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وزن سیاسی کارگر در جامعه 
 !باال رفته است

 مصاحبه نشریه انترناسیونال با اصغر کریمی

 
 !در ضرورت دفاع جھانی از جعفر عظیم زاده

 حمید تقوایی
 

 سوسیالیستھای قالبی آمریکا
 ناصر اصغری

 
 میلیاردھا فقیر و میلیاردرھای قلیل

 یاشار سھندی 
 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

 
 زادهنامه کمپین برای آزادی جعفر عظیم 
  به اتحادیه ھا و سازمانھای کارگری

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی ٢٧٧اطالعیه شماره 

 
 نکته اصلی

 !خیز دولت روحانی  برای مصادره تامین اجتماعی
 محمد شکوھی

 
 در حاشیه اخبار کارگری

 بالماسکه تشکلھای حکومتیو   ٩٥دستمزد 
 نسان نودینیان 

 
 اخبار کارگری  

 نسان نودینیان و داوود رفاھی  

ــال  ــون ــاســی ــرن ــت ــات  :  ان مصــوب
قطعنامه درباره جنبش کـارگـری  
ـنـای شـاخـص ھـایـی در   ـر مـب ب
ــی و   ــاس ــت ســی مــورد وضــعــی
اجتماعی در ایران اسـت کـه در  

ایـن  .  ابتدای قطعنامه آمده اسـت 
ـر چـه   شاخـص ھـا در دوره اخـی
ـر آن در   ـی ـراتـی کـرده و تـاث تغیی
جنبش کارگری بـه چـه شـکـل  

 است؟ 
ــمــی  ــن  :  اصــغــر کــری ای

ـیـان کـلـی   شاخص ھا در یک ب
ــز اســت  ــی ــه  .  دو چ یــک مســال

مربوط است به شرایط سیاسی و  
اقتصادی حاکم بر جامعه، بحـران  
ــھــوری اســالمــی،   ــم ــق ج عــمــی
سیاست تشدید ریاضت اقتصادی  
ـیـکـاری و   و دورنمای رکود و ب
ــر و بــه   ــیــشــت ــر و فــالکــت ب ــق ف
موازات آن تشـدیـد سـرکـوب ھـا  
ــت   ــاســت دول ــی کــه دو رکــن س
روحانی و کل جمھوری اسالمی  

وجه دیگـر آن  .  را تشکیل میدھد 
ــارزات   ــب ــیــشــود بــه م ــربــوط م م
ـفـه ادامـه   کارگـران کـه بـی وق
ـیـن و   ـرده فـعـال دارد، تالش گسـت
تشکل ھـای کـارگـری، حضـور  
ـراز   خانواده ھا در اعتراضات و اب
وجود سیاسی جنـبـش کـارگـری  

یعنی در یک طـرف  .  در جامعه 

با حکومتی بحرانی و اقتصـادی  
ـم و در طـرف   ورشکسته مواجھـی
دیگر کارگران و مـبـارزاتشـان و  
سنت ھایی که به آن روی آورده  
اند و به سد محکمی در مـقـابـل  
ــد   ــای ض ــت ھ ــاس اجــرای ســی
ـبـدیـل شـده   کارگری حکومـت ت

مبارزات معلمان نـمـونـه ای  . اند 
از دست بردن به سنت ھای نـویـن  
ــای   ــاده از مــدی ــف ــارزه، اســت مــب
اجتماعی و شکل دادن به شبکـه  
ـر،   ھای اجتمـاعـی قـوی و مـوث
خبررسـانـی و رسـانـه ای کـردن  
مبارزات خود، نماینـدگـی کـردن  
برخی خـواسـت ھـای عـمـومـی  
جامعه و از اینطریق تبـدیـل شـدن  
به یـک وزنـه مـبـارزاتـی قـوی  

این کشمکش برای ھر دو  .  است 
نـه  .  سوی این معادله جدی است 

ــد   ــدون تشــدی ــوانــد ب ــت ــی دولــت م
ریاضت اقتصادی و تشدید فشار  
به فعالین کارگری ادامه حـیـات  
ــبـش کـارگــری   بـدھــد و نـه جـن
میتواند این وضـعـیـت را تـحـمـل  

 .کند 
مـعـرفـی  :  انترنـاسـیـونـال 

ـبـش   فعالیـن و چـھـره ھـای جـن
کارگری چه جـایـگـاھـی دارد؟  
ـرار   آیا آنھا را بیشتر زیر ضـرب ق
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 طومار اعتراض به دستگیری جعفر عظیم زاده را امضاء کنید
 :آدرس طومار

 https://secure.avaaz.org/en/petition/ 
ree_Jafar_Azim_Zadeh_Campaign_to_free_Jafar_Azim_Zadeh/?tMWfLfb 

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 بھمن ذاکر نژاد: سردبير
bahmanzaker@gmail.com  

 ھيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 
 شھال دانشفر

shahla_daneshfar@yahoo.com 
 داوود رفاھی

dawood.refaahi@gmail.com 
 ياشار سھندى

y_sahandi@yahoo.com 
 محمد شکوھی

moshokohi@yahoo.de 
 حسن صالحى

hasan_salehi2001@yahoo.com  
 نسان نودینیان

nandiniannasroola@yahoo.de 
 محمدرضا پویا

Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 تماس با دفتر  
زی   رک م

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 در ضرورت دفاع جھانی 
  !از جعفر عظیم زاده

 حمید تقوایی
حزب ھمبستگی افـغـانسـتـان  
ـــه ای کـــه در   ـی ــ در اطـــالع
محکومیت حکم شش سال زنـدان  
ـتـشـر کـرده   ـم زاده مـن جعفر عظـی

 :است ازقول او نقل میکند که 
ــاری کــه در ایــران  …“ ک

توسط دولت و صاحبـان سـرمـایـه  
بـا مــھــاجـریــن افــغـانــی صــورت  
گرفته است چیزی جـز تـحـمـیـل  
ـرای   بدترین شرایط کار و زیست ب

ـثـمـار  .  آنان نبوده است  شـدت اسـت
ــن   ــامــی ــت از ت ــاال، مــحــرومــی ب

ھای ھـمـگـانـی،    اجتماعی و بیمه 
تــریـــن مـــزد در    پــرداخـــت نـــازل 

ترین کارھا و ھزار و یـک    سخت 
مصیبت دیگر، تنھا چیـزی بـوده  

ــرمــایــه  ــران،    اســت کــه س داری ای
ھای پنـاھـنـده از    نصیب این انسان 

 .جنگ و ناامنی کرده است 
ـرت   … ـف تحقیر و توھیـن و ن

ــران   ــبــت بــه کــارگ ــنــی نس ــراک پ
ــیــه   ـرای تـوج مـھــاجـر افـغــانـی ب
بیکاری در کشور، سـوی دیـگـر  
ستم مضاعفی است که در طـول  

ـر ایـن   بیش از سی سال گذشته ب
طوریکـه از  .  کارگران رفته است 

ـبـوده   این منظر ظـالـمـانـه روزی ن
ــت و نــھــادھــای   اســت کــه دول

ـرای سـرریـز    دست  ساز کارگری ب
ـر دوش   کردن بار بحران بیکاری ب
کارگران مھاجر افغانـی، آنـان را  
گوشت دم توپ نکنند، دست بـه  
تبلیغات نژادپرستانه بر علیـه آنـان  
نزنند و یا ھر از چند گـاھـی بـا  

ھـای کـار، بـا    یورش به مـحـیـط 
ـر آنـان را روانـه   ـی توھیـن و تـحـق

 «…مرزھا ننمایند 
ـنـویسـد   حزب ھمبستگـی مـی

ـم ”  زاده بـه ایـن نـکـتـه    جعفر عظـی
ـثـمـار    پی  برده بود که ستـم و اسـت

ــژاد و مــذھــب   ــگ، ن مــرز، رن
 ”.شناسد   نمی 

ــلــوه بــا شــکــوھــی از   ایــن ج
ـران و   ھمـبـسـتـگـی کـارگـران ای

ــتــان اســت  یــک فــعــال  .  افــغــانس
ــاس کــارگــری و یــک   ــرشــن س
ـر حـقـوق کـارگـران   مدافع پیـگـی
مھاجر افغانی بزندان افتاده اسـت  

و یک حـزب افـغـانسـتـانـی بـه  
نفـس  .  حمایت از او برخاسته است 

این حرکت و اعالم ھمـبـسـتـگـی  
ـم و  ” بین فعالین جنبش علیه   سـت

مـرز، رنـگ،  ” ای که  “  استثمار 
ـر  “  شناسد   نژاد و مذھب نمی  ـف کـی

ـیـه   ـنـھـا عـل خواست قاطعی نـه ت
حکومت جمھوری اسالمی بلکـه  
ـــا راســـت و   ـروھ ــ ـی ــ ـــه ن ـی ــ ـل کــ
ــســت اســت کــه از   ــالــی ــون نــاســی

مـلـی و  “  افتخـارات ” تعصبات و  
ــرای خـود سـرمـایــه   مـیـھـنـی  ب
سیاسی سـاخـتـه انـد و  افـق و  
ـرت   ـف سیاست و عملکـردی جـز ن
ـتـسـب بـه   پراکنی علیه مردم مـن
ملیت و نـژاد و مـذاھـب دیـگـر  

جعفر عظیم زاده ھا چـھـره  .  ندارند 
ـرقـه   ـف و نماینده مبارزه علیه این ت
افکنی ھای ملی و مـذھـبـی و  
ــه   ــایســت ــد و ش ــن ــژادی ھســت ن
گرمترین حـمـایـت ھـا از سـوی  
نیروھـای چـپ و ازادیـخـواه در  
ایران و افـغـانسـتـان و در سـراسـر  

 !جھان 
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 نمی دھد؟ 
صرفـنـظـر  :  اصغر کریمی 

از اینکه فعالیـن کـارگـری کـه  
شناخته میشوند چقدر ضربه پذیر  
میشوند یا نمیشوند، که بعـدا بـه  
ـبـشـی   آن میپردازم، اما ھـیـچ جـن
ـران و   نمیتواند بـدون داشـتـن رھـب
چھره ھای شناخته شـده کـه آن  
ــش را در ســطــح جــامــعــه   ــب ــن ج
نمایندگی کنند، وزن و جـایـگـاه  
ـیـدا   سیاسی معتبری در جامعه پ
ـقـش   کند و در تحوالت سیاسی ن
ـرد  . تعیین کننده ای بعـھـده بـگـی

خفقان بی حد و حصـر حـاکـم در  
زمان شاه و سـرکـوب بـی امـان  
جنبش کارگری، اجـازه نـداد نـه  
ـران   تشکلی ساخته شود و نه رھـب
. شناخته ای پا به میدان بگذارند 

و فضـا    ٥٧ بطوری که با انقالب  
و فرجه زیادی کـه ایـجـاد شـد،  
ـری و   تشـــکـــل ھـــای کـــارگــ
مشـخـصــا شـوراھــای کـارگــری  
ـقـدان   ـیـل ف شکل گرفتند اما بـدل
یک سنت مبارزاتی جـا افـتـاده،  
ــش   ــمــاعــی، جــنــب قــوی و اجــت
ــه   ــران خــود را ب ــب ــری رھ کــارگ
ــکــرد و   ــی ن ــعــرف ــه م ــع ــام ج
ـیـدا   جایگاھی را که میتوانست پ

بـه سـرعـت سـرکـوب ھـا  .  نکرد 
شروع شد و ایـن فـرجـه از دسـت  

در دھه گذشته اما جنبـش  .  رفت 
ـنـی بـه   کارگـری بـا سـنـت نـوی
ـرغـم سـرکـوب   ـی میدان آمد و عـل
ــقــوقــی   ــیــح ــیــک و ب ــتــمــات ــیــس س
کاملی کـه وجـود دارد تشـکـل  
ھایی را شکل داد و دھھا فـعـال  
. کارگری به جلو صحنـه آمـدنـد 

علیرغم اینکه این تشکل ھـا بـه  
تشکل ھای توده ای قدرتمـنـدی  
ـیـل دسـت   تبدیل نشـدنـد امـا بـدل
ـفـاوت و   بردن به سنـت ھـای مـت
ـر، بـه تشـکـل ھـای   اجتماعی ت
موثری تبدیل شدنـد و ھـمـراه بـا  
رھبران شناخته شده که ھـمـیـشـه  
یک پایشان در زندان بوده اسـت،  

ــبــش   ــفـاوتــی از جـن سـیــمـای مـت
. کارگری بـه جـامـعـه داده شـد 

وزن اجتماعی جنـبـش کـارگـری  
در جامعه باال رفت، به وزنـه ای  
سیاسی تبدیل شـد و مـوقـعـیـت  

وجـود  .  کامال تازه ای پیـدا کـرد 
فرد است کـه بـه یـک مـبـارزه  
ـرای   چھره میدھد، بـه اھـرمـی ب
ـبـدیـل   پیشبرد اھداف آن جنـبـش ت
میشود و در تقابل جنبـش ھـا بـا  
ـرا بـاال   ـقـل آن یکدیگر نیز وزن و ث

این برای پیشروی جنـبـش  .  میبرد 
کارگری چه در مبارزات روزمره  
و چـه در مـبـارزات تـوده ای و  
سیاسی علیه جمھوری اسـالمـی  

 .اھمیت حیاتی دارد 
ـران کـارگـری   اما اینکه رھـب
ـر ضـرب   ـر زی با علنی شدن بیشـت
ـنـطـور   قرار میگیرند بنـظـر مـن ای

ـران کـارگـری تـحـت  .  نیست  رھب
نظام جمھـوری اسـالمـی اعـم از  
اینکه در سطح جامعـه شـنـاخـتـه  
ـرار   شده باشند یا نه، زیر ضـرب ق

فرقش ایـن اسـت کـه بـه  .  دارند 
درجه ای که در جامعه شنـاخـتـه  
شده باشند دستگیـری و زنـدانـی  
ـری   ـیـشـت کردن آنھا ھزینه بسیار ب

سـر  . برای جمھوری اسالمی دارد 
یک جنبش بـی نـام و نشـان را  
ـر آب   ـتـوان زی خیلی راحت تر مـی

ــال  .  کــرد  ــمــال ھــم در ده س ع
ــم کــه   ــتــه شــاھــد بــوده ای گــذش
جمھوری اسالمی علیرغم اینـکـه  
مدام فعالین کارگری را زنـدانـی  
ـتـوانسـتـه   کرده اسـت، امـا اوال ن
است جلو رونـد بـه مـیـدان آمـدن  
ـرد و   فعالیـن کـارگـری را بـگـی
ـیـا ھـر فـعـال کـارگـری کـه   ثان

زندانی شده، با ادامـه مـبـارزه در  
ــه ای شــدن آن،   ــدان و رســان زن
جمھوری اسالمی فشار بیشتـری  

ھـر  .  بر خود احساس کـرده اسـت 
فعال کارگری که شناختـه شـده  
ـر   ـیـشـت ـفـوذش ب میشـود دامـنـه ن
ـر   ـری ب ـیـشـت ـرات ب ـی میشود و تـاث

بـایـد  .  جنبش کارگری میـگـذارد 
فعالین کارگـری شـنـاخـتـه شـده  
باشند تا رسانه ھا بتوانند با آنـھـا  
مصاحبه کنند، اسم و رسـمـشـان  
ھمه جا مطرح شود، مردم آنھا را  
بشناسنـد و از آنـھـا مـحـافـظـت  

 .کنند 

ـبـال ھـم  :  انترنـاسـیـونـال  ق
ــر   ــتــعــددی ب شــمــادر مــطــالــب م
ــوده ھــای   ــت حضــور خــان اھــمــی
کارگری در مبارزات کـارگـری  

ـنـھـمـه  .  تاکید کـرده ایـد  چـرا ای
تاکید؟ تجربه ھای تاکنونـی در  
این زمینـه را چـگـونـه ارزیـابـی  

 می کنید؟ 
من تاکید  : اصغر کریمی 

زیادی بر حضور خانواده ھا کـرده  
ـیـسـت و   ام اما این ھنوز کافی ن
ـر ایـن   بسیار بیش از ایـن بـایـد ب
نکته محوری و حیـاتـی تـاکـیـد  

این وجـھـی از افـزایـش  . گذاشت 
ثقل اجتماعی مبارزه کـارگـر در  

اگر خـانـواده ھـای  .  جامعه است 
کارگران معدن سنگ آھن بـافـق  
به میدان نمیامدند آیـا شـاھـد بـه  
ــھــر   ــدن مــردم ش حــرکــت درآم
میبودیم؟ حتی امام جمعـه بـافـق  
تحت فشار این جنبش تھـدیـد بـه  

ـر و  .  کرد !  اعتصاب  چـنـدیـن وزی
ــاه و   ــپ ــده س ــدار و فــرمــان ــان ــت اس

فرمـانـدار و دھـھـا مـقـام ریـز و  
درشت حکومت دو مـاه در حـال  
جلسه و رفت و آمد بودند تا ایـن  

قبل از ایـن  .  را ختم کنند ! غائله 
ھم شاھد حضـور خـانـواده ھـا در  
ـم از   اعتراضات کارگـران بـوده ای
ـپـه،   جمله در کیان تایر و ھـفـت ت
اما بافق نقـطـه عـطـفـی در ایـن  
زمینه بود و بدنبال آن شاھد رونـد  
ـنـه بـوده   رو به رشدی در این زمی
ایم و در مراکز متعددی ھمسـران  
کارگران حضور یافته انـد و ایـن  
میرود که به سنت جا افتـاده ای  

حضـور خـانـواده ھـا  .  تبدیل شـود 
ـر بـه   خصلتی بسیار اجتمـاعـی ت

مبارزه میدھد، این مبارزه ای در  
خیابان است و نه در چھاردیواری  
کارخانه و بـالفـاصـلـه ھـمـه جـا  

سکوت رسـانـه  .  منعکس میشود 
ھا را زودتر میشکند، و سـرکـوب  
ـر   ـردارت آن بسیار دشوارتر و ھزینه ب

حضـور خـانـواده ھـا در  .  میشـود 
ـراضـی کـارگـران   تجـمـعـات اعـت
الاقل در این مقطع جنبه سیـاسـی  
ندارد اما ثقل اجتـمـاعـی مـبـارزه  
ــطــور   کــارگــر در جــامــعــه را ب
مستقیم و ثقل سیاسی کارگر را  
ـرد و   ـب بطور غیر مستقیم بـاال مـی
ــری بــه جــمــھــوری   ــیــشــت فشـار ب

 .اسالمی و کارفرما میاورد 
در شرایطی که کارگر بدلیـل  
اعتراض بـا خـطـر اخـراج مـواجـه  
است، دست به عصا میشود، امـا  
ـری   ھمسران کارگران ھیچ زنـجـی
ندارند کـه در مـبـارزه از دسـت  
ـنـد   ـتـوان بدھند و نقش مھـمـی مـی

آنـجـا کـه کـارگـران  .  ایفا کننـد 
ــیــشــونــد ایــن   شــاغــل مــحــدود م

ـنـد   ھمسران آنھا ھستند که میتوان
بعـالوه  .  قدرت خود را نشان بدھند 

ـیـکـار را   اگر میلیون ھا کارگر ب
ـر مـتـوجـه   ـیـشـت ـریـد ب در نظر بگی
اھمیت حضور خانواده ھا خواھـیـد  

ـیـکـار بـه  . شد  میلیون ھـا جـوان ب
راستی نیروی عظیمی ھستنـد و  
بخوبی قادرند با خواست کـار یـا  
بیمه بیکاری خانواده ھـای خـود  
ـنـد و یـک   را به میدان بـکـشـان
. مبارزه جانانه را سازمان بـدھـنـد 

متاسفانه ھنوز فعالین کـارگـری  
و رھبران اعتصابات بھای الزم را  
به این مساله نمیدھند و بـه ایـن  
ـر   ـیـشـت دلیل باید بر اھـمـیـت آن ب
تاکید کرد، توضیح داد و مـوارد  
مـوفـق را مـقـابـل دیـد ھـمـگـان  

 .گذاشت تا این نیرو آزاد شود 
یکی دیـگـر  :  انترناسیونال 

از نکاتی که در این قـطـعـنـامـه  
ـرار گـرفـتـه جـلـب   مورد تاکید ق
ـلـی از   ـیـن الـمـل حـمـایـت ھـای ب

چــه  .  مـبـارزات کـارگـری اسـت 
ــنــکــار قــائــل   ــرای ای ــتــی ب ــی اھــم

 ھستید؟ 
ـیـز  :  اصغر کریمـی  ایـن ن

وجھی از جنبش نویـن کـارگـری  
ـم  . است  قدمت آن به کمپین عـظـی

و بزرگ حمایت از کارگران نفت  
برمیگردد کـه    ١٣٧٥ در زمستان  

برای اولین بار طبقـه کـارگـر در  
مقیاسی جھانی متوجه مـبـارزات  
کارگران در ایران و خواست ھـای  

ـر رسـانـه ھـا از  .  آنھا شـد  تصـوی
ـیـشـاصـنـعـتـی و   یک جامـعـه پ

جـای خـود را بـه    » شتـرسـوار « 
تصویر یک جـامـعـه صـنـعـتـی،  
ـقـه   سرمـایـه داری بـا یـک طـب
کارگر صنعتی و پیشرو داد کـه  
برای حقوق خـود از جـمـلـه حـق  
ــرارداد   اعـتــصــاب و تشــکــل و ق
دسته جمعی زیر فشـار سـرکـوب  
یـک حـکــومـت، کـه تـا مـغــز  
استخـوان بـا کـارگـران دشـمـنـی  

ایـن راه را  .  دارد، مبارزه میکـنـد 
بر ھمبستگی جھانی در سالھـای  

سـازمـان ھـای  .  بعد ھمـوار کـرد 
کارگری در اقصی نقـاط جـھـان  
از اعتصابات کارگـری و بـویـژه  
از کارگران زندانی مطلع شدند و  

 

 !وزن سیاسی کارگر در جامعه باال رفته است
 مصاحبه نشریه انترناسیونال با اصغر کریمی

  1از صفحه  

به جرات میتوان گفت که جنبش کارگری پایه ھای اولیه و محکمی را بطرف سنتی مدرن، 
در شرایط کنونی باید . کارا، اجتماعی و رزمنده شکل داده است که برگشت پذیر نیست

پیرایه ھای سنتی و محدودنگر و غیر طبقاتی را از این جنبش کند و ھمه جا سنت ھای 
تنھا با این سنت ھای نوین است که طبقه کارگر واقعا نیروی . نوین را پر و بال داد

خود را آزاد میکند و قادر میشود ھمراه با حزب خود، جامعه را از شر حاکمیت طبقه 
 .استثمارگر رھا کند و آزادی و رفاه و برابری را برای کل جامعه به ارمغان آورد

 4صفحه  
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از آن تاریخ حـمـایـت جـھـانـی از  
مبارزه کارگران در ایران و تـالش  
برای آزادی کارگران زنـدانـی بـه  
مبارزه طبقه کارگر ایران اضـافـه  

این ھم از اھمـیـت سـیـاسـی  .  شد 
برای فشار به جمھوری اسـالمـی  
ــی   ــات ــدرج ــت و ب ــوردار اس بــرخ
جـمـھـوری اسـالمـی را مـجـبـور  
کرده است دست و پـای خـود را  
ــی   ــمــیــت ــد و ھــم اھ جــمــع کــن

ــراتــژیــک دارد  ــت ــابــل  .  اس ــق در م
ـقـه حـاکـم کـه   جنبش ھـای طـب
انـواع امـکــانـات درون مــرزی و  
برون مرزی را دارنـد و مـعـمـوال  
رسانه ھای دست راستـی ھـم در  
ـقـه کـارگـر   کنار آنھا ھستند، طب
نیز باید نیروی جھانی خود را بـه  

خوشبختانه در حـال  .  میدان بیاورد 
حاضر، فعالین کارگری بـه ایـن  
مساله اھمیت میدھند و ایـن بـه  
ـبـدیـل   وجھی از مـبـارزات آنـھـا ت

 .شده است 
ـبـش  :  انترناسـیـونـال  دربـاره جـن

مجمع عمومی تا بـه حـال زیـاد  
ـرای  .  صحبت کرده ایـد  شـرایـط ب

برپایـی مـجـمـع عـمـومـی و راه  
ــبــش مــجــمــع   ــن انــدازی یــک ج
عمومی چـقـدر مـنـاسـب اسـت؟  
موانع سـر راه مـجـمـع عـمـومـی  

 چیست؟ 
ــی  ــم ــع  :  اصــغــر کــری ــجــم م

ـریـن و عـمـلـی   عمومی واقعی ت
ــشــکــل شــدن   ــن ظــرف مــت تــری
کارگران در شرایـط کـنـونـی در  

عـمـلـی اسـت چـون  .  ایران اسـت 
بویژه در جـریـان ھـر اعـتـصـابـی  
ـرا تشـکـیـل   میتوان بـالفـاصـلـه آن

ـتــوان در تـمــام روزھــای  .  داد  ــی م
اعتصاب ھر روز مجمع عمـومـی  
ــر و   ــادل نــظ ــب ــیــل داد و ت تشــک

کـارگـران نـورد  .  ھمفکـری کـرد 
ـریـن   لوله صفا سـازمـان یـافـتـه ت
ـبـل   مجامع عـمـومـی را سـال ق
برگزار کردند و نشـان دادنـد کـه  
مجمع عمومی سازمان یافته نیـز  
از زمینه عملی کامال منـاسـبـی  

ــت  ـنـــوز  .  بــرخـــوردار اس اگــر ھــ
ـرگـزاری مـجـمــع عـمـومـی در   ب
روزھای عادی و منظم کـردن آن  
ـرسـدــ ھـر چـنـد   دشوار، بنظر مـی
ـر و عـمـلـی   ـپـذی بنظر من امـکـان
است ـ اما ھمیـن کـه اعـتـصـاب  
شروع میشود، مطلقا مـانـعـی در  
مقابل برگزاری مجمع عـمـومـی  

و در شـرایـطـی کـه  . وجود ندارد 
اعتصابات در مـراکـز بـزرگ و  
ھر بار به مـدت طـوالنـی جـریـان  
ـر در طـــول روزھـــای   دارد اگــ
اعتصاب در این مـراکـز مـجـمـع  
ـرگـزار شـود بسـرعـت   عمومـی ب
جنبش مجـمـع عـمـومـی شـکـل  
میگیرد و مشـوق مـراکـز دیـگـر  

 .نیز خواھد شد 
ــال  ــون ــاســی ــرن ــد  :  انــت  ٧ در بــن

ـلـه بـا خـانـه   قطعـنـامـه بـه مـقـاب
ـــای   ـــش ھ ـرای ـر و گــ ــ کـــارگ

از  .  رفرمیستی اشاره کـرده اسـت 
ـبـش   جانب آنھا چه خـطـراتـی جـن
کارگری را تھدید مـی کـنـد و  
این مقابلـه بـه چـه شـکـل مـی  

 تواند باشد؟ 
باید بین خـانـه  :  اصغر کریمی 

کارگر و نـھـادھـای دسـت سـاز  
رژیم با جریانات رفرمیست تفاوت  

ــل شــد  ــائ ــارگــر و  .  ق ــه ک ــان خ
شـوراھـای اسـالمـی دسـت ســاز  

ـبـش   حکومتند برای مقابله با جـن
کارگری، باید اینھـا را افشـا و  
منزوی کرد، شوراھای اسـالمـی  
را مـنـحـل کـرد و بـجـای آنـھـا  
نمایندگان واقعی کارگران را در  
ــومــی کــارگــران   مــجــامــع عــم

اینھا گـرایشـی در  .  انتخاب کرد 
ـنـد  ـیـسـت . درون جنبش کارگری ن

اما درمورد محافـل و جـریـانـات  
رفرمیستی و یا سنتـی و عـقـب  
ـبـش   مانده، اینھا گرایشی در جـن
کارگری ھستند که باید آنھـا را  
نقد کرد و نازا بـودن روش ھـا و  
سیاست ھای آنھـا را در مـقـابـل  

گـرایـش  .  توده کـارگـر گـذاشـت 
رفرمیستی ھرچند اینجا و آنـجـا  
بر برخی خواست ھـای کـارگـران  
ــنــجــا   ــیــکــنــد و تــا ای ــیــد م تــاک
مشکلی نیسـت امـا در عـرصـه  
سیاسی ھمیـشـه بـه جـنـاحـی از  
حکومت امتیـاز مـیـدھـد، تـوھـم  
ایجاد میکند و لبه تیز مـبـارزات  

در  .  کارگران را کـنـد مـیـکـنـد 
جریان مبارزات مـعـلـمـان بـعـنـوان  
ـم چـگـونـه ایـن   مثال شاھد بـودی
گرایش مـعـلـمـان را بـه سـکـوت  
تشویق میکرد، حتی شـعـارھـای  
ــع   ــا مــان ــداد ت ــه اکــبــر مــی الــل
ـبـانـه مـعـلـمـان   شعارھای حق طـل

در بیانیه ھا و قطعنامه ھـا  .  شود 

نیز با سمپاتی به دولـت روحـانـی  
ایـن سـیـاسـت  .  برخـورد مـیـکـنـد 

عمال کارگر را از نظـر سـیـاسـی  
خلع سالح میکنـد، کـارگـران را  
سیاھی لشگر محافل حکومـتـی  
ـرقـه   ـف میکند، مـیـان کـارگـران ت
ایجاد میکـنـد، دلسـردی بـوجـود  
ـروی   ـی میاورد و مانع آزاد شـدن ن

بـطـور  .  بالقوه کـارگـران مـیـشـود 
ـران   ـر جـــا کـــارگــ واقـــعـــی ھــ
ـیــجــه   ــت ــتـه انــد ن دسـتــاوردی داش
ـیـف   مبارزات رادیکال و بی تـخـف

 .کارگران بوده است 
ـم در دھـه   اگر خـالـصـه کـن

گذشته جنبـش کـارگـری سـنـت  
ھای تازه ای شکـل داده و قـدم  

از جـلـب  .  به قدم جلو آمـده اسـت 
ــلـی بــا   ـل ــیــن الــم ــبـســتـگــی ب ھـم
مبارزات کارگران تا شـکـل دادن  
بـه مــجـمــع عـمــومــی، از طــرح  
خواست ھای عمـومـی مـردم در  
ــیــه ھــا و   ــیــان ــنــامــه ھــا، ب قــطــع
طومارھای کارگران تا مصاحبـه  
ــران   ــرانـی ھــای رھـب ھـا و سـخـن
ــیــدان آمــدن   کـارگــری، از بــه م
ــره ھــای شـنــاخـتــه شـده تــا   چـھ
حضور خانواده ھای کارگـران در  
تجمعات اعتراضی و رسـانـه ای  
ــبـارزات کـارگــران و از   کـردن م
ـیـن   مبارزات و بیانیه ھـای فـعـال
کارگری در زنـدانـھـا تـا مـراسـم  
ــارگــران   ــه بــرای ک ــی ک ــای ھ
ــیـشــود یــا   ــرگـزار م ـبــاخـتــه ب جـان
استقبالی که از کارگـران مـوقـع  
آزادی آنھا به عمل مـیـایـد، ایـن  
ـنـی را در   ـبـش نـوی مجموعه جـن

میان کارگران شـکـل داده اسـت  
ــی   ــم ــوای ک ــوازن ق ــه در ت ک
ـر، بـه سـرعـت بـه جـلـو   مساعدت
ـیـون   ـل صحنه سیاسی میاید و مـی
ھا کارگر را متشکل میکـنـد و  
نیـروی عـظـیـمـی را بـه مـیـدان  

ـتـوان گـفـت  .  میاورد  به جرات مـی
که جنبش کارگری پـایـه ھـای  
ـتـی   اولیه و محکمی را بطرف سن
مدرن، کارا، اجتماعی و رزمـنـده  
ـر   شکل داده است که برگشت پذی

در شرایط کـنـونـی بـایـد  .  نیست 
پیرایه ھای سنتی و مـحـدودنـگـر  
ـبـش   و غیر طبقاتی را از ایـن جـن
کند و ھمه جا سنت ھـای نـویـن  

تنھا با این سـنـت  .  را پر و بال داد 
ھای نوین است که طبقه کارگـر  
واقعا نیروی خود را آزاد میـکـنـد  
و قادر مـیـشـود ھـمـراه بـا حـزب  
خود، جامعه را از شر حـاکـمـیـت  
ـثـمـارگـر رھـا کـنـد و   طبقه اسـت
ـرای   ـری را ب ـراب آزادی و رفاه و ب

 .کل جامعه به ارمغان آورد 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کمـون
مولفه ھای این جنـبـش نـویـن را  
گام به گام و بـطـور مسـتـمـر و  
ـئـوریـزه   سیستماتیک و مسنجم ت
ـفـه   کرده و در عمل تالش بـی وق
ای برای عـمـلـی شـدن آنـھـا بـه  

ــرده اسـت  ـیـش ب خـوشـبــخـتـانــه  .  پ
حقانیت ایـن سـیـاسـت در مـیـان  
ـیـن   طیف قابل تـوجـھـی از فـعـال
کارگری، جا افتاده و صـرفـنـظـر  
از میزان نزدیکی یـا دوری آنـھـا  
به حزب، با استقبال مـواجـه شـده  

ـنـوم  .  است  ـل قطعنامه ای که در پ
اخیر حزب به تصویب رسـیـد، در  
واقع حاصل این پیشروی در دھـه  
ــیـن حــال   ــتــه بــوده و در ع گـذش
ـم و   ـرای تـحـکـی تالشـی اسـت ب
ـبـش   تقویت ایـن گـرایـش در جـن

شخصا امیدوارم طیـف  .  کارگری 
ـیـن   ـری از فـعـال ھر چـه وسـیـعـت
ــی از   ــژه نســل ــوی کــارگــری و ب
فعالین جوان کارگری که در دل  
ـراضـات سـال   اعتـصـابـات و اعـت
ھای گذشته شکل گرفته اسـت،  
ـر بـه اھـمـیـت ایـن   ـیـشـت ھر چه ب
ـقـش   ـرنـد و ن ـب ـری پـی ب جھتگـی

 .تاریخی خود را عملی کنند 

 

 ...وزن سیاسی کارگر در جامعه 

 3از صفحه  
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سوسیالیستھای قالبی را در ھمـه  
ــیــدا کــرد   کشـورھــا مــی  . شــود پ

ـیـل   کسانی که صرفا بـه ایـن دل
شـونـد    خـوانـده مـی "  سوسیالیست " 

ــرفــدار دخــالــت دولــت در   کــه ط
ـنـد  کسـانـی  .  اقتصاد و بازار ھست

ـئـوکـانـھـا   که مثل نئولیبرالھا و ن
کسانی که بـه  .  آدمخوار نیستند 

ـیـسـت " گویند    خود می  ،  " سـوسـیـال
شان را ھر چـقـدر  "سوسیالیسم "اما  

ـیـن مـی کـنـی نـمـی   باال و پـائ
ـبـی در   توانی ردی از برابری طـل

کسانی کـه کـل  .  آن پیدا کنی 
ـیـن کـردن   ـپ فلسفه فعالیتشان کـم
ــرای احــزاب مــخــالــف احــزاب   ب

 .جمھوریخواه و محافظه کاراست 
ـیـسـت " از این نوع   ھـا  " سوسـیـال

شـود    به وفور در آمریکا ھـم مـی 
قصد این یادداشت امـا  .  پیدا کرد 

حتی  .  پرداختن به ھمه آنھا نیست 
ـرنـی سـانـدرز   قصدم پرداختن بـه ب
که خود را سوسیالیست مـعـرفـی  
ـنـکـه   ـرای ای میکند ھم نیست؛ ب
کسـی کـه در آمـریـکــا بـا نــام  

ــیــســت "  ــال ــی ــخــابــات  "  ســوس ــت در ان
ریاست جـمـھـوری شـرکـت مـی  
ـرتــــمــــام   ـتــــی اگـــ ـنــــد، حـــ کـــ
ــیــزی بــجــز   ــیــســمــش چ ــیــال ســوس
ــبـاشــد،   ـرالــی ن ــب ـی سـیــاسـتــھـای ل

ایـن  .  ھنوزخیلی آدم شریفی اسـت 
نوشته آن کسانی را مد نظر دارد  
ـتـــھـــا و   ـیـــســ کـــه بـــه کـــمـــونــ

ـنـد اگـر    سوسیالیسـتـھـا مـی  گـوی
سوسیالیست ھستید باید در حـزب  

 . دمکرات آمریکا باشید 
ــه   ــجــل ــی   Dissentم ــک ی

ــھــا در      ازمــجــالت  ــپ ایــن نــوع چ
  Michael Kazin. آمریکاست 

،یکی از سردبیران این مجلـه، در  
مطلبی دارد  "  ٢٠١٥ پائیز  "شماره  

چـرا چـپـھـا بـایـد  " تحت عـنـوان  
" عضو حـزب دمـکـرات بـاشـنـد؟ 

که جا دارد به اختـصـار ھـم کـه  
مـایـکـل  .  شده به آن پرداخته شود 

سوتیتر و پـاراگـراف کـوتـاه    ٥ در  

سعی کرده مخاطبینـش را قـانـع  
کند کـه چـپ ھـر چـه بـاشـد  
ـــدن   ـرســـی نشـــان ـرای بـــه کــ بــ
مطالباتش باید از کانال یکـی از  

 . دو حزب اصلی اقدام کند 
 

 : تاریخ – ١
نویسنده مقاله می گویـد ھـر  
دستـآوردی کـه امـروز شـاھـدش  
ھستیم، تاریخا حاصل قانع کـردن  
رھبران یکی از دو حـزب اصـلـی  

 .اند   دمکرات و جمھوریخواه بوده 
برای کسی که تاریخ چـپ  
ــرقـی را در   و دسـتـاوردھــای مـت
جامعه آمریکا دنبـال و مـطـالـعـه  
کرده باشد، دیدن این واقعیت زیاد  
ـفـاقـا   سخت نـخـواھـد بـود کـه ات
ـبـت دسـتـاوردھـای   چپ برای تث
اجتماعی اش، به ھمان اندازه کـه  

دو  " با کارفرماھا درافتاده، با آن  
. ھم درافـتـاده اسـت "  حزب اصلی 

اما نویسـنـده مـقـالـه عـمـدا ایـن  
واقعیت را زیر فـرش مـی کـنـد  
که اگر احزاب اصلی حـاکـم در  

ای داده انـد،    آمریکا تن به مطالبه 
آن مـبـارزات  . از سر ناچاری بوده 

ای کـه اول    رزمنده و قھـرمـانـانـه 
ــارس، روز   ــه، ھشــت م ــاه م م
کارگر در آمریکـای شـمـالـی و  
غیره حاصل آن ھستند مسـکـوت  

مبارزات وسـیـع تـوده  .  می مانند 
ــمــن  ــاق نشــی ــا،    ای کــه در ات ھ

ـره      دانشگاه  ھا، کارخانجـات و غـی
ــنــام   ــت ــنــگ وی آمـریــکــا را در ج
شــکــســت داد، مســکــوت مــی  

در تمام ایـن مـوارد فشـار  . مانند 
مبارزات خیابانی چنان قدرتـمـنـد  
بوده اند که رٶسای احـزاب فـوق  

اگر ایـن  .  ھم آن را احساس کردند 
فشار و ایـن مـبـارزات تـعـطـیـل  
شوند و فعالین مبارزات خیابـانـی  
ـنـد   و کف کارخانجات شروع کـن
به گدائی از احزاب پـارلـمـانـی و  
ـنـھـای   ـی ـپ سازمان دھـنـدگـان کـم
انتخـابـاتـی آنـھـا، چـیـزی از آن  

بـه  .  دستاوردھا باقی نخواھد ماند 
نظر مـن ھـدف نـویسـنـده مـجـلـه  

Dissent   ھم دقیقا ھمین است. 
 

 :نیروھای اجتماعی – ٢
گــویــد تــمــام    مــایــکــل مــی   
ھای مورد حـمـایـت چـپـھـا،    گروه 

ـیـن حـقـوق شـھـرونـدی   مثل فعـال
ـیـسـتـھـا،   برابر برای مھاجران، فمـن
ـبـش حـقـوق مـدنـی،   فعالیـن جـن

ـیـن    اتحادیه  ھای کارگـری، فـعـال
ـره،   ـره و غـی محیط زیسـت و غـی
مطالبات خود را از کـانـال حـزب  

ــرده  ــیـش ب انـد، در    دمـکـرات بـه پ
نتیجه چپھا برای تشکـیـل یـک  
بلوک اجتماعی چپ و مترقـی  
با این نیروھای اجـتـمـاعـی بـایـد  

 . وارد حزب دمکرات بشوند 
این البته یک دروغ آشـکـار  
ــیــن ایــن   اســت کــه گــویــا فــعــال

ھا، فعالین حزب دمـکـرات    عرصه 
ھستند و از این طریـق اسـت کـه  
شاھد برابری حـقـوق شـھـرونـدی،  
کاھش آلودگـی ھـوا و تـخـریـب  
محیط زیست، برابری حقوقی زن  
ـره و   و مرد، حقوق کارگران و غـی

این یـک واقـعـیـت  .  غیره ھستیم 
ــای   اســت کــه بــر اثــر فشــارھ
بیرونـی، حـزب دمـکـرات گـاھـا  
بعنوان قھرمان این عرصه ھا جلـو  

ــی  ــد   م ــن  .  آی ــن ای ــالــی ــع ــا ف ام
ھا، فعالین حزب دمـکـرات    عرصه 
 !نیستند 

ـنـکـه ھـمـه   ـر ای نکته مـھـمـت
ھایی را که نشریه فوق از    عرصه 

ــرد مــی   آن اســم مــی  ــنــد در    ب تــوان
داری    چھارچوب جامعه سـرمـایـه 

ای    حل بشوند بدون آنـکـه خـدشـه 
. در کارکرد سـرمـایـه وارد شـود 

اما آنچه که نه حزب دمکرات و  
نه حزب جمھوریخواه، با ھر درجـه  
ــا و   ــھ ـت ــســ ــونــی ــت کـــم ــوی عض
سوسیالیستھا در آنھـا، بـه آن تـن  
نخواھند داد، ومـنـحـصـرا عـرصـه  
ـیـسـتـھـاسـت،   کار وفعالیت کـمـون

لغو کار مزدی و پـایـان دادن بـه  
ــردم   ــاھــی زنــدگــی م ــب ــر و ت ــق ف
ــکــش اســت  ــت . کــارکــن و زحــم

مایکل کازین در این بـاره عـمـدا  
 .سکوت می کند 

اگر در آمریکا ھـنـوز شـاھـد  
ــوق   ــالش بــرای بــرابــری حــق ت
سیاھان، مکزیکیان و بومـیـان بـا  
سفیدان پوستان ھستیم، اگر ھـنـوز  
ھمجنسگرائـی در آمـریـکـا جـرم  
است، اگـر ھـنـوز زن و مـرد از  
ـنـد  و   حقوق برابر برخوردار نیـسـت
تبعیض جنسیتی در بسـیـاری از  

... رانـد،   شئونات جامعه حکم می 
بـافـی دربـاره    لزومی برای تئـوری 

ادغام کمونیستھا و سوسیالیستھـا  
ـنـھـا   در حزب دمکرات نیسـت؛ ای
گوشه ھایی از واقعیات جـامـعـه  

دو حـزب  " آمریکا ھستند که ھر  
در تحمیـل آن  "  اصلی وال استریت 

به جامعه بـه یـک انـدازه سـھـم  
 . دارند 
 

 : آن یکی حزب – ٣
آن یـکـی  " مایکل در بـخـش  

فعالین چپ را بـار دیـگـر  " حزب 
ــرو   ــاھــی روب ــن بــا آن احســاس گ

سازد که سالھاست چـپـھـا را    می 
ــالــچــه حــزب وال   ــب بــا آن بــه دن

گویـد    می .  اند   استریت تبدیل کرده 
آن یـکــی  " حـزب جـمـھـوریــخـواه،  

از زمان رونالـد ریـگـان بـه  "  حزب 
ـرای  "  دشمن اصلی " بعد،   شده  و ب

ـبـایـد بـا   مقابله با آن ھیچ کس ن
رای دادن به کاندید سومی رای  

ھـر رأی بـه  .  خود را باطل کـنـد 
کاندیدی غیر از کـانـدیـد حـزب  
ـیـمـی اسـت   ـق دمکرات رأی مست

دشـمـن  " برای کمک به انتخـاب  
او در واقع دارد جواب آن  ". اصلی 

ــریــکــا را   بــخــش از جــامــعــه آم
ـیـسـت    می  دھد که دیگر حاضر ن

ـم   برای مشروعیت دادن به سـیـسـت
سرمایه داری در آمریکا بـازیـچـه  
دســت یــکــی از دو حــزب وال  

ــریــت بشــود  ــبــش  .  اسـت ــن جــواب ج
دھد که رسما به ھر    اشغال را می 

دو حزب دمکرات و جمھـوریـخـواه  
ـریـت " گفتند   ایـن  ".  احزاب وال است

" توجیه که  حزب جمـھـوریـخـواه  
دشمن اصلی اسـت و بـا خـزیـدن  
زیر عبای این یکی، جـلـویـش را  

دیگر زیادی نخ نما شـده  "  بگیرید 
 . است 

 
 :فرصتھا – ٤

مـایـکـل نـاچـار مـی شــود    
اذعان کند کـه حـزب دمـکـرات  
ـریـت   یکی از دو حـزب وال اسـت

کند که او ھـم    اعتراف می .  است 
داند حزب دمکرات امـروز در    می 

ـتـخـابـاتـی  اش ھـر چـه    کمپیـن ان
ـتـخـاب شـدن   بگوید، در فردای ان

آن  " سیاستھایش بـا سـیـاسـتـھـای  
ـفـاوت چـنـدانـی  " یکـی حـزب  ، ت

ـتـن  .  نخواھند داشـت  امـا بـا گـف
ــا "  ــھ ــد ســر    ، مــی " فــرصــت خــواھ

مخاطبش کاله بگذارد و خـودش  
گـویـد حـزب    مـی .  را قانـع کـنـد 

دمکرات حزب فرصتـھـاسـت کـه  
اگر فعالیـن چـپ بـه آن فشـار  
. بیاورنـد بـه چـپ مـی چـرخـد 

غافل از اینکه اگر کسـی ھـمـه  
آن فاکتھایی را که ایشان بـه آن  

کند بدانـد، حـتـمـا ایـن    اشاره می 
دانـد کـه در    واقعیت را ھـم مـی 

ــن دوره   چــپ  ــزب    تــری ــا ھــم ح ھ
حـزب  !  دمکرات به چپ نچرخید 

ـیـش   ـرای پ دمکرات نه حـزبـی ب
ـرای   ـرم چـپ، کـه ب ـف ـردن پـالت ب
ـبـاس   پیش بردن پالتفرم راست در ل

ـیـسـم و در رتـوریـک  ـرال ھـای    لیب
ـرای   لیبرالی نوع آمریـکـاسـت و ب

ھـر  .  ھمین ھم درسـت شـده اسـت 
کسی کـه بـخـواھـد ھـمـه تـخـم  

ــرغ  ھــایــش را در ســبــد حــزب    م
دمکرات بگذارد، فـرصـت ایـجـاد  
تغییرواقعی را بدجـوری از دسـت  

 .خواھد 
 

آلترناتیوی وجود  – ٥
 :ندارد
ــا     ــر ب ــاچ ــر مــارگــارت ت اگ

ـیـوی وجـود نـدارد " گفتن   ـرنـات " آلت
می خـواسـت از جسـد سـوسـیـال  
ـر   دمکراسی عبور کند و راه را ب

 

 سوسیالیستھای قالبی آمریکا
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ــش جــای کــار   ــا پــی ــھ ســال
ـم کـه   میکردم و اسـتـادی داشـت

او  !  سخت معتقد بـه شـانـس بـود 
ھمیشه من را نصیـحـت مـیـکـرد  
که  مثالی که میزند را از یـاد  

ـردم .  نبرم  ـب ! من ھم البته از یـاد ن
ـنـکـه ایـن  : " او میگفـت  ـیـن ای ـب ب

چوب را ما میندازیم تو آتیش تـا  
سر زمستانی گرم بشیم از شانـس  
بد این چوبه، اما یک چوب ھـم  
ھست که میشه میـز آشـپـزخـانـه  

حـاال چـرا یـاد ایـن  !"  سوفیالـورن 
ــیــل آن تــولــد   ــتــادم دل ــرفــھــا اف ح

اسـت  "  مـکـس " دخترکی بـه نـام  
کــه بــر اثــر دســت تصــادف و  

در خـانـواده زاکـر  "   شانس خوب "
برگ ، بنیان گذار فیـس بـوک  

پدر و مـادر یـعـنـی  .  به دنیا آمده 
ای    آقا و خانم زاکربرگ در نـامـه 

ـیـا   ـرشـان ، بـدن سرگشاده بـه دخـت
ای به نـام    موسسه " اعالم کرده اند  

را تاسـیـس    » چنگ زاکربرگ « 
  «ھـای   خواھند کرد که در زمینـه 

ـــاطـــات   ـب آمـــوزش، درمـــان، ارتــ
ــردمــی و ســاخــت جــوامــعــی   م

" .فعالیت خـواھـد کـرد   » قدرتمند 
ـتـه  " بنا به گزارشات    مـکـس ھـف

  ٤٥ پیش متولـد شـد و از حـاال  
از پـدرش مـارک     میلیارد دالر 

زاکربرگ بنیانگذار فـیـسـبـوک  
ـروژه   ھدیه گرفته است تا صرف پ
ــنــد کــه ھــدفــش ایــجــاد   ای ک

ـنـابـه ھـمـان  "  .جھانی بھتر اسـت  ب
ـنــھــا  "  گـزارشــات  تــولـد مـکــس ت

ھـای    ای برای ادامه فعالیـت   بھانه 
بشر دوستانه زاکربرگ و چنگ  
است که ثروت آنـھـا چـیـزی در  

ـرآورد    ٤٥ حدود   ـیـارد دالر ب ـل مـی
آنھا صد    ٢٠١٠ در سال  .  شود   می 

میلیون دالر را به توسعه مـدارس  
ــرســی   ــوج ــی ــت ن ــری در ایــال شــھ

ھـمـان  "  .آمریکا اختصـاص دادنـد 
ـنـد  ـیـل  :"  گزارشات تاکید میکن ب

ـیـارد   ـل گیتس و وارن بـافـت، مـی
ـیـش   دیگر آمریکایی، چند سال پ
تالشی را در جھت متقاعد کردن  

ـرای   ـریـن افـراد جـھـان ب ثروتمنـدت
ـروت   بخشیدن بیش از نیـمـی از ث
خـود و اخـتــصـاص آن بــه امــور  

ــه شــروع کــرده  ــان ــد   بشــردوســت . ان
مارک زاکربرگ یکی از اولیـن  
افرادی بود کـه بـه ایـن دعـوت  

ـبـت داد  ـتـس  .  پاسخ مـث ـیـل گـی ب
ـروت    ٩٥ گفته است که   درصـد ث

ــزی    شــخــصــی  اش را کــه چــی
ـیـارد   ـل ـنـج مـی درحدود ھشتاد و پ
ـریـه   دالر اسـت، صـرف امـور خـی

 ".خواھد کرد 
ـــه از   ـــون ـــم ـــک ن ـــن ی ای

) منـت گـذاشـتـن " (  نیکوکاری "
ـر از یـک درصـدیـھـای   ـف چند ن

ظـاھـراالمـر بـایـد  .  جامـعـه اسـت 

بشکن بزنیم چون این اواخـر آمـار  
ـیـاردھـای   ـل داده اند که تعداد مـی

وخـورده ای بـه    ١٦٠٠ جھان از  
! وخورده ای افزایش یافتـه   ١٨٠٠ 

اما در واقع این چند نفر به ازای  
ـیـن   فقر چندین میلیون نفر از چـن

. برخوردار ھستند "  ثروت شخصی " 
ـیـونـھـا   این را مقایسه کنید با مـل
نفر مردم فقیر، که سال بـه سـال،  
میلیونی جمـعـیـت شـان افـزایـش  

ـیــد بــا  .  مـی یــابـد  ــقـایسـه کـن م
وضعیت وخیم محیط زیست کـره  
زمین که سال به سال به فـاجـعـه  
ـر مـیـشـود و ایـن   نھایی نزدیـکـت
ـتـھـای بـورژوازی   روزھا سران دول
ـرای   در پاریس جمع شده اند تـا ب

ــقــی   ــری از آن بــه تــواف ــلــوگــی ج
البته این دوستان نیکوکـار  !  برسند 

ما، گیتس و زاکر برگ از ایـن  
امر غافل نبودنـد و در آن جـمـع  

ــردان  (  ــم ــت ــتــشــکــل از دول کــه م
خونریز جھان است و ھر کدامشان  
نیت اول و آخرشـان فـراھـم کـردن  
ـنـان   ـرای کـارآفـری  -امکـانـات ب

ــرمــایــه داران   حضــور  )  اســت   -س
ـنـابـه ھـمـان   ـنـد و بـاز ھـم ب یافت

در راسـتـای  "  گزارشات ایـن دو  
کنفرانس جھـانـی پـاریـس دربـاره  
ـــــش   ـــــای ـرم ــــ ـــــه گ ـل ــــ ـئ ــــ مس

ـراردادی را در جـھـت  ... زمیـن،  ق
ــدار و    تــوســعــه ان رژی  ــای ھــای پ

 ".غیرفسیلی امضا کردند 

این افراد خیر و نیکـوکـار در  
ـیـش   تالشند تا پروژه ھـایـی را پ
ــر را کــمــی تــا   ــق ــرنــد کــه ف ــب ب

اما یـکـی  .  قسمتی تخفیف دھند 
ـروت  " نیست به ایشان بگوید این   ث

شما معـادل بـه خـاک  " شخصی 
ـیـاردھـا انسـان   ـل سیاه نشستـن مـی

و نکتـه جـالـب  .  روی زمین است 
اینجاست که با وجـود ایـن ھـمـه  

ــداکــاری "  ثــروت  "  گــذشــت و ف
شــخــصــی ایشــان ســال بــه ســال  

زاکـر بـرگ  .  اضافه تر مـیـشـود 
  ٢٠١٥ افتخار یافته که در سـال  

ـیـا، جـز   ـروتـمـنـدان دن در لیسـت ث
بیست نفر اول میلیاردرھای جھـان  
ــتـس در ســال   ــیــل گــی بـاشــد و ب

ـرای چـنـدمـیـن بـار بـه    ٢٠١٥  ب
ـریـن فـرد جـھـان   عنوان ثروتـمـنـدت

زاکـر بـرگ قـول  .  انتخاب شـود 
داده سالھا مدیر مـوسـسـه فـیـس  
بوک خواھـد مـانـد و مـوسـسـه   

در  "  مذکور اعـالم کـرده ایشـان  
تواند ھر سال تـا    سه سال آینده می 

یک میلیارد دالر از سھامـش را  
 ".بفروشد یا ھدیه دھد 

ــه طــور   ــرو ب ــگ از ســوی دی
نمونه، ھمین روزھا خبـری تـکـان  
دھنده از یکی از شھرھای استـان  
ــه ھـــای   ــان در شــبـــک ــھ اصــف

که زاکـربـرگ بـانـی  (اجتماعی  
) یکی از این شـبـکـه ھـا ھسـت 

منتشر شده که دخترکی فقیر بـه  
ـنـه   ـرداخـت ھـزی علت عدم تـوان پ
درمان فک مـجـروحـش، بـخـیـه  
ھایش کشیده شده و این مـوجـود  
نگون بخت بـا فـک مـجـروح و  
ـبـل از درمـانـگـاه رانـده   بدتر از ق

این یک نمونه بسـیـار  !  شده است 

ـیـاھـاسـت  . کوچک از تفـاوت دن
ــیــای ثــروت   ــرا و دن ــق ــیــای ف دن

مسبب ایـن وضـعـیـت نـه  .  مندان 
ـتـس،   ـیـل گـی زاکر برگ و نـه ب
بلکه نظام ستـمـگـری اسـت کـه  
ـر و   اساس آن بر بی حقوقی و فـق
نکبت توده ھای میلیاردی مـردم  

نـظـامـی کـه کـار  .  استوار است 
آفرین خوانده میشود اما بـه واقـع  
این نظام نکبت آفریـن اسـت کـه  
ــروت   ــر ث ــف ــر از دو ھــزار ن ــت کــم

زاکـر  . عظیمی را در اختیار دارند 
ــتــس اســاس   ــی ــیــل گ ــرگ و ب ب
مناسبات این نظام را قبـول دارنـد  
و فقط خودشان و امثال خـودشـان  
را دعوت میکنند که کمی اھل  

ھـدیـه  . " بذل و بخشش ھم بـاشـنـد 
ـریـت  " زاکر برگ  ـر اول اکـث ، خـب

رسانه ھای جھان شد تا شاید بـه  
ـنـد   ـبـوالن ـق اھالی گرسنه زمـیـن ب
نگران نباشند افراد نیکـوکـار ھـم  

ایـن دو، گـلـھـای  .  پیدا میشونـد 
سرسبد یک درصـدیـھـای جـھـان  

اما یکی از طیف ھمیـن  .  ھستند 
ـبـاس   ـران ل میلیاردرھـا کـه در ای
خدایی به تن دارد و رھبر فـرزانـه  
ـــشـــود، صـــاحـــب   ـی ـــده مــ خـــوان

ـیـارد دالری    ٩٥ امپراطوری   ـل مـی
ـم   است که یک دسـتـگـاه عـظـی
ـروتـش   نظامی و امنیتی از او و ث

ـنـد  او حـتـی  .  محافـظـت مـیـکـن
ـنـه  "  ثروت شخصی "  ھمین   را ھزی

نقشه ھای شومش مانند حمـایـت  
از بشار اسد و شیخ حسن نصرالله  
ھم نمی کند؛ برای حمایت ھـمـه  
جانبه از آنھا دستـش بـطـور مـدام  

ـران اسـت  تـحـت  .  در جیب مردم ای
حاکمیت او اسـت کـه دخـتـرک  
ـیـن   فقیر در اصـفـھـان دچـار چـن

تــحــت  .  فــاجــعــه ای شــده اســت 
حاکمیت ایشان است که روز بـه  
روز بر کـودکـان کـار و خـیـابـان  
اضافه میشود و کارتن خـوابـھـا،  
ـروت شـخـصـی شـان   که تنـھـا ث
ـتـو و چـنـد تـکـه   شامل یک پ
مقوا مـیـشـود بـه آتـش کشـیـده  
میشود و از ھمـه جـا رانـده مـی  

تحت حاکمیت ایشان است  .  شوند 
کــه تــوده کــارکــن جــامــعــه بــه  
فالکت روز افـزونـی دچـار شـده  

 .اند 
ــس و   ــه ای و گــیــت خــامــن
مارک زاکر برگ تا آنـجـا کـه  
ـر   به تصاحب ثروتھای نـجـومـی ب
میگردد ھمه مـحـصـول نـظـامـی  
است که نفرین اجتماعی جـامـعـه  

این اشخـاص مـدام  .  معاصر است 
در این نظام باز تولید میـشـونـد و  
اساسا باز تولید آنھا انعکـاس بـاز  
تولید مداوم فقر مطلق وسیع تـوده  
ــا اســت  ــی ــردم دن ــاردی م ــی ــل ــی . م

بخشش ھای  میلیاردی بیـش از  
آنــکــه گــره گشــای مشــکــالت   
اساسی زندگی توده مردم بـاشـد،  
ـرای حـفـظ   خود در اساس تبلیغ ب

در امـرایـن  .  این نظام نابرابر اسـت 
ـیـش از ھـمـه   قبیل نیکوکاریھا ب

 میلیاردھا فقیر و میلیاردرھای قلیل
 یاشار سھندی 

 

 8صفحه  



390  شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست   7 

ـریـن  .  شرکت وال مارت به حق تجسم برده داری مدرن است  ـیـشـت شرایط کار در این بزرگترین شرکت بـا ب
ـر .  تعداد کارگران در آمریکا از بدترین شرایط کار است  . دستمزدھا ھمیشه حداقل ھستند و بارھا زیر خط فـق

وال مارت از دشمنان قسم خـورده مـتـشـکـل شـدن کـارگـران  .  مدیریت از ساعات استراحت کارگران می زند 
ـر    ١ روز    / org.thinkprogress://httpسایت  . و و و . ساعات کار نامنظم و کم ھستند . است  دسامبر خـب

ـنـگـز " داد که در واکنش به خبر قصد افزایش حداقل دستمـزد تـوسـط شـھـرداری شـھـر   ـری " دزرت ھـات اسـپ
کالیفرنیا، شرکت وال مارت تھدید کرد که طرح خود برای ایجاد یک مـغـازه در ایـن شـھـر را بـه تـعـویـق  

دسامبر در اخبار محلی شھرک فوق آمده بود که شورای جدید شھر الیـحـه افـزایـش    ٢ روز  .  خواھد انداخت 
 .حداقل دستمزد را در واکنش به تھدید وال مارت از دستور بحث خارج کرده است 

ـتـی   تالش برای افزایش حداقل دستمزد اتفاقا در واکنش به فشار اجحافات ھمینگـونـه شـرکـتـھـای مـال
میلیاردر شروع شد و اگر در انتظار اجازه شرکتھایی چون وال مارت و مک دونالـد مـی مـانـد شـاھـد ایـن  
ـتـظـر اجـازه   جنبش عظیمی که اکنون بحث ھمه رسانه ھا شده است نمی بودیم و اگر از این جا به بعد ھم من

ـیـن کـارگـری فشـارھـا را  .  این شرکتھا بمانیم یک عباسی ھم بر دستمزدھایمان اضافه نخـواھـد شـد  فـعـال
  افزایش خواھند داد 

 کارگران جواب شرکتھای قلدر را خواھد داد 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ای از مصاحبه با مـعـلـمـی بـه نـام    خالصه "  فرھنگیان نیوز " سایت  
قرار بـود آمـوزش در  : "محمدرضا نیک نژاد منتشر کرده تحت عنوان 

ای    امـا نـکـتـه .  این مصاحبه خواندنی است ". ایران رایگان باشد اما 
ـر آن   ـت ـی را که باید در این مصاحبه برجسته کرد ھمانی است که در ت

 ھایشان را  دروغ
 کشیم شان می به رخ

قانون كـار جـمـھـوری اسـالمـی آمـده کـه دسـتـمـزد    ٤١ در ماده  
سـبـد مـعـیـشـت      كارگران ھر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و ھزینه 

ـتـه ھـیـچـکـدام از ایـن  .  یك خانواده چھار نفره تعیین شود  ـب این رژیم ال
برد و نه در بحث بر سـر دسـتـمـزد از کسـی    ھا را نه بکار می   شاخص 

دھـد    در بھترین حالت به بانـک مـرکـزی دسـتـور مـی .  کند   قبول می 
یک رقمی که رژیم بتواند با آن کار و بارش را راس و ریـس کـنـد  

ـبـول  .  به جامعه اعالم کند " نرخ تورم "بعنوان   برای کارگران این قابـل ق
ـر سـر حـداقـل   نیست و جنگ و گریز آنھا در این چھار دھه با رژیم ب

 . دستمزد شاھد این موضوع است 
اما جدا از آنچه را که رژیم در ویترین قوانینـش بـه نـمـایـش مـی  

کارگران چقدر باید باشـد؟  "  دستمزد پایه " و یا  " حداقل دستمزد "گذارد،  
، دستـمـزدی اسـت کـه کـارگـر،  "دستمزد مکفی "حداقل دستمزد و یا  

بعد از کسر مالیات و بدون احتساب پاداش و اضافه کـاری، در آخـر  
بـه    –ساعت در ھفته تجاوز نکند    ٤٠ با ساعت کاری که از    –روز  

این درآمـد  .  شود   ھم گفته می " درآمد خالص "آورد، که به آن    دست می 
ـره    ٤ خالص، درآمدی است که بطور متوسط زندگی یک خانـواده   ـف ن

ـرژی   ـرق و آب و  ( را از نظر تغذیه، مسکن، بھداشت، پـوشـاک، ان ب
ـقـل  ) گاز  ـنـه حـمـل و ن ، تحصیل، آب آشامیدنی، مھد کودک و ھـزی

  ١٠ عالوه بر مخارج یادشده، درآمد خالص باید شامل  .  کند   تأمین می 
 . درصد از دستمزد کارگر نیز برای موارد غیرمترقبه باشد 
ـر کـش و قـوس  ھـای عـوامـل    فعالین کارگری خودشان را درگـی

ـرویـن مـحـمـدی .  کنند   متعدد رژیم نمی  ـقـول پ ـلـث سـه  : " ب ـیـت مـث ـل ك
ـیـسـت   گرایـی شـورای عـالـی كـار بـازی   جانبه  ـیـش ن ـبـش  ".  ای ب جـن

ـنـدگـان خـودمـان   کارگری حرفش این است که با تشکـل و بـا نـمـای
ـم کـرد و حـداقـل دسـتـمـزد را بـه   دستمزد مکفی را محاسبه خـواھـی

ھمین یک ھفته پیـش بـود کـه  . زنیم   ھای عوامل رژیم گره نمی   بازی 
اعتراف کرد کـه حـداقـل  " خانه کارگر "یکی از سران نھادھای سر به  

دستمزد کارگران ھزینه زندگی یک ھفتـه کـارگـران را ھـم تـأمـیـن  
توانند و بارھا چنین کـاری ھـم کـرده    فعالین کارگری می .  کند   نمی 

اند که در شھری مثل تھران دستمزد مکفی را محـاسـبـه و طـبـق آن  
کارگران حداقل دستـمـزدی را کـه  . خواھان حداقل دستمزد پایه باشند 

 !پذیرند   کند، نمی   رژیم ھمانند ارباب روستاھا به آنھا تحمیل می 

 حداقل دستمزد چقدر باشد؟

ـم سـال  !  سال دروغ و تباھی   ٤٠ نزدیک به  .  آمده است  ـرای ھـمـیـن نـوع    ١٣٥٧ انقالب عظـی ـقـالبـی ب ان
ـنـد   ـت ـرف ـبـات را پـذی مطالبات بود و رھبران جمھوری اسالمی با دروغ و تزویر آخوندی در ظاھر ھمه این مطال
. که سوار انقالب بشوند تا سر فرصت به آن مطالبات بی اعتنائی کنند و مطالبه کنندگان را ھـم سـرکـوب 

ـرگـردد .  قرار بود ھمه آزادی بیان داشته باشند . قرار بود آب و برق رایگان شود  ـرار  .  قرار بود آخوند به حوزه ب ق
قرار نبود کسی بخـاطـر عـقـایـد  . سال جنگ بشود و میلیونھا نفر جان ببازند   ٨ نبود برای فتح کربال و قدس  

قرار نبود بر سر کسی حجاب اجـبـاری  .  قرار نبود کشوری از روی زمین محو شود . سیاسی اش اعدام شود 
ـبـود کـه  .  قرار بود ھمه خانـه داشـتـه بـاشـنـد .  قرار بود کارگران آزادی اعتصاب داشته باشند . بکنند  ـرار ن ق

قرار نبود دستـمـزدھـا چـنـد  .  قرار بود کارگران آزادی تشکل داشته باشند . کارتون خوابی نرم آن جامعه بشود 
قرار نبود قراردادھای کار مـوقـت  . قرار نبود دستمزد چند بار زیر خط فقر بشود . ماه چند ماه پرداخت نشوند 

 . قرار نبود زن بودن جرم باشد . قرار نبود کسی بخاطر مسلمان نبودن شھروند درجه دوم و سوم بشود . بشوند 

ـر   ایلنا گوشه ھائی از سخنان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه جمھوری اسالمی در کھگیلویه و بـوی
او به روستائی بـودن خـود و  !  است و ھیچ "  چاپلوسی " احمد را منعکس کرده که بقول جوانمیر مرادی فقط   

رئیس جمھورش اشاره می کند و بطور ضمنی در صحبتھایش اشاره می کند که چگونه نظامـش دمـار از  
ـر  " کـنـد کـه    به وضعیت اشـتـغـال اشـاره مـی .  زندگی روستائی و غیرروستائی را در این کشور در آورده  وزی

ھای شغلی بـکـار بسـتـه    ھای مستمر و متعددی را برای ایجاد فرصت   تالش : "و راه حلش ھم ". بیکاران است 
و راه حـلـش  ".  درصد کارگران قرارداد موقت دارند   ٩٠ "کند که    به ناامنی شغلی اشاره می ". و خواھیم بست 

دھم که تمام تالش خود را برای اصالح این وضعیت و مقابله بـا نـاامـنـی شـغـلـی    به کارگران قول می : " ھم 
ای و روحـانـی کـارگـران را لـه کـرده    توسعه خمینی، خـامـنـه " اعتراف می کند که  ".  کارگران بکار گیرم 

این وضعیت را قبول نداشته و ھمواره بر احترام گذاشـتـن بـه قـدر و مـنـزلـت کـارگـران  : " جواب ایشان ". است 
ـفـت و گـاز  : " کند   به عدم پرداخت دستمزد و مزایای کارگران اشاره می ."  تأکید دارد  چھار ھـزار کـارگـر ن

ـنـھـا راه : " جواب ایشـان ھـم ".  شود   ای پرداخت نمی   گچساران فعال ھستند که حقوق آنھا به نحو شایسته  حـل    ت
به وضعیت دستـمـزد کـارگـران  ".  ھا است   ھا و آئین نامه   رفع مشکل در این زمینه تغییر در برخی از بخشنامه 

ھای گذشته کمتر از حتی تورم دستکاری شده خـودشـان بـوده و جـوابـش ھـم    در سال " اعتراف می کند که  
 ." کمتر از نرخ تورم تعیین شود   ٩٥ قول می دھم نگذارم میزان دستمزد سال  : "اینست 

مـی  .  ھیچ وزیر و رئیس جمھوری در جمھوری اسالمی کمتر از این قول و قرارھا را به کـارگـران نـداده 
ـلـکـه  . توان با فاکت نشان داد که بیشتر از این ھم قول داده اند  ـرار، ب کارگران اما حقوقشان را نه با قول و ق

ھـا    تضمین قول و قرار برای کارگر، تشکل کارگری است، که  سرکوب این تشـکـل .  با فاکت می خواھند 
 . اصلی جمھوری اسالمی است " خدمات "از  

 قول و قرارھای وزیر کابینه دولت اسالمی
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ـرجسـتـه اسـت، وآن   یک نکتـه ب
ـر یـک جـزء   اینـکـه اسـاسـا فـق
ابدی زندگی محسـوب مـیـشـود  
نه پـدیـده ای مـربـوط بـه نـظـام  

فقر جز سرشـت بشـریـت  .  طبقاتی 
معرفـی مـیـشـود نـه پـدیـده ای  
ـقـاتـی  . مربوط به سرشت نظام طـب

فقر پدیده منحصر بـه فـرد نـظـام  

سرمایه داری نیست امـا در ایـن  
ـیـاردی   ـل ـر بـه ابـعـاد مـی ـق نظام ف
توسعه یافتـه و از سـوی دیـگـر  
ثروت جامعه، که به شـکـل پـول  
ــد،   ــدھ ــش مــی ــای ــم خــودش را ن
انحصارا به صورت ارقام نجـومـی  
ـیـت بسـیـار   ـل ـیـار یـک اق در اخت

ـرار گـرفـتـه اسـت  ایـن  .  ناچیـز ق

ـیــش از آنـکــه   ـروت نـجــومـی ب ث
ــبـوغ شــخـصـی امـثــال   ـیــجـه ن ـت ن
ـیـجـه   گیتس و زاکربرگ باشد نت

ـبـوغ  .  کارکرد ایـن نـظـام اسـت  ن
ـیـد کـاالیـی   ایشان منجر بـه تـول
شده، در اینـجـا کـاالیـی بـه نـام  
ـیـاردھـا   ـل دنیای مجازی، که مـی
دالر پول کـامـال واقـعـی نصـیـب  

ــر  .  ایشـان کــرده اســت  ـی ــق ــرا ف ـق ف
ـلـکـه   نیستند چون نبوغ نـدارنـد، ب
بخاطر این است که فقط امـکـان  
فروش نیروی کـارشـان را دارنـد،  
که یا برای آن مشتری نیست یـا   
ـیـن   نازل ترین قیمت برای آن تـعـی
ـنـان   میشود و ھر گـاه کـار آفـری
الزم بدانند ایـن جـمـعـیـت از نـان  
خوردن ساده ھم ساقط میکننـد و  
دولت ھم با تمام قوا آنھا حـمـایـت  
مـیـکــنـد و بـا ھـمـان قـدرت از  
ــان   ــول ایش ــا دالر پ ــاردھ ــی ــل مــی

 . محافظت میکند 
ــن   ــا بــرای بــرھــم زدن ای م

ــالش   ــه ت ــاعــادالن ــات ن ــاســب مــن
برای ایجاد دنیایی کـه  .  میکنیم 

ـیـازمـنـد   در آن نه کسی  خودرا ن
ترحم  و نیکوکاری دیگران حـس  
کند، و نه کسی به امید شـانـس  
بنشیند تا شایـد روزی در خـانـه  
ــی کـــه   ــای ــد، دنــی ــزن اش را ب
ــگـــان از   ـرابــرھـــم ــخـــورداری بــ ب
امکانات جامعه در آن تضـمـیـن  

 .  شده باشد 

ــا و حــذف خــدمــات   ــھ ســرکــوب
اجتماعی ھموار کـنـد، مـایـکـل  

آلترناتیوی وجـود  " کازین با اعالم  
ـرای  " ندارد  مـی خـواھـد تـالش ب

ایجاد آلترناتیو دیگـری را عـبـث  

اما دیدیم که حداقـل  .  اعالم کند 
ـر   ـراب ـیـوی در ب ـرنـات ـت در سیاتل آل
ـریـت قـد   آلترناتیو احزاب وال اسـت
ـراضـات   علم کرد و با پالتفرم اعـت
خیابانی، توجه چـپ جـامـعـه را  

مایکل کازین  .  به خود جلب کرد 
به سیاست پارلمانی چشم دارد و  
دنیای سیاست را ھم آنجا تعـریـف  

ـیـل مـی کـنـد  ــل جــامـعــه  .  و تـح
ـفـاقـا   آمریکا اما نشان داد کـه ات

ـری   آلترناتیوی در حال شکـل گـی
ــراض   ــت ــم بــه اع اســت کــه چش
خیابانی و به نارضایتی عمومـی  

ای از آن را در    دارد که گـوشـه 
ــم  ــبــش اشــغــال شــاھــد بــودی ــن . ج

ـرنـی سـانـدرز   آلترناتیوی که بـه ب
ــا اســم    اجــازه مــی  ــد ب مــن  " دھ

ـیـن  "  سوسیالیست ھستم  ـپ وارد کـم
ـیـت   انتخابـاتـی بشـود و مـحـبـوب

آلترناتیوی کـه  .  ای پیدا کند   ویژه 
ــون را وادار   ــت ــن ــی ــالری کــل ھــی

ــیــن   مــی  ــلــوی دورب ــد ج ــن ھــای    ک

ــد کــه   ــن اعــالم کــن ــوی ــزی ــوی تــل
داری را از    خــواھــد سـرمــایــه   مـی 

 .دست خودش نجات بدھد 
ـیـا بـدون فـراخـوان بـه ایـن   دن
آلترناتیو آن منجـالبـی اسـت کـه  

ھا و جـورج    کسانی مثل کلینتون 
بوش برای مـا درسـت کـردنـد و  

ــثــل  " چــپ "  ــریــب م ــف ھــای عــوام
در آن    Dissentنویسنده مجلـه  

ــی  ــا م ــه    شــن ــد و روحــی ــن کــن
 . گیرند   می 

 سوسیالیستھای قالبی آمریکا
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رای:  از ن ب ی پ م آزادی  ک

 جعفر عظیم زاده
اتحادیـه ھـا و سـازمـانـھـای  :  به 

 کارگری 
درخـواسـت حـمـایـت از  :  موضـوع 

ـیـن کـارگـری و کـارگـران   فعـال
 زندانی در ایران 

 
 !خانمھا و آقایان 

جعفر عـظـیـم زاده رئـیـس 
اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
ــت بــرای  ــی ــال ــع ــل ف ــی ــه دل ب
تشکیل اتـحـادیـه و دفـاع از 
حقوق کارگران ایران به شـش 
سال زندان محکوم شـده اسـت 
و اکنون در زنـدان اویـن بسـر 

 .میبرد
در حکم کتبی دادگاه بـه 
آقای جعفر عظیم زاده جـرایـم 
او چنیـن فـرمـولـبـنـدی شـده 

اقــدام عــلــیــه امــنــیــت :  اســت
ملی، بر ھم زدن نظم عمومی 
و تبلیغ علیه نظام جـمـھـوری 
اسالمـی، تشـکـیـل اتـحـادیـه 
آزاد کارگران ایران، اتـحـادیـه 
سراسری کارگران اخراجـی و 
بیکار، کمیته پیگیری ایجاد 
تشــکــلــھــای آزاد کــارگــری، 
سازماندھی طومار اعتراضی 
چھل ھزار نـفـری کـارگـران، 
تجمعات در مقابل مجـلـس و 
وزارت کار حول ھمین طومار 

با خواست افزایـش دسـتـمـزد، 
مدیریت و شرکت در تجمعات 
و اعــتــصــابــات کــارگــری، 
شکایت از مسئولین صـنـدوق 
سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی، 
نشست و بـرخـاسـت بـا دیـگـر 

تشکلھای کارگری، سازمـان 
دادن و شرکت در مراسمھـای 
اول ماه مه، شرکت در تجمـع 
جلو مجلس شورای اسـالمـی 

 ـ...و اداره کار در تھران و
جعفر عظیم زاده یـکـی از 
رھبران شناخته شده کارگری 
ــا کــنــون  ایــران اســت کــه ت
چندین بار به جرم فعالیتھای 
کارگری بازداشت و زنـدانـی 

 .شده است
قــبــال شــاھــرخ زمــانــی و 
تـعــداد دیــگــری از فــعــالــیــن 
کارگری و مدنی به جرایمی 
از ھمین نوع زندانی شـدنـد و 

 .در زندان جان باختند
اکـنـون خـانـواده جـعـفـر و 
ھــمــه فــعــالــیــن کــارگــری و 
کارگـران مـعـتـرض ایـران بـه 
شدت نگران جـان و سـالمـت 
جعفر عظیم زاده ھستند و این 
اقدام جمھوری اسالمی علیـه 
فعالین کارگری میتواند جان 

جــعــفــر را ھــمــانــنــد شــاھــرخ 
 .زمانی به خطر بیندازد

ما از ھمه اتحادیـه ھـا و 
سازمانھای کارگری انـتـظـار 
داریم که برای آزادی جـعـفـر 
عظیم زاده و ھـمـه فـعـالـیـن 
کــارگــری اقــدامــات الزم را 

 .بعمل آورند
کــارگــران و مــردم تــحــت 
ستم ایران از شما توقع دارنـد 
کــه ضــمــن خــواســت آزادی 
جـعــفـر عـظــیـم زاده و دیـگــر 
فــعــالــیــن کــارگــری رژیــم 
جمھـوری اسـالمـی را تـحـت 
فشار قرار بدھید و قـاطـعـانـه 
از خــواســت کــارگــران ایــران 
بــــرای آزادی تشــــکــــل و 

 .اعتصاب حمایت کنید
 

ـم   کمپین برای آزادی جعفـر عـظـی
 زاده 
 ٢٠١٥ نوامبر    ٢٩ 

  6از صفحه  

 نامه کمپین برای آزادی جعفر عظیم زاده
  به اتحادیه ھا و سازمانھای کارگری
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اعتراض بھ حکم و  در  
ـم زاده   دستگیری  ھـم    جعفر عظـی

ــنــی در مــدیــای   ــی ــپ ــنــون کــم اک
ـلـگـرام و   اجتماعی از جملـه در ت
فیس بـوک در جـریـان اسـت و  
خواست آن آزادی فـوری و بـدون  
ـم زاده و   قید و شرط جعفـر عـظـی

ایـن  .  لغو حکـم زنـدان وی اسـت 
ـر و   کمپین ھر روز با نیروی بیشـت

 . ھمبستگی بیشتر تداوم دارد 
ھمچنین تا کنون اعتـراضـات  
ـر   ـری جـعـف بسیـاری بـه دسـتـگـی

ـم زاده و   سـال حـکـم او    ٦ عظـی
ـرخـی از    شده  است که گزارش ب

 :آنھا را در زیر میخوانید 
بدنبال اعالم شش سال    -

ر   ف رای جع دان ب م زن حک
اتـحـادیـه آزاد    عظیم زاده دبیر 

ـم   ـی کارگران ایران و سه سـال و ن
برای جمیل محمدی از اعضـای  
ـره ایـن اتـحـادیـه ، از   ھیات مـدی
ـران   سوی اتحادیه آزاد کارگران ای
نامـه ای بـه آی تـی یـو سـی  

کنفدراسیون بین المللی اتحـادیـه  ( 
آی  .  نوشته شـد )  ھای کارگری 

تی یو سی در خصوص شکـایـت  
ــیــده از جــانــب اتــحــادیــه آزاد   رس
کارگران و دیـگـر تشـکـل ھـای  
ـنـی   کارگری موجود در ایران مـب
ـران   بر فشار و تھدید بر روی رھـب
ـتـی از   کارگری، نامه ای شکای
دولت ایران به  ای به آی ال او،  
سازمان جھانی کار ارسـال کـرده  

بـخـشـی از ایـن نـامـه بـه  . است 
پرونده جعفر عظیم زاده و اتھامـات  
ـر آنـھـا را   وارده بر او که در بـاالت
ــم، اشـاره دارد و در آن   ـرشـمـردی ب

 : چنین آمده است 
ــه،    ٨ در  "  ــوری ،  ٢٠١٥ ف

جعفر عظیم زاده، رئیـس اتـحـادیـه  
) اتحادیه آزاد کارگران ایران ( آزاد  

و جمیل محـمـدی عضـو ھـیـات  
  ١٥ مدیره اتحادیه آزاد در شعبـه  
  ٣ / ٥ دادگاه انقالب به ترتیب بـه  

سال حبس برای فعالیتـھـای    ٦ و  
اتحادیه کارگری خـود مـحـکـوم  

ـنـده  .  شدند  آنھـا ھـمـاھـنـگ کـن

ـرای    ٤٠٠٠٠ کمپیـن   امضـا ب
درخواست افزایش حداقل دستـمـزد  

 .بودند 
ـم   به طور خاص، آقـای عـظـی
ـبـانـی   زاده به اتھام جمع آوری و ت
به قصد اقدام علیه امنیـت مـلـی  

مـاده  ( و برھم زدن نظم عـمـومـی  
) قانون مجـازات اسـالمـی   ٦١٠ 

ـیـغ    ٥ به   ـل ـب سال ، و بـه اتـھـام ت
علیه نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی  

قــانــون مــجــازات    ٥٠٠ مــاده  ( 
بـه یــک ســال زنــدان  )  اسـالمـی 

ـیـن او    . ه است محکوم شد  ھمچن
از عضـویــت در احــزاب و گــروه  
ھای سیاسی و فعالیت از طـریـق  
ـیـت   اینترنت و رسانه به اتھام فعـال

از    ٢٣ مـاده  ( ھای غیر قانونی  
به مدت  )  قانون مجازات اسالمی 

و در    " . دو سال منـع شـده اسـت 
ـر شـمـردن   آخر این نامـه ضـمـن ب
ـیـن   موارد شکـایـات رسـیـده، چـن

ـری شـده اسـت  مـا  :"  نتیـجـه گـی
ــوری   ــھ ــم ــه ج اصــرار داریــم ک
اسالمی ایران گـام ھـای الزم را  
ـیـق  بـا اصـول آزادی   برای تـطـب

ما مطمئن ھستیـم  .  بردارد   تشکل 
که موافقت بالفاصله  زندگی و  
کرامت میلیون ھا نفر از زنـان و  
مردان کارگر ایران را بطور قـابـل  
. مالحظه ای بھبود مـی بـخـشـد 

ـتـه   لطفا این ارتباط را برای کـمـی
آزادی تشکل بفرستید تا در طـول  
ــیــدگــی   ــســه نــزدیــکــشــان رس ــل ج

 "..شود 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا  
احساس مسئولیت باال نسـبـت بـه  
ــیــل   ـرش تــحـم رونـد رو بـه گســت
شرایط برده وارتر بر طبقه کـارگـر  
ایران و اعالم مقابله قـاطـعـانـه بـا  
ـیـن دارد کـه   ـق چنیـن رونـدی، ی
محبوس کردن جعفر عظیم زاده و  
ــش   ــه جــنــب ــعــرض گســتــرده ب ت
کارگری و جنـبـش مـعـلـمـان نـه  
ــھــا مــفــری بــرای تصــمــیــم   تــن
ــیــن   ــریـان چـن ــرنـدگــان و مـج گـی
ـلـکـه   سیاستھایی نخواھد داشت ب

لحظه به لحظه بر عمق و دامـنـه  
ــزجــار عــمــومــی از   ــفــرت و ان ن

  .وضعیت موجود خواھد افزود 
ـر زنـدانــی کــردن   ــراب مـا در ب
ــم زاده و صــدور و   ــی ــر عــظ ــف جــع
ـیـه   ـر عـل اجرای احکام سنگـیـن ب
دیگر فعالین کارگـری ھـمـچـون  
محمود صالحی ھـا لـحـظـه ای  

ـم کـرد  سـرمـایـه  .  سکوت نخواھـی
ــه   داری حــاکــم بــر ایــران دامــن
سرکوبش را به پایین تریـن سـطـح  
مطالبات و اعتراضات کـارگـری  

ـتـی  . کشانده است  ـیـن وضـعـی چن
مسئولیت بسیار سنگینـی را نـه  
تنھا بر دوش ما در اتحـادیـه آزاد  
ـر دوش   ـلـکـه ب ـران، ب کارگران ای
ـیـه نـھـادھـا و   ھمه کارگران، کـل
ـران و   سازمانھای کارگری در ای

مـا بـا درک  .  جھان می گذارد 
عمیق از این مسئولیت  و تاکـیـد  
ـر   بر خواسـت آزادی فـوری جـعـف
عظیم زاده و دیـگـر کـارگـران و  
ـیـب   معلمان زندانـی و مـنـع تـعـق
قضــائــی آنــان، ھــمــه کــارگــران،  
تشکلھا و نھادھای کارگری در  
ــر جــھــان را بــه   ــرتــاس ــران و س ای
ـر   ـراب ـراض در ب ایستادگی و اعـت

ـیـن شـاخـص   محبوس کردن فـعـال
ــش کــارگــری و جــنــبــش   ــب ــن ج
معلمان فرا می خوانیم و از آنـان  
میخواھیـم در صـفـی مـتـحـد و  
ـر   ـراب ـراض در ب یکپارچـه بـه اعـت
محبوس کردن جعفر عظیم زاده و  
ــن   ــالــی ــع ــگــر ف ــدان دی ــداوم زن ت
ــلــمــان   ــبــش مــع ــن کــارگــری و ج

 .".برخیزند 
ــیـب زنـدانــی شــدن   ـرت بـدیـن ت
ـم زاده بـه کـارزاری   جعفـر عـظـی

از جملـه  .  برای آزادی او دامن زد 
سال حکم زنـدان    ٦ در اعتراض به  

ـم زاده تـا کـنـون   ـر عـظـی به جعـف
ـلـف کـارگـری   تشکل ھای مخت
چون سندیـکـای شـرکـت واحـد،  
سندیکای کارگران نقاش اسـتـان  
ـرای   البرز، کمیته ھـمـاھـنـگـی ب
کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھــای  
کارگری، کمیته پیگیری ایجـاد  
ــھــای کــارگــری ایــران،   تشــکــل
کمیته دفـاع از شـاھـرخ زمـانـی  

ـیـه داده انـد  ـیـان ـیـن در  .  ب ھـمـچـن
ایـن مـوضـوع از    اعتراض بھ 

سوی فعالین کارگری از مراکـز  
مختلف کارگری به اتحادیه آزاد  
کارگران ایران نـامـه ھـایـی داده  

نیـز از   بیانیه ھایی    است و شده  
ران و ســوی   ب ــن    رھ ــالــی فــع

است کھ  کارگری منتشر شده  
ده   ھا حکم صادر ش در آن

رای  ــعــفــر عــظــیــم زاده و    ب ج
دستگیری او به عنوان مصـداقـی  
ـراضـــات   ـتــ ـرکـــوب اعــ بــرای ســ
ـراض   کارگری در ایران مورد اعـت

 .   شدید قرار گرفته است 
ـر    - کمپین برای آزادی جـعـف

عظیم زاده در مدیای اجتـمـاعـی،  
ــیــس بــوک   ــلــگــرام و در ف در ت
شـکـل گــرفـتـه  و فضـایـی از  
ـری و   اعتراض بـه ایـن دسـتـگـی

ـرپـا    ٦ حکم   ـرای او ب سال زندان ب
 . شده است 

ـرای آزادی    - ـــن بــ ـی ــ ـپ کـــمــ
ـیـن   ـپ ـیـز، کـم کارگران زنـدانـی ن
ـم زاده را   برای آزادی جعفر عـظـی
یک اولویت مـھـم خـود تـعـریـف  
کرده و در بخشی از اطالعیـه آن  
ـیـن   در رابطه بـا ایـن کـارزار چـن

 :آمده است 
ـم زاده بـه جـرم  "  جعفـر عـظـی

ــوق   ــگــیــری و دفــاع از حــق پــی
ــرای   ــبــارزاتشــان ب کــارگــران و م
داشتن یک زندگی انسـانـی بـه  

. سال زندان محکوم شـده اسـت   ٦ 
ـیـن کـارگـری و مـعـلـمـیـن   فعـال
معترضی چون بھنام ابراھیم زاده،  
مــحــمــد جــراحــی، آرام و فــواد  
زندی، رسول بـداقـی، اسـمـاعـیـل  
ــیــرضــا ھــاشــمــی،   ــدی، عــل ــب ع
ــری، مــحــمــود   ــب ــن ــرضــا ق ــدال ــب ع
بھشتی، علی اکبر باغانی ھمـراه  
ـیــن   بـا شــمـار بسـیــاری از فـعــال
سیاسی دیگر ھـم بـا جـرم ھـای  

ــد  ــدانــن ــه در زن مــحــمــود  .  مشــاب
ـیـز بـه   سـال زنـدان    ٩ صالحـی ن

مــحــکــوم شــده اســت و خــطــر  
ــم تــھــدیــد   ــری او را ھ ــی ــتــگ دس

  .میکند 
ـر   تحمیل ریاضت اقتصـادی ب
کـارگـران و کـل جـامــعـه و در  
کنار آن تشدید سرکوبھا و فشـار  
بر روی رھبران کارگری دو جـزو  
مھم سیاست دولت روحـانـی بـعـد  
از توافق اتمی تحت عنوان جـذب  
سرمایه و فراتر از آن خروج رکـود  
و نجات اقتصاد در ھم شـکـسـتـه  

  .حکومت اسالمی است 
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بیش ازیک سال اسـت دولـت  
تجمیع بیـمـه ھـای  "روحانی طرح  

ـنـجـم  "  درمانی  را  تاپایان برنامه پ
ـرای اجـرا اعـالم   دولتش تھـیـه وب

ـر اسـاس ایـن طـرح  .  کرده است  ب
ـیــمـه ھـای مـوجــود کــه   ھـمـه ب

ـیـمـه گـر    ١٧ شامل   سـازمـا ن ب
بزرگ و در راس آنـھـا سـازمـان  
تامین اجتماعی  می بـاشـنـد بـا  
ــرح   ھــمــدیــگــر ادغــام کــرده و ط

ــران "  ــیــمـه ســالمــت ای " سـازمــان ب
در اردیبھشت مـاه  .تشکیل میشود 

ــر کــار،     ٩٤ سـال   ـیــعـی ، وزی رب
ـیـمـه ھـا   ضمن تاکید بر تجمیع ب
واجرایی شدن این طرح  به بـھـانـه  

" یکسان سازی خدمات درمـانـی " 
چـگـونـگـی  "  تاکیـد کـرد کـه  

اجرای مـوضـوع بسـتـه خـدمـات  
ــی یــکــســان را اعــالم و   درمــان

 ."بخشنامه می کنم 
ـیـعـی،   ـبـال اظـھـارات رب به دن
دولت، وزارت کار و بـھـداشـت بـا  
ـفـود   ھمکاری سایر ارگانھای بـان
ـیـمـه ھـای   نظام موضوع تجمیع ب
ـیـمـه گـر   درمانی و سازمانھای ب

ـنـد  دولـت  .  را پیگیـری مـی کـن
تصمـیـمـش را گـرفـتـه و وزارت  
. بھداشت مجری طرح خواھد بـود 

ـر بـھـداشـت   در ھـمـیـن مـورد وزی
ــتــان امســال مــدعــی   اوایـل تــابس

ھا دو نتیجـه    اصل تجمیع بیمه : شد 
ابتدا بسیج مـنـابـع  :"  خواھد داشت 

ھـمـزمـان  "! و سپس استانداردسازی 
با تجمیع بیمه ھا قرار است طـرح  
جدید بیمـه سـالمـت بـه اجـرا در  

ـیـایـد  طــرح  جـدیــد حـکـومــت  !  ب
ـران "  نـام  "  سازمان بیمه سـالمـت ای

در بـخـشـی از اسـنـاد ایـن  .  دارد 
ـیـه امـور  :" سازمان آمده اسـت  کـل

مربوط به بیمـه سـالمـت در ایـن  
ــمــرکــز مــی  . شــود   ســازمــان مــت

ـیـمـه   اساسنامه جـدیـد سـازمـان ب
سالمت ایران با پیشنھاد معـاونـت  

 -رسد   به تصویب ھیأت وزیران می 
ھـا و مـراکـز مـلـکـی    بیمارستـان 

صندوق تـأمـیـن اجـتـمـاعـی کـه  
درمان مستقیم را برعھده دارند بـا  
حفظ مالکیت در اختیار صـنـدوق  
مذکور بـاقـی مـانـده و مـطـابـق  
مقررات به سازمان بیمه سـالمـت  
 -ایران فروش خدمت خواھند نمود 

ـقـول    دارایی  ھا، تعھدات، اموال مـن
ـقـول، مـنـابـع انسـانـی،   ـرمـن و غـی
ـبـاری، امـکـانـات،   مالی و اعـت
ساختمان و تجھیـزات مـربـوط بـه  

ــه  ــم ــخــش بــی ــه    ب ھــای درمــان ب
ــن   ــأمــی ــدوق ت ــای صــن ــن ــث اســت
اجتماعی با تشخیص معاونت بـه  
سازمان بیمه سالمت ایران منتقـل  

اعتبـارات مـربـوط بـه  .  گردد   می 
حوزه درمان نیز براساس عمـلـکـرد  
در قبال ارائه خدمات و محاسـبـه  

ــه  ــه    ب ــعــرف ــخــشــی از ت ــوان ب عــن
ــاقــی در قــالــب بــودجــه   ــق ــح ــت اس

ـنـی مـی   سنواتی پیش  ـی -گـردد    ب
ـرداخـت   عقد قرارداد و ھـرگـونـه پ
ـرای   مازاد بر تعرفه تعیین شـده ب
آن دسته از خدمات تشـخـیـصـی،  
بھداشتی و درمانی که در بسـتـه  
بیمه پایه سالمـت اعـالم خـواھـد  

ـیـمـه  ھــای    شـد تـوسـط شــرکـت ب
تجاری و سازمان بیـمـه سـالمـت  
ــقــی و   ــی ــق ــران بــا اشــخــاص ح ای
حقوقی تحت ھر عـنـوان مـمـنـوع  

 ."است 
ــنـد مصــادره   در واقــع ایــن س
سازمان تامین تامین اجـتـمـاعـی  
بــه بــھــانــه یــکــســازی خــدمــات  

ایـن سـازمـان  .  درمانی می باشد 
بزرگترین سازمان بیمه گر کشـور  
ــای   ــه ادع ــه ب ــد ک ــاش ــی ب م

ـر    ٣٠ حکومت بیش از   ـف میلیون ن
صرف نـظـر  .  را تحت پوشش دارد 

ــن ســازمــان چــه   ــکــه ای از ایــن
ـرای     ٣٠ خدماتی و پـوشـشـی ب

میلیون نفر میدھد، و کـارگـرن و  
مردم با دھھا مانع و کارشـکـنـی  
ـبـایـد   روبرو می باشند، ذره ای  ن
در ایـن شـک کـرد کــه دولــت  
قصــد مصــادره ایــن ســازمــان را  

ــول  .  دارد  ــا پ ــی کــه ب ــان ســازم
کارگران می چرخد و قرار اسـت  
برای کارگران  خدمات درمـانـی  

 .و اجتماعی بدھد 
ـروزارت   در اقـــدامـــی دیـــگــ
ـیـسـت سـازمـان   بھداشت و دولت ل
ـرار اسـت   ھای بیمه گری کـه ق

ــران " در   ـیـمــه سـالمــت ای " طـرح ب
تجمـیـع شـونـد را اعـالم  کـرده  

 : این بیمه ھا عبارتند از . است 
 

صندوق بیمه سازمان خدمـات   -١ 
ـــح  ـل ـروھـــای مســ ـیــ  درمـــانـــی نــ

 صندوق بیمه تأمین اجتماعـی  -٢ 
 صندوق بیمه جـھـادکشـاورزی  -٣ 
 صندوق بیمه شھرداری تـھـران  -٤ 
صندوق بیـمـه شـرکـت مـلـی   -٥ 

 فوالد 
 

ـنـادر و   -٦  صندوق بیمه سازمان ب
 کشتیرانی 

 
ــده  -٧  ــه آیــن ــم ــدوق بــی ــاز   صــن  س
ـیـمـایــی   -٨  ـیـمــه ھـواپ صـنـدوق ب

ـران  ــ ـــی ای ـــوری اســـالم ـــھ  جـــم
ـفـت  -٩  ـیـمـه شـرکـت ن  صندوق ب

صندوق بیمه سازمان صدا و   -١٠ 
 سیما 

 
ــک   -١١  ــان ــه ب ــم ــدوق بــی صــن

 مرکزی 
 

ــک   -١٢  ــان ــه ب ــم ــدوق بــی صــن
 صادرات 
 

 صندوق بیمه بانک تـجـارت  -١٣ 
صندوق بیمه بـانـک مـلـی   -١٤ 
 ایران 

 
 صندوق بیمه بـانـک مـلـت  -١٥ 
ــک   -١٦  ــان ــه ب ــم ــدوق بــی صــن

 کشاورزی 
 

 صندوق بیمه بانک سپه  -١٧ 
ــتــه از ســایــت وزارت   ــرگــرف ب

 .بھداشت رژیم 
  ١٦ به اعتراف خود حکومت  

ـیـمـه    ١٧ سازمان ازاین   سـازمـان ب
گر نقش آنچنان تعیین کننده ای  
ـیـمـه ھـای درمـانـی   در سیستم ب

ـرا کـوچـک بـود و  .  ندارند  اکـث
ـیـمـه   بخش ھای کـوچـکـی از ب
شـدگـان را تـحـت پــوشـش خــود  

ــر اســاس آمــار و ارقــام  .  دارنــد  ب
ــن   ــت ای ــکــوم ــان    ١٦ ح ــازم س

ـیـمـه    ١٠ نزدیک به   درصد کل ب
ـران مـی بـاشـنــد  . شـدگـان در ای

ـیـمـه گـر در   بزرگترین سازمـان ب
ایران سازمان تامین اجتماعـی بـا  
میلیونھا نفر است که ماھانه بیـن  

ــا    ٧  ــوق و    ٩ ت درصــد از حــق
دستمزدھایشان به عنوان حق بیمـه  

دولـت  .  کم می شود، می بـاشـد 
روحانی برای باال کشید سرمـایـه  
ھا و دارایی ھـای ایـن سـازمـان  
که در واقع متعلق بـه کـارگـران  

 . است، نقشه کشیده است 
ــت   ــگــری کــه دول ــل دی ــی دل
اصرار بر ادغـام سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی در طرح بیمـه سـالمـت  

یـکـسـان  "  ایران اعالم کرده بـھـانـه 
مــی  "  سـازی خــدمــات درمــانــی 

ــد  ــاش ــدعـــی اســـت  .  ب ــت م دول
ــه خــدمــات   ــای ارائ ــدارھ ــان اســت
ـیـسـت چــون   درمـانـی یـکـسـان ن
ــیـمــه  ھــاھـم یــکــســان   مـنــابــع ب

ـنـد  بـه ھـمـیـن خـاطـر اول  .  نیـسـت
تجمیع منابع مالی  وبعد یکسـان  
سازی خدمات درمانی را به اجرا  

این ھم بھانه  ای  .  گذاشته است 
ـیـمـه    ١٠ آن  . بیش نیست  درصـد ب

شدگان که ظاھرا تحت پـو شـش  
سازمان بیمه گر می بـاشـنـد    ١٦ 

ـر    ٣٠ با این   میلیون نفری که بنـاب
ادعای حکومت شـامـل پـوشـش  
ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــه ای س ــم بــی
اجتماعی میشوند، در اسـاس از  
نظر دریافت خدمـات درمـانـی و  
برخورداری از مزایای بیمه ھـای  

تفـاوت اسـاسـی بـا  ..  درمانی  و 
ـم  .  ھم ندارند  اسـاسـا کـل سـیـسـت

ـرخـورداری   بیمه ھای درمانی و ب

ــرای   ـران ب از دوا و درمـان در ای
اکثریت مردم کار کـن بـا دھـھـا  
مانع و مشکل و بھـانـه و قـانـون  
وتبصـره حـکـومـت مـواجـه مـی  

 .باشد و بسیار ناچیز است 
ــرایــن ادعــای   ــنــاب یــکــســان  " ب
تـوسـط  "  سازی خدمات درمـانـی 

دولـت یـک دروغ و بـھـانـه ای  
دولـت مـی خـواھـد  .  بیش نیسـت 

منابع مالـی ھـمـه سـازمـانـھـای  
بیمه گر، بویژه تامین اجـتـمـاعـی  
ـم طـرح   را مصـادره و در سـیـسـت
. سالمت بیمه ایران ادغـام نـمـایـد 

اینکه خود این طـرح چـیـسـت و  
چگونه قرار است برنامه یـکـسـان  
سازی خدمات درمانی و بـا چـه  
ـیـایـد،   استانداردھایی به اجرا در ب
ھنوز معلوم نیست و فـعـال دولـت  

" تجمیع بیمـه " و باندھایش در حال  
ـرای   ھستند و در  عـیـن حـال ب
ــیــن   دارایــی ھــای ســازمــان تــام
اجتماعی کیسه ویژه ای  دوخته  

 . اند 
 

طرح "اثرات و تبعات  
برای " بیمه سالمت ایران

کارگران و مردم چه خواھد 
 بود؟ 
 

ـر   ـی ـریـن تـاث اولین و ابتدایـی ت
اجرای این طرح گران شدن ھزینـه  
دوا و درما ن برای کارگران مـی  

متولـی اجـرای ایـن طـرح  .  باشد 
ــداشــت اســت  ــھ وزارت  .  وزارت ب

ــتـان ھــای   ــیـمــارس بـھــداشـت بــا ب
خصوصی از ھمیـن االن وارد زد  
و بند برای گـران کـردن بـاز ھـم  
بیشتر تعرفه ھای درمـانـی شـده  

دفترچه ھای بیمه سازمـان  . است 
تامین اجتماعی از اعتبار افـتـاده  
است و کارگران برای استفـاده از  
خدمات بیمه ای بیمارسـتـانـھـای  
تامیـن اجـتـمـاعـی بـایـد مـبـالـغ  
ـردازنـد  ـپ . زیادی را از جیب خود ب

 خیز دولت روحانی  برای مصادره 
 !تامین اجتماعی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـر   ـت توجیه این بیـمـارسـتـانـھـا گـران
شدن تعرفه ھای درمانی اسـت و  
تعرفه ھا را ھم وزارت بـھـداشـت  

ـیـجـه  .  تعیین و اعالم می کند  ـت ن
دست بردن به جـیـب کـارگـران و  
. دزدی از کـارگـران مـی بـاشـد 

ـنـدی   خدمات درمـانـی تـعـرفـه ب
ھزینه ھای درمانی بـاال  . میشود 

ـیـمـه  .  می رود  ـرچـه ھـای ب دفـت
ــرای ایــن   ــمــاعــی ب ــت ــیــن اج تــام

ـیـسـت  ـر ن ـب ـت و  .  بیمارستـانـھـا مـع
برای مراجـعـه  . قبولش نمی کنند 

ــر   ــنــدگــان صــورت حســاب ب ــن ک
اساس تـعـرفـه ھـای جـدیـد داده  
میشود که کارگران باید از جیب  

ـردازنـد  در یـک کـالم  . خودشان بپ
خصوصی کـردن طـب و درمـان  
انتھای این سیاست جـدیـد دولـت  

در اقـدامـی دیـگــر  .  مـی بــاشـد 
بیمارستانھای تامیـن اجـتـمـاعـی  
ــه   ــان را ب ــدگ ــه کــنــن ــع مــراج

بیمارستانـھـای خصـوصـی طـرف  
قرارداد حواله داده و اعـالم مـی  
ـیـمـارسـتـانـھـای   کنند کـه ایـن ب
ـنـه ھـای   تامین اجـتـمـاعـی ھـزی
بیماران را متقبل نـمـی شـونـد و  
باید کـارگـران و مـردم از جـیـب  

چـنـدغـاز خـدمـات  .  خود بپردازند 
بیمه ای که کارگران از تـامـیـن  
ـنـد،   اجتماعی دریـافـت مـی کـن

طـبـق  .  گران و گرانتر شـده اسـت 
ــی ھــای بــانــدھــای   ــن ــی ــیــش ب پ
حکومتی تـا دوسـال دیـگـر کـه  
ــرانــجــام خــواھــد   ایـن طــرح بــه س
رسید، شاھد رشـد تـعـرفـه ھـای  

درصـد    ٦٧ تـا    ٢٤ درمانی بیـن  
 . خواھیم بود 

ـیـب بـانـدھـای گـرد   ـرت بدین ت
آمده در سازمان تامین اجتمـاعـی  
ھـم کـه پشـت ایـن طـرح دولــت  
ـرای   ـقـال و تـالش ب ھستند، در ت

ـراز  "  قانع  کردن " کارگرا ن بـه اب

رضایت از ایـن طـرح و اجـرایـی  
 .شدن آن برآمده اند 

ــن   ــامــی ــن ت ــد بــی در زد وبــن
اجـتــمــاعــی، وزارت بــھــداشــت و  
دولت روحانی البته سھم باندھـای  
غارتگر و دزد در ایـن سـازمـان  

اینھا ھم دسـت  .  منظور شده است 
ــرای   ــراه ب در دســت دولــت و ھــم
مصادره پـول وسـرمـایـه سـازمـان  
ــتـمــاعـی کــه پــول و   ــیـن اج تـام
سرمایه کارگران می باشـد، وارد  

ھــمـه بــانــدھــای  .  کـار شــده انـد 
ـتـی، از دولـت و   حکومتی و دول
وزارت کار و بھداشت گرفتـه تـا  
باندھای در راس سازمان تـامـیـن  
اجتماعی، مشغول اجرایـی کـردن  
طرح جدید دولت که چـیـزی جـز  
ــر   ــتــن ب مصــادره و دســت گــذاش
ــن   ــرمــایــه و دارایــی ھــای ای س
سازمان نیست، دست به کار شـده  

ـیـشـه  .  اند  این باندھا میخواھنـد ت
ـیـمـه ایـی   به ریشه حق و حقوق ب
ناچیزی که شـکـسـتـه و بسـتـه  
ھنوز کارگران از آن استفاده مـی  
ــن دزدی   ــد، زده و در ای ــن کــن
آشکار سھـم خـودشـان را بـدسـت  

ـیـسـت کـه  .  بیاورنـد  بـی عـلـت ن

روسای بـانـدھـای گـرد آمـده در  
ـرا   سازمان تامین اجتـمـاعـی اکـث
در راس مقامات سـازمـان جـدیـد  

 .قرار دارند " بیمه سالمت ایران "
 

کارگران و مرم بیمه شده 
برای مقابله با این دزدی و 
مصادره آشکارسازمان تامین 
 اجتماعی چه باید بکنند؟ 

از اوایل سال گذشته که ایـن  
ـنـی شـد بـدرسـت   طرح دولت عـل
ـرده   کارگران به اعتـراضـات گسـت
برعلیه این طرح  وسیاست جـدیـد  

کارگـران طـرح  .  دولت دست زدند 
ـبـول نـدارنـد  ـیـمـه را ق . تجمـیـع ب

معتقدند که دولت قصد مصـادره  
اموال و سرمایه و دارایـی ھـای  
سازمان تامین اجتماعی که مـال  
. کارگـران اسـت را در سـر دارد 

ــت   ــاوم ــت مــق ــدرس ــارگــران ب ک
ـرده   سراسری و مـبـارزه ای گسـت
برعلیه این سیـاسـت دولـت را در  

ــتــه انــد  ــتــور خــود گــذاش در  .  دس
تابستان امسال کارگران بارھا در  
مقابـل مـجـلـس،سـازمـان تـامـیـن  
اجـتــمــاعــی، وزارت بــھــداشــت و  
ــیــف   ــث ــیــه ایــن سـیــاســت ک ــل ـرع ب
مصادره تامین اجـتـمـاعـی دسـت  

ــد  ـراض زدن ــه اعــتــ ـر  .  ب ــظــ از ن
کارگـران کـل ایـن طـرح جـدیـد  
ــن   ــامــی ــادره ت ــول مص ــت ح دول

ادعای دولت  . اجتماعی می باشد 
یکسان سـازی خـدمـات  " مبنی بر 
با به اجرا گذاشتن طـرح  "  درمانی 

جدید طرح و نقشـه جـدیـد دیـگـر  
ــی بــرای مصــادره   ــت روحــان دول
چندغاز حق و حقوق بیمـه ای و  
ــران، خصــوصــی   درمــانــی کــارگ
ـنـه   کردن طب، گـران کـردن ھـزی

در  . مـی بـاشـد ..  ھای درمـان و 
برابر سیاسـت تـعـرض و مصـادره  
سازمان تامین اجتماعی، و طـرح  
جـدیـد دولـت  کـه چــیـزی جــز  
گرانتر کردن تعرفه ھای درمانـی  

مـی  ..  ،بھداشت و دوا و درمان و 
بـایـد  .  باشد، نباید ساکت نشسـت 

ـر   طرح و نقشه دولت وباندھایـش ب
علیه کارگران و بیمه ھـایشـان را  

راه  .  برسردولت روحانی خراب کرد 
ـرش   و چاره ای جز مبارزه، گسـت
اعتراضات متحد و سراسری کـل  
طبقه کارگر برای به عقب رانـدن  
این سیاست ضد کارگـری وجـود  

 . ندارد 
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امـــا ھـــمـــه شـــواھـــد بـــی  
سرانجامی کل این سیـاسـتـھـا را  

ـــد  ـــدھ ـی ــ ـــان م ـرش  .  نش ــ ـت ــ گس
اعتراضات کـارگـری و فضـای  
انفجاری اعتراض در میـان مـردم  
ـقـت   ـی به روشنی گویای ایـن حـق

در این کشاکش تنھا حربه  .  است 
در دســت جــمــھــوری اســالمــی  
سرعت دادن به شـتـاب سـرکـوب  

در ایـن شـرایـط کـارگـران  .  است 
ـیـاز بـه حـمـایـت جـھـانـی   ایران ن

ـتــل شــاھـرخ زمــانـی از  .  دارنـد  ق
ــی   ــدان ــران کــارگــری در زن ــب رھ

ـر    ١٣ رجایی شـھـر در   ـتـامـب سـپ
  ٧ روز  .  یک ھشدار جھانی است 

ـیـز کـورش بـخـشـنـده از   نوامبر ن
ــنــاس   ــرش ــر س ــره ھــای دیــگ چــھ
ـبـی   ـل کارگری  بخاطـر ایسـت ق

او را بارھا دستگیـر  .  جان باخت و 
کردند و اخیرا ھـم  بـه وی سـه  

در  .  ماه حـکـم زنـدان داده بـودنـد 
ادامه ایـن تـعـرضـات اسـت کـه  
اکنون جعفر عظیم زاده را راھـی  
زندان کردند، چون در ایران امـروز  
ـر سـر   ما با جنبشی اجتمـاعـی ب
ــیــشــت   ــتــمــزد و دفــاع از مــع دس
روبروییم و او یکی از رھبران ایـن  

کمپین برای آزادی    .جنبش است 
کارگران زندانی از سـازمـانـھـای  
کارگری و نھادھای انسانـدوسـت  
در سراسر جھان خواستار حـمـایـت  
ــرای   ــبـارزه ب ـبــانــی از م ــی ــت و پش
ـم زاده و   آزادی فوری جعفر عظـی

 ". .لغو حکم زندان وی می باشد 
ـرای آزادی   اکـنـون کــارزار ب
جعفر عظیم زاده در سطح جـھـانـی  

ـبـال  .  در جریان است  از جـمـلـه بـدن
تالش ھای داود آرام از اعضـای  
ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
زندانی در کانادا مایک پارلک  
ــر اتــحــادیــه کــارگــران پســت   ــی دب

ــر   ــب   ٢٠١٥ کـانــادا در اول دسـام
ھزار عضـو    ٥٢ نامه ای از جانب  

ایـن اتـحـادیـه خـطـاب بـه عـلـی  
خامنه ای نوشته و اعتراض خـود  
ــن   ــالــی ــع ــگــیــری ف ــه دســت را ب
کـارگــری و  انسـانــھــایــی کــه  
ــدگــی ای   بــخــاطــر دفــاع از زن
ـنـد اعـالم کـرده   انسانی در زنـدان

او در ایـن نـامـه خـواسـتـار  . است 
آزادی ھمه کـارگـران زنـدانـی و  

در  .  زندانیان سیـاسـی شـده اسـت 
ـم   ـر عـظـی این نامه در مورد جـعـف

 :زاده چنین آمده است 
ـیـسـت کـه  "  این اولیـن بـار ن

اتحادیه کارگران پست در مـورد  
فعالین و کارگران زنـدانـی نـامـه  

امـا  .  مینویسد و اعتراض میکند 
ـیـان   ما شاھد افزایش تعـداد زنـدان

ـم  ـی یـک  .  در ماھھای اخیر ھسـت

ـم زاده اسـت  . مورد آن جعفر عظـی
او که به خـاطـر دفـاع از حـقـوق  
ـرای یـک   کارگران و مـبـارزه ب
ـر و افـــزایـــش   ـتــ ـــھــ زنـــدگـــی ب
دستمزدھا، به  شـش سـال حـبـس  

و ھـم اکـنـون  .  محکوم شده است 
نیز تعدادی از فعالیـن کـارگـری  
ـم زاده، مـحـمـد   ـراھـی چون بھنام اب
جراحی، آرام و فواد زندنی، رسـول  
ــدی،   ــل عــب ــاعــی ــم ــی، اس ــداق ب
ـرضـا   ـرضـا ھـاشـمـی، عـبـدال ـی عل
قنبری، محمود بھشتی و عـلـی  
اکبر باغانی در کـنـار تـعـدادی  
دیگر از فعالین سیـاسـی بـخـاطـر  
دفاع از حقوق کـارگـر و حـقـوق  

 . ".انسانھا در زندان بسر میبرند 
ھمچنین بدبنـال تـالش ھـای  
ـیـن   ـپ نسرین بشارت  از سوی کـم
ـم زاده   ـر عـظـی ـرای آزادی جـعـف ب

ــر لــوکــال   ــروس آلــن دبــی   ١٩٩ ب
اتحادیه یونیفور در کانادا خواھـان  

در     . آزادی جعفر عظیم زاده شـد 
ـیـن آمـده   بخشی از این نامه چـن

خـواھـم بـا    با این نامه، مـی :" است 

جعفر عظیم زاده و دیگر کارگـران  
ـران   و فعالین سیاسی زندانی در ای
عمیقترین حمایـت خـود را اعـالم  

من خواھان آزادی فوری و  .  کنم 
ـم و   بدون قید و شـرط آنـھـا ھسـت
می خواھم به حقوق دمکراتیـک  
ــرام   ــت کــارگــران در کشــورتــان اح

 "..کامل بگذارید 
ـیـن   ـپ اقدام دیگر از سوی کـم
ـم زاده   ـر عـظـی ـرای آزادی جـعـف ب
انتشار طوماری اعتراضـی اسـت  
، که  ھمگان را به امضای ایـن  
طومار و پیوستن بـه ایـن کـارزار  

 . فرامیخوانیم 
ـم کـه   ما از ھمگان خواستاری
به ھر شکلی که میتوانند مـا را  
ـرد ایـن کـارزار حـمـایـت   در پیشب
ـر   ـم صـدای جـعـف ـی کنند، تا بتـوان
عظیم زاده و کارگـران زنـدانـی و  
ـیـان سـیـاسـی در سـراسـری   زنـدان

 . جھان باشیم 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
ــامــبــر    ٧ ،  ٩٤ آذر    ١٦  دس

 ...کمپین  ٢٧٧اطالعیه شماره 
 9 از صفحه 



1394آذر  17 کارگر کمونيست  12 

   ٩٥ تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد  
ــشــتــر   ــحــرک بــی ــات ت ــوجــب م
تشکلھای وابستـه بـه جـمـھـوری  
. اسالمی را فـراھـم کـرده اسـت 

دالئل ایـن تـحـرک و اظـھـارات  
" دلسـوزی " ضد و نقیض در قـالـب 

یکم؛  .  برای کارگران واضح است 
جنبش کـارگـری از یـک دھـه  
گذشته عمال اعتراضات وسیـع و  
پردامنه ای در اشکال اعتـصـاب،  
ــرات را بشــکــل   تـجــمــع و تــظـاھ

اعتصاب و تجمـع  .  علنی پیشبرده 
توسط کارگران ھر روز در جـریـان  

ــش  .  اســت  ــزای ــارزه بــرای اف مــب
ـرای تـحـقـق حـقـوق   دستمزدھـا، ب
ــه   ــی ــل ــرداخــت نشــده و ع ھــای پ
ناامنی شغلی و نا امنی محـیـط  
کار در ابـعـاد وسـیـع در جـریـان  

ـراضـات    ٩٤ سال  .  است  سـال اعـت
دوم؛  .  وسیع کارگـران بـوده اسـت 

ــکــی از   ــکــاری ی فــقــر و بــی
چالشھای اصلی دولت روحـانـی،  
ــش   ــش زیــر خــاکســتــر جــنــب آت

ھم اکـنـون  .  اعتراضی مردم است 
ـیـه   ـراکـنـده عـل نارضایتی ھای پ
ـیـکـاری در شـھـرھـا و   ـر و ب ـق ف
ـلـف کـارگـری، در   مراکز مـخـت
ـرسـتـاران وجـود   میان معلمـان و پ

تحرک تشکلھای وابسـتـه  .  دارد 
به جمھوری اسالمی برای  کنـد  
کردن مسیر مطالبـات کـارگـران،  

 .معلمان و توده ھای مردم است 
تحرک شورای اسالمی کار  
در یک کمپین رقابتی بـا خـانـه  
کـارگــری ھــا و انــجــمــن ھــای  
ـرجسـتـه ای در   صنفی بشـکـل ب
ــنــد  ــیــک ــدوره خــودنــمــایــی م ــن .   ای

پورمـوسـی از شـورای اسـالمـی  
ـم  :  کار گفته اسـت  اگـر بـخـواھـی

مطابق افـزایـش مـزد کـارمـنـدان  
بینی کنیم در بھترین حـالـت    پیش 

ــران امســال   ــمــزد کــارگ ــت   ١٥ دس
درصد افزایش خواھد یـافـت کـه  
در این صورت دستمزد کـارگـران  

ھـزار و      ٨١٩ بـه    ٧١٢٤٢٥ از 
. یـابـد   تـومـان افـزایـش مـی   ٢٨٨ 

احتمال زیاد میزان افزایش مـزد    به 
ـرای ســـال   درصـــد  ١٣ بـــه  ٩٥ بــ

ــنــی بــا    مــی  ھــزار    ٩٢ رســد، یــع
ــزد از   ــم ــش دســت ــزای ــان اف ــوم ت

ــه  ٧١٢٤٢٥  ــزار و  ٨٠٥ ب   ٤٠ ھ
ـیـان   .تومان خواھـد رسـیـد  و بـا ب

اینکه ھرساله دستـمـزد کـارگـران  
ـیـکـار نشـد افـزایـش    به   بـھـانـه ب
با وجود اینـکـه  « : یابد، گفت   نمی 
گاه دستمزد کارگران واقعـی    ھیچ 

ـم کـه    نیست مشاھده  مـی  ـی کـن
ــارتــر   ــک ــواره بــی ــم ــارگــران ھ ک

ــتــمــزد افــزایــش    مــی  شــونــد و دس
شورای اسالمـی کـار   .»یابد   نمی 

ــر  « مـدعــی اســت کــه؛   ــرای پ ب
کردن فاصله بیـن حـدقـل حـقـوق  

ھـای زنـدگـی،      کارگران و ھزینـه 
ـر  ٣ دسـتـمـزد کـارگـران بـایـد   ـراب ب

تــا    ١١ افــزایــش  .  افـزایــش یــابــد 
درصدی حقوق و مـزایـا طـبـق  ١٥ 

ـر   ـی روال قبلی در واقـع ھـیـچ تـأث
محسوسی بر زنـدگـی کـارگـران  

ــی    . نــدارد  ــجــمــن ھــای صــنــف ان
دستمـزدی کـه  « مدعی ھستند؛  

ـر   ـــاضــ ـــال ح ـران در ح کـــارگــ
ـتـه ھـم دوام    می  گیرند یـک ھـف

ـر   .» نمی آورد  ـی حسین حبیبی، دب
کانون شـوراھـای اسـالمـی کـار  

دسـتـمـزد  « :  استان تھران میگویـد 
ــبــات   ــراســاس مــحــاس کــارگــران ب
کانون شـوراھـای اسـالمـی کـار  

ـنـه  ھـای    استان تھران پیرامـون ھـزی

ـره   ـف زندگی یک خانواده چھـار ن
ـیـون و   ـل باید رقمی بالغ بر سه مـی

اگـر   .ھزار تومان تعیین شود  ٧٠٠ 
ـنـه  ھـای    در این مـحـاسـبـات ھـزی

ــی   ــت ــرخ دول ــراســاس ن زنــدگــی ب
ـیـون   ـل محاسبه شوند، رقم سـه مـی

آیــد، امــا    تــومــان بــه دســت مــی 
نمایندگان کارگران در مـذاکـرات  

ـریـن    رو در خوشبینانـه   مزدی پیش  ت
حالت نیز به ایـن ارقـام نـزدیـک  

شوند، چراکه تعیین مـزد بـه    نمی 
زنی آنـھـا در    قدرت مانور و چانه 

. شورای عالی کار وابسته اسـت 
دولـت بـا افـزایـش  :  او ادامـه داد 

از نرخ تورم موافقـت      دستمزد بیش 
ــکــه قصــد دارد    نــمــی  ــل ــد، ب کــن

ـر از ایـن   ٩٥ دستمزد سال   را کمت
 .»درصد افزایش دھد 

رقص با نقاب و چـانـه زنـی  
ــم    تشـکـل ھـای وابسـتــه بــه رژی
درجھت  تحمیل افـزایـش نـاچـیـز  
ـقـه   دستمزدھا در سال آینده به طـب
کارگر است که خـودش امـکـان  
ــیــمــت گــذاری روی کــاالیــش  ق

در نـظـام  .  را نـدارد )  نیروی کار ( 
ـران   ھای سرمـایـه داری و در ای
ـم سـیـاه و   تـحـت حـاکـمـیـت رژی
ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم وحشــی ج
ـیـار   استثمار کارگران و سلب اخـت
برای تعیین عادالنـه دسـتـمـزدھـا،  
ـر از نـظـام   به مراتب وحشـیـانـه ت
ھایـی اسـت کـه رابـطـه کـار و  

بـه ایـن  .  سرمایه مـتـعـارف اسـت 
ـقـه کـارگـر   دلیـل سـاده کـه طـب
مادام که از تشـکـل ھـای خـود  
محـروم اسـت، مـادام کـه فـاقـد  
تشکلـھـای تـوده ای و مـجـمـع  
عمومی است، مادام که ھـر نـوع  
ـیـن دسـتـمـزد،   اعتراض برای تـعـی
ـیـت   بھبود زنـدگـی و رفـاه، امـن
ــا   ــی وغــیــره ب ــان ــی و ج شــغــل
دستگیری، اخراج و بیـکـارسـازی  
ـرده مـواجـه   ھای وسـیـع و گسـت
میشود، تعیین دستمزدھـا تـوسـط  
دولت ھا بـعـنـوان کـارفـرمـاھـای  
ـنـه   بزرگ در ھمکاری و با زمـی

ـقـه   سازی ھـای تشـکـلـھـای حـل
بگـوش دولـت و نـظـام سـرمـایـه  

 .  داری رقم زده میشود 
جدل و کشمکش تشکـلـھـای  
ـم و وزارت کــار  وابسـتـه بـه رژی

ــــه  (  ـت ـیــــعــــی و دارو دســـ ربـــ
نه از بـاب دلسـوزی  )  چماقدارش 

برای کارگران، بلکه از رھـگـذر  
ریا ومھار کردن اعتراضـات آنـھـا  

ـتـی چـانـه  .   است  تشکلھای دول
ـنـد کـه در   زنھای مطیعی ھسـت
برابراعتراضات واقـعـی گـارگـران  
در کنار دولت و کـارفـرمـاھـا و  
ـنـد  . علیه آنھا صف آرایی مـیـکـن

ـفـه شـان   پرونده این ھا سیاه ووظـی
ـقـه کـارگـر   ـردن طـب بـه مسـلـخ ب

تشـکـلـھـای  .  تعـریـف شـده اسـت 
ــی از یــک طــرف بــرای   دولــت

کارگران اشک تمساح میریـزنـد،  
ـری انـواع روشـھـا   وبا بـکـار گـی
ـریـن   ـنـد، بـا کـمـت تالش می کـن
ھزینه و با کمتریـن مـقـاومـت از  
جانب بخش اعظم کارگران مسیـر  
و جھت تعیین دستمـزدھـا تـوسـط  

 . دولت را ھموار کنند 
موضعگیری ھای جـنـجـالـی  
و تسویه حسابھای درون جنـاحـی  
ـفـی و شـورای   انجمن ھـای صـن
اسالمی کار و خانـه کـارگـر را  

اینھا بـجـز خـانـه  .  باید رسوا کرد 
خرابی و حـمـلـه بـه مـعـیـشـت و  
زندگی کارگران وظیفه دیـگـری  

دعواھـای درون جـنـاحـی  .  ندارند 
اینـھـا بـایـد تـوسـط کـارگـران و  
فعالین کارگری افشا و مـنـزوی  

 !. کرد 
مسیر دولت و کارفرمـاھـا از  
ـیـن دسـتـمـزد   ھم اکنون برای تعـی

دولت بـعـنـوان  .  مشخص است   ٩٥ 
ـیـش از   بزرگترین کارفرما کـه ب
ھفتاد درصد سرمایه ھای کشـور  
را در اختیار دارد، برای تـحـمـیـل  
ــمــزدی در حــدود   افــزایــش دســت
ـرنـامـه   سیزده تا پـانـزده درصـد  ب

ایـن واقـعـیـت  .   ریزی کرده است 
امســال، ضــرورت ســازمــانــدھــی  
مبارزه ای متحدانـه و سـراسـری  
برای خواست  دسـتـمـزد مـکـفـی  
ـر را در دسـتـور   ـق باالتر از خط ف
ــھــای   ــن و تشــکــل کــار فــعــالــی

 .کارگری قرار داده است  
افزایـش دوازده تـا پـانـزده در  
صدی دسـتـمـزدھـا در شـرایـطـی  
تدارک دیده شده که بـا گـرانـی  
سرسام آورھزینه ھـای زنـدگـی و  
ــی،    ــمــزدھــای فــعــل ــزان دســت ــی م
کارگران و مزدبگیران جامعـه بـه  
سختی معیشت یک ھفته  خـود  
ــن   ــی و خــانــواده ھــایشــان را تــام

 . میکنند 
حد اقل دستـمـزد  دریـافـتـی   
ـران بـایـد   کارگران وھمه مزد بگی
ـنـه ھـای   تامین کننده کلیه ھـزی
رفاھی ،مسکن ، دارو و درمـان،  
امکانات بھداشـتـی ، خـوراک،  

ادامه تحصیل فرزندانشـان بـاشـد،     
که در شرایط  کـنـونـی رقـمـی  
ـیـون تـومـان   بیش از سه و نیم میل

 .است 

 در حاشیه اخبار کارگری

 بالماسکه تشکلھای حکومتیو   ٩٥دستمزد 
 نسان نودینیان   
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 اعتراضات
کارگر معدن زغال  ١٠٠٠اعتصاب بیش از 

 سنگ طرزه
نـفـر ازکـارگـران مـعـدن  ١٠٠٠آذر بیش از  ١٤

ھای معادن زغـال  زغال سنگ طزره از زیر مجموعه
سنگ البرزشرقی در اعتراض به تعویق یک ماه و 
نیم دستمـزد خـود دسـت از کـار کشـیـده و مـحـل 

سپس نیـمـی از کـارگـران .  کارشان را ترک کردند
در مقابل رختکن و نیمی دیگـر مـقـابـل سـاخـتـمـان 

به گفته کارگران پیش از ایـن .  اداری تجمع کردند
حقوق آنان حدود دو ماه به تعـویـق افـتـاده بـود کـه 

(کارفرما بخشی از مطالباتشان را روز سه شـنـبـه 
پرداخت کرده است اما در حال حـاضـر )  آذر ماه ١٠

کارگران نیمی از حقوق مھر و حـقـوق کـامـل آبـان 
ھـمـچـنـیـن عـالوه بـر .  انـد را دریافت نکـرده ٩٤ماه 

تعویق در پـرداخـت حـقـوق از سـوی شـرکـت الـبـرز 
تـریـن مشـکـالت کـارگـران  شرقی، یـکـی از عـمـده

ــع صــورت  ــه مــوق ــرداخــت نشــدن ب ــه پ ــوط ب مــرب
ھای مالی پیمانکار این زیر محموعه معدن  وضعیت

است که برای کارگران مشکالتی را ایـجـاد کـرده 
از جـمـلـه پـرداخـت نشـدن بـه مـوقـع صـورت .  است

ھای مالی پیمانکار آشپزخانه وراننـده ھـای  وضعیت
ای شده است تا پیـمـانـکـار آشـپـزخـانـه  اتوبوس بھانه

روز ( ھای حامل کارگران از یک ماه پـیـش  ورانند
ھـا  فعالیت آشپزخانه وفعالیت سـرویـس)  آبان ٧شنبه 

 .را متوقف کرده اند
 

 تجمع اعتراضی کارگران مترو تھران
نـفـر از کـارگـران مـتـرو  ١٠٠بیش از آذر   ١٥

تھران در اعتراض به پرداخت نشدن سـه مـاه حـقـوق 
ھفت ماه اضافه کاری  مـقـابـل شـرکـت   ھایشان و

بھره برداری مترو واقـع در چـھـارراه کـالـج تـجـمـع 
 . کردند
 

 تجمع اعتراضی کارگران سنگ سنگرود
نفر از کارگران معدن زغال سنـگ  ١٢٨آذر  ١٤

سنگرود در اعتراض بـه بـالتـکـلـیـفـی در وضـعـیـت 
بازنشستـگـیـشـان در مـحـوطـه اداری مـعـدن زغـال 

در نـتـیـجـه ایـن .  سنگ البرز غربی تجـمـع کـردنـد
حـرکـت اعـتـراضــی اعضـای کـمــسـیـون کـارگــری 

ھا وعده دادند که برای جلسـه  شھرستان رودبار به آن
ھا رسیدگی خـواھـنـد  آذر به خواسته آن ١٥یکشنبه 

بنا بر خبر با گـذشـت بـیـش از یـک مـاه از  .کرد
آبـان در  ١٢و  ١١ای که در روزھای  تجمع دو روزه

اعتراض به مسکوت ماندن درخواست بازنشـسـتـگـی 
شماری از کارگران باقیمانده این واحد مـعـدنـی در 
مقابل ساختمان تھیه و تولید مـواد مـعـدنـی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تـھـران بـرپـا شـده بـود، 

ایـن .  ھنوز به این خواسته آنھا رسیدگی نشده اسـت
درحالیست که به کارگران وعده داده شده بـود کـه 
مشکل آنھا در جلسه مشترکی با حضور نمایندگان 
سازمان تھیه تولید و سازمان تامین اجتماعی مورد 

از اینرو کارگران تصمیم .  بررسی قرار خواھد گرفت
این کارگران باید به  .به ادامه اعتراضاتشان گرفتند

دلیل شرایط سخت و زیان آور کاری زود از مـوعـد 
اما سازمان تـھـیـه و تـولـیـد مـواد .  بازنشسته شوند

ھای مربوط به  معدنی در مقام کارفرما ھنوز ھزینه
ھـا را بـه سـازمـان تـامـیـن  ھای اضافی آن حق بیمه

اجتماعی پرداخت نکرده است و برای ھمین امـکـان 
. ھـا وجـود نـدارد بازنشسـتـگـی پـیـش از مـوعـد آن

 .کارگران به این وضعیت بالتکلیفی معترضند
 

 ھا سخت در تسخیر زباله شھر توریستی سی
کارگران و کارکنان شھرداری شـھـر تـوریسـتـی 

سخت مـرکـز شـھـرسـتـان دنـای کـھـگـیـلـویـه و  سی
انـد و در  مـاه حـقـوق دریـافـت نـکـرده ٦بویراحـمـد 

اعتراض به این روند طی سه روز گذشتـه دسـت بـه 
 .اعتصاب زده اند

طی سه روز گذشته و دست کشیـدن کـارگـران  
سـخـت از کـار خـود بـه دلـیـل عـدم  شھرداری سـی
سخت  ماھه خود شھر توریستی سی ٦دریافت حقوق 
 .ھا قرار گرفته است در تسخیر زباله

 
تجمع کارگران تبریزکف در مقابل 

 استانداری آذربایجان شرقی
آذر کارگران کارخانه تـبـریـزکـف شـھـرسـتـان ١٢

مرند برای چندمین بار تجمع اعتراضی در مـقـابـل 
یکی از   .استانداری آذربایجان شرقی برگزار کردند

: کارگران حاضر در ایـن تـجـمـع در اظـھـار داشـت
نفر از کارگران تـبـریـز کـف  ٥٠تا  ٤٠امروز حدود 

در مقابل ساختمان استانداری آذربایجـان شـرقـی در 
تبریز حضور یافتیم که در ادامه به نمازخانه ھدایت 

در این تـجـمـع کـارگـران از عـدم رسـیـدگـی  .شدیم
شفاف و موثر یه مطالبات باقـیـمـانـده کـارگـران در 

گفتنی اسـت، کـارگـران  .این پرونده اعتراض کردند
شرکت تبریـز کـف از سـه سـال پـیـش بـا مشـکـل 
دریافت حق و حقوق مواجه ھستند و در ایـن مـدت 

 .اند فقط بخش جزئی از مطالباتشان را دریافت کرده
 

تجمع  کارگران اخراجی کارخانه سیمان 
کارون مقابل فرمانداری مسجد سلیمان 

 !برای بازگشت بکار
کارگران اخراجی کارخانه سیمان کـارون آذر  ١٠

برای بازگشت بکاردست به تجمع اعتراضی مـقـابـل 
  .فرمانداری مسجد سلیمان زدند

 

تجمع کارکنان آزمایشگاه ھای تشخیص 
طبی مقابل وزارت بھداشت دراعتراض به 

 !سطح پایین حقوق
آذر جمـعـی از کـارکـنـان آزمـایشـگـاه ھـای ١٠

تشخیص طبی که در بـخـش ھـای دولـتـی و غـیـر 
دولتی فعالیت می کنند، مقابل سـاخـتـمـان اصـلـی 

بـه  گـفـتـه تـجـمـع  .وزارت بھداشت تـجـمـع کـردنـد
کنندگان، حقوق و دستمزد دریافتی آزمایشگاھـیـان 
به ھیچ وجه متناسب با شأن، شخصیت، تحصـیـالت 

بـر .  و زحمات آنھا به ویژه در بخش خصوصی نیست
ھــمــیــن اســاس ایــن تشــکــل مــبــادرت بــه فــرخــوان 
نمایندگان استان ھا، جھت برگزاری تجمعی صنفـی 

 .و قانونی با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح کرد
 

ماه مزد  ٧اعتراض کارگران فرش پارس به
 معوقه
کارگران فرش پارس واقـع در نفر از  ٤٢٤آذر  ٩

شھر صنعتی البرز در استان قزوین، در اعـتـراض بـه 
عقب افتادن دستمزدشان در محوطه کارخانه تـجـمـع 

 .اند کرده و دست از کار کشیده
 

تجمع اعتراضی  کارگران مقابل سازمان 
 آب و فاضالب خوزستان

نفر از کـارگـران شـرکـت دالـیـان دز بـا ٩٥آذر ٩
کارفرمایی آب و فاضالب خوزستان مـقـابـل آب و 
فاضالب این استان  در اعتراض به پرداخـت نـکـردن 
یکسال دستمزد و حقوق ھایشان تـجـمـع و اعـتـراض 

 .کردند
 

زنجیره انسانی دانشجویان پرستاری 
دانشگاه ھای اصفھان در اعتراض به آیین 

 !نامه آموزش پرستار توسط بیمارستان ھا
دانشجویان پرستاری دانشگاه ھای اصفھـان آذر ٩

در اعتراض به آیین نـامـه آمـوزش پـرسـتـار تـوسـط 
بیمارستان ھا که اخیرا تـوسـط مـعـاونـت آمـوزشـی 
وزارت بھداشت ابالغ شده است، در اقدامی نـمـادیـن 
با تشکیل زنجیره انسانی به دور دانشکده پرسـتـاری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفھان، مخالفت خود را بـا 
تربیت پرستار بـه صـورت غـیـر آکـادمـیـک، نشـان 

بر اساس این طرح بیمارستان ھـای دولـتـی و  .دادند
خصوصی مجاز خواھند بود به طـور مسـتـقـل و بـا 
کـمـتــریـن امــکـانـات آمـوزشـی و نـیــروی انسـانــی 

 متخصص آموزشی، به تربیت پرستار بپردازند
 

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد مھاباد 
 به حذف رشته پرستاری

دانشجویان رشته پرستـاری دانشـگـاه آزاد آذر  ١١
به حذف رشته پرستاری در ایـن دانشـگـاه اعـتـراض 
نموده و طی نامه ای از مقامات مربوطه خواستـنـد 

اعـتـراض  .که در مقابل این مسأله سکوت ننمـایـنـد
دانشجویان این دانشـگـاه پـس از آن روی داد کـه 
وزارت بـھـداشـت طـی نـامـه ای اعـالم نـمـود کـه 

ھای دولـتـی   دانشجویان این رشته باید در بیمارستان

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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این دانشجـویـان  .و خصوصی این شھر آموزش ببینند
اعالم نمودند که دولت در تالش است تـا در نـیـمـه 
سال تحصیلی جاری، این تصمیم را عملی نمـایـد و 

 ١٣٩٤آبـانـمـاه  ٢٠ایـن تصـمـیـم روز چـھـارشـنـبـه 
دانشجویـان ایـن رشـتـه  .خورشیدی گرفته شده است

می گویند که وزارت بھداشت با این تصـمـیـم مـی 
خواھد کمبود کادر خود را از بـه ایـن شـیـوه غـیـر 
اصولی جبران نماید که این امر در آیـنـده تـھـدیـدی 

این تصـمـیـم وزارت  .علیه سالمت جامعه خواھد بود
بھداشت در حالیست که مسئـولـیـن ایـن وزارتـخـانـه 

ھـزار  ٢١می گویند که تنھا در سه سال گذشتـه، 
دانشجوی رشته پرستاری در ایران تحصیالت خود را 
به پایان رسانده اند و مشکل آنان نه آمـوزش کـادر 

 .درمانی، بلکه اشتغال و استخدام است
 

 اوضاع وحشتناک دانشگاه فرھنگیان ارومیه
دانشگاه فرھنگیان پردیس شھید رجایی ارومـیـه 
اوضاع بسیار اسفناکی دارد به طوری که نه حـمـام 
ھای قابل استفاده ای دارد و نه اتاق ھای تـمـیـزی 
برای دانشجویان و حـیـوانـاتـی از قـبـیـل مـوش در 
خــوابــگــاه دانشــجــویــان رژه مــی رونــد ھــمــچــنــیــن 
دانشجویان به وضعیت بد غذاھای دانشگاه اعتراض 
دارند چرا که در آن حشراتی از جـمـلـه کـرم وجـود 
دارد به ھمین خاطر در عملی اعتراضی ظرف ھـای 

 .غذایشان را روی  زمین گذاشتند
 

تجمع آموزش یاران نھضت سودآموزی 
 علیه تبعیض

تعدادی از آموزش یـاران نـھـضـت سـواد آذر   ١٥
آموزی علیه تبعیض در استخدام و تبدیـل وضـعـیـت 

آمـوزشـیـاران .  خود  در برابر مجلـس تـجـمـع کـردنـد
نھضت سوادآموزی و شاغالن در طرح آموزشی فـرد 
به فرد، مورد تبعیض واقع شده انـد و نـوع قـرارداد 

  .آنھا تغییر کرده و شماری از آنھا اخراج شـده انـد
این چندمـیـن بـار اسـت کـه آمـوزشـیـاران نـھـضـت 

 .سوادآموزی در برابر مجلس تجمع می کنند
 اخراج و بیکارسازی

بیکاری کارگران زاگرس خودرو بروجرد 
 !بدنبال تعطیلی کارخانه

زاگــرس " چـرخ کـارخـانــه خـودروسـازی بـروجـرد 
پنچر شد و پس از سالھا فعالـیـت و تـولـیـد "  خودرو

خودرو ، سرانجام این کارخانه ھـم بـی رمـق شـد و 
کـارگـرانـی کـه .  کارگران بیکار شدندنرف از ٤٠٠

سال سابقـه کـار دارنـد و حـاال بـه دنـبـال ١٦حدود 
 .دسـتــفـروشــی و شــغـل ھـای دیـگــری مـی دونـد

کارگرانی که انتظـار بـازنشـسـتـگـی خـود را مـی 
کشیدند، حاال پس از سالھا باید در کـنـار خـیـابـان 
باید منتظر بنشینند تا شاید رھگذری از اجـنـاس و 

 .کاالھای آنھا خرید کند
 

 ! شرکت پتروپارس تعطیل شد
نفر از کارکـنـان شـرکـت پـتـروپـارس١٠٠بیش از

 !اخراج شدند)شرکت خدمات نفت و گاز ایرانی(
 

تعدیل پیش از موعد کارگران پیمانکاری 
 عسلویه
کـارگـران مـتـخـصـص و بـا سـابـقـه نفر از  ١٢٠

و بخش حفاری مـنـطـقـه  ١٩، ١٢شاغل در فازھای 
 .اند ویژه عسلویه پیش از موعد تعدیل شده

 کارگران
اطالعیه ی کمپین برای آزادی جعفر عظیم 

 زاده 
اتحـادیـه ھـا و سـازمـانـھـای کـارگـری  :  به

درخواست حمایت از فعالین کارگری و :  موضوع
جعفر   !خانمھا و آقایان! کارگران زندانی در ایران 

عظیم زاده رئیس اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران بـه 
دلیل فعالیت برای تشکیل اتحادیه و دفاع از حقوق 
کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده اسـت 

در حکم کتـبـی   .و اکنون در زندان اوین بسر میبرد
دادگاه به آقای جعفر عظیـم زاده جـرایـم او چـنـیـن 

اقدام علیه امنیت مـلـی، بـر :  فرمولبندی شده است
ھم زدن نظم عمومی و تبلیغ علیه نـظـام جـمـھـوری 
اسالمی، تشـکـیـل اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، 
اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، کمیتـه 
ــای آزاد کــارگــری،  ــھ ــجــاد تشــکــل ــری ای ــگــی ــی پ
سازماندھی طومار اعـتـراضـی چـھـل ھـزار نـفـری 
کارگران، تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کـار 
حول ھمین طـومـار بـا خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزد، 
مـدیــریـت و شـرکــت در تــجـمــعــات و اعــتـصــابــات 
کارگری، شکایت از مسـئـولـیـن صـنـدوق سـازمـان 
تامین اجـتـمـاعـی، نشـسـت و بـرخـاسـت بـا دیـگـر 
تشکلھای کـارگـری، سـازمـان دادن و شـرکـت در 
مراسمھای اول ماه مه، شرکت در تجمع جلو مجلس 

ــ جـعـفـر ... شورای اسالمی و اداره کار در تھـران و
عظیم زاده یکی از رھبران شناخـتـه شـده کـارگـری 
ایــران اســت کــه تــا کــنــون چــنــدیــن بــار بــه جــرم 
فـعـالـیـتـھـای کـارگـری بـازداشـت و زنـدانـی شــده 

قبال شاھرخ زمانی و تعداد دیگری از فعالـیـن . است
کارگری و مدنی به جرایمی از ھمین نـوع زنـدانـی 

اکنون خانواده جعفـر و . شدند و در زندان جان باختند
ھمه فعالین کارگری و کارگران معترض ایـران بـه 
شدت نگران جان و سالمت جعفر عظیم زاده ھسـتـنـد 
و ایـن اقـدام جـمــھـوری اسـالمـی عـلــیـه فـعــالـیــن 
کارگری میتواند جـان جـعـفـر را ھـمـانـنـد شـاھـرخ 

ما از ھمه اتـحـادیـه ھـا و   .زمانی به خطر بیندازد
سازمانھای کارگری انتظار داریم که بـرای آزادی 
جعفر عظیم زاده و ھمه فعالین کـارگـری اقـدامـات 

کارگران و مردم تحت ستم ایـران . الزم را بعمل آورند
از شما توقع دارند که ضمن خـواسـت آزادی جـعـفـر 
عظیم زاده و دیگر فعالین کارگری رژیم جـمـھـوری 
اسالمی را تحت فشار قرار بـدھـیـد و قـاطـعـانـه از 
خــواســت کــارگــران ایــران بــرای آزادی تشــکــل و 

کمپین بـرای آزادی جـعـفـر   .اعتصاب حمایت کنید
ـــــوامـــــبـــــر  ٢٩عـــــظـــــیـــــم زاده      ٢٠١٥ن

kampagneazadi@gmail.com 
 

مصاحبه با جعفر عظیم زاده دبیر ھیئت 
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در 
خصوص حکم شش سال حبس بر اساس 
ابالغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری 

 دادسرای اوین ٣٣ناحیه 
متاسفانه برای شـمـا حـکـم شـش :  سایت اتحاد 

سال زندان تـعـیـیـن کـرده انـد ، مـیـشـود در مـورد 
جـعـفـر عـظـیـم اتھامات این حکم توضیح بـدھـیـد؟ 

ببینید برای این شش سال سه تا اتھا م بـھـم  : زاده 
زده اند، اتھام عمده من اجتماع و تـبـانـی بـه قصـد 
اقدام علیه امنیت ملی و دو اتھام دیگر، بـرھـم زدن 
نـظــم عـمــومــی و تــبـلــیــغ عـلــیــه نــظــام جــمــھــوری 

بر اساس این سه تا اتھام به من شش سـال .اسالمی 
حکم دادند و دو سال محرومیـت از فـعـالـیـت ھـای 
اجتماعی ، صنفی ، سیاسی ،عضویت در سـازمـان 

 ھا و غیره
فکر میکنی بر چه اساسـی ایـن :  سایت اتحاد 

جـعـفـر اتھامات را به شما زده اند دلیلش چه بود ؟ 
تا آنجایی که به مصادیق این اتھامات :  عظیم زاده

مربوط میشود و ،دربازجویی ھا و کـل پـرونـده مـن 
روی آن سواره ،به طور خالصه در حکم پنج صـفـحـه 
ای من ھمه این موارد آمده ، با اجازه اتان یک به 

 ــ تشکـیـل اتـحـادیـه ١یک این موارد را میگویم
ــ تشکـیـل اتـحـادیـه سـراسـری ٢آزاد کارگران ایران 

ــــ تشـکـیـل کـمـیـتـه ٣کارگران اخراجی و بـیـکـار 
ــیــگــیــری  ــی ٤پ ــجــمــع روزجــھــان ــ شــرکــت در ت ـــ ـ

ــ ھدایت  کارگران ٥  ٨٨کارگردرپارک الله درسال 
ــ اقدام به تشکیل و بـرنـامـه ٦ ٨٤دراعتراضات سال 

ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمـان دولـت 
ــ تھدید به تجمع و اعتصاب در اسفـنـد سـال ٧جدید 

ــ جمع اوری طومار اعـتـراضـی چـھـل ھـزار ٨   ٩٢
نفری کارگران و تـجـمـعـات در مـقـابـل مـجـلـس و 

ــ تـھـدیـد ٩وزارت کاروھدایت و اجرای این تجمعات 
وزارت کار در نامه ای به وزیر کار برای برگزاری 

در مقـابـل  ٩٣تجمع در روز جھانی کارگر در سا ل 
ـــ ١٠وزارت کار، در اعـتـراض بـه مـزد مصـوب  

نشست و مالقات با دیـگـر تشـکـل ھـای مسـتـقـل 
کــارگــری از قــبــیــل ســنــدیــکــای شــرکــت واحــد، 

ــ مصـاحـبـه ١١سندیکای کارگران ھفت تپه و غیره 
ھمان سایت اتحادیه آزاد کـارگـران (با سایت اتحاد 

ــــ ایـن ١٢و برخی ازرسانه ھای برون مرزی ) ایران 
: مصداق دقیقا به ھمین شکلی که مـیـخـوانـم آمـده

نامبرده در اوایل انقالب تحت تـاثـیـر فـردی بـه نـام 
قادر مظاھری در روستای شوط از توابع شـھـرسـتـان 

ایـن دوازده  . ماکومـارکسـیـسـت بـدنـیـا آمـده اسـت
موردی بود که در  پنج صفحه به عنـوان مصـادیـق 

 .اتھامات در پرونده ی من آمده است
اینھایی که برشماردیـد، عـنـاویـن : سایت اتحاد 

لطف میکنید ، یـک بـه .  این دوازده مصادیق  بود
یک  این موارد را برای ما بـیـشـتـر شـرح دھـیـد؟ 

سه مصادیق اول مربوط میـشـود :    جعفر عظیم زاده
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بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای کـا رگـری، اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران ، اتحادیه سراسری کارگران اخراجـی 
و بیکارو کمیته پیگیری ایجاد تشـکـل ھـای آزاد 

مربوط میشود به این که، مـن بـاالخـره .  کارگری 
به این طرف، به اتفاق دوستان دیگر، در  ٨٣از سال 

مقطعی کمیته پیگیری را درست کـردیـم وبـعـد در 
ادامه اش اتحادیـه سـراسـری کـارگـران اخـراجـی و 

ایجاد کردیم بـه یـاد دارم  ٨٥بیکاررا در اوایل سال 
که اخراجھا بعد از عید ھمان سال به شدت آمـارش 
رفت باال ، نزدیک دویست ھزار نفر یکی دو ماھـه 

ما به سـرافـت افـتـادیـم کـه تشـکـل . اخراج شدند 
بـه . درست کنیم که جلوی این اخراجھا را بـگـیـرد 

ھمین دلیل ھـیـئـت مـوسـس ایـن تشـکـل را درسـت 
اعــالم مــوجــودیــت اتــحــادیــه  ٨٦کـردیــم و درســال 

 .سراسری کارگران اخراجی  و بیکاررا اعالم کردیم
بود که اتحادیه سـراسـری  ٨٦فروردین  سال  ٢٩در 

کارگران اخـراجـی و بـیـکـار بـا بـرگـزاری مـجـمـع 
کـارگـر از کـارخـانـجـات  ١٥٠عمومی با   حدود 

سـال بـعـدش .  مختلف در واقع اعالم موجودیت کـرد
اتحادیه آزاد کارگران ایران را با توجه بـه ایـن کـه 
بعداز گذشت یک سال از عمـر اتـحـادیـه سـراسـری 
کارگران اخراجی و بیکار، اغلب کـارگـران شـاغـل 
خواھان  عضویت در اتحادیه شدندوعمال، آن ھدفـی 
که داشتیم محقق نشـد واکـثـراعضـای اتـحـادیـه ، 

به ھمین دلیل در  .کارگران شاغل در کارخانه شدند
، تصمیم گرفـتـیـم کـه نـام  ٨٧مجمع عمومی سال 

اتحادیه را به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران تـغـیـیـر 
به این معنی که ھر کارگری از ھر صـنـفـی  .دھیم

،چه بیکار، چه شاغل، مثال جوشکار و یا کـارگـر 
شاغل در کارخانجات، از صنوف مختلف، بویژه مد 
نظرمان صنوفی بـود کـه نـمـی تـوانسـتـنـد تشـکـل 

ما به این نـتـیـجـه .  مستقل خودشان را درست کنند
رسیدیم که میشود،چنین اتـحـادیـه ای  را درسـت 
کرد که کارگرھای کارخانه بتوانند فـعـال در ایـن 

تا زمانـی کـه  در نـتـیـجـه .  مقطع عضو آن بشوند
پیشروی جنـبـش کـارگـری و تـغـیـیـر، تـوازون قـوا 

این  .تشکل ھای کارگری در محیط کارایجاد شود
مـن فـکـر مـیـکـنـم ، . اساس سه مصداق اول بـود 

معنای این سه مصداق این است که کارگر نـبـایـد 
در این ممـلـکـت ایـجـاد .تشکل مستقل درست کند 

وگـر نـه از . تشکل مستقل کارگری ممنـوع اسـت 
نظر اینھا اگر ممنوع نبود ، به عنـوان اتـھـام بـرای 

حقیقتش میخواھم تاکید ویـژه . من عنوان نمیکردند
داشته باشم  که دولـت جـمـھـوری اسـالمـی ایـران، 
عضو سازمان جھانی کاراست و بسیاری از مقـابـلـه 
نامه ھاش را امضاء کرده است، ولی عـمـال ایـجـاد 
یک تشکل کارگری  را به عنوان یک اتـھـام  و 
جرم برای کارگر وارد کرده است و این مسئله بـایـد 

مصداق بعدی که بـرای ایـن اتـھـامـات  .روشن شود
آورده اند ،شرکت در تجمـع روز جـھـانـی کـارگـردر 

اسـت کـه اتـحـادیـه آزاد  ٨٨پارک اللـه در سـال 
کارگران ایران  به ھمراه سایر تشکـل ھـا، فـراخـوان 

این مراسم را داده بود و حـق خـود مـیـدانسـتـیـم،ایـن 
مراسم  در یک محیط بسته ای بـود ودر خـیـابـان 
نبود که غیر قانونی تلقی شود ، محیط ھـای ایـن 
جوری عمال مجوز نمیخواھد، بـه ھـمـیـن دلـیـل مـا 
آنجا تالش کردیم روز جـھـانـی کـارگـر را بـرگـزار 
کنیم که ھمان موقع دستگیر شدم و بعد مـحـاکـمـه 

علیرقم تبرئه شدن االن به عـنـوان . شدم و تبرئه شدم 
مصداق بـعـدی  . مصداق این اتھام جدید وارد کردند

ھدایـت  اعـتـصـاب کـارگـران شـرکـت واحـد ، در 
در مقطعی بود که کـمـیـتـه  .بود٨٤اعتراضات سال 

پیگیری و سندیکای شرکت واحد ایـجـاد شـده بـود  
و ما به عنوان کارگر تالش کـردیـم کـه در کـنـار 

بـه ایـن مـعـنـا .  آنھا قرار بگیریم و کـمـک کـنـیـم
میخواھم بگم انگار در ایـن مـمـلـکـت کـارگـر بـه 
کارگر دیگه ای کمک کند که اعتراض موفـقـی 

ھـر  . داشته باشد، به حقش برسد، گـویـا جـرم اسـت
چند که در قوانین موجود ھمین کشـورھـم، چـنـیـن 

خیلی طبیعی است  کـه .  عملی جرم تلقی نمیشود
. کارگری به کارگردیگر ،راھنمایی و کمک کند

ھیچ جای قوانین مدنی و . در کنارش قرار بگیرد 
جزایی ایران چنین جـرمـی  وجـود نـدارد کـه اگـر 
کارگری رفت کنار کارگر قرارگرفت  و کـمـکـش 
کرد جرم تلقی بشود و مصداق علیه امـنـیـت مـلـی 

ششمین مصداق، اقدام به تشکیل  .در حکمش  بیاید
و برنامه ریزی و مدیریـت تـجـمـعـات کـارگـری در 

ــد اســت ــت جــدی ــن مصــداق  .زمــان دول در واقــع ای
،معطوف به تجمعات محـدودی اسـت  کـه مـا در 

،در ادامه اعـتـراضـاتـمـان بـر سـر طـومـار   ٩٣سال 
چھل ھزار نفری و اعتراض به حداقـل مـزد بـرگـزار 

تـجـمـعـات . به وزارت کار و مجلس رفـتـیـم  . کردیم
اغــلـب بـویــژه در مـحــوطـه وزارت .  مـحـدودی بـود

ــیــکــردیــم ــدا م ــس .  کــارحضــور پــی ــل ــوی مــج جــل
درجلوی مجلس جایی کـه کـارگـران ھـر . میرفتیم 

یعنـی یـک جـای غـیـر . روزه در آنجا حضور دارند
ولـی . باید از آنجا حقمان را بگیریم .  قانونی نیست 

حضور ما در این اماکن، جزء مصادیق اتھامات من 
در  .امده، در واقع ایـن ھـم جـرم تـلـقـی شـده اسـت

صورتی که باز ھم تاکید میـکـنـم در ھـیـچ جـای 
قوانین ھمین کشور حتی این کـه کـارگـر بـرود در 
محوطه وزارت کار، چھل، پنجاه نفره و بگوید، حقم 
را بدھید، مزدم را بدھید، اعتراض کنـد ،نـامـه ای 
بدھدو یا برود جلوی مجـلـس، مـطـلـقـا ھـیـچ جـای 
 قوانین کشور، به عنوان جرم به حساب نیامده است

ولی برای پرونده ی من ،به عنوان مصادیق اتـھـام  .
،تازه به عنوان اقدام علیه امنیت ملـی تـلـقـی شـده 

ھفتمین مصداق این اتھامات، تھدید به تجـمـع  .است
اگر دقت کنـیـد  .است ٩٢و اعتصاب در اسفند سال 

این مصادیق اتھامات اغلب برمـیـگـردد بـه طـومـار 
ھر چند که خود طومار چھل ھزار . چھل ھزار نفره 

نـفـره بـه عـنـوان مصـداق آمـده اسـت، ولـی اغـلــب 
ما روز جھانی .  اتھامات برمیگردد سر ھمین مسئله

بود که رفتیم پای اعتراض به مزد  ٩١کارگر سال 

این جمع آوری طـومـار ادامـه .  و جمع آوری طومار
پیدا کرد و ده ھزارتا ،ده ھزارتا، تحویل وزارت کـار 

ایـن ادامـه  . و مجلس و ریاست جمھوری  مـیـدادیـم
به ھر حال بـه خـواسـتـه ھـای مـا تـوجـھـی . داشت 
چون وزارت کار جواب مـنـاسـبـی  ٩٢سال .  نکردند

به ما نداد، ما رفتیم اسـتـانـداری تـھـران تـقـاضـای 
مجوز رسمی برای برگزاری تـجـمـع مـقـابـل وزارت 

شماره نامـه .  کار کردیم و گفتیم دلیلش چی ھست
آنھا تقاضای ما را گرفتند و قرار شـد . اش ھست 

دو ھفته دیکر خبر را بدھنـد و ایـن خـبـر را ایـلـنـا 
منتشر کرد که به اصطالح ھـمـاھـنـگ کـنـنـدگـان 
طومار اعتراضی رفتند استانداری تقاضای مـجـوز 

بعد از پـانـزده روز از اسـتـانـداری بـه مـا .  کردند 
بـه مـا گـفـتـنـد  .زنگ زدند و ما را احضار کردنـد

مـا خـودمـان بـه وزارت کـار فشـار مـی . نمیشود 
دوباره خـبـر را کـه . مجوز نمی توانیم بدھیم . آوریم 

ھـمـان مـوقـع . مجوز نمیدھند را ایلنا منتشـر کـرد 
مــن و خــانـم پـرویــن .  اطـالعـات بـه مـا زنــگ زد

مـا گـفـتـیـم .  محمدی را صدا کرد که جریان چـیـه
مـا رفـتـیـم قـانـونـی .  اصال فراخوانـی وجـود نـدارد

تقاضای مجوز کردیم و خبرش منتشر شـده ،آن ھـم 
آنھا مـجـوز نـدادنـد، .  در خبر گزاری رسمی کشور

ایـن مـگـر .  دوباره منتشر کردیم که مـجـوز نـدادنـد
تالش میکردند ایـن را بـه عـنـوان  !فراخوان میشه؟

دقـیـقـا .  فراخوان تلقی کنند که جرمی تلقی بشـود
دقـیـقـا بـه .  در ھمین پرونده ھمـیـن کـار را کـردنـد

میگوید تھدید به . عنوان مصداق اتھام من آورده اند
مـا .  تجمع و اعتصاب، اصال تھدیدی در کار نـبـود

رفتیم مجـوز بـگـیـریـم ،کـه اسـتـانـداری تـھـران در 
مـا .   دو ھفته بعد تقاضایمان را رد کـردنـد. جریانه 

ھم جواب رد استـانـداری تـھـران و .  ھم اعالم کردیم
ھشتمیـن مصـداقـی کـه  . ھم در خواست خودمان را

برای این اتـھـامـات آورده انـد جـمـع آوری طـومـار 
اعتراضی چھل ھزارنفری کارگران و تـجـمـعـات در 
مقابل مجلس و وزارت کار و ھدایت و اجـرای ایـن 

ھمـان طـور کـه در قسـمـت قـبـلـی   .تجمعات است
، مـا وقـتـی جـمـع ٩١صحبت اشاره کردم ،در سال 

آوری طومار اعتراضی را شروع کـردیـم و ده ھـزار 
تا، ده ھزار تا ،تحویل میدادیم و این جریان تا شـش 

از آنجایـی کـه وزارت .  ماه ھمین طور ادامه داشت
کار توجھی نمی کرد ،ما مرتب میـرفـتـیـم ،یـا بـه 
وزیر کار نامه میدادیم و میخـواسـتـم جـواب مـا را 

چھل نفر،یا پـنـجـاه نـفـر ،گـاھـا شـصـت نـفـر . بدھد
،گاھا حتی بیست نفره در محوطه وزارت کـار ویـا 

به ھر حال ما .مقابل مجلس پیگیر این قضیه بودیم 
خواستی داشتیم، چھل ھزار امضاء جمع کرده بودیم 
،کسی توجھی نداشت و ما حقمان می دانستیم که 

به ھمین دلیل، ما بـه طـور  . برویم و پیگیری کنیم
مداوم ،نه ھر روز،بلکه ھر دوسه ماه یـکـبـار،مـقـابـل 
مجلس ووزارت کارمیرفتیم  و مسئله را پـیـگـیـری 

این تجمعات محدود در محوطه ی وزارت  .میکردیم
کار ومقابل مجلس بود و ھیچ کـار غـیـر قـانـونـی 
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اما ایـن قـبـیـل اعـتـراضـات رابـه .  انجام نشده بود 
عنوان مصداق اقدام علیه امنیت ملی ،بـر ھـم زدن 

مصـداق   .نظم عمومی ،تبلیغ علیه نـظـام  گـفـتـنـد
بعدی، تھدید وزارت کار، در نامه ای به وزیر کـار 
برای برگزاری تجمع در روز جھانی کارگر در سـال 

ادامـه داده ٩٢ما این طومار را تا سـال .   است ٩٣
زورمـان را زده . چھل ھزار امضا داده بودیـم .  بودیم
حتی در کـمـیـسـیـون .  به مجلس رفته بودیم.   بودیم

اجتماعی مجلس بر سر ھمین قضیه جلسه گـذاشـتـه 
دوستان ھماھنگ کننده بانایب رئیس مجلس .بودیم 

جـلـسـاتـی در .  اقای ابوترابی مالقات کـرده بـودنـد
ولـی .  وزارت کار با معاون وزیر کار گذاشته بودنـد

 ٩٢در آخـرسـال  . خوب عمال ھیچ رسیدگی نکردند
درصـد  ٢٥، افزایش مزد را  ٩٣برای دستمزد سال 

روحانی ھـم در کـارزار انـتـخـابـاتـی .  اعالم کردند 
خودش اعالم کرده بود که مطابق با  تورم، مـزد را 

مـا حـتـی ایـن تـورم را قـبـول  .افزایش خواھـد داد
مـاده . ما میگوئیم قانون کاری وجـود دارد .نداریم 

در آن قـانـون وجـود دارد کـه درتـبـصـره ی  ٤١ی 
قید باید دارد کـه مـیـگـویـد .  دومش، صراحت دارد

باید حداقل دستمزد به انـدازه ای بـاشـد کـه یـک 
در .  خانواده ی کارگری چھار نفره را تامین کنـد 

کارزار انتخاباتی رئیس جمھور وعده داد کـه طـبـق 
تورم مزد را افزایش خواھد داد ولی ھمان سال تـورم 

درصـد مـزد را تـعـیـیـن ٢٥درصد بود،  ٣٥نزدیک 
درصد را ھم بعدا فھمـیـدیـم کـه  ٢٥تازه این . کردند

قضیه طومار بوده ،اعتراض شده و تـاثـیـر گـذاشـتـه 
 ١٥به ھر حال مـا بـعـدا مـتـوجـه شـدیـم کـه  .است

درصد افزایش مزد را بریده ، دوخته و بسته بودند و 
این وسط ھا ھمان موقع ما تجمـع .  تمام کرده بودند

بــچــه ھــای شــرکــت واحــد تــجــمــع کــرده . کــردیــم 
درصد   ١٠به ھر حال این وضعیت باعث شد .بودند 

عـلـی  .به افزایش مزد در نظر گرفته اضافه کـنـنـد
درصد افزایش مزد نـیـز قـانـع  ٢٥رقم این، برای ما 

نه تنھا تامین کننده قید باید را  کـه .  کننده نبود
وجود دارد ،کامال کنار گذاشته ٤١در تبصره  ماده 

بودند ،بلکه  تورم موجود ھم کـنـار گـذاشـتـه شـده 
این که ما به وزیر نـامـه نـوشـتـیـم، کـه بـایـد .  بود

تجدید نظر بشود، اگر تجدید نظر نشود ما حق داریم 
ایـن  .اعتراض کنیم ، ھیچ تھدیـدی در کـار نـبـود

نامه ھا علنا منتشر شـده ،مـا بـانـامـه ،کسـی را 
رونوشت  این نامه را به مجلس دادیـم .تھدید نکردیم

. ،که ما خواھان تجدید نظر در حداقل مزد ھسـتـیـم
درصد افزایش که بویژه در سالھای گذشته  ٢٥این 

، مدام طبق تورم افزایش یـافـتـه بـوده ،اکـنـون زیـر 
به ھر حال نامه ی ما این  .تورم مزد تعیین شده بود

قانون را  ٤١بود که آقای وزیر، قانون کار وماده ی
زیر پا گذاشته اید، ما حـق داریـم اعـتـراض کـنـیـم 
،چنان چه قانون را اجرا نکنید ،ھیـچ جـای قـانـون 
مدنی و جزایی کشور وجود ندارد که دولـت گـویـا 
محق است ،قانون را زیـر پـا بـگـذارد ،مـردم مـحـق 
نیستند اعتراض کنند ،سوال کنند که چرا قانون را 

زیر پا گذاشته ای و این را به عنوان اتھام وتـھـدیـد 
دھمین مصداق اتھامات،  .وزارت کار اینجا اورده اند

نشست و مالقات با دیـگـر تشـکـل ھـای مسـتـقـل 
کارگری از قبیل سندیکای کارگران  ھـفـت تـپـه، 
سندیکای کارگران شرکت واحـد و کـمـیـتـه ھـای 

باز ھم کسی بـرای مـن . پیگیری و ھماھنگی بود
برای مـن بـاز کـنـد  . باز نکرده ،کجای قانون است

که من نمیدانم رابطه با آدم ھا در این جامـعـه جـرم 
یعنـی .  اقدام علیه امنیت ملی  تلقی میشود. است 

بنده به عنوان کـارگـر حـق نـدارم بـروم بـچـه ھـای 
سندیکای شرکت واحد ،ھفت تـپـه ،ھـمـاھـنـگـی و 
پیگیری را که در ایـن جـامـعـه حضـور دارنـدو در 
محیط کار تالش میکنند که احقاق حـق خـودشـان 

گویا ممنوع اسـت کـه مـن بـروم ایـنـھـا را  . کنند
باید یـک قـانـون جـدیـد تـدویـن کـنـنـد کـه .ببینم 

مالقات آدم ھا ھـم بـایـد بـااجـازه ی دولـت و قـوه 
. یعنـی چـنـیـن چـیـزی وجـود نـدارد. قضائیه باشد

ھـیـچ مـنـع قـانـونـی وجـود . کسی منع نکرده اسـت
ولی اینجا بـه عـنـوان مصـداق اقـدام عـلـیـه .  ندارد

امنیت ملی، یعنی بنده اگـر بـروم کـارگـر شـرکـت 
بـنـده . واحد را ببینم ،نظم عمومی را بر ھـم زده ام 

اگر بروم کارگر ھفت تپه را ببینم اقرام علیه امنیت 
 . چون به عنوان مصداق آورده میگویم.ملی کردم  

یازدھمین مورد مصاحبه با سایت اتحاد و برخـی از 
رسانه ھـای بـرون مـرزی بـه عـنـوان مصـداق ایـن 

سایت اتحـاد ،سـایـت اتـحـادیـه . اتھامات آمده است 
در واقع تـریـبـون اتـحـادیـه .  آزاد کارگران ایران است
سـرورش را ھـم از داخـل .  اآزاد کارگران ایران است

آدم ھـای ایـن اتـحـادیـه ، ھـمـه . کشور گرفته ایم
ھمه اعضای اتحادیه ی مـا را . اینجا حضور دارند 

مصاحبه با این سایت را به عنـوان جـرم .  میشناسند
به عنوان مصادیق اتـھـام آورده . به من تلقی کردند 

تا آنجایی که به رسانه ھای برون مرزی و بـه .  اند
این پرونده  ی مشـخـص مـربـوط مـیـشـود، مـن در 
دوسال منتھی به این محکومیت ،مصاحبه نـداشـتـه 

حاال قبال مصاحبه .ام واین یک دروغ محض است  
که دستگیر شدم سرھمین اتھـام   ٨٨داشته ام و سال 

حـاال ایـنـجـا بـه عـنـوان . تبرئه شدم و تمام شد رفت
دوازدھمین مورد که  .اقدام علیه امنیت ملی آوردند

گفته نامبرده در اوایل انقالب تحت تاثیر فـردی بـه 
نـام قـادر مـظـاھــری در روسـتــای شـوط از تـوابــع 

واال .  شھرستان ماکو مارکسیست بدنیـا آمـده اسـت
یعنی چـه؟  مـن !  من نمیدونم چه توضیحی بدھم 
. انقـالب شـده بـود. آن موقع ،دوازده سیزده سالم بود 

بـاالخـره . شرایط سـیـاسـی در کشـور وجـود داشـت 
مدرسه بودیم ،معلمی داشتیم، اوضاعی بـود، مـردم 

مـن  ٥٨و  ٥٩سال .  خودشان ھمه در جریان ھستند
بود و من سیـزده چـھـارده سـالـم بـود  کـه االن از 

 ٣٥.   سال گذشته اسـت ٣٥سالھا، چیزی در حدود 
سال پیش بنده در سن سیزده، دوازده سـالـگـی تـوی 
مدرسه ای بوده ام ،کاری کرده ام ،حـرفـی زده ام 
،این رو االن آورده اند  وصل کرده اند  به پرونده ی 

در صـورتـی  .من ،به عنوان اقدام علیه امنیت ملـی
که طبق قوانین موجود، شما اگـر مـحـکـوم بشـویـد 
،کــه مــن مــحــکــومــیــت  ھــم نــداشــتــه ام ، اگــر 
محکومیت کیفری ھم داشته باشید بعد از گـذشـت 
چند سال ،دقیقا نمیدانم چند سـال؟ آن جـرم تـلـقـی 

این ھم آخر قضـیـه بـه .  اصال کودک بودم.  نمیشود
، دوازده  ٥٧االن کسی در سـال   ! عنوان مصادیق

سالش بوده باشد ،با معلمی که چپ بوده ،سـالم و 
علیک کرده ،االن میتوانند به عنـوان اقـدام عـلـیـه 
امنیت ملـی ، شـش سـال حـکـم بـدھـنـد و بـبـرنـد 

 .! زندان
واقعا متاسفیم برای ھمه مواردی :  سایت اتحاد 
دقیقا ھمه ایـن مصـداقـھـا ، حـق .  که شما شمردید

طبیعی یک انسان است برای گرفتـن حـق اش  و 
ایـنـھـا .  لقمه نانی که میگذارند بـر سـر سـفـره اش

بدیھی ترین و ساده ترین عکس العملی اسـت  کـه 
یک انسان میتواند در مقابل وضع قوانیـن بـر ضـد 
کارگر و تعیین مزد چـنـد بـرابـر زیـر خـط فـقـر از 

خودت چه فکر میکنی؟ نتیجه  .خودش، نشان بدھد
گیری آخرت چیه از این ھمه مصـادیـق و حـکـمـی 
که برشمردی؟ واقعا چرا این حکم سـنـگـیـن را بـه 

ببینیـد مـن فـکـر :    جعفر عظیم زاده !شما دادند ؟
میکنم که اگراین مصادیق و اتھامات را جلوی ھـر 

یـک .  کسی بگذارید، اصال اینھا را  مصداق نداند
جوری با این حکم دارند، به کارگر میگـویـنـد کـه 
اگر شما، بیایید  مزدتان را بخواھیـد، اقـدام عـلـیـه 
امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جـمـھـوری اسـالمـی 

من میتوانم جـواب . باید خودشان جواب بدھند  .است
بدھم که آقا ،خواست افـزایـش مـزد ةة،جـمـع اوری 

مـن !  طومار، این مسائل اقدام علیه امنیت ملـی ؟
بـه .  البته من توضیح خـودم را دارم.سردرنمی آورم 

نظر من نتیجه گیری از این حـکـم کـار مشـکـلـی 
دوازده تـا مصـداق .  ھمه چـیـز روشـن اسـت.  نیست

ھر انسان شریف و منصفی ،ایـن مصـداق .  آورده اند
ھــا را بشــنــود، خــیــلــی ســاده و صــریــح مــتــوجــه 

ھـمـیـن . میشود،ھیچ جرمی اتفـاق نـیـا فـتـاده اسـت
از .  جوری یک نفر را مـیـبـرنـد ،شـش سـال زنـدان

آنجایی که این احـکـام یـک جـوری از نـظـر مـن 
احکام حقوقی و قضایی نیست، میشود  به ھـرحـال 
درموردشان صحبت کرد  و نتیجه گرفت، کـه چـرا 
این اساس دوازده تا مصداق میـشـود  اقـدام عـلـیـه 
امنیت ملی ،تبلیغ علیه نـظـام و بـر ھـم زدن نـظـم 

چرا این جوری میشود؟ خوب  بنظر مـن  !عمومی؟
این برمیگردد به کل وضعیت موجود، بـه وضـعـیـت 

سـال  ٣٧طبقه کارگر در ایران ،به شرایطی که در 
گذشته بر طبقه کارگر در ایران تحمیل کرده انـد و 
بویژه به خود شرایط موجود و وضعیـتـی کـه وجـود 

ببینید موقعی که دولت روحانی سر کـارآمـد،  .دارد
فـکـر کـنـم تـیـرمـاه بـودکـه .  من دقیقا یادم  اسـت

مستقر شد ،ما آذرماه تجمعی را طبـق روال قـبـلـی 
رفتیم در محوطه وزارت کـار کـه جـریـان .  داشتیم 

طومار و افزایش دستمزد راپیگـیـری کـنـیـم حـمـلـه 
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کردند و سـعـی کـردنـد مـرا بـه ھـمـراه دو نـفـر از 
کارگرھای سندیکای شرکت واحـد را  دسـتـگـیـر 
کنندکه دوستان نگذاشتند و نیروی انتظامی ھـمـان 

میخواھم بگویم دولت روحانی از  .جا آمد، ول کردند
موقعی که سر کار آمد ، بالفاصله با آوردن یـک 
وزیر بر مسند وزارت کـار کـه ھـمـه مـیـدانـنـد از 
کارمندان عالی رتبه وزارت اطالعات بود ،بـه نـظـر 
من پـیـشـاپـیـش تصـمـیـم داشـت کـه بـرای تـامـیـن 
سودآوری سرمایه ،بتواند اعـتـراضـات کـارگـری را 
کم کند، شرایط ریـاضـت اقـتـصـادی را بـه طـبـقـه 
کارگر بیشتر تحمیل کنند تا سود سرمـایـه تـامـیـن 

حتی در ادامه اش ما دیدیم واقعا به نظر من  .بشود
تا حدودی میتـوانـم بـگـویـم کـه کـم سـابـقـه اسـت 
،کارگران در محیط کارخود، وقتی اعتـصـاب مـی 

اتفاق افتـاده مـثـال  . کنند، مورد تعرض قرار گیرند
کارگران خاتون آباد دوره ی خاتمی به گلوله بسـتـه 

ایـن مسـئـلـه در سـطـح .  شدند ولی این جوری نبود
وسـیـعــی در کشـور کـه کـارگــر داخــل کــارخـانــه 
اعتصاب میکند، فوری بـازداشـت کـنـنـد و بـراش 

دقیقا این اتفاق بعد از  . پرونده قضایی درست کنند
اون جریانی که برای ما پیش آمـد، ھـمـیـن جـوری 

از پلی اکریل اصفھان بـگـیـر تـابـافـق تـا . روال شد 
حـکـم شـالق بـرای .  چادر ملو و پتروشیمی جنوب 

قبل از اون داشتیم که مثال فـعـالـیـن آگـاه  !.کارگر
کـارگــری را مـثــل دوســتـان شـرکــت واحــد، مــثــل 

ولـی .  اعضای خود اتحادیه را دستگـیـر مـیـکـردنـد
واقعا سابقـه نـداشـت کـارگـری را کـه خـودش در 
محیط کار اعتصاب میکنـد را دسـتـگـیـر کـنـنـد، 
برایش حکم صـادر کـنـنـد ،آن ھـم نـه دریـک جـا 
،اگردریک جـا بـود،مـیـگـفـتـیـم یـک اتـفـاق بـوده 
،باالخره یک جوری شده، یکھو موجی از حمله بـه 

در مـحـل کـار . اعتصـابـات کـارگـری شـروع شـد 
گفتم که از پلی اکریل بگیر تا .بازداشت شروع شد 

االن ھـم تـا  . سیمان لـوشـان تـابـافـق تـا چـادرمـلـو
من فکر میکنم در . حدودی این سیاست ادامه دارد

واقع صدور این حکم بر علیه من با این مصادیق در 
ادامه ھمان سـیـاسـت و نـه تـنـھـا در ادامـه ھـمـان 

مـن دوازده  .سیاست بلکه تشدید ھمان سیاست اسـت
. تا مصداق راکه در اتھامات مطرح کردند، خـوانـدم

این مصـداق ھـا از نـظـر ھـیـچ انسـان کـم سـواد، 
بیسواد، باانصاف، حقوق دان، غیر حقوق دان، انسـان 

. ما رفتیم طومار جمع کردیم .شریف، اتھامی نیست
من اولش گفتـم ،کـل ایـن آیـکـون ھـا کـه گـفـتـم 

ما رفتیم چـھـل ھـزار  .اکثرش حول طومار میگردد
امضاء جمع کـردیـم، رفـتـیـم مـجـلـس، در مـجـلـس 
نشست داشتیم بـا مـعـاون وزیـر، گـفـتـگـو داشـتـیـم 

آن !!!  ،رفتیم داخل وزارت کار، این ھا االن شده جرم
من فکر  .اقدام علیه امنیت ملی!!  ھم چه جرمی؟

میکنم به ھـر حـال ایـن حـکـم در واقـع در ادامـه 
سیاستھایی که دولت روحانی در دستور کارش گذا 

برای اینکه بتواند سود سرمایه را تامیـن  .شته است
کند، برای اینکه بی حقوقی بیشـتـری بـه کـارگـر 

تحمیل کند ،مسئله انجماد دستمزدھا را ھـمـچـنـان 
پیش ببرند، دست و بال کارفرما باز بـاشـد کـه ھـر 
موقـع دلـش خـواسـت کـارگـر را اخـراج کـنـد،اگـر 

به نظر من  . حقوقش را شش ماه نداد اتفاقی نیافتد
تسھیل شرایط مساعد برای سرمایه است که ھـمـراه 
با فقر و فالکت بـی خـانـمـانـی و بـیـکـاری بـرای 

به نظر من ایـن .  میلیونھا خانواده ی کارگری است
اما یک نـکـتـه . حکم در این راستا صادر شده است

مھمی که من میخواھم اشاره کـنـم و ایـن قضـیـه 
حقیقتش بیشتر مورد توجه خود ماست و مـن فـکـر 
میکنم موردتوجه ھـمـه تشـکـل ھـای کـارگـری و 

با این حکـم  .محافل آگاه کارگری باید قرار بگیرد
معلوم شد که اینھا میخواھند آن کـف اعـتـراضـات 

یعنی میخواھـنـد .  کارگری را شش سال حکم دھند
به کارگر بگویند حق نـداری بـروی حـتـی طـومـار 

اگـر بـگـویـی، .  جمع بکنی، بگویی مزدم کم اسـت
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علـیـه نـظـام تـلـقـی 

یــعــنــی .  مـیــشــود و شـش ســال بــایــد بــروی زنــدان
میخواھند این اجازه را ھم به کارگر ندھند که سـر 

این در این راسـتـاسـت و بـه  .  مزدش صداش دربیاید
نظر من باید طبقه کارگر و فـعـالـیـن کـارگـری از 

خـیـلـی کـف .  آنجایی که این کف اغـتـراض اسـت
به واقع آن چیزھایی که این جا آمده ،به نظر .  است

من میخواھند سرکوب کنند و از آنجایـی کـه ایـن 
سیاست را دارند با شدت تمامی دنبال میکنند باید 
تشکل ھای کارگری موجود و فعالین کارگری بـا 
قدرت روی این مسئله خم بشوند و اجازه ندھند کـه 

این سـیـاسـت را یـک . دیگه این سیاست پیش برود
اگـر مـتـوقـف نـکـنـیـم، .  جایی بایـد مـتـوقـف کـرد

واقعیت این که اگر امسـال ،حـداقـل مـزد کـارگـر 
ھزارتـومـان تـعـیـیـن شـده اسـت ، سـال آیـنـده  ٧١٢

،منجمدش میکنند ،شک نکند، اینجا محکم مـی 
آقا این مـزد .  ایستیم و این بدیھی ترین حق ماست 

برو قانون را خـودت اجـراکـن، مـن کـه .  کم است 
قـانـون   ٤١ماده ی . قانون را از آسمون نیاورده ام 

خودت تدوین کـردی و اجـرا .  کار،مال خودت است
 .کن، باید جلویشان ایستاد

ممنونم خسته نباشی امیدوارم که : سایت اتحاد 
روزی بـرسـد کــه دیـگـر شــاھـد ایـن نــبـاشـیـم کــه 
انسانھای شریفی مثل شما یا ھر کـارگـر مـعـتـرض 
به وضعیت معیشتی خودش ،جایـش زنـدان بـاشـد و 

امـیـدواریـم کـه ھـر چـه .  زندان جای انسان نـیـسـت
زودتر شما و دیگر فعالین کارگری و فعالین معـلـم 
ھا بتوانند زندگی کنند و دنـیـای بـھـتـری داشـتـه 

من ھم مـمـنـونـم .  مرسی:  جعفر عظیم زاده . باشیم
ــروم .  کــه زحــمــت کشــیــدیــد  ــده ب یــک روز مــان

عـرضـم بـه . دوستان عزیزی جـمـع شـده انـد . زندان 
خدمت شما ، االن آقای محمود صالحی زیـر حـکـم 

سـال حـکـم بـه ایشـان  داده ٩دادگاه بـدوی . است
دوسـتـان و .  دوستان معلـم در زنـدان ھسـتـنـد.  است

فعالینکارگری  دیگری ھمچون ،بھنام ابراھیم زاده 
و محمد جـراحـی و خـیـلـی ھـای دیـگـر در زنـدان 

امیدوارم این وضعیت یـک جـایـی بـاالخـره . ھستند 
فکر میکنم اگربه ھـمـیـن شـکـل ایـن   . تمام بشود

سیاست را ادامه بدھند، سال آینده شاھدایـن بـاشـیـم 
به این معـنـا . ھزارنفر کارگردر زندان باشد ٥٠که  

میخواھم بگویم ، تصمیم گیرندگان و مـجـریـان ایـن 
چنین سیاست ھایی ،قادر نخواھند شد سیـاسـتـشـان 
را  پیش ببرند، به دلیل آنکه ، شما نـمـیـتـوانـیـد بـه 

سـاعـت کـار  ١٨انسان بگویید که گرسنه بـاشـد، 
  .ساعت کار کند، صدایش ھم در نیـایـد ١٢کند، 

این اتفاق ھیچ وقت در تاریخ بشر رخ نـداده و ایـن 
 ٩٤آذر ١٣ . جا ھم رخ نخواھد داد

: مصاحبه پروین محمدی با روزنامه اعتماد
 ٩٥درباره دستمزد کارگران سال 

دستمزد کارگران سال آینده چقدر افزایش 
 یابد؟ می

نـمـایـنـدگـان مسـتـقـل :  روزنامه اعـتـمـاد نـوشـت
کنند دستمزد در سال آیـنـده  بینی می کارگری پیش

ھـا  نگاه میلـیـون .درصد افزایش پیدا کند١٢حداکثر 
ای كه به  شان به مذاكرات سه جانبه كارگر و خانواده

شـود،  آغـاز مـی ٩٥زودی برای تعیین دستمزد سال 
دوخته شده است؛ مذاكراتی كه با حضور سه نماینده 
كارگری، سه نماینـده كـارفـرمـایـی و دسـتـكـم سـه 

در حالی كه نمایندگان . شود نماینده دولت انجام می
گویـنـد ھـزیـنـه سـبـد مـعـیـشـت  رسمی كارگران می

ھزار تومان اسـت،  ٧٠٠خانوار بالغ بر سه میلیون و 
نمایندگان كارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ 

در این بین نـمـایـنـدگـان مسـتـقـل . تورم تاكید دارند
كنند دستمزد در سـال آیـنـده  بینی می كارگری پیش

 .درصد افزایش پیدا كند١٢حداكثر 
ھـزار  ٧٠٠حداقل ھزینه چھارنفر؛ سه میلیون و 

حســیـن حـبـیــبـی، دبــیـر كـانـون شـوراھــای .  تـومـان
دستمـزد :  اسالمی كار استان تھران در این باره گفت

كارگران براساس محاسبات كانون شوراھای اسالمی 
ھـای زنـدگـی یـك  كار استان تھران پیرامـون ھـزیـنـه

خانواده چھار نفره باید رقمی بالغ بر سه میـلـیـون و 
ایـن فـعـال كـارگـری  .ھزار تومان تعیین شـود ٧٠٠

ھـای  اگـر در ایـن مـحـاسـبـات ھـزیـنـه:  تصریح كرد
زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقـم سـه 

آیـد، امـا نـمـایـنـدگـان  میلیون تومان بـه دسـت مـی
ـــیـــش ـــزدی پ ـــذاكـــرات م رو در  كـــارگـــران در م

تـریـن حـالـت نـیـز بـه ایـن ارقـام نـزدیـك  خوشبینـانـه
شوند، چراكه تعیـیـن مـزد بـه قـدرت مـانـور و  نمی
او .  زنی آنھا در شورای عالی كار وابسته است چانه

از نـرخ   دولت با افزایش دسـتـمـزد بـیـش:  ادامه داد
كند، بلكه قصد دارد دستمزد سـال  تورم موافقت نمی

ایـن در .  را كمتر از ایـن درصـد افـزایـش دھـد ٩٥
قـانـون كـار صـراحـت دارد  ٤١حالی است كه ماده 

دستمزد كارگران ھر ساله متنـاسـب بـا نـرخ رسـمـی 
سبد معیشت یك خـانـواده چـھـار نـفـره   تورم و ھزینه
دولت تـورم آبـان مـاه را :  حبیبی افزود.  تعیین شود

درصد اعالم كرده است، اما به لحاظ منـطـقـی ١٤/٣
ھا نیز تورم در عرض دو سـال  ترین كشور در پیشرفته
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كنـد  درصد به این رقم كاھش پیدا نمی٤٠از بیش از 
طور كه سـخـنـگـوی دولـت  تا بعدھم در پایان سال آن

شـایـد دولـت قصـد .  وعده داده است، تك نرخی شود
دارد نرخ تورم را به صورت دستوری كاھش دھد تـا 

زنی بر سر تعیین مزد توفـیـقـاتـی را  در زمینه چانه
 .به دست آورد

نرخ تورم، شایدكمی بـاالتـر امـا عـبـدالـلـه وطـن 
پــرور، عضــو اتــاق بــازرگــانــی و نــمــایــنــده ســابــق 
كارفرمایان در سازمان جھـانـی كـار دربـاره بـرنـامـه 

بـا :  كارفرمایان برای تعیین دستمزد سال آتی گـفـت
ھای پیش، بعید است شـورای عـالـی  روال ثابت سال

نـرخ .  كار از عرفی كه جا افتاده است، عـدول كـنـد
دستمزد بـا بـاالنـس در نـھـایـت یـكـی دو درصـدی 

نھایت     كند، پس در  مطابق نرخ تورم افزایش پیدا می
دستمزد سال آینده كارگران به نرخ تـورم اعـالم شـده 

بانـك مـركـزی در .  توسط بانك مركزی وابسته است
درصـد اعـالم  ١٤الـی  ١٣حال حاضر نرخ تورم را 

ھای منـتـھـی بـه سـال  كرده است كه این رقم در ماه
نــگــاه :  او ادامــه داد.  شــود جــاری كــمــتــر ھــم مــی

رو  كارفرمایـان و دولـت در مـذاكـرات مـزدی پـیـش
ــزرگ ھــمــســو اســت،  ــت خــود ب ــن  چــراكــه دول ــری ت

كـارفـرمـاسـت و از عـوامـل اصـلـی پـایـیـن مـانـدن 
الـبـتـه .  ھای زنـدگـی اسـت ھا در برابر ھزینه دستمزد

كارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی مـعـتـرض 
 ٢٠باشند، چرا كه حتی اگر دستمزد در سـال آتـی 

درصد افزایش پیدا كند، دریافتی آنھا بازھم به یـك 
رسـد و بـا ایـن درآمـد چـگـونـه  میلیون تومان نمـی

. توان در شرایط فعلی اقـتـصـادی زنـدگـی كـرد می
ھا در  متاسفانه دولت:  این فعال كارفرمایی بیان كرد

اند و نمایندگان رسمی كارگـران  ایران راه را گم كرده
ھـا نـه حـمـایـت كـه  و كارفرمایان نیز از این سیاست

ھـای نـادرسـت  كنند و تبعیت از سـیـاسـت تبعیت می
 .اشتباه است
فعال مسـتـقـل  پروین محمدی، !  درصد١٢حداكثر 

درصدی دسـتـمـزد  ١٢بینی حداكثر  كارگری با پیش
كـلــیـت مـثــلـث ســه :  گــفــت ٩٥كـارگــران در سـال 

ای بیش نیست،  گرایی شورای عالی كار بازی جانبه
چراكه طرف كارفرمایی در بھترین حـالـت نـمـایـنـده 

 ٧٥درصد سـرمـایـه مـوجـود در كشـور اسـت و ٢٥
بنابراین دولت بـه .  درصد باقی در اختیار دولت است

درصد سرمایه كشـور در شـورای  ٧٥عنوان صاحب 
كـنـد و خـود كـارفـرمـای  عالی كار حضور پیدا می

ھـای گـذشـتـه  بزرگ است و امسال نیز ماننـد سـال
نمایندگان كارفرمایان پشت نمایندگان دولت پـنـھـان 

نـمـایـنـدگـان كـارگـری در :  او ادامه داد.  شوند می
ای در بـرابـر  شورای عالی كار ھرگز مقاومت جدی

این به آن دلـیـل اسـت .  اند دولت و كارفرمایان نكرده
مسـتـقـل كـارگـری نـداریـم و   كـه در ایـران تشـكـل

نمایندگان كارگری شورای عالی كار به دلیل آنكـه 
از حمایت بدنه كارگـری بـرخـوردار نـیـسـتـنـد، تـوان 

مـحـمـدی تصـریـح .  زنی در این باره را نـدارنـد چانه
ھر سال بیش از پیش وضعیت بحرانی معیـشـت :  كرد

دولـت .  شـود ھا انسان مزدبگیر مشـخـص مـی میلیون
اگر از سر دلسوزی به جامعه نگاه كند، دستمزد را 

كند كه قدرت خرید كـارگـران  ای تعیین می به اندازه
. افزایش پیدا كند و بازار از ركود فعلی بیرون بیاید

ھـا روی ھـم انـبـار  بینید تولیدات كـارخـانـه اگر می
ھا ھم رونـق نـدارنـد، ایـن  شود و سایر خرده بازار می

ھایـش بـه كـاھـش  موضوع اتفاقی نیست، بلكه ریشه
. گـردد سابقه قدرت خرید طبقات مزدبگیر بر مـی بی

بـا تـوجـه :  این فعال كارگری مستقل در پایان گفت
ای كه دولت آمـاده كـرده اسـت و افـزایـش  به بودجه

درصدی حقوق كارمندان دولت و از سویی تعییـن ١٠
درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری  ٩

در سـال  افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، 
تورم پایین فـعـلـی نشـانـه . آینده افزایش مزد نداریم

اقتصاد متعادل نیـسـت، بـلـكـه نشـانـه بـیـمـار بـودن 
كنم دولت با تـوجـه بـه  من گمان نمی.  اقتصاد است

 ١٢بودجه اعالمی، دستمزد سال آتـی را بـیـش از 
 .درصد افزایش دھد

 
 جوانمیر مرادی! قول آقای وزیر

ای است  دکترروحانی رئیس جمھورخود روستازاده
که ازوضع محرومان ومستضعفان اطالع کامل دارند 

چـنـدیـن  .ومطمئن باشید که دولت درکـنـارشـمـاسـت
جـمـھـورنسـبـت بـه امـنـیـت شـغـلـی  بارتاکنون رئیـس

کارگران تأکید داشته وازماخواسته است که سختی 
زندگی بازنشستگان رادرنظربگیریـم کـه جـزوظـایـف 

ــه اســت ــخــان ــن وزارت ــا درای ــه م ــی ــود  !.اول مــن خ
آھـن بــود  ای ھســتـم کـه پـدرم کـارگــرراه روسـتـازاده

وبافقروبدبختی ودرخانه کارگری درس خواندیم وبـه 
موسیقی خـانـه  .خوبی مشکالت کارگران رامیدانیم

ھــای بــارانــی بــود کــه  قــطــره"  چــکــچــک "  مــا، 
درظرفھایی که مادرمان گذاشته بود زیر سـقـف تـا 

" الالیی " آب باران ماراخیس نکند وپدرم نیزبرایمان 
 .خواند تا نخوردن شام را فراموش کنیم وبخوابیم می

این بخشھائی از سخـنـرانـی ربـیـعـی وزیـر کـار در 
مراسم روز تصویب قانون کار در استان کھکیلویه و 

او ھمچنین مـی گـویـد قـول مـی .  بویر احمد است
کـمـتـر از نـرخ  ٩٥دھم نگذارم میزان دستمزد سـال 

یکی از خـدمـات بـه قـول خـودش ! تورم تعیین شود
آقای وزیر روستائی زاده و کـارگـرزاده از "  ارزنده " 

شروع نشستن بر مسـنـد خـدمـت گـذاری در وزارت 
افزایش دستمزد برای % ١٧کار به کارگران، تأیید 

بیشتر از نـرخ %  ٢است که به قول خودش  ٩٤سال 
وی .  بـوده اسـت%  ١٥یعنی نـرخ تـورم !  تورم بوده

بااستثنایی خواندن این میزان افزایش، تنزل دستـمـزد 
برابر زیر خط فقر را به کارگران تبریک مـی  ٥به 

گویدوبه گردن اعضاء شورای عالی کار به خـاطـر 
" ضـد تـورمـی" تصویب این مصوبه بـه زعـم ایشـان 

ربیعی در سـخـنـرانـیـش بـا .مدال قھرمانی می آویزد
وانمود کردن به ابـراز ھـمـدردی بـا کـارگـران ، از 
بدبختیھای خودش در زمان کودکی مرثیـه خـوانـی 
می کند تا به این طریق بتواند تفاوت خودش را بـا 

وزرای ســابــق و کســی مــثــل صــادق مــحــصــولــی 
بیان کند بلکه کـارگـران )  معروف به وزیر میلیادر( 

 ٥٠با شنیدن مصیبتھای وارده در دوران کـودکـی 
سال پیش بر آقای وزیر، مصیبت خـود را فـرامـوش 

قول ربیعـی  .کرده و از ایشان صبر و تحمل بیاموزند
مبنی برجلوگیری از تعیین حـداقـل مـزد کـمـتـر از 

آن ھم نرخ تورمی که مرتبا در مـاھـھـای ! نرخ تورم
نیمه دوم سال روی کاغذ پایین آورده و اعـالم مـی 
شود، قبل از ھر چیز وعده تحمیل شرایط به مراتـب 

میلـیـون  ٤٠بدتری نسبت به سال گذشته بر بیش از 
بـرابـر  ٥انسانی است که سطح زندگیشان ھم اکنون 

و مـیـلـیـونـھـا کـودک از ایـن .  زیر خط فقر اسـت
خانواده ھا مثل کودکی آقای وزیر،شب را در زیـر 
سقفھای سوراخ در حاشیه شھرھا بسر مـی بـرنـد و 

روز سر چھار راھھا دست فروشی می کـنـنـد و یـا   
زباله ھای متعفن را بـه امـیـد یـافـتـن تـکـه ھـای 
. کارتن و بطریھای پالستیک زیر و رو می کـنـنـد

بـود ولـی %  ١٥ماه پیش  ٢نرخ کاغذی خط فقر 
نشـان دھـنـده ) بی اختیار(تا پایان آبان نوک پیکان 
قـرار داده شـد و %  ١٣نرخ تورم روی جدول، روی 
ھم کشیده شـود، %  ١٠احتماال تا پایان سال تا زیر 

ولی امکان دارد تیم ربیعی باز ھم اقدام استثـنـائـی 
سال گذشته را تکرار کند و نـگـذارد حـداقـل مـزد 

ربـیـعـی بـه اصـطـالح !  تعییـن شـود%  ١٠کمتر از 
کارگر زاده مثل وزرای آقازاده در صحبتھایش ھیچ 
حرفی از تأمین زندگی باالی خط فقر، که خواست 
فوری کارگران است نزد و فقط  خواست که صبور 
باشند و به دولت تدبیـر و امـیـد فـرصـت دھـنـد تـا 

 .اقتصاد رونق بگیرد و سرمایه ھا سودآوری کـنـنـد
ـــارگـــران  ـــرا حـــق طـــلـــبـــی ک ـــی ظـــاھ ـــع ـــی رب
. راباعجزودرماندگی وچشم براه بودن اشتباه گرفـتـه

کارگران ھیچ صدقه ای را گـدائـی نـمـی کـنـنـد، 
بلکه حقوقشان را مـطـالـبـه مـی نـمـایـنـد و امـروز 
مبرمترین خواستشان افـزایـش حـداقـل دسـتـمـزد بـه 

فرقی نـمـی کـنـد وزیـر کـار . باالی خط فقر است
 !آقازاده باشد یا کارگرزاده

 
 ٢آزادی واحد سیده پس از گذراندن 

 !سال حبس
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کارگران، تشکل ھـای کـارگـری و انسـانـھـای 
سـال  ٢واحد سیده پس از گـذرانـدن  !شریف و آزاده

آذر  ١٢حبس، ساعت یازده ظھر روز پنجشنبه مورخ 
در میان اسـتـقـبـال گـرم جـمـعـی از مـردم،  ٩٤ماه 

خـانــواده و فــعــاالن گـارگــری، از زنــدان مــرکــزی 
واحد سیده که از اعضای  .شھرستان مھاباد آزاد شد

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 
 ١٣٩١ھای کارگری می باشد در دی مـاه سـال 

ھمراه با یوسف آبخرابات و محمد موالنـایـی تـوسـط 
 ٥١نیروھای امنیتی بازداشت و پـس از گـذرانـدن 

روز حبس در بـازداشـتـگـاه اداره اطـالعـات، مـورخ 
از ســوی شـعـبــه یـک دادگــاه انـقــالب  ٩٢/٦/١٨

اسالمی شھرستـان مـھـابـاد بـه اتـھـام عضـویـت در 
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلـھـای 

روز ( کارگری و برگزاری مراسم ھای اول ماه مـه 
در )  روز جـھـانـی زن( مـارس  ٨و )  جھانی کارگر

شھر مھاباد به دو سال حـبـس تـعـزیـری مـحـکـوم و 
ما اعضـای کـمـیـتـه دفـاع از  .روانه زندان شده بود

فعالین کارگری مھاباد ضمن تبریک آزادی واحـد 
سیده به خانواده، دوسـتـان و طـبـقـه کـارگـر ایـران، 
اعــالم مــی داریــم کــه تشــکــیــل و عضــویــت در 
تشکلھای مستقل کارگری حق بی چـون و چـرای 
طبقه کارگر ایران می باشد و تحت ھیچ شـرایـطـی 
نمی توان کسـی را بـه ایـن دلـیـل مـورد اتـھـام و 

بـه ھـمـیـن خـاطـر مـا اعضـای .  محاکمه قرار داد
کمیته دفاع از فـعـالـیـن کـارگـری مـھـابـاد آزادی 
فعالین کارگری و سیاسی دربند در زندانھای ایران 
و لغو کلیه احکام صادره علیه این فعالین را  بدون 

کـمـیـتـه دفـاع از   .ھیچ قید و بـنـدی خـواسـتـاریـم
 فعالین کارگری مھاباد

 
بی توجھی به شکایت صدھا کارگر 

اخراجی کارخانه خودرو سازی کرمان 
 موتور

بر اساس خبر دریافتی شکایت ھای اعـتـراضـی 
صدھا کارگر اخراجی خودروسازی کـرمـان مـوتـور، 
واقع در منطقه ویـژه اقـتـصـادی ارگ جـدیـد، ھـم 

ایـن کـارگـران اواخـر  .  چنان بی پاسخ مـانـده اسـت
آبان ماه سال جاری از کار بیکار شده و خبرگزاری 

نـفـر اعـالم کـرده و  ٨٠٠ھای رسمی تعداد آنھا را 
علت آن را تعدیل نـیـرو بـه دلـیـل رکـود در تـولـیـد 

این در حـالـی اسـت کـه .  خودرو اعالم کرده بودند 
نـفـر  ٢٠٠٠بنا به گفته شھروندان این منطقه، حدود 

از کارگران این کارخانه خودرو سازی، اخـراج شـده 
بر اساس ھمین خبر، تاکنون ھیچ حق و حقوقی  .اند

بــه ایــن کــارگــران  داده نشــده و شــکــایــت ھــای 
کارگران به فرمانداری، اداره کار و دیگر نھادھای 
ذیربط نیز به دلیل نفوذ مدیریت در ایـن ارگـان ھـا، 

نـفـر  ٦٠عالوه براین، حدود .  بدون جواب مانده است
از کارگران خودروسازی راین که در منـطـقـه ارگ 

کـمـیـتـه   .جدید می باشند نیزاز کار اخراج شده اند
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 

کارگری، ضمن ھمبستگی با کـارگـران کـارخـانـه 
خودرو سازی کرمان موتور، آنھا را فرا می خـوانـد 
تا با اعتراض جـمـعـی و گسـتـرده خـود، خـواسـتـار 
بازگشت به کار و دریافت کلیه مطالـبـات خـود از 

تجربه ھـمـیـشـه بـه مـا .  مدیریت این کارخانه شوند
کارگران نشان داده است که نـامـه نـگـاری در راه 
روھای پر پیچ و خم برای نـھـادھـای اداری، بـدون 
. ھیچ نتیجه ای ما را به دنبال خود کشـانـده اسـت

کمیـتـه  .قدرت ما کارگران در ھمبستگی مان است
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 

 ١٢/٩/١٣٩٤ –کارگری 
 گزارش

کارگر مجتمع نفتی آذربایجان واقع  ٣٢
 .در دریای خزر، در آتش سوختند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یـکـی از 
ھای نفتی آذربایجان واقع در دریای خزر دچار  سکو

نفر از کارگران این چـاه   ٣٢ .سوزی شد سانحه آتش
نفتی در آتش گسترده بوجود آمده، سـوخـتـه و جـان 

نفر از کسـانـی کـه در   ٤٢  .خود را از دست دادند
این چاه نفتی مشغول به کار بـودنـد، پـس از آغـاز 

یـکـی از کـارگـران  .سوزی، نجـات داده شـدنـد آتش
نـفـر روی  ٨٤نجات یافته اعالم کرد که ھمچنـان 

 .این سکوی نفتی قرار دارند
 

درصدی مرگ و میر ناشی از  ١٨افزایش 
 حوادث کار در مازندران

 ١٨مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش 
درصدی مرگ و مـیـر نـاشـی از حـوادث کـار در 

مرگ و میر ناشـی از حـوادث کـار  .استان خبرداد
در ھفت ماھه امسال نسبت بـه مـدت مشـابـه سـال 

نفر در ھـفـت  ٤٩درصد افزایش یافت و از  ١٨قبل 
در سـال )  ھمگی مـرد( نفر ٥٨ماھه سال گذشته به 

 .جاری رسیده است
 

 ٢٠آمار بیسواد و کم سوادان از مرز 
 .میلیون نفر گذشت

علی باقرزاده عصر دوشنبـه در نشـسـت شـورای 
پشتیبانی نھضت سـوادآمـوزی کـه در اسـتـانـداری 

بـر اسـاس مـقـررات :  قزوین برگزار شد اظـھـارداشـت
کشور ھر کسی که خواندن و نوشتن نداند بـیـسـواد 
است و اگر دوره ابتدایی را تـمـام نـکـرده و تـرک 

برای تعـیـیـن  .تحصیل کند کم سواد تلقی می شود
کشـور جـھـان از روش  ٨٠تعداد دقـیـق بـیـسـوادان 

سرشماری استفـاده مـی کـنـنـد و بـراسـاس آخـریـن 
تعداد بـیـسـوادان کشـور در رده  ٩٠سرشماری سال 

ھـزار نـفـر  ٧١٩میلیـون و  ٩سنی باالی شش سال 
 ٥٠ھزار نفر از افراد زیر  ٧٠٠سه میلیون و .  است

سال ھم بیسوادند که این افراد ھفت درصد جمـعـیـت 
میلیون نفر ازجمعیت کشور  ١١ .را شامل می شوند

ھم کم سواد ھستند کـه ایـن افـراد غـیـر مـحـصـل 
 .درصد جمعیت کشورند ١٦محسوب می شوند و 

 

 اعتصاب غذای محمود بھشتی
محمود بھشتـی لـنـگـرودی سـخـنـگـوی کـانـون 
صـنــفـی مـعــلــمـان ایـران در زنــدان اویـن دسـت بــه 

این اعـتـصـاب غـذا از روز  .اعتصاب غذا زده است
آذر مـاه شـروع شـده و بـه دلـیـل بـی  ٥پنجشنبـه 

آذر مـاه  ١١اعتنایی مسئوالن در روز چھـارشـنـبـه 
محمود بھشتـی لـنـگـرودی در  .رسانه ای شده است

نامه ای که توسط کانون صنفی معلـمـان مـنـتـشـر 
 ：به این وسیله اعالم می نمایم :شده، نوشته است

سـال از  ٢٥اینجانب محمود بھشتی لنگرودی کـه 
عمر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و 

سال نیز در قالب فعالیتھای  ١٥بوم کرده و بیش از 
صنفی، در خدمـت فـرھـنـگـیـان عـزیـز بـوده ام، در 

مـبـنـی " اعتراض به حکم ناعادالنه قاضی صلواتی 
، از جانب دادگاه چند دقـیـقـه ای، " سال حبس ٩بر 

بـه صـورت رسـمـی در  ١٣٩٤آذر  ٥از پنجشنبه، 
اعتصاب غذا به سـر مـی بـرم، بـه ایـن امـیـد کـه 
مسووالن، به ویژه مسووالن قضایی با شنیدن فـریـاد 
تظلم خواھی اینجانب، نسبت به توقف اجرای حـکـم 
تا زمان اعاده دادرسی در دادگاھی صالح، علنی و 

این خبر صـرفـا  .با حضور ھیات منصفه اقدام نمایند
جھت ایجاد فرصت برای مسوولین جھـت رسـیـدگـی 

آذر  ١١به خواسته ھایم، تا این لحظه، چھارشـنـبـه 
بــدیــھــی اســت کــه  .اعــالم عــمــومــی نشــد ١٣٩٤

مسوولیت ھر اتفاق نـاخـوشـایـنـدی کـه طـی دوران 
اعتصاب غذا متوجه اینجانب شود بـه عـھـده ھـمـه 
کسانی خواھد بود که ظلم مذکور را در حـق مـن 
مرتکب شده و یا در برابر این دادخواھی سـکـوت و 

مـحـمـود بـھـشـتـی  .بی تفاوتی اختیـار مـی کـنـنـد
حــقـوق مــعـلــم و .  اویــن -١٣٩٤آذر ١١لـنــگـرودی 

 کارگر
 اخبار بین المللی

برگزاری تظاھرات در حمایت از  -ترکیه
 روزنامه نگاران در استانبول

تعدادی از روزنامه نـگـاران تـرکـیـه و ھـواداران 
آزادی بیان، در حـمـایـت از دو روزنـامـه نـگـار بـه 

در برابر دفـتـر  "   اردم گل "و  "جان دوندار "نامھای 
ایـن .  روزنامه جمھوریت در استانبول گرد ھم آمـدنـد

دو روزنامه نگار پـس از انـتـشـار گـزارشـی دربـاره 
ارسال اسلحه توسط سـازمـان اطـالعـات تـرکـیـه بـه 
تروریستھا، مـتـھـم بـه جـاسـوسـی و افشـای اسـرار 

سـردبــیـر روزنـامــه  " جـان دونـدار " .   دولـتـی شـدنــد
پرونده ما پس از گزارشمان درباره  ": جمھوریت گفت

ارسال اسلحه توسط کامیون ھای سازمان اطالعـات 
شـاکـی خـود .  ترکیه به سوریه در حال بررسی است

مـا ایـنـجـا بـرای دفـاع از .  رییس جـمـھـوری اسـت
مـا بـرای دفـاع از حـق .  روزنامه نگاری آمده ایـم

مردم درخصوص دریـافـت خـبـر و دانسـتـن حـقـیـقـت 
 ". ھنگامیکه دولت دروغ مـی گـویـد حضـور داریـم

دولت ترکیه ھرگونه حمایت نظامـی از گـروھـھـای 
رجـب .  تروریستی فعال در سوریه را رد مـی کـنـد

طیب اردوغان پیش تر به گـزارش ایـن دو روزنـامـه 



1394آذر  17 کارگر کمونيست  20 

او وعده داده بـود کـه .  نگار واکنش نشان داده بود
دو روزنامه نگار مزبور بھـای سـنـگـیـنـی خـواھـنـد 

در ھمین حال، اتـحـادیـه اروپـا روز جـمـعـه .  پرداخت
نگرانی خود را از وضعیت ایـن دو روزنـامـه نـگـار 

 .ابراز کرده است
 

تظاھرات طرفداران محیط  -فرانسه 
 زیست در آستانه نشست پاریس

نوامبر، میزبـان نشـسـتـی  ٣٠پاریس روز دوشنبه 
خواھد بود که به ھمت سازمان مـلـل مـتـحـد و بـا 

ھـدف از ایـن   . حضور رھبران جھان برگزار می شود
کشـور بـه مـنـظـور  ١٩٥نشست ایجاد توافق بـیـن 

یافتن راھکاری برای کاھش گازھای گلخانـه ای 
ای  گویـنـد گـازھـای گـلـخـانـه دانشمندان می.  است

مانند دی اکسید کربن، مـوجـب بـاال رفـتـن درجـه 
در   . حرارت زمین و تغییرات آب و ھوایی شده اسـت

آستانه این نشست شھروندان برخـی از کشـورھـا در 
ھـا بـرای  تظاھراتی خواستار اقـدامـات سـریـع دولـت

ھـزاران نـفـر در .  مقابله با گرمایش زمـیـن شـدنـد 
استرالیا و زالندنو روز شنبه به یک جنبش جـھـانـی 

در   . پـیـوسـتـنـد"  راه پیمایی اقـلـیـمـی مـردم"  به نام 
اکلند و چند شھر دیگر زالندنو ھنـرمـنـدان نـیـز بـه 
دانشمندان استـادان دانشـجـویـان رھـبـران کـلـیـسـا و 

ھا بخواھند  فعاالن محیط زیست پیوستند تا از دولت
در   . تر اقدام کننـد در مقابله با گرمایش زمین سریع

توکیو پایتخت ژاپن صدھا نفر در رویـدادی بـه نـام 
. در یـک پـارک گـرد آمـدنـد"  راھپیمایی زمـیـن" 

بسیاری از شرکت کنندگان در تظاھرات مـعـتـقـدنـد 
 .ھمه در مقابله با گرمایش زمین مسئولند

فیلیپین یکی از کشورھایی است که به گـفـتـه 
دانشمندان با تغییر آب و ھـوا و گـرمـایـش زمـیـن 
صدمه زیادی خواھد دید و بـه ایـن دلـیـل فـعـاالن 
محیط زیسـت آن کشـور در تـظـاھـراتـی خـواسـتـار 

 .اقدامات جدی رھبران جھان در این رابطه شدند
 
 تظاھرات اعتراضی کارگران -پرو

روز شنبه ھفتم آذرماه ھزاران نفر از کارگران پرو 
در اعتراض به شرایط سخت شـغـلـی و سـطـح نـازل 
دستمزدھای خود برای پـنـجـمـیـن روز مـتـوالـی بـه 

کارگران با  .خیابانھا رفته و دست به تظاھرات زدند
خواست افزایش دستمزد از روز سه شنبه سوم آذرماه 
در خیابانھای پایتخت این کشور دست به اعـتـراض 

بنابه گزارش ھا، این تظاھرات در پی حمله . زده اند
پلیس ضد شورش و استفـاده از گـاز اشـک آور و 

ھـفـتـه .  ماشین آب پاش، بـه خشـونـت کشـیـده شـد
گذشته نیز کارکنان بخش خدمات عمومی پـرو از 
جـمــلــه بــخــش ھــای سـالمــت و آمــوزش بــا ھــدف 
درخواست برای امنیت شغلی و حقوق بیـشـتـر دسـت 

 .به اعتصاب زدند
 

ھجوم نیروھای امنیتی به  -کره جنوبی 
 دفاتر اتحادیه ھای کارگری

بیش از دو ھـزار نـیـروی پـلـیـس بـا حـمـلـه بـه 

" سـئـول" ساختمان ھای اتحادیه ھای کـارگـری در 
پایتخت کره جنوبی، اقدام به ضبط و توقیف امـوال 

مـامـوران امـنـیـتـی کـره .  این اتحادیه ھـا نـمـودنـد
جنوبی ھمچنین شمـاری از فـعـالـیـن کـارگـری را 

یکی از این دفاتر، دفتـر مـرکـزی . بازداشت کردند
ایـن .  اتحادیه کارگران فلزکار کره در سـئـول اسـت

حمالت، یک ھفته پس از آن صـورت گـرفـت کـه 
دھھا ھزار کارگر کره ای با تجمع در خیابان ھـای 
ایـن کشــور بـه بـرنـامــه ھـای دولـت بــرای ایـجــاد 

تـغـیـیـرات .  تغییرات در قانون کار اعـتـراض کـردنـد
پیشنھادی در صـورت اعـمـال، اخـراج کـارگـران و 
کاھش سطح دستمزدھا را برای کارفرمایان تسھـیـل 

در روزھای گذشتـه فشـار بـر اتـحـادیـه . می نماید
ھای کارگری و فعالین کـارگـری ایـن کشـور بـه 

 .شدت افزایش یافته است
 

نفر را اعدام کرده  ٣٥٠٠داعش بیش از 
 است

(بان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه  سازمان دیده
اعالم کـرد کـه از مـاه ژوئـن )  آذر ٨/  نوامبر  ٢٩

مـورد اعـدام  ٣٥٩١تا کنون در مجموع  ٢٠١٤سال 
تـن از اعـدام  ١٩٤٥.  در سوریه را ثبت کرده اسـت

دولـت " گروه تروریستی .  اند شدگان غیر نظامی بوده
از اعـدام زنـان و کـودکـان نـیـز ) داعش" (اسالمی

شدگان کـودک و  تن از اعدام ٧٧.  رویگردان نیست
ــان زن بــوده ١٠٣ ــن از آن جــنــســگــرایــی،  ھــم.  انــد ت

جاسوسی، خیانت، جادوگری، رابطه جنسی خارج از 
توانند بـرای اعضـای  ھا می ازدواج، ارتداد، ھمه این

دلـیـلـی بـرای اعـدام کـردن "  دولـت اسـالمـی" گروه 
این گروه تروریستی برای اجرای حکم اعدام .  باشند
بـه .  گیـرد کار می ھایی ترسناک و خشن را به روش

بان حقوق بشـر سـوریـه، داعـش  گزارش سازمان دیده
کسانی را که به اعـدام مـحـکـوم کـرده بـه ضـرب 
گلوله، با قطع سر، بوسیله سنـگـسـار یـا زنـده زنـده 
سوزاندن در آتش یا پرت کردن از ساختمانی بلند بـه 

داعش ھمچنین حکم اعـدام را در . کشد پایین، می
تــن از اعضــای خــود کــه  ٤٠٠مــورد حــدود 

شان با این گروه تـروریسـتـی  اند ھمکاری خواسته می
بـان حـقـوق بشـر  دیـده.  را قطع کنند اجرا کرده اسـت

سوریه اطالعات خود را از طریق ارتباطاتی کـه بـا 
. کـنـد فعاالن مـحـلـی در سـوریـه دارد کسـب مـی

تحقیق مستقل درباره ایـن اطـالعـات اغـلـب دشـوار 
 .است
 

بیش از دو و نیم   اعتصاب عمومی -یونان 
 میلیون کارگر

سـاعـتـه اتـحـادیـه ھـای ٢٤فراخـوان اعـتـصـاب 
. کارگری یونان بـا اسـتـقـبـال عـمـومـی روبـرو شـد

اعتصاب دو و نیم میلیون نـفـری در ھـر دو بـخـش 
دولتی و خصوصی موجب شد تا آتن به حالت نیـمـه 

حمل و نـقـل عـمـومـی تـعـطـیـل بـود و .  فلج درآید
تظاھرکنندگانی که به نشـانـه اعـتـراض بـه سـری 
جدید سیاست ھای ریاضتی به خیابـان آمـده بـودنـد 

در مواردی به طور پراکنده با نـیـروھـای امـنـیـتـی 
یکی از آنھا به خبرنگار یورونیوز می  .درگیر شدند

آمده ایم تا به سیاسـتـھـای جـدیـد در حـوزه " :  گوید
مـی خـواھـنـد سـن .  بـگـویـیـم“ نه”تامین اجتماعی 

بـرای حـفـظ .  سـال بـرسـانـنـد ٦٧بازنشستگی را به 
ایـن دومـیـن   " حقوقمان می جنگیم، برای فرزندانمان

اعتصاب عمومی در یونان طی بیست روز گـذشـتـه 
و واکنشی است به عقب نشینی الکسیس سیپـراس، 
نخست وزیر این کشور در برابر وام دھـنـدگـان بـیـن 

بعد از قریـب " :  خبرنگار یورونیوز می گوید. المللی
ده ماھی کـه شـاھـد اعـتـراض وسـیـعـی در یـونـان 
نبودیم، سیریزا که در راس دولت آتن دارد در عـرض 
تنھا سه ھفته، دو بار اعتصاب عمومـی را تـجـربـه 

چرا که صدای نارضایتی کارگران نسبت بـه .  کرد
سیاستھای نـخـسـت وزیـر سـیـپـراس و تـوافـقـش بـا 

 "طلبکاران بلند شده است
 

 ھای کوتاه خبر
 سوئیس

بیش از ده ھزار کشاورز سوئیسی در اعتراض به 
تـدابـیــر ریـاضــت اقـتــصـادی دولــت ایـن کشـور در 

در نـظـر دارد در  سوئـیـس دولت .کردند تظاھرات برن
، ھشتصد میـلـیـون  ٢٠٢١تا  ٢٠١٨فاصله سالھای 
 .این کشور بکاھد کشاورزی فرانک از بودجه

 
 یونان

شش کودک پناھجو در دریای نـزدیـک یـونـان 
خبرگزاری دولتـی آنـاتـولـی در تـرکـیـه  .غرق شدند

تایید کرد که این شش کودک پناھجو در دو قایق 
 .جداگانه راھی یونان بودند که غرق شدند

دو قایق چوبی که بیش از ظرفیت خود سرنشین 
داشتند، روز جمعه در آبـھـای نـزدیـک بـه بـوردوم 

شود از قایق اول با بـیـسـت  گفته می .واژگون شدند
خواھر و برادر که ملیت شـان مشـخـص  ٢سرنشین، 

سـرنشـیـن  ٥٥از قـایـق دوم کـه .  نشد، غرق شدنـد
کـودک افـغـان در آب جـان خـود را از  ٤داشت، 

 .دست دادند
  سوریه

الملل نسبت به بروز یک فاجـعـه  صلیب سرخ بین
انسانی در سـوریـه بـا فـرا رسـیـدن فصـل زمسـتـان 

گـویـد  الـمـلـلـی مـی این نھـاد بـیـن . ھشدار داده است
دوازده میلیون سوری از جمله پنـج و نـیـم مـیـلـیـون 

صـلـیـب  . ھای فوری ھستند کودک نیازمند کمک
الملل گفته است این افراد محتاج پناھـگـاه  سرخ بین

ھای پزشکی ھـم  و مواد غذایی ھستند و به کمک
این سازمان خـواھـان دسـتـرسـی بـھـتـر  .احتیاج دارند

 .ھای امدادرسانی به افراد نیازمند شده است آژانس
جنگ سوریه تا کنون بیش از دویست و پنجاه ھزار 
کشته برجای گذاشته و چند میلیون شھروند سوری 

  .را در داخل و خارج این کشور آواره کرده است


