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 :مقدمه 
ــتــن حــزب چــپ و   ــرف قــدرت گ
ــان، در   ــون ــزا در ی رادیــکــال ســری
ماھھای اخیریکی از خبرسازتریـن  

ما  .   بوده است 2015 اتفاقات سال  
ـیـشـیـن نشـریـه   در شمـاره ھـای پ

به اھمیت ایـن  "  کارگر کمونیست " 
ـم  در  .  اتفاق سیاسی اشاره کرده ای

این شماره دو سئوال برای عـبـاس  
ـر   گویا فرستادیم، که اتفاقات اخـی
یونان را به دقت دنبال کرده اسـت،  
ـری   ـنـه ھـای قـدرت گـی تا زمـی
. سریزا را مختصرا تـوضـیـح دھـد 

ـنـده خـود مـی   ھمچنـانـکـه خـوان
بیند، با توضیحات عباس گـویـا،  
ــلــی الــعــمــوم   و از آنــجــا کــه ع
خوانندگان فارسی زبـان خـود در  

ـبـوده انـد،   کوران اتفاقات یـونـان ن
دھھـا سـئـوال دیـگـر مـی تـوانـد  

ـم کـه در  .  مطرح شـونـد  امـیـدواری
ـم نـکـات   ـی ـتـوان فرصتھای دیگر ب
دیگری را با صاحبنظران سیـاسـی  
آشنا با مسائل یونان و از جمله بـا  
ــان   ــا در مــی ــاس گــوی خــود عــب
ـلـکـه تـجـربـه یـونـان   بگذاریم تـا ب

خبرھای اعتراضات اخیـر مـربـوط  
ـراض   به جنبش کارگـری، از اعـت

ھا گرفته تـا    کارگران خودروسازی 
ـلـمـان و   اعتراض و اعـتـصـاب مـع
پرستاران و کارگران پتروشیمی ھـا  
و تا اعتراض بـازنشـسـتـگـان ذوب  
آھن اصفھان، که ھمه در اعتراض  
ــمــزدھــا و   ــن دســت ــائــی ــه ســطــح پ ب
ـفـاقـات مـھـم   تبعیض بـودنـد از ات
جنبش کارگری در یکی دو مـاه  

این به نـظـر مـن  .  گذشته بوده اند 
دوره دیگری از مـبـارزه کـارگـران  
ـر اسـالمـی   ـق با رژیم جمـھـوری ف

دوره ای کــه مــی شــود  .  اســت 
گفت نه جامعه بطور علی العـمـوم  
و جنبش کارگری بطور اخـص در  
موقعیت چند ماه پیش است و نـه  
جــمــھــوری اســالمــی، جــمــھــوری  

 . اسالمی چند ماه پیش است 
ـیـن   خبر مھم دیگری که فعـال

ـراضـی را بسـیـار    جنبش  ھای اعـت
ـرژی  *  خوشحال کرد  و امیـد و ان

ـراضــی   ـبـش اعـت تـازه ای بـه جــن
ـیـه مشـتـرک   ـیـان   ۶تزریق کرد، ب

ـرامـون   ـی تشکل و نھاد کارگـری پ
حداقل دستـمـزد بـود کـه امضـاء  
ــه آزاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات

ھـای    کمیته پیگیری ایجاد تشکل 
کارگری، کانون مدافعـان حـقـوق  
ـرای   کارگر، کمیته ھماھـنـگـی ب

ــجـاد تشــکـل  ھــای    کـمـک بـه ای
کارگری، سـنـدیـکـای کـارگـران  
ـپـه و سـنـدیـکـای   نیشکر ھفـت ت
کارگران نقاش استان البرز بر خـود  

 . داشت 
ـفـی مـی   ـل از جنبه ھای مخـت
توان به اھمیت این بیانیه پرداخـت؛  
اما به نـظـر مـن صـرف ھـمـصـدا  

ھـای    شدن ھمه نھـادھـا و تشـکـل 
مـتـأسـفـانـه    –موجود کـارگـری  

ــران   ــکــای کــارگ ــدی ــھــای ســن مــن
ـراض بـه    –شرکت واحـد   در اعـت

ـری و دسـتـمـزدھـای   ـراب فقر و نـاب
ــر،   ــق ــر خــط ف ــر زی ــن بــراب ــدی ــن چ
بزرگترین دستآورد این دوره جنبـش  

بخصوص در  .  کارگری بوده است 
ـر بـه آن اشـاره   این دوره کـه بـاالت
شد، صدور بیانیه ای مشـتـرک،  
ــه   اوال مشــت مــحــکــی اســت ب
ـم در مـیـان   نھادھای سرکوب رژی
کارگران که در ایـن دوره سـعـی  
می کنند نشان دھند کـه ھـمـان  
ـنـد   نھادھای سرکوب گذشته نیست
و در بعضی جـاھـا حـتـی جـلـوی  
صف اعتراض کارگران افتاده انـد  
ــھـادھـا و   ـنـکــه ایـن ن و دیـگـر ای

ھای مستقل بار دیـگـر بـه    تشکل 
ــد کــه   ــن جــامــعــه اعــالم مــی ک
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تـا  ١٠ در روزھای اخیر از تـاریـخ  
ــتــصــاب،  ١٨  ــن اع ــدی ــن ــد چ ــن ــف اس

اعتراض و تـجـمـع کـارگـری در  
ــریــان بــوده اســت  روز شــمــار  .   ج

مھمترین این اعتراضات به اطـالع  
 .میرسد 
ـــد ١٨  ـن ــ ـف جـــمـــعـــی از  :   اســ

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی  
تھران با تجمع در مقابل ساختـمـان  
وزارت کار مطالبات خود را برای  
افزایش واقعی حـداقـل مـزد سـال  

 .اعالم کردند  ٩٤ 
  ٢ کارگرانی کـه  :  اسفند ١٨ 

ماه دستـمـزد خـود را طـلـب    ٥ تا  
ـنـد دسـت از  ١٧ دارند از روز    اسـف

  ١٨ کار کشـیـدنـد و صـبـح روز  
اسفند با اجـتـمـاع در پشـت درب  
ـــســـات   ـی ــ ـــاس ـــت ت ـــای ورودی س
پتروشیـمـی از حضـور در مـحـل  

 .کار خودداری کردند 
ـــد ١٨  ــن ـف ـفــر از  ١٠٠ :   اســ ــ ن

ـرز  ( کارگران معـدن سـنـگـرود   ـب ال
 ٢ در اعتراض به تـعـویـق  )  غربی 

ماه حقوق و حق عیدی پایان سـال  
ــیــن درج نشــدن حــدود   ــن و ھــمــچ

ـیـمـه ١٩  ای شـان    مـاه از سـوابـق ب
تحت عنوان مشاغل سخت و زیان  
آور در تھران در مقابـل سـاخـتـمـان  

 .وزارت کار تجمع کردند 
ـر    ٣٠٠ بیش از  :   اسفند ١٧  ـف ن

کارگر بخش شمـال غـرب مـعـدن  
زغال سنـگ زمسـتـان یـورت بـا  
ـرای   تجمع در مـحـوطـه مـعـدن ب
چــھــارمــیــن بــار طــی پــنــج روز  
ــت   ــار پــرداخ ــواســت ــه، خ گــذشــت

 . خود شدند   مطالبات معوقه 
ــد ١٧  ــن  نــفــر از  ٠ ٦ :   اســف

ـرارداد شـرکـت   کـارگـران طـرف ق
ــه بــه   ــمــانــکــاری وابســت ھــای پــی
شرکت زغال سنگ البرز شـرقـی  
در شاھرود خواستار دریافت حقوق  

 .معوقه خود شدند 
ـنـد   ٦ ١  ـر کـارگـر    ٦٠ :  اسف ـف ن

واحد تعمیرات و نگھداری شرکت  
ـروشـیـمـی    نـه   پایا  ـت ھـا و مـخـازن پ

 کنـون در    اسفند تا  ١٣ عسلویه از  
اعتراض به عدم پرداخت دسـتـمـزد  
بھمن، عیدی و پاداش پایـان سـال  

ــھــره   ٩٣  ــاداش ب ــه    و پ ــم وری نــی
ـرپـایـی    ٩٣ نخست سال   اقدام بـه ب

 .اند   اعتراضات کرده 
کارگـران شـرکـت  :  اسفند   ٦ ١ 

ــه شــمــال   شــرق  )  ســاریــت ( ســاری
ـرداخـت   مازندران در اعتراض بـه پ
نشدن حقوق، مطالبات و معـوقـات  

 .خود در این شرکت تجمع کردند 
کارگران کارخـانـه  : اسفند  ٦ ١ 

تبریز کف در اعتراض به عـمـلـی  
مـاه حـقـوق    ٦ نشدن وعده پرداخت  

ـبـی خـود، در   وسایر مزایـای جـان
 .محوطه کارخانه تجمع کردند 

کارکنـان شـرکـت  : اسفند  ٦ ١ 
ـران «  ـراض بـه  » عـرف ای  در اعـت

ـیـمـه و   ـرداخـت حـق ب تاخیـر در پ
ــت شـغـلـی پـس از   ـی تـھـدیـد امـن
تغییرات مدیریتی این شرکـت، در  
مقابل شورای شھر تـھـران تـجـمـع  

 .کردند 
ـــد   ٦ ١  ـن ــ ـف ــ ـــان  :  اس ـن ــ ـــارک ک

ـروشـیـمـی آبـادان بـه   ـت بازنشسته پ
ـرداخــت نشــدن عــیـدی و   ـیـل پ دل
حقوق خود در مقابل فـرمـانـداری  

 .آبادان تجمع کردند 
کارگـران شـرکـت  :  اسفند   ٤ ١ 

ـران   کشتیسازی صنایع دریایـی ای
صـــدرا دریـــای مـــازنـــدران، در  
اعتراض به پرداخت نشـدن حـقـوق  
 .معوقه خود کار را تعطیل کردند 

در پی اعتصابـات  :   اسفند ١٣ 
ــر کــارگــران   ــراضــات اخــی و اعــت
کارخانه ھای یزد اینبار کارگـران  
ـر یـزد در   کارخانـه کـاشـی کـوی
اعتراض به مشکالت مـعـیـشـتـی  
خود روبروی ایـن شـرکـت تـجـمـع  

 .کردند 
کارکنـان شـرکـت  :  اسفند ١٢ 

ـراض   برق منطقه ای تھران در اعـت
به تبعیض در دریـافـت حـقـوق و  
مزایا میان پرسنل وزارتخانه ھا بـا  
ــر   ــخــصــصــی زی شــرکــت ھــای ت
مجموعه مقابـل مـجـلـس تـجـمـع  

 .کردند 
ـنـد ١٢  ـراض بـه  :   اسـف در اعـت
ــراج   ــران و  ٠ ٥ ١ اخ ــر از کــارگ ــف ن

کارگر    ٨٢٠ تعویق پنج ماه حقوق  
ـران و   دو کارخانه کنتور سازی ای
ـیـان در   ـران صنایع کـم مصـرف ای
قزوین دست از کار کشیدند و در  
. سالن غذا خوری تـجـمـع کـردنـد 

ھمسران کارگران کنتورسـازی در  

روز دوم اعـتـصـاب بـا حضـور در  
ــران   ــجــمــع کــارگ کــارخــانــه در ت

 .شرکت داشتند 
ـیـمـانـی  :   اسفند ١٢  کارگران پ

ـری سـبـک و   ـراب در واحدھـای ت
ـیـک و   سنگین، خدمات، مـکـان
ـیـت چـنـد   حراست تـحـت مسـئـول
شرکت پیمانکاری ھمانند شھـاب  
ـم، ارمـــغـــان   ـفـــای جــ ـم، صــ جــ
ـرژی، مـوج   سیرجنوبی، پـارسـا ان
ـیـاتـی   ـل سبز فراشبن در منطقه عم

ـنـاک ( پارسیان   ـراض  )  تاب در اعـت
ـبـعـیـض در نـحـوه   ـر و ت بـه تـاخـی
ــوق دســت از کــار   ــق ــرداخــت ح پ
کشیده و مقابل ساختمان حـراسـت  
شرکت منطقه عملیاتی پـارسـیـان  
واقع در شـھـرسـتـان المـرد اسـتـان  

 .فارس تجمع کردند 
ـــد ١٢  ـن ــ ـف ــ ـران  :   اس ــ ـــارگ ک

ــه   شــھــرداری کــمــالشــھــر کــه ب
نیروھای شرکتی معروف ھستنـد،  
خواستار دریافت حقوق و دستـمـزد  
کامل خود بوده و برای تحقق ایـن  
ــه تــجــمــعــات   ــھــا دســت ب خــواســت

 اعتراضی زدند 
متقاضیان مسکـن  :   اسفند ١٢ 

مھر شھر جدید پردیس بـا حضـور  
ھای مسکن مـھـر    مقابل ساختمان 

این شھر دسـت بـه تـجـمـع    ٥ فاز  
 .زدند 

ــد ١٣  ــن نــفــر از    ٢٠٠ :   اســف
ھـا    کارگران پیمانی شرکت پایـانـه 

و مخازن پتروشیمی بندر ماھشھـر  
ماه و حق عیدی پایـان    حقوق بھمن 

انـد و در    سال را دریـافـت نـکـرده 
ــراجــعــه بــه   ــر بــا م ــی روزھــای اخ
مسئوالن این شـرکـت نسـبـت بـه  

 .اند   وضع موجود معترض شده 
ـــد   ١٠  ـن ــ ـف بـــخـــشـــی از  :  اســ

ـپـه از روز   کارگران نی بر ھفت ت
اسفند در اعتراض بـه دو مـاه    ١٠ 

حــقــوق مــعــوقــه خــود دســت بــه  
 .اعتصاب زده اند 

  
ــس   ــحـه فـی ــه از صـف ـت ـرگـرف ب
بوک حزب کمونیست کـارگـری  
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ـران   ھمچنان صـدای کـارگـران ای
ـنـکـه دولـت  .  مانده اند  ـر ای مھـمـت

اسالمی در نظر دارد بـودجـه سـال  
ــھــای ســرکــوب و   ــده ارگــان آیــن
ـروریسـمـش   مفتخور، دسته ھـای ت
در خارج از مرزھای ایران و سـود  

ھــای    کـارفـرمــا و دیـگـر ھـزیــنـه 
ماشین سرکوبش را بار دیـگـر از  

ـرون بـکـشـد  بـه  .  گرده کارگران بی
ــدگــی   ــت زن ــی ــرتــیــب وضــع ــن ت ای
کارگری که خامـوش و مـطـیـع  
باشد، از ھمینـی ھـم کـه ھسـت  

ـیـن  .  بدتر خواھد شد  در یک چـن
وضعیتی اتحاد عـمـل نـھـادھـای  
ــگــوی جــنــبــش کــارگــری   ســخــن

ایـن نـھـادھـا  .  بسیـار مـھـم اسـت 
درست در موقعیت حسـاس سـال،  
ــه   ــال ــل از ســیــرک ھــر س قــب

در تعیین حداقـل  " شورایعالی کار " 
دستمزد، که بحث حداقل دستمـزد  
در محافل و مجامع کارگـری و  
ــای   ــواده ھ ــن خــان ــی در بــی حــت
کارگـری ھـم سـخـت در جـریـان  
ــه خــود اعــالم   ــانــی اســت، در بــی

ما کارگران و دیـگـر  "اند که    کرده 
زحمتکشان ھیچگاه  در دفـاع از  
ــی خــود ســاکــت   ــرافــت انســان ش
ـر و   ـرغـم بـگـی ـی ننشسته ایم و عـل
ـیـب   ببند و زندان و محاکمه و تعق
قضائی به ھر شکل و شـیـوه ای  
از طومار نویسی تا اعـتـصـاب و  
ــه   ــان دادن ب تـجــمـع، خـواھــان پـای
ـبـار مـوجـود شـده   وضعیت فالکـت

ــارگــری  ."  ایــم  ــش ک ــه جــنــب ک
دستمزدھای زیر خط فقر و تعییـن  
ـنـد سـالـھـای   حداقل دستمزد ھمـان
گذشته در سیرک و خیـمـه شـب  

ـبـه گـرائـی " بازی   را  "  یـک جـان
 ! نخواھد پذیرفت 

سخنگویان جنبش 
 کارگری

امروزه ھیچ نـاظـر مـنـصـفـی  
نمی توانـد مـنـکـر ایـن واقـعـیـت  
ــای   ــادھ ــھ ــن ن ــمــی بشــود کــه ھ
کارگری امضا کننده بیانیه فوق  

ـبـش   نمایندگان و سخنـگـویـان جـن
گفتن ایـن  .  کارگری ایران ھستند 

واقعیت منکر این نمی شـود کـه  
بخش زیادی از ایـن نـھـادھـا در  
بیرون از محیط کار شکل گرفته  

ـنـاسـب  .  اند  اما این موقعیـت را ت
قوای موجود به فعالین کارگـری  

ـنـاسـب  .  تحمیل کرده است  ھمین ت
قوا نـامـنـاسـب بـاعـث شـده کـه  

ھـایـی مـثـل سـنـدیـکــای    تشـکـل 
کارگران شرکت واحد، سندیکای  
ـپـه و   ـیـشـکـر ھـفـت ت کارگـران ن
سندیکای کارگـران خـبـاز سـقـز،  
ــیــط کــار و از دل   کــه در مــح
آکتیویسم و اعتراضات کـارگـری  
ـرون آمـده انـد، بـه   ـی تشکـیـل و ب

ـیـن کـارگـری    تشکـل  ھـای فـعـال
با این ھمه جـامـعـه  .  تبدیل بشوند 

ھـا را    ھمه این نھـادھـا و تشـکـل 
بعنوان نمایندگان و سـخـنـگـویـان  
ــت   ــه رســمــی ــش کــارگــری ب جـنــب

ھر وقت اعـتـصـاب  .  شناخته است 
ـران   و اعتراضی در نقطه ای از ای
ـنـدگـوھـا   ـل از کارگران سر بزنـد، ب
ــن   ــوی دھــان اعضــای ھــمــی ــل ج
نھـادھـای مـوجـود گـرفـتـه مـی  
شوند کـه جـامـعـه از زبـان آنـھـا  
درباره آن اعتراضات بشنود و نـظـر  
ــبــش   ــن ــاره مــوقــعــیــت ج ــھــا درب آن

 .کارگری حرف حجت است 
ــن   ــن  "  حــرف حــجــت " ای و ای

ـبـش   نمایندگی و سخنگـوئـی جـن
ــســت  ــخـواھــی نــی . کـارگــری دلــب

یکسری از تحلیلـگـران سـطـحـی،  
ھا می زننـد    دائم بر سر این تشکل 

ـنـد،  " که   تشکل محیط کار نیسـت
ھیچ نیروی واقعی را پشـت سـر  
ــام   ــد و صــرفــا تــعــدادی ن نــدارن

این تحلیلگران حتی اگـر  ".  ھستند 
در گفته ھایشان صـداقـت داشـتـه  
ــریــن حــالــت از   ــد، در بــھــت ــن ــاش ب
فونکسیون مـبـارزه کـارگـری در  
ایران امروز و با شرایـط کـاری و  
در تنـاسـب قـوای مـوجـود چـیـز  

اوال بـخــش  .  زیـادی نـمـی دانــنـد 
ــن در   ــالــی ــن فــع ــعــی از ای وســی

ـران    گذشته  ای نه چندان دور رھـب

کارگری محیطھای کاری خـود  
ـراضـات   بوده و در اعتصاب و اعـت
متعددی شرکت داشته و اعتـمـاد  
کارگران را بـه خـود جـلـب کـرده  

ـیـن در  .  اند  ھـنـوز ھـم ایـن فـعـال
ــات و   ـراض ــ ــان دادن اعــت ــازم س
اعتصابات کارگری در بسـیـاری  

ای کـه از    از ھمین مراکز کاری 
ـفـی اخـراج   ـل آن با ترفندھای مخـت
ـیـمـا دسـت دارنـد  ـق . شده اند مسـت

عوامل ریـز و درشـت جـمـھـوری  
اسالمی یا با دستگیری و مـوانـع  
متعدد قـانـونـی از بـازگشـت بـه  
کار آنھا جلوگیری کرده و یـا بـا  
ـرارداد   پایان قرارداد موقت آنـھـا، ق

در نـظـر  .  آنھا را تمدید نکرده انـد 
گرفتن ھمین نکته آخر مھم اسـت  
چرا که بنابر آمار خود رژیم بیـش  

 درصد نیـروی کـار امـروزه  93 از  
ـراردادی اسـت و   ـران ق جـامـعـه ای
اتفاقا یکی از ترفندھای سـاکـت  
ـیـن   نگه داشتن بسـیـاری از فـعـال
ــن   ــگـه داشــت ــن ن کـارگــری ھــمـی
چماق عدم تمدید قراردادھا باالی  
ــن کــارگــری و کــل   ســر فــعــالــی
ــه در   ــت ک ــوده اس کــارگــران ب
اعتراض خود بسـیـار مـحـتـاط و  

ـنـد  سـرنـوشـت  .  محافظه کار بـمـان
فعالین کارگری در نیشکر ھـفـت  
تپه و واحد و در مورد آخر مـعـدن  

ـم  ـی ـریـدن  .  بافق را ھـمـه مـی دان ب
زبان اسانلو که خودش یک سـنـد  

می خواھم بگویم کـه  .  زنده است 
ای کـه    سرنوشت فعالین کارگری 

علنا اعتراض و اعتصاب سازمـان  
داده اند را می دانیم و اگر امـروز  
ـبـش کـارگـری از   سخنگویان جـن
محیط کار به خـارج از مـحـیـط  

ــه  ــت ــاف ــال ی ــق ــل    کــار انــت ــی انــد، دل
ـــی  ـل ـریـــان    اصــ ـرکـــوب عــ اش ســ

 . جمھوری اسالمی است 
نھادھای کارگری احتیاج 

 به حمایت دارند
ــگــیــر   ــھــادھــای مــواجــب ب ن
جمھوری اسالمی ھم دیـگـر ایـن  

واقعیت را پذیرفته اند که کسـی  
ـرون   ـی نه در بین کارگران و نه در ب
از محیط کـار، آنـھـا را تشـکـل  
. کارگری به حسـاب نـمـی آورد 

ھمان چیزی ھستند که ھمه آنھـا  
را با ھـمـان مـاھـیـت صـدا مـی  

نھادھای دست سـاز دولـت  :  کنند 
برای لو دادن فعالین کـارگـری و  

ــول خــودشــان   ــوانــای  " بــق ــازوی ت ب
، در گــزارش دادن بــه  " مــدیــریــت 

ایـن  .  اربابانشان از احتمال اعتراض 
مسئله که آنھا وابستـه بـه دولـت  
ـر اول شـوراھـای   ھستند را ھم دبی
ـیـگـی،   اسالمی کار، اولیا علی ب
در میزگرد ایلنا با ایشان و محمد  
ــجــو اعــتــراف کــرد، و ھــم   مــال
نماینـدگـان نـھـادھـای کـارگـری  
رژیم از شوراھای اسالمی کار و  

ھـای    انجمنھای صنفی در مناظـره 
شبکه یک تلـویـزیـون جـمـھـوری  
ــمــزد ســال   اسـالمــی بــر ســر دســت

ـر  1993   و ھمچنین در مـنـاظـره ب
ـلـه ایـن  .  سر تغییر قانون کار  مسئ

است که اکنون که مـعـلـوم شـده  
ـنـه کـردن ایـن   ـم در حـق است رژی
ــدگــان   ــمــایــن ــوان ن ــعــن ــا، ب ــادوھ پ
ـتـظـار   کارگران شکست خـورد، ان
ـفـعـی در   می رود آدمھایی که ن
ــھــادھــای   ــخــریــب تشــکــل و ن ت
ــدارنــد، چــوب الی   کــارگــری ن

مـتـأسـفـانـه  .  چرخ آنـھـا نـگـذارنـد 
بعضی از چپھای سوراخ دعا گـم  
کرده، ھر وقت جنـبـش کـارگـری  
ـیـن   تکانی به خود داده اسـت، اول
ــرای خــودش   ــفــه ای کــه ب وظــی
تعـریـف کـرده حـمـلـه بـه ھـمـیـن  
نھادھای موجـود کـارگـری بـوده  

مھم است که این چپ بـه  .  است 
اول اینـکـه  .  چند نکته توجه کند 

ھر حـرکـت مضـری کـه بـه نـام  
چپ بشود، کل جنبش چـپ در  

و دوم  .  جامعه متضرر مـی شـود 
اینکه جامعه متنفر از جـمـھـوری  
ــاســـالــم و   ـــه ن ــمــل ــی ح ــالم اس
غیردوستانه به فعالین و نھادھـای  
مستقل کـارگـری را ھـمـسـو بـا  
ـقـه کـارگـر   منافـع دشـمـنـان طـب

 .قلمداد خواھد کرد 
در آخر باید چند نکـتـه مـھـم  

ــه یــاد داشــت  اوال،  .  دیــگــر را ب
ھمچنانکه چـنـد بـار ھـم تـکـرار  
کردم نھادھای مستقل کـارگـری  

در یک تناسب قـوایـی تـالش و  
مبارزه می کنند کـه جـمـھـوری  
سرکوب اسـالمـی دسـت بـاال را  

از ھـر حـرکــت و جــنـب و  .  دارد 
ـیـن نـھـادھـای   جوشی که از فعال
مستقل کارگری سر بـزنـد، بـایـد  
ـم و دوسـتـانـه،   ـقـد سـال در عین ن

این  .  بیشترین حمایتھا به عمل آید 
ـنـی و   " قـانـونـی " نھادھا کار عـل

وظیفه خود را پـخـش  .  می کنند 
بـا  .  شبنامـه تـعـریـف نـکـرده انـد 

داشتن نام و آدرس واقـعـی، دارنـد  
ـر   در روز روشن و در جامعه ای زی
سرنیزه ھای حـکـومـت اسـالمـی،  
ــکــان دارد   ــه ام ــی ک ــائ ــا ج ت
. کارگران را سازمان مـی دھـنـد 

ـیـش بـود   ـتـه پ ھمین یکی دو ھـف
ــل مــحــمــدی، ریــبــوار   ــی کــه جــم
عبداللھی، مظفر صالح نیا، زانیـار  
ـم صـمـدی، جـعـفــر   دبـاغـی، حـات
ـیـل کـریـمـی را   عظیم زاده و خـل
ــدھــی   ــن ســازمــان ــخــاطــر ھــمــی ب
کارگران احضار و بعضا مـحـکـوم  

ـیـن  .  به زندان کردند  در یـک چـن
شرایطی ھیچگونه محاسبه فـرقـه  
ای از چشم ما کارگـران و کـل  

 !جامعه دور نخواھد ماند 
ــن   ــارگــری اولــی ــش ک جــنــب
گــامــھــایــش را در شــرایــط تــازه  
ـیـاج   برداشته است و در این راه احت

ــک دارد  ــم ــه ک ــد از  .  ب ــای نــب
ھیچگونه کمکی که راه درسـت  

 . را ھموارتر کند دریغ کنیم 
 

 
 

 توضیح
 
ــد از  *   ــای ــه ب ـت ــن الــب در ایـن بــی

ـفـاقـات   مواضع کسانی که، نه ات
ـلـکـه   مثبت جنـبـش کـارگـری، ب
تالش برای تشکیل دولت مـوقـت  
با حجاریان و دوسـتـی بـا صـالـح  
مسلم داسـتـان زنـدگـی سـیـاسـی  
ــوان   ــه عــن ــت، ب ــده اس ــان ش ش
ــن نــیــروھــای   ــات در بــی ــائ ــن ــث اسـت
ـرد کـه ھـر   اپوزیسیون چپ نام ب
گاه حرکتی از جنبـش کـارگـری  
را شاھد بوده ایم، اینھا زانوی غـم  

 !بغل کرده اند 

 یک اتفاق مھم در جنبش کارگری
 

 1  از صفحه 



1393 اسفند 19   کارگر کمونيست  4 

ـقـاتـی   بتواند کمکی به مبارزه طب
 .در ایران بشود 

 
 "کارگر کمونیست "

 
حزب  :  کارگر کمونیست 

ـتـخـابـات    ژانـویـه  25 سریزا در ان
ـتـی را  2015   در یونان قدرت دول

می گوینـد کـه  .  به دست گرفت 
سریزا یک حزب چـپ رادیـکـال  

اگر امکان دارد کمی ایـن  .  است 
فـرق  .  مسئله را تـوضـیـح بـدھـیـد 

سریزا با حزب سوسـیـال دمـکـرات  
یونان و با حزب کمونیسـت یـونـان  

 چه است؟ 
سایت نشریه  :  عباس گویا 

ـتـخـابـات  " فوربز "  در گـرمـاگـرم ان
ـر آمـیـز   یونان مطلبی با لحن تحقی
نسبت به مردم یونان و بـا عـنـوان  

به یونانی ھا آنـچـه در یـك قـرن  " 
ــد  ــدھـی ــنـد ب ــخـواسـت ــه مـی : گـذشـت

ـیـسـم  ـتـشـر كـرد " كمون اجـازه  .  ، مـن
ـم  ـن . دھید این جمله را كمی بـاز ك

ـیـسـت یـونـان   ح ک  ( حزب كمون
ـبـل   ( ١٩١٨ در سال  ) ی  كه تـا ق

ـرن در   ـت   ١٩٢٠ از پیوستن به كمین
حزب سوسیالیست كارگـران  " با نام  
تـاسـیـس  )  فعالیت مـیـكـرد "  یونان 
ـیـن حـزب سـیـاســی  .  شـد  ایـن اول

ــان مــتــشــكــل از مــحــافــل،   یــون
ــای   ــھ ــت ــا و شــخــصــی ــھ ــان ســازم
ـبـال   ـیـسـتـی بـود كـه بـدن سوسـیـال
انقالب اكتبر و با الھام از آن ح ك  

از ھـمـان بـدو  .  ی را بنا نـھـادنـد 
ــه   ــل، ح ك ی دســت ب تشــكــی
ـرای ایـجـاد تشـكـالت   اقداماتی ب
كارگری زد و خواستھای رفاھـی  
از قیبل افزایش دستمزد و كـاھـش  

ح  .  ساعات كاری را مـطـرح كـرد 
ــش   ــا جــنــب ــل ب ــاب ك ی در تــق
ناسیونالیستی بورژوائـی، خـواھـان  
ـیـه، در پـاسـخ بـه   استقالل مـقـدون
. مسئله ستم ملی در آنـجـا، شـد 

این موضع ح ك ی مستمـسـكـی  
ــن   ـرای حــاكـمـان در سـركــوب ای ب

اگر چه ایـن حـزب دو  .  حزب شد 
دھه بعد آن موضع را پس گـرفـت  

ـری تـا   اما عواقب آن مـوضـعـگـی
 ـ ھنگامیكه دبیر كـل  ١٩٨٠ سال  

آن به مجلس یونان اطمینان خـاطـر  
ــگــر خــواھــان جــدائــی   داد كــه دی
ـنـد ــ ایـن حـزب را   مقدونیه نیست

 .دنبال كرد 
ح ک ی ھنگامی بنا نھـاده  
شد كه امپراطـوری عـثـمـانـی در  

ـقـالل  .  حال فروپاشی بود  یونان اسـت
خود را از امپراطوری عثمانـی بـا  
ـراطـوریـھـای   حمایت و دخالت امـپ
انگلیس، فرانسه و روسیه در سـال  

ـیـن  ١٨٢٩   بدست آورده بـود و اول
ـراری یـك   ـرق تالش ناموفق برای ب
ـتـا بـه   جمھوری را كرد امـا نـھـای
ــحــت   ــزرگ ت ــھــای ب حــكــم قــدرت

  (Bavaria)حاكمیت پادشاه بایرن  
ــرفــت  ــرار گ ــان  .  ق ــون ــورژوازی ی ب

بدنبال خاتمه جنگ اول جـھـانـی  
به بھانه مناقشه در مـورد تـمـلـك  
بخشی از اراضی تحت حاكـمـیـت  
ـر جـنـوبـی آن،   تركیه از جمله جزای
ـیـس و   بعنوان دنبالچه ارتش انـگـل
ـروھـای فـرانسـوی و   ـی ھمراه بـا ن
ـیـه   ـرك ایتالیائی وارد جـنـگ بـا ت

ـراطـوری  .  شد  جنگ با تفوق امـپ
ــراطــوری   ـم امـپ ــس، تــقـســی ـی انـگــل
عثمانی و تثبیت آتاتورك در سـال  

معاھده صلح  .   خاتمه یافت ١٩٢٢ 
ـــان، كـــه   ــون ــه و ی ـی ــ ــن تــرك بــی
ـرا شـكـسـت   ناسیونالیسم یـونـان آن
تلقی میكرد، به تبادل جـمـعـیـت ـ  
یك میلیون نفر از تركیه بـه یـونـان  
ـر از یـونـان بـه   ـف ـیـون ن ـل و نیم مـی
تركیه ـ بین دو كشور مـنـجـر شـد  

اما مناقشه بر سر برخی اراضـی،  
ــل   ــدالئ ــھــا ب ــت ــی امــروز مــن حــت

 .متفاوتی، ھمچنان ادامه دارد 
ـیـن   یک نکته مقایسـه ای ب
ـنـده   ایران و یـونـان شـایـد بـه خـوان
ــد  ــکـن ــان کــمـکــی ب . فـارســی زب

بــورژوازی جــمــھــوریــخــواه یــونــان  
ـفـاوت از ھـمـتـای   مختصاتی مـت

یـكـی  .  خود در ایران آنزمان داشت 
ــن مــخــتــصــات ضــدیــت بــا   از ای
سلطنت بود كه از جمله با قـطـبـی  
ـری   شدن موضع لیبرالـھـا بـه رھـب

كه خواھان شركت یونـان  "  نیزپالس " 
ــا   در جـنـگ جـھـانـی اول بـود ب
ـیـن اول، پـادشـاه   ـت موضع كنسـتـان
وقت یونان كه حامی آلـمـان بـود،  

. شكلی آشتی ناپذیر بخود گرفـت 
در ثانی، ضمن اینكه ایـن جـنـاح  
ـری   ـــ ـب ــــه رھـــ ــــورژوازی ب از ب

ــزیـالس "  ـی ــبــرال  "  ون ـی كــه خــود را ل
یونان مـدرن  "  پدر " خطاب میكرد و  

محسوب میـشـود، مـذھـب را از  
حاشیه سیاست حـذف نـكـرد امـا  

در  .  آنرا شـریـك قـدرت ھـم نـكـرد 
ایران اما انقالب شـكـسـت خـورده  

ــروطــه   ، حــكــومــت  ) ١٩٠۶ ( مش
ــس پـس از   ـی ــگـل دسـت نشــانـده ان
فروپاشی امپراطوری عثمانـی در  
ــطــع جــنــگ دوم   ــا مــق ـران و ت ای
(جھانی ـ یعنـی رضـا پـھـلـوی  

ـــا  ١٩٢۵  ـپـــس  )  ١٩٤١  ت و ســ
(حكومت محمد رضـا پـھـلـوی  

ــا  ١٩٤١  ــه  )  ١٩٧٩  ت ھــم ادام
دھندگان حكومت سلطنتی شـدنـد  
و ھم اسالم و اسالمیون را بـعـنـوان  

ـنـار خـود   مشاور حكومـتـی در ك
از طـرف دیـگـر، دو  .  جای دادند 

تشــكــل اصــلــی اپــوزیســیــون در  
جنبش وسیعتر ملی اسـالمـی در  

در  )  ١٩٤٩ ( ایران ــ جبھـه مـلـی  
ــوده   (ســمــت راســت و حــزب ت

ـــ مـلـی  ) ١٩٤١  در سمت چـپ ـ
ــه دو   ــذھــب را ب ــی و م گــرائ
ـبـش شـان   خمیرمـایـه اصـلـی جـن

ایـن اپـوزیسـیـون تـا  .  تبدیل كردند 
آنجا كـه بـه حـاكـمـیـت سـلـطـنـت  

  ١٩٧٨ مربـوط مـیـشـد، تـا سـال  
ھیچگاه به نیـروی خـود خـواھـان  
ـلـكـه   حذف سلطنت در ایران نبود ب
ــود  ــطــنــت ب . قصــدش مــھــار ســل

علیرغم تفاوتھای بـعـضـا فـاحـش  
ـران   ـیـه و ای ـرك بورژوازی یونان و ت
ـم، سـرمـایـه   ـیـسـت ـرن ب در اوایـل ق
ـر   داری در ایـن سـه كشـور مسـی

مشابھی را در مـقـطـع تـاریـخـی  
ـردانـــی   ـــكـــســـانـــی بـــا كـــارگــ ی
امپراطوری انگلیس آغاز كرد امـا  
طبعا مختصات محلی ھر یـك از  
این سه كشور و مجموعـه ای از  
تـحـوالت جـھـانـی، درجـات رشــد  
ـلـوك ھـای   سرمایه، رابطه آنھا با ب
سرمایه داری و ادغـام سـرمـایـه  
ــازار   ــا در ب ــورھ ــن كش داری ای

 .جھانی را متفاوت كرد 
با داشتن تصویر عمومی بـاال  
میتوان آنچه نویسنده مجله فـوربـز  
ـبـال   به آن اشـاره كـرده اسـت را دن

حزب كمونیست یونان كـه در  .  كرد 
ابتدا پرچم كمونیسم بلشویـكـی را  
بلند كرده بود، بـمـوازات شـكـسـت  
انقالب اكتبر و اعالم وفاداری بـه  
ـنـده نـاسـیـونـال   ـیـن بـه نـمـای استـال
رفرمیسم تقلیل پیدا كـرد، امـا در  

ھر صورت ـ بر خالف حزب توده ـ  
با مذھب و مذھبیـون ھـم کـاسـه  

ـیـسـت " جنبش  .  نشد  بـعـنـوان  "  ونیزل
ـنـده سـرمـایـه داری مـدرن و   نمای
جمھوریخواه درست در ھمـان حـول  
ـیـسـت   و حوش تشكیل حزب كمـون

  ٧٠ یونان بقدرت رسید و تـا دھـه  
ـفـوذ   میالدی در جامعه صـاحـب ن

مبارزه طبقاتی در یـونـان در  .  بود 
طی این مدت و تا پایان حكومت  

 از كـانـال    74 19ژنرالھا در سـال  
درگیریھا و كشمـكـش ھـای ایـن  
. دو جریان اصلی بروز پیدا میكـرد 

محبوبیت حزب كمونیـسـت یـونـان  
در مبارزات جانانه این حزب علیه  
ـر اوج تـازه ای   موسولینی و ھیلت
پیدا كرد، طوریكه بقـدرت رسـیـدن  
ــگ   ــن حــزب در فــردای جــن ای

 .جھانی دوم بدیھی بنظر میرسید 
ــــه  ـرب ـریــــن ضـــ ای كــــه    آخـــ

ــل از   ــس قــب ــی ــل ــگ ــراطــوری ان امــپ
ــان زد،   ــون ــه ی ــاشــی اش ب فــروپ
گداختن آتش یك جنـگ داخـلـی  
ـم در سـركـوب   ـی ـق و دخـالـت مسـت

جـنـگ داخـلـی  .  كمونیستھا بـود 
ـر  ١٩٤٤ یونان از دسامبر   ـب ـت  تـا اك

ـیـن كـه  .   ادامه داشت ١٩٤٩  استال
در ابتدا موضع بیـطـرفـی در ایـن  
ـتـا بـا   جنـگ گـرفـتـه بـود نـھـای
ــت از حــزب   ــای ــاع از حــم ــن امــت
ـرا مـحـكـوم بـه   كمونیست یونان آن

كمونیسـتـھـا تـوسـط  .  شكست كرد 
نیروھای دست راستی كه حمـایـت  
ـیـس و سـپـس   ـبـه انـگـل ھمـه جـان
آمریكا را با خود داشتند قتل عـام  

ـری شـان،  .  شدند  در آخریـن درگـی
 كشـتـه دادنـد،  ٢٠٠٠٠ كمونیستھا  

زندانی و تبعید شدنـد و تـعـدادی  
امـا  .  نیز به شـوروی فـرار كـردنـد 

ـنـھـا   ـر از ای جامعه یونان قطبـی ت
شده بـود كـه بـا شـكـسـت حـزب  
ـر آن   ـتـوان راسـت را ب كمونیست ب

كشـمـكـشـھـا پـس از  .  حاكم كـرد 
جنگ داخلی در اشكال سیـاسـی  
ادامه پیدا كرد تا اینكه در آستانـه  
ـیـسـت   پیروزی محتمل حزب كمـون
در انتخاباتی كه قرار بود در سـال  

ـرگـزار شــود جـمـعـی از  ١٩٦٨   ب
ــان   ــون ــی ی ــھـای دسـت راسـت ـرال ژن
ـــه   ــی ــی عــل ـــائ ــودت ــه ك ــت ب دس

ــھــا زدنــد  ــت ــس ــی ــاومــت  .  كــمــون ــق م
ـرالـھـا   كمونیستھا علیه حاكمیت ژن
نه تنھا در داخل یونان وسـیـع بـود  
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ـلـی    كه بزودی در ابعادی بین المـل
 .گسترش یافت 

ـیـد   ھمانطور كه مالحظه میكن
ـیـسـت   اگر چه افـق حـزب كـمـون
یونان با حزب توده در ایران مشابـه  
بود اما اوال كمونیسم در جـامـعـه  
یونان بسیار ریشه دوانده بود و در  
ثانی برخالف حـزب تـوده كـه ھـم  
ـبـش مـلـی اسـالمـی   در درون جـن
بعنوان خیانتكار شناخته میـشـد و  
ھم بخاطر ھمدستی سیـاسـی اش  
با جمھوری اسالمی در شـكـسـت  

ـــالب   ـــور، حـــزب  ٧ ۵انــق ـف ــ ـن  مــ
ـر اصـلـی   کمونیـسـت یـونـان بسـت
كمونیسم از آن مقطع تا كنون شـد  
ـرامـی در   و دارای اعتبـار و احـت
میان كـل طـیـف آزادیـخـواھـان و  

با سقوط حـكـومـت  .  چپ داشت 
ـــال ـ   ـــون ـی ـــاســ ـــھـــا، افـــق ن ـرال ــ ژن
ـیـسـت كـه تـا   ـیـزل لیببرالیستـی ون
ـر یـونـان   ـیـش از كـودتـا ب مقطع پ

در  .  حاكم بود نیز شـكـسـت خـورد 
ــت   ــوم ــك ــی ح ــاش فــردای فــروپ
ژنرالھا، پاسخ سیـاسـی بـورژوازی  
برای مھار جامعـه چـپ یـونـان،  
تشكیل حزب سوسیال دمـكـراسـی  

و رفرمھائی بنفـع مـردم  )  پاسوك ( 
جناح راست بورژوازی توسط  .  بود 

حزب دمكـراتـھـای نـویـن كـه تـا  
انتخابات اخیر بر یونان حاكـم بـود،  

ــشــد  ــدگــی مــی ــه  .  نـمــایــن از ژوئــی
ــان  ١٩٧٤  ــابسـت  یــك  ٢٠٠٨  تـا ت

توازن قوای سیاسی بین چـپ و  
ــد  ــت بــرقــرار ش ـــاورد  .  راس دســت

ـرای   ـم ب ـیـسـت ـرن ب كشمكشھای ق
مردم تحت ستم یونان برقراری یـك  
رفاه نسبی بود كه بورژوازی تنھـا  

كمونیسـم بـه آن تـن  " خطر "بخاطر  
از ایـن پـس تـا مـقـطـع  .  داده بود 

ـراضـات وسـیـع كـارگـری بـه   اعت
حذف دستاوردھای رفـاھـی و در  
ـر   ادامه خیزش اعتـراضـی دسـامـب

ـیـن احـزاب  ٢٠٠٨   قدرت دولتی ب
ـــال دمـــكــرات و حـــزب   ــوســی س
دمكراتھـای نـویـن دسـت بـدسـت  

 .میشد 
سيريزا را بـایـد در ایـن مـتـن  
ـراضـاتـی   تاریخی و مشخصا اعـت

 اوج گــرفــت  ٢٠٠٨ كـه از سـال  
ـریـزا بـعـنـوان یـك  .  بررسی كرد  سی

ــاتــی،   ــخــاب ــشــكــل انــت ــالف مــت ـت ائ
ـنـج   ـيـسـت و پ حاصل يـك رونـد ب
ـر اسـت  . ساله ماقبل انتخابات اخي

ـتـالفـي از دو   اين حـزب ادامـه ائ
ـیـسـت یـونـان در   شاخه حزب كمون

ـرای كسـب  ١٩٨٩ سال    است كه ب
قدرت از طریق انتخابات پارلمانـی  

ـتـالف " ائتالفی بـا ھـمـان نـام   " ائ
الزم به یـادآوریسـت  . تشكیل دادند 

كه حزب كمونیست یونان در سـال  
 دچار یك انشـعـاب وسـیـع  ١٩٦٨ 

این جدائی با بـھـانـه اشـغـال  .  شد 
پراگ تـوسـط شـوروی در اصـل  
جدائی گرایش ارو كمونیسـتـی از  

حـزب  " حزب بود كه خود را با نام  
از آن  "  كمونیست یونـان ــ داخـلـی 

  ١٩٨٩ سـال  "  ائــتـالف . " جـدا كـرد 
ــن دو حــزب   ــن ای ــالفــی بــی ائــت

با شروع فـروپـاشـي  .  كمونیست بود 
ــوك شــرق در ســال    حــزب  ٩٠ بــل

كمونيست يـونـان دچـار انشـعـاب  

 درصـد  ٤۵ .  بزرگ دیگـری شـد 
ــزی   ــه مــرك ــت ــمــی از اعضــای ك
منجمله دبیر كل این حـزب از آن  

ــه  .  جـدا شــدنـد  ــه ب ـل ــن مســئ ھــمـي
ــالفــاتــي در درون   ــت ــالف " اخ " ائــت

منجر شد و حزب كمونیست یونـان  
ــــد  ــــارج ش ــــزب  .  از آن خ ح

ـیـسـت امـا در آن بـاقـی   اروكـمـون
ـتـالف حـول  .  ماند  ایده و تجربـه ائ

انتخابـات پـارلـمـانـی سـر جـایـش  
ــگــر در   ــار دی ــد و ب بــاقــی مــان

 تـا  ١٩٩٤ انتخاباتھای سـالـھـای  
 حزب اروكمونیست یونان بـا  ٢٠٠٠ 

جمعی از چپھای دیگر كـه خـود  
اسـاسـا گـروھـھـای مـنـشـعـب از  
حزب كمونیست یونان در مـقـاطـع  
ـفـاوت بـودنـد بـا اسـم   تاریخی مـت

ائتالف چپ جنبشھا و مـحـیـط  " 

وارد مبارزه انتخاباتی شـد  " زیست 
ولی موفقیت جـدی در پـارلـمـان  

ایـن مـجـمـوعـه در سـال  .  نداشت 
 ماده ای  ٤٠  با یك پالتفرم  ٢٠٠٤ 

و مـتـشـكـل از سـیـزده جـریـان و  
ـرد بـا نـام   ـف ـیـن مـن ـتـالف  " فعال ائ

رادیكال چپ جنبشھا و مـحـیـط  
با لـوگـوئـی بـه  )  سیریزا " ( زیست 

ـفـش   ـن سه رنگ قرمز و سـبـز و ب
ــت كــرد و در   ــودی ــوج ــالم م اع
انتخابات ھمانسال شـركـت كـرد و  
ــرد نســبــی كــوچــكــی داشــت  . ب

سیریزا حزب نبود بلكه یك جـبـھـه  
چپ بـود كـه در آن ھـر یـك از  
ـقـالل سـازمـانـی و   سازمانھـا اسـت
سیاسی خود را حـفـظ مـیـكـرد و  
ـرم بـه تـوافـق   ـف تنھا حول یك پـالت

ـیـت  .  رسیده بودند  اما پس از موفق

ـتـخـابـات   چشمگیر این حزب در ان
ـروزی  ٢٠١٢ سال   ـی  و چشم انداز پ

ـر آن   در انــتـخــابـات بـعــدی، رھــب
ـر   ـتـامـب ـراس در سـپ ـپ الكسیس سـی

ـیـكـی   " ٢٠١٣  كـه  "  برنامه تسالون
ــاضــت   ــا ری تـمــامــا در ضــدیــت ب
ـم شــده بـود را   ـنـظــی ـتـصـادی ت اق

ـیـه   ـرم اول ـف  مـاده  ٤٠ جانشین پالت
ــظــر   ــزا كــرد و از ن ــری ای ســی
تشكیالتی سیریزا را به یك حـزب  

 . ارتقا داد 
ــرایــش   در ایــن حــزب ســه گ

ـریـت،  : شناخته شده وجود دارند  اكث
ـرم   ــ ـف ـــالتــ ـرم چـــپ و پ ــ ـف ــ پـــالت

ـیـسـتـی  .  كمونیستی  پالتفرم كـمـون
ــق بـه   ــعـل ــھــای  " مـت ــسـت تــروتسـكــی

است كه تنھا یـك درصـد  "  انقالبی 
اعضا و فعالین سیریزا را تشكـیـل  

ـتـه   میدھند و دو عضـو در كـمـی
ـریـزا  ٤٠٠ مركزی حدودا   ـره سـی ـف  ن

گرایش مركز سیریزا كـه بـا  .  دارند 
اسم پالتفرم چپ شناخته میـشـود  

 درصـد از اعضـا  ٣٠ كمی بیش از 
ــل   ــزا را تشـكــی ـری و فــعـالــیـن ســی

 درصـد از  ٧٠ نزدیك بـه  .  میدھد 
ــش   ــه گــرای ــزا ب ــری اعضــای ســی

آلکسـیـس  .  آن تعلق دارند " اكثریت " 
سیپراس كه زمانـی عضـو شـاخـه  
جوانان حزب كمونیست یـونـان بـود  
ـریـزاسـت بـه ایـن   و امروز رھبر سی

ـم،  .  گرایش تعلق دارد  ـن خالـصـه ك
تقریبا تمام تشـكـالتـی كـه امـروز  
سیریزا را تشكیل میدھـنـد شـاخـه  
ھای جدا شده از حزب كمونیـسـت  

 .یونان ھستند 
از آنارشیستھا كـه صـرفـنـظـر  

كنیـم، در رنـگـیـن كـمـان احـزاب  
ـفـاوت   چپ در یونان سه شاخه مت
ـر   ـم و غـی ـی ـق وجود دارند كه مسـت

ــیــم از   ــق ــت ــدات " مس ــولــی حــزب  "  ت
ھـر سـه  .  كمونیست یونان ھستننـد 

شاخه چپ در انتخابات پارلمانی  
ــد  ـردن حـــزب  .  اخــیــر شــركـــت كــ

ــا یــك دیــد   ــان ب ــون ــســت ی كــمــونــی
ناسیونالیستی خود را در مـقـابـل  

حـتـی حـاضـر  .  سیزیرا تعریف كرد 
به مذاكره با سیریزا بر سر تشكـیـل  

این حـزب  .  یك دولت ائتالفی نشد 
ـنـج درصـد   كه خود كمی باالی پ
از آرا را در انتخابات اخیر بـدسـت  
ـنـدگـانـش   آورد، اعالم كرد كه نمـای
در پارلمان به سیریزا رای اعـتـمـاد  

این موضعگیـری  .  ھم نخواھد داد 
حزب كمونیست یونان را عمـال در  

ـــی   ــزاب دســـت راســت ــار اح كــن
ــه   ــورژوازی قــرار داده اســت ك ب

 .خواھان شكست سیریزا ھستند 
ــك   ــگــر چــپ، ی شــاخــه دی

 شـكـل  » رادیـكـال « ائتالف دیگر  
ایـن  .   اسـت ٢٠٠٩ گرفته در سال  

ــام دارد   ــا ن ــارســی ــت ــالف كــه آن ائــت
كمابیش از نظر ساختاری شبـاھـت  

آنتـارسـیـا  .  یكسانی با سیریزا دارد 
نیز خود را منتقد سیریـزا مـیـدانـد  
اما مانند حزب كمونیست مـوضـع  

از نـظـر  .  تخاصمی با سیریزا ندارد 
ـنـده در   تركیب، نیروھای شركت كن
ـریـزا   ائتالف آنتارسیا تقریبا بـا سـی

ــد  ــكــســانــن ــی تشــكــالت  .  ی ــعــن ی
اروكمونیستی جـدا شـده از حـزب  
كمونیست یونان، تروتسـكـیـسـت و  

ـتـخـابـات  .  مائوئیست ھستند  در ان
اخیر این ائتالف تقریبا نیـم درصـد  
از آرا را به خود اختـصـاص داد و  

ـنـده  ای در    در نتیـجـه ھـیـچ نـمـای
 .پارلمان ندارد 

ـقـادات مشـتــرك   یـكـی از انــت
آنتارسیا و حزب كمونیـسـت یـونـان  
ـریـزا جـدا نشـدن یـونـان از   به سـی

بنظـر مـی آیـد  .  اتحادیه اروپاست 
ــن دو حـزب، جــدا شــدن   ـرای ای ب
یونـان از اتـحـادیـه اروپـا اولـویـت  
باالتری از رفع ریاضت اقتصـادی  

اما كلید پیروزی سیریـزا در  .  دارد 
مقابل این دو جریان، حـاشـیـه ای  
كردن بحث بود و نبود در اتحـادیـه  

ـر  .  اروپا بود  ـریـزا بـدرسـت بـا ب سی
افراشتن پرچم ضدیت بـا ریـاضـت  
ــه   ـتـصــادی تـوانســت خـود را ب اق

مردم ارتقا دھـد و نـه  " نه "نماینده  
در  .  در ضدیت بـا اتـحـادیـه اروپـا 

حاشیه اینرا اضافه كنـم كـه رمـز  
ـریـــزا در ادامـــه   ــ ـی ـروزی ســ ــ ـی ــ پ
حاكمیتش نیـز رفـع سـیـاسـتـھـای  
ریاضت اقتصادیست، نه پافشاری  
در ماندن در اتحادیه اروپا بـه ھـر  

بایـد  "ھر دو سوی معادله  . قیمتی 
بـایـد  " و یا  "  در اتحادیه اروپا ماند 

ـنـظـر  "  از اتحادیه اروپـا جـدا شـد  ب
ـتـا بـازنـده   من ارتـجـاعـی و نـھـای

ــه  .  ھسـتــنـد  چــون در ایـن مـعــادل
منافع مردمی كـه خـواھـان رفـع  
ریاضت اقتصادی ھستند حـاشـیـه  

ــد  .  ای مـیـشـود  ـیـكـه بـای در حــال
ـبـودن در  . برعكس باشد  بودن یـا ن

ـرای یـك حــزب   اتـحــادیـه اروپـا ب
كمونیستی در یـونـان امـروز بـایـد  
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ــعــی از خــدمــت آن بــه رفــع   ــاب ت
ـتـصـادی بـاشـد و نـه   ریاضـت اق

 .برعكس 
ــیــســت  : کــارگــر کــمــون

ـری سـریـزا حـاصـل چـه   قدرتـگـی
ـتـصـادی در    -زمینه سیـاسـی   اق

یونان بود؟ چطور شد کـه احـزاب  
ــزب   ــل ح ــگــر مــث ــی دی ســنــت
ــال   ــی کــمــونــیــســت و حــزب ســوس
ـنـھـمـه   دمکرات نسبت به سریزا ای

 کم رأی آوردند؟ 
یـونـان در سـال  : عباس گویا 

 واحد پول یورو را جـانشـیـن  ٢٠٠١ 
ــه  "  دراخـمــا "  ــل كـرد امـا ایـن مسـئ

نتوانست بالفاصله صدمه ای بـه  
رشد اقتصادی سرمـایـه داری در  

سرمایه داری یـونـان  . ( یونان بزند 
ـتـصـادی  ٢٠٠٦ در سـال    رشـد اق
آنـچـه  ).   درصد داشـت ٦ قریب به  

 بعنوان مقصر كاھـش  در ظاھر امر 
رشد اقتصادی و نھایتا بـحـران در  
ـیـن   یونان معرفی شـد، سـطـح پـائ
بارآوری كار بـه نسـبـت اعضـای  

ــود  ــه اروپــا ب ــی اتــحــادی در  .  اصــل
مقایسه با مثال آلمان بارآوری كار  

 درصد پایین تر اسـت  ٣٠ در یونان  
كه این بنوبه خود نـاشـی از عـدم  
سرمایه گـذاری در تـكـنـولـوژی  
جـدیـد و مشـخـصـا بـكـارگـیــری  
تكنولوژی كامپیوتری در تولید و  

عـلـت اصـلـی بـحـران  .  توزیع بـود 
سرمایه داری در یونان، مـثـل ھـر  
ـرخ   جای دیگری، گرایش نزولی ن

این عارضه امـا خـود  .  سود است 
ـیـمـا در سـرمـایـه داری   ـق را مست
جھانی، و مشخصا سرمایه داری  
. در حال ادغام اروپا نشان نمیـدھـد 

ــكـی از   اخـتـالف بـارآوری كـار ی
ـنـوبـه   بروزات این بحران بـود كـه ب
خود یكی از تناقضـاتـی بـود كـه  
از ابتدای ادغام كشورھای عضـو  
. با اروپـای واحـد حـمـل مـیـشـد 

ــفـاده از   ــونـان بـا اسـت بـورژوازی ی
ھزینه نسبتا پایین كار در یونان از  
یكسو، و شروع ركود اقتصادی از  
ـیـه   ـن سوی دیگر، نه لـزوم و نـه ب
ــردن تــأســیــســات خــود و   ــروز ك ب
افزایش بـارآوری كـار از آنـطـریـق  

ـیـھــای  .  نـمـیـدیـد  یـكـی از نـگـران
اتحادیه ھای كارگری در اروپا از  
ھمان بدو تشكیل اروپای واحد، و  
مخالفت جناح چپ این اتـحـادیـه  
ھا با پیوستـن بـه اروپـای واحـد،  

اختالف دستمزد كارگران در شمـال  
اینـھـا  . و جنوب اروپای غربی بود 

میگفتند با پیـوسـتـن بـه اروپـای  
ــارگــران در   ــزد ك ــم ـت ــد دســ واح
كشورھای مـركـز و شـمـال اروپـا  

ایـن  بـحـث  .  كاھش خواھد یافت 
معتبری بود مادام كه اتحادیه ھـا  
و تشكل ھای كارگری در مقابـل  
ــد و خــواھــان   آن نــمــی ایســتــادن
ــران در   ــمــزد كــارگ ــت افــزایــش دس
ــد  ــشـدن ــمـی ــوبـی ن . كشـورھـای جـن

اتحادیه ھای كارگری كه پس از  
فــروپــاشــی شــوروی خــود را در  
موضع تدافعی میدیدند ھمـراه بـا  
احـزاب سـوسـیـال دمـکـرات، کـه  
نماینده ھـای سـیـاسـی اتـحـادیـه  
ــجــای   ــودنـد، ب ھـای کــارگـری ب
تعرض راه پذیرش، عقب نشینی و  

ـنـد  ـت ایـن  .  سازش را در پیش گـرف
غـرض  .  البته بحثی جداگانه است 

ـرای   اینكه سرمایه داری یـونـان ب
افزایش بارآوری كـار دو راه حـل  

ـیـزه كـردن  .  داشت  یا باید بـا مـدرن
ـنـه   ـیـد، یـعـنـی بـا ھـزی پروسه تول
كالنی در بكارگیـری تـاسـیـسـات  
ـرده   مدرن، بارآوری كـار را بـاال ب
ـرسـانـد   آنرا به سطح اروپای واحد ب
یا باید با كاھش دسـتـمـزد و زدن  
ـیـد را   امكانات رفاھی، ھزینه تول
ـتـوانـد بـه رقـابـت   كاھش دھد تا ب

البته پیوستـن بـه اروپـای  .  بپردازد 
واحد و یـكـی شـدن واحـد پـولـی  
ـروز اخـتـالف   تاثیرات معینی در ب
بارآوری كار با سایر اعضای ایـن  
اتحادیه داشت و خط كش اتحادیه  
اروپـا را بـاالی سـر یـونـان نـگـه  

اما صرفنظر از عضـویـت  .  داشت 
در اتحادیه اروپـا، سـرمـایـه داری  

در یونـان بـایـد فـكـری بـحـال آن  
اینھا آمدند گزینه دوم را  .  میكرد 

با تبلیغات مشمئـز  .  انتخاب كردند 
كننده و ھمیشگی سرمـایـه داری  

ـبـل " گفتند   ـن و از  "  انـد   یونانی ھا ت
حق و حقوق مردم زدند، بیكارشـان  
كردند، مردم را بـه گـرسـنـگـی و  

ـیـن  .  بیخانمانی و فقر كشانـدنـد  اول
حمـلـه وسـیـع سـرمـایـه داری بـه  
: ضعیف ترین حلقه كـارگـران بـود 

در تـابسـتـان سـال  .  بازنشسـتـگـان 
ــای  ٢٠٠٨  ــھ ــاب ــص ــن اعــت  اولــی

ـفـت بـا كـاھـش   عمومی در مخـال
چشمگیـر حـقـوق بـازنشـسـتـگـان  

ــدھــی شــد  در فضــای  .  ســازمــان
ـتـھـای   نارضایتی عـمـومـی در ان

، كشــتــه شــدن یــك  ٢٠٠٨ ســال  
ـیـس  ١٦ نوجوان   ـل  ساله به دسـت پ

ـراضـات   جرقه ای بود كه بـه اعـت
ــه   ــه ب ــمــل ــی، ح ــان ــاب ــع خــی وســی
پاسگاھھای پلیس و ھـمـزمـان بـا  
اعتصابات عمومی و مـحـلـی در  

اعتراض به كاھش یا قطـع حـقـوق  
رفاھی در سـراسـر یـونـان مـنـجـر  

 .شد 
تا آنجا كه به پایه اجـتـمـاعـی  
ـریـزا   سیریزا برمیگردد، فعالیت سـی

ایـن  .  از این مقطع چشمگیـر شـد 
حزب در عین حالیكه در پـارلـمـان  
نماینده داشت خود در سازماندھی  
ــری و حــتــی   ــراضــات كــارگ اعــت
حمایت از آنارشیستھا، كه شـركـت  
ـنـد،   ـراضـات داشـت وسیعی در اعـت

انـعـكـاس بـالفـاصـلـه  .  شركت كرد 
اعتراضات در آن سـال جـابـجـائـی  
دولت از حزب دمكراتـھـای نـویـن  

این جابجائی  .  به حزب پاسوك بود 
ـری در آرام کـردن   ـی ـنـھـا تـاث نه ت

ـلـكـه بـه   فضای سیاسی نداشت ب
ـری دامـن زد  . اعتراضات وسیـعـت
ـیـش از   ـنـج سـال ب   ٤٠ در طی پ

اعتصاب عمـومـی فـراخـوان داده  
شد، اعتراضات خیابانی بعضا تـا  

پـس از  .  روزھا ادامه پیدا میـكـرد 
ـیـون   ـل ـری كمك ھای مالی چـنـد ت
دالری دولتھا به سرمایه داران در  

ـرای  ٢٠٠٩  و  ٢٠٠٨ سالھـای    ب
خروج از بحران سرمـایـه داری، از  

ـروژه،  ٢٠١٠ سال    فاز واقعی این پ
یعنی سازماندھی مجدد تولید بـا  
ــاوردھــای   ــه دســت ــع ب ــه وســی حـمــل

ریـاضـتـھـای  .  كارگری آغاز شـد 
ـتـــصـــادی، كـــاھـــش شـــدیـــد   ــ اق
دستمزدھا، حذف تأمین شغلی در  
ـر   ـت ـی سرتاسر دنیا ھمزمان به سـر ت

ـیـونـھـا دالر  .  خبرھا وارد شـد  ـل ـری ت
پول ریخته شده به جیـب سـرمـایـه  
ــدی   ــولــی ــه ت ــوان ــدون پشــت داران ب

ایـن  .  پشیـزی ھـم ارزش نـداشـت 
ای بـود    نداشـتـه " اعتبار "وثیقه یك  

كه سرمایه داران بیـن خـود دسـت  
ـرای حـل   بدست كردند تا بازار را ب

حل بحـران  . واقعی بحران آرام كنند 
مثل ھمیشه باید با اقدامـاتـی بـه  
سیر نزولـی سـود خـاتـمـه دھـد و  

ـیـن  ( اینكار از ھر طرف   چـه از ب
بردن سرمایه ثابـت و چـه ھـجـوم  
) مستقیم به سطح معیـشـت مـردم 

ـرسـد، مـعـنـایـش   كه به سرانجـام ب
ـرای   تحمـیـل یـك دوره فـالكـت ب

ـرای   ـــ ـردم، ب   ٩٩ عــــمــــوم مـــ
یونان ھـم یـكـی از  .  درصدیھاست 

شـرط وامـھـای  .  این كشورھا بـود 
 بـه بـعـد بـه سـرمـایـه  ٢٠١٠ سال  

داری یونان به رشد سرمایه داری  
ریاضت اقتصادی قرار  .  گره خورد 

ـرای   بود رشـد سـه درصـدی را ب
ـنـد  . سرمایه داری یونان تأمـیـن ك

ریاضت اقتـصـادی در یـونـان، بـا  
مثال آنچه در بلغارستان اجرا شـد،  
ـر حـتـی از   كه در آنجا سـطـح فـق
ـفـاوت   ـر اسـت، ت یونان ھم شـدیـدت

سرمایـه داری در  .  زیادی نداشت 
ھر دو این كشورھا بـایـد بـارآوری  
كار را باال میبردند و طبقه حـاكـم  
در ھر دو این كشورھا میخواستنـد  
ـتـصـادیشـان را تـمـامـا از   رشد اق
ــد  ــن ــرون بــكــش ــی ــر ب ــرده كــارگ . گ

اروپای واحد با شرط رشد حـداقـل  
سه درصدی به كشورھای عضـو،  
ــا ھــجــوم   ــن رشــد را ب ــن ای ــأمــی ت
وحشیانه به معیـشـت مـردم و در  

ھای رفاھی    درجه اول حذف ھزینه 
ایـن سـه درصـد  .  مردم تعیین كرد 

ـــارآوری كـــار در   ـرض ب بـــا فــ
كشورھائی نظیر آلمان تنظیـم شـده  

ـرای رشـد  .  است  خوب اگر آلمان ب
اقتصادی مجبور بـاشـد ریـاضـت  

ــصــادی    درصــدی را بــه  ٠ ۵اقــت
ــد،   ــن ــردم تــحــمــیــل ك زنــدگــی م
ـرای   ــ ـــصـــادی ب ـت ــ ـــاضـــت اق ری
كشورھای بلغارستان و یـونـان سـر  
ــاورد  . از صــدھــا درصــد در مــی

مقاومـت و تـعـرض كـارگـران در  
گـاه بـه پـای    بلغارستان اما ھـیـچ 

مقاومت در یونان نرسید چـرا كـه  
ـیـسـتـی ھـم   در یونان چپ كـمـون
ـبـار   ریشه دوانده بود و ھم بـه اعـت
كارنامه درخشانش در جنـگ دوم  
ـرالـھـا،   جھانی و علیه حكومت ژن
ــار زیــادی در بــیــن مــردم   ــب ــت اع

ــــــن،  .  داشــــــت  ـی ـــــ ـن ھــــــمــــــچـــــ
) كمونیـسـم بـورژوائـی " ( كمونیسم " 

را کـه در  "  شكستی " در یونان آن  
بلغارستان خورده بود، نـخـورده بـود  
ـیـت   ـث ـیـاز بـه اعـاده حـی كه حال ن

ھائـی بـود    این زمینه .  داشته باشد 
ـبـش اشـغـال در   كه اعتراضات جن
ـفـاوت   یونان و اسپانیا را كمـی مـت
ــال   ــش در مــث ــن جــنــب تــر از ای

 .بلغارستان میكرد 
با شروع جنبش اشغال، جـوانـان  
یونان سرمایه داری و مشـخـصـا  
ـر   ـرا زی ـتـاریسـتـی آن سیستم پارلمان
سوال بردند و قصد داشتند پارلمـان  

ـر سـر  .  را اشغال كنند  تقابلی كه ب
ـیـن   اشغال پارلمان و در ظاھر امر ب
ـیـسـت   آنارشیستھا و حـزب كـمـون
ـبـش   ـفـاوت دو جـن یونان رخ داد، ت
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جنبش ضـد سـرمـایـه داری  .  بود 
گـفـت و    مـی "  نه " كه به پارلمانش  

جنبش ورشكسته رفرمیسـتـی كـه  
در  .  خواھان نجات پارلـمـانـش بـود 

ـقـول خـودش،   ـریـزا ب این مقطع سـی
ـراضـات   بعنوان راه سـوم وارد اعـت

  ٢٠١١  تـا  ٢٠٠٨ اعتراضات  . شد 
با تمام رادیكالسمش نماینده حزبی  

ـریـزا بـدرسـت در ایـن  .  نداشت  سـی
اعتراضات شركـت كـرد و سـعـی  
كرد نه تنھا نماینـده سـیـاسـی كـه  

ـراضـات   ـنـده حـزبـی ایـن اعـت نمای
ــزا  .  شــود  ــری ــی ــیــب س ــرت بــه ایــن ت

ھمانطور كه باالتر اشـاره كـردم بـا  
برافراشتن پرچم ضدیت با ریاضـت  
اقتصادی خود را نماینده سیـاسـی  

 تـا  ٢٠٠٨ جنبشی كرد كه از سال  
 در خیابان بـود، اعـتـصـاب  ٢٠١٢ 

ـروھـای سـركـوب   ـی میكرد و بـا ن
ـرم مـی کـرد  در  .  دست و پنجه ن
  ٢٠١٢ انتخابات پـارلـمـانـی سـال  

 درصـد از آرا  ٢٧ سیریزا با تقریبا  

ـقـا   به دومین حزب پـارلـمـانـی ارت
جھش اصلی سیریـزا در  .  پیدا كرد 

از آن مـقـطـع امـیـد  .  این سال بود 
ـریـزا   بدست گیری دولت توسط سی
. در انتخابات بعدی شدت گـرفـت 

ــن   ــابــانــی بــا ای ــی ــراضــات خ ــت اع
اطمینان خاطر كه سیریزا قدرت را  
ــدســت خــواھــد گــرفــت كــاھــش   ب

ــت  ــاف ــش  .  ی ــاھ ــگــر ك ــل دی دلــی
اعتراضات خیابانی و اعتصابـات،  
ـــاورد مـــادی بـــود  ـت . عـــدم دســ

دستاورد این جنبش در اصـل یـك  
دستاورد سـیـاسـی، یـعـنـی حـزب  

حزب پاسوك عمـال از  .  سیریزا بود 
آخـریـن  .  صحنه سیاست حذف شـد 

میخ بر تـابـوت حـزب پـاسـوك را  
  ٢٠٠٩ جرج پاپاندرو كـه در سـال  

ـر   بعنوان رھبر آن حزب نخسـت وزی
ــان شــد، زد  ــون ــمــراه  .  ی ــه ھ او ب

 2015 طرفدارانش در دوم ژانـویـه  
جـنـاح  .  از پاسوك انشعاب کـردنـد 

چپ بورژوازی در یونان، یـعـنـی  

پاسوك، نه تنھا از پاسخگوئی بـه   
رفع ریاضت اقتصادی عاجز ماند  
كه خود مجری این سیاستھـا شـد  
و اختالسھای كالنی نیز ضمـیـمـه  

ـریـزا بـعـنـوان  .  كارنامه اش كرد  سی
حزبی كه بـارھـا اعـالم كـرده بـود  

ـر  "  پایان ریاضت بخشی مذاكره پذی
" نـه " توانست نماینده فعلی  "  نیست 

ـیـو  .  مردم شـود  ـرنـات ـت و بـعـنـوان آل
ـتـی را  "  خالف جـریـان "  قـدرت دول

  .بدست بگیرد 

حکومت اسالمی را جـان بـه  
جانش کنید، حکـومـت اسـالمـی  
ـرحـمـی، وقـاحـت  ـی . است؛ سمبل ب

آقای این حکومت خـودش را بـه  
بی خبری زده  کـه گـویـا نـمـی  
داند در ایـن مـمـلـکـت کـه خـود  
ــابـت از امـام زمــان   ـی ایشـان بـه ن
سلطنت میکند و بدون اذن ایشـان  
ھیچ تصمیمی اجرای نمـی شـود  

ـنـد  17یکشنبه  . چه میگذرد   اسف
فرمان داده نه برای سـاخـت ھـتـل  
ـرای حـوزه   جنگلی نابود شود نه ب

ـفـان بـا  !  علمیه  فرمودند با مـتـخـل
ھنوز حـرف  .  قاطعیت برخورد شود 

تو دھان ایشان بود کـه یـکـی از  
،  صادق الریجانـی  " برادران دالتون " 

ـری   در مقام رئیس قـوه جـالدگسـت
این حکومت فورا دسـتـورات الزم  

با کسانـی  " برخورد قاطع "را برای  
که دل آقا بـه درد آوردنـد صـادر  

 ! فرمود 
چنـد نـمـونـه مـا از نـابـودی  
ـم   جنگلھای شمال را یادآور میشوی
که نشان دھیم خـامـنـه ای ولـی  

احـداث  .  فقیه شیادان است و بـس 
از کـن تـھـران بـه  "  اتوبان شـمـال " 

چالوس؛ ھمه آنھایی کـه دسـتـی  
ـنـد فـریـاد   در محیط زیست داشـت
زدند نکنید اینـکـار را، کـه ایـن  
. خطه تحمل این اتـوبـان را نـدارد 

ـبـود   اما کسی گوشش بدھکـار ن
ــن ســال زمــامــداری   و در آخــری
ـنـگـش خـورد امـا   رفسنجانی کل
ھنوز که ھنوز اسـت تـمـام نشـده  

یکی از روشھای روتین غـارت  ( 

ــوری   ــھ ــم ــه در ج ــع ــام ثــروت ج
ـروژه و   اسالمـی تـعـریـف یـک پ

ــف  " مشــخــص کــردن یــک   ردی
برای آن و در ادامـه کـش  "  بودجه 

دادن ساخت آن تا ھر وقت که جـا  
داشته باشد و به ایـن بـھـانـه پـول  

ـردن اسـت  ،  ) پروژه را بـه یـغـمـا ب
ــزرگــراه در   ــه احــداث ب تصــمــیــم ب

ــر   ــرگــان و  (  جــنــگــل اب ــیــن گ ب
، تخریب بـخـش وسـیـعـی  ) شاھرود 

از پـارک جــنـگـلـی نـھـارخــوران  
گرگان بـه بـھـانـه ایـجـاد احـداث  
نمایشگاه دفاع مقدس، تصمیم بـه  
خشک نمودن مرداب انزلی با دو  
نیم کـردن ایـن مـرداب بـا یـک  
ـر سـر   ـنـد آنـچـه کـه ب جاده  مـان

از  ...  دریاچه ارومـیـه آوردنـد و  
ھمه این موارد ایشان امکان ندارد  

اگـر مـالزمـان  .  با خبر نبوده باشد 
ـرسـانـده بـاشـنـد،   به گـوش شـان ن
حتما بحث ھـای زیـادی کـه در  
ـرامـون   ـی روزنامه ھای حکومتی پ

در  .  آن راه افتاده بود را دیـده انـد 
پی دستور ایشان در برخورد قاطـع  
با تخریب کنندگان محیط زیسـت  
ھمین امروز و فردا اسـت کـه در  

اخبار بشنویم فالن روستایی بخـت  
ــگـل ھــای   ـرگشــتـه سـاکــن جـن ب
گیالن که برای تـامـیـن سـوخـت  
خانه اش بدلیل نداشتن امـکـانـات  
درختی را قطع کرده بعنوان نـابـود  
کننده ھزاران ھـکـتـار از جـنـگـل  

 ! معرفی شود 
ھمانطور که خـامـنـه ای در  
مورد محیط زیست خودش را بـه  
بی خبری زده در مـورد قـاچـاق  

ھایی کـه    رقم :"  کاال ھم  میگوید 
ـنـد، رقـم   این روزھا مـی  ھـای    گـوی

ـیـسـت    کننده   وغریب  گیج   عجیب    ب
و چند میلیارد قاچاق، واقعـا  سـر  

یـکـی آقـا  !"(  رود   انسان گیج می 
را بگیرد که خدای نکرده زمـیـن  

ایـن  !)  نخورد، تـازه عـمـل کـردنـد 
عکس العمل آقا در مورد قاچـاق  
کاالی معمولی است ھنوز ایشـان  
درمـورد قـاچـاق مـواد مـخـدر و  

ـیـف "دست به دست شدن    " پول کث
ـلـه   آن میان کارگزاران حکومت ال

ـر کشـور  .  چیزی نگفته اسـت  وزی

قـاچـاق  :" این حکومـت مـیـگـویـد 
ـــــه   مـــــواد مـــــخـــــدر ســـــاالن

ــاردتــومــان گــردش  20  ــی ــل ــی ھــزارم
شک بـخـشـی از    مالی دارد، بی 

ــت،   ــاس ــول در حــوزه ســی ــن پ ای
انتخابات و انتقال قدرت سـیـاسـی  

ورود ایـن  .  شود   در کشور وارد می 
ــخــابــاتــی    پــول  ــت ــرخــه ان ھــا در چ

متاسفانه بـاعـث ایـجـاد شـکـاف،  
نظر و اعمـال قـدرت تـوسـط    اعمال 

برخی افراد شده است؛ تـا جـایـی  
ــه   ــداشــت کـه اگــر دقــت الزم را ن

ھا توانایـی آن    باشیم، ورود این پول 
ـیـز آلـوده    را دارد که قدرت  ھا را ن

" قـدرت ھـا " جناب وزیر به  ."  کند 
ــد کـه ایـن ســوای   اشـاره مـیـکـن

است و مـنـظـورشـان  "  برخی افراد " 
. نمایندگان مجلس اسالمی اسـت 

ـر   رئیس مجلس، که میگویند وزی
ـر   ـی کشور سھم ایشان در دولت تـدب
و امید است، معتـرضـانـه خـطـاب  
ــگـویـد ایـن حــرفـھــا   بـه وزیــر مـی

ــد "  شـائــبـه "  ــکـن و در  .  ایـجــاد مــی
ھمراھی با نماینـدگـان مـیـگـویـد  
اگر واقعا اینگونه اسـت چـرا بـه  
! دستگاه قضایی ارجاع نمی دھید 

ھمان دستگاھی که اخوی ایشـان  
رئیس آن است و اخوی کوچیکـه  
ایشان توسط احـمـدی نـژاد رسـوا  
شد کـه چـگـونـه در خـلـوت از  
مرتضوی قاتل میـخـواسـت دسـت  
ـنـد   ـروت مـردم ب او را در غارت ث
ـر گـنـد   کند و اخـویـھـای بـزرگـت
کاریھای ایشان را راست و ریـس  

ــد کــرد  ــواھــن ـر  .  خ ــگــ ـرادر دی ــ ب
ـیـس حـقـوق   الریجانی ھا ، که رئ

بشـر اسـالمـی حـکـومـت  )  ضد ( 
است،  وقتی پرونده ایشان رو شـد  
ــاری را در   ــھـای بسـی ـن کـه زمــی
ورامین باال کشیده اسـت بـا بـی  

ــط از   شــعــبــان  " شــرمــی کــه فــق
برمی آیـد گـفـت،  امـام  "  قالتاق 

ـــد،   ـی ــ ـن ـرمـــوده کشـــاورزی کــ فــ
 !کشاورزی  خوب است 

ـــگــر از   ــکـــی دی ــان ی تــرک
:" کاربدستان حکومـت مـیـگـویـد 

ــا ایــن پــول  ــھــا ب ــیــف    آن ــث ھــای ک
ــاه   مــی  ــد در آوردگ ــواھــن ــای    خ ھ

ـــال  ـــاســـی س ـی ـرکـــت  94 ســ  شــ
بار پوستین خود را    ھزار ....  کنند  

 پول کثیف، حکومت کثیف و توجیه زشت تر
 یاشار سھندی 
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ھـای    توانند دست   عوض کنند نمی 
ـنـد  ... آلوده به فسادشان را بپـوشـان

ھرجا نیاز به افشا باشد ایـن کـار  
ــیــم    را مــی  ــن االن  ... کــن ــمــی ھ

ھای کثیف و قاچاق بـخـشـی    پول 
از مدیریت کشور را درگیر کـرده  
است، ما نباید اجـازه تـکـرار ایـن  

ـم  ای    مسـلـمـا عــده .  امـر را بـدھـی
ھـای     با پول 94 خواھند در سال   می 

ــازی   ــادآورده وارد ب ــف و ب کــثــی
ـتـه مـا ھـم   ـب سیاسی شـونـد و ال

ـم کـرد  ،  94 سـال .  سکوت نخـواھـی
ــھــا اســت  ــن  ."  ســال افشــای آن ای

ـیـف   گوشه ای دیگر از بازی کـث
کـیـسـت کـه  .  این حکومت است 

در این ممـلـکـت نـدانـد کـه ایـن  
ــا قــاچــاق و غــارت   حــکــومــت ب

از قـاچـاق  .  اقتصادش مـیـچـرخـد 
ـران بـه کشـورھـای  (  انسان   دخـت

ـبـوه و  )  جنوب خلیج  تا قـاچـاق ان
ــار گســتــرده مــواد مــخــدر   بســی
ــی   ــعــت ــوع صــن ــخــصــوص از ن ب

چه بـه  ...) شیشه و کراک و  ( 
صورت واردات و چه بـه صـورت  
صادرات بـه اروپـا و کشـورھـای  
جنوب شرقی آسیـا تـا کـاالھـای  

قاچـاق  .  "مورد نیاز زندگی مردم 
پـدیـده ای اسـت کـه در  "  رسمی 

ـنـھـا   ایران اصال تازه گـی نـدارد ت
فرقی که کرده، رسما به  رسمـی  

ـنـد  یـکـی  .  بودن آن اعتراف میکـن
از ارکان مھم اقتـصـاد جـمـھـوری  

ـتـصـادی  .  اسالمی است  ھـمـان اق
که برای خر مـعـرفـی شـده بـود،  
ـرای   قاچاق رسمی است وایـن  ب
ـبـی   ما مردم اصالامر تازه و عجـی

) کـرج ( در غـرب تـھـران  .  نیسـت 
ـیـام " فرودگاھـی بـه نـام   فـعـال  "  پ

ــجــا بــه   ــرا در آن اســت کــه ظــاھ
ـنـد  . آموزش خلبانی مشغول ھسـت

مـبـادی  " اما در واقـع یـکـی از  
اجناس قاچاق اسـت کـه  "  ورودی 

در  .  زیر نظر سپـاه پـاسـداران اسـت 
کنار ایـن نـمـونـه ، بسـیـاری از  
ـنـد کـه   اسکله ھای دریایی ھست
احمدی نژاد زمانـی اشـاره کـرد،  

ـرادران  "  این اسکله ھا در دسـت   ب
 . می باشند " قاچاقچی 

سرگیـجـه رفـتـن سـر آقـا نـه  
ـفـس   بخاطر حجم قـاچـاق و یـا ن
قاچاق کاال، بلـکـه بـدیـن خـاطـر  
است که ھر چه گلو پاره میکنـد  

ــد " کــه   ــی ــدھ ــه را کــش ن ،  " قضــی
ـنـد   کارگزاران حکومـت کـه مـان
سگ و گربه به جان ھـم افـتـاده  
اند، ھمدیگـر را بـه شـدت رسـوا  

ترکان مشـاور روحـانـی  .  میکنند 
فرد یـا    نژاد یک   احمدی :" میگوید 
ــود   یــک  ــت نــب ــان    یــک .  دول جــری
. شده را با خـود داشـت   ریزی   برنامه 

این جریان اکنون مدعی است که  
ـنـھـا  .  شناسـد   نژاد را نمی   احمدی  ای

ھر اسمی روی خودشان بـگـذارنـد  
ـتـخـابـات  ھـا    و ھر ائتالفی برای ان

ھای    توانند از پول   انجام دھند، نمی 
اند تبـری    دست آورده   کثیفی که به 

ــد  ــن بــانــدی کــه مشــاور  ."  بــجــوی
جریان احـمـدی  " روحانی به عنوان  

ـتـا بـه  "  نژاد  از آن یاد میکند نھـای
ـرا کـه  .  خود خامنه ای میرسد  زی

ایشان کسی بود که یک روزی  
" سمبلیـک "حواسش نبود که باید  

عمل کند و جانب ھیچ جـنـاحـی  
:" را علنا نگیرید و رسـمـا گـفـت 

ـیـس جـمـھـور  نظر من به آقای رئ
 ."نزدیکتر است ) احمدی نژاد ( 

ھمانطور که اشاره شـد بـحـث  
ـران   دزدی و قـاچـاق نـزد مـردم ای
ــود   ــول خ ــه ق روشــن اســت و ب
ــچ آب زمـزم و   ــان ھـی ـی حـکـومــت
کوثری گند و کثافات ایشـان را  

امـا در ایـن مـیـان  .  نـمـی شـورد 
ــظـر اســتـاد اقــتـصـاد در   اظـھـار ن

" قاچـاق رسـمـی " پاریس در مورد  
از خود موضوع جالبتر است و در  
ـنـده چـھـره   ـرمـال کـن عین حـال ب

" اندیشه برجسته اقتصادی " واقعی  
 .است 
فریدون خاوند در مصاحبه بـا   

در   :" رادیــو فــردا مــدعــی اســت 
کنار ھمه اینھا باید فقر مـردم بـه  
ویژه در مناطق گسترده مـرزی را  
ــظــر گـرفــت کــه بــرای   ھـم در ن

ای    تامین مـعـاش خـودشـان چـاره 
استـاد در  " .جز قاچاق کاال ندارند 

کنار چه چیـزھـای ایـن ادعـای  

کمبـود بـعـضـی  :" " آخر را میکند 
کاالھا در داخل و مـخـتـل بـودن  
دستگاه تولیدی کشور یـکـی از  
ـری قـاچـاق کـاال   عوامل اوجگـی

ھای گمرکی ھـم در    تعرفه .  است 
ـریـن   ایران باال است، یکی از بـاالت

ھای دنیا و کاالھـایـی کـه    تعرفه 
شـونـد،    از مبادی گمرکی رد می 

به دلیل پرداخت تعرفـه سـنـگـیـن،  
ــران بــه دســت مصــرف  ــده    گ ــن ــن ک

ـیـل  .  رسند   نھایی می  به ھمـیـن دل
قـــاچـــاق بـــه یـــک تـــجـــارت  

ـــــــد  ـن ــــــ ـــــــل   ســـــــودم ـــــــدی ـب ــــــ ت
فشارھای تحریـمـی ھـم   .شود   می 

ــرده    طــبــعــا کــار را ســخــت  تــر ک
یکی  ..."  در کنار ھمه اینھا . است 

ـرسـد  ـپ : لطفا این سوال را از دکتر ب
واقعا مطمئن ھستند که حـالشـان  
خوب است؟ واقعا بـه خـاطـر بـاال  
بـودن تـعــرفـه گـمــرکـی قـاچــاق  
ـرده رواج   ـیـن گسـت رسمی این چـن

ـرده  " دارد؟ یا  در   مـنـاطـق گسـت
ــدر در  "  مــرزی  ــق ــر چ ــی ــق ــردم ف م

قاچاق کاال دسـت دارنـد؟ یـک  
ــدر کــاالی   ــاطــر چــق کــاروان ق

" کولبـر . "قاچاق وارد ایران میکند 
ـر بـار   با کمر تـا شـده اش در زی
سنگین در کـوه و کـمـر چـقـدر  
ـقـال   ـت میتواند کاالی قاچاق را ان
دھد؟ حـاال ھـر کـس بـه اسـتـاد  
دسترسی داشت لطفا اطـالع دھـد  

ـبـاشـنـد   مـرزبـانـان غـیـور  " نگران ن

حواس شـان اسـت  "  میھن اسالمی 
ـنـد   نه به کولبر بدبخت رحم میکـن

ـیـچـاره  ایشـان کـه  .  نه به قـاطـر ب
کارمند غیر رسـمـی رادیـو فـردا  
ھستند البد تا  حاال از ایـن رادیـو  
ـران مـنـاطـق مـرزی   راجع به کولب
شنیده است، حتما شنیده انـد کـه  
ــد ، در   ــن ــت ــیــن مــدعــی ھس چــن

ــرزی "  ــرده م ــت ــاطــق گس ــن کــه  "  م
ـقـمـه نـانـی   مردم چگونه بخاطر ل

آیا قاچاق اھالـی  .  کشته میشوند 
ــاطــق گســتــرده مــرزی حــجــم   مــن
کاالھای که به قیمت خـون شـان  
قاچاق میکنند چه مقدار اسـت؟  
ـیـارد   ـل یک میلیارد دالر، دو مـی

 دالر، چقدر؟  
نه اظھار نظر استاد تصـادفـی  
است و ناآگاھانه، نـه افشـاگـری  
. کاربدستـان حـکـومـت اسـالمـی 

اینھا فی الـواقـع ھـمـگـی یـک  
جریان ھستند که ھر گند کـاری  
ـتـا سـر مـردم   ـنـد نـھـای که میکـن

ھمـانـگـونـه کـه  .  خرابش میکنند 
ھمیشه اشاره کردیم این حکـومـت  
ھیچ دری بـه روی مـردم نـمـی  
ـری   گشاید بلکه قفل ھای بزرگـت
ـر دسـت و پـای   بر زنجیری که ب

 .  بسته اند خواھد زد 
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دولت، کارفرمایان ھمراه بـا دار و  
دسته ھـای شـوراھـای اسـالمـی  
ـم   که در شورای عالـی کـار رژی
گردآمده اند، آخرین بحث ھـایشـان   
در باره نحوه  وچگونگی و میزان  

  را  ٩٤ افزایش دستمزدھا در سال  
ـنـھـا  .  به نتیجه نھایی میرساننـد  ای

در طول ھفته ھای گذشته دھـھـا  
جلسه و نشست برگـزار کـرده وبـا  
دعوت از اقتصاددانان حـکـومـتـی  
تالش دارند با ارائه آمـار و ارقـام  
دستـکـاری شـده در بـاره مـیـزان  
ــخــش   ــا در ب ــی ھ ــورم، گــران ت

... خوراک مسکن، بھداشـت و  
دستمزدھا ی نـاچـیـز و چـنـدیـن  
برابر زیر خط فقر رسمی  و مـورد  
نظردولت و سـرمـایـه داران را بـه  

 . میلیونھا کارگر تحمیل نمایند 
در تازه ترین اخبار در این بـاره  
ــی روز   ــای حــکــومــت ــه ھ رســان

 اسفند به نقل از یـک  ١٨ دوشنبه  
ـم در   مقام شورای عالی کار رژی

ــد  ــاره گــزارش دادن ــن ب روز  « :  ای
ــدگــان   ــمــایــن ــاحضــور ن ــه ب جــمــع

ــظــور شــوراھــای  ( کــارگــران   ــن م
، کـارفـرمـایـان و دولـت  ) اسالمی 

 کـارگـران  94 تکلیف بسته مـزد  
ــی  ــن م ــود   روش ــن  .ش ــری ــمــت ــھ  م

سناریـوی مـطـرح شـده از سـوی  
کارفرمایان برای افزایش حـداقـل  
دستمزد سال آینده مشموالن قـانـون  
ـرخ تـورم   کار، افزایش به میـزان ن

 درصدی اسـت و در یـکـی  ۵
دو جلسه گذشته کارفـرمـایـان بـا  
ھمراھی دولت از این سناریو دفاع  

ــد  ــه درصــد  .  کــرده ان ــمــع روز ج
،    9۴ افزایش حداقل دستمزد سال  

حق بن نقدی، حق مسـکـن، پـایـه  
ـبـی   سنواتی و سایر مـزایـای جـان
مزد مشموالن قانون کار در سـال  
ــده مشــخــص و اعــالم مــی   ــن آی

 .»شود 
آنچـه مـعـلـوم اسـت دولـت و  

ــان روی افـزایــش     ١٥ کـارفــرمـای
درصدی دستمزدھـا تـوافـق کـرده  

انـد و شـوراھــای اسـالمـی کــار  
رژیم ھم موضوع در نظـر گـرفـتـن  
حق بن نقدی، حق مسـکـن، پـایـه  
ـبـی   سنواتی و سایر مـزایـای جـان
مزد مشـمـوالن قـانـون کـار  بـه  

ــوان   جــبــران کســری قــدرت  « عــن
ــران   را  » خــریــد و بــودجــه کــارگ

ــد  ــھــاد کــرده ان ــشــن ــاره  .  پــی در ب
سیاست کثیف تـحـمـیـل افـزایـش  

 درصـدی الزم اسـت  ١٥ دستمزد  
به یکـی دو نـکـتـه  کـه دولـت  
روحانی از بدو سرکار آمـدنـش در  
باره  سیاست تعیین دستمزدھـا در  
ـیـش گـرفــتـه اسـت، اشـاره ای   پ

ــان مــوضــوع  .  بشــود  ــی در ایــن م
سیاست کـاھـش تـورم، اھـداف و  
ـتـصـادی ایـن   اثرات سیاسی و اق
ـتـی   حساب و کتاب باندھـای دول
و موضوع افزایش نقدینگی حـائـز  

ـم بـه  .  اھمیت می باشـد  ـر گـردی ب
موضوع محاسبه تورم به سـبـک  
ــد نــمــایــی از   ــی ــف ــرای س ــت ب دول
ــد و   ــولــی ــصــادی، ت ــت اقــت وضــعــی
مصرف و مھمتر از ھمه مـوضـوع  
گرانی ھای سرسام آوری کـه در  
ــای   ــزدھ ــم ــاضــر  دســت ــال ح ح

ـلـعـنـد  الزم بـه  .  کارگران را می ب
ـیـش از     ٧٦ توضیـح اسـت کـه ب

درصد دستمزد صرف تامـیـن غـذا   
 .و مسکن  کارگران میشود 

از ابتدای سـرکـارآمـدن دولـت  
روحانی وی شعار خروج از رکـود  

ـر    درصـد  ٢٠ و کاھش تورم به زی

ـر  .   را وعـده داد ٩٣ تا پایان سال   ب
این اساس دولت، بانک مـرکـزی  
و مرکز آمار رژیم با دسـتـکـاری  
ــام، دادن آمــار ھــای   آمــار و ارق

ـتـصـادی،   غلط از میـزان رشـد اق
کاھش ماه به ماه تورم و ادعـای  
ـتـه و ھـر   مھار گرانی ھا، ھر ھـف
ماه آمارھـای جـدیـد دسـتـکـاری  
شده را با استناد به داده ھای ایـن  
ارگانھا تحـویـل مـردم و جـامـعـه  

جاعالن آمار حـکـومـتـی   . داده اند 
ھـمـه  .  وسیعا دست به کار شـدنـد 

چیز را جعل کردند و برایش سـنـد  

ـتـی درسـت   و مدرک رسمی دول
ـیـف  .  کردند  ھدف این سیاست کـث

تا آنجایی که بـه بـحـث افـزایـش  
ـــورم   ــاس ت ــزدھـــا بــر اس ــم دســت
برمیگردد، ایـن بـود کـه بـا دادن  
آمارو ارقام جعلی از رشد گـرانـی  
ھا و کاھـش تـورم و بـاال رفـتـن  
قدرت خرید، جامعه کـارگـری و  
ـنـد   مردم را  به مرور مجاب نـمـای
ــورم   ـر اسـاس ت کـه دسـتـمـزدھــا ب

طـبـعـا  بـا  .  افزایش خواھد یافت 
میزان تـورمـی  کـه مـورد نـظـر  

ایـن ارگـانـھـا  .  دولت مـی بـاشـد 
ـر     ١٧ موفق شدند تـورم را بـه زی

با پمپاژ مدام داده  .  درصد برسانند 
ھای جعلی از طـرف حـکـومـت،  

در  ...  دولــت و وزارت کــار و  
ــردم   ــران و م ــد بــه کــارگ ــن ــالــش ت

ـر   ـنـد کـه تـورم بـه زی   ١٧ بقبوالن
درصد کاھش یافته  است تـا در  
مذاکرات بر سـر افـزایـش مـیـزان  
دستمزدھای سال آینده،  افـزایـش  
درصد مورد نظـر خـودشـان را بـه  

 .  کارگران تحمیل نمایند 
  

 دستمزد زیرخط فقر را نمی پذیریم: کارگران
 محمد شکوھی 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 مارس اعضای کمپیـن  ٥ روز  

برای آزادی کارگران زنـدانـی در  
کشور استرالیا در شھـر سـیـدنـی،  
ـراض   جھت انعکـاس صـدای اعـت
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
سیاسی و اطالع رسانـی از وضـع  
آنان و  جلب ھـمـبـسـتـگـی مـردم  

ـنـد  در  .  میزی اطالعاتی گـذاشـت
این میز عالوه بر عکس ھایی از  
کارگران زندانی، از جمله عـکـس  
ـم زاده از   ـراھـی ھایی از بـھـنـام اب
فعالین کارگری در بنـد کـه ھـم  
اکنون در قرنطینـه زنـدان رجـایـی  
ـرد و در آنـجـا بـه   ـب شھر بسر مـی
شکل ھای مختلفی مورد تھـدیـد  
جانی قرار گرفته است، اطالعـیـه  
ــن اطــالعــات در   ــری ھــایــی از آخ
ــار   ــن کــارگــران و اخــب مــورد ای
اعتراضی کارگری گذاشته شـده  

گزارش مبسوط این فعالیـت   .  بود 
ـرای   ـیـن ب ـپ تبلیغاتی اعضای کـم
آزادی کارگران زندانـی ضـمـیـمـه  

 . است 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 

مـارس     6   ,  1393  اسفند    15 
 ٢٠١٥  

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.com 
h t t p : / / fr ee-t h em -

now.com 
 

ــغــاتــی   ــی ــل ــز تــب مــی
اعضای کمپین بـرای  
ـارگـــــران   آزادی کــــ
زندانی در سیدنـی در  
استرالیا در  دفـاع از  
ــی در   کـارگــران زنـدان

 ایران  
ــات و   ــصــاب ــت ھــمــزمــان بــا اع

اعتراضات روزھای اخیرکـارگـران  
ـرای  ,  در ایران   ـیـن ب ـپ فعالین کـم

ــدانـی روز     ٥ ازادی کــارگـران زن
ــغــاتــی   ــی ــل ــز تــب ــی مــارس یــک م
ــوری   ــمــھ ــه ج ــی ــه عــل افشــاگــران
اسالمی و در جـلـب حـمـایـت از  
کارگران و مبارزات انان در محله  

  1مترا ویل در سیدنی از سـاعـت  
ــر بــرگــزار    2.30الــی   ــعــد ازظــھ ب
 .نمودند 

     
ـرگـزاری ایـن مـیـز   در خالل ب
بــروشــوری حــاوی اطــالعــات در  
ــمــزد ھــا و   ــه حــداقــل دســت ــن زمـی
ـراضـات   ھمینطور اعتصابات و اعت
ـیـن عـمـوم مـردم   اخیر کارگـران ب

ـر روی ایـن مـیـز  .  پخش گردید  ب
پوسترھایی از کارگران زندانی از  
جمله از بھنام ابراھیـم زاده بـھـمـراه  

ــدانـی را ازاد  “ شـعــار  کـارگــران زن
ـیـان سـیـاسـی را ازاد  ,  کنید  زندان

ـرار   کنید در معرض دید ھمگان ق
گرفت و بدینوسیله نـظـر و تـوجـه  
ـریـن را بـه خـود   بسیاری از عـاب

 .جلب نمود 
تعداد قـابـل مـالحـظـه ای از  
ـروشـور بـا   افراد ضمـن دریـافـت ب
ــار در   ــوم ــه ط ــالق ــل و ع مــی
ھمبستگی و دفـاع از کـارگـران  
زندانی و مبـارزات کـارگـری در  

این طـومـار  .  ایران را امضا نمودند 
ضمن توضیح وضعـیـت کـارگـران  
ــن   ــار آزادی ای ــی، خــواســت ــدان زن
کارگران و ھمه زندانی سیاسی و  
انزوای سیاسی جمھوری اسالمی  

 .شده است 
 
 

کمپین برای ازادی کـارگـران  
 زندانی 

 استرالیا -سیدنی 
 

free them now  از سـایـت
ــن بــرای ازادی زنــدانــیــان   ــی کــمــپ

 سیاسی دیدن کنید 
 

ــن   ــی ــا کــمــپ ــاس ب ــم آدرس ت
ــا  ـی ـرال :  کـارگـران زنـدانـی در اسـت

 مـھـرداد و  0423740617
ـــالن  0413467243  ارس

 ناظری 
 

  

 ٢١٦ اطالعیه شماره  
گزارشی از فعالیت تبلیغی اعضای کمپین برای آزادی کارگران 

 زندانی در سیدنی استرالیا در ھمبستگی با کارگران زندان
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 در صـدر  ٩٤ دستمزد در سال  
ــمــان اصــلـی جــامــعــه قــرار   ــت گـف

ـری کـردن فـاز  .  گرفته است  سـپ
ـرای   تعیین حـداقـل دسـتـمـزدھـا ب
کارگران و کارکنان از یک سـو  
و دولت و کارفرمـاھـا در جـبـھـه  

ــســت  ــی ــل ســاده ن ــاب ــت و  .  مــق دول
کارفرماھا تیـغ ریـاضـت کشـی  

ـر کـرده انـد  و  .  اقتصادی را تیـزت
ـر بـا   کارگران و کارکنان مزدبگی
ـر و بـاالتـری   ـیـشـت خودآگـاھـی ب
قصد سد تحمیل حداقـل مـزد در  

 .  را  دارند ٩٤ سال    
ـرای   معیشت و تامین حقوق ب
بیش از شصت میلیون کـارکـنـان  
جامعه در ایران در موقـعـیـت کـم  

ریـاضـت  .  سابقه ای قرار گـرفـتـه 
ــصــادی در اشــکــال   ــت کشــی اق

  ٧٠٠ تعیین حداقل مـزد تـا مـرز  
تـا  ١٥ افرایـش حـدود  ( ھزار تومان 

بر ابـعـاد نـا امـنـی  )  درصدی ١٧ 
از  .  معیشتی و عدم رفاه میفزایـد 

نظر توده میلیونی کـارگـران ایـن  
میزان از افزایش دستمزدھا قـابـل  

بخشھای زیـادی از  .  قبول نیست 
کارگران در اشکال متناوب و بـا  
ـفـاوتـی   شیوه ھای اعتراضـی مـت
ــه ایــن مــیــزان از افــزایــش   ــی عــل

تشکلھـای  .  دستمزدھا ایستاده اند 
زرد و دست ساز دولت ھم ظـاھـرا  
با این میزان از افـرایـش مـزد در  

ــد  ٩٤ سـال    ــن ــســت ـی .  مــوافــق ن
ـنـد؛    ھــمـه از بـحــران  « مـیـگــوی

ـر   ــ ـی ـــگــ ـن ـــصـــادی کـــه دامــ اقــت
کــارفــرمــایــان و کــارگــران شــده  
باخبرند اما ادامه  شرایط کنـونـی  
ــه اســت چــون کــفــه    غــیــرعــادالن

ـر گـرده  کـارگـران   سنگین بحران ب
ھـا دیـگـر    کند و آن   سنگینی می 

ـنـد از   ـیـسـت مدتھاست که قـادر ن

ھای زنـدگـی روزمـره    پس حداقل 
 .  »خود بربیایند 

اما در واقع، سرشکن کـردن   
ـره و   بار بحران اقتـصـادی در سـف
ــشــت کــارگــران، و   مــزد و مــعــی
ھمطراز با کـارفـرمـایـان، شـگـرد  
ــھــای زرد از نــوع خــانــه   ــل تشــک
کارگر و تشکلھایی است که در  
ـــت و   ـــس، دول ـل ـــجــ رکـــاب م
ـتـمـان افـزایـش   کارفرمـاھـا  گـف
ـنـدگـی   حداقل دستمزدھا را نـمـای

 . میکنند 
ــود   ــصـادی، کــمــب بـحــران اقــت
نقدینگی، اعتبار بـانـکـی، مـثـل  
ھمیشه، بھانه ھای شناختـه شـده  
کارفرماھای دولتی و خصوصـی  
ــمــزد ھــا در   ــت ــاط بــا دس ــب درارت

ــاشــد ٩٤ ســال  ــب امــا بــرای  .   مــی
ـر ،   ملیونھا  کـارگـر ومـزدبـگـی

ـیـن   مساله مھم و گرھی در تـعـی
ــرخ تــورم، قــدرت   ــمــزدھــا، ن ــت دس
ــن رفـاه، بـھـداشــت،   خـریـد، تـامـی
داروی مناسب و تامیـن مسـکـن  

ـرخ  .  است  ـیـن ون درارتباط بـا تـعـی
ـفـاق   دستمزدھا اکثریت قریب به ات

فاصله سـبـد  « کارگران میگویند؛ 
ھزینه باالی سه میلیون تـومـانـی  

ــار        ــت ب ــزد خــف ــل م ــداق ــا ح ب
 »ھزار تومانی باید پر شود   608 

اعتصاب، تجمع و راه پیمایی  
ھای اعتراضی توسط کـارگـران،  
ـرسـتـاران  در ابـعـاد   معلمین و پ

ـرغـم  .  گسترده در جریان است  ـی عـل
ــگــی و درک ھــای   ــن نــاھــمــاھ
ــرح خــواســت و   ــف از ط ــل مــخــت
مطالبات، اما ھدف مشـتـرک و  
حلقه ای که مـلـزومـات واقـعـی  
اتحاد و ھمبستگی را در مـیـان  
کل مزدبگیران فراھم کـرده اسـت  
ــاضــت کشــی   ــا ری ــارزه ب ، مــب
ــوق   ـتـصـادی، مـعـیـشـت و حـق اق
مناسب، رفاه و پر کردن فـاصـلـه  
عمـیـق حـقـوق و دسـتـمـزدھـا بـا  
ـم   ـی ـنـه ھـای بـاالی سـه و ن ھزی

 .میلیون تومان است 
ـروھـــای   ــ ـی ــ ـنـــدی ن ــ صـــف ب

ـیـش از   اجتماعی جامعه، یعنی ب
شصت میلیون کارگر و کارمـنـد  
ـبـال   و کارکنان جامعه کـه در ق
کارمزدی و حقوق زنـدگـی مـی  
کنند، در این دوره ، بیـش از ھـر  
ــراز وجــود   ــفــاف اب دوره ای،  ش

موقـعـیـت اجـتـمـاعـی ـ  .  میکند 
ـران جـامـعـه   طبقاتی کل مزدبگـی
ـیـن   به وزنه ای سـنـگـیـن و تـعـی

در ایـن  .  کننده تبدیل شـده اسـت 
ـبـات و خـواسـتـھــای   دوره، مـطـال
کــارگــران در عــرصــه افــزایــش  
دستمزدھا، مبارزه و اعـتـصـابـات  
ــن   ــق و گـرفــت ـرای تـحــق مـداوم ب

در بیشتـر  ( حقوقھای پرداخت نشده 
موارد حقوقھای پرداخت نشـده از  

، ایــجــاد  ) ســه مــاه تــا یــکــســال 
سدھای دفاعی بشکل اعتصـاب  
ـیـکـارسـازی   برای جلوگیری از ب
ھای دسـتـه جـمـعـی، سـونـامـی   
ـروی کـارو   ـی بیکاری میلیونـی ن
ـرسـر دسـتـمـزد، صـحـنـه   مبارزه ب
سیاسی ــ اجـتـمـاعـی و شـکـل  
ـران تـحـت   ـقـاتـی در ای مبارزه طب
حاکمیت نظام جمھوری اسـالمـی  

 . را تعیین خواھد کرد 
 

 
به گزارش سایت اتحاد صبـح روز  

ــمــی از  ١٤  ــل کـری ــی ــد خـل ــن  اسـف
اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد  
کارگران ایران  به اداره اطـالعـات  
سنندج احضار و پس از نـزدیـک  
. به سه ساعت بازجوئـی آزاد شـد 

در این بازجوئی مـامـوریـن سـتـاد  
خبری اداره اطالعات شھر سننـدج  
با غیر قانونـی خـوانـدن اتـحـادیـه  
ــی را   آزاد کــارگــران ایــران، مـتــن

ـنـجـانـب  ـیـل  ( مبنی بر اینکه ای خـل
تاکنـون عضـو و فـعـال  )  کریمی 

اتحادیه آزاد کارگران بوده ام و از  
این پس از این اتـحـادیـه اسـتـعـفـا  
ـنـد و از   میدھم در برابر او گذاشـت
. وی خواستند تا آنرا امضـا کـنـد 

ـنـاع از   اما خلیل کریمـی بـا امـت
امضای این متـن، از مـوجـودیـت  
ـــی اتـــحـــادیـــه و تـــداوم   ـــانـــون ق

ھمچنیـن  .  فعالیتھایش دفاع کرد  
ــا اشــاره بــه   ــازجــوئــی ب ــن ب در ای
ــجــمــع کــارگــری در   بــرگــزاری ت
ـنـجـم   مقـابـل مـجـلـس کـه روز پ
اسفند ماه در اعتراض بـه حـداقـل  
ـرگـزار شـده بـود،   مزد خفت بـار ب
ـر قـانـونـی   چنین تـجـمـعـاتـی غـی
ـیـل کـریـمـی در   اعالم شد و خـل
ـراض کـارگـران،   دفاع از حق اعـت
برگزاری چنین تجمعاتی را حـق  
ـر ادامـه   مسلم کارگران خواند و ب
ـتـھـایـش بـه عـنـوان یـک   ـی فـعـال
کارگر در اتحادیه آزاد کـارگـران  

ــود  ــم ــد ن ــاکــی ــن  .  ایــران ت در ای
بازجوئی مامورین امنیتـی اعـالم  
کردند از این پس با اتحـادیـه آزاد  
کارگران ایران برخورد شدیـد تـری  
خواھند کرد و به ھر شکلی مانع  

 .تداوم فعالیتھای آن خواھند شد 
 

ـیـل کـریـمـی بـه   بازجویی خـل
ــگــر فشــار رژیــم   ــی نشــان روشــن
اسالمی به تشکلھای کـارگـری  
ــارزات کــارگــران بــر ســر   و مــب

بـه  .  خواست افزایش دستمزدھاست 
ـران   احضار و تھدید فعالین و رھـب
کارگری به خـاطـر دفـاعشـان از  
ــا   ــع ــارگــری وســی ــارزات ک مــب

ـم  ـی ھـمـانـطـور کـه  .  اعتـراض کـن
ـران   خلیل کـریـمـی و دیـگـر رھـب

ــر اتــحــادیــه آزاد   ــری دیــگ کــارگ
ـر   ـران، از جـمـلـه جـعـف کارگران ای
ـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی   عظـی
ــرده انــد، عضــویــت در   اعــالم ک
ـرپـایـی   تشکل ھای کـارگـری، ب
تجمعات اعتراضی برای پیگیری  
خواستھای مبارزاتی خـود و حـق  
ــه ای   ــای ــوق پ ــق ــصــاب،  ح ــت اع

ـران  .  کارگران است  محاکمـه رھـب
ــخـاطـر دفـاعشـان از   کـارگـری ب
خواستھای کـارگـران تـعـرض بـه  
ـری   این حقوق پایه ای و جـلـوگـی
ـــه   ــافــت ــانــی ــارزات ســـازم از مــب

ـری اســـت، احضـــار و   کـــارگــ
ـیـن   محاکمه و زندانی کردن فـعـال
ــد فــورا   ـبــران کـارگــری بـای و رھ

پرونده ھای قضایی  .  متوقف شود 
تشکیل شده برای ایـن کـارگـران  

ــغــو گــردد  ــورا ل ــد ف ــای ــه  .  ب ــم ھ
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

بـا  .  سیاسی باید فورا آزاد شـونـد 
ــل   ـی ـنـد مــحـاکـمـه خـل ـل صـدای ب
کریمی از چھره ھـای سـرشـنـاس  
ــدج را   ــن ــر ســن کــارگــری در شــھ

 . محکوم کنیم 
 

کمپین برای آزادی کارگران  
 زندانی 
 

ـنـد  ١٥  مـارس     6  , 1393  اسـف
 ٢٠١٥  

S h a h l a . 
Daneshfar2@gmail.

com 
http://free-them-

now.com 

 ٢١٧ طالعیه شماره  
 

 خلیل کریمی به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج احضار شد

 

 درحاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
94دستمزد   
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 اعتراضات 

 
 تجمع کارگران شرکت واحد تھران 

جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـی  :   اسفند ١٨ 
تھران و حومه  با تجمع در مقابل ساخـتـمـان وزارت تـعـاون،  

ـرای   کار و رفاه اجتماعی   مطالبات و خواستھای خـود را ب
  ٩٤ افزایش واقعی حداقل مـزد سـال   مذاکرات مزدی برای 

ھـایـی    کنندگان پـارچـه نـوشـتـه   در میان تجمع  .اعالم کردند 
ـیـن بـودن   ھا   وجود دارد که در آن  به مشکل اقتصادی و پـای

ــه   دسـتـمـزدھـای کـارگـران اشـاره شـده اسـت کـه از جـمـل
کارگران درد دارنـد؛  »:  توان به موارد زیر اشاره کرد   آنھامی 

ـتـصـادی،  »؛  «مشکل دستمزد دارند  برای کاھـش فسـاد اق
خط فقـر  »؛  «رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را خواھانیم 

بـا ایـن  »،  « ھـزار تـومـان ٧٠٠ سه میلیون تومان، دستمزد  
ـرورش مـحـروم    دستمزد  ھا فرزندان کـارگـران از آمـوزش و پ

ھای کارگران پایـان    شکنجه اقتصادی خانواده »؛  «شوند   می 
ـم مـاسـت »؛  «دھید  زنـدگـی  »؛  «دستمزد عادالنه حق مسـل

 .  «شایسته حق مسلم ماست 
 

 و ١٥ھای  دور جدید اعتراض کارگران فاز
  عسلویه١٦

ـنـد ١٨  ـرخــی  :    اسـف ـراضـات ب ــن دور اعـت ـی در پـی اول
 عسـلـویـه در  ١٦  و  ١٥ ھای پیمانکاری فـارھـای    شرکت 

ششم اسفند ماه، معادل یک تا دو ماه از معـوقـات مـزدی  
ـر کـارگـرانـی کـه  .  کارگران معترض پرداخت شد  اما سـای

  ١٧  ماه دستمزد خـود را طـلـب دارنـد از روز  ٥  تا  ٢ ھنوز  
. اسفند در اعتراض به این موضوع دست از کار کشیده انـد 

ـنـد بـا اجـتـمـاع در پشـت  ١٨ این کارگران صبح امروز    اسف
درب ورودی سایت تاسیسات پتروشیمی از حضور در مـحـل  

ـراض کـارفـرمـا  .  کار خودداری کردند  زیر فشـار ایـن اعـت
پرداخت دستمزد کـارگـران شـد و آنـان   ناگزیر به دادن وعده 

ـرض از  .  موقتا به اعتراض خود خاتمه دادند  کارگـران مـعـت
ـیـک »شرکتھای پیمانکاری   ،  «تـوانـمـنـد »،  «ارش مـکـان

ھـای رو    ھستند که در پروژه  «پناه سازان »و   «گستر   تالش »
ـنـد ١٦  و  ١٥ به اتمام فازھای      . منطقه عسلویه کار میـکـن

  ٥  به سه تا  ١٦  و  ١٥ اعتراضات دور اول کارگران فازھای  
ماه دستمزد معوقه که روز ششم اسفندماه آغـاز شـده بـود،  

ــمــانـکــاری   ـرس " کـارگــران پــنـج شــرکــت پــی ،  "   آذران گســت
 «ژرفـا »و   «ونـوسـان »،  «توانمند »،  «ارشک مکانیک »

ایـن  .  بودند کـه اعـتـصـاب آنـان چـھـار روز طـول کشـیـد 
کارگران در اعتراض خود بـا بسـتـن درب ورودی کـمـپ  
کارگری، از ورود و خورج ھرگونه خودرو به داخـل کـمـپ  

ـر ورودی  .  خودداری میکردند  ھـای    اما رفت و آمد از سـای

ـیـب در جـریـان ایـن اقـدام  .سایت جـریـان دارد  ـرت  بـه ایـن ت
ھای کمپ جز برای ورود و خـروج مـاشـیـن    اعتراضی درب 

ـنـد   حامل غذا و یا در موارد خیلی ضـروری دیـگـری مـان
ھایـی کـه    اعزام آمبوالنس بسته شده بود و کارگران شرکت 

ـبـکـار بـودنـد از ورود و خـروج   بابت مـعـوقـات مـزدی طـل
در پـی ایـن  .  کردند   ھا به داخل کمپ خودداری می   ماشین 

ـرخـی شـرکـت  ھـای    اعتراضات متحد و قدرتمند است که ب
ـنـد   آذران  »و   «ونـوسـان »،  «آزمـون فـلـز »پیمانکـاری مـان

ناگزیر شدند معادل یک تا دو مـاه از مـعـوقـات   «تر   گس 
 .مزدی کارگران معترض را پرداخت کنند 

 
تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر 

 ساختمان وزارت کار
ـرز  ( نفر از کارگران معدن سنگـرود  ١٠٠ :    اسفند ١٨  ـب ال
 ماه حـقـوق و حـق عـیـدی  ٢ در اعتراض به تعویق  )  غربی 

مـاه از سـوابـق  ١٩ پایان سال و ھمچنیـن درج نشـدن حـدود  
ای شان تحت عنـوان مشـاغـل سـخـت و زیـان آور در     بیمه 

ـیـش از   . تھران در مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کردنـد  پ
ـر از  ١٥٠  مھر مـاه سـال جـاری حـدود  ٦ این در تاریخ   ـف  ن

ـر کـرده   )  البرز غربی (کارگران معدن سنگرود   به تھران سـف
سـر انـجـام  .  و مقابل ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودنـد 

ھا اعتراض کارگـری در مـعـدن زغـال سـنـگ    پس از ماه 
 کارگر مشـمـول بـازنشـسـتـگـی  ٨٨ )  البرز غربی (سنگرود  

تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور امکان بازنشسته شـدن  
 .پیدا کردند که مراحل بازنشستگی انان در حال انجام است 

 
اعتصاب مداوم کارگران معادن زمستان 

 یورت 
کارگران بخـش شـمـال غـرب مـعـدن زغـال  :   اسفند ١٧ 

ـرای   ـبـا تـجـمـع در مـحـوطـه مـعـدن ب سنگ زمستان یورت
ـرداخـت   ـنـج روز گـذشـتـه، خـواسـتـار پ چھارمین بار طی پ

ـر از  کـارگـران  ٣٠٠ بیش از  .شان شدند    مطالبات معوقه   نف
مـعـروف بـه  ( شاغل در معادن زغال سنگ زمستان یـورت  

ـرداخـت   )   معادن شمال غرب و شرق  در اعتـراض بـه عـدم پ
 ماه و نیم حقوق و مزایا دسـت بـه اعـتـصـابـات مـداوم و  ٤ 

  ١٠٠٠ در معـادن زمسـتـان یـورت   . تجمع اعتراضی زده اند 
 . کارگر شاغلند 

 
زغال سنگ البرز  تجمع کارگران معدن

 شرقی
ـرارداد شـرکـت  ٦٠ :   اسفند ١٧   نفر از کارگـران طـرف ق

ـرز   ـب ھای پیمانکاری وابسته بـه شـرکـت زغـال سـنـگ ال
شرقی در شاھرود خواسـتـار دریـافـت حـقـوق مـعـوقـه خـود  

کارگران خواستار دریافت حقوق معـوقـه از آذر مـاه  .  شدند 
در   .  و نیز مزایا و عیدی و پـاداش خـود شـدنـد ١٣٩٣ سال  

 .این شرکت حدود سه ھزار نفر مشغول کار ھستند 
 

 اعتصاب کارگران پایانه و مخازن عسلویه 
ـرات و  ٦٠ :   اسفند ١٦   نفر  از کـارگـران واحـد تـعـمـی

ھا و مخازن پتروشیمی عسلویه کـار    نه   نگھداری شرکت پایا 
ـتـه گـذشـتـه ( از تاریخ سیزدھم اسفند ماه   ـبـه ھـف ) چھـارشـن

کنون در اعتراض به عدم پرداخت  دستمزد بھمن، عـیـدی    تا 
ـیـمـه     و ھمچنین پـاداش بـھـره ٩٣ و پاداش پایان سال   وری ن

ـرپـایـی  ٩٣ نخست سـال    بـه وجـود آمـده اسـت اقـدام بـه ب

 .اند   اعتراضات کرده 
 

  تجمع کارگران کارخانه ساریت
شـرق  )  ساریـت ( کارگران شرکت ساریه شمال :   اسفند ١٦ 

ـبـات و   مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقـوق، مـطـال
آنھا مدیر شرکـت   . معوقات خود در این شرکت تجمع کردند 

ـیـان سـبـز سـاری " را به تجمع در مقابل   ـران کـه  "  صنـدوق ای
مدیریت آن نیز با مـالـک شـرکـت سـاریـت اسـت، تـھـدیـد  

 .کردند 
 

 تجمع کارگران کارخانه تبریز کف 
بـه  اعتراض   کارگران کارخانه تبریز کف در  :  اسفند ١٦ 

ـر مـزایـای  ٦ عملی نشدن وعده پرداخت    مـاه حـقـوق وسـای
در آخـریـن   . جانبی خود، در محوطه کارخانه تجمـع کـردنـد 

  ٢٩  و ٢٨ ھای    تجمع کارگران کارخانه تبریزکف که در روز 
ـبـات   ـرداخـت مـطـال بھمن ماه انجام شـد کـارفـرمـا وعـده پ

ـنـده داده بـود ١٥ کارگران را حداکثر تا   ـتـه   .  روز آی بـه گـف
ـیـافـتـاده   کارگران؛ با وجود اتمام مھلت ھنوز اتفاق خاصی ن

ـبـات   . است  کارگران کارخانه تبریز کـف مـیـانـگـیـن مـطـال
 میلیون تـومـان ذکـر کـردنـد و در  ١٦ معوقه خود را حدود  

ـر    ادامه در خصوص مشکالت بیمه  ای خود گفتند؛ عـالوه ب
ـرداخـت  ٦   ماه حقوق، چندین ماه است کـه کـارفـرمـا از پ

 کند   بیمه کارگران به تامین اجتماعی خوداری می 
 

   تجمع کارگران شرکت عرف ایران
ـران » نفر از کارکنان شرکت  ٨٠ :   اسفند ١٦   «عـرف ای

ـیـت   در اعتراض به تاخیر در پرداخت حق بیمه و تھـدیـد امـن
شغلی کارگران پس از تغییرات مدیریتی ایـن شـرکـت، در  

 مـاه  ٤ نزدیک بـه    .مقابل شورای شھر تھران تجمع کردند 
ھای کارگران علی رغم اینکه از حـقـوقشـان    است که بیمه 

کسر شده به حساب تامین اجتمـاعـی واریـز نشـده اسـت و  
ــد نشــدن دفــتــرچــه  ــل تـمــدی ــه دلــی ــمــه    کـارگــران ب ھـای بــی

ـنـکـه   . انـد   شان با مشکل مواجه شـده   درمانی  عـلـی رغـم ای
ـنـد و بـا    کارگران شرایط کاری سختی را تـجـربـه مـی  کـن

ـیـن   مواد شیمیایی مختلفی سر و کار دارند اما مشمول قوان
گیرند و شرایط سـخـتـی    مشاغل سخت و زیان آور قرار نمی 

کـارکـنـان ایـن    . شـود   ھا درنظـر گـرفـتـه نـمـی   کار برای آن 
ـتـه ٢٢  تا  ٨ شرکت که بین   انـد،     سال سابقه  کـار دارنـد گـف

ـرداخـت   شرکت عرف ایران، ضمن قطع کردن تمام مزایـا و پ
نکردن حق سختی کار و کاھش اضـافـه کـاری در چـنـد  

ـر  ٢٠٠ ماھه  گذشته، با این رویکرد تصمیم دارد بیش از   ـف  ن
 .از پرسنل متخصص خود را تا پایان سال اخراج کند 

ھمچنین در پی تجمع امروز، نمایندگان کارگران ضمـن  
ـر   ـیـگـی امضاء طوماری از اعضای شورای شھر خواستند پ

 .شرایط شغلیشان باشند 
 

 تجمع کارکنان بازنشسته پتروشیمی آبادان 
 کارکنان بازنشسته پتروشیـمـی آبـادان  بـه  :  اسفند ١٦  

ــل   ـرداخـت نشـدن عـیـدی و حـقـوق خـود در مـقـاب ـیـل پ دل
ـیـز کـارمـنـد   . فرمانداری آبادان تجمع کـردنـد  سـھـراب خـائ

ھـا    ما سال :  بازنشسته و نماینده تجمع کننذگان اظھار داشت 
ترین شرایط کار کردیم و در    در پتروشیمی آبادان و در سخت 

ـرار    این سال  ـیـز ق ھا در مـعـرض مـواد شـیـمـیـایـی مضـر ن

 اخبار کارگری 
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 سال خـدمـت و  ٣٤ خائیز با بیان اینکه من بعد از    . گرفتیم 
ـروشـیـمـی آبـادان    دیگر دوستان من بعد از سال  ـت ھا کار در پ
معیشت و عیدی قطع شـده و  : بازنشسته شدیم، عنوان کرد 

ـتـی   . ھیچ کسی وجود ندارد تا پـاسـخـگـوی مـا بـاشـد  وق
ـبـاس و    پولی به ما پرداخت نمی  شود چگونه معـیـشـت و ل

ـم و شـرمـنـده خـانـواده   ـی خوراک خانواده خود را تـھـیـه کـن
ھـای بـازنشـسـتـگـی    به صـنـدوق :  وی گفت  . خویش نباشیم 

ـنـد تـا زمـانـی کـه   ـت صنعت نفت رجوع کردیم و به ما گـف
توانیم پول شـمـا را    کارفرما پول را به ما پرداخت نکند نمی 

ـنـد  .  پرداخت کنیم  ـت به پتروشیمی مراجعه کردیم و به ما گف
ـیـد و بـه مـا رأی   به دیوان عـدالـت اداری شـکـایـت کـن

از رای دیـوان عـدالـت اداری یـک    . حاکمیت داده اسـت 
کپی تھیه کردیم که ھم اکنون نـزد مـن اسـت کـه در آن  

ھای پتروشیمی آبـادان نـوشـتـه کـه شـکـایـت    برخالف گفته 
ـیـش فـرمـانـدار   . نامبرده غیر وارد تشخیص داده شده اسـت  پ

ـنـده عـالـی دولـت و بـاال  ـریـن مـرجـع    آبادان به عنوان نـمـای ت
بـه مـا مـربـوط  :  شھرستان آمدیم که وی به ما پـاسـخ داد 

 .شود   نمی 
 

سازی  اعتصاب کارگران کارخانه کشتی
 صدرا در مازندران

سـازی صـنـایـع   کارگـران شـرکـت کشـتـی :  اسفند ١٤  
ـرداخـت   دریایی ایران صدرا دریای مازندران، در اعتراض به پ

  .نشدن حقوق معوقه خود کار را تعطیل کردند 
 

کارگران کارخانه کاشی کویر یزد دست به 
 اعتصاب وتجمع زدند

ـر  :   اسفنـد ١٣  ـراضـات اخـی در پـی اعـتـصـابـات و اعـت
کارگران کارخانه ھا ی یزد ایـن بـار کـارگـران کـارخـانـه  
کاشی کویر یزد با اعتراض بـه وضـعـیـت مـالـی بـد ایـن  
ـروی ایـن شـرکـت   کارخانه و مشکالت معیشتی خـود روب

مسئولین این کارخانه به جای پـاسـخـگـویـی    .تجمع کردند 
به این اقدام معتراضانه کارگران در آستانه سـال جـدیـد، بـا  
احضار نیروی انتظامی در محل پاسخ این کارگران را داده  

بر اساس گفته یکی از کارگران از ماه اردیبـھـشـت تـا   . اند 
 مرحله دستمزد آن ھم بصورت نـاقـص  ٦ کنون کارگران تنھا  

دریافت کرده اند کـه در پـی ایـن بـی عـدالـت کـارخـانـه  
 ! بار اعتصاب و اعتراض کرده اند ٩ تاکنون  
 

 تجمع اعتراضی کارکنان برق 
کارکنان شرکت برق منطقـه ای تـھـران در  :   اسفند ١٢ 

ـرسـنـل   اعتراض به تبعیض در دریافت حقوق و مزایا میـان پ
ـر مـجـمـوعـه   وزارت خانه ھا با شرکت ھای تخـصـصـی زی

  .مقابل مجلس  تجمع کردند 
 

حضور خانواده ھا ی کارگران دراعتراض 
 واعتصاب کارخانه ھای کنتور سازی ایران 

ـر از کـارگـران  ١٥٠ در اعتراض به  اخراج  :  اسفند ١٢  نف
ـتـور  ٨٢٠ و  تعویق پنج ماه حقوق    کارگر دو کـارخـانـه کـن

ـیـان  در قـزویـن،کـه   ـران سازی ایران و صنایع کـم مصـرف ای
تحت مدیریت یک کارفرما فعالیت دارنـد، کـارگـران ایـن  
دو واحد صنعتی دست از کار کشـیـدنـد و در سـالـن غـذا  

  .خوری تجمع کردند 

کارگران معترض، این کارخانه در سال جـاری   به گفته 
ـرخـوردار شـده   افزایش تولید داشته و از منابع مالی خوبی ب
اما کارفرما از مھر ماه سال جاری تا کنون ھر ماه بـجـای  

الـحـسـاب    حقوق کامل، مبالغ بسیار کمی را بصورت عـلـی 
 .پردازد   به بھانه کمبود منابع مالی به کارگران می 

ـرض کـه تـا  :   اسفند ١٣  در دومـیـن روزکـارگـران مـعـت
ـبـات خـود   حوالی ظھر دیروز نسبت به پرداخـت شـدن مـطـال
ـرداخـت نشـدن دسـتـمـزد   امیدوار بودند زمانی که متـوجـه پ

ـراض    شدند فعالیت  ھـای کـاری روزمـره را بـه نشـانـه اعـت
به گزارش ایلنا ، در کارخانه کنتور سـازی  .  متوقف کردند 

ـنـد مـاه ١٣ ( ایران، تجمع اعتراضی امـروز صـبـح   از  )   اسـف
کارگران کنتور سازی انجام شده که خانواده ھـای و   طرف 

ـیـز درا جـتـمـاع امـروز حضـور   ھمسران کارگران معتـرض ن
 .اند   داشته 
 

اعتصاب کارگران پیمانی منطقه عملیاتی 
  پارسیان

ـری  :   اسفند ١٢  ـراب ـیـمـانـی در واحـدھـای ت کـارگـران پ
ـیـک و حـراسـت تـحـت   سبک و سنگین، خدمات، مـکـان
ـنـد شـھـاب جـم،   مسئولیت چند شرکت پیمـانـکـاری ھـمـان
ـرژی، مـوج سـبـز   صفای جم، ارمغان سیرجنوبـی، پـارسـا ان

در اعتـراض  )  تابناک ( فراشبن در منطقه عملیاتی پارسیان  
دسـت از کـار     به  تاخیر و تبعیض در نحوه پرداخت حـقـوق 

ـیـاتـی   ـل کشیده و مقابل ساختمان حراست شرکت منطقه عـم
 . واقع در شھرستان المرد استان فارستجمع کـردنـد    پارسیان 

ـرداخـت   کارگران معترض گفتند حقوقشان ھر ماه با تاخیر پ
مـاه،    عالوه بر تعویق یـک مـاه حـقـوق در بـھـمـن .  شود   می 

مطالبه دیگر کارگران دریافت پاداش بھرھوری شش مـاھـه  
شرکت نفـت    . اول سال، حق عیدی و سنوات پایان سال است 

ـیـمـانـی   ـراردادی و پ ھر سال دو بار به کارگران رسـمـی، ق
ـرداخـت    شاغل در منطقه زاگرس جنوبی پـاداش بـھـره  وری پ

کرد اما امسال طـبـق ابـالغ دسـتـورالـعـمـلـی از سـوی    می 
ـرداخـت پـاداش بـھـره  ـرای پ وری    وزارت نفت ھیچ سھـمـی ب

ـروژه  ھـای در دسـت    کارگرانی که بصورت پیمانکاری در پ
احداث منطقه زاگرس جنوبی مشغول کار ھستند، در نـظـر  

 .گرفته نشده است 
 
 

تجمع اعتراضی  کارگران شھرداری 
 کمالشھر

ـنـد ١٢  کـارگـران شـھـرداری کـمـالشـھـر کـه بـه  :   اسـف
نیروھای شرکتی معروف ھستند، خواستار دریافت حقـوق و  
دستمزد کامل خود بوده و برای تحقق این خـواسـتـھـا دسـت  

 به تجمعات اعتراضی زدند 
 

تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مھر در فاز 
  پردیس٥

متقاضیان مسکن مھر شھر جدید پردیس بـا  :   اسفند ١٢ 
 ایـن شـھـر  ٥ ھای مسکن مھر فـاز    حضور مقابل ساختمان 

ـیـن  . دست به تجمع زدند  ھـا،    در این تجمع که با حضـور دورب
ھـای گـروھـی ھـمـراه بـود،    تصویربرداران و خبرنگاران رسانه 

متقاضیان مشکالت خود را گفته و خواھان رساندن صـدای  
خود به مسئوالن شدند با توجـه بـه مشـکـالت مـوجـود در  

ـیـش مسـئـوالن وزارت راه و    بخش زیرساخت  ھـا، چـنـدی پ
شھرسازی درخواست افزایش وام مسکن مھر را داشتند کـه  
پس از تصویب ایـن درخـواسـت در شـورای عـالـی پـول و  

 .اعتبار، این بخشنامه تاکنون اجرایی نشده است 
 

 اعتراض کارگران پایانه مخازن بوشھر
ـیـمـانـی شـرکـت  ٢٠٠ :   اسفند ١٣  ـر از کـارگـران پ ـف  ن
مـاه و    ھا و مخازن پتروشیمی بندر ماھشھر حقوق بھمن   پایانه 

کارگران کـه بـه   . اند   حق عیدی پایان سال را دریافت نکرده 
ـروی انسـانـی    واسطه شرکت  ـی ـیـام  »ھای تامین خدمـات ن پ

ـروگـاه »و   «پازالن  ـی در   «ھـای خـوزسـتـان   نصب و تعمیرات ن
ھا و مخازن پتروشیمی ماھشھر ھستنـد    استخدام شرکت پایه 

در روزھای اخیر با مراجعه به مسئوالن این شـرکـت نسـبـت  
ـرض شـده  ـبـه    در روزھـای سـه  . انـد   به وضع موجود مـعـت شـن

ـبـه  ) دوازدھم اسفند (  ـنـد ( و یـکـشـن گـروھـی از  )  دھـم اسـف
ـیـام پـازالن در   کارگرانی که ھم اکنون از طریق شـرکـت پ

ھـا و مـخـازن    قسمت انتظامات و نگھبانی شـرکـت پـایـانـه 
ـر   پتروشیمی بندر ماھشھر مشغول کارند با مراجعه بـه دفـت

بـه   . انـد   مدیریت خواستار پرداخت مطالبات مزدی خـود شـده 
 و مـخـازن    ھـا   گفته کارگران ھرچند مدیریت شرکت پایـانـه 

پتروشیمی بندر ماھشھر در پـاسـخ بـه کـارگـران مـراجـعـه  
ھا را داده اسـت امـا    کننده وعده پرداخت مطالبات مزدی آن 
ـیـن    کارگران از بابت عملی شدن این وعده  ھا چندان خوش ب

  ٩١ اند که ھنوز بابت پاداش بھره وری سـال    نیستند و گفته 
  . طلبکار ھستند ٩٣ و نیمه نخست سال  

 ژه روز جھانی زنوی
  اسفند١٧) مارس٨(

 
مصاحبه سایت اتحاد با مریم محمدی به 

 مناسبت روز جھانی زن
ــحــاد  ــکــی از روزھــای  :  ســایــت ات ــی زن، ی روز جــھــان

ستم بـه زنـان در  .  اعتراضی جھانی به ستم و نابرابری است 
ـریـن آنـھـا،   سرتاسر دنیا از پیشرفته ترین تـا عـقـب مـانـده ت
ھمچنان بخشی از ساختار فرھنگی اجتماعی و اقتـصـادی  
ـیـش   سیاسی حاکم بر جھان امروز است و علیرغم گـذشـت ب

 مارس به عنوان روز جـھـانـی زن  ٨ از یکصد سال از اعالم  
ـر زنـان صـورت   که با ھدف پایان دادن به ھر گونه ستمی ب
ـبـش   ـم جـن گرفت ھنوز این ستم با وجود پیشـرویـھـای عـظـی
ـفـی   ـل زنان در کشورھای پیشرفته و صنعتی به اشکال مخت
ـنـد   ادامه دارد و تا آنجا که این مسئله به کشورھـایـی مـان
ـر   ـم ب کشورھای منطقه خاورمیانه و ایران مربوط میشود ست
ـر   زنان و تبعیض جنسیتی بخشی از قوانین حقوقی حـاکـم ب

به ھمین دلیل نیز در این کشورھا و بویـژه  .  این کشورھاست 
ایران، جنبش زنان یکی از عظیم ترین جنبشھای اجتـمـاعـی  
است و در صحنه تحوالت اجتماعی این کشورھا حضـور و  

ـر  .  نقش تعیین کننده ای دارد  ـم ب واقعیت این است کـه سـت
زنان و تبعیض جنسیتی نه از روز اول با بشر زاده شـده اسـت  
ـلـف تـاریـخ   و نه در مناطق مختلف دنیا و دوره ھـای مـخـت

ـم  .  زندگی بشر به یکسان وجود داشته است  به این معنا سـت
بر زنان و تبعیض جنسیتی ھمـیـشـه تـابـعـی از مـنـاسـبـات  
اقتصادی سیاسی حاکم بر زندگـی بشـر بـوده و ریشـه در  
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ـرای حـفـظ سـلـطـه   جامعه طبقاتی و منافع طبقات حاکـم ب
در این زمینه نگاھی به زنـدگـی  .  طبقاتی شان داشته است 

ـم مـحـمـدی  .  زنان در ایران خود گویای ھمه چیز اسـت  مـری
یکی از فعالین جنبش زنـان کـه ھـمـدوش بـا ھـمـکـارانـش  

نـدای زنـان  "  فعالیت برابری طلبانه ای را با صدائی تـحـت  
انجام میدھند و خود به دلیل موقعیت شـغـلـی اش در  "  ایران 

بسیاری از کارخانه ھا شاغل بوده است طی گفتگـوئـی بـا  
ـراز مسـرت و   سایت اتحاد با تبریک روز جـھـانـی زن و اب

 مـارس بـه عـنـوان روزی کـه  ٨ خوشحالی از فرا رسـیـدن  
فرصتی را برای سخن گفتن از زنان فـراھـم کـرده اسـت در  
رابطه با موقعیت زنان کـارگـر در کـارخـانـه ھـا و مـراکـز  

بی شک وضعـیـت زنـان کـارگـر از  :  تولیدی اظھار داشت 
اما بـا نـاامـنـی  . وضعیت کلی کارگران در ایران جدا نیست 

ـیـکـاری کـه امـروزه بـه بـخـشـی از   شغلی و موج عظیم ب
ـبـدیـل شـده اسـت،   شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران ت

ـنـد  ـتـی ھسـت بـه طـوریـکـه  .  زنان اولین قربانی چنین وضـعـی
ـرای   ـفـاده را از ایـن اوضـاع ب کارفرمایان بیشترین سوء اسـت

ـیـدی  .  کسب سود بیشتر میکنند  دراکثر کـارخـانـجـات تـول
کارگران زن امـری رایـج     نابرابری در وضعیت حقوقی برای 

ـری نسـبـت بـه مـردان  .  است  زنان از حقوق و مزایـای کـمـت
برخوردارند و این وضعیت نابرابر با شیوه ھای مختلف اعمـال  

فشار بیشتری متوجه زنان کارگر ھست و به بھـانـه  .  میشود 
ـرنـد  ـرار مـیـگـی . ی زن بودن، مورد بی حقوقی مضاعفـی ق

سـرعـت  :  وی در توضیح بیشتر وضعیت زنان کـارگـر گـفـت 
در بیشتر کارخانـجـات در جـریـان    تولید و شدت کاری که 
به این صورت که در ازاء سـاعـت  . است باور کردنی نیست 

معین، آمار مشخصی از تولید را از کارگران میخـواھـنـد و  
وقتی نوبت زنان میرسد، بواسطه زن بودنشان، بـھـانـه جـوئـی  
ـیـد در سـاعـت آغـاز   ـریـن تـول ـیـسـت ھا برای دست یابی به ب

سرعت کارتان کم است و  "کارفرمایان اغلب چوب  . میشود 
ـرار  "  به آمار مورد نظر نرسیده اید  را باالی سر زنان کارگـر ق

میدھند و از این منظر ھمیشه شمشیر اخراج را بر روی سـر  
ـر از زنـان کـارگـر   آنان نگه میدارند تا ھر چه بیشتر و بیشت

کارفرمایان به خوبی به موقـعـیـت فـرو دسـت  .  کار بکشند 
ـیـل     اقتصادی و اجتماعی زنان اشراف دارند و  به ھـمـیـن دل

ـر آنـان کـوتـاھـی   برای کسب سود بیشتر از ھیچ فشاری ب
ـریـن   . نمیکنند  در خیلـی از کـارخـانـجـات زنـان را در بـدت

قسمتھای کارخانه قرار مـیـدھـنـد کـه بـه لـحـاظ شـرایـط  
ـبـاشـد  در  .  محیطی بسیار طاقت فرسا و بدون امکـانـات مـی

برخی از کـارخـانـجـات، زنـان را بـه صـورت روزمـزدی و  
احتساب حقوق روزانه مقرری اداره کـار و بـدون احـتـسـاب  
روزھای تعطیل و مرخصی و بدون بیمه به کار میـگـمـارنـد،  

تحت بیشترین فشار کـاری، حـقـوق مـاھـیـانـه     به طوریکه 
 ھزار تومان ھم نمیرسـد و بـه ھـمـیـن  ٤٠٠ اغلب زنان به زیر  

دلیل بسیاری از آنان مجبور به بردن بخشی از کار به مـنـزل  
ازای ساعات طوالنی کار در منزل ھم مبلـغ   میشوند تا در  

مریم محمـدی در ادامـه ایـن  . بسیار ناچیزی گیرشان بیاید 
ـر     : گفتگو افزود  گذشته از اینھا، ھمواره این فشار روحی ب

و مھارت و تخصصی را     سر زنان ھست که نیروی کارشان 
ـرای   که دارند باید در مقابله با مردان به اثبات برسانند تـا ب

ایـن   .  ادامه اشتغال قادر به تثبیت جایگاه شغلی شان بشوند 
فشار روحی و فشار کار فـیـزیـکـی مضـاعـف در مـراکـز  
تولیدی و صنعتی در حالی بر زنان کارگر اعمال می شـود  

که مسئولیت خانه و امور فرزندان نیز بر دوش آنـان اسـت و  
ـرون   ـی بعد از ساعتھا کار طاقت فرسا وقتی از محیط کار ب

در خـانـه آغـاز مـیـشـود،   میایند تازه شیفت بعدی کارشان  
ـیـدا   کاری که ساعتی ندارد و تـا پـاسـی از شـب ادامـه پ
میکند و عمال ھیچ فرصتی جھت استراحت برایشـان بـاقـی  
ـنـد  . نمی ماند تا بتوانند توان از دست رفته شـان را بـاز یـاب
: وی در رابطه با آموزش کودکان و مـھـد کـودک گـفـت 

ـبـود مـھـد ھـای کـودک در مـراکـز   موضوع فرزندان و ن
ـنـه مـھـد کـودک ھـا در   کاری و ھمچنین باال رفتن ھـزی

بـا تـوجـه بـه  .  سطح شھر دغدغه جدی زنان کارگر میباشد 
ـیـت زیـادی ازآمـوزش   اینکه در سیستم آموزشی ما مسـئـول

ـرار دارد     تحصیلی  ـر دوش خـانـواده ھـا ق کودکان عـمـال ب
ـنـد و بـایـد تـمـامـی   بیشتر زنان متحمل این فشار نیز ھسـت

ـنـد    کمبود ھای آموزشی  ـران کـن . کودکان را در خانـه جـب
ـرای   اینگونه است که میبینید ھیچ فراغ خـاطـری حـتـی ب

ـیـل ھـم  .  لحظه ای برای زنان باقی نمی ماند  بـه ھـمـیـن دل
ـرای زنـان   ھست که در برخی اتفاقات و سوانح کاری که ب
کارگر پیش میاید نداشتن ھوشیاری کامل ھمیـشـه یـکـی  

ـم مـحـمـدی در  .  از عوامل چنین سوانحـی بـوده اسـت  مـری
در  :  رابطه با تصویب طرح اشتغال پایدار زنـان اظـھـار داشـت 

سال گذشته با تصویب طرح اشتغال پایدار زنان که مسائلـی  
ھمچون افزایش مرخصی زایمان و کم کردن ساعات کـاری  

ـیـت شـغـلـی آنـان     زنان را با خود به ھمراه  داشت عمـال امـن
در     بیش از پیش به مخاطره افتاد و ممانعـت از کـار زنـان 

مشاغل شیفتی و ساعات عصر بھانه ای دست کارفرمایـان  
ــن   ــی ــان در چـن ــکــار گــمـاردن زن ــان در صــورت ب ــا آن داد ت

ـنـد ( موقعیتھایی   دسـت بـه بـاج  )  که اینکار را نیـز مـیـکـن
خواھی از زنان کارگر بزنند و ھمانند کار ممنوعـه بـا دادن  
چنین موقعیتھایی به زنان برخورد کننـد و از ایـن رھـگـذر  
بھانه موجھی برای حذف بسیاری از مـزایـا از جـمـلـه حـق  

وی در بـاره  .  شیفت و بیمه در مورد زنان کارگر بدست آورند 
راسـتـش االن  :  شرایط زنان در بیرون از محـیـط خـانـه گـفـت 

ـتـصـاد و حضـور   دیگر زنان بدلیل حضور در چرخه کار و اق
تثبیت شده در تمامی عرصه ھای زندگی اجتماعی، دیـگـر  

ـلـی از ایـن     زنان چندین دھه پیش نیستند و  تذکر و مسـائ
ـنـد  ـر آمـیـز مـیـدان ـی بـه   .  دست را نسبت به خود بشدت تحـق

ھمین دلیل طرحھایی مانند طرح آمران به معروف و نـاھـیـان  
از منکر که اساسا در رابطه با موجودیت زنـان بـه تصـویـب  
ـرای   رسیده است شرایطی را پدید آورده که دست ھر کسی ب
ھر امر و نھی ایی نسبت به زنان در کوچـه و خـیـابـان بـاز  
ـیـونـھـا   ـل گذاشته شده است و این چیزی نیست که برای مـی

ھـر روزه شـاھـد افـزایـش مـیـزان   زنی که در ایـن کشـور  
گذشتـه  .  و مھارتھایشان ھستیم قابل تحمل باشد  تحصیالت  

از این مسئله، نداشتن بسیاری از پشتیبانی ھای حقوقـی و  
ـر بـا مـردان در تـمـامـی   ـراب عدم برخورداری زنان از حقوق ب

ــان را در   ــات اجــتـمــاعــی، زن ــدگــی   عـرصــه ھــای حــی زن
ـرار داده اسـت  ـم  .  خانوادگی نیز در موقعیت اسفباری ق مـری

زنـان     ما در شرایطی از وضعیـت دردنـاک :  محمدی افزود 
ـم و   ـرار داری ـیـسـت و یـک ق صحبت میکنیم که در قرن ب
ـر سـازی   ـراب ـنـه ب جامعه بشری دستاوردھای زیادی در زمـی

ـم  .  موقعیت زنان در دنیا بدسـت آورده اسـت  ـی مـا نـمـی تـوان
چشمانمان را بر روی این پیشرفتھا ببندیم و نیمی از جامعـه  

ـران  .  را نادیده بگیریم  از ھمین رو ھم است که امـروز زنـان ای

در موقعیت بشدت معترضی نسبت به شرایط تـحـمـیـل شـده  
ـتـگـو در رابـطـه بـا   بر خود قرار دارند وی در پایان ایـن گـف

ـران " فعالیتھای خود و ھمکارانش در   اظـھـار  "  نـدای زنـان ای
طـومـاری بـا مـوضـوعـیـت     ما در یکسال گذشـتـه :  داشت 

ـر و   ـراب تثبیت حق طالق برای زنان که الزمه یک زندگی ب
ـیـن  ـیـن حـقـوق     مطابق با موازین انسانی است و ھمچـن تـعـی

ـر   بیکاری برای تمام زنان بیکار در دوران بیکاری، مشتمل ب
 امضاء تھیه کردیم و آنرا روز نھم اسفند ماه با تـوجـه  ١٠٠٠ 

 مارس روز جھانی زن به دفتر زنـان ریـاسـت  ٨ به فرا رسیدن  
ـم  ـنـھـا گـوشـه بسـیـار  .  جمھوری تحویل دادی ایـن طـومـار ت

کوچکی از تالش ما زنان ایران برای دست یابی بـه حـقـوق  
ـیـت مـیـدانـی بـا   برابر با مردان است کـه طـی یـک فـعـال

ـرای   .  کمترین امکانات به انجام رسید  بی شـک تـمـایـل ب
ـیـش    تغییر ساختار ھای حقوقی  زنان در جامعه ما بسـیـار ب

ـرای رسـانـدن صـدای   از این است و این میتواند اولین قـدم ب
ـرده   زنانی باشد که سالھا از بیحقوقی و ستم جنسیتی رنـج ب

 پایان . اند و صدایشان شنیده نشده است 
 

گرامیداشت ھشت :کانون نویسندگان ایران
 مارس روز جھانی زن

از آن ھشت مارس که زنان کارگر بافنـده ی نسـاجـی   
در نیویورک به اعتصاب و اعتراض دسـت زدنـد و تـوسـط  
. پلیس سرکوب شدند، نزدیک به یک ونیم قرن می گـذرد 

در  .  خواست آنھا افزایش دستمزد و بھتر شدن شرایط کار بود 
ـلـف و   فاصلھی این یک ونیم قرن زنان در کشورھای مـخـت
به درجات گوناگون توانسته اند بـه بـخـش ھـایـی مـھـم از  
ـم   ـنـد، بـا ایـن ھـمـه ھـنـوز مـورد سـت مطالباتشان دست یـاب

ھمین ماه  پیش بـود  .  مضاعف، تبعیض و نابرابری قرار دارند 
که در مراسم اسکار یکی از زنان برنده ی جـایـزه از پشـت  
تریبونی که میلیون ھا تن در سراسر جھان بیننده و شـنـونـده  
ی آن بودند، خواستار برابری دستمـزد زنـان و مـردان شـد و  

ـرار گـرفـت  در شـرایـطـی کـه در  .  مـورد تشـویـق فـراوان ق
ـری دسـتـمـزد زنـان و   ـراب کشورھای پیشرفته ی صنعـتـی ب
ـیـجـه   ـت مردان ھنوز از مطالبات جنبش زنان است، می توان ن

به ویـژه  .  گرفت در دیگر کشورھا وضع به مراتب بدتر است 
در یک سال اخیر نظام واپس گرای مردساالر تـوحـش خـود  

در مـنـاطـق آشـوب زده  .  را در اوجی تازه به نمایش گذاشت 
ی خاورمیانه و آفریقا زنان به اسارت درآمدند، مـورد تـجـاوز  
ـرده،   جمعی قرار گرفتند و جلوی چشم مردم دنیا ، ھمـچـو ب

ـبـی   .در بازار خرید و فروش شدند  ـری طـل در ایران جنبش براب
زنان که بخشی از جنبش جھانی زن و ھشت مارس نمـاد آن  

حتی اسـیـد پـاشـی  .  است، حضوری نیرومند و پردامنه دارد 
ـبـات خـود کـه در   ھای زنجیره ای نتوانست آن را از مـطـال
ـیـسـت،   ـری ن ـراب کلی ترین بیان چیزی جز حقوق انسانی و ب

اقشار مختلف زنان بـه صـورت ھـای گـونـاگـون  .  دور کند 
ـرمـنـد  .  مورد ظلم و تبعیض قرار می گیرند  از جمله زنان ھـن

ھمچنان در ابراز ھنر خود با موانع و تبـعـیـض ھـای بسـیـار  
مواجه ھستند؛ صدای آنھا مـمـنـوع اسـت و مـورد انـواع و  

ھشت مارس روز زنان و مـردانـی   . اقسام سانسورھا قرار دارند 
ـراض دارنـدو   ـبـعـیـض ھـا اعـت است که به این ستـم ھـا و ت
خواھان برابری انسان ھا در تـمـامـی عـرصـه ھـا از جـمـلـه  

قوانین و رفتـارھـا بـایـد بـه  . عرصه ی ھنر و ادبیات ھستند 
ـم   . نفع این برابری تغییر کند  ـران ھشـت کانون نـویسـنـدگـان ای
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ـرمـنـد   مارس را به تمامی زنان به ویژه زنان نویسـنـده و ھـن
ـران  . سراسر جھان تبریک می گوید   کانون نـویسـنـدگـان ای

 )٢٠١٥  مارس  ٥  (١٣٩٣ اسفند   ١٤ 
 

 ٢٠١٥مارس٨ -به مناسبت روز جھانی زن 
ـرای ھـمـه   سالی که گذشت سالی پرنشـیـب و فـراز ب

در این سال، سـرمـایـه بـحـران  .  مردم دنیا و به ویژه زنان بود 
زده و ھار، ھمه جا را لگدکوب قدم ھای منحوس خـویـش  
ـیـاد گـرا را تـحـت   ـن نموده و گروه ھا و جریانات مرتجع و ب
ـم کـرد و   عناوین و نام ھای مختلف در این جا و آن جا عل
به جان مردم انداخت تا به قیمت کشتار و تجاوز وحشـیـانـه  
توده ھای مردم و در صدر آن زنان برایش سود و سرمایه بـه  
ارمغان بیاورند و در ھرکجا که امکانش وجود داشته باشـد  

اگرچه زنان در سال گـذشـتـه     . جای پایی برایش باز کنند 
ـر و خـریـد و   ـری و فـق بیش ازپیش قربانی استثمار و نابراب

ـران  :  فروش و خشونت و تجاوز قرار گرفتند و از جمـلـه  دخـت
دانش آموز در نیجریه ربوده شـده و بـه اسـارت درآمـدنـد و  
ـنـد، زنـان   بعضا  مجبور شدند با ربایندگان خـود ازدواج کـن
ـنـد،   ـت ـرار گـرف ایزدی ھمچون بردگان در مـعـرض فـروش ق
دختران ھندی بارھا مورد تجاوزگروھی قرار گرفتنـد و در  

امـاواقـعـیـت  ...  ایران به صورت زنان اسید پاشـیـده شـد و  
ـراضـات   ـقـابـال  بـا اعـت اینست که این حمالت سـبـعـانـه مـت

درھنـد  .  گسترده مردم و بخصوص زنان نیز مواجه شده است 
و ترکیه تظاھرات گسترده مردمی علیه تجـاوز بـه زنـان و  
ـراضـات وسـیـعـی   دختران صورت گرفت و در ایران نیز اعـت
علیه اسید پاشی، این تھاجم سیستماتیک و برنامـه ریـزی  

در سال گذشته اگـرچـه  .  شده را در ھمان ابتدا متوقف کرد 
ریحانه جباری به ناحق و به جرم دفاع از خود اعدام شـد و  
ظاھرا تالشھایی که برای متـوقـف نـمـودن ایـن حـکـم در  
ـنـد   جریان بود به موفقیت نیانجامید امـا ھـمـگـان مـی دان
اعتراضات و افشاگری ھایی کـه در حـول و حـوش ایـن  
ـر گـذار   ـی قضیه صورت گرفت تا چه حد آگاھگرانه و تـأث

ـلـمـان و  .  بوده است  جایگاه پررنگ زنان در اعتراضـات مـع
ـیـان   پرستاران و در اعتراضات خانواده ھای کارگران و زنـدان
ـبـعـیـض و بـی   دربند و ھمچنین در اعتراض علیـه انـواع ت
ـر قـابـل   حقوقی که به اشکال مختلف صورت گـرفـت غـی

نقش زنان مبارز در مقاومت شکوھمند مـردم     . انکار است 
ـریـن   کوبانی و عقب راندن نیروھای مرتجع داعش، درخشانت
نمونه نقش آفرینی زنان در سال گذشتـه بـود و بـه اتـکـاء  
ھمین جایگاه که به قیمت سنگینی ھم به دست آمد، زنـان  
ـره در   موفق شدند قانون اساسی ویژه ای را در کانتون جـزی
ـیـغ دشـمـن   ـر ت بحبوحه جنگ داعش علیه کـوبـانـی و زی
مرتجع و وحشی، به نفع زنان تصویب و به مرحـلـه اجـرا در  

ـر  .  آورند  ـیـشـت ـرای مـا ب اھمیت تصویب این قوانین وقتـی ب
ـیـه   ـیـان روشن خواھد شد که در نظر بگیریم اینھا بنـدھـای ب
ـنـی   ـی یک سازمان یا گروه از فعالین زنان نبوده بلکـه قـوان
ـتـون الزم االجـرا مـی   ھستند که ھم اکـنـون در ایـن کـان

ـیـابـی بـه  .  باشند  ھرچند نباید از نظر دور داشـت کـه دسـت
ـنـھـا در جـامـعـه ای عـاری از   برابری کامل زن ومـرد ت
استثمار امکان پذیر می باشد اما ھر گامی به جـلـو کـه  
ـرداشـتـه شـود بـه انـدازه خـود   در جھت احقاق حقوق زنـان ب

ـر و تشـدیـد  .  ارزشمند است  در کشور خودمان با تعمیق فـق
ـری از زنـان بـه   بیکاری روزبه روز شاھد ورود تعداد بیـشـت

ـیـل کـار در   ـب ـر رسـمـی از ق عرصه کار و مشـاغـل غـی
رسـتـوران ھـا و کـارگــاه ھــای ســبـزی پــاک کــنـی و  

ـم  ـره مـی بـاشـی ایـن  .  دستفروشی درخیابان ھا و مترو و غـی
زنان بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی بـدون داشـتـن  
ساعت کار معین و غالبا بدون ھیچ قراردادی در مـحـیـط  
ـنـد  . ھای ناامن و غیر بـھـداشـتـی مشـغـول بـه کـار ھسـت

ـر خـط   ـر زی ـراب ھمچنین می دانیم حفظ دستمزدھای چند ب
فقر برای کارگران تنھا به قیمت استفـاده از کـار رایـگـان  
. زنان در خانه جھت بازپروری نیروی کار میسر می گـردد 

اکنون بیش از ھرزمان دیگر فعالین کارگری باید وظـایـف  
ـقـه   خطیر خود را دریابند و زنان را نه به مثابه متحدیـن طـب
ـقـه کـارگـر بـا امـر   کارگر، بلکه به عنوان بخشی از طـب
ـرای مـتـشـکـل کـردن آن ھـا   تشکل یابی آشنا سازند و ب

اکنون دیگر خواسته ھـای زنـان  .  ابتکارعمل به خرج دھند 
نمی تواند تنھا محدود به حق طالق و دیه برابر باشد بلـکـه  
فراتر از ھمه اینھا زنان خواھان افـزایـش دسـتـمـزدھـا، لـغـو  
قراردادھای موقت، حق برخورداری از بیمه بیکاری و بیمـه  
تامین اجتماعی برای زنان خـانـه دار، حـق اشـتـغـال، حـق  
ـتـی، حـق   ـبـعـیـض جـنـسـی تحصیل، آزادی پـوشـش، رفـع ت

مـی  ... برخورداری ازامنیت در خیابان،محل کار و خانه و  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش ــــــــــ  .ب

ـرلـب،   زنان امروز زخم خورده و پر درد،بغض در گلـو وفـریـادب
دست در دست ھم، برای به دست آوردن یـکـایـک حـقـوق  

ـرای    . خودتالش و مبارزه می کنند  کمیتـه ھـمـاھـنـگـی ب
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 گزارش

 
ھزار ١٠٠.ھزارنفری لیسانسیه بیکار٧٣٧

 !نفر دکتر شدند ولی بیکارند
ـریـن گـزارش دولـت از  :  به گزارش خبرنگار مھر  جدیدت

دھد بیشترین تعداد بیکاران ھـم اکـنـون    بازار کار نشان می 
ـیـسـانـس و پـزشـکـی  ١٠٥ لیسانس دارند،   ـر فـوق ل ـف  ھزارن

اند ولی بیکارند و آمار غیرفعالی و سـرگـردانـی بـه    خوانده 
بررسی جدیدترین گـزارش   . طرز عجیبی میلیونی شده است 

ـر   مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور ب
  ١٢ اساس سطح سواد افـراد نشـان مـی دھـد ھـم اکـنـون  

ـیـش  ٥٤٢  ھـزار و  ١٨٠ میلیون و   ـم و پ ـل ـپ ـر دارای دی ـف  ن
 ھـزار  ٣٠٧  میلیون و  ٥ دانشگاھی ھستند که از این تعداد  

 نفر شـاغـل  ٣٩٢  ھزار و  ٦٨٧  میلیون و  ٤  نفر فعال،  ٤١٢ و  
  ٦ در ایـن گـروه،   .  نفر نیز بیکار ھستند ١٩  ھزار و  ٦٢٠ و  

 نفر غیرفعال ھستند کـه یـک  ١٣٠  ھزار و  ٨٧٣ میلیون و  
ـر آن مـرد و  ٨٥٨  ھزار و  ٦٥٣ میلیون و   ـیـون و  ٥  نف ـل  مـی

ـم،  .   نفر نیز زن ھستند ٢٧٢  ھزار و  ٣٠٩  ـل ـپ در مقطع فوق دی
 نفر داریم که از ایـن تـعـداد  ٢٣٦  ھزار و  ٦٧٥  میلیون و  ٢ 

 نفر غیرفعال و یـک  ٥٨٧  ھزار و  ٤٤٤ نیز یک میلیون و  
ـنـد؛ تـعـداد  ٦٣٩  ھزار و  ٥٠ میلیون و    نفر نیز شـاغـل ھسـت

ـر   .  ھزار نفر اعالم شده است ١٨٤ بیکاران فوق دیپلم کشور   ب
پایه این گزارش، تعداد کل افراد دارای لیسانس کشور در  

ـیـون و  ٧ آخرین اعالم مرکز آمار ایران   ـل ـر  ١٧٤  مـی ـف  ھـزارن
ـر  ١٠٦  ھـزار و  ٤٠٤  میلیون و  ٣ است که از این تعداد   ـف  ن

ـر شـاغـل و  ٧٦١  ھزار و  ٦٦٦  میلیون و  ٢ فعال،   ـف   ٧٣٧  ن
ـرفـعـال در  .   نفر بیکار ھستند ٣٤٥ ھزار و   مجموع افراد غـی

ـر  ٨٩٤  ھـزار و  ٧٦٩  میلیـون و  ٣ این گروه تحصیلی،   ـف  ن
 .است 

 
 اسفند ماه ٢٠کارگر معدن چادرملو  ٣١

 شوند محاکمه می
ـنـد ١٧  ـر از کـارگـران شـرکـت مـعـدنـی    ٢٨ :   اسـف ـف ن

ـرده سـال گـذشـتـه و   ـراضـات گسـت چادرملو در پـی اعـت
متعاقبا شکایت کارفرما، برای رسیدگی بـه یـک اتـھـام  

 . انـد   باقیمانده به شعبه عمومی دادگاه اردکان احضار شـده 
اتھام این کارگران اخالل در نـظـم و آسـایـش عـمـومـی و  

طـبـق احضـاریـه   . ممانعت از احقاق حق عـنـوان شـده اسـت 
ـنـد مـاه تـاریـخ رسـیـدگـی بـه  ٢٠ دادگاه اردکان، روز    اسف
 کارگر معدن چادرملو تعیین شـده  ٢٨ شکایت کارفرما از  
ـرض کـه در  ٣١ تمام     است و بر این اساس   کـارگـر مـعـت

ـراضـات کـارگـری سـال گـذشـتـه بـا شـکـایـت   جریان اعت
کارفرما به دادگاه احضار شده بودند و اتھامات زیادی بـه  

اگـرچـه تـمـام   . اند   ھا وارد شده بود، به دادگاه احضار شده   آن 
ـر اتـھـامـات   این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از بیشت

اند اما اخیرا برای پاسخـگـویـی بـه یـک اتـھـام    تبرئه شده 
انـد    وارده از سوی شاکی توسط دادگاه اردکان احضار شـده 

 اسفند ماه در ایـن دادگـاه حضـور داشـتـه  ٢٠ و قرار است  
ـبـال از تـمـام  ٣١ سه کارگر از ایـن جـمـع   . باشند  ـره ق ـف  ن

ـرای    اتھامات تبرئه شده   بودند اما طبق اعالم دادگاه بـایـد ب
 نفر دیـگـر کـه ھـنـوز دو اتـھـام  ٢٨ رسیدگی به اتھامات  

یـک مـورد   . متوجه آنھاست در دادگاه حضور داشته باشند 
ـرئـه  ٢٨ از اتھاماتی که ھنوز   ـب ـر از کـارگـران از آن ت ـف  ن

اند، اخالل در نـظـم و آسـایـش عـمـومـی و مـمـانـعـت    نشده 
ازاحقاق حق به مفھوم جلوگیری از شـروع بـه کـار مـجـدد  

نفر از کارگران شـرکـت چـادرمـلـو    ٣١  .کارگران بوده است 
ـرئـه  ٦ ھا شکایت کرده بود از    که کارفرما از آن  ـب  اتـھـام ت

ـبـاط بـا یـک     نفر از آن ٢٨ شدند ولی متاسفانه   ھـا در ارت
مـجـرم شـنـاخـتـه   «جلوگیری از احقاق حق بـود »اتھام که  

  ٢٠ شدند و به دلیل اصرار کارفرما بر شکایتش قرار اسـت  
 «جلوگیری از احقاق حق »اتھام   .اسفند ماه محاکمه شوند 

به این دلیل وارد شده است که کارفـرمـا در دادگـاه ادعـا  
ـرض مـانـع از ایـن شـده  ـر    کرد کارگران معـت انـد کـه سـای

ـنـی اسـت در مـعـدن   . کارگران سر کار حاضر شونـد  ـت گـف
ھـای     کارگر اسـت کـه در بـخـش ٢١٧٠ چادرملو بیش از  

ھـای    سایت صنعـتـی، سـنـگ شـکـن، خـط کـوه، بـخـش 
کـه تـحـت نـظـر شـرکـت    آزمایشگاھی و کارگاھی و 

ـیـت مـی  کـنـد مشـغـول بـه    پیمانکاری آسفالت طوس فعـال
ـیـسـت  . کارند  . اوضاع در معدن چادرملو چندان مـطـلـوب ن

چندی پیش ھم گروھی از کارگران مـعـدن چـادرمـلـو در  
ھا برای چند ساعتی کـار    اعتراض به کاھش میزان کارانه 

ـیـل  .  را متوقف کرده بودند  ـتـه بـودنـد، بـه دل کارگـران گـف
ھا کاسته شده    کاھش میزان تولید به شدت از میزان کارانه 

که این مسئله منجر به اعتراض کارگران سایت صـنـعـتـی  
ـریـن مشـکـالت کـارگـران    عمـده  . شده است «خط کوه »و   ت

ـنـدی   معدن چادرملو در دو ساله  اخیر، اجرای طرح طبقـه ب
ھا و درخـواسـت بـازگشـت یـکـی    مشاغل، افزایش کارانه 
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کارگران معدن چـادرمـلـو سـال  .  ازھمکاران خود بوده است 
گذشته نیزدر واکنش بـه اخـراج یـکـی ازھـمـکـاران خـود،  

 )بخشھایی از گزارش ایلنا ).دست از کار کشیده بودند 
 
 درصد بیکاران بیمه بیکاری ٣.٥تنھا 
 گیرند می

ـبـال  ٩٦.٥ بنا بر اعالم مرکز آمار   ـیـکـاران ق  درصـد ب
 از بیمه بیکاری استفاده نکرده انـد و  ١٣٩٢ شاغل در سال  

ـیـکـاری  ٣.٥ فقط   ـیـمـه ب  درصد از این جمـعـیـت شـامـل ب
 درصد از اقدامات انجام شـده  ٣٥.٩ ،  ١٣٩٢ در سال   . اند   بوده 

 آشـنـایـان    وجوی کار به پرس و جو از دوستان و   برای جست 
 درصد به درج آگـھـی در روزنـامـه و یـا مـطـالـعـه  ١٩.٤ 

 درصد به ثبت نام یا پیگیری در  ١٢.٦ آگھی استخدامی،  
 درصـد بـه تـمـاس بـا  ١١.٥ مراکز کاریابی غیر دولتـی ، 

ـری در  ٩.٨ کارفرما و   ـیـگـی  درصد ھم به ثبت نام و یـا پ
ـر  . مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است  ب

ـیـکـاران  ٩٦.٥ ،  ١٣٩٢ اساس این گزارش در سال    درصـد ب
ـنـھـا   قبال شاغل، از بیمه بیکاری استفاده نمی کـردنـد و ت

الزم   .  درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده مـی کـردنـد ٣.٥ 
به ذکر است از بیکاران قبال شاغـل در بـخـش کشـاورزی  

 درصـد و در بـخـش  ٥.٣  درصد، در بخـش صـنـعـت  ١.٣ 
 .  درصد از بیمه بیکاری استفاده می کـردنـد ٢.٢ خدمات  
ـر  ١٠  از میان جمعیت شاغل  ١٣٩٢ در سال   ـیـشـت  سالـه و ب
 درصد را صنعتگران و کارکنان مشـاغـل مـربـوط ،  ٢٠.١ 
 درصد را کارکـنـان  ١٥.٢  درصد را کارگران ساده و  ١٥.٩ 

ماھر کشاورزی، جنگلداری و ماھیگیری تشـکـیـل مـی  
ـرای مـردان بـه    ھمچنین این نسبت  . دادند  ھـا در جـامـعـه ب

 درصـد بـوده و  ١٤.٥  درصد و  ١٧.٥  درصد،  ٢٠.١ ترتیب  
 درصـد بـوده  ١٩.٧  درصد و  ٦.٤  درصد ،  ١٩.٩ برای زنان  

ـر  ١٠  از جمعیت شاغل  ١٣٩٢ در سال   . است  ـیـشـت  ساله و ب
ــنــی  ٨٢.٩  ــع ــخــش خصــوصــی ی  درصــد را کــارکــنــان ب

ـران بـخـش   ـقـل، حـقـوق بـگـی کارفرمایان، کـارکـنـان مسـت
ـلـی بـدون مـزد و    خصوصی و تعاونی  ھا و کارکنان فـامـی

 درصد را حقوق بگیران بخش عمومی تشکیـل مـی  ١٧.١ 
 درصـد  ٨٤.٥ ھا در جامعه مردان به ترتیب    این نسبت  . دادند 
 درصـد و  ٧٣.٦  درصد، در جامعه زنان این میزان  ١٥.٥ و  

 درصــد  ٢٠.١   ١٣٩٢ در ســال  .   درصـد بـوده اسـت ٢٦.٤ 
شاغالن در گروه شغلی صنعتگـران و کـارکـنـان مشـاغـل  

ھمچنین در مرتبـه بـعـدی   .مربوطه مشغول به کار بوده اند 
  ١٥.٢  درصد در گـروه شـغـلـی کـارگـران سـاده و  ١٥.٩ 

درصد نیز در گروه شـغـلـی کـارکـنـان مـاھـر کشـاورزی،  
در بـخـش  .  جنگلداری و ماھیگیری مشغول به کار بودنـد 

کشاورزی گروه کارکنان ماھر کشاورزی، جنـگـلـداری و  
 . درصد بوده است ٨٢.٤ ماھیگیری با  

در بخش صنعت گروه شغلی صنعتـگـران و کـارکـنـان  
 درصد و ھمچنین در بخش خدمـات  ٥٠ مشاغل مربوطه با  

ھا و    گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه 
ـریـن درصـد از گـروه ھـای  ٢٥.٢ بازارھا با   ـیـشـت  درصـد ب

  .اند   شغلی مربوطه را به خود اختصاص داده 
 

 مرگ دردناک یک کارتن خواب در مشھد
چند کارتن خواب معتاد به مواد مـخـدر، در حـاشـیـه  

 مشھد با کندن زمـیـن مـکـانـی  ١٦ کانالی در بلوار بھمن  

سرپوشیده برای اسکان ایجاد کرده بودند کـه روز گـذشـتـه  
در پی وقوع آتش سوزی در این محل یکـی از ایـن افـراد  

این جسد پس از گذشت یک ھفتـه  .   جان خود را از دست 
 .از مرگ ، کشف شده است 

  
 تن از ٢٣٠نامه سرگشاده اعتراضی 

نارضایتی شغلی :کارکنان و مھندسین
ھای مھندسین مشاور معمار  کارکنان شرکت

 و شھرساز
ھمزمان با نارضایتی شغلـی و مـعـیـشـتـی  :   اسفند ١٢ 

ـلـمـان در سـرتـاسـر کشـور، مـھـنـدسـان و   پرستـاران و مـع
ھای مھندسین مشاور مـعـمـار و    کارمندان فعال در شرکت 

ای اعتـراضـی خـطـاب    شھرساز نیز با نگارش و ارسال نامه 
به مسـئـوالن کشـور، نسـبـت بـه وضـعـیـت دسـتـمـزدی و  

ـراضـی  آمـده    .معیشتی خود اعتراض کردند  در نامه اعـت
ھای مھندسین مشاور مـعـمـار    ما کارکنان شرکت »: است 

ـتـصـادی در   و شھرساز، طی سالیان اخیر با تنگـنـاھـای اق
این در حالـی اسـت کـه  .  وضعیت معیشتیمان روبرو ھستیم 

ھای مھندسین مشاور معمار و شھرساز در طول ایـن    شرکت 
ـیـاردی از نـھـادھـای کـارفـرمـائـی    سال  ـل ھا مطالباتی مـی
رغـم ابـالغـیـه جـنـاب    دارند که عـلـی ) دولتی یا عمومی ( 

آقای نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور،  
ـر در اولـویــت قــراردادن مـعــوقـات شــرکـت  ــی ب ـن ھــای    مـب
در   «مھندسین مشاور، تاکنون این مھم محقق نشـده اسـت 

ھای مھندسین مشاور معمـار    ما، کارکنان شرکت »: ادامه 
ای سرگشاده خواستار پرداخـت    و شھرساز طی امضای نامه 

ھـای مـھـنـدسـیـن    تر مطالبات مـعـوقـه شـرکـت   ھرچه سریع 
مشاور معمار و شھرساز از جـانـب نـھـادھـای عـمـومـی و  
دولتی ھستیم تا ایشان نیز بتوانند به تعھـدات خـود نسـبـت  

ـنـد  ھــای    کـارکـنـان شـرکـت     .«بـه کـارکـنـان اقـدام نـمـای
ـراضـی   مھندسین مشاور معمار و شھرساز در این نامه اعـت

عدم توجـه بـه ایـن خـواسـت جـمـعـی و  »کنند    تاکید می 
ـم   حیاتی، سبب صدمات جبران  سـاز    ناپذیری بـه بـدنـه تصـمـی

مملکت و نیروی پشتیبان آن خواھد شد که نقـش مـھـمـی  
در بھبود کیفیت زندگی ھمه شھروندان و به جریان انداختـن  

ـروت در    چرخه  ـیـدی و تـوزیـع عـادالنـه ث ھای اقتصاد تـول
ـرنـامـه    الله درختی، از جمله کـار     «جامعه دارند  شـنـاسـان ب

وی  .  ریزی شھری است که این نامه را امضا کـرده اسـت 
ــان   ــن ــدســان و کــارک ــن ــفــی مــھ ــن ــا بــیــان مشــکــالت ص ب

ـر ھـمـه دولـت »:  مذکورگفت  ـرای    طی چند سال اخـی ھـا ب
مقابله با مشکل کسری بودجه ابتدا بودجه عـمـرانـی خـود  

ـروژه   را کاھش داده  ھـای    اند که این امر به معنای کاھش پ
ـیـکـاری مـھـنـدسـان و   زیربنایی و در نتیجه تعدیل نیرو و ب

ـران ایـن   .«ھا است   کارگران فعال در این عرصه  غیر از مـدی
ھای باالتری دارند اکثر مھندسان فعـال    ھا که حقوق   شرکت 

ـیـون و    ھا، حقوق   در این نوع شرکت  ـل ھای در حدود یک می
 ھـزار تـومـان دریـافـت  ٥٠٠  ھزار تا یک میلیون و  ٢٠٠ 
 میلیون تـومـان در مـاه  ٢ کنند و بیشترین میزان حقوق    می 

ـرداخـت مـی   است که در اکثر موارد با چندین ماه تاخیر پ
ھا تعطـیـل سـال و    بسیاری از این مھندسین حتی روز  . شود 

شونـد و ھـمـیـن    ھا نیز در محل کار خود حاضر می   یا شب 
از  .  کـنـد   ھـا وارد مـی   امر فشار کاری مضاعفی را به آن 

سوی دیگر مدت قراردادھای کاری عمدتا  یکسالـه اسـت  

 .شوند   و ھر سال تعداد بیشتری از کار خود بیکار می 
  

 درصد پرستاران از درآمدشان٩١نارضایتی 
ـقـات سـالمـت کشـور، از   ـی رییس موسسه مـلـی تـحـق

ـیـز  ٩١ نارضایتـی   ـرسـتـاران و ن  درصـدی  ٤٧  درصـدی پ
 .پزشکان تحت پوشش وزارت بھداشت از درآمدشان خبر داد 

 
 ویژه اعتراض معلمین 

 
تحصن خواھیم " مجددا: معلمان مشھد 

 کرد
ـرگـزار شـد   اعتصاب سراسری معلمان ایران در حـالـی ب
که بسیاری از گروھھای منتسب به معلمان کـه بـه زعـم  
کانون صنفی معلمان ایران صرفا در پـی تـحـقـق خـواسـتـه  

در صـبـح روز یـک   . ھای خود ھستند نیز شرکت داشتند 
 و قبل از شروع تجمع ، کسـانـی کـه  ٩٣  اسفند  ١٠ شنبه  

از جلو اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی رد مـی  
ـرخـورد   شدند با پالکاردھائی یک دست و یـک رنـگ ب
ـتـی   می کردند که شعارھای درج شده در آن ھیچ سـنـخـی
با خواسته ھای معلمان نداشت و نشان دخالت دسـت ھـای  

معلمان شھر مشھد در ابتدای ورود خـود در   . دولتی داشت 
برخورد با این پالکاردھا نسبت به نصب آن معترض و اقـدام  
ـرخـورد اعضـاء پـارلـمـان   به پاره کردن آن نمودنـد کـه بـا ب
ـبـل از   فرھنگیان مشھد و سازمان معلمان مواجه شـده و ق
درگیری با تیز ھوشی اعضاء کانون صنفی که در مـحـل  

سـازمـان     . حضور داشتند پالکاردھای دیگری نصب شـد  
معلمان از جمله مخالفان برگزاری تجمع اعتراضـی بـوده و  
پارلمان فرھنگیان شھر مشھد کـه کـنـگـره آن بـا تصـدی  
ـیـش   گری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان در چند ماه پ
برگزار شد با مخالفت شدید فرھنگیان حاضـر در کـنـگـره  
ـراض بـه   مواجه گردید و کلیه گروھـھـای حـاضـر در اعـت
ـم   دولتی بودن آن انتخابات آن را انتصابـی دانسـتـه و تـحـری

ـروھـای     قابل ذکر است قبل از تجمع  . کردند  ـی معلمان ، ن
امنیتی و حراستی با فیلمبرداری از پشـت بـام اداره کـل  
ـلـمـان   نسبت به رصد روند اعتراض اقدام می کردند که مـع
با سکوت و نشان دادن انگشتان به معنای پیروزی ، عـدم  

ـنـد  ـبـوه شـدن   . ترس خود از اقدام آنان را اعـالم داشـت بـا ان
جمعیت معاون مدیر کل و رئیس نـاحـیـه یـک آمـوزش و  
پرورش با ھمراھی نیروھای حراست و تنی چند از اعضـاء  
ـری از انـعـکـاس   پارلمان و سازمان معلمان به قصد جلوگـی

ـنـد و  ١٠٠٠ این تحصن که بالغ بر    نفر در آن شرکـت داشـت
باعث ترافیک شدید در خیابانھای اطراف شـده بـود ، بـا  
دعوت فرھنگیان متحصن بـه داخـل حـیـاط اداره کـل بـا  
ـرکـل   مخالفت شدید آنان روبرو شده و خواستار حضـور مـدی

ـنـی   . جھت ادای توضیح شدنـد  در پـی عـدم حضـور حسـی
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بیـن تـجـمـع  
کنندگان تعدادی ازمعلمان به داخل حیاط رفته و بـا طـرح  
ـرمـانـه   خواسته ھای فرھنگیان با برخورد خنثی و غیر محت

ـلـمـان  .  مدیرکل مواجه گردیدند   در پایان ایـن تـحـصـن مـع
اعالم داشتند که در صورت عدم توجه دولـت بـه خـواسـتـه  
ـرورش و   ـیـن آمـوزش و پ ھای آنان در خصوص تبعـیـض ب
دیگر وزارت خانه ھا به صورت گسترده تـری بـه تـحـصـن  
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گفتنی است آقای جواد لعل مـحـمـدی   . ادامه خواھند داد 
ـم سـاعـت پـس   ـی ـلـمـان ن ـفـی مـع از فعالین سیاسی و صـن

ورود توسط دو تن از نیروھای امنیتی از محـل تـجـمـع     از 
بعداز ظھر و در پـی  ٥ به جای دیگری منتقل و در ساعت  

 .اتمام تحصن آزاد گردید  
 

 گزارشی از اعتراضات معلمان ھمدان
ـرای   معلمان ھمدان ھمزمان با معلمان سـراسـر کشـور ب
ـبـعـیـض ھـای فـاحـش و شـرایـط   اعالم اعتراض خود به ت
ـنـد، از   ـبـه دھـم اسـف تأسف بار معیشتی در روز یـک شـن

 ضـمـن حضـور در مـدرسـه، از  ١١/١٥  تـا  ٩/١٥ ساعت  
ـنـاع نـمـودنـد  اھـم  .  حضور در کالس ھای درس امتناع امـت

ـر بـود  ـرار زی آزادی  -١  : خواسته ھای معلمان ھـمـدان بـه ق
ھمکاران زندانی که سال ھاست بـه خـاطـر احـقـاق حـقـوق  

ـرنـد  ـب رفـع    -٢  . صنفی معلمان کشور در زنـدان بـه سـر مـی
تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا ی فرھنگـیـان شـاغـل و  
بازنشیته نسبت به سایر ارگانـھـا، نـھـادھـا و سـازمـانـھـای  

ـرگـزای مـجـامـع   -٣  . دولتی  ـرای ب ایجاد بستر مـنـاسـب ب
عمومی کانون ھا و تشکلھای صنفی مستقل و کـمـک  

افـزایـش  -٤  . به تقویت آنھا مطابق وعد ھای رئیس جـمـھـور 
افزایش ھر سـالـه  -٥  . بودجه آموزشی و سرانه دانش آموزی 

لـغـو احـکـام  -٦ حقوق معلمان متناسب با نرخ واقعی تـورم  
ـفـات اعـم از مـنـع   قضایی و ھیاتھای رسیدگی بـه تـخـل

رفع مشکالت فضاھـای آمـوزشـی  -٧  …تدریس، تبعید و 
 حقوق معلم وکارگر :منبع  و نوسازی مدارس و 

 
گردھمایی اعتراض آمیز جمعی از معلمان 

 بوانات
معلمان رده متوسطه شـھـرسـتـان بـوانـات در  :  اسفند ١١ 

اعتراض به درآمد و جایگاه معلمان در جـامـعـه جـلـو درب  
ـراض   . آموزش و پرورش تحصن کردنـد  در ایـن تـجـمـع اعـت

ـرگـزار شـد    تـن از  ١٥ آمیز که ھمزمان با سراسر کشور ب
دبیران مقطع متوسطه شھرستان حضور داشتند و حـاضـریـن  
خواستار ارتقاء جایگاه معلمین در جامعه و افزایـش حـقـوق  
و مزایای معلمین ھماھنگ با رشد تورم و رشد اقتصـادی  

 .کشور شدند 
 

تجمع فرھنگیان مقابل اداره آموزش و 
 پرورش خمینی شھر

ـنـی شـھـر  :   اسفند ١٠  ـر از  ٨٠ در شھـرسـتـان خـمـی ـف  ن
ـراضـی   معلمین  در مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع اعـت
برپا کردند  و طومار اعتراض خود را بـه وضـعـیـت حـقـوق  

 .نامتناسب  امضا کردند 
 

 تجمع معلمان در جزیره خارگ
معلمان جزیره خـارگ ھـمـزمـان بـا تـجـمـع سـراسـری  
معلمان در جلوی آموزش و پرورش خارگ تجمع کردنـد و  

در این حـرکـت   .خواھان بھبود وضعیت معیشتی خود شدند 
ـر بـھـبـود   ـنـی ب اعتراض آمیز معلـمـان پـالکـاردھـایـی مـب

 .وضعیت معیشتی خود در دست داشتند 
 
 
 

تجمع فرھنگیان مقابل آموزش و پرورش 
 کاشمر

جمعی از فرھنگیان شـاغـل و بـازنشـسـتـه آمـوزش و  
پرورش کاشـمـر بـا حضـور در مـقـابـل درب ورودی اداره  
ـیـز   کاشمر اعتراض خود را نسبت به وضعیت معیشتی و ن

شرکت کننـدگـان در ایـن اجـتـمـاع  . آموزشی اعالم کردند 
اعتراضی بعد از حـدود دو سـاعـت بـه دعـوت مسـئـوالن  
ـیـان   آموزش و پرورش به اتاق مدیریت دعوت شدند و بـه ب

ـلـمـیـن   . درد دل ھای خود پرداختنـد  غـزنـوی یـکـی از مـع
اگر چه مطالبـات و مشـکـالت فـرھـنـگـیـان سـال  :  گفت 

ـری نشـده   ھاست مطرح می شود اما متـأسـفـانـه پـی گـی
است لذا اجتماع اعتراضی امروز در راستای مـطـرح کـردن  

وی با بیان این که مسایل حـقـوقـی   .مشکالتمان بوده است 
و معیشتی فـرھـنـگـیـان یـکـی از دغـدغـه ھـای جـدی  
ھمکاران است که مـتـأسـفـانـه مـورد بـی مـھـری و بـی  

بـه عـنـوان یـک  :  توجھی قرار گـرفـتـه اسـت یـادآور شـد 
فرھنگی از وضعـیـت آمـوزشـی ھـم احسـاس خـطـر مـی  
کنیم؛ چرا که امروز یک دانش آموز پایه دوم مـتـوسـطـه  

 . در درس ریاضی به چه معناسـت “  شعاع ”ھنوز نمی داند  
ـم ایـن اسـت کـه طـرح   درخواستی کـه از مسـئـوالن داری
یکنواختی ھم در مجموعه آموزش و پرورش لحاظ شود تـا  
ـر کـارکـنـان دولـت از حـقـوق   ـنـد سـای فرھنگیان نیز ھـمـان

 .یکسانی برخوردار شوند 
 

 میالد درویش را آزاد کنید
ـراضـی  ١٠ یکشنبه    اسفند در مقابل مجلس تجمـع اعـت

ـرگـزار شـد  ایـن تـجـمـع كـه  .  معلمان در سکوت كـامـل، ب
ـراض بـه   اعتراض معلمان نسبت به حقوق خویش و نیز اعـت

ـری  ٩٤ سھم آموزش و پرورش از بودجه سال    بود به دستـگـی
، مستند ساز و فعال اجـتـمـاعـی، مـنـجـر  «میالد درویش »
ـیـام  .  شد  ـقـال  پ ـت نیروھای امنیتی و انتظـامـی بـه جـای ان

ـلـمـان بـه مسـووالن جـامـعـه، فـعـاالن   تجمع اعتراضی مـع
ـرار مـی دھـنـد  ـراض از  .  اجتماعی را تـحـت فشـار ق اعـت

بدیھی ترین حقوق اجـتـمـاعـی سـت كـه حـتـی در قـانـون  
با حـمـایـت   . اساسی كشور ھم بدان صحه گذاشته شده است 

مـیـالد  »جانبه از خواسته ی معلمان، خواسـتـار آزادی    ھمه 
ـراض  »به برخورد امنیتی نسـبـت بـه  . ھستیم  «درویش  اعـت
ـیـد   «مدنی  اعتراض داریم و آزادی ھر چه سریعتر و بدون ق

كانون متـحـد   . و شرط ھمه ی فعاالن اجتماعی را خواھانیم 
 ٩٣ اسفند  ١١  «کمک »كارگری  

 
 

 حقوقھای پرداخت نشده
 

ھای نگین سبز خاورمیانه  کارگران کشتی
 اند دوماه حقوق نگرفته

ـیـمـانـکـاری  ١٥٠ :  اسفند ١٧   نفر از  کارگران شرکت پ
نگین سبز خاورمیانه در بنـدر عـبـاس کـه تـحـت نـظـارت  
ـیـت دارنـد   سازمان بنادر وکشتیرانی استان ھرمـزگـان فـعـال

عـالوه  و   . انـد   حدود دو ماه است که حقوقی دریافت نـکـرده 
شـان    بر دریافت نکردن حقوق طی دو ماه گذشته، حق بیـمـه 

ـرداخـت نشـده اسـت   . نیز به سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی پ
ـنـد    ھمچنین کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه می  گـوی

ــه پــرداخــت نشــدن صــورت   ــھــان ــه ب ــکــار ھــر مــاه ب ــمــان پــی
ھای مالی از پرداخت حقوق کـارگـران در مـوعـد    وضعیت 

 .مقرر خودداری  
 

 ٤٠٠تاخیر سه ماھه در پرداخت حقوق 
 کارگر کارخانه کشتی سازی خزر

 کارگر شـرکـت  ٤٠٠ پرداخت حقوق بیش از  :  اسفند ١٦ 
 تـا  ١٥ کشتی سازی خزر نکا در استان مازندران با سوابق  

ـر افـتـاده اسـت ٣  سال کار  ٢٠  ـتـه   .  مـاه بـه تـاخـی بـه گـف
کارگران؛ معوقات حقوقی نیروی کار ایـن واحـدصـنـعـتـی  

. ھای آذر، دی و بـھـمـن بـه تـعـویـق افـتـاده اسـت   در ماه 
ھمچنین حق عیدی و پاداش پایان سال کارگران تا کـنـون  

 .پرداخت نشده است 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

کارگر بدنبال تعطیلی   ١٤٠بالتکلیفی 
 کارخانه قند کامیاب

با تعطیلی موقت کارخانه قند کـامـیـاب بـه مـنـظـور  
 کارگر بدون دریافـت  ١٤٠ بھسازی این واحد تولیدی حدود  

ـیـت   سه ماه مطالبات معـوقشـان نـگـران ازدسـت دادن امـن
کارفرمای این واحد تولیـدی از یـک   . اند   شغلی خود شده 

ـیـد کـارخـانـه را بـه مـنـظـور   ھفته پیش کلیه خطـوط تـول
ـرفـعـال   بھسازی و انجام تعمیرات کلی تا زمان اصالح، غـی

ـرات   . و تعطیل کرده است  کارگران با بیان اینکه انجام تعمـی
پیش از ایـن  :  برد افزودند   کارخانه حداقل سه ماه زمان می 

بـه عـنـوان   «مصـبـاح »گـذاری    قرار داد شـرکـت سـرمـایـه 
شرکت بھره بردار با مالک کارخانه به اتمـام رسـیـده وایـن  

ـراردادی  ١٠٠ موضوع بر نگرانی کارگران بویژه    کـارگـر ق
بـه   . که از امنیت شغلی کمتری برخوردارنـد، افـزوده اسـت 

گفته آنان با وجود تعویق دو ماه حـقـوق مـاھـای بـھـمـن و  
 کـارفـرمـا بـایـد  ٩٣  و بـھـمـن مـاه سـال  ٩٢ اسفند سـال  

ـبـات پـایـان سـال   ـرداخـت مـطـال ـرای پ نقدینگی کـافـی ب
شود فراھم کنـد امـا    کارگران را که شامل عیدی نیز می 

وضعیت فعلی کارخانه نگرانی کارگران را برای از دسـت  
ـنـد   .دادن شغلشان دو چندان کرده است  به گفته کارگـران ق

ـبـال   کامیاب،کارگران قرار دادی کارخانه در حالی به استق
روند که بعد ازایام تعطیالت نوروزی امیدی بـه    سال نو می 

 .بازگشت به محل کار خود را ندارند 
 
 

 ناامنی محیط کار
 بیماری ریوی در کارگران فارسیت غوغامی کند 
: کوروش ساکی در مراسم روز بھداشت خرم آباد گـفـت 

ـروشـیـمـی، آلـودگـی   با افزایش  ـت ساخت کارخانه سیمان و پ
ھای ناشی از آن ھا باعث افزایش میزان سل و سرطـان در  

ـیـمـاری  .   بین افراد شده  ـم کـه ب ـی اکنون مشاھده می کـن
ھای ریوی ناشی از کارکردن در این کارخانه غوغا مـی  
ـر   ـر اث کند و کارگران این کارخانه بعد از بـازنشـسـتـگـی ب
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 .به علت مواجھه با آزبست از دنیا می روند " مزوتلیوما "بیماری  
 

 ھای شغلی انواع بیماری
دکتر بابـایـی مـتـخـصـص طـب کـاردربـاره  :   اسفند ١٢ 

ـیـمـاری کـه  : بیماریھای شغلی  به طور معـمـول ھـر نـوع ب
ھـای    تحت شرایط محیط کار ایجاد شود، در گروه بیمـاری 

ـیـمـاری . گیرد   شغلی قرار می  ھـای شـغـلـی    از شایع ترین ب
که تقریبا در بین بسیاری از مشـاغـل رایـج اسـت شـامـل  

ـیـمـاری  -ھای اسکلتی   بیماری  ھـای    عضالنی، کمر درد، ب
ـر    باشد که بیشتر این بیماری   پوستی، ریوی می  ـی ھا با تـغـی

شرایط ارگونومیکی و رعایت ضوابط و معـیـارھـای کـار  
ـیـز    برخی از بیمـاری .  قابل پیشگیری است  ھـای شـغـلـی ن

شـود    ھای خاصی ایـجـاد مـی   وجود دارد که فقط در حرفه 
مانند ناشنوایی ناشی از سر و صدا در محـیـط صـنـایـع و  

ھای شـغـلـی    برخی دیگر از بیماری :  وی افزود  . ھا   کارخانه 
نیز وجود دارند که در اثر افزایش مدت مـواجـه بـا عـامـل  
خطر و در نتیجه افزایش سن کارگران در طـول سـال ھـای  

ـیـمـاریـھـای شـغـلـی قـابـل   . شـود   کاری آنان ایـجـاد مـی  ب
پیشگیری ھستند در صورتی که با بررسی شرایط محـیـط  
ـتـخـاب افـراد مـنـاسـب بـا شـرایـط کـاری و اعـمـال   و ان

 کـاری    ھای موجود کارفرمایان اقدام به انجام فعالیت   قانون 
برای ھـر  ( طب کار با انجام معاینات قبل از استخدام  . کنند 
ـنـات دوره ای بـا تشـخـیـص زودرس  )  شغلی  و انجام معای
تـوانـد در کـاھـش    ھا قبل از بروز عالئم جـدی مـی   بیماری 
بعضی از بیماری ھا بـا   . ھای شغلی اثر گذار باشد   بیماری 

ـیـمـاری   افزایش سن تشدید می  ـنـد ب ـبـی   شود مان ـل  -ھـای ق
ـروز    ریوی، دیابت، فشار خون، چربـی کـه مـی  تـوانـد در ب

ھای شغلی تاثیر گذار بـاشـد و انـجـام آزمـایشـات    بیماری 
ھا را شنـاسـایـی کـنـد چـرا    تواند این بیماری   طب کار می 
ھای طب کار، افراد را با انـجـام آزمـایشـھـای    که آزمایش 

ــوایـی، آزمــایــش خــون   ــنـایــی، شــن ــی، بــی ـت کـامــل اســکــل
 .کند   ارزیابی می ...و 

 
کارگرپیمانی براثربرق ٢جان باختن 

 گرفتگی دراھواز
ـر  :  اسفند ١٧  ـر اث دو مامور پیمانکاری برق در اھـواز ب

 .برق گرفتگی جان خود را از دست دادند 
 

برخورد پراید با گاردریل میانی جاده 
 ساله شد٤٥منجر به مرگ کارگر 

ـرایـد بـا گـاردریـل  :    اسفند ١٧  برخورد یک دستگـاه پ
ـنـدی   . میانی جاده و مرگ کارگر شھری در جاده کـمـرب

این خودرو ھنگام حرکت در مسیر پل غدیر به سمت جـاده   
کمربندی به علت نامعلومی از مسیر مـنـحـرف و ضـمـن  
برخورد با گاردریل میانی جاده به کارگر فضای سبز کـه  

این کـارگـر در    . مشغول گل کاری بود، برخورد می کند 
ـر ایـن   ـر اث ـیـز ب دم جان خودرا از دست داده و راننده خودرو ن

 .برخورد مصدوم و روانه بیمارستان شد 
 

در کارخانه ای در  انفجار بشکه گریس
شھرک صنعتی گرمسار کودک کاررا به 

 کشتن داد
 ساله افغانی در یـک واحـد صـنـعـتـی در  ١٥ کارگر  

ـفـجـار نـاشـی از بـازکـردن   گرمسار استان سمنان،  بر اثر ان
 .بشکه گریس در دم جان باخت 

 
کارگر بر اثر ریزش ١٣کشته وزخمی شدن 

 قطار شھری مشھد٢تونل خط 
ـر  :   اسفند ١٦  ـر اث در تقاطع طبرسی شمالی بـه گـاز، ب

 نفر مجروح شـدنـد و  ١١  قطار شھری مشھد،  ٢ ریزش خط  
 . نفر از کارگران بر اثر شدت جراحات بدنی  جان باختند ٢ 

 
حادثه در تونل کبیرکوه استان ایالم جان 

 یک کارگر را گرفت
یکی از کارگران بخش آتش کـار احـداث  :    اسفند ١٦ 

تونل بزرگ کبیرکوه  بر اثر سقوط سنگ ازسـقـف تـونـل  
سقوط سنگ ازسقف تـونـل   .جان خود را از دست می دھد 

ـفـجـار   پس از خرج گذاری در چاله ھای مورد نظر برای ان
روی داده و به محض اینکه کارگر در حال خروج از تـونـل  
بوده است به قطعه سنگی برخورد وجـان خـود را از دسـت  

 .می دھد 
 

عدم رعایت مسایل ایمنی درمعدن منگنزقم 
 دلیل کشته شدن دو کارگر

نتایج اولیه اداره بـازرسـی کـار اسـتـان قـم  :   اسفند ١٥ 
ـنـدمـاه   درباره حادثه اخیر معدن منگنز قم که روز دھـم اسـف
منجر به کشته شدن دو کـارگـر شـد، نشـان دھـنـده عـدم  

در   . رعایت مسائل ایمنی در این کـارگـاه صـنـعـتـی اسـت 
 اسفندماه منـجـر بـه کشـتـه  ١٠ ای که روز یکشنبه    حادثه 

شدن دو کارگر به نام ھای مصطـفـی روسـتـا و مـھـنـدس  
مھدی نوری و ھمچنین مصدومیت شدید دو کارگر شـد،  
ـر   ـم ب بازرسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ق
حسب وظیفه تحقیقاتی را در خصـوص عـلـت ایـن حـادثـه  

ـقـات بـازرسـان اداره کـار   .انجام دادند  ـی با پایان یافتن تـحـق
استان قم در خصوص عـلـت کشـتـه شـدن دو کـارگـر در  

ـیـه بـازرسـی   ـیـجـه اول ـت عـدم  »حادثه اخیر معدن منگنز، ن
عنوان شـده   «رعایت مسائل ایمنی در این کارگاه صنعتی 

 .است 
 

  متری چاه١٠مرگ کارگر جوان در عمق
ـر در یـک مـنـزل  :   اسفند ١٥  ریـزش چـاه درحـال حـف

 متری گلـسـتـان،یـک  ٣٥ مسکونی در منطقه جنت آباد ،  
 .كارگر را كه مشغول کار بود، به كام مرگ كشاند 

 
 ساله ھنگام کار ٣٠جان باختن پرستار 

 براثر سوختگی
ـرسـتـار جـوان  )   اسفنـد ١٤ (بامداد پنجشنبه :  اسفند ١٥  پ

 آبان الھیجان ھنگام بازگشـت از مـامـوریـت  ٢٢ بیمارستان  
به علت تصادف آمبوالنس و آتش گرفتن آن، زنـده زنـده در  

ھـای خصـوصـی حـدود    یـکـی از آمـبـوالنـس  .آتش سوخت 
ـیـمـار بـه  ٢ ساعت    بامداد پنجشنبه پس از تحویـل یـک ب

احتـمـاال بـه عـلـت    -بیمارستانی در رشت، در راه بازگشت  
ـنـده    خـواب  ـتـا دچـار    -آلـودگـی ران تصـادف کـرده و نـھـای
ـرسـتـار  . سوزی شده است   آتش  از آنـجـا کـه ظـاھـرا پـای پ

ـر   حاضر در این آمبوالنس البالی وسایل داخل مـاشـیـن گـی
کرده بوده، نتوانستند او را نجات دھند و به ھمین دلیل ایـن  

این پرستـار کـه    . پرستار بر اثر سوختگی شدید، جان باخت 
 سال سن داشته، مـتـاھـل و دارای یـک فـرزنـد  ٣٠ حدود  

 .بوده است 
 

 
کارگرجوان به دنبال آتش سوزی ٢سوختن

 در کارخانه قیرسازی مشھد
سـوزی    مـرگ دو کـارگـر جـوان در آتـش :   اسفنـد ١٣ 

ھـای    حادثـه در یـکـی از سـولـه .  کارخانه قیرسازی جاده  
 .کارخانه قیرسازی در جاده کالت رخ داده است 

  
 کارگران 

 
مرحله دوم اعتصاب کارگران شرکتھای 

پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام از 
 صبح امروز آغاز شد

ـبـال اعـتـصـاب دو روزه  : اتحادیه آزاد کارگران ایران  بدن
ـنـدر   ـروشـیـمـی ب ـت کارگران شرکتھای پیمانکاری مجتمع پ
ـنـد مـاه کـه بـا وعـده   امام در روزھای دھم و یازدھم اسـف
ھای مدیریت پتروشیمی و اولتیماتوم کارگـران اعـتـصـابـی  
برای رسیدگی به خواستھایشان پایان گرفت، این کارگـران  
بار دیگر از صبح امروز بطور متحدانه و گسترده ای دسـت  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده رسـیـده بـه   .به اعتصاب زدند  ـنـا ب ب
ـران، در دومـیـن روز اعـتـصـاب   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـنـدر   ـروشـیـمـی ب ـت کارگران شرکتھای پیمانکاری مجتمع پ
ـروشـیـمـی طـی   ـت امام در روز یازدھم اسفند ماه، مدیریـت پ
جلسه ای با نماینده ھای  کـارگـران اعـتـصـابـی از آنـان  
ـرای رسـیـدگـی بـه   خواست تـا مـھـلـت دو روزه ای را ب
ـیـز ضـمـن   خواستھای شان بدھند و کارگران اعـتـصـابـی ن
موافقت با این درخواست اعـالم کـردنـد چـنـانـچـه تـا روز  

 اسفند ماه خـواسـت ھـایشـان مـحـقـق نشـود بـار   ١٥ شنبه  
بنا بر این گـزارش،   .دیگر اعتصاب را از سر خواھند گرفت 

صبح دیروز بطور غیر رسمی به ایـن کـارگـران اعـالم شـد  
ـراردادشـان بـا   ـبـات آنـان را در ق کارفرما قصد دارد مـطـال
ـیـل آنـان   شرکتھای پیمانکاری قانونی کند بـه ھـمـیـن دل
دیروز دست به اقدامی نزدند اما از آنجا که تا پـایـان وقـت  
اداری این مسئله بطور رسمـی اعـالم نـگـردیـد، کـارگـران  
ـنـدر امـام از   ـروشـیـمـی ب ـت شرکتھای پیمانکاری مجتمع پ
صبح امروز طبق اولتیماتوم قبلی دست به اعتصاب زدنـد و  
اعالم کردند تا تحقق خواستھای شان به اعـتـصـاب ادامـه  

ـروشـیـمـی   . خواھند داد  ـت کارگران شرکتھای پیمانـکـاری پ
ـر حـق   بندر امام از ماھھا قبل برای دستیابی به مطالبات ب
شان بطور مرتب با مدیریت پتروشیمی مذاکره و کشمکـش  

در ادامه این کشمکشھا و مـذاکـرات بـود کـه   .  داشته اند 
نھایتا مقرر شد مطالبات این کارگـران از جـمـلـه مـزایـای  
قانونی حق جذب ، بدی آب وھوا، حق کثیـفـی کـار، حـق  
کار در ارتفاع و سایرمزایای مرتبط با شغلشـان، ھـمـراه بـا  
ـنـد مـاه بـه   ـرداخـتـی اسـف عیدی امسال در دستمـزدھـای پ

ـروشـیـمـی بـه وعـده  .  حساب آنان واریز شود  ـت اما مدیریت پ
خود عمل نکرد و خبری از واریز کردن این مزایا و عـیـدی  

به ھمین دلیل ایـن کـارگـران روز  . در اوایل اسفند ماه نشد 
دھم و یازدھم اسفند ماه دست به اعتصاب زدند و خـواھـان  
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ـران   .تحقق خواستھای خود شدند   –اتحادیه آزاد کارگران ای
 ١٣٩٣  اسفند ماه  ١٧ 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
فریاد حق طلبی را خاموشی :تھران و حومه

 !نیست
ـبـی و آزادگـی   دستگاه مافیای سرکوب ضد حـق طـل
ـیـه کـارگـران   کارگری یکبار دیگر چھره منفور خود را عل

ـبـار بـه  .  آزاده و دادخواه نشان داد  ـن سرکوبگران حق طلبـان ای
سراغ سایت خبری سندیکای کارگران شرکت واحد آمـده و  
با کارشکنی و فیلتر این سایت خیال باطل خامـوش کـردن  
ـیـا خـود مـی   ـیـخـول صدای حق طلبی کارگری را در مـال

ـبـانـه کـارگـری   . پرورانند  به گواھی تاریخ مبارزات حق طـل
که نمونه درخشان آن در مبارزات کارگران شھر شـیـکـاگـو  
ثبت در تاریخ شده و در اول ماه مه ھر سال در روز جـھـانـی  
ـبـی کـارگـری   کارگر جاویدان شده است، مشـعـل حـق طـل
خاموش شدنی نیست و فریاد حق طلبی کارگران و زحـمـت  

رویش تبر شکنانه جوانـه  .  کشان جاودانه به گوش می رسد 
ھا را ھر کس باور نکند سقوط حتمی خـود را بـه گـرداب  

سندیـکـای کـارگـران   . نیستی و بدنامی تضمین کرده است 
شرکت واحد ضمن اعتراض و محکوم کردن ایـن عـمـل بـز  
ـر   دالنه و جاھلی از مسئوالن می خـواھـد ھـر چـه سـریـعـت
ـری ایـن   نسبت به رفع کارشکنی و فیلتر علیه سـایـت خـب
ـبـت   ـیـب و مـراق ـق ـیـن آزار و اذیـت و تـع سندیکا و ھمچـن

 .اعضای این سندیکا پایان دھند 
از ھمه سازمان ھای سندیکایی کارگری جـھـان مـی  
ـبـانـه ایـن سـنـدیـکـا را بـه   خواھیم صدای اعتراض حق طـل
ـر   ـب گوش سازمان بین المللی کار و دیگر سازمان ھای معت

ـنـد  ـرسـان ـیـش از ھـمـه  .  بین المللی حقوق کارگری ب ـیـشـاپ پ
ـم  ـیـن سـپـاسـگـزاری  . ھمبستگی ھا و پشتیبانی ھـای راسـت

سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
 ٩٣ اسفند ماه   ١٦ . حومه 
 

به تقلیل تحقیر آمیز   کارگران ایرانخودرو
پاداش دنا، قاطعانه عکس العمل نشان 

 دادند
ـبـال  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  حوالی ظھـر امـروز بـدن
 ھزار تومـان پـاداش دنـا  ٢٠٠ نصب نامه ای مبنی بر تعلق  

ـرانـخـودرو،  کـارگـران     به کارگران سطوح مختلف شرکت ای
برخی سالنھای تولیدی ایـن شـرکـت بـویـژه سـالـن شـاتـل  
خشمگینانه با خواباندن تولید دسـت از کـار کشـیـده و در  
محوطه ھای کارخانه منجمله مقابل کتـابـخـانـه دسـت بـه  

ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد   .تجمع زدند  ـنـا ب ب
ـرانـخـودرو در   کارگران ایران، بدنبال اعتراضات کـارگـران ای

 ھـزار تـومـان  ٨٠٠    دی ماه سالجاری، بحث پرداخت مبلـغ 
از سوی مدیریت ایرانخـودرو در مـیـان    به عنوان پاداش دنا 

ـلـغ   کارگران مطرح شده بود اما از آنجا کـه طـرح ایـن مـب
بطور شفاھی عنوان شده بود بعدا صحبت از شـشـصـد ھـزار  
ـنـکـه امـروز   تومان و پانصد ھزار تومان به میان آمـد تـا ای
کارگران ایرانخودور با نامه ی نصب شده ای در قسمتھـای  

ـلـغ     ٢٠٠ مختلف کارخانه مواجه شدند که طی ان تعلق مب
ـر ایـن   . ھزار تومان به عنوان پاداش دنا امضا شده بود  ـنـا ب ب

ـرانـخـودرو بـا   گزارش، کارگران سالنھای مختلف شرکـت ای

دیدن این نامه و مبلغ قید شده در آن به عنوان پـاداش دنـا،  
آنرا اھانتی نابخشودنی به خود اعالم کردند و قـاطـعـانـه بـا  
خواباندن تولید، دست به تجمع در محوطـه ھـای کـارخـانـه  
زدند و سپس بی آنکه ساعت پایان کـار فـرا رسـیـده بـاشـد  

در تجمعات  .  بسیاری از آنان محل کارخانه را ترک کردند 
امروز کارگران ایرانخودرو در محوطه ھای کارخانه، بـحـث  
ـلـغ   ـنـی کـارفـرمـا از مـب ادامه اعتراض تا زمان عقب نشـی

الزم بـه   .  ھزار تومان پاداش تحقیر آمیز در جـریـان بـود ٢٠٠ 
ـبـل از   یادآوری پاداش دنا از جمله پـاداشـھـایـی بـود کـه ق
ـرر شـده بـود بـه آنـان   ـرانـخـودرو مـق اعتراضات کارگـران ای
پرداخت بشود اما با آغاز اعتراضات این کـارگـران در دی  
ـر   ـرای فـائـق آمـدن ب ـریـت شـرکـت ب ماه سـالـجـاری، مـدی

  ٨٠٠ اعتراضات کارگران اعالم کرد این پاداش را به مبلـغ  
ھزار تومان پرداخت خـواھـد کـرد کـه سـپـس صـحـبـت از  

ایـن پـاداش  .  ششصد ھزار تومان و پانصد ھزار تـومـان شـد 
 ھزار خـودرو در  ٦٠٠ عالوه بر پاداش افزایش سقف تولید به  

ـرانـخـودرو   ـرار اسـت بـه کـارگـران ای سالجاری است کـه ق
 اسفند مـاه  ١٢   –اتحادیه آزاد کارگران ایران   .پرداخت بشود 

 ١٣٩٣ 
 

کارگران شرکتھای پیمانکاری مجتمع 
پتروشیمی بندر امام با دادن اولتیماتومی 

اعتصاب پایان   دو روزه به کارفرما به
 دادند

در پـی دو روز اعـتـصـاب  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
متحدانه و گسترده کارگران شرکتھای پیمانکاری مجتـمـع  
ـرای   ـروز جـلـسـه ای ب پتروشیمی بندر امام، بعد از ظھـر دی
ـنـده ھـای   رسیدگی به مطالبات این کارگران با حضور نمای

کارفرما و دخالت فعال حراست این مجتمـع     منتخب آنان و 
ـنـده  .  پتروشیمی برگزار شد  در این جلسه به رغم اینکه نـمـای

ھای کارگران مطالبات خود را بصورت صریـح و شـفـافـی  
ـرفـنـدھـا و   مطرح کردند اما کارفرما تالش کرد با انـواع ت
منجمله تھدید کارگران، آنان را وادار بـه پـایـان اعـتـصـاب  

اما با پافشاری کارگران بر تحقق خواست ھایشان و  .  بکند 
ـروشـیـمـی نـاچـار شـد از   ـت ـریـت پ عدم پایان اعتصاب، مدی
ـیـدن مـجـدد خـواسـتـھـای   موضع خود دست بکشد و با شـن
کارگران، از آنان خواست تا برای بررسی و پاسخ نھائـی بـه  

بنا بر گزارشھای رسیـده   . مطالبات شان دو روز مھلت بدھند 
به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این وضعیت، کارگـران  
اعتصابی پس از ارائه گزارش جلسه توسط نماینده ھایشـان،  

به کـارفـرمـا     طی تصمیمی جمعی با دادن مھلتی دو روزه 
ـتـه اعـالم   موافقت کردند و با توجه به تـعـطـیـالت آخـر ھـف
ـرای تـحـقـق   کردند در صورت عدم اقدام عملی کارفـرمـا ب

ـبـه   ـنـد مـاه  ١٦ خواستھایشان، بـار دیـگـر از روز شـن  اسـف
بنا بر ایـن گـزارش، عـزم   .اعتصاب را از سر خواھند گرفت 

ـروشـیـمـی   ـت و اراده کارگران شرکتھای پیمانکاری مجتمع پ
ـری اعـتـصـاب در صـورت عـدم   بندر امام برای از سر گـی

 . تحقق خواستھایشان بسیار جدی و قـاطـعـانـه مـی بـاشـد 
 ١٣٩٣  اسفند ماه  ١٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
کارگران شرکت پایدار سازه در اعتراض به 

 عدم پرداخت مزد دست به اعتصاب زدند
ـنـد مـاه  ١٣ صبح امروز  : اتحادیه آزاد کارگران ایران   اسف

 واحـدی  ٨٠٠ کارگران شرکت پایدار سازه در پروژه مسکن  
ـراض بـه عـدم   نیروی انتظامی در شھر کـرمـانشـاه در اعـت

ـر گـزارشـھـای   . پرداخت مزد دست به اعتصـاب زدنـد  ـنـا ب ب
  ٤ رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران مـدت  

ـتـه   ماه است دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده انـد و ھـف
گذشته در اعتراض به این وضعیت دست به اعـتـصـاب زده  
بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزدھایشـان  

امـا امـروز  .   اسفند ماه به اعتصاب خاتمه دادنـد ١٣ در روز  
ـیـل ایـن   کارفرما به وعده خود عمل نکرد و بـه ھـمـیـن دل

 . کارگران از صبح امروز بار دیگر دست به اعتصـاب زدنـد 
ـبـار تـا  ١٠٠  ـن کارگر شرکت پایدار سازه اعالم کـرده انـد ای

دریافت دستمزدھای معوقه خود حاضر به پایـان اعـتـصـاب  
ـنـد مـاه  ١٣   –اتحادیه آزاد کارگران ایران   . نخواھند شد   اسف

 ١٣٩٣ 
 
 

کارگران نورد لوله صفا در پی خلف وعده 
 کارفرما بالفاصله دست به اعتصاب زدند

ـنـد مـاه  ١٢ ظھر دیروز  : اتحادیه آزاد کارگران ایران   اسـف
کارگران نورد لوله صفا با مشاھده خلف وعده کارفـرمـا در  
پرداخت یکماه از دستمزد معوقه خـود دسـت بـه اعـتـصـاب  

بنا بر گزارشھای رسیـده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   . زدند 
ایران، بدنبال اعتصاب دو ھفته ای کارگران نورد لوله صـفـا  
در بھمن ماه سال جاری، مدیر عامل این شـرکـت مـتـعـھـد  

ـنـد  ٢٥  اسفند ماه یکماه از دستمزد معوقه،  ١٢ شده بود    اسـف
ـنـد عـیـدی و پـاداش  ٢٨ دو ماه دستمـزد مـعـوقـه و    اسـف

ـیـز بـا  . کارگران پرداخت بشود  کارگران نـورد لـولـه صـفـا ن
ـراض در صـورت خـلـف وعـده   حفظ حق اعـتـصـاب و اعـت

ـتـه ای خـود  ٢٦ کارفرما روز    بھمن ماه به اعتصاب دو ھـف
بنا بر این گزارش دیروز با فـرا رسـیـدن ظـھـر و   .پایان دادند 

عدم واریز یک ماه دستمزد معوقـه بـه حسـاب کـارگـران،  
 صـبـح  ١٠ آنان بالفاصله دست به اعتصاب زدند و سـاعـت  

امروز پس از واریز این مبلغ به حسـاب شـان بـه اعـتـصـاب  
ـنـد  ١٣   –اتحادیه آزاد کارگران ایران   . خود پایان دادند   اسـف

 ١٣٩٣ ماه  
 

خلیل کریمی به ستاد خبری اداره اطالعات 
 سنندج احضار شد

ـره اتـحـادیـه آزاد   خلیل کریمی از اعضای ھـیـات مـدی
کارگران ایران صبح امروز به اداره اطالعات سننـدج احضـار  

در ایـن  .  و پس از نزدیک به سه ساعت بازجوئی آزاد شـد 
ـنـدج   بازجوئی مامورین ستاد خبری اداره اطالعات شھر سـن
با غیر قانونی خواندن اتحادیه آزاد کارگران ایران، متنـی را  

تـاکـنـون عضـو و  )  خلیل کریـمـی ( مبنی بر اینکه اینجانب 
فعال اتحادیه آزاد کارگران بـوده ام و از ایـن پـس از ایـن  
ـنـد و از وی   ـر او گـذاشـت ـراب اتحادیه استعفا مـیـدھـم در ب

ـنـاع از  .  خواستند تا آنرا امضا کند  اما خلیل کریمی با امـت
امضای این متن، از موجودیت قـانـونـی اتـحـادیـه و تـداوم  

ھمچنین در این بازجوئی بـا اشـاره  .  فعالیتھایش دفاع کرد  
به برگزاری تجمع کارگری در مقابل مجلس که روز پنجـم  
ـرگـزار شـده   اسفند ماه در اعتراض به حداقل مزد خفت بار ب
بود، چنین تجمعاتی غیر قانونی اعالم شد و خلیل کریمـی  
ــن   ــی ـرگــزاری چـن در دفــاع از حــق اعـتــراض کـارگــران، ب
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ـر ادامــه   ـم کـارگـران خـوانـد و ب تـجـمـعـاتـی را حــق مسـل
فعالیتـھـایـش بـه عـنـوان یـک کـارگـر در اتـحـادیـه آزاد  

در ایـن بـازجـوئـی مـامـوریـن  .  کارگران ایران تاکیـد نـمـود 
امنیتی اعالم کردند از این پس با اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران برخورد شدید تری خواھند کرد و به ھر شکلـی مـانـع  

ـران   . تداوم فعالیتھای آن خواھند شد  اتحادیه آزاد کارگران ای
ـراضـات کـارگـری و   با محکوم کردن سیاست سرکوب اعت
تعرض به فعالین کارگری مستقـل، مـنـجـمـلـه تـعـرض بـه  
اعضا و فعالین خود که با محاکـمـه جـمـیـل مـحـمـدی و  
ـر   محکومیت سه ساله و نیم نامبرده و سپس محاکمـه جـعـف
ـیـل کـریـمـی   عظیم زاده و ھم اینک  احضار و بازجوئی خل

ـران  :  ابعاد تازه ای پیدا کرده است اعالم میدارد  کـارگـران ای
نه تنھا در دفاع از حقوق انسانی خود مرعوب ھـیـچـگـونـه  
سیاست بگیر و ببندی نخواھند شد بلکـه شـرایـط فـالکـت  
بار موجود و تالش بی وقفه حکومت گران  در تحمیل فقـر  
و فالکت بیشتر بر میلیونھـا خـانـواده کـارگـری، آنـان  را  
ـنـده   ـیـن کـن بیش از پیش به سمت اعتراضات متحدانه و تعی

نمیشود ھم فقر و فالکت و گرسنگـی   . ای سوق خواھد داد 
را بر میلیونھا کارگر تحمیل کرد و ھم زبان اعتراضی آنـان  

چنین سیاستھایی در ھیچ جائـی از جـھـان و در  . را بست 
ـران   ـردیـد در ای ھیچ تاریخی راه به جائی نبرده است و بی ت

اتحادیه آزاد کـارگـران   . نیز راه به جائی نخواھد برد ٢١ قرن  
 ١٣٩٣  اسفند ماه  ١٤  –ایران  
 

: کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری 
 چرا با کارگران دشمنی می کنید؟

جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده را محکـوم     محاکمه 
ـم  ـی چـرا بـه جـای رسـیـدگـی بـه شـکـایـات ،   !!! می کن

اعتراضات و درخواست ھای کارگران آنھا را مـحـاکـمـه و  
ـلـمـان و   زندانی می کنید ؟ با محاکمه و زندانی کردن مع
کارگران از چه کسانی دفاع می کنید؟ مگر کارگران و  
معلمان چه می خواھند؟ آیا غیر از زندگی کردن ، حـفـظ  

و     خانواده، داشتن شغل ، دریافت دستمزد متناسب بـا تـورم 
ـفـس   حق اعتصاب ، ایجاد تشکل ھای مستقل خود و حق ن
کشیدن ، داشتن بیمه و تامین اجتمـاعـی، دفـاع از حـقـوق  
قانونی خود و امکان بر قراری زندگی انسـانـی چـه مـی  
خواھند ؟ که این گونه با اتـھـامـات واھـی و سـاخـتـگـی  
ـلـمـان را مـحـاکـمـه و   فعالین و نمایندگان کارگران و مـع
زندانی می کنید؟ بدنبال افزایش اعتراضات، تـجـمـعـات و  
اعتصابات کارگران ، معلمان و پرسـتـاران و بـازنشـسـتـگـان  

و تدام بال انقطاع بسیاری از اعـتـصـابـات ، دولـت و  ...  و  
دادگاھھا دست به اقدامات منظم، سازمانیافته و معـنـا دار  
ـلـمـان زده انـد، در ایـن راسـتـا   در سرکوب کارگران و مـع

به محاکمه کارگران و معلمـان بـا اتـھـامـات واھـی     اقدام 
ـیـن   کرده اند، تا شاید بتوانند با ترسانـدن کـارگـران و فـعـال
ـرل و   ـت کارگری اعتراضات، تجمعات و اعتـصـابـات را کـن
ـرنـد ، در پـی   ـب ـیـن ب کمتر کرده در نھایت سر کوب و از ب
چنین سیاست ضد کارگری است که جمـیـل مـحـمـدی و  
ـنـاد   جعفر عظیم زاده را محاکمه کردند و ھر کدام را با اسـت
به اتھامات غیر واقعی به سه سال و نیم محکوم نـمـودنـد ،  
ـم   ـراھـی در حالی که ھنوز کارگران بسیاری از جمله بھنام اب
زاده ، شاھرخ زمانی ، محمد جراحی و دھھا کارگر دیـگـر  
با اتھامات غیر واقعی و فقط به جرم اینکه برای متشـکـل  

کردن کارگران فعالیت کرده اند، در زنـدانـھـا بـه سـر مـی  
ـر را   برند ، آنھا بس نبوده و اکنون می خواھند جمیل و جعـف

ـنـد  ـیـب ،   . نیز زندانی کن ـق مـا ضـمـن مـحـکـوم کـردن تـع
محاکمه و زندانی کردن کارگران، معلمان و فعالین جنبـش  
ـر و بـدون   ھای مختلف اجتماعی ، می خواھیم ھرچه زودت
قید و شرط ، تعقیب و محاکمه زندانیان قطع شده و حـکـم  
ـم زاده صـادر شـود ، و   برائت جمیل محمدی و جعفر عـظـی
ـیـد و شـرط   ـر و بـدون ق ھمچنین می خواھیم ھر چه زودت

ـلـمـان زنـدانـی آزاد شـونـد  مـا از تشـکـل   . کارگران و مـع
ھا،کارگران ، معلمان ، زنان ، پرستاران، دانشجویان ، دانـش  
ـم بـه   آموزان ، جوانان و تمامی مردم آزادیخـواه مـی خـواھـی
ـلـمـان و   محاکمه ، و تعقیب و زندانی کردن کارگران ، مـع
ـیـن   فعالین جنبش ھای مختلف اعتراض نمایند، و ھـم چـن

ـلـمـان  شـرکـت کـرده     در اعتراضات کارگران ، زنـان ، مـع
ـبـات مشـتـرک بـوده ، خـواھـان   ضمن اینکه خواھان مطـال
آزادی زندانیان کارگری و سیاسی بخصوص خـواھـان عـدم  
ـم زاده   ـر عـظـی تعقیب و محاکمه جمیـل مـحـمـدی و جـعـف

تنھا راه نجات ما زحمتکشان در اتحاد و ھمبستگـی   . باشند 
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری  . ماست 
 

در محکومیت بازداشت کوروش بخشنده 
 برای  فعال کارگری عضو کمیته ھماھنگی

 ھای کارگری کمک به ایجاد تشکل
ھای شـریـف و    ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 

در ادامه احضار ، تھدید و بازداشت فعالین کـارگـری  .  آزاده 
ـنـد مـاه   ـبـه شـانـزدھـم اسـف در شھر سنندج روز گذشـتـه شـن
ـنـدج عضـو   کوروش بخشنده از فعالین کارگـری شـھـر سـن

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته ھماھنگی  ھـای     ب
ـتـه دفـاع از   کارگری و ھمچنین عضو ھیات اجرایی کـمـی
فعالین کارگری مھاباد بازداشت و به مکان نـا مـعـلـومـی  

ـیـن کـارگـری   . منتقل گردید  مـھـابـاد  کمیته دفاع از فعـال
ضمن محکومیت بازداشت کوروش بـخـشـنـده و تـھـدیـد و  
ـیـد و   احضار دیگر فعالین کارگری خواستار آزادی بـدون ق
ـیـان   شرط کوروش بخشنده و دیگر کارگران زندانی و زنـدان

 ١٣٩٣ ھفدھم اسفند    . سیاسی است 
 
 

احضار و تھدید محمد عبدی پور از اعضای 
 کمیته ھماھنگی

ـبـه   ـنـد  ١٦ بنا بر خبر دریافتی، شـامـگـاه شـن   ٩٣  اسـف
محمد عبدی پور از اعضای کمیته ھمـاھـنـگـی در شـھـر  
سقز به اداره اطالعات این شھر احضار و مورد بـازجـویـی و  
ـتـه   تھدید قرار گرفت که وی در این بازجویی ھـا از کـمـی

بازجویـان اداره  .  ھماھنگی و فعالیت ھایش دفاع کرده است 
 مارس در شـھـر سـقـز  ٨ اطالعات نسبت به برگزاری مراسم  

و توسط اعضای کمیته ھماھـنـگـی ھشـدار داده و اعـالم  
در خیابان و در سـطـح     کرده اند در صورت برگزاری مراسم 

عمومی در شھر با تجمع کنندگان برخورد امنیتـی خـواھـد  
ھمچنین عبدی پور در مورد توزیع تراکت تـوزیـع شـده   . شد 

ـیـز حضـور وی در   در شھر سقز در ارتباط با دسـتـمـزد و ن
منزل افشین ندیمی پس از آزادی وی از زندان مـورد سـوال  

ـبـعـیـد و   . قرار گرفته است  محمد عبدی پورکه تھدید بـه ت
در این بازجویی ھا از فعالیت ھـای خـود     حبس شده است 

و اعضای کمیته ھماھنگی در راسـتـای دفـاع از حـقـوق  
ـرای   . طبقاتی کارگران دفاع کرده است  کمیته ھماھنگـی ب

کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری ضـمـن اعـالم  
پشتیبانی از اعضای خود،ھرگونه احضار و برخورد امنیتـی  
ـیـن کـارگـری را   با اعضای خود و دیگر کارگران و فـعـال

ـر    مـارس  ٨ محکوم می کند و برگزاری مراسم ھایی نظـی
روز جھانی زن و نیز اول ماه مه روز جھانی کـارگـر و حـق  
ـیـن   ـرای تـمـامـی کـارگـران و فـعـال تجمع و اعتراض را ب

کمیتـه   .کارگری را جزو حقوق بدیھی و اولیه آنان می داند 
 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
احضار فعال کارگری، حامد محمودی نژاد 

 به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج
 مـارس روز  ٨ بنا به گزارش رسیده، در آستانه فرارسیدن  

جھانی زن و برگزاری مراسم ھای این روز تاریخی ، صـبـح  
 حـامـد مـحـمـودی نـژاد فـعـال  ١٣/١٢/٩٣ روز چھارشنبه  

کارگری و عضو کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشکلھای کارگری به ستاد اداره اطالعات سننـدج احضـار  
ـرگـزاری   و چندین ساعت در مورد کمیته ھمـاھـنـگـی و ب
ـرار گـرفـت   . روز جھانی زن مورد بازجویی و بازخواسـت ق

این فعال کارگری از عضویت خود در کمیته ھـمـاھـنـگـی  
ـم تـمـامـی   دفاع و گرامی داشت روز جھانی زن را حق مسل

ـرای کـمـک بـه  .  زنان و مردان دانست  کمیته ھماھنگی ب
ایجاد تشکلھای کارگری ضـمـن مـحـکـوم کـردن احضـار  
ـرای   ـیـن کـارگـری ب حامد محمودی نـژاد و دیـگـر فـعـال
ممانعت از برگزاری مراسم روز جھانـی زن ،خـواھـان پـایـان  

ـتـه و     بخشیدن به تمامی اعمال فشار بر اعضای  این کـمـی
ـتـه  .  فعالیـن کـارگـری مـی بـاشـد    دیگرکارگران و  کـمـی

 ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

توزیع تراکت برای دستمزد در شھر سقز 
 توسط اعضای کمیته ھماھنگی

ـتـه   بنابر گزارش ارسال شده ، جمعـی از اعضـای کـمـی
، در  ) واقع در اسـتـان کـردسـتـان (  ھماھنگی در شھر سقز  

اعتراض به سطوح بسیار پایین دسـتـمـزدھـای کـارگـری و  
ـیـه   ـیـان متعاقب بیانیه کمیته ھماھنگی و نیز در حمایت از ب
مشترک تشکل ھای کارگری، اقدام به پخش چـنـد صـد  

در این تراکت دو صـفـحـه  .  تراکت در میان کارگران کردند 
ـرای کسـب حـداقـل   ای، بر لزوم مبارزه متشکل کارگران ب

ـرای سـال     ٩٤ دستمزد ماھیانه سه میلیون تومان در مـاه ب
ـیـه   ـیـان ـراکـت مـتـن ب تاکید شـده و در صـفـحـه ی دوم ت
.مشترک تشکل ھای مستقل کارگری آورده شـده اسـت 

ـتـه  (  نمونه تراکت و نیز بیانیه مشـتـرک در سـایـت کـمـی
ـــــل مشـــــاھـــــده اســـــت  ـــــگـــــی قـــــاب ـن  )ھـــــمـــــاھــــ

ـرای   ـتـه در راسـتـای تـالش ب این گـروه از اعضـای کـمـی
ـلـف   ـقـاط مـخـت آگاھی رسـانـی در مـیـان کـارگـران، در ن
ـراکـت ھـای دسـتـمـزد   کارگری شھر سقز اقدام به توزیـع ت
ـران روبــرو شـــد  ــارگــ ــال ک ـب ــ ـق ــ ــا اســت ـــد کـــه ب  .کــردن

ھمچنین تعدادی از این تراکت ھا به نشانه ی اعتراض بـه  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی از تـمـامـی   اداره کار سقز داده شـد کـمـی
اعضای خود و نیز از تمامی کارگران و فعالین کـارگـری  
میخواھد که به شکل ھای گوناگون بـه تـالش سـراسـری  

ـرای  .  برای افزایش دستمزد بپیوندند  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کمـی
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 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

توزیع تراکت برای دستمزد در شھر اشنویه 
 توسط اعضای کمیته ھماھنگی

ـتـه   بنابر گزارش ارسال شده ، جمعـی از اعضـای کـمـی
واقـع در اسـتـان آذربـایـجـان  (  ھماھنگی در شھر اشـنـویـه  

ـیـن دسـتـمـزدھـای  ) غربی  ، در اعتراض به سطوح بسیـار پـای
ـیـز در   کارگری و متعاقب بیانیه کمیتـه ھـمـاھـنـگـی و ن
حمایت از بیانیه مشترک تشکل ھای کارگری، اقـدام بـه  

در ایـن  .  پخش چند صد تراکت در میان کـارگـران کـردنـد 
تراکت دو صفحه ای، بر لزوم مـبـارزه مـتـشـکـل کـارگـران  
ـیـون تـومـان در   برای کسب حداقل دستمزد ماھیانه سه میل

ـراکـت  ٩٤ ماه برای سال    تاکید شده و در صفحـه ی دوم ت
متن بیانیه مشترک تشکل ھای مستقـل کـارگـری آورده  

نمونه تراکت و نیز بیانیه مشـتـرک در سـایـت  .(  شده است 
این گروه از اعضـای  )  کمیته ھماھنگی قابل مشاھده است 

کمیته در راستای تالش برای آگـاھـی رسـانـی در مـیـان  
کارگران، در نقاط کارگری شھر اشنویه منجمـلـه جـایـگـاه  
ھای بنزین و گاز، نانوایی ھا، شھرک صنعتی، سـردخـانـه  
ھای سیب، جعبه سازی ھا ، کارگران شھـرداری و دیـگـر  
کارگرن اقدام به توزیع تراکت ھای دستمزد کردنـد کـه بـا  

کمیته ھماھنـگـی از تـمـامـی  .  استقبال کارگران روبرو شد 
اعضای خود و نیز از تمامی کارگران و فعالین کـارگـری  
میخواھد که به شکل ھای گوناگون بـه تـالش سـراسـری  

ـرای  .  برای افزایش دستمزد بپیوندند  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کمـی
 کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
اعتصاب کارگران نی بر ھفت تپه در 

 اعتراض به دو ماه حقوق معوقه
ـتـه ھـمـاھـنـگـی،   بر اساس گزارش ارسال شده بـه کـمـی
ـپـه از روز   ـر در ھـفـت ت تعداد زیـادی از کـارگـران نـی ب

ـراض بـه دو مـاه حـقـوق  ٩٣  اسفندماه  ١٠ یکشنبه    در اعـت
ـبـه   -معوقه خود وارد اعتصاب شده اند و تـا روز چـھـارشـن

این اعتـصـاب وارد چـھـارمـیـن روز    -زمان دریافت گزارش 
ـپـه کـه مـجـمـوعـا  . خود شده است  کارگران نی بر ھـفـت ت

ـنـد  ٢٠٠٠ شامل    کارگر اعم از استخدامی و پیمـانـی ھسـت
ـیـت   ھمواره مشکالت عدیده ای از نظـر ایـمـنـی کـار، امـن
ــمــه کــارگــری و عــدم شــمــول در   ــی ــن ب ــی ــلــی، تــام شــغ

سخت و زیان آور داشته و دارند و بارھـا در ھـفـت     مشاغل 
تـا  .  تپه و نیز در تھران دست به تجمع و اعـتـصـاب زده انـد 

ـر در  ٩٣  اسفندماه  ١٣ روز چھارشنبه    کـه کـارگـران نـی ب
ـرداخـت   ـرای پ حال اعتصاب بوده اند ھیچ اقدام مساعدی ب
حقوق معوقه این کارگران از سوی مدیریت شرکـت کشـت  
و صنعت نیشکر ھفت تپه انـجـام نـگـرفـتـه اسـت امـا ایـن  
ـبـه خـود دسـت از   کارگران مصمم ھستند تا کسـب مـطـال

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  . اعتراض برندارند 
 تشکل ھای کارگری 

 
 آزادی افشین ندیمی از زندان

 افشین ندیمی فعال کارگـری  ١٢/١٢/٩٣ روز سه شنبه  
ھماھنگی برای کمک به ایجادتشـکـلـھـای     و از عضای 

 بـعـدازظـھـر  ٢  سال حبس درساعت  ١ کارگری بعداز تحمل  
ـبـال گـرم   ـق ـنـدج آزاد شـد و مـورد اسـت اززندان مرکزی سن

ـیـن   وھمراھی خانواده ،دوسـتـان ،کـارگـران وجـمـعـی ازفـعـال
کارگری شھر سنندج ،کـامـیـاران وسـقـز تـا مـنـزل ایشـان  

الزم بـه  .  درروستای محل سکونتش در کامیاران قرارگرفت 
 به ھـمـراه دیـگـر  ١٨/٨/٩٢ ذکراست افشین ندیمی درتاریخ  

فعال کارگری مھرداد صبوری توسـط اداره ی اطـالعـات  
 روز را دربازداشتگاه ھـای  ٤٠ شھرستان بانه دستگیر ومدت  

ـنـدج مـورد بـازجـویـی   اطالعات شھرھـای کـامـیـاران وسـن
 میلیون تومـانـی آزاد گـردیـد  ١٥٠ وسرانجام باقرار وثیقه ی  

 دادگـاه  ١ و درمراحل دادگـاھـی اش ازسـوی شـعـبـه ی  
انقالب سنندج به اتھام عضویت در کمیته ی ھـمـاھـنـگـی  

 سـال زنـدان شـد  ٦    محکوم به   وفعالیت تبلیغی علیه نظام 
ـری  ـنـدج از حـیـث    که در دادگاه تـجـدیـدنـظـر دادگسـت سـن

ـرئـه واز     سال ٥ عضویت درکمیته ی ھماھنگی به مدت   تب
 سـال  ١ حیث فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم به تـحـمـل  

کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه   ..حبس تعزیری شد 
ــھــای کــارگــری ضــمــن تــبــریــک  ــجــاد تشــکــل ــه     ای ب

ـیـن کـارگـری درود گـرم     خانواده  وتمامی کارگران وفـعـال
ـثـار ایـن فـعـال کـارگـری   ـتـه را ن تمامی اعضـای کـمـی
ـیـن کـارگـری و   خستگی ناپذیر و تمامی کارگران و فعـال
دوستانی می کند که درطول این مدت جھت آزادی ایشـان  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد   .  تالش نمودند 
 تشکل ھای کارگری 

 
 ویژه افزایش دستمزدھا در 

 ١٣٩٤سال 
 

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
درخواست افزایش عادالنه دستمزد :حومه 
 ! ١٣٩٤سال 
بـه  .  از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  

به آگـاھـی مـی رسـانـد  .  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بنابر آمار اقتصادی و اعالم رسمی معاونت آن وزارتخانه در  
طی ده سال گذشته قدرت خریـد کـارگـران مـتـاسـفـانـه بـه  

بنابراین ما امضاء کنندگـان  .  یک سوم کاھش یافته است 
ـران بـا مـحـکـوم   این نامه ھم فریاد با میلیون ھا کارگـر ای
کردن این تخلف و روند ناعادالن  ضدکارگری، آنـچـنـان کـه  
ـیـس سـابـق سـازمـان   متخلفانی مانند سعـیـد مـرتضـوی رئ
ـیـس   تامین اجتماعی و مـحـمـد رضـا رحـیـمـی مـعـاون رئ
جمھوری پیشین و نظایر دیگر توسط قوه قضائیه محـاکـمـه  
و محکوم به مجازات زندان شـدنـد خـواسـتـار مـحـاکـمـه و  
ـتـی ھـای   مجازات مدیران و مسئوالن متخلف این بی عدال

و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـی  .  ضدانسانی ھستیم 
ـرده و   می خواھیم به فریاد دادخواھانه کارگـران گـوش سـپ

ـرای سـال  ٤١ برابر ماده    دسـتـمـزدی را  ١٣٩٤  قانونـکـار ب
ـنـد کـه مـعـیـشـت یـک خـانـوار کـارگـری و   تعیین نمـای

ــامـیـن نـمــایـد  کـارگـران و   . بـازنشـسـتـگـان کـارگـری را ت
بازنشستگان حق خود می دانند برای پیشبرد ایـن خـواسـتـه  
عادالنه و تامین رفاه و عدالت اجتماعی به آن وزارتخـانـه و  
سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز مربـوط مـراجـعـه و  
ـتـی ھـا اعـالم   ـیـه بـی عـدال خواسته و اعتراض خود را عـل

وزیر محترم تـعـاون، کـار و  .  به نام آنکه دادگر است  . کنند 
بر پایه اصول جھانی حقوق بنیادیـن  .  با سالم . رفاه اجتماعی 

کار و حق چانه زنی کارگران در دفـاع از حـقـوق شـان و  
ھمچنین منشور حقوق شھروندی که رئیس جمھور و دولـت  
ـنـکـه آن   ـرای یازدھم خود را وفادار به آن اعالم کرده اند و بناب
وزارتخانه وظیفه ذاتی و فلسفه وجودیش صیانت و دفـاع از  
حقوق کارگران شریف و زحمتکش و بازنشستگـان گـرامـی  

ــمــاعــی اســت  ــت ــن اج ــی ــام ــران و   . ت مــا جــمــعــی از کــارگ
ـیـان   بازنشستگان کارگری شرکـت واحـد طـبـق سـنـت سـال
گذشته درخواست امضاء شده بیش از ھزار تن از کـارگـران  

  ١٣٩٤ شرکت واحد مبنی بر افزایش عادالنه دستمزد سـال  
ـیـونـھـا   ـل بعنوان نمونه مشت از خروار فـریـاد دادخـواھـی مـی

  ٤١ باشد که طبق ماده   . کارگر به ضمیمه ارائه می نماییم 
 تـامـیـن  ١٣٩٤ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران در سال  

ــی خــانـوار کــارگـری و   ــه انسـان ــدگـی شــایسـت ــده زن ـن کـن
. بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنھا در سال آینده بـاشـد 

بدیھی است پیگیری حضوری کارگران و بازنشسـتـگـان را  
ـم   در دفاع از عدالت اجتماعی و دستمزد عادالنـه حـق مسـل

امیدواریم مقام وزارت و شورای عالی کـار  .  خود می دانیم 
فریاد عدالت خواھی کارگران و بازنشستگان را شنیده و بـه  

زندگی شایسته بـا مـزدی   . آن رسیدگی و ترتیب اثر بدھند 
 نھاد ریاست جمـھـوری -١  :رونوشت  عادالنه حق مسلم ماست 

ایـن نـامـه بـاامضـای  .  ریاست سازمان تامین اجتـمـاعـی -٢ 
ـروز مـورخ  ١٥٠٠ نزدیک به    تن ازرانندگان شرکت واحد دی

 اسفند ماه توسط تعدادی از اعضای سندیکـادر حـالـی  ١٢ 
ـیـس   در وزارت کار به ثبت رسید که افراد لباس شخصی پل
امنیت بطور مرتب اعضای سنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  
واحد را که برای ثبت امضا ھای جمع آوری شده در محـل  
وزارت کار حضور داشتند زیر نظر گرفته و حضـور آنـھـا را  

 امضاء ھای جـمـع  ١٤ مرتبا گزارش می دادند ،در ساعت  
آوری شده در این وزارت خانه به ثبت رسید و مـتـعـاقـب آن  

 .رسید دریافت شد 
 

 اخبار بین المللی
قتل یک وبالگ نویس  -بنگالدش 

 سکوالریست توسط جنایتکارن اسالمی
ـیـت   اویجیت روی، وبالگ نویـس آمـریـکـایـی بـا اصـل
ــد بـه مـرگ شــده   ــھـدی ــارھــا ت ــال ب ـب ــگـالدشــی، کــه ق ـن ب

در داکا با ضربـات   )  اسفند ٩ (فوریه   ٢٦ بود،پنجشنبه شب  
 .ساطور به قتل رسیده و ھمسر او نیز به شدت زخـمـی شـد 

این فرد از مدافعان سرسخت سکوالریسم در ایـن کشـور بـا  
یـک شـاھـد   .نود درصد جمعیت مسلمان محسوب می شد 

من یـک فـرد نـاشـنـاس را دیـدم کـه  ” : عینی می گوید 
چاقویی را بیرون آورده و از پشت به سر و شـانـه او ضـربـه  

ـم ولـی ھـیـچ  .  زد  من فریاد زده و از مردم کمـک خـواسـت
ــامــد  ــرای کــمــک نــی ــروه   ”.کــس ب ــر گــزارشــھــا، گ ــاب بــن

ـیـت ایـن   بنگالدش  اسالمگرای موسوم به انصار الله  مسـئـول
ھمزمان تعـدادی از مـدافـعـان   .قتل را بر عھده گرفته است 

آزادی بیان با تجمع در پایتخت بنگالدش این حمله مرگبـار  
 .را محکوم کردند 

 
تظاھرات در اعتراض به خشونت  -ترکیه 

 علیه زنان
ـرکـیـه در   ـبـول ت صدھا نفر روز یکشنبه در شـھـر اسـتـان

  تـظـاھـرات   خشونت علیه زنـان اعتراض به قتل یک دختر و  
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این دختر بیست ساله دانشجو روز یازدھم فوریـه در   . کردند 
مسیر بازگشت به خانه مورد تجاوز قرار گرفت و سپـس بـه  

یکی از کسانی که در تظاھرات شرکت کـرده  .   قتل رسید 
ـران  : " بود می گوید  ـم دخـت ـم تـا نـگـذاری ما اینجا جمع شدی

ـرنـد  فـرد دیـگـری  ."  مورد قتل و خشونت خانگی قرار بـگـی
من مخالف ھرگونـه خشـونـت و آزار جـنـسـی  : "می گوید 

ـم  ـر    ." علیه جوانان و دخترانمان ھسـت ـتـل ایـن دخـت پـس از ق
جوان، وی به نماد اعتراض به خشونت علیه زنان تبدیل شـد  
و مردم ترکیه بارھا با حضور در خیابان ھا خشم خـود را از  

 .خشونت جنسی ابراز کردند 
 

تظاھرات بر علیه جنایتکارن  -کامرون 
 "بوکو حرام"اسالمی 

ـبـه     ٩ (  فـوریـه  ٢٨ ھزاران تن از مردم کامرون روز شـن
ـتـخـت ایـن کشـور،  )  اسفند  ـرگـزاری تـظـاھـرات در پـای با ب

. اقدامات تروریستی گـروه بـوکـوحـرام را مـحـکـوم کـردنـد 
ــت  ــوش ــزاری رویــتــرز ن ــکــی از  :  خــبــرگ ــه ی ــت ــه گــف ب

ـتـخـت    سازمان  دھندگان، این راھپیمایی در شھر یـائـونـده، پـای
سـازی مـردم ایـن کشـور بـه ویـژه    کامرون بـه ھـدف آگـاه 

ساکنین مناطق جنوبی درباره تھدید بوکوحرام کـه عـمـدتـا  
تمرکز حمالت فرامرزی آن به مناطق شـمـالـی ایـن کشـور  

شھر یائونـده در مـرکـز کـامـرون  .  معطوف بوده، برگزار شد 
گوبای گاتاما، دبیر یکی از نشریات کـامـرون  .   واقع است 

آنـچـه  :  دھندگان راھپیمایی امـروز اظـھـار کـرد   و از سازمان 
ـم مـا در    که مھم است این است که به کامرونی  ـی ھا بگـوی

جنگ با بوکوحرام قرار داریم و بخشی از کشور مـا تـحـت  
تاثیر این جنگ قرار گرفـتـه اسـت بـه طـوری کـه حـدود  

این در حـالـی  .   تن در اثر این جنگ آواره شده اند ١٥٠٠٠٠ 
است که عالوه بر آواره شدن ھزاران تن از مردم کـامـرون در  
اثر حمالت بوکوحرام، ھزاران آواره نیجریایی نیز بـه مـنـاطـق  

حـدود  :  گاتـامـا تـاکـیـد کـرد .  شمالی کامرون گریخته اند 
ـری ١٧٠  ھـا     مدرسه در مناطق شمالی کامرون در اثر درگـی

این در حالی است که دامـنـه  .  با بوکوحرام، تعطیل شده اند 
اقدامات تروریستی گروه بوکوحرام در نیجریه کـه از شـش  

اند به کشـورھـای ھـمـسـایـه    سال پیش تا کنون ادامه داشته 
چند کشور ھمسایه نیجـریـه شـامـل  .   نیز کشیده شده است 

کامرون، نیجر و چاد حمالت مشترکی را به منظور مقابلـه  
انـد    با بوکوحرام آغاز کرده و در ھفته ھای اخیر مدعی شـده 

 .که برخی مناطق را از این گروه بازپس گرفته اند 
 

مدارس دولتی در آستانه  -کره جنوبی 
 اعتصاب گسترده معلمان

اتحادیه معلمان و کارکنان آموزشی کره جنوبـی اعـالم  
کرد، احتمال دارد معلمان مدارس دولتی در کره جنوبـی در  
اعتراض به طرح دولت برای کاھش دستمـزد کـارکـنـان بـه  
ـنـده مـیـالدی دسـت بـه اعـتـصـاب   ویژه معلمان، در ماه آی

ـرار اسـت اواخـر ایـن  .   گسترده بزنند  اعضای این اتحادیه ق
 آوریـل  ٢٤ ماه درباره اعتصاب سراسری معلـمـان از تـاریـخ  

در صورتی کـه  .  رای گیری کنند )  چھارم اردیبھشت ماه ( 
ـنـد، ایـن   معلمان مدارس کره جنوبی دست به اعتـصـاب بـزن

ـر خـواھـد بـود ٩ اتفاق برای نخستین بار در طول   .  سال اخـی
اقدام اتحادیه معلمان کره جنوبـی پـس از آن صـورت مـی  
گیرد که حزب حاکم سائنوری اواخر سال گذشته مـیـالدی  

ـراسـاس آن حـقـوق   طرحی را به مـجـلـس ارائـه کـرد کـه ب
 کاھش یافـتـه و آنـھـا بـایـد  ٢٠١٦ کارکنان دولتی از سال  

ـنـد  ـرگـزاری رسـمـی کـره  .  مالیات بیشتری پرداخت کن خـب
گزارش داد کـه ایـن طـرح در راسـتـای  )  یونھاپ (جنوبی  

ـرداخـت   برنامه دولت برای جبران کسری بودجه به مـنـظـور پ
بنابراین گزارش، ایـن  .  حقوق کارکنان دولتی ارائه شده است 

ـیـارد دالر ٤٥٨ (  تریلیون وون  ٤٨٤ کسری در حدود   ـل )  مـی
 .گـــــــــــــــــزارش شـــــــــــــــــده اســـــــــــــــــت 

 با این وجود، کارکنان بخش ھای دولتی اعالم کردند کـه  
ـر   حاضرند کاھش پرداختی ھا را درعوض دریافت پول بیشـت

ـنـد  یـونـھـاپ گـزارش داد،  .  پس از بازنشستگی تحمل کـن
فعالیت اتحادیه معلمان کره جنوبی سال گذشته برای چـنـد  
ماه تعلیق شده بود زیرا این اتحادیه به اجرای لغـو عضـویـت  

 .برخی معلمان اخراج شده، رضایت نداد 
 

 اقتصادی بر  اثرت ریاضت کشی -ایتالیا 
  مردم زندگی

ـیـا کاھش بودجه خدمات درمانی در   ـتـال  سـبـب شـده  ای
است تا بسیاری از شھروندانی که از بیماری ھـای سـخـت  
ـرم   ـنـجـه ن رنج می برند با مصائب قابل توجـھـی دسـت و پ

کلینیک ھای توانبخشی بیمارانی که مـدت ھـا    .  کنند 
در کما بوده اند از مراکز مھمی است که در معرض خـطـر  

 میالدی شـمـار تـخـت  ٢٠١٠  تا  ٢٠٠٠ از سال    . قرار دارد 
ـیـش از ھـر   ـیـا، ب ـتـال ھای بیمارستان به نسبت جمعیت در ای

آمـار  .  کشور دیگری در منطقه مالی یورو کـاھـش یـافـت 
ـنـد   ـرل اتحادیه اروپا نشان می دھد که در این قیاس تنـھـا ای

 مـیـالدی  ٢٠١٠ از سال  .  وضع بدتری نسبت به ایتالیا دارد 
ـنـه ھـای رو بـه   دولت ایتالیا از شھروندان خـواسـت تـا ھـزی
ـم   ـی ـق افزایش خدمات درمـانـی و دارو را بـه صـورت مسـت

 .بپردازند 
 
 ھای کوتاه خبر

ـرغـم وعـده و  -   برزیل  ـلـی ب ـرزی اعتصاب کامیونداران ب
راننـدگـان بـه  .  تھدید ھمزمان دولت وارد نھمین روز خود شد 

 دالری دولت نیز بی اعتنایی کـردنـد و  ٣٤٠٠ .تھدید جریمه 
ـیـن  .  محصوالتی ھمچون شیر و سبزیجات و میوه گندیـد  اول

خواست کامیونداران کاھش قیمت گازوئیل است که حـدود  
 . درصد گرانتر از قیمت جھانی آن است ٥٠ 

 
سازمان ملل متحد می گوید در خشونت ھای    -  عراق 

ـر جـان خـود را از  ١١٠٠ ماه فوریه در عراق دست کم   ـف  ن
ـرنـظـامـیـان  ٦٠٠ بیش از  . دست داده اند   تن از قربانیان را غـی

در خشـونـت ھـای مـاه فـوریـه  .  عراقی تشکیل می دھند 
ـیـش از  ٢٣٠٠ عراق ھمچنین نزدیک بـه    تـن از جـمـلـه ب

ـفـات مـربـوط  .   غیرنظامی زخمی شده اند ١٣٥٠  ـل بیشترین ت
آمار کشته شدگـان عـراقـی سـازمـان مـلـل  . به بغداد است 

متحد مناطق زیر کنترل گروه موسوم به دولت اسـالمـی یـا  
 .داعش را در بر نمی گیرد 

 
دادگاه قانون اساسی کره جنـوبـی قـانـون    -کره جنوبی  

جنجالی منع رابطه جنسـی خـارج از ازدواج را لـغـو کـرده  
 قانون مذکور، کـه از   فوریه ٢٦ دادگاه روز پنجشنبه  .  است 
  ٧ شـد، را بـا     میالدی در آن کشـور اجـرا مـی ١٩٥٣ سال  

ـیـس دادگـاه  .   رأی مـخـالـف لـغـو کـرد ٢ رأی موافق و   رئ
گفت اگر چه داشتن رابطه جنسی نامشروع از نظر اخـالقـی  
عملی مذموم و محکوم است، اما دولت نبایـد در زنـدگـی  

ـنـد در    ھـا مـی    دادسـتـان   . خصوصی مردم دخالت کند  گـوی
شش سال اخیر، ھزاران نفر به دلیـل داشـتـن رابـطـه جـنـسـی  
خارج از ازدواج بازداشت شدند، اما بـه نـدرت مـحـکـوم بـه  

 .اند   زندان شده 
 

صدھا نئونـازی و  "  خبرگزاری آلمان " به گزارش   -  آلمان 
تـالش کـردنـد تـا بـه کـمـپ  "  پگیـدا " خارجی ستیز عضو  
ـنـد " درسدن "پناھجویان در شھر   ـتـه  .  آلمان حمـلـه کـن بـه گـف

جنبش اروپایـی ھـای مـیـھـن  " پلیس شھر درسدن، طرفداران  
مـوسـوم بـه پـگـیـدا بـا  "  پرست مخالف اسالمی شدن غـرب 

شھر درسدن علیه پناھجویـان  "  نوی مارکت " تجمع در میدان  
 تـن  ١٠٠ در ادامه این تجمع تقریبـا  .  و مھاجران شعار دادند 

از نئونازی ھا راھی میدان تئاتر درسدن شدنـد تـا در آنـجـا  
علیه برپایی کمپ پناھندگی تظاھرات کننـد و اقـدام بـه  

 .پرتاب مواد آتش زا و بطری ھای خالی نمودند 
ــان  ــد ادارت پســت در عــمــان در  ٦٠٠   -  عــم  کــارمــن

ـبـه      اعتراض به خصوصی سازی این شرکت از روز یـکـشـن
ایـن کـارگـران نـگـران از  .  اول فوریه دست از کار کشیدند 

ـنـد   دست دادن شغل و کاھش دستمزد  آنـھـا اعـالم  .  ھـا ھسـت
ـم خـود   کرده اند کـه تـا ھـنـگـامـی کـه دولـت از تصـمـی

 .منصرف نشود به اعتراض ادامه خواھند داد 
ـیـک دانشـگـاه شـھـر  ٢٠٠ حدود    -آلمان   ـن  کارگر کلی

این  .  با خواست افزایش دستمزد دست از کار کشیدند "  اسن " 
ـبـه    فـوریـه بـا  ٢ کارگران اعتصاب خـود را از روز دوشـن

ـیـت شـغـلـی ٥.٥ خواست افزایش    و     درصـد دسـتـمـزد، امـن
آنـھـا  .  تضمین شغل برای کار آمـوزان جـدیـد آغـاز کـردنـد 

ھا عـادالنـه    شان بدلیل افزایش مالیات   ھای   گویند خواست   می 
 .است و مطالباتشان باید جواب بگیرد 

 
ـر وقـوع  ١٣ روز چھارشنبه    -  اوکراین  ـراث ـنـدمـاه، ب  اسـف

انفجار گـاز در یـک مـعـدن ذغـال سـنـگ در مـنـطـقـه  
واقع در شرق اوکراین دھھـا کـارگـر کشـتـه و  "  دونتسک " 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جـریـان ایـن  .  زخمی شدند 
ـر زمـیـن مشـغـول بـه کـار  ٢٠٧ انفجار در معدن    کارگر زی

 تن دیگر زخـمـی  ١٤  کارگر کشته و  ٣٢ بودند که دستکم  
ـنـد  ٧٠ شدند، ھمچنین    نفر ھمچنان زیر زمین محبوس ھسـت

ـر زمـیـن بـه   که پنج تن دیگر نیز با سوختگی شدیـد از زی
 کـارگـر مـعـدن  ٤٧ اما از سرنوشـت  . بیرون کشیده شده اند 

ـر   خبری در دست نیست و احتمـال کشـتـه شـدن آنـان در اث
 .انفجار وجود دارد 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


