپ راھ
ــی زن روز    – مــارس  ٧ جــھــان

ـم از   گردھمـایـی اوسـی ادوتـوروی
ـیـمـایــی  ١١ سـاعـت   ـپ ، شـروع راھ
ــدازظــھــر ١ ســاعــت   ــع  ۵ ب

Bl oor  S t r ee t  Wes t , 
Toronto.     ــالعـــات بــرای اط

ـــــا شـــــمـــــاره   ـر ب ــــ ـت ـــــشــــ ـی ــــ ب
ــن  ــف ــاس  ٧١٧١٣٨ ١۶۴ ۴ تــل ــم  ت
 .بگیرید 

ــالت خــارج کشــور حــزب    تشـکــی
 کمونیست کارگری ایران 

٢ مارس    ١۵ 

ـاشــم  ــواده ھـا در یـونــان از  ٢١ بــیـش از  "  . ب  درصـد از خـان
ـنـھـا تـغـذیـ    ـیـشـتـر مـواقـع ت گرسنگی رنج می برند و در ب

به گـزارش  .  کودکان در طول روز در مدارس تامین می شود 
ـام   بنیاد طب پیشگیرانه و بھداشت محیطی و شغلی، که به ن

ـز بـه  ٥٤ شناخته می شود،  “ پرولپسیس ”  ـی  درصد از مـردم ن
ـان  .  اندازه کافی غذا ندارند  بر اسـاس آمـار اعـالم شـده، یـون

ـیـش از     ٤٠ فقیرترین کشور اروپا محـسـوب مـی شـود و ب
ـقـر زنـدگـی مـی   درصد از کودکان در این کشور زیر خط ف

در پی اجرای چندین برنام  ریاضت اقتـصـادی، بـودجـ   .  کنند 
. اختصاص داده شده به خدمات اجتماعی کاھش یافتـه اسـت 

این امر نه تنھا به بیکاری در میان کـادر درمـانـی مـنـجـر  
 میلیون نفر از مـردم  ٢ شده بلکه موجب شده که نزدیک به  

از دسـت  .  این کشور به بیم  عمومی دسترسی نداشته باشـنـد 
دادن شغل با از دست دادن بیمه درمانی ارتباط مستقیـم دارد  
و به دلیل نداشتن منبع درآمد نیز خدمات درمانی خصوصـی  

ـان  .  برای بیکاران گران تمام می شود  ـیـکـاری در مـی نـرخ ب
در نـوامـبـر سـال  .  جوانان نیز روز به روز در حال افزایش اسـت 

ـتـر از    سـال از  ٢٥ گذشته، نرخ بیکاری در میان جوانان کم
کارخانجات یـکـی بـعـد از دیـگـری  .   درصد گذشت ٥٠ مرز 

. بسته می شوند و بر شمار این بیکاران نیز افزوده مـی شـود 
 درصـد گـزارش  ٢٥ در حال حاضر نرخ بیکاری در کل یونان  

استولیوس فوتیاس که در یک کـارخـانـ  سـیـمـان  . می شود 
به ما اعـالم کـردنـد کـه  ” :  کار می کرده است، می گوید 

ـفـر  ٢٢٦ خیلی ھا را می خواھند از کار اخراج کنند و رقم    ن
ـان اسـت و ھـمـه از کـار  .  را اعالم کردند  مسال  وقت در مـی

ھم  ما منتظر رسیدن نوبتمان ھستیم شـایـد  .  بیکار خواھند شد 
این ماه، شاید ماه بعد، دیر یا زود نوبت بیکـاری ھـمـه مـی  

ـان، آمــار  “  . رسـد  ــون ــصـادی در ی ـت ــحـران اق از زمـان آغـاز ب
ـتـه اسـت  ـاف ـزایـش ی ـز در ایـن کشـور اف ـی نـرخ  .  خودکشی ن

ـا در سـال    یـعـنـی  ٢٠١٢ خودکشی در فقیرترین کشور اروپ
ـتـصـادی،   ـاضـت اق یکسال بعد از آغاز اجرای برنامه ھای ری

ـان مـی گـویـد  .   درصد گزارش می شود ٣٥  دولت جدید یون
بمنظور بھبود نسبی وضع اقتصادی مـردم در داخـل کشـور  

ـیـن   برنامه ھای ریاضت اقتصادی را اجرا نخواھد کرد و ھـم
ـنـدگـان و اتـحـادیـ    ـا وام دھ مساله مورد مناقش  این کشور ب

 .اروپاست 
 

گسترش و رشد نرخ فقر در این  -آلمان 
 کشور
 در آلمان، قدرتمندترین اقتصاد حـوزه پـولـی یـورو بـه  فقر 

. باالترین سطح خود از زمـان اتـحـاد دو آلـمـان رسـیـده اسـت 
ـیـریـه و فـعـال در بـخـش   ـنـھـای خ گزارش منتشر شده انجم

ـقـر از    درصـد  ١٥ کمکھای اجتماعی نشان می دھد نرخ ف
 درصد در سـال پـس از  ١٥.٥  به  ٢٠١٢  در سال  آلمان جمعیت  

ـفـر  .  آن رشد داشته است  ـیـون ن این رقم معادل دوازده و نیم میل
ـقـر  ٨٠ از جمعیت آلمان    میلیون نفری اسـت کـه زیـر خـط ف

داده ھای این انجمنـھـا نشـان مـی دھـد  .  زندگی می کنند 
ـا  "  مکلن بورگ " ایالت     ٢٣.٦ واقع در شمال شرقـی آلـمـان ب

ـیـن  .  درصد بیشترین آمار افراد فقیر را دارد  پس از آن شھر بـرل
ـنـد ٢١.٤  ـی ـیـر مـی ب ـق اولـریـش  .    درصد جمعیت خـود را ف

: اشنایدر، رییس انجمن تامین اجتماعی و بھداشت می گویـد 
ـتـصـادی نـمـی  "  فقر در آلمان چندان مربوط به مشـکـالت اق

ـاسـی اسـت  ـایـد بـه  .  شود بلکه نتیجه نوعی فراموشی سـی ب
ـقـر  .  روشنی این موضوع مطرح شود  پتانسیل مبارزه با ایـن ف

ـیـم  ـا ھسـت امـا  .  وجود دارد زیرا ما پنجمین کشور ثروتمند دنی
مشکالت عدیده ای در زمینه توزیـع ثـروت در زمـان رونـق  

ـزان کـمـک  . " اقتصادی داریم  انجمنھا اعتقاد دارند بایـد مـی
ھای تامین اجتماعی افزایش یابد و در برنامه ھای کـمـک  

براساس آمارھا افراد بیـکـار،  .  به افراد بیکار تحول ایجاد شود 
ـازنشـسـتـگـان و   خانواده ھای تک والدینی، مادران مجـرد، ب
بسیاری از افراد زیر سن قانونی بیش از دیگران زیر خط فقـر  

 درصد پایین تر از متـوسـط  ٦٠ افراد دارای درآمد  .  قرار دارند 
درآمد در آلمان فقیر محسوب شده و زیر خط فقـر قـرار مـی  

 .گیرند 
ـفـت  اسفند   ٢ روز شنبه    -  آمریکا  ـاالیشـگـاه ن ، بزرگ ترین پ

ـفـت در ایـن   ـاالیشـگـاه ھـای ن آمریکا به اعتصاب سراسـر پ

ـفـت در آمـریـکـا  .  کشور پیوست  کارگران پاالیشگاه ھـای ن
ـنـد  ـیـشـتـر در کـار ھسـت . خواستار افزایش دستمزد و ایمنی ب

 ھزار کارگر صنایع فوالدسـازی آمـریـکـا  ٣٠ قابل ذکر است  
در پاالیشگاه ھا، پایانه ھا و کارخانه ھای پتروشیمی سراسـر  

ایـن اعـتـصـاب اوایـل فـوریـه پـس از  .  کشور فعالیت دارنـد 
ـتـی   ـف شکست مذاکرات کارخانجات فوالد سازی و شرکت ن

ـبـه بـه  . شل در آمریکا آغاز شد  دو طرف تاکنون چـنـد مـرت
 .میز مذاکره بازگشته اند اما نتوانسته اند به نتیجه برسند 

 
 ھلند / فرانسه 

کـی ال ام    -بیالن مالی شرکت ھواپیمایی ایرفـرانـس   -
این شرکـت در سـال  .  برای دومین سال متوالی منفی است 

ـیـون یـورویـی شـده  ١٩٨  متحمل ضرر و زیـان  ٢٠١٤  ـل  مـی
ـیـش از آن، بـه    –ضرر ایرفرانس  .  است  کی ال ام در سال پ

ـیـون یـورو رسـیـده بـود ٨٢٠  میلیارد و  ١ رقم سنگین   ـل .  مـی
ـرای   مدیریت این شرکت نیز در واکنش اعـالم کـرده کـه ب
سومین سال متوالی برنامه کاھش ھزینه ھـا و مـخـارج آن  

ـر  اعتضاب .  به مرحله اجرا درآمده است   تاریخی ماه سپتـامـب
کی ال ام عامل اصلی ضرر و زیـان ایـن    -خلبانان ایرفرانس 

ـراض  .  شرکت معرفی شده است  در این ماه خلبانـان در اعـت
شرکت ھواپیمایی ارزان قیمت وابسته   «ترانساویا »به توسعه  

ـرار گـرفـتـن مـوقـعـیـت   به این کمپانی و در معرض خطر ق
 . روزه دست زدند ١٤ شغلی خود به اعتصابی  

 -برزیل 
ـرزیـل  " برازیلیا "منطقه فدرال  " اتحادیه معلمان  "  پایتخت ب

ـر داده   ـلـمـان ایـن کشـور خـب طی گزارشی از اعتصاب مـع
ـیـا  "  به گزارش اتحادیه معلمان . است  ـل ـرازی مـنـطـقـه فـدرال ب

ـراض بـه تـعـویـق   پایتخت برزیل، معلمان این کشور در اعـت
 اسفند دسـت  ٤ دستمزدھا و سایر مطالباتشان از روز دوشنبه  

این گزارش می افزاید که در پی ایـن  .  به اعتصاب زده اند 
 .اعتصاب مدارس این کشور تعطیل شدند 

 16از صفحه  
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حضور زنان در صـف اول مـبـارزه  
ــه جــمـھــوری   ـی ـرای رھـائــی عــل ب
اسالمی واقعیتی غیر قابل انکـار  

ــت  ـــه  .  اس ــذشــت ــال گ ــس ــک در ی
اعتراضات زنان و کشمکش علیه  
حجاب اسالمی، شکست نھی از  
ــی   ــی، ب ــاشــان دولــت ــکــر اوب مــن
ــوری   ــھ ــم آبــروکــردن رھــبــران ج
ـیـه   اسالمی و گسترش مبارزه عـل
ــاشــی، حضــورفــعــال در   ــد پ ــی اس
دانشــگــاھــھــا و در صــف مــقــدم  
مبارزات صنعتی نمونه ھای بـارز  
این موج قدرتمند اسـت؛ زنـان در  
ایــران پشــت رژیــم اســالمــی و  

 .مرتجعان را به دیوار چسبانده اند 
ــرائــط اســت کــه    در ایــن ش

فعالین حزب کمونیست کارگـری  
ـران در خـــارج  ــ از کشـــوربـــه     ای

استقبال ھشت مارس میروند و بـا  
شرکت فعال خـود در مـجـمـوعـه  
ـر در کشـورھـای   برنامه ھـای زی
ـنـش   متفاوت چھره واقعی این جـب
عظیم و امـیـدبـخـش را بـه مـردم  
جھان میشناسانند و جلب حـمـایـت  
ـبـش را   ـرای ایـن جـن بین المللی ب

 .سازمان میدھند 
ـم    ما از ھمه شمـا مـیـخـواھـی

که با شرکت وسیع و ھـمـبـسـتـه  
ـتـشـره بـا   خود در برنامه ھای مـن

 .ما ھمگام باشید 

 : ھلند  
ـتـخـاب و   – ایندھوفن  حق ان

ـــان   ـــالل زن ـق ــ ـت ـــه   –اســ ـــام ـرن ــ ب
ـتـاحـیـه   شـامـل  ـت ـم نــرا     –اف خـان

ــــان   ـی ـــ ــــا ب ــــک ب ــــووی ـرک ـــ ج
ـرنـامـه را  ,  مارس    تاریخچه  ب

ــرشــتــه   ــس ف ــپ ــکــنــد س ــی شــروع م
مرادی و زھره بـابـایـی، در مـورد  
ــالل زنــان   ــق ــت ــخــاب و اس ــت حــق ان
سخنرانی میکنند و جلسه گـفـت  

ـرد  آدرس  . و شنود صـورت مـیـگـی
مـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــل  
ـم  ـــــــــــــــــــــــــــ ـراس ـــــــــــــــــــــــــــ م
 :Gemeenschapsehui-
Eindhoven- De Ronde – 
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ــشــتــر  .   ــی بــرای اطــالعــات ب

ـره   ــــا زھــــ ــــد ب ـی ـــ ــــوان ـت ـــ ـی ـــ م
۶ بابایی  ۵

  
ــــــه   ـت ـرشـــــ ــــــا فـــــ ــــــا ب ی

ـرادی  ــ ۶۴۶۴ م ۴ ۶ 
com.hotmail@moradi_f  ا

ز کمیته برگزار کننده برنـامـه در  
ــمــاس   ــد ت ــن ــدھــوفــن ھــل شـھــر ایــن

ــــــــــــد  ـری ـــــــــــ ـی ــــــــــــگـــــــــــ      ب
 

ــــــــــــا  ــــــــــــی ــــــــــــال ــــــــــــت  :ای
ـتـکـار سـازمـان روز نـدا در   به اب
ایتالیا، روز جھانی زن امسـال بـا  
ـنـوع   ـرنـامـه ھـای مـت مجموعـه ب
ــزی   ــه زن ســتــی تــوجــه ھــا را ب
جـریـانـات اسـالمـی و حـکـومــت  
ـران و در عـیـن حــال   اسـالمـی ای
مبارزات زنـان در ایـن کشـورھـا  

ـرگـزاری .  جلـب کـنـد  چـنـدیـن     ب
ـرانـی و   برنامه نمایش فیلم ، سخـن
بحث در مورد مـعـضـالت زنـان و  
مبارزه زنان در کشـورھـای اسـالم  
ــورس   ــن اھــدا ب ــی زده و ھــمــچــن

بـا  .  تحصیلی ندا بـه دو دانشـجـو 
ـرزاده مسـئـول   حضور طـاھـر جـعـف
کمیته روز ندا و افسـانـه وحـدت،  
نینا صادقی، والریا پالمبو شـامـل  

 :برنامه ھای زیر ھستند 
 مـارس نـمـایـش  ۶ –   ونیس 

ـرانـی در مــورد   ـم ز و ســخـن ـل ـی ف
ـــــــــــــــــــش   ـب ــــــــــــــــــ ـن جــــــــــــــــــ

برنامه در   ۴۵: ساعت    زنان 
ـم   ـل ـی سینمائی در ونیز با نمایـش ف
شروع میشود و بعد والریا پالـمـبـو،  
ژورنالیست و نـویسـنـده در مـورد  

مـارس صـحـبـت    حقوق زنان و 
میکند، افسانه وحـدت در مـورد  
حقوق زنان در خاورمیانه و ایران و  

 .نینا صادقی شعر خوانی میکند 
 مـارس نـمـایـش  ٧   – ونیـس 

فیلم و سخنرانـی افسـانـه وحـدت  
ـران و   در مورد جنبش زنـان در ای
ـنـا   ـی خاورمـیـانـه و شـعـرخـوانـی ن

 .صادقی 
ـم    –فلورانس   ـل ـی نمایش ف

ــر ”  ــی ــرای تــغــی در مــورد  “ قــدرت ب
ـرانـی در   ازدواج کودکان و سـخـن
ــــــــــــــــورد  ــــــــــــــــن م  .ای

ـرانـی    مارس حضـور در سـخـن
ــه وحــدت در شــھــرداری   افســان

 فلورانس 
ـــس  ـــوران ـــل مـــارس   ١   – ف

مراسم اھدای بورس تحصیلی نـدا  
ـم و   –به دو دانشجو   ـل ـی نمایـش ف

ــی  ــل ــی ــورس تــحــص ــدا    اھــدای ب  ن
ــــه  دانشـــــجـــــو کـــــه از    ب
    دانشجـوی آمـاده تـز   ن     میا 

انتخاب میشوند و به آنـھـا جـایـزه  
ـرنـامـه  .  داده خواھد شد  ـران ب سخـن
 افسانه وحدت 
 مارس حضور  ١١  – فلورانس 

در    –در برنامه تلویزیونی ایتالیـا  

ـم صـبـحـگـاھــی   ـقــی ـرنـامـه مسـت ب
ـیـا   ـتـال سـاعـت     –تلویـزون ای

ـم در مـورد حـقـوق   ـی برنامه مستق
زنان و پاسـخـگـویـی بـه سـواالت  

 .ببینندگان این برنامه تلویزیونی  
سالگرد روزنامه فـمـنـیـسـت  
ـــا  ـــی ـــال ــت ــا در ای ـــاری ــر م  روی

 مارس مریم نمازی در  ٣١  – ٢٧ 
سه شھر تورینـو، جـنـوا و ایـمـوال  
ــن   ــی ای ــان اصــل ــران ــزو ســخــن ج
کنفرانس سه روزه که به مناسبـت  
ـیـسـت رویـو   سالگرد مـجـلـه فـمـن
ـرگـزر   ایتالیای و روز جھانی زن ب

ـرای اطـالعـات  .  میشود میباشد  ب
 رجوع کنید؛    بیشتر اینجا 

 -e x: / /h t t p
-wp/uk.org.mus l i m
/11/2014/uploads/content
-Manifesto-depl ian t

pdf.0A%3C%Laicit 
 : آلمان 

ــن  ــل مــارس در    روز   – ک
ـلـم و   شـھـر کــلـن بــا نـمــایـش فــی
سـخـنـرانـی از طـرف نـھـاد اکــس  
ـامـه ای در ایـن شـھـر   مسلـم بـرن

در این برنامه فیلـم  .  برگزار میشود 
ــظــاھــرات زنــان در  در   ٣۵  ت

ایران با زیرنویس آلمانی نشـان داده  
ـا احـدی،   ـن ـی میـشـود و سـپـس م
فتحیه نقیب زاده و نازنین بـرومـنـد  

ـامـه  .  سخنرانی میکنند  در این بـرن
ھمچنین خبرنگار تلویزیون سـراسـر  

یـک     مارتینا کـاسـت “  ار -د -و “  
ـان   ـاکسـت فیلم از مبارزات زنان در پ
ــن   ــورد ای ــش داده و در م ــمــای ن

 .سخنرانی خواھد کرد   فیلم 
: محل و ساعت ایـن جـلـسـه  

ـــــــــــــــت  روز    ســـــــــــــــاع
مارس در بورگر ھـاوس    شنبه 

  چولشتوک 
 Wann: 7.03.2015 
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Bürgerhaus Zollstock 
 -انگلستان 

 – مارس  ٨ یکشنبه   – لندن 
به دعوت سازمان ناری دیگانتـی  

ــری،    – ــرای بــراب ــان ب جــنــبــش زن
عدالت اجتماعـی و سـکـوالریسـم  

ــان  ” روز جــھــانــی زن   صــدای زن
  ۵از ساعـت  “  بنگالی را بشنویم  

ـرنـامـه  ٩ تا   ـنـدن ب  شب در شـرق ل
ــر،  ــروه ک اجــرای     ای شــامــل گ

موسیقی ، نمایش نقاشی، نمایـش  
ــم   ــل روح  ” و بــحــث در مــورد فــی

و سخنرانی مریم نـمـازی  “  آمازون 
نمازی و گیتا سگال تحت عنـوان  
ـرنـامـه   ضرورت پیشرفت با یک ب

 .برای سکوالریسم میباشد 
  محل برنامه در شرق لندن 

& B r a d y  A r t s  
Community Centre 

,  - ۶ 
Hanbury Street, London, 

E1 5HU  

ــا   ــشــتــر ب ـرای اطــالعــات بــی ب
ــفــن  ــل   ٧٣١ ٧٧١٩١۶۶ شــمــاره ت

 .تماس بگیرید   مریم نمازی 
 :سوئد  

: مـارس  ۶ جمعه   – استکھلم 
پانل تحت عـنـوان؛ بـدن زن، ایـن  
ــل بـا شــرکــت   ــان ــدس؛ پ مـرز مــق
ــنــدیــاری بــا بــحــث   ــف ــریــن اس نس

ــدمــاتــی؛ بــدن فــردی   بــدن  ,  مــق
ـپـور بـا بـحـث   جمعی؛  ـی مھین عـل

مقدماتی ؛مالکیت دولتی بر بـدن  
زن؛ سیـامـک بـھـاری بـا بـحـث  
ـروسـه ابـزاری شـدن   مقدماتی ؛ پ
بدن زن؛ و نمایشـی تـوسـط گـروه  

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
 گرامی باد روز جھانی زن

  زنان در صف اول تالش بشریت امروز برای رھایی
 

 15  بقیه در صفحه  


