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 کامنتھای کارگری
 4صفحه    ناصر اصغری

 8صفحه   

  ٣٨٢ درکارگر کمونیست شماره   
ــم از نــاصــر   ــی ــت ــالــه ای داش ــق م

  ٦ روز کـار  " اصغری با عـنـوان  
ناصـر اصـغـری در ایـن  ". ساعته 

ـقـی کـه   ـی مقاله با استناد به تحق
ـرات کـاھـش سـاعـت   ـی درباره تـاث
کار بر درآمد و سـالمـتـی افـرد  
ـررسـی   انجام شده بـود،  ضـمـن ب
تاثیرات مختلف کـاھـش سـاعـت  
کار بر شرایط زندگی و ایـمـنـی  
محیط کار، به بحثھای دیگـری  
ــه راه  حــل مــعــضــل   ــل ، ازجــم
ـــش   ـب ــ ـن ـقـــش جــ ــ ـیـــکـــاری، ن ــ ب
ـیـسـتـی و تشـکـلـھـای   سندیکـال
ـرای   ــارزه بــ ــارگــری در مــب ک
خـواسـت کــاھـش ســاعـت کــار،  

برخی از ایـن  .  اشاراتی کرده بود 
بحثھا اگرچه قدمـتـی بـه انـدازه  
تاریخ خود طبقـه کـارگـر دارنـد،  
اما بدلیل اھمیت این مباحث  در  
ـروز   جنبش کارگری  و ضرورت ب
ــا در ھــر دوره، در   ــھ کــردن آن
گفتگویی که با ناصـر اصـغـری  
داشتیم ، نظـرش را در بـاره ایـن  
ـیـن   موضوعات پرسیدیم، کـه اول

بخش این گفتگو را  در ادامـه  
 .   میخوانید 

**** 
شـمـادر    :کارگر کمونیست 

اشـاره  "  ساعـتـه   ٦ روز کار  "مقا له  
سـاعـت کـار    ٣٥ جنبش  " ای به  
با توجـه بـه   .ھم داشتید "  در ھفته 

ھای اخیر    اعتراضاتی که در سال 
علیه سیاستھای ریاضـت کشـی  
اقتصادی دربسیاری از کشـورھـا  
ــدن   ــطــرح ش ــان دارد، و م جــری
ــن   ــو چــپ در دل ای ــاتــی ــرن آلــت

کنید در    اعتراضات، آیا فکر می 
ـرورت   ـــکـــان و ضــ ـــده ام ـن ــ آی

ـبـشـی حـول ایـن    شکل  گیری جـن
ـنـد آنـچـه کـه در   خـواسـت، مـان

ــیــالدی    ٨٠ و    ٧٠ ھــای    دھــه  م
 شاھد بودیم، وجود دارد؟ 

ـراضـات  :   ناصر اصغری  اعـت
ریاضت کشـی  " ھای اخیر به    سال 

ـتـصـادی  ـبـش کـاھــش  " و  "  اق ــن ج
به نـظـر مـن رابـطـه  "  ساعت کار 

مستقیمی با ھـم دارنـد و جـواب  
شود با نگاھی    سئوال شما را می 

ـــوضـــوع داد  ـــن دو م ـــه ای . ب

العـمـوم، واکـنـش    اعتراضات علی 
ــلــوب   ــیــت نــامــط ــردم بــه وضــع م

بیکاری یکی از  .  موجود ھستند 
مـعـضـالتـی اسـت کـه زنـدگـی  
ـنـھـا بـا فـروش   ملیونھا نفر که ت
نیروی کارشان میتوانند زنـدگـی  
کنند، را غیرقابـل تـحـمـل کـرده  

ھا، در واقع بحـرکـت    جنبش .  است 
ــا بــرای دادن   ــوده ھ ــدن ت درآم

ـقـوه بـه مـعـضـالت    جواب  ھای بال
اکنون جز کاھش ساعت  .  ھستند 

ـری در   ـــگــ ـــل دی کـــار راه ح
چھارچوب این سیستم که جواب  
مسئله بیکـاری را بـدھـد نـمـی  

 . بینیم 
ـروژه   در سوئد که اشاره کـردیـد پ

ساعته تجربه مـی    ٦ ساعت کار  
ـراھـم درسـایـت .  شود  //:httpاخی

money.cnn.com /     ـبـی مطل
درباره ساعات کار در بعضـی از  
ــه  ســال    ــوط ب ــا، مــرب کشــورھ

طـبـق اطـالعـات  .   ، دیدم   ٢٠١٣ 
سـاعـت    ٣٤ این سایت در ایرلنـد  

ـلـژیـک،   کار در ھفته، آلـمـان، ب

 3صفحه   

دلنوشته زندانى سیاسى بھنام ابراھیم زاده  
 براى شاھرخ زمانى

 2صفحه  

 سخنرانی محمد کاظمی
 در مراسم تورنتو 
 به مناسبت مرگ 

 شاھرخ زمانی
 6صفحه   

 
 نکته اصلی

در دست "سھام عدالت" سود
 نفری حکومت ٢٥٠مافیای 

 

 5صفحه    محمد شکوھی

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 جنبش علیه بیکاری

 در افغانستان
 

 7صفحه    نسان نودینیان

 

 ساعته برای کارگران ۶روزکار جایگاه 
 بخش اول -مصاحبه با ناصر اصغری

 اخبار کارگری      
 نسان نودینیان و داوود رفاھی  
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

ـیـس   سـاعـت،    ٣٥ استرالیا و سوئ
  ٣٦ سـاعـت و سـوئـد    ٣٦ ایتالیا  

. ساعت کار در آن سال رایج بـوده 
اما اکنون می بینیم در بسـیـاری  

  ٣٠ از آن کشورھا ساعـات کـار  
 . ساعته رایج است 

آنچه که ھم اکنون در مقابـل  
ـرار دارد،   کاھش ساعـات کـار ق

ـنـه "  ـروژه کـاھـش  "  پر ھـزی بـودن پ
سـاعـت در    ٣٥ ساعات کار بـه  

سـاعـت کـار روزانـه    ٦ ھفتـه و  
ــم ھســت .  اســت  ــر  .  واقــعــی ھ اگ

دستمزد و مزایای کار با سـاعـت  
کار کاھش نیابد،  واضـح اسـت   
که نیروی کار برای سرمایه دار  

نمونه سـوئـد  .  پر ھزینه خواھد بود 
که نوشته مورد نظر شـمـا بـه آن  
ـقـا ھـمـیـن را   ـی اشاره دارد ھـم دق

احزاب راسـت  .  برجسته کرده است 
در اپـوزیسـیـون بـا ھـمـیـن سـالح  

ـروژه کـاھـش  " ھزینه " به جنگ پ
ـیـجـه  . اند   ساعات کار رفته  ـت در ن

جنبشی که راه بیـافـتـد بـایـد دو  
) ٢ رفـاه،  )  ١ :  ھدف داشته باشد 
رفـاه مـردم  و  .  کاھش بیکاری 

ـقــه   ـرای طـب ـیـکـاری ب کـاھـش ب
حاکمه، ارزش پاستیل خرسی ھـم  

ـیـجـه شـکـل . ندارند  ـت ـری    در ن گـی
جنبشی حول این خواست تـمـامـا  
بستگی به کار خود ما دارد که  
ـیـت   ـب ـث ـبـال و ت آن دو ھدف را دن

این مبارزه، کـار و تـالش  .  کنیم 
  .و سازماندھی می خواھد 
بـخـش    :کارگر کمونـیـسـت 

بعدی سواالتم مـربـوط بـه رابـطـه  
کــاھــش ســاعــت کــار بــا حــل  

ــیــکــاریســت  ــوان  .  مــعــضــل ب ــن بــع
ـر کـاھـش   ـی مقـدمـه در بـاره تـاث
ـیـکـاری،   ـر حـل ب ساعات کار، ب

ــه   ــال   ٦ روز کــار  " کــه در مــق
ھـم اشـاره کـرده بـودیـد،   "  ساعته 

 .قدری بیشتر توضیح دھید 
ــرش    :  نـاصـر اصـغـری  ـی تـأث

این نکتـه را ھـم  .  بالفاصله است 
ــم   ــیــســت ــتــه بــاشــم کــه در س ــف گ

داری، بیکاری ھیـچـوقـت    سرمایه 
ـنـھـا رقـم    ریشه کن نمی  شود و ت

 .بیکاری کم و زیاد می شود 
بـا کـاھـش سـاعـت کـار از  
ھشت ساعت به شش ساعت، در  

ساعت بجای سه شیفت کـار    ٢٤ 
. چھار شیفت کار خواھیم داشـت 

ـر   ـی ھمین حساب سرانگشتـی، تـاث
کاھش ساعت کار را بر کـاھـش  

یـا در  .  دھـد   بیکـاری نشـان مـی 
ـفـت کـار     ١٢ جاھـایـی کـه شـی

ساعته ھستند، کـاھـش سـاعـات  
کار به دو شیفـت شـش سـاعـتـه  

بـجـای  .  ،کاھش خواھـنـد یـافـت 
یک نفر شاغـل بـا صـرف تـمـام  
ثـرش سـر کـار، اکـنـون   وقت مـ
شما دو نفر را شـاغـل داریـد کـه  
ـر   ـیـشـت ھم شغل دارند و ھم وقت ب
ی برای لذت بردن از زندگـی بـا  

اما اھمـیـت  .  خانواده و دوستانشان 
مسئله برای ما در این است کـه  
دستمزد و مزایا با کاھش ساعـت  

 .کار کاھش نیابند 
روی یک نکته به نظـر مـن  
باید تـأکـیـد گـذاشـت و آن ھـم  
ـرای   دستمزد و مزایای مکـفـی ب

ــه اســت   ٦ روزکــار   در  .  ســاعــت
  ٨ بسیاری مواقـع افـراد گـرچـه  

ـنـد،   ساعت در روز کار مـی کـن
ـرای گـــذران زنـــدگـــی   امـــا بــ
ـنـد و   مجبورند اضافه کاری کـن

  ١٢ روزکارشان گاھا به بیـش از  
. ساعت ھم کش پیدا مـی کـنـد 

ـران   این موضوعی است که به ای
در ایران امروز افـراد  .  برمی گردد 

زیادی ھستند که چندین شیـفـت  
کار می کنند تا فقط سرشان را  

 ! باالی آب نگه دارند 
در بـخـش  :کارگر کمونیست 
ــقــالــه     ٦ روز کــار  " پــایــانــی  م

اید کاھش سـاعـات    گفته " ساعته 
ـیـن و   کـار بـایـد از طـرف فــعـال
ـقـل   رھبران کارگری در مـرکـز ث
مبارزه بر علیه بیکاری و بـھـبـود  
وضعیت رفاه و معیشت کارگـران  

بـا تـوجـه بـه شـرایـط    .قرار گیرد 
ایران آیا خواست کاھش سـاعـات  
کـار، ھــمــان جــایــگــاھــی را در  
ـیـکـاری مـی   ـیـه ب مبارزه بر عـل
ــاشــد کــه در   ــه ب ــد داشــت ــوان ت
کشورھای اروپایی دارد، یا بـایـد  
مرکز ثقل ھا و اشکـال دیـگـری  

 در ایران برای آن پیدا کرد؟ 
واضح اسـت  :   ناصر اصغری 

که رفاه و لذت بردن از زنـدگـی  
ایرانی  و سوئدی نمی شـنـاسـد؛  
ـبـاتـی کـه ھـم اکـنـون    اما مطال
ـران دارد، بـا   جنبش کـارگـری ای
مطالباتی که  جنبش کـارگـری  
مثال در سـوئـد و یـا دانـمـارک  

ــفــاوتــھــایــی دارنــد  ــنــوز  .  دارد  ت ھ
ـرانـی را نـمـی   دستمزد کارگر ای

ـرانـی  .  پردازند  دستمزد کـارگـر ای
ـر اسـت  . چندین بار زیر خـط فـق

ھنوز فعال کـارگـری را بـخـاطـر  
ـرداخـتـن دسـتـمـزد   ـپ اعتراض بـه ن

ـنـد  ھـنـوز تـالش  .  زندان می کـن
ــران   ـرای مـتــشـکــل شــدن در ای ب

ــونــی دارد  ــان ــگــرد ق ــوز  .  پــی ھــن
ـراض کـرده   کارگری را که اعـت

امـا  .  در لیست سیاه می گـذارنـد 
ـیـمـه   ـرای ب در عین حال تـالش ب
ــشــکــل کــردن   ــکــاری و مــت ــی ب
ــارزه   کــارگــران یــک رکــن مــب

در ھـمـیـن  .  کارگران بـوده اسـت 
یک دھه گذشته شـاھـد ایـجـاد  

اتحادیه سراسـری  " نھادھایی چون  
ـیـکـار  و  "  کارگـران اخـراجـی و ب

ـیـه  " تشکل سراسری کارگران عـل
 . ایم   بوده " بیکاری 

ـران بـه نـظـر   مرکز ثقل در ای
ــارزه بــرای   ــد روی مــب ــای مــن ب

کـارگـری  .  متشکل شـدن بـاشـد 
که متشکل است خیلـی کـارھـا  

کـارگـری کـه  .  می تواند بکنـد 
ـنـھـا سـاعـت   تشکل نـدارد، نـه ت
کارش کاھش پیدا نخواھد کـرد،  
بلکه حتی دستمزدش را ھم نمـی  

 !پردازند 
 ...  ادامه دارد  

 ...ساعته  ۶روزکار جایگاه 
 بخش اول -مصاحبه با ناصر اصغری
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دلنوشته بمناسبت چھلمین 
  .روز مرگ شاھرخ زمانی

فراموش نمی کنیم کھ 
ھمواره میگفتی دشمن 
اصلی ما حاکمیتی است 
کھ بر ھیچ یک از قوانین 
حقوق بشری پایبند نیست 
و تا ریشھ کن کردن این 
غده سرطانی از 
سرزمینمان باید بر اصل 
اتحاد بکوبیم و از نشانھ 

 . ھای اختالف پرھیز کنیم
چھل روز از نبودنت 
شاھرخ جان سپری شد ، 
چھل روز پر التھاب 
ھمراه با حزن و اندوه ، 
چھل روز سپری شد از 
یک ماکسیست انقالبی از 
کسی کھ اعتقاد کامل بھ 
رھایی طبقھ کارگر داشت 
، شاھرخ جان صدای 
آزادیخواھایت ھمچون 
غرش شیران خواب از 
چشم طبقھ حاکمیت آنچنان 
ربود کھ چاره ای جز 
حذف نام شما آنھم در 
خواب نداشت ، مرگ در 
بیداری جرات نکرد بھ 

شاھرخ  . سراغت بیاید
جان جنبش کارگری و 
دوستان و رفقایت در 
کمیتھ پیگیری و سندیکای 
نقاشان و ھزاران انسان 
آزادیخواه و رھایی طلب 
ھنوز در از دست دادن تو 
بسر می برند ، جنبش 
کارگری و مبارز طبقھ 
کارگر ھنوز در نیمھ راه 
بود کھ تنھایشان گذاشتی ، 
اما رفیق شاد باش ھمین 
حضور کوتاه مدت تو 
تاثیرات عمیقی بر ھمھ ی 
ھمرزمان و دوستان و 

ھمبندیان و حتا دشمنانت 
و سالن  ٤در بند  . گذاشت

رجایی شھر حتا  ١٢
معدود افرادی کھ تو را 
بر نمی تابیدند و بارھا تو 
را مورد آزار و اذیت 
قرار داده بودند در 
مراسمت شرکت کردند و 
یاد و نام تو را گرامی 

میدانی شاھرخ  . داشتند
جان مبارزه و صداقتت 
حتا آلن آیر امریکایی را 
واداشت تا در صفحھ 
شخصی اش از تو بنویسد 
و نسبت بھ چگونگی 
. مرگت اعتراض کند 

رفیق قلمھا یا در وصف 
شما خواھند نوشت و یا 
انسانھای بیشماری از تو 
خواھند گفت ، تو برای 
من دوستان و ھمرزمانم 
الگوی پایمردی و خوش 
فکری و مقاومت و 
پایداری ھستی ، دلم نمی 
آید بگویم رفتی ، ھمیشھ 
ھستی رفیق ھمیشھ نامت 
جاودان و راھت ادامھ 
خواھد داشت ، رفیق ما 
ھمیشھ میتوانیم افتخارکنیم 
کھ در زمان شما زندگی 

کرده ایم با تو و ایده ھا و 
افکارت با مبارزاتت کھ 
ھمگام بوده ایم ، شاھرخ 
جان ھیچگاه و ھیچ جا کم 
نگذاشتی ، یکی از 
افتخاراتم ھمراھی با تو 
در کمیتھ پیگیری ایجاد 
تشکل ھای آزاد کارگری 
کھ حضور موثر و مفید 

تو بود ، ھمین حضورت 
بھ کمیتھ پیگیری و 
سندیکای نقاشان جان تازه 
ای داد و چھ آنزمان کھ 

عضو  ١٢در زندان سالن 
شورای بند بودی و نھایت 
سعی و تالش خود را 
برای پیگیری حقوق 
ھمبندیان کردی و کم 

ھمھ میدانند  … نگذاشتی
یک تنھ در مقابل 
زورگویان ایستادی و 
ھرگز مماشات نمی 
نکردی ، یادم ھرگز نمی 
رود چھ ناحقی ھا و چھ 
نامروتی ھا کردند و تو 
را بھ زندان قزل حصار 
تبیعد کردند و سی و اندی 
روز بھ اعتصاب غذا 
دست زدی و تا رسیدن بھ 
خواستھایت کوتاه نیامدی 

، از جسم و جانت مایھ 
گذاشتی تا آخرش ھم 
مسئوالن مجبور شدند تو 
 را بجای قبلی بر گردانند

حمایتھای آشکار و  .
پنھانت از خانواده 
زندانیان و کارگران 
زندانی و اینکھ در درون 
زندان ھم حواست بھ آنھا 

بود از یاد نمی رود ، می 
بینی شاھرخ جان انسان 
بزرگی مثل تو حتا 
مرگش حاصل دردھا و 
واکنش ھای مثبت زیادی 
شده ، اینک ما بھ 
اشتراکاتمان بپردازیم و 
اختالفھا یمان را فراموش 
کنیم ، شاید جالب باشد کھ 
دوستان و دشمنانت بدانند 
کھ در مرگ شاھرخ 
زمانی با گرایشات کاملن 

 ٢مارکسیستی در بند 

دارالقران توسط دوستانت 
ھم مراسم چھلمین روزت 
را برگزار کردند و یادت 

راستی  . را گرامی داشتند
شاھرخ جان نیستی کھ 
ببینی عده ای پس از 
مرگت در فضای مجازی 
رسانھ ھا بجان ھم افتادند 
و میخواھند شاھرخ را با 
گرایشات مارکسیستی 
برای خودشان مصادره 
کنند ، ھیچکس اگر نداند 
من کھ با تو در کمیتھ 
پیگیری و در داخل زندان 
ھم ھمفکر و ھمبندت بودم 
خوب میدانم کھ تو کیستی 
و چھ کسی بودی ، خواھم 
گفت تو بزرگی و 
مصادره نشدنی ھستی و 
کسی نمیتواند تو را 

شاھرخ  . کوچک کند
عزیز ما ھمیشھ 
رھنمودھا و راھنمایی 
ھای تو را با جان و دل بھ 
خاطر می سپاریم و 
فراموش نمیکنیم کھ 
ھمواره میگفتی دشمن 
اصلی ما حاکمیتی است 
کھ بر ھیچ یک از قوانین 
حقوق بشری پایبند نیست 
و تا ریشھ کن کردن این 
غده سرطانی از 
سرزمینمان باید بر اصل 
اتحاد بکوبیم و از نشانھ 
ھای اختالف پرھیز کنیم 
، حاال چھ بر سر عده ای 

  … آمده کھ اینگونھ
بھنام ابراھیم زاده فعال حـقـوق  
کارگری و فعال حقوق کـودکـان  

ــنــد  و   ــر ب   ٢ زنــدان رجــایــی شــھ
 ٤ ١٣٩ دارالقران ، مھرماه  

دلنوشته زندانی سیاسی بھنام ابراھیم زاده  برای شاھرخ 
 زمانی چھره خوش نام جنبش کارگری

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 

 

 ت م ا س   ب ا   
 ك م پ ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   كـا ر گ ر ا ن   ز ن د ا نـی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
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ای بین زندگی در آمریکا و دانمارک داشت که    اکتبر مقایسه   ٢١ روز    /com.usuncut://httpسایت  
  ٩ یکی از ایـن  !  دلیل آورده که زندگی در دانماک اصال قابل مقایسه با زندگی در آمریکا نیست   ٩ در آن  

ھفتـه مـرخصـی    ٥ ساعت در ھفته،    ٣٣ دلیل، ساعات کار است که در دانمارک ساعات کار بطور متوسط  
ـتـه و    ٤٧ در آمریـکـا سـاعـات کـار  .  ھزار دالر در سال است   ٤٦ ساالنه و دستمزد   روز    ١٦ سـاعـت در ھـف

ــر شــده اســت   ــه نشــده ( مــرخصــی ســاالنــه ذک ــت ــف ــیــزی دربــاره درآمــد ســاالنــه گ http//:ســایــت  ).  چ
com.cnn.money/    ایـن مـطـلـب بـه چـنـد  .  اکتبر مطلبی داشت درباره زندگی در دانمـارک   ٢٣ ھم روز

ـرل دارنـد .  فاصله بین درآمدھا بیشتر شده : "می نویسد . نکته مھم اشاره کرده  ـت . ثروتمندان بر ثروت جامعه کن
ـراز نـگـرانـی کـرده  ."  عضویت در اتحادیه ھا کاھش پیدا کرده و بر تعداد فقرا روز بروز افزوده می شـود  و اب

 .شود   است که با این وضعیت معیشتی در دانمارک ھم دارد به حال و روز  آمریکا نزدیک می 
واقعی از این نظر که زندگی در آمـریـکـا ھـر  . اند و ھم جالب   ھا ھم واقعی   به نظر من ھر دو این مقایسه 

از ایـن نـظـر ھـم  .  کـنـد   شباھت پیدا مـی "  جھان سوم "چه بیشتر به زندگی در کشورھای فقیرتر به اصطالح  
جالب  است که نشان میدھد اگر حواسمان نباشد، تمام دستاوردھایمان را پس خواھند گـرفـت و زنـدگـی در  

ـرخـواھـنـد گـردانـد " جھان سوم "جائی مثل ھلند و سوئد و دانمارک را ھم به شرایط زندگی در کشورھای   . ب
ـر زنـدگـی کـرد   شود؛ می   اما می  ـرای    مـی .  شود در ھمین دنیا زیر سیطره سیستم کارمزدی ھـم بـھـت شـود ب

ـری را تـحـمـیـل کـرد   می .  کاھش ساعات کار تالش کرد و آن را قانونا تثبیت کرد  ـیـشـت . شـود دسـتـمـزد ب
ـرد   شود از مرخصی بیشتری استفاده کرد و می   می  ـتـھـا بـدون تـالش و  .  شود کمی ھم از زندگی لذت ب مـن

 .بدون مقاومت در برابر زورگوئی و قلدری،  این ممکن نیست 

 مقایسه زندگی در دو کشور آمریکا و دانمارک

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

در کانادا، نه تنھا حزب منفور محافظه کار کـه نـزدیـک بـه یـک    ٢٠١٥ اکتبر    ١٩ در انتخابات روز  
دھه در قدرت بود شکست خورد، بلکه این انتخابات و آراء ریـخـتـه شـده بـه احـزاب اصـلـی پـارلـمـانـی از  

طبق نظرسنجیـھـای انـجـام  .  ھای ریاضت کشی اقتصادی در جامعه پرده برداشت   اعتراضی عمیقتر به برنامه 
ـتـه اول بـه   شده، حزب سوسیال دمکرات کانادا، ان دی پی، در روز اعالم کمپینھای انتخاباتی و تا چند ھـف
دنبال فضایی که حول سریزا در یونان، برنی سندرز در آمریکا، جرمی کوربین در انگلیس، و به دلیـل نـامـی  

، در اذھان عمومـی جـامـعـه بـعـنـوان حـزبـی چـپ و مـخـالـف  " سوسیال دمکراسی " که یدک می کشد،  
اما این مقام به مرور زمان که معـلـوم  .  ھای ریاضت کشی اقتصادی مطرح بود و در صدر قرار داشت   برنامه 

ـتـا    شد ان دی پی در واقع طرفدار ادامه برنامه  ـتـصـادی اسـت، در مـدت زمـان نسـب ھای ریاضت کشی اق
کوتاھی به حزب مرکز، حزب لیبرال، که طرح اقتصادی نسبتا مالیمتری را ارائه داد، در نـظـرسـنـجـی ھـا،  
ـرال بـه خـود اخـتـصـاص داد  ـب ـی . شیفت کرد، و در روز انتخابات ھم اکثریت کرسی ھای پارلمان را حـزب ل

شود از انتخابات کانادا گرفت این است که مخالفت با ریاضت کشی اقتصادی چنان شـدیـد    درسی که می 
است که ھر حزبی که بطور نسبی خود را با این سیاست تداعی نکند، امکان نزدیکی به قـدرت را کسـب  

 .خواھد کرد 

 

 شکست سیاست ریاضت کشی اقتصادی
 در انتخابات کانادا

ـر داد    ٩٤ مھر    ٣٠ روز  " اتحادیه آزاد کارگران ایران " طی اطالعـیـه خـب
تشـکـیـل  : " قوه قضاییه جمھوری اسالمی جعفر عظیم زاده را به اتـھـام 

اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحـادیـه سـراسـری کـارگـران اخـراجـی و  
بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای آزاد کـارگـری، شـرکـت در  

، ھدایت کارگـران در  ٨٨ تجمع روز جھانی کارگر پارک الله در سال  
ـریـت  ٨٤ اعتراضات سال   ـرنـامـه ریـزی و مـدی ، اقدام به تشـکـیـل و ب

تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تھدید به تجمع و اعـتـصـاب  
ـری  ٩٢ در اسفند ماه سال   ـف ، جمع آوری طومار اعتراضی چھل ھـزار ن

کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و ھدایت و اجـرای  
ـرای   ـر کـار ب این تجمعات، تھدیـد وزارت کـار در نـامـه ای بـه وزی
برگزاری تجمع در روز جھانی کارگر سال گذشتـه در مـقـابـل وزارت  
کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی و دیـگـر  
ـیـارد تـومـانـی از صـنـدوق سـازمـان تـامـیـن   ـل غارتگران سه ھزار مـی
ـرات   ـی اجتماعی به عنوان نماینده ھزار کارگر، اعتراض به ایـجـاد تـغـی
ضد کارگری تر در قانون کار، نشست و مالقات با دیگر تشکـلـھـای  
مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد تـھـران،  
ـتـه   ـتـه ھـمـاھـنـگـی، کـمـی سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه، کمـی

سـایـت اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  ( پیگیری و مصاحبه با سایت اتحـاد  
 .به زندان فرستاده است ..." و برخی رسانه ھای برون مرزی و  ) ایران 
مـھـر در    ٢٨ ھـم روز  "  کمیته دفاع از فعالین کارگری مـھـابـاد " 

ای از جمله اتھامات وارده به کوروش بخشنده را چنین عنـوان    اطالعیه 
ھای اعتراضی و عضـویـت در    ھا و راھپیمایی   شرکت در مراسم : " کرد 

 ". کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری 
واقعیت تلخ برای جمھوری اسالمی ایـن اسـت کـه ھـزاران فـعـال  

ھای اعتراضی دیگر، ھر روزه تشکل ایـجـاد    کارگری و فعالین جنبش 
ـراضـات و    کنند، عضو تشکل   می  ھای مـوجـود مـی شـونـد، در اعـت

ـنـد، بـا    ٨ ھایی مثل اول مه،    مراسم  ـره شـرکـت مـی کـن مارس و غـی
ـبـاه کـردن   ـنـد و رسـمـا بـه ت رسانه ھای غیردولتی مصاحبه می کـن

ھمه اینھا را بـایـد جـمـھـوری  .  زندگی مردم زحمتکش اعتراض دارند 
ـر و زنـدانـی کـنـد  ـرای  "  اتـھـامـات " امـا ایـن نـوع  !  اسالمی دستگـی ب

کارگران یک پیغام دارد؛ جمھوری اسالمی به جـامـعـه و از طـریـق  
 ! زندانی کردن رھبران و فعالین کارگری، اعالن جنگ داده 

  آیا این زورگوئی را قبول می کنیم؟ 

 !ھمه کارگران مجرمند

ـرا   علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی جمھوری اسـالمـی اخـی
 ." میلیون یارانه بگیر در حال انجام است   ٢ حذف  "گفته است که  

 زندگی زیر سیطره 
 جمھوری اسالمی

نفر به آمار افراد جویای کار اضافه مـی شـود و ھـم    ٥ ھر دقیقه  : " در خصوص بیکاری ھم گفته است 
 ." ھزار نفر در سال احساس می شود   ٨٠٠ اکنون ایجاد شغل برای بیش از  

کشتن مردم زحمتکش و فقیر از بیـکـاری و  "  رفاه اجتماعی " فقط زیر سیطره جمھوری اسالمی، معنی   
ـتـکـار اسـالمـی  . گرسنگی است  ھمین یک ھفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، سـخـنـگـوی دولـت جـنـای

از مردم عذرخواھی می کنیم که شرایط به گونه ای نیست که رفاه شایستـه ایـن مـردم را ایـجـاد  : " گفت 
ـیـکـار  .  این آن دولتی است که کار ھمه دست اندرکارانش دزدی و چپاول است ."  کنیم  کارشان سرکـوب و ب

" عـذرخـوانـی " بجای ایجاد اشتغال و رسیدگی به جامعه، کارشان شده اسـت  . ھاست   زدن از یارانه . کردن است 
کارگری که در این جامعه زندگی می کند تنھـا راھـی  ! و به گردن این و آن انداختن این تباه کردن جامعه 

 .که جلوی خود دارد مبارزه برای خالصی از این وضعیت است 
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ــرای    ایــن روزھــا دوبــاره مــاج
ــرداخــت ســود   " ســھــام عــدالــت " پ
ھر بانـد و دار  .  خبرساز شده است 

ودستـه حـکـومـتـی شـریـک در  
ماجرای دزدیـھـای کـالن و بـاال  
کشیدن پول سود حاصل از سـھـام  

ـیـون    ٤٥ ارائه شده به بیش از   ـل مـی
ـرامـون   ـی نفرتوجـیـھـات خـودشـان پ

آزاد سـازی  " نحوه و چند و چون  
  ١٠ بـعـد از  "  سود سھـام عـدالـت 

سال ارائه داده و در تالش ھستنـد  
ــن   ــول  ای ــگــری را مســئ آن دی

 . قلمداد نمایند " نامعلوم "وضعیت  
ــرخــی   ــتــه روســای ب ــف بــه گ

ـر از    ٢٥٠ باندھای حکومتی   ـف ن
ـران  شـاغـل در ایـن بـخـش   مدی
پرسود از رانت خواران اصـلـی در  
مــاجــرای ســھــام عــدالــت مــی  

نـه  .  کسی جوابگو نیسـت .  باشند 
ـران بـورسـی   دولت روحانی نه مدی
و مـافـیـای دزدان دوره احـمـدی  

ــنــھــا کــاری کــه دولــت  .  نــژاد  ت
روحــانــی کــرده بــردن مــوضــوع  

آزاد سـازی سـھـام  " رسیدگی بـه  
ــت  ــه  "  عــدال ــود ب ــت س و پــرداخ

سھامداران برای بررسی در دولـت  
در طـول ایـن ده سـال  .  بوده است 

ــای   ــدھ ــان ــه اعــتــراف ب ــه ب ــت الــب
ــود   ــت س ــی دول ــکــومــت   ٣٠ ح

درصــدی خــودش را از مــحــل  
فروش سھام ھمیشه داشـتـه اسـت  

درصد که قرار بود بـه    ٧٠ و بقیه  
ـرداخـــت شـــود،   ســـھـــامـــداران پــ

ــوز  ــن ــی  .  نشــده اســت "  آزاد " ھ ــن یــع
ـرداخــت نشــده و در دســت ایــن   پ

ـیـــای   ـیـــافــ ـری و    ٢٥٠ مــ ـفــ ــ ن
 .شروکایشان می باشد 

ــش از     ٤٥ ارزش امــروز بــی
میلیون سھام عدالت ارائه شده بـه  
مردم بر اساس حسـاب و کـتـاب  
ھای باندھای حکومتی شریـک  

تـا    ٨٠ در این ماجرا، رقمی بیـن  
ھزار میلیارد تـومـان اعـالم    ١١٠ 

 .شده است 
دسـت انــدرکـاران مــعـامــالت  

بورس که مشغول خرید و فـروش  
سھام شرکت ھای به بورس رفتـه  
ـنـد   ـراف مـی کـن می باشند اعـت
که ھمه این شرکت ھـا سـود ده  
ــم آن   ــیــونــھــا ســھ ــل ــی بــود و از م
شرکتھا که فروخته شده، میشـود  
ــه مــردم  و   ــام را ب ســود ســھ
سھامداران پرداخت کرد، ولـی بـه  

بودن سـیـاسـتـھـای  " ناروشن "دلیل  
دولت و موانع قانونی اجـرایـی در  
ــام   ــت ســود ســھ ســر راه پــرداخ
عـدالــت،ایـن مـوضــوع مســکــوت  

 . گذاشته شده است 
در این میـان دولـت روحـانـی  
تالش دارد موضوع پرداخـت سـود  
حاصل از فروش سھام عدالـت بـه  
. میلیونھا نفر را طوالنی تر نمـایـد 

ــر   الزم بــه تــوضــیــح اســت کــه ب
اساس مصوبات مجلس و دولـت،  

سـال     ١٠ سود سھام عدالت بعد از  
باید آزاد شـده و بـه سـھـامـداران  

قرار بـود از زمـان  .  پرداخت بشود 
آغاز ارائه سھـام عـدالـت از سـال  

ـر ســـال    ١٣٨٥    ١٣٩٤ تـــا آخــ
ــیــف، بــا   ــیــن تــکــل ــی مــوضــوع تــع
ـیـجـه   ـت پرداخت سـود سـھـام بـه ن

اکنـون دولـت روحـانـی در  . برسد 
ـرای   سودای تمـدیـد ایـن مـدت ب
ـرآمـده   باال کشیدن ایـن سـودھـا ب

اما ماجرای سھـام عـدالـت  . است 
 .چه بود و چه برسرش آمد 

باندھای مجلسی در این بـاره  
  ١٠ سھام عـدالـت کـه  : میگویند 

سال پیش با ھدف واگذاری سھام  
ھا و کـارخـانـجـات سـودده    شرکت 

ـلـف جـامـعـه   در میان اقشار مخـت
میلیون نفر یعنـی    ٩ ٤ توزیع شد و  

درصد جمعیت کشـور    ٠ ٦ بیش از  
را ســھــامــدار کــرد، یــکــی از  

ـیـف   بحرانـی  ـریـن و بـالتـکـل ـریـن    ت ت
ـران را رقـم    طرح  ھای اقتصادی ای

ــیــس   ــه ری ــت ــف ــر گ ــنــا ب زد کــه ب
کمیسیون اقتصادی مجـلـس، بـه  

ـرای رانـت    ٠ ٥ ٢ خـواری    مامنی ب
نفر از مدیران دست انـدر کـار در  
ـبـدیـل شـده   ماحرای این سـھـام ت

  .است 
ـتـصـادی   رئیس کمیسـیـون اق
: مجلـس در ایـن بـاره مـیـگـویـد 

ــم   ــم دولــت حــک ــی ــراســاس تصــم ب
ــام شــرکــت  ــای    واگــذاری ســھ ھ

ــفــت دھــک   ــیــان ھ ســودده در م
توان بود ولی آنـچـه اجـرا شـد    کم 

. فاصله عمیق بـا اھـداف داشـت 
ھایی دسـت مـردم داده شـد    برگه 

ـتـی نـداشـت و   که ھـیـچ مـاھـی
مشخص نیست مربـوط بـه کـدام  

ـرکــــت اســــت  ــــل  .  شـــ ـی تشــــکـــ
ھای سھام عدالت کـه نـه    تعاونی 

ـر   دولتی بوده و نه مردم کنترلی ب
  ١٠ آن داشته اند، سبب شده سود  

سال گـذشـتـه سـھـام عـدالـت بـه  

ـرای    جیب این تعاونی  ھا رفته و ب
ــردم عــایــدی جــز کــاغــذھــای   م

ـتـدای  .  ارزش باقی نمانـد   بی  از اب
ـــــال   ـــــازمــــــان    ١٣٩٣ س س
ـر ایـن    خصوصی  ـرار را ب سازی ق

گــذاشــت کــه طــرح آزادســازی  
ـری کـنـد،   ـیـگـی سھام عدالت را پ

از طرفی سھـام عـدالـت  .که نشده 
ـر اســـت،    ٠ ٥ ٢ در دســـت   ــ ـف ــ ن

ای کـه بـه صـورت یـک    شبکه 
ـتـصــاد   ـیــایـی در اق شـبـکـه مـاف

 .کند   کشور عمل می 

وب سایت سازمان خصوصـی  
ســازی حــکــومــت در ایــن بــاره  

ماجرای سھام عدالـت  :نوشته است 
ــال   ــه س ــی   ١٣٨٥ ب گــردد    بــرم

ــیــکــه دولــت وقــت بــه     ٤٥ زمــان
ـرگـه   میلیون نفر از مـردم یـک ب
ـیـونـی داد تـا از ایـن   ـل یک مـی
ـروت مـیـان   طریق توزیع عادالنه ث
ـلـف مـردم را صـورت   اقشار مخت
دھــد، امــا ایــن ســھــام بــعــد از  

ـیـچـیـده    ١٠ گذشت   سال ابـعـاد پ
ـیـدا کـرد و بـه یـکـی از   تری پ
ـرای دولـت   چالش ھای اساسی ب
تبدیل شد و از ھدف اصلی خـود  

ـرار بـود بـه ھـر    .فاصله گرفت  ق
ـیـون   ـل یک از مشموالن یک مـی

ھای پرسود    تومان از سھام شرکت 
تحت نام  سھام عدالت تخصـیـص  

سـال    ١٠ یابد و اقساط آن طـی  

  ١٠ اما با گذشـت  .  پرداخت شود 
سال از پرداخت سھـام عـدالـت بـه  

میلیون نفر، از سویی مـھـلـت    ٤٥ 
آزاد سازی سھام عدالت به اتـمـام  
رسیده و از سوی دیگر دولـت در  
نحوه آزاد سازی و مدیریت آن بـا  

 .در بسته مواجه شده است 
ـنـد  پـوری  : دولتی ھا مـیـگـوی

حسینی به عنوان رئیس سـازمـان  
خصوصی سازی و متولی پرونـده  

را    ١٣٩٥ سھام عدالت شـھـریـور  
زمان آزاد سازی این سـھـم اعـالم  

از سوی دیگر مـی  .  می کنند  
گویند سھام عدالـت تـا شـھـریـور  

ھم آزاد نـمـی شـود مـگـر  ١٣٩٥ 
  !اینکه قانون جدیدی وضـع شـود 

ھا و علـی    به دلیل این پیچیدگی 
ســال از زمــان  ١٠ رغــم گــذشــت  

واگذاری سھام عدالت به مـردم ،  
ــرنــوشــت   ھــزار    ٩٠ کســی از س

میلیارد تومانی سھـام عـدالـت و  
ـر نـدارد    ٤٥ منافع   میلیون نفر خـب

ـیـف ایـن الیـحـه   و نمی داند تکـل
ـرار   چیست و دولت و مـجـلـس ق
ـریـت و   است به چه نـحـوی مـدی
ــر   آزادسـازی ســھــام عــدالــت را ب
ـرد چـرا کــه پــاســخ   عـھــده بــگــی
روشنی از سوی مسووالن در ایـن  

 .شود   خصوص ارائه نمی 
اینھا بخش ھایی از اظھـارات  
ــاره   ــتــی در ب ــامــات حــکــوم ــق م
ماجرای سھام عدالت بود که ھـر  
کدام بـه نـوع خـود سـعـی دارنـد  
ماجرای پرداخت سود ایـن سـھـام  
ـبـصـره ھـا و   را با آوردن دالیل وت
قوانینـی کـه خـودشـان تصـویـب  
کرده اند ماسمتالی کرده و عمـال  
از جوابگویـی بـه مـردم سـر بـاز  

ایـن سـیـاسـت کـلـی ھـمـه  . بزنند 
بانـدھـای حـکـومـتـی از جـمـلـه  

در  .  سیاست دولت روحـانـی اسـت 
این میان یک چیز روشـن اسـت  
ــدن دھــھــا ھــزار   ــاالکشــی و آن ب
. میلیـاردتـومـان پـول مـردم اسـت 

 "سھام عدالت" سود
 نفری حکومت ٢٥٠در دست مافیای 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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باندھای رقیب و شـریـک دزدی  
" گـالیـه ای " بزرگ علیرغم ھـر  

که به باند مقابل داشتـه بـاشـنـد،  
ـنـد کـه   ھمگی اعتراف می کـن

ـری پشـت    ٢٥٠ یک مافیای   ـف ن
این خوان یغما قرار دارد که ھـمـه  

امـا  .  چیز را در کنترل خـود دارد 
ــر چــه    ٢٥٠ ایــن مــافــیــای   نــف

کسانی ھستند؟ و چه نقشی در  
این ماجرا دارند؟ خـود دولـت  و  
مجلس اعالم می کنند کـه ایـن  

ـری در زمـان    ٢٥٠ مافیا ی   ـف ن
دولت احمدی نژاد شکل گـرفـتـه  
و بسیاری از این مدیران و دسـت  
اندرکاران وارد معامـالت سـرسـام  
آور سھام عدالت در بازار بورس ،  

کـه  "  تعـھـدات مـالـی "و با ایجاد  
الزمه این نوع مـعـامـالت اسـت،   
ــی و   ــان ــت روح ــع ورود دول مــان

ـیـف ایـن    مجلس برای تعیین تکـل
ــتــی   ســودھــای کــالن شــده و ح
بعضا شکایتھایی ھم علیه برخی  

ایـن  .  باندھای حکومتی کرده اند 
ـنـد   دارو دسته ھا وانمود مـی کـن

سـال گـذشـتـه    ١٠ که در طـول  
ھیچ کنترل وحسابرسی در مـورد  
این موضوع نـداشـتـه و از دسـت  

در واقـع  .  اینھا خـارج بـوده اسـت 
این توجیه دزدان و رانـت خـواران  
ــرای بـاال کشـیــدن   ــتـی ب حـکـوم
ـیـارد تـومـان پـول   ـل دھھا ھزار مـی
حاصل از سود سھام عدالت مـی  

ھمه اینھا مقدمات نھـایـی  .  باشد 
کردن دزدی و باال کشیدن  پـول  
مردم  توسط باندھای شـاغـل در  
ـــاشـــد  ـــی ب ـرصـــه م ـــن عــ . ای

سـود سـھـام  "  آزاد سـازی " ماجرای 
عدالت به مزاق دولت روحانی ھـم  

خوش نیامده و در ھـمـسـویـی بـا  
باندھای دولـت سـابـق در تـالش  
برای تمدید موعد پرداخـت سـود،  
و باال کشیدن سـودھـای حـاصـل  

 . از این معامله بزرگ ھستند 
ـیــون    ٤٥ در ایـن مـیـان   ــل مـی

نفری که سھام عـدالـت  شـامـل  
حالشان میشود ھـیـچ کـاری از  

چـرا کـه  .  دستشان بر نـمـی آیـد 
ـیـن و   دولت مشغول  تصویب قـوان
ـرداخـت   مقررات مربوط به نحـوه پ

ـراف  .  سود سھام می باشد  به اعـت
ــی،   ــان ــت روح ــگــوی دول ســخــن
موضوع خـریـد و فـروش سـھـام،  
ـرداخـت سـود بـه   نحوه و درصـد پ
ـرداخـت   سھامداران و مدت زمان پ

کنند و  "  قانونمند " را می خواھند  
ـرد  ایـن ھـم  . این کار زمان مـی ب

ـرای   ترفند جدید دولت روحـانـی ب
ــم بــزرگــی از ایــن   ــتــن ســھ گــرف

ـم  آن    ٢٥٠ مافیای   نفره و تقـسـی
ــی   ــی م ــکــومــت ــن دزدان ح بــی

ـنـکـه بـاالخـره  . باشد  در پاسخ به ای
ــت و   ــدال ــام ع ــھ ــت س ــوش ســرن

سودحاصل از آن چه خـواھـد شـد  
و آیا امکان پرداخت این سـود بـه  
ســھــامــداران وجــود دارد یــا نــه،  
ــــی و دســــت   دولــــت روحــــان
اندرکارانش جواب روشنی به ایـن  

ـراف  .  موضوع نمی دھنـد  بـه اعـت
باندھای مجلسی عیـن مـاجـرای  
حصوصی سازی و واگـذاریـھـای  
دوره احمدی نژاد، در ایـن مـاجـرا  
ھم دولـت بـه بـھـانـه خصـوصـی  
سازی کارخانجـات و واحـدھـای  

باندھای  .  تولیدی را به بورس برد 
دولـت احـمــدی نـژاد بــالفـاصـلــه  
شـروع بـه تشـکـیـل شـرکـتـھــای  
خصوصی با سرمایه ھـای کـالن  

واحدھای عـرضـه  .  دولتی کردند 
شده به بورس را خودشان خـریـدنـد  

ماجرایی کـه بـانـدھـای  . و بردند 
ــتــی بــه آن   ــتــی  " حــکــوم خصــول

ــردنــد "  ســازی  در ایــن  .  اطــالق ک
مورد مشخص ھـم بـا تـوجـه بـه  
ــارو گــزارشــات   ــب مــجــمــوعــه اخ
حکومتـی وکـش دادن مـوضـوع  
پرداخت سود سھام عدالت ،ھمـیـن  

ـرای ایـن   کار را خواھند کـرد وب
ــنــد و مــدرک و   دزدھــایشــان س

ـیـجـه  .  دلیل خواھند تراشید  ـت در ن
  ١٠ انتظار پرداخت سود حاصل از  

سال خرید و فروش سھـام عـدالـت  
ـیـھـوده   ـتـظـاری ب به سھامداران، ان

 .می باشد 
برای گرفتن ایـن سـود کـه   

حق سھامداران است باید دست بـه  
ـریـن  .  اعتراض ومـبـارزه زد  ـیـشـت ب

سھم سھام عدالت را کـارگـران و  
مردم خریده اند به این امـیـد کـه  
ـبـشـان بشـود   زمانی سـودی نصـی

در نتیجه تنھا راه  . که نشده است 
برای نقـد کـردن ایـن پـول ھـای  
دزدید شده توسط دولت وباندھـای  
ـراض و   رنگارنگ حکومتی اعـت
ـرداخـت سـود مـی   مبارزه برای پ

ـر ایـن دزدیـھـا  .  باشد   باید در براب
دولـت  . ایستاد و بـه خـیـابـان آمـد 

روحانی ھم نظیر ھمه دولت ھـای  
بر سرکار آورده شده در سـه دھـه  
گذشـتـه، دولـت دزدان و قـاتـالن  

 .می باشد 

شاھرخ زمانی ستاره ای درخشـان  
ـرای آزادی،   در آسـمـان مـبـارزه ب

 !برابری وسوسیالیسم بود 
ــارزات مــردم    ــخ مــب ــاری در ت
مقاطی وجـود دارد  کـه یـک  
ـر   فعال اجتماعی و یا یـک رھـب
کارگری ھمچون سـتـاره ای در  
ــیــدرخشــد و بــه یــک   آســمــان م
ــبــدیــل   ــمــاعــی ت ــت شــخــصــیــت اج

ـیـن  .  میشود  شاھـرخ زمـانـی چـن
امـا  شـنــاخـت آن شـرایــط  .  بـود 

اجتماعی کـه درمـتـن    -سیاسی  
ــیــت ھــا ظــھــور   آن ایــن شــخــص

ـنـد مـھـم اسـت  از طـرف  .  میـکـن
ـیـز مـھـم اسـت   دیگر این مسله ن
ــم کـه آن شـخــصــیــت   ـی کـه بــدان
اجتماعـی حـائـز چـه صـفـات و  
خصوصیاتی است که به او اجـازه  
ـقـشـی را بـازی   ـیـن ن میدھد چن

 .کند 

وقتـی شـعـار    ۵در انقالب  
" کارگر نفت ما رھبـر سـرسـخـت " 

ـیـن    ما در خیابان  ھـای تـھـران طـن
ـم بـزودی فـھـمـیـد   افکن شد رژی
ــبـل از ھـر چـیــز   کـه او بـایـد ق
ـقـه   ـیـف خـود را بـا ایـن طـب تکل

جـمـھـوری اسـالمـی  .  روشن کند 
برای مدت کوتاھی مـوفـق شـد  
که طبقه کارگر را بـه سـکـوت  
وادارد اما این دوران بسیار کـوتـاه  

ـر طـبـق  .  بود  در مملکتـی کـه ب
ــود   ــی قــرار ب ــالم ــن اس ــوانــی ق
اعتصاب حرام باشد، کارگـر بـی  
ـنـی   قدر و ارزش و بـه قـول خـمـی
جالد، مورچه ھم کـارگـر و حـق  
تعالـی مـبـدا کـار و کـارگـری  
ــروع شــد  ــتــصــابــات ش . بــاشــد اع

کارگران خاتون آباد را از ھـوا بـه  
گلوله بستند، خـواسـت کـارگـران  
شرکت واحد برای برپایی مـجـدد  

ـریـن وجـه   سندیکا را به  شـدیـدت
ــد امــا ھــرگــز   ســرکــوب کــردن
ــران،   ــنــد صــدای کــارگ ــت ــوانس ــت ن
ـران آنـھـا را خـفـه   فعالین و رھـب

ـیـن کـارگـران مـورد  . کنند  فـعـال
ــرار   ــریــن شــکــنــجــه ھــا ق شــدیــدت
گرفتنـد؛ بـطـور مشـکـوکـی در  
ــپـاردنـد ولـی بــا   زنـدانـھـا جـان س
دستگیری ھـر فـعـال کـارگـری،  
ـرچـم   فعال کـارگـری دیـگـری پ

 .مبارزه را بدست میگرفت 
در چنین فضایـی اسـت کـه  
شخصیتی مثل شـاھـرخ زمـانـی  

چـه شـاھـرخ    اگـر .  عروج میکند 
ــر نــور در آســمــان   ــاره ای پ ــت س
ــمــاعــی بــود امــا   ــت ــارزات اج ــب م
ـر از سـتـاره   براستی این آسـمـان پ

ـــت  ـــاس ـر دوش  .  ھ ــ ـرخ ب ــ ـــاھ ش
مبارزینی نظیر بھنام ابراھیم زاده،  
رسول بداغـی، مـحـمـد جـراحـی،  

محمود صالحی، علی نجـاتـی و  
ھا فعال کارگری و اجتـمـاعـی    ده 

امـا تـوگـویـی ایـن  .  ایستاده بـود 
رسالت سخنگویی برعھده شاھـرخ  

و ایـن دیـگـر بـه  .  محول شده بود 
ـرمـیـگـشـت  . شخصیت شـاھـرخ ب

ــرخ کــارگــری بــی آالیــش،   شــاھ
ـر و   ـیـگـی مھربان در عـیـن حـال پ

زنــدان و شــکــنــجــه  .  جســور بــود 
ـیـن او را   ھرگز نتوانست عزم آھـن

شاھـرخ بـدرسـتـی  .  در ھم بشکند 
ـرار اســت   مـیـدانسـت کـه اگـر ق

ــر  " شـعـار   ـفـت مـا رھـب کـارگـر ن
ـران  "  سرسخت ما  بار دیـگـر در ای

ـران کـارگـری   طنین افکنـد رھـب
باید در قامت رھبران اجـتـمـاعـی  

بیجھت نیست کـه  .  قد علم کنند 
او از ھر مبارزه اجتماعی حمایـت  

ــکــرد  ــاھــرخ  .  مــی ــاالخــره ش و ب
میدانست که  دیر و یا زود جسـم  

ـیـان و   و جان او مورد تعـرض جـان
ـرد و   ـرار مـیـگـی ـم ق مزدوران رژی

ـیـن شـد  ولـی او  .  باالخره نیز چـن
ـتـی کـه بـه او   نمیتوانسـت رسـال
ـرچـمـی کـه   واگذار شده بود و پ
ــن   ــزمــی ــد را ب ــکــشــی بــدوش مــی

 .بگذارد 
شاھرخ دیـگـر در مـیـان مـا  
ـیـام ھـفـت تشـکـل   نیست ولی  پ
کارگری در مراسم خـاکسـپـاری  

ـنـد  مـا مـرگ  : " او آنجا که گفت
ـرچـمـی   شاھـرخ زمـانـی را بـه پ
ــگــی   ــت ــس ــحــاد و ھــمــب ــرای ات ب
ـیـشـتـازش بـود   کارگری که او پ

نشان داد کـه  "  تبدیل خواھیم کرد 
پرچمی که او بدوش گرفته بـود  

شـاھـرخ زنـده  .  بزمین نیفتاده است 
است چرا که جنبش کارگـری و  

ھای اجتـمـاعـی زنـده    سایر جنبش 
 . ھستند 

زنده باد شاھرخ زمانی؛ بالنده  
ـیـه   بود مبارزات مردم ایران بر عـل

ــاد  .  جــمــھــوری اســالمــی  ــده ب زن
 .درخت سبز زندگی 

متن سخنرانی محمد کاظمی در مراسم تورنتو 
 به مناسبت مرگ شاھرخ زمانی

 

 5 از صفحه 
 "...سھام عدالت" سود



 7  384 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست 

نــــرخ بــــیــــکــــاری در 
افغـانسـتـان بـاالی ھشـت در 

بــیــش از ســه مــیــلــیــون ( صــد
جـمـعـیـت  را .  اسـت)  بیکـار
میلیون نفر تخمیـن زده  ٢٧.٥

مـیــلـیـون مـرد و  ١٤.١.  انـد
افغانستان  ".میلیون زن ١٣.٤
میـلـیـون نـیـروی کـار  ٥٩ ١١

در  .بـاالی پـانـزده سـال دارد
حالی که سـن قـانـونـی کـار 
پـانـزده سـالــگـی اســت، ســی 
درصـد کــودکـان زیــر پــانــزده 
سال نیز در افـغـانسـتـان کـار 

ساالنه بیش از نیـم .  کنند می
میـلـیـون  نـیـروی کـار وارد 

شـونـد کـه در  بازار کار مـی
کنار افراد بیکاری که پیـش 
از این ھم بیکار بودنـد، قـرار 

بیکاری و پـایـیـن . گیرند می
بــودن فــرصــت ھــای شــغــلــی 
ــدگــی  ــاکــی زن بشــکــل دردن
جوانان و تـحـصـیـل کـردگـان 
بیکار را در تنگنا قـرار داده 

روزنــامــه افــغــانســتــان .  اســت
کـاھــش فـعــالـیــت  « نـوشـتــه؛

ھای موسسات و ان جـی او 
ھای خارجی در افغانستان با 

 ٢٠١٤نزدیک شدن بـه سـال 
با موج دیگری از بیکاری و 
فقر در افغانسـتـان دامـن زده 

این روزھـا در چـوک .  است
ھا و چـھـار راھـی ھـای پـر 
رفت و آمد شھر کابل و سایر 
شھرھای کشور شاھد حضـور 
جمع انبـوھـی از جـویـنـدگـان 
کار ھستیم که از بام تا شـام 
انتظار می کشـنـد و غـروب 
ھا بی آنـکـه کـاری بـدسـت 
بیاورند راھی خانه ھای شـان 

افزایـش جـمـعـیـت .  می شوند
بی کاران در کشـور کـامـال 
مشھود اسـت و روز بـروز بـر 
این جمعیت بیشتر افزوده می 

ھجوم جویـنـدگـان کـار .  شود
بـه کشـورھــای ھــمـســایـه از 

طـریــق قــاچـاق و ورود غـیــر 
قانونی در ورزھـای اخـیـر بـا 
عث کشته شدن چنـدیـن نـفـر 
در مــرزھــای غــربــی کشــور 

این درحالیست که ھر از . شد
چــنــد گــاھــی اخــبــار تــکــان 
دھنده از غرق شدن مـھـاجـران 
ــی در   ــان ــغ ــای کــار اف ــوی ج
ابھای اسـتـرالـیـا و انـدویـزیـا 
مــنــتــشــر مــی شــود و رونــد 
ــه  ــھــا رو ب مــھــاجــرت افــغــان

 . »افزایش است
ـــــدگـــــی مـــــردم در  زن
افعانستان با جنگ،  فسـادو 
نـا امــنــی تـوســط بــانــدھــای 
ــی  ــبــی، مشــت مــخــوف مــذھ
آدمکش بگروگان گرفته شده 

ــئــت حــاکــمــه و .   اســت ھــی

باندھای مسلح بخـش زیـادی 
از پول ھایی که در اخـتـیـار 
افـغــانســتــان بــرای بــازســازی 
ــر شــده اســت را مــی  ســرازی

دزدی این بـانـدھـا بـه .  دزدند
ــای  ــم کشــورھ ــھ مــعــضــل م

ائتالف در افغانستـان تـبـدیـل 
افغانستان از این نظر در .  شد

رده فاسدترین سـیـسـتـم ھـای 
اداری و دولـتـی جـھـان قـرار 

طـبـق آمــار مـوسـســات .  دارد
معتبر بین المللی ساالنه رقـم 

میلـیـارد دالر  ٤حیرت انگیز 
در چــرخــه فســاد مــالــی در 
کشور و عمدتا در قراردھـای 
دولتی بصورت رشـوه جـابـجـا 

 . می شود
طــــبــــق اخــــبــــار حــــزب 

در  « ھمبستگـی افـغـانسـتـان
طول دو ماه گذشته  جـمـعـی 

جـنـبـش « از جوانان  زیـر نـام 
متشکل شـده  » علیه بیکاری

ــیــم مــاه  ــریــب یــک ون و ق
شود که به رسم اعـتـراض  می

در برابر پارلمان خیمه تحـصـن 
روزھا گـذشـت  .برپا نموده اند

اما این جوانان معترض ھـیـچ 
ــان  ــم ــارل ــی از ســوی پ جــواب

بـه گـفـتـه .  دریافت نـکـردنـد
خود شـان ھـر کـجـا رفـتـنـد 

عجز خود را اعـالم داشـتـنـد 
حتا رییس پارلمان افغانسـتـان 
در حضور این جوانان اعتـراف 

کــاری از « :  کــنــد کــه مــی
دست مـا سـاخـتـه نـیـسـت و 
دچار خیانت نسبت بـه مـلـت 

ـــم شـــده ـــد روز .  » ای در چـــن
 ٩٤مھـر مـاه  ٢٦گذشته در 

جوانان تحصن را به نمایش و 
تظاھرات در خیابانھای کابـل 

به ھمین منـظـور . تغییر دادند
قصد وارد شدن به پارلمـان را 
داشتند که بـا ایـحـاد مـوانـع 
ــه  ــه ورود ب ــق ب جــدی مــوف

جــوانـــان .  پــارلــمـــان نشــدنـــد
ناراضی در مرکز شھـر و بـا 
شعارعلیه دولت و فرخوان بـه 
ـــت از  ـــرای حـــمـــای مـــردم ب

خواستھایشان بـه اعـتـراضـات 
ــنــد ــرداخــت ــخــشــی از .  پ در ب

قطعنامه جوانان بیـکـار آمـده 
جا در افـغـانسـتـان  این« است؛ 

ـــدن  ـــر ش ـــرازی ـــود س ـــا وج ب
ــک  ــر کــم ــا دال ــاردھ ــی ــل ــی م
کشــورھــا و ســازمــان ھــای 

المللـی رونـد رو بـه رشـد  بین
بیکاری ابعاد میلیونی یافته 
اســت و بــیــکــاری بــه یــک 
مصیبت غیر قـابـل تـحـمـل و 
انفجار اجتماعی تبـدیـل شـده 
است؛ عبور آمار معتادین بـه 
ــرز ســه  مــواد مــخــدر از م
میلیون، فرار ھر روز جـوانـان 
اعم از دختر و پسر از کشـور 
و در نـھـایـت جـان دادن شـان 
بــرای بــدســت آوردن یـــک 
زندگـی ایـمـن و مصـون، در 
مــرز ھــای آبــی و زمــیــنــی 
کشــور ھـــای مــنـــطـــقـــه و 
فرامنطقه، رو آوردن شھروندان 
بـه گـروه ھـای بـنـیـادگـرا و 

) طــالــبــان و داعــش( جــانــی 
ھـای  فزونی ھـر روز خشـونـت

گی، بلند رفـتـن آمـار  خانواده
فـروشـی و  طالق، افزایـش تـن

روسپـیـگـری و خـودکشـی و 
غیره مصایب اجتـمـاعـی کـه 

ی اصــلـــی فـــقــر و   زایــیــده
 ٩٩بــیــکــاری اســت دقــیــقــن 

درصـد جــامــعــه را بــه یــک 
افــقــی مــطــلــق فــرو بــرده  بــی
  ».است

ما جوانان و جنبش عـلـیـه 
بیکاری را به اتحـاد بـیـشـتـر 
عـــلـــیـــه بـــیـــکـــاری دعـــوت 

بـیـمـه بـیـکـاری و .  میکنـیـم
دسترسی جـوانـان بـه مـراکـز 
کــار خــواســت بــی چــون و 
چرای مبارزه علیه بـیـکـاری 

 . است

 در حاشیه اخبار کارگری
 جنبش علیه بیکاری در افغانستان

 نسان نودینیان

 
 
 
 

 

 
ــی  ــه م ــی ک شـــود از    درس

انتخابات کانادا گرفت این اسـت  
که مخالفت بـا ریـاضـت کشـی  
اقتصادی  در میان مـردم چـنـان  
ـفـت   شدید است، که حتی مـخـال

مالیم و نسبی احـزاب بـا آن ھـم  
شانس نزدیک شدنشان به قـدرت  

 .را افزایش می دھد 
ــزاب   ــه اح ــت ک ــح اس واض
پـارلـمـانـی و بـخـصـوص از نـوع  
ــریـــن   ــکــت ــوچ ــا، ک ــھ ــت آن راس

ھایی کـه    ای به آن وعده   پایبندی 
ــیــن  ــپ ــاتــی    در کــم ــخــاب ــت ھــای ان

شکست سیاست ریاضت کشی  . دھند، ندارند   می 
 .....اقتصادی

   4از صفحه  
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  اعتراضات
بعداز یک ھفته بالتکلیفی، کارگران صنایع 

فلزی ایران مقابل اداره کار اسالمشھر 
 تجمع کردند

آبان  ٣امروز شنبه :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
کماکان کارگران رسمی شرکت صـنـایـع فـلـزی ٩٤

. ایران پشت دربھای بسته کـارخـانـه قـرار گـرفـتـنـد
بنابر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 
ایران امروز کارگران اخراجی بعد از تداوم اخراجشان 
و ممانعت از ورودشان بـه شـرکـت، بـه طـور دسـتـه 
جمعی در مـقـابـل  اداره کـار اسـالمشـھـر تـجـمـع 

رئـیـس اداره کـار اسـالم شــھـر بــه مـیــان .  نـمـودنـد
کارگران آمد و بعد از شنیدن وقایع اتفاق افتاده در 
ھفته گذشته به کارگران قول داد کـه در روز سـه 
شنبه  ھفته ی جاری در شرکت صنایع فلزی ایران 
با مدیر عامل آن دیداری خواھد کرد تا درباره حـل 

الزم به ذکـر اسـت .  این مشکل چاره اندیشی کنند
کارگران صنایع فلزی ایران از شنبه گذشـتـه پشـت 
دربھای بسته قرار گرفتند و مدیریت خواھان باخرید 
ی اجباری کارکـنـان بـا سـابـقـه زیـر بـیـسـت سـال 

 ٩٤آبان  ٣اتحادیه آزاد کارگران ایران . میباشد
 

تجمع کارکنان اخراجی حفاری شمال 
 مقابل درب ساختمان بنیاد مستضعفان

کـارکــنــان اخــراجــی حــفــاری شــمــال در مـھــر ٣
برابرساختمان مرکزی بنیاد مسـتـضـعـفـان دسـت بـه 

کارکنان معترض بـا تـھـیـه .   تجمع اعتراضی زدند
طوماری خواستار حضور محمد سعیدی کیا ریـیـس 
سازمان بنیـاد مسـتـضـعـفـان در جـمـع آنـھـا شـده و 

  .پاسخگویی به وضعیت شغلیشان ھستند
  

اعتصاب یکپارچه کارگران و کارمندان 
 معدن زغال سنگ البرز شرقی

مھر، کارگران معدن ذغال سنـگ  ٢٩صبح روز 
در )  واقع در منطقه طزره استان سمنان( البرز شرقی 

اعتراض به خصوصی سازی این معدن و ھـمـچـنـیـن 
واگذاری زمینھای در تملک معـدن بـه شـھـرداری 

ھمزمان با تجمع این .  شاھرود دست از کار کشیدند
کـارگـران بـرای بـیـان مــطـالـبـاتشـان، کـارکـنـان و 
کارمندان ساختمان مرکزی این شرکت نـیـز دفـاتـر 
خود را تعطیل و در سالن اجتماعات شرکـت تـجـمـع 

به گفته کارگران این معـدن از جـمـعـیـت .    کردند
 ٢٠٠نفری کارگران معدن طـزره دسـت کـم  ١٢٠٠

ھای سازمانـی  کارگر به اتفاق خانواده خود در خانه
ھا ساکن ھستند و برای ھـمـیـن  مستقر در این زمین

 .موضوع این واگذاری برای آنھا حائز اھمیت اسـت
ھای واگذار شده بـه  ھمچنین به دلیل آنکه در زمین

ھـای سـازمـانـی  شھرداری شاھرود به غیـر از خـانـه
تاسیسات رفاھی و خدماتی دیگری ھمچون مراکز 
خــریــد، ورزشــگــاه، مــجــتــمــع تــفــریــحــی، ســیــنــمــا، 

تر، کتابخانه، دانشگاه و موسسات آموزشی  تئا آمفی
واقع شده است، باقی کارگران معدن طـزره نـیـز در 

 .اعتراض امروز حاضر بودند
کارگران معدن طزره تابستان سال گذشته نیز در 
اعتراض به ایـن واگـذاری دسـت از کـارکشـیـده و 

طـبـق مـقـررات :  تجمعی برپا کرده بـودنـد، افـزودنـد
ھرگونه واگذاری باید از طـریـق بـرگـزاری مـزایـده 
باشد اما ظاھرا سازمان خصوصی سازی قصد دارد 
تا بدون توجه به الزامات قانونی اراضی مورد نـظـر 

 .را به شھرداری شاھرود واگذار کند
 

بیست  و دومین روز اعتصاب کارگران 
 شرکت کیسون

آبان تجمع مقابل ساختمان  شرکت پیمانکـاری ٣
مھر امسـال  ١٠کارگران متروی اھواز از .   کیسون

در اعتراض به دریافت نشـدن حـقـوق عـقـب افـتـاده 
 .ھفت ماه گذشتـه خـود، دسـت از کـار کشـیـدنـد

ادامـه طـرح :  مجری طرح قطار شھری اھواز گـفـت
قطار شھـری اھـواز بـه دلـیـل مشـکـالت مـالـی و 

تــعــداد  .اعــتــصــاب کــارگــران مــتــوقــف شــده اســت
 ٣٠٠کارکنان پروژه قطار شھری اھواز یک ھزار و 

نفر از کارگران خـرداد امسـال بـه  ١٠٠. نفر ھستند
دلیل تعطیل شدن برخی از جـبـھـه ھـای کـاری از 

کارگران متروی اھواز در اعتراض  .کار اخراج شدند
 ١١به پرداخت نشدن مطالبات خود تاکنون بیش از 

نوبت اعتصاب کرده اند و این اعتراض ھـا در سـال 
  .ھای گذشته نیز اتفاق افتاده است

 
اعتراض صدھا نفر از کارگران عسلویه و 

پتروشیمی اروند  به عدم پرداخت حقوق و 
 دستمزدھا

عسلویه  ٢٤و  ٢٢نفر از کارگران فازھای  ٢٠٠
مــاه حــقــوق مــعــوقــه  ٥بــه خــاطــر )  مــھــر ٢١( از

پـس از   .انـد ھای اعتراضی خود را آغاز کـرده تجمع
ھای اردیبھشت و خـرداد  اولین روز تجمع، حقوق ماه

به کارگران پرداخت شد، امـا آنـھـا ھـنـوز حـقـوقـی 
انـد و بـه ھـمـیـن  برای تیر، مرداد و شھریور نگرفته

تـجـمـعـات  .انـد خـاطـر اعـتـراض خـود را ادامـه داده
ھـا بـود امـا  روزھای قبلی در مـحـل سـاخـت پـروژه

در مـقـابـل دفـتــر نـمـایـنـدگــی )   مـھـر ٢١( تـجـمـع
" پتروسیـنـا آریـا" شرکت .  پیمانکار برگزار شده است

مالکیت بیشتر سـھـام .  پیمانکار اول این فازھا است
این شرکت در اخـتـیـار یـک شـرکـت پـتـروشـیـمـی 

  .وابسته به تامین اجتماعی است
 

نفر از کارگران پتروشیمی  ٧٠٠اعتصاب  
 اروند
نفر از کارگران پتروشیمی اروند، در بـنـدر  ٧٠٠ 

امام، به خاطر تغیـیـر مـوضـع مـدیـرعـامـل شـرکـت 
کارگران ایـن   .درباره حقوق و مزایا اعتصاب کردند

حوزه بارھا در اعتراض به کارفرمایان اعتراضاتی و 
یـکـی از کـارگـران؛   .انـد اعتصاباتی برگـزار کـرده

مدیرعامل پیشتر بـه طـور تـلـفـنـی وعـده داده بـود 
درصدی برای افزایش حقوق مبـنـا  ٣٠التفاوتی  به ما

کاری و مـزایـای جـانـبـی  و باال رفتن مزایای شب
پرداخت شود، اما حال موضع خـود را تـغـیـیـر داده 

نـفـر از کـارگـران  ٥٠٠به گزارش ایلنا حدود . است
پـتـروشـیـمـی ارونـد ھـفـتـه گـذشـتـه ھـم در تـجـمــع 

 .اعتراضی شرکت کرده بودند
 

 تجمع کارگران تبریز کف مرند 
مھر کارگران  کارخانه تبریز کف مرند در  ٢٦ 

کـارخـانـه  .مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کـردنـد
تبریز کف از حدود سه ھفته پـیـش تـولـیـد خـود را 
متوقف کرده است وبـیـکـاری کـارگـرانـش بـا عـدم 

 .پرداخت ماه ھا حقوق وحـق بـیـمـه آغـازشـده اسـت
مھرماه ھمزمان بـا جـلـسـه  ٢٦گفتنی است دوشنبه 

شورای تامین شھرستان مرنـد در مـحـل سـاخـتـمـان 
فرمانداری این شھرستان تعدادی از کـارگـران ایـن 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارخانه در مقـابـل سـاخـتـمـان فـرمـانـداری تـجـمـع 
 .کردند
 

روزه کارگران کارخانه کاشی جم ٣اعتصاب
 بروجرد

کارگران کارخانه کاشی جـم بـروجـرد بـه دلـیـل 
عـدم دریـافـت حـقـوق در سـه مـاه اخـیـر اقـدام بـه 
اعتصاب و تعطیل نمودن خط تولـیـد کـرده و مـانـع 

با شـروع اعـتـصـاب کـارگـران  .بارگیری شده بودند
 . موفق شدند حقوق یک ماه را دریافت کنند

 
 تجمع اعتراضی معلولین درھرمزگان

فرشید معنائی مدیر عـامـل انـجـمـن ضـایـعـات 
نخاعی استان ھرمزگان در گـفـتـگـو بـا خـبـرنـگـار 

حتـی ابـتـدایـی تـریـن نـیـازھـای :  ھرمز می گوید 
جامعه معلولین تامین نشده است و مـدیـران دولـتـی 
این سازمان پروازی ھستند و توجھـی بـه ایـن قشـر 

نــفــر مــعــلــول در  ١٩٨نــدارنــد و در حــال حــاضــر 
بندرعباس در انجمن ضایعات نخاعی عضو ھستـنـد 
که تعداد این جمعیت در کل اسـتـان ھـرمـزگـان بـه 

با این که سـازمـان :  وی می گوید  .می رسد٣٧٠
بھزیستی در کل کشور مکلف به پرداخت یـارانـه و 
پرداخت ھـزیـنـه ھـای درمـانـی مـعـلـولـیـن اسـت ، 
سازمان بھزیستی استان ھرمزگان حدود چـھـار سـال 
است که یارانه این قشر را پرداخت نکرده و ھـمـیـن 

 ٢موضوع باعث مرگ دو نفر از این جـمـعـیـت در 
 .روز گذشته شده است

 
تجمع مردم شھرستان بھار مقابل اداره برق 

دراعتراض به افزایش چند برابری مبالغ 
 !قبوض برق

مردم معترض شھرستـان بـھـار مـیـگـویـنـد؛ دوره 
ھزار تومان مـی  ١٧ھای قبلی قبض برق ما حدود 

. ھزار تومان شده است ٢٠٠آمده اما االن به یکباره 
مردم شھرستان بھار با تجمع اعتراضی عـلـیـه گـران 
شدن برق و نامشخص بـودن فـبـوض بـرق دسـت بـه 

 .تجمع زدند
 

تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل 
استانداری گیالن در اعتراض به نادیده 

گرفته شدن حقوقشان در استخدام آموزش 
 ! و پرورش

مربیان پیش دبسـتـانـی در اعـتـراض بـه نـادیـده 
گرفته شدن حقوق و دسـتـمـزدھـایشـان در اسـتـخـدام 
آموزش و پرورش، مقابل استانداری گیالن دست بـه 

یکـی از ایـن مـربـیـان مـعـتـرضـاظـھـار . تجمع زدند
رسـد  سال مـی ١٠سابقه کار برخی از ما به :  داشت

ھا تالش حـق و حـقـوق مـا نـادیـده  ولی بعد از سال
 .گرفته شد

 
تجمع اعتراض آمیز دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه آزاد یاسوج مقابل استانداری
دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسالمـی 

واحد یاسوج در اعتراض به افـزایـش چـھـار بـرابـری 
شھریه این واحـد دانشـگـاھـی ظـھـر امـروز مـقـابـل 
.  استانداری کھگیلویه و بویر احـمـد تـجـمـع کـردنـد

در شرایطی که دانشجویان در ابتدای ترم تحصیـلـی 
ھزار ریال شھریـه ثـابـت پـرداخـت  ٨٠٠دو میلیون و 

کرده اند بعد از گذشت یک ماه از سال تحـصـیـلـی 
ھـزار ٦٠٠مـیـلـیـون  ١٠به آنھا گفته شده است باید 

 .ریال برای شھریه ثابت واریز کنند
 

 ستون ویژه مربوط به
 جعفر عظیم زاده 

احضار جعفر عظیم زاده جھت اجرای  
 . شش سال حکم زندان

بـر اســاس ابـالغــیـه شــعـبـه اول اجـرای احـکــام 
اوین، جعفر عـظـیـم زاده  ٣٣کیفری دادسرای ناحیه 

دبیر ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـی 
باید تا روز چھارم آبانماه خود را به این شعبه جھـت 

جـعـفـر  .اجرای شش سال حکم زندان مـعـرفـی کـنـد
عظیم زاده بدنبال نامه ھماھنگ کنندگـان طـومـار 
اعتراضی چھل ھزار نفری کارگران به علی ربیعی

برای بر پائی تـجـمـع کـارگـری در روز ) وزیر کار( 
در مـقـابـل وزارت کـار ١٣٩٣جھانی کارگـر سـال 

جھت اعتراض به حداقل مزد مصوب، در نیمـه شـب 
روز  ٤٦روز دھم اردیبھشت ماه دستگیر و پـس از 

زنـدان اویـن بـا قـرار کـفـالـت  ٢٠٩بازداشت در بند 
وی سـپـس در روز . یکصد میلیون تومانی آزاد شد

دادگـاه  ١٥اسفند ماه سال گذشـتـه در شـعـبـه  ١٠
انقالب توسط قاضی صلواتی به محـاکـمـه کشـیـده 
شد و با اتھامات اجتماع و تـبـانـی بـه قصـد اقـدام 
علیه امنیت کشور و اخـالل در نـظـم عـمـومـی بـا 

قـانـون مـجـازات اسـالمـی بـه  ٦١٠استناد به ماده 
تحمل پنج  سال حبس  و به اتھام فعالیت تـبـلـیـغـی 
علیه نظام جمھوری اسالمی  بـا اسـتـنـاد بـه مـاده 

قانون مجازات اسالمی به تحمل یکسال حبـس  ٥٠٠
 ٢٣و فعالیتھای غیر قانونی بـا اسـتـنـاد بـه مـاده 

قانون مـجـازات اسـالمـی از عضـویـت در احـزاب، 
گروھھا و دستجات سیاسی و فـعـالـیـت در فضـای 

سـال  ٢مجازی و رسانه ھا و مطبوعات بـه مـدت 

در پرونده جعـفـر عـظـیـم زاده، گـزارش .  محکوم شد
وزارت کار دولت روحانی تحت عـنـوان تـھـدیـد ایـن 
وزارتخانه توسط جـعـفـر عـظـیـم زاده و ھـمـاھـنـگ 
کنندگان طومار چھل ھزار نـفـری کـارگـران بـرای 
افزایش مزد مطرح بود و وزارت اطـالعـات بـر ایـن 

 .اساس خواھان اشد مـجـازات بـرای وی شـده بـود
بدنبال صدور این حکم، جعفر عظـیـم زاده بـه ھـمـراه 
وکیل اش اعتراضیـه ای را نسـبـت بـه آن تسـلـیـم 
دادگاه تجدید نظر کرد اما دادگاه تجدید نظر شعبـه 

نھایتا حکم صادره بر علیه جعفر عظـیـم زاده را  ٥٤
تماما تایید و آنـرا جـھـت اجـرا بـه دادگـاه اجـرای 

در حکم پنج صفحه ای صادره از  .احکام ابالغ کرد
دادگاه انقالب، صدور این احکام بـر  ١٥سوی شعبه 

تشکیل اتـحـادیـه :  علیه جعفر عظیم زاده با مصادیق
آزاد کارگران ایـران، اتـحـادیـه سـراسـری کـارگـران 
اخراجی و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکـلـھـای 
آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جھانی کـارگـر 

، ھــدایــت کــارگــران در ٨٨پــارک اللــه در ســال 
، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی ٨٤اعتراضات سال 

و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و 
، ٩٢تھدید به تجمع و اعتصاب در اسفند مـاه سـال 

جمع آوری طـومـار اعـتـراضـی چـھـل ھـزار نـفـری 
کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کـار 
و ھدایت و اجرای این تجمعات، تھدیـد وزارت کـار 
در نامه ای به وزیر کار برای برگـزاری تـجـمـع در 
روز جھانی کارگر سال گـذشـتـه در مـقـابـل وزارت 
کار در اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سـعـیـد 
مرتضوی و دیـگـر غـارتـگـران سـه ھـزار مـیـلـیـارد 
تومانی از صندوق سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـه 
عنوان نمایـنـده ھـزار کـارگـر، اعـتـراض بـه ایـجـاد 
تغییرات ضد کارگری تر در قانون کـار، نشـسـت و 
مالقات با دیگر تشکلـھـای مسـتـقـل کـارگـری از 
قبیل سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد تـھـران، 
سندیکای کارگـران نـیـشـکـر ھـفـت تـپـه، کـمـیـتـه 
ھماھنگی، کمیته پیگیری و مصـاحـبـه بـا سـایـت 

و بـرخـی )  سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران(اتحاد 
 .، صورت گرفته است....رسانه ھای برون مرزی و

در این حکم تالش شده اسـت بـا ربـط دادن جـعـفـر  
عظیم زاده به یکی از  سازمانھای چـپ در اوایـل 

بـا قـیـد ایـن ) سالگی اش ١٢ -١٣در سن (انقالب 
نامبرده  با افکار مارکسیـسـتـی بـدنـیـا " عنوان که 
، تمامی فعالیتھـای قـانـونـی و بـر حـق " آمده است

ایشان، اقدامی سیاسـی بـر عـلـیـه نـظـام وانـمـود و 
چنین تالـشـی از  .زمینه محکومیت اش فراھم شود

دادگـاه  ١٥سوی مامورین امنیتی و قاضی شعبه 
انقالب در حالـی صـورت گـرفـتـه اسـت کـه ھـیـچ 
مستندی حتی یک خط و یا نیم برگ سند مبنـی 
بر فعالیت جعفر عظیم زاده بر علیه امـنـیـت کشـور 
در پوشش فعالیت صنـفـی در پـرونـده وی و حـکـم 
صادره ارائه نشده است و بر اساس مستندات پـرونـده 
و بازجوئی ھای انجام شده از وی و مصـادیـق ذکـر 
شده در برگه صدور حکم، تمام آن چیزی که منجـر 
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ساله جـعـفـر  ٦به بازداشت و محاکمه و محکومیت 
عظیم زاده شده است چیزی جز دفاع از حـق حـیـات 
کارگران ایـران و بـرخـورداری مـیـلـیـونـھـا خـانـواده 

 .کارگری  از یک زنـدگـی انسـانـی نـبـوده اسـت
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز انزجار از اجـرای 
حکم شش سال زندان بر عـلـیـه جـعـفـر عـظـیـم زاده، 
متعاقبا خبرھا و مسائل مرتبط با این مسئله را رو 

اتحـادیـه آزاد  .به افکار عمومی منتشر خواھد کرد
 ١٣٩٤مھر ماه  ٣٠ –کارگران ایران 

 
سندیکای کارگران نقاش استان البرز 

اجرای حکم شش سال زندان جعفر عظیم 
 زاده را محکوم میکند

 
بنا بر خبر منتشر شـده از سـوی اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران، جعفر عظیم زاده از رھبران شـنـاخـتـه 
شده جنـبـش کـارگـری و دبـیـر ھـیـات مـدیـره ایـن 
اتحادیه بر اساس ابالغیه شعبـه اول اجـرای احـکـام 

اوین، جھت اجرای حکـم  ٣٣کیفری دادسرای ناحیه 
با   .سال حبس، باید خود را به زندان معرفی کند ٦

نگاھی کوتاه به کیفر خواست صـادره کـه بـعـنـوان 
تشکیل اتحادیه :    مصادیق جرم ابالغ شده، از قبیل

آزاد کارگران و اتحادیه سراسری کارگران اخـراجـی 
و بیکار، شـرکـت در تـجـمـع روز جـھـانـی کـارگـر 

، ھــدایــت کــارگــران در ٨٨پــارک اللــه در ســال 
، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی ٨٤اعتراضات سال 

و مدیریت تجمعات کارگـری ،جـمـع آوری طـومـار 
اعتراضی چھل ھزار نفری کارگران و تجمـعـات در 
مقابل مجلس و وزارت کار ، نـامـه بـه وزیـر کـار 
برای برگزاری تجمع در روز جـھـانـی کـارگـر سـال 
گذشته وتجمع در مقابل وزارت کار در اعتراض بـه 
مزد مصوب، شکایت از سعیـد مـرتضـوی و دیـگـر 
غارتگران سه ھزار مـیـلـیـارد تـومـانـی از صـنـدوق 
سازمان تامین اجتماعی بـه عـنـوان نـمـایـنـده ھـزار 
کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر 
در قانون کار، نشست و مالقات با دیگر تشکلھـای 
مستقل کارگـری ،  نشـان مـیـدھـد کـه تـمـام آن 

اعالم و مـنـجـر بـه "   مصادیق مجرمانه"چیزی که 
سـالـه جـعـفـر  ٦بازداشت و محاکمه و محکومـیـت 

عظیم زاده شده است چیزی جز دفاع از حـق حـیـات 
و معیشت کارگران ایران وتالش برای تآمین شرایـط 
زندگی مناسب شآن طـبـقـه کـارگـر و بـرخـورداری 
میلیونھا خانواده کارگری ازیک زنـدگـی انسـانـی 

تعرض و فشاربه فعـالـیـن کـارگـری و    .نبوده است
تشکلھای مستقل صنفی در شـرایـطـی ادامـه دارد 
که از طرفی چھره ھای مبارزکارگران ومعلمان بـه 
بند کشیده با فشارھا ومحـدودیـت ھـای بـیـشـتـری 
ھمچنان در حبس بسرمیبرند واز طرفی ایـن تـعـرض 
در متن جدال برسر دستمزد که از ھـم اکـنـون آغـاز 
شده وآقای عظیم زاده یکی از فعالین پرشورعـرصـه 
آن برای بھبود شرایط زندگی کارگران بود، صـورت 

وھشداری است به کـارگـران بـرای فشـار .  میگیرد

بیشتراقتصادی و اخراج وبیکـارسـازیـھـای پـیـش رو 
وتعرض بیشتر به سطح زندگی بمنظورپیشگـیـری از 

گـارگـران ایـران  .مبارزه و رویایـی بـیـشـتـرکـارگـران
ھنوزازغم جانکاه و ضایعه بـزرگ نـاشـی ازمـرگ 
کارگرمبارزوجسور شاھرخ زمـانـی کـه درون زنـدان 
اتفاق افتاد، بیرون نیامده اند که قصددارند کـارگـر 
مبارز دیگری را که به جرم دفاع پیگیر و برحـق از 

 .کارگـران مـحـکـوم کـرده انـد، بـه بـنـد بـکـشـنـد
سندیکای کارگران نقاش البرز ضمن محکوم کـردن 
این حکم ناعادالنه که بمنـظـور تـعـرض بـیـشـتـر بـه 
کارگران انجام میشود،خواستارحمایـت وپشـتـیـبـانـی 
تشکـلـھـای مسـتـقـل صـنـفـی کـارگـران ومـعـلـمـان 
وسایرفعالین اجتماعی از این فـعـال شـنـاخـتـه شـده 
کارگری بمنظور ممانعت از اجرای چنین احکامـی 

 ٩٤آبان  ٤سندیکای کارگران نقاش البرز   .ھستیم
 

! کمـیـتـه دفـاع از فـعـالـیـن کـارگـری مـھـابـاد
محکوم نمودن حکم صادره علیه جعفر عطیم زاده و 

کمیـتـه  ٦٣اطالعیه شماره  ١دیگر فعالین کارگری
کارگران، تشـکـل ! دفاع از فعالین کارگری مھاباد

شعبه اول  !ھای کارگری و انسانھای شریف و آزاده
اویـن،  ٣٣اجرای احکام کیفـری دادسـرای نـاحـیـه 

طی ابالغیه ای جعفر عظیم زاده دبیر ھیـات مـدیـره 
اتحادیه آزاد کارگران ایـران را جـھـت اجـرای شـش 
سال حکم زندان تعزیری در روز دوشنبه چھـارم آبـان 

جعفر عظیـم زاده در .  به این شعبه فراخواند ٩٤ماه 
نیمه شب روز دھم اردیبھشت ماه دستگیر و پـس از 

زنـدان اویـن بـا قـرار  ٢٠٩روز بازداشت، در بند  ٤٦
وثیقه یکصد مـیـلـیـون تـومـانـی بـطـور مـوقـت آزاد 

وی در دھم اسـفـنـد مـاه سـال گـذشـتـه در .  گردید
دادگاه انقالب به اتھام اجتماع و تبانی به  ١٥شعبه 

قصد اقدام علیه امـنـیـت کشـور و اخـالل در نـظـم 
قـانـون مـجـازات  ٦١٠عمومی با استناد بـه مـاده 

اسالمی به تحمل پـنـج  سـال حـبـس  و بـه اتـھـام 
 ٥٠٠فعالیت تبلیغی علیه نظام با استناد بـه مـاده 

ھمین قانون به تحمل یکسال حبس  و در مجموع به 
سال حبس تعزیری توسط قاضی صلواتی محکوم  ٦

تایید حکم صادره علیه جعفر عظـیـم زاده از  .گردید
دادگاه تجدید نظر  و دستگـیـری و  ٥٤سوی شعبه 

محکومیت ھای  گسترده فعاالن کارگری، معلمان 
بـه زنـدان طـی مـاه ھــای اخـیـر  بـر بسـتــر ....  و

اعتراضھای گسترده کارگران و معلمین نسـبـت بـه 
موج عظیمی از بیکاری ، گـرانـی، دسـتـمـزدھـای 
کم، اخراج سازی ھای گسترده و خصوصـی سـازی 

که سراسر کشور را درنوردیده است؛ بایـدھـا و ...  و
ضرورتھایی را پیش روی جـنـبـش کـارگـری ایـران 
برای اعتراضات گسترده تر و سراسری نھـاده اسـت، 
به ھمین دلیل است که نـھـادھـای امـنـیـتـی و قـوه 
قضاییه  شمشیر را از رو برای فـعـاالن و پـیـشـروان 
کارگری و معلمان بسته انـد تـا بـه زعـم خـود از 
گسترده تر شدن اعتراضات طبقه کارگر جلـوگـیـری 

حمله به صفوف کارگران تاریخی به .  به عمل آورند

درازای جنبش کارگری دارد و صدور چنین احـکـام 
سنگین و ضد انسانی علـیـه فـعـالـیـن کـارگـری و 
معلمان ھیچ گاه طبقه کارگر را مرعوب نـکـرده و 
ھمواره برای کسب ابتدایی ترین حق زندگی و برای 
جلوگیری از بـه تـبـاھـی کشـیـده شـدن ھسـتـی و 

مـا اعضـای  .معیشتی شان به دفاع بـرخـاسـتـه انـد
کمیته دفاع از فعالـیـن کـارگـری مـھـابـاد، ضـمـن 
محکوم نمودن حکم صادره علیه جعفر عـظـیـم زاده، 
به دستگـیـری رامـیـن زنـدنـیـا از اعضـای انـجـمـن 

بـه ھـمــراه )  سـنـنــدج( صـنـفـی مـعــلـمـان کـردســتـان 
ھمسرش، معترض بوده و خواستار لغو کلیـه احـکـام 
صادره علیـه مـحـمـود بـھـشـتـی لـنـگـرودی، رسـول 

... بداغی، محمود صـالـحـی، کـوروش بـخـشـنـده و
ھمچنین آزادی بدون قیـد و شـرط کـلـیـه فـعـالـیـن 

 .کارگری، معلمین و زندانیان سیاسی را خواستاریم
 

به سازمانھای کارگری و نھادھای 
انساندوست در سراسر جھان جعفر عظیم 
زاده یکی از رھبران کارگران ایران در 

 ! آستانه دستگیری است
بنا بر خبر منتشر شـده از سـوی اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران، جعفر عظیم زاده از رھبران شـنـاخـتـه 
شده کارگری و دبیر ھیات مدیره این  اتـحـادیـه بـر 
اساس ابالغیه شـعـبـه اول اجـرای احـکـام کـیـفـری 

سال حکم زندان، باید  ٦اوین، با  ٣٣دادسرای ناحیه 
بـه .   آبانماه خود را به زندان معرفی کنـد ٤تا روز 

اجرا گذاشته شدن حکم زندان جعفر عظیم زاده مورد 
اعتراض شـدیـد مـاسـت و از تـمـامـی تشـکـلـھـای 
کارگری و سازمانھای انساندوست در سراسر جـھـان 
انتظار داریم که به ھر شکلی که میتوانند بـه ایـن 
حکم اعتراض کنند و مانع اجرای ایـن حـکـم ضـد 

جـرم جـعـفـر دفـاع از  .انسانی و ضد کارگری شوند
او یـکـی از .  حقوق بدیھی و پایه ای کارگر اسـت

 ٤٠رھبران طوماری برای افزایش دستمزدھاست که 
او به ھمین جـرم .  ھزار کارگر آنرا امضا کرده بودند

دستـگـیـر و بـعـد از  ٩٣در روز جھانی کارگر سال 
روز بازداشت با قید وثیقه صد مـیـلـیـون تـومـان  ٤٦

مـحـاکـمـه و بـا  ٩٣اسفند   ١٠سپس در .  آزاد شد
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه ” اتھاماتی چون 

امنیت کشور و اخالل در نـظـم عـمـومـی، فـعـالـیـت 
تبلیغی علیه نظام جمھوری اسـالمـی، عضـویـت در 
احزاب، گروھھا و دستجات سیاسی و فـعـالـیـت در 
فضای مجازی و رسانه ھا و مطبوعات مـجـمـوعـا 

موارد اتھامات جعفر  .به شش سال زندان محکوم شد
دادگـاه انـقـالب  ١٥شـعـبـه ” عظیـم زاده از سـوی 

تشکیل اتـحـادیـه آزاد ” :  به قرار زیر است“  اسالمی
کارگران ایران، اتحادیه سراسری کارگـران اخـراجـی 
و بیکار، کمیته پیگـیـری ایـجـاد تشـکـلـھـای آزاد 
کارگری، شرکت در تـجـمـع روز جـھـانـی کـارگـر 

، ھــدایــت کــارگــران در ٨٨پــارک اللــه در ســال 
، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی ٨٤اعتراضات سال 

و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و 
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، ٩٢تھدید به تجمع و اعتصاب در اسفند مـاه سـال 
جمع آوری طـومـار اعـتـراضـی چـھـل ھـزار نـفـری 
کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کـار 
و ھدایت و اجرای این تجمعات، تھدیـد وزارت کـار 
در نامه ای به وزیر کار برای برگـزاری تـجـمـع در 
روز جھانی کارگر سال گـذشـتـه در مـقـابـل وزارت 
کار، شکایت از سعید مرتضوی و دیگر مقامات به 
جرم دزدی سه ھزار میـلـیـارد تـومـانـی از صـنـدوق 
سازمان تامین اجتماعی، اعتراض به ایجاد تغییرات 

در قانون کار، نشست و مالقات با )  ضد کارگری( 
دیــگــر تشــکــلــھــای مســتــقــل کــارگــری از قــبــیــل 
سندیکای کارگران شرکت واحد تھران، سـنـدیـکـای 
کارگران نیشکر ھفـت تـپـه، کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی، 

سـایـت ( کمیته پیگیری و مصاحبه با سایت اتحـاد 
و بـرخـی رسـانـه ھـای )  اتحادیه آزاد کارگران ایران

از ھمین اتھامات کـامـال روشـن  ”.…برون مرزی و
است که جعفر عظیم زاده را به جرم دفاع پـیـگـیـر و 

حــکــم .   بــرحــق از کــارگــران مــحــکــوم کــرده انــد
دستگیری او بـه طـور واقـعـی  تـعـرضـی بـه کـل 

جعـفـر عـظـیـم زاده  .کارگران و کل مردم ایران است
از تمامی سازمانھای کـارگـری .  نباید زندانی شود

در سراسر جھان خواستار حمایت مبرم و فعـال از او 
نـبـایـد اجـازه داد کـه .  و مبارزات برحقـش ھسـتـیـم

حکومت اسالمی یک کارگر حق طـلـب دیـگـر را 
کـمـپـیـن بـرای آزادی  .زیر فشار و شکنجه بـگـیـرد

 ٢٠١٥اکتبر  ٢٤، ٩٤آبان  ٢کارگران زندانی 
 

 ٩٥ویژه دستمزد 
تعیین دستمزد یکی از پر چالشترین عرصه ((

گزارش و گفتمان ھای . مبارزات کارگران است
متنوع و زیادی پیرامون دستمزد توسط نھادھای 
جمھوری اسالمی، شورای اسالمی کار، انجمـن 

کارگر . ھای صنفی و خانه کارگر منتشر میشود
کمونیست نشریه ای است برای پرداختن به مسائل 
کارگری و بررسی گرایش و مسائل متنوعی که 
در ارتباط با جنبش کارگری و کارگران مربوط 

از این شماره ما مباحث، موضعگیـری و .  است
گفتمان ھای مربوط به دستـمـز را کـه تـوسـط 
نیروھای جمھـوری اسـالمـی بـیـان مـیـشـود را 

مطالب این ستون برای آشنایی . منعکس میکنیم
 ))است ١٣٩٥و آرشیو مباحث حول دستمزد سال 

    
متناسب با تأمین معیشت کارگران  ٩٥مزد 

 ! تعیین شود
دبیرکل کانون عالـی شـوراھـای اسـالمـی کـار 

 ٢٥کشور با اعتراض نسبـت بـه مسـکـوت مـانـدن 
ساله قـانـون مـمـنـوعـیـت عـقـد قـرارداد مـوقـت در 

بـایـد  ٩٥مزد سال : ھای با کار دائم، گفت کارگاه
به طور قانونی متناسب با قدرت تـأمـیـن مـعـیـشـت 

به گزارش جـام جـم آنـالیـن ،  .کارگران تعیین شود
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با فارس، دربـاره 

روند تشکیل نشست ھای کارگروه بررسی دسـتـمـزد 
یــک جــلــســه :  کــارگــران اظــھــار داشــت ٩٥ســال 

مقدماتی تا کنون برگزار شده است و گزارش آن به 
وی در پاسخ بـه ایـن سـوال  .زودی منتشر می شود

که چرا با وجود عدم دریافت مـطـالـبـات کـارگـران 
ھزار تومانی، نشست ھای  ٢٠مبنی بر حق مسکن 

: را دنبال می کنـیـد، تـأکـیـد کـرد٩٥دستمزد سال 
دقیقا  بحث اصلی تشـکـل ھـای کـارگـری ھـمـیـن 
موضوع مطالبات کارگران است که متأسفانه ھنـوز 

: موسی پور افزود .به طور کامل پرداخت نشده است
ھـمـانـنـد سـال  ٩٥اگر نشست ھای دسـتـمـزد سـال 

گذشته به صورت چانه زنی و بدون توجه به قـانـون 
و مطالعات علمی برگزار شود، به رویـه سـال ھـای 

تورم طبق :  وی یادآور شد .گذشته دچار خواھیم شد
اعالم دولت کاھش پیدا کرده و قرار اسـت دسـتـمـزد 

درصد افزایش یابد، امـا  ١١یا  ١٠کارمندان حدود 
این میزان ارتباطی به دسـتـمـزد کـارگـران نـخـواھـد 

درصـد از کـارگـران کشـور  ٩٥ھم اکـنـون  .داشت
قراردادھای موقت دارند که مغایر با تـبـصـره یـک 

قانون کار است، چرا که در ایـن قـانـون بـه  ٧ماده 
مـاه از  ٦صراحـت تـأکـیـد شـده کـه ظـرف مـدت 

تصویب قانون کارگاه ھـای دائـمـی و غـیـردائـمـی 
سـال  ٢٥این قانون پس از گـذشـت  .تفکیک شوند
تصویب شده بـود، ھـمـچـنـان مسـدود ٦٩که در سال 

مانده و وزارت کار دربـاره آن تصـمـیـمـی نـگـرفـتـه 
 .است

نیمه دوم سال ھر سال بحثھا بر سر افزایش 
 .دستمزد از دو طرف داغ می شود

ــه  یــک طــرف، دولــت و کــارفــرمــایــان و خــان
کارگریھا ھستند که شروع بـه ارزیـابـی از اوضـاع 
اعتراضات شش ماه گـذشـتـه کـارگـران نسـبـت بـه 
گرانی و پایین بودن دستمزد می کـنـنـد و گـمـانـه 
زنیھا و برآوردھایشان حول تـأمـیـن سـود مـورد نـظـر 

بـه بـیـان دیـگـر شـش .  خود را به انجام می رسانند
ماھه آخر سال، برای کارفرمایان و نـمـایـنـدگـانشـان 
دوره سنجش توازن قوا بین طبقه کار و نظام سرمایه 

آنچه که در پایـان .  داری بر سر تعیین دستمزد است
این دوره از سال حاصل مـی گـردد نـتـیـجـه ھـمـیـن 
. کشمکش بـیـن کـارگـران و سـرمـایـه داران اسـت

نـھــادھـای دخــیـل در ھـیــئـتــی کـه از بـاالی ســر 
کارگران حداقل مزد و قیمت نیروی کار کارگر را 
تعیین می کند می کوشند با انـواع تـوجـیـھـات و 

از قبیل وجود رکود اقتصادی، تحریمـھـا ( بھانه ھا 
کارگران را به تمکین وادارند تا بـه حـداقـل .)  و

ممکن رضایت داده و به این طریق خط قرمز خود را 
که ھمانا حـفـظ مـیـزان سـودآوریـھـای افسـانـه ای 

و طــرف دیــگــر .  ســرمــایــه ھــاســت حــفــظ نــمــایــنــد
کارگرانند که با توجه به تجربیات چـنـد دھـه ای 
خود به این نوع توجیھات، وقھی نـنـھـاده و ھـزیـنـه 
تأمین زندگیشان تا سطح رفاه و آسایش را مـطـالـبـه 

آنـچـه در روزھـای پـایـانـی سـالـھـای .   می کنند
گذشته از سالن تعیین حداقل دستمزد بیرون آمـده و 

اعالم شده ، ھمانطور که درباال گـفـتـه شـد، نـه بـر 
مبنای جلب رضایت و به قناعت رسـیـدن کـارگـران 
به آنچه که این نھادھا بـه نـفـع خـود تـبـلـیـغ مـی 

جدالی .  کنند، بلکه نتیجه ھمان جدال طبقاتی است
که تا کنون کارگران نتوانسته اند در آن به دستمزد 

بـر خـالف تـبــلـیــغـات ضــد .  مـطــلـوب خـود بـرســنـد
کارگری ھیچ کارگری حاضر نیست زندگـی خـود 
و خانواده اش را فدای از رکود خارج شدن و حـفـظ 

و از ھـمـه .  سودآوری سرمایه سـرمـایـه داران کـنـد
مھمتر دھھا سال است با واقعیات خالف آنـچـه کـه 
از طرف نمایندگان سرمایه داران موعظه می شـود، 
. مواجه شده و فالکت روزافزون خود را تجربه نمـوده

بر این مبنا کارگران از علل وضعـیـت نـابسـامـان و 
شرایط غیر انسانی زندگی خود آگاه و مطلعـنـد، و 
بعالوه راھکارھای مقابله با آن را ھم به خوبی مـی 
ــســر بــوده  ــی ــر زمــان م ــکــه ھ ــن ــد، کــمــا ای ــن دان

عـقـب .  راھکارھایشان را ھـم بـه کـار گـرفـتـه انـد
نشینی چند سال پیش سرمایه داری از طرح انجماد 
دستمزد کارگران نمـونـه ای از آگـاھـی و مـبـارزه 
کارگران برای افزایش ساالنه حداقل مزد بود که به 

امـروز ھـم مـبـارزه بـرای .  نفع کارگران رقـم خـورد
افزایش حداقل دسـتـمـزد در مـجـامـع کـارگـری بـا 
جدیت در جریان است و در ھیچ مـقـطـعـی تـعـطـیـل 

چه ایام قبل از اعالم تعیین حـداقـل مـزد از .  نشده
سوی ھیئت مربوطه و چـه بـالفـاصـلـه بـعـد از آن 

برابری زیـر خـط  ٤،٥کارگران نسبت به پایین بودن 
فقر دستمزد معترض و خواھان افزایش فوری آن بـه 

امـا چـرا مـبـارزات مـا .  باالی خط فـقـر شـده انـد
کارگران به خصوص بر سر افزایش دسـتـمـزد بـاالی 

تأکید می کنـم بـه ھـدف  ( خط تورم ھنوز به ھدف 
 .خود نرسیده ، بعدا به آن مـی پـردازم)نه به نتیجه

ھـرچـنـد قـبـل تـر اشـاره ای گـذرا بـه تـالـشـھــای 
نھادھای دخیل در تعیین حداقـل مـزد داشـتـم، الزم 
می دانم کمی بیشتر ھمراه با ارائه آمارھا  بـه آن 

مطابق ھر سال، امسال ھم از سوی مسـؤالن .  بپردازم
از کاھش نرخ تورم صحبت می شود و ایـن اخـبـار 
مدام توسط نھادی مانند خانه کارگـر تـکـرار مـی 

دمیدن به این نوع تبلیـغـات ھـدفـی غـیـر از .  گردد
ایجاد فضا و زمینه سازی برای پایین نگه داشـتـن 

تـبـلـیـغ .  توقع کارگران از زندگی دنبال نـمـی کـنـد
به  ٩٢در سال % ٤٠پایین آوردن نرخ تورم از حدود 

و مقایسه میزان خط فقـر اعـالم  ٩٤در سال %  ١٥
شده طی ھمین سالھا گواه گـویـایـی از تـنـاقـض و 

 غیر واقعی بودن آمار منتشره است
که ھـمـان ھـدف ایـجـاد فضـای روانـی بـرای  

تسھیل افزایش حداقل درصد ممکن به دسـتـمـزد را 
بــه مــیــزان  ٩٢خــط فــقــر در ســال .  در پــی دارد
تومان بوده و دستمزد کارگر با افزایش   ٢٥٠٠٠٠٠

خط فقر در سـال .  تومان رسیده ٤٨٧٠٠٠به % ٢٥
تومان و دستمزد با افزایش  ٣٥٠٠٠٠٠به میزان  ٩٤
با مقـایسـه .  تومان رسیده است ٧١٢٠٠٠به % ١٧

نتیجه  ٩٤و  ٩٢خط فقر و حداقل مزد بین سالھای 
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بـرابـری  ٥حاصله ایـن اسـت کـه ظـاھـرا فـاصـلـه 
واضح است بـر .  دستمزد زیر خط فقر حفظ شده است

اساس ھمین آمارھای رسما منتشر شده نرخ تورم بـر 
در سـال %  ٤٠خالف ادعاھا که گفته می شود از 

رسیده، تغییری نـکـرده و  ٩٤در سال %  ١٥به  ٩٢
مـانـده اسـت کـه ایـن ھـم %  ٤٠تورم ھنـوز روی 

واقعی نیست چرا کـه اگـر فـقـط افـزایـش قـیـمـت 
)آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل( حاملھای انرژی 

که دولت بر آنـھـا کـنـتـرل دارد و بـا   ، نان و
مجوز دولت افزایش می یابند در نـظـر بـگـیـریـم از 

بـه بـاال را %  ٤٠افـزایـش قـیـمـت  ٩٤تا  ٩٢سال 
بگذریـم از ایـنـکـه قـیـمـت بـقـیـه اقـالم .  داشته اند

ضروری خوراکی، پوشاک، اجاره مسـکـن، دارو و 
غیره روزانه توسط بازار به طور افسار گسیخته باال 

این روند در حـالـی طـی شـده اسـت کـه .  می رود
بـیـشـتـر  ٩٢گفته می شود رشد اقتصادی در سـال 

. رسیده اسـت+%  ٣به  ٩٣بوده و در سال % -٣از
اما می بـیـنـیـم کـه سـھـم کـارگـران از ایـن رشـد 
اقتصادی فقیرتر شدن و تحـمـل مشـقـات و بـیـکـار 

بـنـابـرایـن پـیـش فـرض .  بیشتر بـوده اسـت .شدنھای
گرفتن رشد اقـتـصـادی بـه عـنـوان شـرط افـزایـش 
دستمزد و بھبود وضعیت زنـدگـی کـارگـران، وعـده 
ھای بی اعتباری اسـت کـه بـا ھـدف بـه انـتـظـار 
نشاندن کارگران و مھار اعتراضـات آنـان داده مـی 

وقتی از رشد اقتـصـادی صـحـبـت مـی شـود .  شود
معنایش این است که سرمایه ھا و مراکز صنـعـتـی 

واقعیت این است که سودآوری جـز .  سودآور شده اند
از طریق بھره کشی بیشتر از کارگر و پایـیـن نـگـه 

 ٦افزایش رشد .  داشتن دستمزدش ممکن نمی گردد
و ثابـت مـانـدن فـاصـلـه  ٩٣تا  ٩٢درصدی از سال 

خط فقر با حداقل مزد ھمراه بـا بـیـکـار سـازیـھـای 
صدھا ھزار نفره خود گواه گویا و واضحـی بـر ایـن 
حقیقت است که رشد اقـتـصـادی در گـرو بـزرگـتـر 
شدن سرمایه سرمایه داران و فقیرتر شـدن کـارگـران 

بـه گـفـتـه ربـیـعـی وزیـر کـار، صـنـایـع . می باشد
امروزمشکل تولید ندارند اما به خاطر تلـنـبـار شـدن 
محصوالت تولید شـده در انـبـارھـای کـارخـانـه ھـا 

در نتیجه پایین نـگـه  !اقتصاد دچار رکود شده است
داشتن دستمزد و در فـقـر بـودن کـارگـران، نـھـایـت 
میزان سودآوری برای صنایع تأمین شده و تولید بـا 

ولـی حـاال دیـگـر .   تمام ظرفیت و توان انجام شـده
نگرانی مسؤلین و کارشناسان اقـتـصـادی از رکـود 
اقتصادی نه از ناحیه  پایین بودن نرخ سـود یـعـنـی 
پایین بودن میزان بھره کشی از کارگر، کـه از سـر 
دیگر یعنی رکود در بازار فـروش اسـت کـه نـمـی 
توانند کاالھای تولید شده را به فروش بـرسـانـنـد و 

چون خـریـدار .  دوباره به پول و سرمایه تبدیلش کنند
کارگران و بقیه حقوق بگیران پایین دسـت و .  نیست

کم درآمدھا و بـی درآمـدھـای جـامـعـه بـه عـنـوان 
خریداران و مصرف کنندگان تولیـدات تـوان  خـریـد 
. ندارند و در نتیجه کاالھـا در انـبـارھـا مـانـده انـد

گفته ربیعی بیانگر این است بر خالف گذشـتـه کـه 

افزایش دستمـزد را عـامـل افـزایـش تـورم و رکـود 
اقتصادی عنوان می کـردنـد، امـروز عـامـل رکـود 

ولـی .  اقتصاد فقدان قدرت برای خرید تولیدات است
آیا می شود اینطور برداشت کرد که سرمایـه داری 
برای خروج از رکود، دستمزدھا را اختیارا تا حـدی 
که قدرت خرید کارگران باال برود، افزایـش خـواھـد 
داد؟ مســلــمــا اگــر دســت خــودش بــاشــد و فشــار 
اعتراضات کارگران بـه حـدی پـر زور نـبـاشـد کـه 
مجبور شود دستمـزد را بـاال بـبـرد، چـنـیـن کـاری 
نخواھد کرد و برای گذر از رکود و بحران انـبـاشـت 
کاالھای تولید شده به دنبال راھـکـارھـای دیـگـری 
خواھد رفت که پرداختن به آنھا فعـال مـوضـوع مـا 

پایین نـگـه داشـتـن سـطـح دسـتـمـزد در ھـر .  نیست
رونــق اقــتــصــادی یــا روکــود و بــحــران ( شـرایــطــی 

یـک رکـن اسـاسـی و )  اقتـصـادی از ھـر نـوعـش
اگـر امـروز بـرای .  ضروری تأمین سـودآوری اسـت

خیلی از صنایع متوسط و کوچک تـولـیـد داخـلـی 
در نتیجه شدت فقدان قدرت خرید اکثـریـت جـامـعـه 
بحران انباشت ایجاد شده، اما برای بخشھـای کـالن 
دیگر و بخصوص سرمایه گذاریھای خارجـی جـذاب 

محمد بلوریان .ترین و ترغیب کننده ترین عامل است
: تھرانی کارشناس ارشد بازار سرمـایـه مـی گـویـد

منظور سرمـایـه ( این که اجازه دھیم سرمایه گذاران 
با ھـدف اسـتـفـاده از شـرایـط )  گذاران خارجی است

خاص کشور و بھره گیری از نـیـروی کـار ارزان و 
منابع غنی وارد عرصه سرمایه گذاری و در نھایت 
صادرات به دیگر کشورھا بشـونـد اشـتـبـاه بـزرگـی 

ریزی  مشاور سازمان برنامه:  خبرگزاری تسنیم .است
کرده ارزان  نیروی کار تحصیل: و بودجه کشور گفت

تریـن عـوامـل اصـلـی تـوجـه  و انرژی فراوان از مھم
گـذاری در ایـران  کشورھای خارجی برای سـرمـایـه

 ٥( بنابراین حفظ وضعیت معیشـتـی کـنـونـی  .است
کارگران و به گفته کارشنـاسـان )  برابر زیر خط فقر

اقتصادی وجود نیروی کار ارزان در ادامـه حـیـات 
اقتصادی ایران و رونق بخشیدن به آن برای سـالـیـان 

حـاال بـر مـی گـردم بـه  .سال  الزامی خـواھـد بـود
توضیح علت به ھدف نـرسـیـدن مـبـارزات کـارگـران 

طـی .  برای دست یافتن به دستمزد باالی خـط فـقـر
سالیان گذشته مبارزات مداومی حول ایـن مـوضـوع 
حیاتی در جریان بـوده، امـا جـدا از دسـتـاوردھـا و 
نتایجی که رسیدن به ھدف نھائی یـعـنـی افـزایـش 
دستمزد به باالی خط فقر را میسر کرده، ھـنـوز بـه 

از نظر سـطـح آگـاھـی و درک .  ھدف نرسیده است
علل پایین بودن دسـتـمـزد و تـحـمـیـل شـرایـط غـیـر 
انسانی و ھمچنین راھکار خالصی از آن، کـارگـران 
در موقعیتی آگاه و مطلع ھستند و مھمـتـر ایـنـکـه 
دارای تجارب عملی در اعـتـراض بـه پـایـیـن بـودن 

امروز حـتـی بـه گـره مـمـانـعـت از . دستمزد ھستند
 رسیدن به ھدف ھم

می دانند که اشـکـال کـار در .  واقف شده اند 
سراسری نبودن اعتراضاتشان است و برای رفـع ایـن 
مانع تالشھای فراوانی شده اما وجـود تـھـدیـدات و 

تشــدیــد روز افــزون فضــای رعــب بــر بــاالی ســر 
کارگران، اخراج و بازداشت فعـالـیـن و سـخـتـیـھـای 
دیگری از این قـبـیـل، تـا امـروز مـجـال عـبـور از 
. وضعیت مبارزه پراکنده به کارگران را نـداده اسـت

ولی ھمانطور که خود شرایط زندگی، کـارگـران را 
به ناچار در مسیر مبارزه برای رسـیـدن بـه شـرایـط 
بھتر بـرای زنـدگـی قـرار داده، در ادامـه نـیـز راه 
برگشت را بر آنـھـا خـواھـد بسـت و تـا رسـیـدن بـه 
وضعیتی بھتر از آن جمله دستمزد باالی خـط فـقـر، 

اتـحـادیـه  :منبع. جوانمیر مرادی .به پیش خواھد برد
 آزاد کارگران ایران

 
 اخراج و بیکارسازی

 ھزار نفر٤٠٠میلیون و ٧بیکاری تا 
نـرخ مشـارکـت اقـتـصـادی در  ؛مقامات دولتی

ایران پایین است و میلیون ھا نفر از جمعیـت کشـور 
با وجود قرار داشتن در سن کار و تـوانـایـی انـجـام 

میلـیـون نـفـر  ٦٣از .  فعالیت اقتصادی، غیرفعالند
میلیون  ٤٠جمعیت در سن کار ایران، در حال حاضر 

ھزارنفر ھیچگونه فـعـالـیـت و تـحـرکـی در  ٢٠٠و 
 ٢٧اقتـصـاد و کسـب درآمـد نـدارد کـه بـیـش از 

 . میلیون نفر از آنھا زنان ھستند
 

ھزار نفر شاغل در واحدھای  ١٠بیکاری 
 قطعه ساز در قزوین کلید خورد

رئیس خانـه صـنـعـت، مـعـدن و تـجـارت   -قزوین
با ایجاد مشکالت تولیدی برای قطعه :  قزوین گفت

ھزار نفر از شاغالن صنایع قـطـعـه  ١٠سازان کشور، 
سازی در استان قزویـن در مـعـرض بـیـکـاری قـرار 

 .دارند
 
کارگر گاز کنترل پارس قزوین ٢٠

 بیکارشدند
از ابـتـدای شـھـریـور مـاه سـال جـاری تـاکـنـون 

 »گاز کنترل پارس  « کارگر کارخانه  ٥٤نزدیک 
به دلیل تمدید نشدن قراردادھای کـار خـود تـعـدیـل 

 . اند شده
 

 کارگر پیمانکاری ١١٣بیکاری 
با تعطیلی واحد ھفتم کارخانه سیمـان تـھـران 

کارگر پیمان کاری با دو ماه حقوق معوقـه ١١٣
 .بیکار شدند

 
اخراج صدھا کارگر در پی تعطیلی 

کارخانه چوکا با دستور شرکت سرمایه 
 )شستا(گذاری تامین اجتماعی 

بــا دســتــور شــرکــت ســرمــایــه گــذاری تــامــیــن 
شـرکـت (  تولید درکارخانه چـوکـا) شستا( اجتماعی 

به منـظـور بـازسـازی و ) صنایع چوب و کاغذ ایران
نوسازی ماشین آالت و تاسیسات حیاتی و فـرسـوده 

ماه متوقف و مقرر گردید بعد از اتـمـام  ٤به مدت 
 .این مدت فعالیت خود را مجددا آغاز نماید
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 کارگر قند فسا٥٠٠بیکاری

کارخانه ھای قند از نیمه دوم شـھـریـور مـاه بـا 
تامین چغندر فعال ھستند ولی این واحد صـنـعـتـی 

 ٥٠٠به علت نداشتن شکر خـام فـعـالـیـتـی نـدارد و
کارخانـه   .کارگر آن تا اطالع ثانوی بیکار شده اند

سال سابقه کاری در  ٦١با  ١٣٣٣قند فسا از سال 
زمینه تولید قند و شکر از چـغـنـدر قـنـد فـعـالـیـت 

 .کرده است
 

 کارگران
احضار پروین محمدی عضو ھیئت مدیره 

اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط وزارت 
 اطالعات

  

در ادامـه تشـدیـد فشـار و تـعـرض بـه زنـدگـی 
مشقت بار مردم، مـوج دسـتـگـیـری ھـا، احضـار و 
احکام سنگین دادگاه بـرای کـارگـران، مـعـلـمـان و 
فعاالن اجتماعی که از مدتھا قـبـل آغـاز و بـویـژه 
پس از مرگ زنده یاد شاھرخ زمانی شدت بیشتری 
گرفتـه، ایـنـک بـا ھـدف کـنـد و مـحـدود کـردن 
فعالیت تشـکـلـھـای مسـتـقـل کـارگـری وارد فـاز 

پس از ابالغیه شعبه اول اجرای احـکـام  .جدیدی شد
اوین، جھت اجرای حکـم  ٣٣کیفری دادسرای ناحیه 

سال حبس آقای جعفرعظیم زاده دبیر ھیئت مدیـره  ٦
اتحادیه آزاد کارگران ایران  بـا اتـھـامـات سـازمـان 
دھـنـده طـومــار چـھــل ھــزار امضـا بـرای افـزایــش 
دستمزدھا، برپایی تجمع کارگـری در روز جـھـانـی 

در مقابل وزارت کـار و غـیـره، در  ٩٣کارگر سال 
ادامه خانم پـرویـن مـحـمـدی عضـو ھـیـئـت مـدیـره 
اتحادیه برای پاسخ گویی به اتھاماتی؛ صـبـح روز 

آبـان مـاه بـه وزارت اطـالعـات مـرکـز  ٥سه شنبه 
با توجه به صدور احکام پیشین برای  .احضار گردید

دیگر اعضای ھیئت مدیره  اتحادیه آزاد کارگران و 
در صدد تـعـرض "  احضار خانم پروین محمدی، عمال

گسترده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا قصـد بـه 
تعطیلی کشاندن و یـا کـاسـتـن از ظـرفـیـت ھـای 

مبارزاتی تشکلھای مستـقـل کـارگـری کـه تـنـھـا 
مجاری ابراز مطالبات و اعتراضات کـارگـران مـی 
باشند تا در آستانه فرآیند به اصطالح تعـیـیـن مـزد، 
با دغدغه کمتر و با اھـدافـی پـیـشـگـیـرانـه، بـرای 
تحمیل شرایطی بمراتب خـفـت بـارتـر از سـال ھـای 
گذشته اما به سبک و روال پیشین برای سال آینده 

 -شرایط اقـتـصـادی .نیزبه طبقه کارگر اقدام نمایند
اجتماعی پیـش رو و ادامـه رونـد بـحـران کـنـونـی 
اقتصادی، وضعیت فالکت باری را برای کـارگـران 
وسایر مزدبگیران عـرصـه تـولـیـد وخـدمـات تـرسـیـم 
میکند که تـحـمـل آن فـراتـر ازتـاب و تـوان یـک 

برمتن چنین جدال .  زندگی انسانی دنیای امروزست
وکشمکش اجتناب نـاپـذیـری؛ احضـار، بـازداشـت ، 
تھدید وحبس فـعـالـیـن کـارگـری بـعـنـوان اقـدامـی 
پیشگیرانه در پـاسـخ بـه مـطـالـبـات و اعـتـراضـات 
احتمالی پیش رو، در دسـتـور دولـت سـرمـایـه قـرار 

اتحادیه آزادکارگران ایران اجرای حکـم  .گرفته است
زندان برای جعفر عظیم زاده و احضـار خـانـم پـرویـن 
محمدی از طرف وزارت اطالعات را کـه بـمـنـظـور 
ایجاد بستر و شرایط امن تـر بـرای تـعـرض بـیـشـتـر 
سرمایه به زندگی کارگران طـراحـی شـده اسـت را 

محکوم نمـوده وتـمـامـی تشـکـلـھـای مـدافـع "  قویا
کارگران و سایر نھادھای مستقل و مردم آزادیـخـواه 
را فرا میخواند تا در راستای ھمبستگی عمومی و 
جلوگیری و ممانعت از احضار ، بازداشـت و حـبـس 
فــعــاالن جــنــبــش کــارگــری و دیــگــرعــرصــه ھــای 

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   .اجتماعی اعتراض نمایند
 ٩٤آبان ٤ایران  

 
 ! حكم دادگاه كورش بخشنده ابالغ شد

کارگران، تشکل ھـای کـارگـری و انسـانـھـای 
 ٩٤مھر ماه  ٢٨روز سه شنبه مورخ  !شریف و آزاده

کوروش بخشنده از اعضای کمیته ھماھنگی بـرای 
کمک به ایجاد تشکلھای کارگری و عضو ھیـات 
اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مـھـابـاد از 
سوی شعبه اول دادگاه انقالب اسـالمـی شـھـرسـتـان 

 ٩٤٠٩٩٨٨٧١٣٣٠٠٢٠٧سنندج طی دادنامه شماره 
به اتھام عضویت در کومله شرکت در مراسم ھـا و 

راھپیمایی ھای اعتراضی و ھمچنیـن عضـویـت در 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلـھـای 

قانون مجـازات اسـالمـی ٤٩٩کارگری برابر با ماده 
سال حبس تـعـزیـری مـحـکـوم گـردیـد، حـکـم  ٢به 

صادره علیه نامبرده به دلیل بیماری و کھولـت سـن 
قانون مجـازات اسـالمـی ٣٨و ھمچنین برابر با ماده 

به سه ماه و یک روز حبس تعزیـری کـاھـش پـیـدا 
محکومیت کوروش بخشنده به زندان در .  کرده است

حالی صورت گرفته که نامبرده در جلسه دادگاھی 
تمامی اتھامات امنیتـی و  ٩٤مھر  ٢٠خود مورخ 

وابستگی به احزاب اپوزیسیـون خـارج از کشـور را 
قویا تکذیب و فـعـالـیـت ھـای کـارگـری خـود در 
کمیته ھماھنگی را غیر قانونی نـدانسـتـه و از آن 

گفتنی است که کـوروش بـخـشـنـده  .دفاع کرده بود
از سوی نیروھای امنیـتـی  ٩٣اسفند ماه  ١٦مورخ 

دستگیر و پس از گذشت دو ماه بـازداشـت بـا قـرار 
 .میلیون تومانی موقتا آزاد گردیـده بـود١٠٠وثیقه 

ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد 
ضمن محکوم نمودن حـکـم صـادره عـلـیـه کـوروش 
بخشنده؛ خواستار پایان دادن به تـعـقـیـب قضـایـی و 
مختومه کردن تـمـامـی پـرونـده ھـایـی کـه عـلـیـه 
فعالین کارگری، معلمان و کسانـی کـه بـه دلـیـل 
فعالیت ھای سیاسی در مـحـاکـم قضـایـی کشـور 

ھمچنین خواھـان آزادی .  مفتوح گردیده اند، ھستیم
بی قید و شرط کلیه فعالین کارگـری و زنـدانـیـان 

کمیـتـه دفـاع از فـعـالـیـن  .سیاسی دربندمی باشیم
 کارگری مھاباد

 
 

اخبار مرتبط با اعتراضات 
کارگران رسمی کارخانجات 
صنایع فلزی، منتشره از سوی 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
تجمع اعتراضی کارگران رسمی صنایع 
فلزی چھارمین روز خود را پشت سر 

 گذاشت
مھر مـاه  ٢٨امروز :  اتحادیه آزاد کارگران ایران

برای چـھـارمـیـن روز مـتـوالـی کـارگـران اخـراجـی 
صنایع فلزی دست به تجمع در مقابل درب کارخانه 
زدند امـا بـر خـالف روزھـای گـذشـتـه، آنـان بـدون 

 .مقاومتی از سوی مدیریت کارخانه وارد آن شدنـد
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران 
ایران، تجمع کارگران صنـایـع فـلـزی در حـالـی در 
محوطه کارخانه ادامه داشـت کـه در فـرمـانـداری 
تھران جلسه ای با شرکت مقامات امنیتـی اسـتـان، 
نماینده ھـای کـارگـران و مـدیـر عـامـل کـارخـانـه 

در ایـن جـلـسـه بـر اسـاس اظـھـار .  تشکیل شده بود
نماینده ھای کارگران که اخـراج کـارگـران رسـمـی 
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صنایع فلـزی را غـیـر قـانـونـی عـنـوان مـیـکـردنـد 
فرمانداری مھلتی را برای استعـالم از وزارت کـار 
در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن اخراج کارگران 

بـنـا بـر ایـن گـزارش، پـس از جـلـسـه  .تعیین کـرد
فرمانداری نماینده ھای کـارگـران بـه وزارت کـار 
مراجعه کردند و طی مالقاتی با ظریفی آزاد نـامـه 
ای را جھت استعالم از وزارت کار مبنی بر ایـنـکـه 
آیا کارفرما مـیـتـوانـد بـدون انـحـالل شـرکـت مـادر

اقـدام بـه اخـراج کـارگـران )  شرکت صنایع فـلـزی( 
الزم بـه یـادآوری .  رسمی بکند تسلیـم وی کـردنـد

اســت مــدیــریــت کــارخــانــجــات شــمــاره یــک و دو 
کارخانجـات صـنـایـع فـلـزی بـه صـرف انـحـالل دو 

شـرکـتـھـای زریـن ( شرکت تابعه این کـارخـانـجـات 
اقـدام بـه صـدور )  تھران و سازه ھای سنگین تـھـران

ایـن در .  دستور تسویه کارگران رسمی کـرده اسـت
حالی است که کارگران رسمی صنایع فلزی شماره 
یک و شماره دو، طرف قرارداد با شـرکـت صـنـایـع 

کارگران صـنـایـع فـلـزی اعـالم  .فلزی ایران ھستند
کرده اند پس از تعطیالت پیش رو، از روز یکشـنـبـه 
. ھفته آینده پیگیر خـواسـتـھـای خـود خـواھـنـد شـد

 مھر ماه ٢٨ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

سومین روز اعتراض و تجمع کارگران 
 رسمی شرکت صنایع فلزی
مھر ماه  ٢٧امروز : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

نیز ھمانند دو روز گذشته کارگران اخراجی صنـایـع 
فلزی ایران از ساعات اولـیـه صـبـح پشـت دربـھـای 

بنا بر گزارشھای رسـیـده  .بسته شرکت تجمع کردند
به اتحادیه آزاد کارگران ایـران، کـارگـران اخـراجـی 
صنایع فلزی امروز ضمن تسلیم شکایتی بـر عـلـیـه 
مدیر عامل کارخانه در دادسـرای یـافـت آبـاد، بـار 
دیگـر دسـت بـه تـجـمـع در مـقـابـل دفـتـر شـرکـت 
ھلدینگ تجارت الماس مبین در خـیـابـان ولـیـعـصـر 

در پی این تجمع امـروز نـیـز مسـئـولـیـن ایـن .  زدند
شرکت ھمچون دیروز اعالم کردند درب کارخانه باز 
اسـت و از کــارگـران خـواســتـنـد تـا بـا حضـور در 

ھدایـت کـارگـران از .  کارخانه با آنان مذاکره بشود
درب این شرکت به کارخانه درحالی ھم دیروز و ھم 
امــروز صــورت گــرفــت کــه در ھــر دو روز درب 

 .کارخانه در اول صبح به روی کارگران بستـه بـود
بنا بر این گزارش، در مـذاکـره ای کـه امـروز در 
کارخانه میان نماینده ھای کارگران و مدیر عـامـل 
کارخانه صورت گرفت وی اعـالم کـرد کـه دیـگـر 
صنایع فلزی ھیچ نیروی کار رسمی را نمی پذیـرد 
و ھــمــچـنــان صـحــبــتــھـای دیــروزش را مــبـنــی بــر 
بازنشسته کردن کارگران باالی بیست سابقه کار و 

بـنـا بـر اظـھـار  .بازخرید مابقی آنان را مطـرح کـرد
کارگران صـنـایـع فـلـزی، طـرح بـازنشـسـتـه کـردن 
کارگران باالی بیست سال سابقه کار و ھـمـچـنـیـن 
بازنشسته کردن تعدای دیگر از کارگران که موعد 

به (بازنشستگی شان طی سه ماه آینده فرا می رسد
باعث چند ) شرط پرداخت حقوق شان در این سه ماه

دستگی میان این کارگران و کارگرانی شـده اسـت 
که زیر بیست سال سـابـقـه کـار دارنـد و مـدیـریـت 

مدیریت شـرکـت .  کارخانه در پی بازخرید آنان است
که طی روزھای گذشته طرح بازخرید کارگران زیر 
بیست سال سابقه را به ازای ھر سال سابقه، پرداخت 
یکماه حقوق به عنوان سنوات کرده بود امروز اعـالم 
کرد کارگران با سابقه زیر بیست سـال کـار یـا بـه 
ازای ھر سال سابقه با دو مـاه و نـیـم سـنـوات بـاز 
خرید بشوند، یا جھت پر شدن سابقه شـان بـه بـیـمـه 
بیکاری معرفی شوند و یا جھت پر شدن سابقه شان 
چند سالی بـه عـنـوان کـارگـر قـرارداد مـوقـت در 

از آنـجـا کـه کـارگـران رسـمـی  .شرکت کار بکنند
صنایع فلزی که درب کارخانه به روی شـان بسـتـه 
شده است اعتمادی بـه مـدیـریـت کـارخـانـه نـدارنـد 
خــواھــان مــکــتــوب شــدن ھــر گــونــه تــوافــقــی در 

ھـر چـنـد کـه .  فرمانداری استـان تـھـران شـده انـد
کارگرانی که زیر بیست سال سابقه کـار دارنـد بـا 
این مسئله نیز موافق نیستنـد و خـواھـان بـازگشـت 
. بکار خود به عنوان کـارگـر رسـمـی مـی بـاشـنـد

 ١٣٩٤مھر ماه  ٢٧ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 کارگران صنایع فلزی 
دست به تجمع در مقابل شرکت ھلدینگ  

 تجارت الماس مبین زدند
کـارگـر رسـمـی  ٣١٠بدنبال ممـانـعـت از ورود 

کارخانه صنایع فلزی ایران و انحالل این شرکت که 
از صبح دیروز کلید خورد و ورود مـعـتـرضـانـه ایـن 
کارگران به کارخانه و طرح شکایت در وزارت کار، 
صبح امروز بار دیگر آنان به محل کارخـانـه امـدنـد 
اما با محکم کاری درب کارخانه مواجه شـدنـد و 
ھمانجا تصمیم به تجمـع در مـقـابـل دفـتـر شـرکـت 

بـنـا بـر  .ھلدینگ تجارت الـمـاس مـبـیـن گـرفـتـنـد
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، 
پس از تجمع کـارگـران رسـمـی صـنـایـع فـلـزی در 
مقابل دفتر شرکت ھلدینگ تجارت الـمـاس مـبـیـن 
در خیابان ولیعصر، بالفاصله به آنان اعالم شد درب 

بروید کارخانه و با مدیر عـامـل .  کارخانه باز است
در پـی ایـن وضـعـیـت کـارگـران بـا . صحبت کنید

گرفتن پول اتوبوسھایی که تـوسـط آنـھـا بـه مـحـل 
بنـا بـر  .دفتر شرکت آمده بودند عازم کارخانه شدند

ایـن گــزارش، پــس از حضـور کـارگــران در مـحــل 
کارخانه، مدیر عامل کـارخـانـه طـی نشـسـتـی بـا 

فـردا بـا   -١:  نمایـنـده ھـای کـارگـران اعـالم کـرد
درصد ھزینه بیمه تامین اجتمـاعـی سـی  ٤پرداخت 

الی چھل نفر از کارگـران کـه سـابـقـه شـان جـھـت 
بازنشستگی پر شده است اقدام به بازنشسـتـه کـردن 

با پرداخت ماھیانه ھشتصد الی  -٢آنان خواھد کرد 
حـدود ( یک میلیون تومان به آندسته از کـارگـران 

که تا سه ماه آینده مـوعـد بـازنشـسـتـگـی )  نفر ٨٠
شان فرا می رسـد آنـان مـی بـایـد تـا آنـزمـان بـه 

 -٣کارخانه نیایند تا بدین شکل بازنشسـتـه شـونـد 
سـال  ٢٠که زیـر )  نفر ١٩٠حدود (مابقی کارگران

بـدنـبـال  .سابقه کار دارنـد بـاز خـریـد خـواھـنـد شـد
مذاکرات نماینده ھای کـارگـران بـا مـدیـر عـامـل 
کارخانه و اعالم آن به کارگران، آنان حاضر به قبول 
این پیشنھادات نشدند و تصمیـم گـرفـتـنـد فـردا بـا 
حضور در محل کارخانه نسبت به چگونگی مقابله 

دیـروز و .  با انحالل کارخانه تصمیم گـیـری کـنـنـد
بدنبال شکستن درب کارخانه تـوسـط کـارگـران، از 
صبح امروز نیروی انتظـامـی جـھـت جـلـوگـیـری از 
ورود کارگران به کارخانـه در مـحـل مسـتـقـر شـده 

شرکت ھلدیـنـگ تـجـارت الـمـاس مـبـیـن از  .است
شھریور ماه سال گذشته، پس از در اختیار گـرفـتـن 

صنایع فلزی،  ٢و شماره  ١اداره کارخانجات شماره 
ابتدا به بھانه نوسازی اقـدام بـه تـخـریـب و انـتـقـال 

 ٢بـه کـارخـانـه شـمـاره  ١کارگران کارخانه شماره 
کرد، سپس در ادامه سیاست به تعـطـیـلـی کشـانـدن 
این مجموعه صـنـعـتـی بـزرگ و قـدیـمـی، دھـھـا 
کارگر قـراردادی را اخـراج و از اوایـل مـھـر مـاه 

کارگر قراردادی باقـی مـانـده را  ٢٠٥جاری حدود 
به دو شرکت پیمانکاری که خطوط تولید کارخـانـه 

شرکـت  .را در اختیار آنھا گذاشته است منتقل نمود
ھلدینگ تجارت الماس مبیـن در حـالـی اقـدام بـه 

کارگر رسمی و انحالل شرکتھای زریـن  ٣١٠اخراج 
مـجـمـوعــه ( تـھـران و سـازه ھـای سـنـگـیـن تـھـران 
کـرده اسـت )  کارخانجات معظم صنایع فلزی ایـران

که با توجه به ادامه تولید از طریق سـپـردن خـطـوط 
تولید به دست دو شرکت پیمانکاری، قـانـونـا نـمـی 

شرکت ھلدینـگ . تواند اقدام به انحالل شرکت کند
تجارت الماس مبین یک شرکت سرمایه گذاری در 
شرکت ھای مـخـابـراتـی، ھـمـراه ، سـاخـتـمـانـی ، 
خودرویی ، عملیات مالی و سرمایـه گـذاری اسـت 
که از شھریور ماه سال گذشته کارخانجات صـنـایـع 

. را در اخـتـیـار گـرفـتـه اسـت ٢و  ١فلزی شماره 
 ١٣٩٤مھر ماه  ٢٦ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
صبح امروز درب کارخانه صنایع فلزی 

 کارگر رسمی  بسته شد ٣١٠ایران به روی 
بدنبـال اخـراج ھـمـه :  اتحادیه آزاد کارگران ایران

(کارگران قراردادی کارخانجات صنایع فلزی ایـران
در اوایل مھر ماه جاری  و انتقال آنھا به )  نفر ٢٠٥

دو شرکت پیمانکار، صبح امروز مدیریت کـارخـانـه 
کـارگـر رسـمـی  ٣١٠درب کارخانه را بـه روی  

بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .بست
کارگران ایران، دیروز جمعه، نگھبانی کارخانه طـی 
تماسی با این کـارگـران بـه آنـان اعـالم کـرده بـود 

در .  شرکت منحل شده و ھمه شـمـا اخـراج ھسـتـیـد
عـیـن حـال مـدیـریـت کـارخـانـه طـی دسـتـوری بــه 
سرویسھای کارخانه، از آنان خواسته بـود کـارگـران 

بنـا بـر ایـن گـزارش،  .رسمی را به کارخانه نیاورند
بدنبال این اقدام از سوی مدیریت کـارخـانـه، صـبـح 
امروز کارگران رسمی خودشان به کارخانه آمدند و 
پس از مواجه با درب بسته و ممانعت نگھبـانـی از 
ورودشان به کارخانه، موانـع مـوجـود را از سـر راه 
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در پـی .  برداشتند و معترضانه وارد کارخانه شـدنـد
این وضعیت نیروھای امنیتی در محل حاضر شـدنـد 
و با مدیریت کارخانه  اقـدام بـه بـرگـزاری جـلـسـه 

در ھمین حال شـورای کـارخـانـه نـیـز عـازم .  کردند
وزارت کار شده و شکایتی را در آنـجـا بـر عـلـیـه 

بـنـا بـر آخـریـن  .مدیریت صنایع فلزی مطرح کردنـد
گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، 
پس از حضور نـیـروھـای امـنـیـتـی در کـارخـانـه و 
مراجعه شورای کارخانه به وزارت کار، مـقـرر شـده 
است فردا مدیریت کارخـانـه در وزارت کـار جـھـت 
پاسخ گوئی به اخـراج کـارگـران رسـمـی و انـحـالل 

در ھمین حال، عـلـیـرغـم قـطـع .  کارخانه حاضر شود
سرویسھای ایاب و ذھاب، کارگران صـنـایـع فـلـزی 
مصمم ھستند ھمچنان به اعتراض و حضور خود در 

کارگر رسـمـی کـارخـانـه ٣١٠ .کارخانه ادامه دھند
صنایع فلزی صبح امروز پس از مراجعه به کارخانه 
با پارچه نوشته زیر که بر روی نرده ھای کارخـانـه 

بدینـوسـیـلـه بـه اطـالع "   :نصب شده بود مواجه شدند
کارکنان محترم شرکتھای زرین تھران و سازه ھـای 
سنگین تھران می رساند پیرو آگھی مجمع عمومی 

شرکـت صـنـایـع زریـن  ١٥/٦/٩٣فوق العاده مورخه 
 ٢٩/٦/٩٣تھران و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

شرکت سازه ھای سنگین تھران انـحـالل دو شـرکـت 
صنایع زرین تھران و سازه ھای سنگین تھران اعـالم 
می گـردد لـذا کـلـیـه کـارکـنـان ایـن دو شـرکـت 
میتوانند جھت انجام مراحل تسویه حساب بـه دفـتـر 
تسویه واقع در کارخانه شماره یک صـنـایـع فـلـزی 

 ٢٥  -اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران.  "مراجعه کنند
 ١٣٩٤مھر ماه 

 گزارش
کارگرانی که قربانی قدرنشناسی صاحب 

 ! کارخانه شدند
بحران بیكاری، نبود امنیت شغلی، قـراردادھـای 
موقت، مداخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی، 
پائین بودن دستمزدھا و شكاف میان درآمـد و سـبـد 
ھزینه زندگی از مشکالت عمده جامـعـه کـارگـری 

در شرایط اقتصادی کنونـی کـه  .شود محسوب می
تدبیری مسئولین حاصل شـده؛  در نتیجه غفلت و بی

واحدھای صنعتی با مشکالت زیادی روبرو بـوده و 
در اولین اقدام برای کاھش فشارھا به تعدیـل نـیـرو 

ھمـواره کـارفـرمـایـان ایـن مـوضـوع را .  پردازند می
کـنـنـد کـه اولـیـن قـربـانـیـان تـعـطـیـلـی  مطرح مـی

کارخانجات کارگران ھستند و ایـن اسـتـدالل را بـه 
دار بـه دنـبـال  برند که کارفرما و سـرمـایـه کار می

سود و منفعت خود است و زمـانـی کـه ایـن ھـدف 
حاصل نشود کار خود را تعطیل کـرده و بـه دنـبـال 

در چــنــد ســال اخــیــر  .رونــد مـنــفــعــت دیــگــری مــی
متاسفانه شاھد تعطیلی قابل توجھـی از واحـدھـای 
. صنعتی و به دنبال آن بیکـاری کـارگـران ھسـتـیـم

نگرانی بزرگی که االن وجود دارد توسـعـه ركـود و 
تعطیلی تعداد بیشتری از واحدھا است كه ایـن امـر 

بـا تـمـام وجـود  .طـلـبـد توجه ویژه مسئولـیـن را مـی

مشکالت جامعه کارگری متاسفـانـه تشـكـل ھـای 
كارگری منسجم و توانمندی نیز برای احقاق حقـوق 

در استان یزد کـه  .ھا وجود ندارد و رفع مشکالت آن
یکی از مراکز صـنـعـتـی کشـور اسـت شـاھـد ایـن 
ھستیم کـه بـخـش قـابـل تـوجـھـی از کـارگـران از 

خود ناراضی بوده و متاسـفـانـه عـلـی رغـم   وضعیت
ھای موجود بعضی از کـارفـرمـایـان بـا ایـجـاد  ادعا

رعب و ترس فضای مسمـومـی را بـرای کـارگـران 
ــجــاد کــرده ــد خــود ای ــه .ان ــای  یــکــی از کــارخــان ھ

تولیدکننده سیم و کابل در استان یـزد کـه از ق بـل 
ھـای  انقالب و امنیت جـمـھـوری اسـالمـی و تـالش

کارگران ایرانی توانسته سرمایه ھنگفتی را ایـجـاد 
اما متاسفانه . و منفعت صاحبان خود را تامین کند
ای اسـت کـه  فضای حاکم بر این کارخانه به گونه

با وجود مشکالت عدیده کارگران بـا کـوچـکـتـریـن 
در .  شـونـد اعتراض نسبت به وضع موجود اخراج می

این کارخانه نه تنھا کارگران حق اعتراض نسبت به 
وضع موجود را ندارند بلـکـه حـق تشـکـیـل شـورای 
کار یا ھر نھاد کارگری دیـگـر در ایـن کـارخـانـه 

نکتـه جـالـب تـوجـه ایـن جـاسـت کـه .  ممنوع است
فضای خفقان موجود در این کارخانه به حدی است 
که صاحب این واحد صنعتی نماینده کارگران را بـا 

سال کار در این کـارخـانـه را بـه بـھـانـه  ١٣سابقه 
بـر اسـاس  .اختشاش در کارخانه اخـراج کـرده اسـت

ای  قانون، شرایط موجود در این کارخانـه بـه گـونـه
شود؛ کـارگـران  است که مشمول مشاغل سخت می

این کارخانه با نامه نگاری ھای زیادی که انـجـام 
دادند با وجـود تـھـدیـدات مـتـعـددی کـه از سـوی 
کارفرما وجـود داشـت تـوانسـتـنـد اشـتـغـال در ایـن 

بعـد  .کارخانه را جزء مشاغل سخت به حساب آورند
از این اتـفـاق صـاحـب کـارخـانـه عـالوه بـر تـھـدیـد 

حـتـی یـکـی از   ھا و ای زیادی از آن کارگران عده
اقوام نزدیک خود را که در این امر دخالت داشتنـد 

این فرد .  ھای مختلف از کار اخراج کرد را به بھانه
شمـا را از نـان  « : به کارگران خود این گونه گفته

اندازم و کاری میکنم که در ھیچ جـای  خوردن می
دیگر به شما کاری ندھند کارگر با سابقه ای کـه 

سال جـوانـی خـود را  ١٣در این کار خانه به مدت 
تـوانـد در  در این کارخانه گذاشته است چگونه مـی

این سن برای خود شـغـل دیـگـری پـیـدا کـنـد ایـن 
ــرخــالف  درحــالــی اســت کــه زنــدگــی کــارگــران ب
کارفرمایان از پول و ثروت خالی و متکی بر حقوق 
ماھانه است و بیکاری در مـیـان سـالـی عـالوه بـر 
شدت مشکالت اقتصادی از نظر روانـی نـیـز بـرای 

یــکــی از  .کــارگــر بســیــار دردنــاک خــواھــد بــود
کارگرانی که در حین کار در این کارخانـه آسـیـب 
دیده و دچار نقص عضو شده با اشاره به مشکالتـی 

بـا وجـود آن کـه  « :  که برایش بوجود آمده گـفـت
علت وقوع این حادثه به دلیل شرایط غیـراسـتـانـدارد 
کار در این کارخانه بود اما بعد از آن کـه مـامـور 
اداره کار برای بازدید به کارخانه آمـد بـا صـحـنـه 
سازی و رفع نواقص موجود، در کمال ناباوری مـن 

بـعـد از وقـوع  .به عنوان مقصر حادثه شناخته شـدم
این حادثه نه تـنـھـا ھـیـچ کـمـکـی از سـوی ایـن 

سال از عمـرم را در آن  ١٧کارخانه که نزدیک به 
سپری کردم به من نشد بلکه ھیچ تـمـاسـی ھـم از 
. سـوی صـاحــبـان کـارخــانـه بـا مـن گـرفــتـه نشــد

متاسفانه برای استفاده از حقوق تامین اجتماعی ھم 
درگیر کاغذبازی ھای این اداره ھستم و بـا وجـود 
مشکالت و مسائل درمان در کنار مشکـل تـامـیـن 
معـیـشـت خـانـواده و اقسـاط وام ھـیـچ کـمـک و 

ام را  حمایتی انجام نشده و زندگی خود و خـانـواده 
: وی ادامـه داد .با کمک اطرافیان سپری میکنیم

در طول سابقه کاری خود در ایـن کـارخـانـه شـاھـد 
ای بودم که اکثر مواقع با مراوات و  اتفاقات مشابه

سـرپـوش گـذاشـتـن بـر حـادثـه، کــارگـر را مـقـصــر 
محیط کار در این واحـد صـنـعـتـی بسـیـار  .اند کرده

آلوده بوده و در کمال تعجب مامورین بھـداشـت نـیـز 
آیـنـد اصـال وارد  که برای بازدید به کـارخـانـه مـی

سال پیش نیز که مـامـور  ٧شوند و  سالن تولید نمی
بھداشت آمدند فقط با کـارگـان از پـیـش مشـخـص 
شده صحـبـت کـردنـد و ھـیـچ یـک از مشـکـالت 

ایـن کـارخـانـه  .«بھداشتی سالن تولید مـطـرح نشـد
ای از تعدد زیادی از واحدھای صنعتـی اسـت  نمونه

که با ایجاد رعب و ترس و تکیه بـر زور و قـدرت 
بدون توجه به مشـکـالت مـتـعـدد کـارگـران، اربـاب 
معابانه از کارگان در جھت دستیابی به منافع خود 

مـتـاسـفـانـه شـاھـد اقـدامـات  .کند سوء استفاده می
ای از سوی کارفرمایان ھستیم؛ واریز حقوق  ظالمانه

ھای سوری، عدم پرداخت حقوق به موقـع،  به حساب
ھـــای اجـــبــاری و بـــدون حـــقـــوق،  کــاری اضــافـــه
کـه .....  ھای اجباری و بـدون حـقـوق و  مرخصی

کارگران به علت موقعیتی کـه در آن قـرار دارنـد 
این شرایـط کـار .  توانند اعتراضی داشته باشند نمی

تـوانـنـد کـار  برای آنان است در صورت اعتراض می
 .نکنند ولی نباید حرفی بزنند

 
 اخبار بین المللی

تداوم مرگ پناھجویان  -ترکیه و یونان 
 در آبھای دریای اژه

ـر در    ١٧ حداقل دوازده مھاجر و پناھجو روز شنبه   ـب اکت
ـر خـود را از  .  آبھای ترکیه جان باختند  این مـھـاجـران سـف

ـر    آیوالیک ترکیـه آغـاز کـرده بـودنـد و مـقـصـدشـان جـزی
ـفـن    ٢٥ با وجود این   .بوده است  یونان  لزبوس  ـل مھاجر که با ت

ھمراه با گارد ساحلی ترکیه تماس گرفـتـه بـودنـد، نـجـات  
ـره   .یافتند  در حادثه تلخ دیگری روز جمعه در آب ھای جـزی

کالیمنوس یونان قایق بادی مھـاجـران واژگـون شـد و سـه  
گـارد   .کودک و یک زن مھاجر جانشان را از دست دادند 

مـھـاجـر را از مـرگ و    ١٣ ساحلی یونان ھم می گوید  
ھـمـزمـان،   .امواج رھانده و بدنبال کودکی ناپدید شده اسـت 

مھاجر سوری، افغانستانـی و    ٥٠٠ مقامات ترکیه بیش از  
. فلسطینی را در استان چناق قلعه ترکیه بازداشـت کـردنـد 

این مھاجران نیز در صدد عبور از دریای اژه و رسـیـدن بـه  
 .مرزھای اروپا بودند 
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 مسدود کردن مرز با کرواسی  -مجارستان 

 
 برای مقابله با ورود پناھجویان

را از اولین ساعـات روز   کرواسی  مرز خود با  مجارستان 
ـر    ١٧ شنبه   ـراب اکتبر و در ادامه سیاستھای سختگیرانه در ب

ـنـاھـجـویـان، مسـدود کـرد  دولـت راسـتـگـرای   .موج ورود پ
ـرای   ـیـز ب مجارستان پیش از این مرز خود با صربستان را ن
. جلوگیری از ورود صدھا ھزار پناھجو، مسدود کـرده بـود 

بسیاری از این پناھجویان اھل سوریه ھستند و از جـنـگ  
ـیـش   .داخلی در این کشور فرار می کنند  تنھا ساعـاتـی پ

از آنکه مجارستان مرز خود با کرواسی را مسـدود کـنـد،  
قطاری که حامل تعداد زیادی از پناھجویان بـود بـه مـرز  

با بسته شدن مرز مجارستان با کـرواسـی،   .مجارستان رسید 
پناھجویان از این پس برای رسیدن به اروپای مرکزی بـایـد  

ـبـا در تـمـام   .از اسلوونی عبور کنند  ـری ـق دولت مجارستان ت
. طول مرز جنوبی خود اقدام به حصـار کشـی کـرده اسـت 

اقدامی که به گفته دولت ایـن کشـور بـا ھـدف دفـاع از  
ـنـاھـجـویـانـی کـه   اتحـادیـه اروپـا  رفاه و امنیت  ـر پ ـراب در ب

ـنـد، صـورت  “  ارزشھای مسیحی ” اروپا را تھدید مـی کـن
 .می گیرد 

 
 تظاھرات علیه فقر و بیکاری -اسپانیا 

ـیـش از   شـھـر ایـن    ٥٠ ھزاران نفر از مردم اسپانیا در ب
ـرارداد   کشور به خیابانھا رفتند و علیه فقر و بیـکـاری و ق
تجارت و سرمایه گذاری آمریکا و اروپا دست به تظاھـرات  

بنابه گزارش خبرگزاری ھا، تنھـا در شـھـر مـادریـد  .  زدند 
. پایتخت اسپانیا، ھزاران نفر در این تظاھرات شرکت کـردنـد 

ــتــن   ــراش ــراف ــردادن شــعــار و ب ــنــدگــان بــا س ــن ــرات ک تــظــاھ
ـتـی و   ـی پالکاردھایی علیه شرکت ھای بزرگ چـنـد مـل

ـیـز  .  گسترش فقر و بیکاری اعتراض کردند  در ماه آوریل ن
ـیـه    ٥٠ تظاھرات گسترده ای با حضور بیش از   ھزار نفر عـل

فقر و قرارداد تجاری آزاد با آمریکا در شھر مادرید برگـزار  
 .شد 

 
ھای  ادامه اعتراضات در شھر -عراق 

 کردستان عراق
در ادامه اعتراض و اعتصاب معلمان و کـارکـنـان در  

ـر مـعـلـمـان    ١٩ شھرھای کردستان عراق، روز دوشنبه  ـب اکـت
نیز به این اعتصابات پیوسته و بـا حضـور  " گرمیان "منطقه  

ـتـشـار  .  در خیابانھا دست به تظاھرات زدند  برپایه گـزارش ان
یافته، معلمان منطقه گرمیان با اعتراض به سیاسـت ھـای  
حکومت اقلیم کردستان، طی بیانیـه ای اعـالم کـرده انـد  
که تا رسیدن به مطالبات برحق خود دست از اعـتـصـاب و  

ـراضـات  .  اعتراض بر نخواھند داشت  الزم به ذکر است، اعـت
و اعتصاب معلمان در سایر شھرھـای کـردسـتـان عـراق از  

ـیـز  "  سلیمانیه، حلبچه، سیدصادق، پنجوین و خانقیـن " جمله   ن
 .ھمچنان ادامه دارد 

 
دبیر کل سازمان ملل اعدام  -سازمان ملل 

فاطمه سالبھی و صمد ذھابی را محکوم 
 کرد

دبیر کل سـازمـان مـلـل مـتـحـد، اعـدام    بان گی مون،  

ارتـکـاب  « فاطمه سالبھی و صمد ذھابی را که به ھنگام  
بـه  ..  سال سن داشتند، مـحـکـوم کـرده اسـت   ١٨ زیر    »جرم 

ـر کـل سـازمـان مـلـل   ـی گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دب
بان از اخـبـار    ای تاکید کرده است که آقای   متحد در بیانیه 

شـده    » عمیقا متاثر « مربوط به اعدام این دو متھم در ایران  
ھا حاکی است که فاطمه سالبـھـی کـه در    گزارش .  است 
ـتـل ھـمـسـرش    ١٧ و در سن    ١٣٨٨ سال   سالگی به اتھـام ق

مھرمـاه پـس از گـذرانـدن شـش    ٢١ بازداشت شده بود روز  
ـراز اعـدام شـد  صـمـد  .  سال حبس، در زندان عادل آبـاد شـی

سـالـگـی    ١٧ ذھابی نیز به اتھام قتل یک چوپان در سـن  
گـزارشـگـران حـقـوق  .  درکرمانشاه به دار آویخته شده اسـت 

ـران بـه    گویند، مقـام   بشر سازمان ملل می  ھـای قضـایـی ای
خانواده صمد ذھابی در خصوص اجـرای حـکـم اعـدام وی  

دبیر کل سازمان مـلـل مـتـحـد  .  اطالع و خبری نداده بودند 
اعدام ایـن دو مـتـھـم نشـانـگـر رونـد  :  ھمچنین گفته است 

ـر کـل  .  نگران کننده در ایران است  ـی بر اساس بیانیه دفتر دب
ـران    ٧٠٠ سازمان ملل متحد، دست کم   حـکـم اعـدام در ای

بـان  .  تنھا در سال جاری میالدی بـه اجـرا در آمـده اسـت 
گی مون بار دیگر بر مخالفـت سـازمـان مـلـل مـتـحـد بـا  

ھای ایران خواسـتـه    تاکید کرده و از مقام   » مجازات اعدام «
نـھـایـت ایـن      ھا در این کشور را مـتـوقـف کـرده و در   اعدام 

 .مجازات را کنار بگذارند 
 

نقش جھان " گران ترین"حمایت  -آلمان 
از   و ھمچنین ھنرمندان برجسته آلمانی

 پناھندگان
ـقـب بـه   ـریـن   گـران " گرھارد ریشتر، نقاش آلمانی و مـل " ت

را برای فـروش بـه      ای ھنری   نقاش معاصر جھان، مجموعه 
برخی دیگر از ھنرمندان آلـمـانـی  .  نفع پناھجویان اھدا کرد 

ـفـع   ـریـه بـه ن از جمله ویم وندرس نیز در یـک حـرکـت خـی
ـر شـمـاری از    در مـاه . اند   پناھجویان شرکت کرده  ھـای اخـی

ـنـاھـجـویـانـی    چھره  ھای معروف آلمانی حمایت خود را از پ
ترین مـورد    در تازه .  اند، اعالم کردند     که وارد این کشور شده 

ـیـش بـه عـنـوان   گرھارد ریشتر، ھنرمنـدی کـه چـنـدی پ
ـقـاش مـعـاصـر جـھـان شـنـاخـتـه شـد، یـک  "  تریـن   گران "  ن

مجموعه شامل شش طرح را به نفع پناھجویان اھـدا کـرده  
ریشتر به مناسبت بیستمین سالـگـرد تـأسـیـس یـک  . است 

ـرای  "    fiftyfifty" ھا به نام    خانمان   مجله بی  این آثـار را ب
نمایش و فروش در نمایشگـاھـی در شـھـر دوسـلـدورف در  

  ٣ این نمایشگاه از روز  .  اختیار مسئوالن این مجله گذاشت 
ـرگـزار خـواھـد شـد   ١٦ نوامبر تا   ـر سـال جـاری ب .  دسـامـب

دورف، مدیر این مجله، گفتـه اسـت کـه ایـن    ھوبرت اوستن 
بـوده اسـت کـه آنـان تـا  "  ترین کمک مـالـی   سخاوتمندانه " 

در  "    fiftyfifty"  انـدرکـاران    دست .  اند   کنون دریافت کرده 
نظر دارند با درآمـد حـاصـل از فـروش ایـن آثـار در شـھـر  

خانمان پناھجـو    ھای بی   دوسلدورف سرپناھی را برای خانواده 
ـرمـنـدان  .  بخرند  در کنار گرھارد ریشتر شمار دیگری از ھـن

ـرای فـروش در یـک مـراسـم   مطرح آلمانی نیز آثاری را ب
ـلـمـسـاز و عـکـاس ( ویم وندرس  .  اند   خیریه اھدا کرده  ـی ،  ) ف
، آنـدرئـاس  ) عـکـاس ( ، کاندیدا ھوفر  ) نقاش ( ایمی کنوبل  

گورسکی، توماس اشتروت و توماس روف از جـمـلـه ایـن  
ھنرمند آلمانی با اھـدای    ٨٠ در مجموع  .  ھنرمندان ھستند 

 .اند   بیش از صد اثر در حرکت خیریه شرکت جسته 
 

دانشجویان معترض به  - آفریقای جنوبی
 شھریه گران، مجلس را بر ھم زدند

ـبـه  ضد شورش آفریقای جنوبی روز   پلیس    ٢١ چھارشـن
به روی صدھا تـن از دانشـجـویـان مـتـعـرضـی کـه    اکتبر 

پارلمان این کشور را به آشوب کشیـده بـودنـد، گـازاشـک  
ـر دارایـی ایـن  .  آور پرتاب کرد  این دانشجویان سخنرانی وزی

 .کشور را به ھنگام قرائت الیحه بودجه موقت بر ھم زدنـد 
حرف ماندال را تکرار مـی  " :  یکی از دانشجویان می گوید 

ـیـد   کنند که آموزش باید در دسترس ھمه باشد و مـا از ق
ـلـی   بعضی چیزھا آزاد شده ایم، اما ھزینه تـحـصـیـالت خـی
باالست، یعنی برای تحصیل باید پولدار باشید و بـه خـاطـر  
میراث تاریخی ما، خیلی ھا محرومنـد، سـیـاھـان در ایـن  

تـن از دانشـجـویـان    ٢٩ روز چھارشنبـه  "  .کشور محرومند 
. شـده انـد  بـازداشـت  معترض به جرم ایجاد آشوب عـمـومـی 

جاکوب زوما، رئیس جمھوری آفریقای جنوبی اعالم کـرده  
بخوبی از فشار شھریه ھای سنگین دانشگاه بر دانشجویـان  
ـران دانشـجـویـان و   ـبـه بـا رھـب فقیر آگاه است و روز پنجشن
ــد   ــواھ ــدار خ ــور دی ــن کش ــی ای ــاھ ــگ ــوالن دانش مســئ

بزرگترین اعتـراض دانشـجـویـی از زمـان   تظاھرات  این .کرد 
 .برچیده شدن آپارتاید در آفریقای جنوبی است 

 
 ھای کوتاه خبر

 یمن
، بحران یمن و کمـبـود غـذا، مـیـزان  " یونیسف " به گفته  

سوء تغذیه در میان کودکان این کشور را به سطح ھشـدار  
صندوق کودکان سـازمـان مـلـل روز جـمـعـه  .  رسانده است 

اعالم کرد مسدود شدن یا آسیب مسیرھای ارسـال غـذا و  
نیز محدودیت واردات مواد غذایی و سوخت عامل تشـدیـد  

ـنـی  .  این وضعیت در یمن شده است  ـی ـیـش ب این سـازمـان پ
ھزار کودک در یـمـن یـعـنـی از ھـر    ٥٣٧ می کند که  

ھشت کودک زیر پنج سال یک کودک در معرض خطـر  
سوء تغذیه حاد قرار دارد کـه ایـن تـعـداد نسـبـت بـه مـاه  

ھـزار    ٣٠٠ تقریبا یک میلیون و  . مارس سه برابر شده است 
ـنـد در   کودک زیر پنج سال در یمن دچار سوءتغذیـه ھسـت

ھزار کـودک    ٦٩٠ حالی که پیش از بحران یمن این تعداد  
 .بود 

 
 مونته نگرو

ـرپـایـی تـظـاھـرات  "  مونته نگـرو "ھزارن نفر از مردم   بـا ب
خـواسـتـار  "  پـودگـوریـکـا " مقابل برابر پارلمان این کشور در  

پلیس مونتـه نـگـرو  . استعفای نخست وزیر این کشور شدند 
ـنـدگـان از گـاز اشـک آور   برای متفرق کردن تـظـاھـرکـن

ـنـی اعـالم کـردنـد در حـمـلـه  .  استفاده کـرد  شـاھـدان عـی
ـر مـجـروح   ـف ـنـدگـان چـنـدیـن ن نیروھای پلیس به تظاھرکـن

ـیـن  .  شدند  معترضان استعفـای نـخـسـت وزیـری و ھـمـچـن
 .تشکیل یک دولت موقت را خواستار شده اند 


