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 صدایی که خاموش نمی شود
 یاشار سھندی

 
 در حاشیه اخبار کارگری

 دولت روحانی، بیکاری و طرح استاد شاگردی
 نسان نودینیان 

 
 اخبار کارگری  

 نسان نودینیان و داوود رفاھی

   در روستای شھرویی بھبھان چه گذشت؟
 جریان تیراندازی به تجمع کارگران بیکارچه بود؟

 

 اصغرکریمی

ـبــه   آذرمـاه، در    ٢٤ روز سـه شـن
ــیــن روز تــجــمــع جــوانــان و   ســوم
ــقــه   ــط ــن ــیــکــار در م ــران ب کــارگ
شھرویی در بـھـبـھـان، جـمـھـوری  
ـم بــه ســرکــوب   ــی اسـالمــی تصــم

کـارگـران و  .  معترضیـن گـرفـت 
جوانان جویای کار با خواست مـا  
کار میخواھیم دسـت بـه تـجـمـع  

حـکـومـت،  .  اعتراضی زده بـودنـد 
ـیـمـه   ناتوان از تـامـیـن کـار یـا ب
بیکاری، پاسخش سرکوب مـردم  

  ٣٦ پاسخی مشابه آنچه در  .  بود 

 . سال گذشته به مردم داده است 
ماموران نیروی انتظـامـی در  
ــردمــی کــه بـا دســت   مـقــابــل م
خالی، با پالکاردی که روی آن  
ـم،   نوشته شده بود کار مـیـخـواھـی
ـرانـدازی ھـوایـی   ابتدا دست به تی
زده و بالفاصـلـه بـه طـرف مـردم  

ــنــد  ــیــکــن ــیــک م ــل یــکــی از  .  ش
ـیـا   کارگران بنام مـرتضـی فـرج ن

ــردم  .  بشـدت مـجــروح مـیــشــود  م
تالش میکنند او را به بیمارستـان  
ـتـه شـاھـدان   برسانند اما طبق گـف

عینی، مزدوران حـکـومـت مـانـع  
میشوند و بطرف مردمی کـه در  
حال کمک بـه مـرتضـی بـودنـد  

ـنـد  ـرانـدازی مـیـکـن مـرتضـی  .  تی
ـبـازد   بدلیل خونریزی زیاد جان مـی
ـنـام   و یکی دیگر از معترضـیـن ب
ـیـه   ابراھیم شھرویی از نـاحـیـه کـل

ـر از  .  مجروح میشـود  آخـریـن خـب
شھرویی حکایت از این دارد کـه  
ابراھیم متاسفانه نه تنھا از ناحـیـه  
کلیه بلکه ھمچنین لوزالـمـعـده و  
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برنامه ای برای توسعه استثمار 
 و اراده الزم برای تغییر

 

 یاشار سھندی

ـتـصـاددانـان   ـرا تـعـدادی از اق اخی
ــد   اســالمــی در ســوگ مــحــم

ـنـی " موسی خانی،   کـه  "  کارآفری
ساکن اصفـھـان بـوده و جـان بـه  
ـم کـرده اسـت،   ـی جان آفـریـن تسـل

ـیـه  . " مرثیه ای نـوشـتـه انـد  مـرث
ـیـه ای  "  ای  که در واقع شـکـوائ

است از حکومت کـه چـرا قـدر  
" جھادگر اقتصادی "این افراد  

ـنـه   را ، که به زعم ایشان گـنـجـی
ای ھستند کـه ارزش ایشـان از  

برخی آثار باستانی بیشتر  " 
، را نمی داند و در وقـت  " است 

ـر   دست تنگی به جای اینـکـه زی
ـر   ـیـشـت بال و پر ایشان را بگیرد، ب

ایشـان  .  تحت فشار قرار میگیرند 
به شدت شکایت دارند که جـای  

دوسـت و دشــمــن در حــکــومــت  
ـتـه ایشـان   معلوم نیست و بـه گـف

ــتـخــاب  "  کـافـی اسـت   یــک ان
ـبـاه از سـوی ایـن  "  سیـاسـی  اشـت

ـتـصـای روی دھـد   جھادگـران اق
گویا موسی خانی در نـمـایـش  (  

" خـطـا " یـک    ٨٤ انتخاباتی سال  
ــیــچ   ـنــج تــن ھ کـرده کـه ایـن پ
)  توضیحی در باره آن نمی دھـنـد 

تا باندی از حکومـت روزگـارش  
ایـن سـوگ نـامـه  .  را سیاه کند 

بیشتر از آنکـه در غـم از دسـت  
،  "  مـرحـوم مـوسـی خـانـی " دادن  

ـراتـوری  " که به گفته ایشـان   امـپ
بزرگ اقتصادی در اصفـھـان راه  
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 !آشنايانتان برسانيد

چراغ اتوبوس ھـای سـامـانـه  
ـراض   چھار شرکت واحـد در اعـت
  به تاخیر پرداخت حقوق روشن شد 

رانندگان خـط ھـفـت بـی آر  
-تی شرکت واحد مسیر راه آھن  

ـبـه   آذر    ٣٠ تجریـش امـروز دوشـن
ساعت ھفت و سی تـا حـدود نـه  
صبح در اعتراض به تاخیر چـھـار  
روزه در پرداخت حقوق آذر ماه در  
یک حرکت اعتراضی خودجوش  
چراغ ھای اتـوبـوس ھـایشـان را  

شـایـان ذکـر اسـت  .  روشن کردند 
ــرکــت واحــد ســال   ــدگــان ش ــن ران
ھاست که بیست و ھفتم ھـر مـاه  
ـنـد  . حقوقشان را دریافت می کـن

در حال حاضر مدیریت، حراست و  
ــازرســی شــرکــت واحــد بــرای   ب
جلوگیری از اعتراضات رانندگان  
در خطوط حضور بسیار پر رنـگ  

  .دارند 
سندیکای کارگـران شـرکـت  
ــی   واحــد از اعــتــراضــات صــنــف
کارگران و رانندگان شرکت واحد  
ــرداخــت   حـمــایـت کـرده و عــدم پ
بـمـوقـع حـقـوق ایـن کـارگـران و  

رانندگان زحمتکـش را مـحـکـوم  
 .می کند 

ـراض،   ــ ـت ــ ـــن اع ـــی ای در پ
رانندگان عصر کار خط ھـفـت و  
برخی خطوط دیـگـر بـی آر تـی  
ـراض   برای ساعاتی به نشـان اعـت
 .چراغ اتوبوس ھا را روشن کردند 

ـنـدگـان و   در پی اعتراض ران
روشن کـردن چـراغ اتـوبـوس ھـا  
ـریـت،   تعداد زیادی از عوامل مدی
حراست و بازرسی شـرکـت واحـد  
در خطوط بی آر تـی حـاضـر و  
مانع گسترش اعتراض راننـدگـان  

ـر ھـای رسـیـده  .  شدنـد  ـر خـب ـراب ب
رانندگان اعالم کردند در صـورت  
عدم واریز حـقـوق، فـردا بصـورت  
فراگیر چـراغ ھـای اتـوبـوس در  

 .تھران روشن خواھد شد 
سندیکای کارگـران شـرکـت  

 واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
********** 

ــام   ــی ــلــی  پ ــی گــزارش تــکــم
 سندیکا 
بنا به گزارش پیام سنـدیـکـا   

ـبـه اول دی     ٢٢ ( امروز سـه شـن

راه آھن    ٧ رانندگان خط  )  دسامبر 
دستگاه اتـوبـوس    ٦٠ تجریش که  

را شامل میشد از پـایـانـه ھـای  
ــد و وارد   خــود حــرکــت نــکــردن
اعتصاب شـدنـد و ایـن خـط بـا  

ایـن  .  فقدان اتوبـوس مـواجـه شـد 
ـرکـــت   ـرکـــت در ادامـــه حــ حــ
ـروز   ـروز و امــ ـراضـــی دیــ ــ ـت اعــ

و    ٤ سـامـانـه    ٧ رانندگان خـط  
بـود کـه بـه نشـانــه    ٩ سـامـانـه  

اعتراض به تعویق چھـار روزه در  
ــاه   ــای آذرم ــھ ــوق ــن حــق پــرداخــت
چراغـھـای اتـوبـوسـھـا را روشـن  

ــد  ــرده بــودن ــام  .  ک ــی گــزارشــگــر پ
ــر   ــیــگــویــد عــالوه ب ــنــدیــکــا م س

ــتــصــاب خــط   ــز    ٧ اع ــی ــروز ن ام
چـراغـھـای    ٩ رانندگان سامـانـه  

ـنـا  .  اتوبوس خودرا روشن کـردنـد  ب
ـریـت شـرکـت   به این گزارش مـدی
واحد بـا مـواجـھـه بـا اعـتـصـاب  
ـنـدگـان فـورا بـه دسـت و پــا   ران
ـنـدگـان را   افتاد و حقوقـھـای ران

  .پرداخت کرد 

  شرکت واحداعتراض و اعتصاب رانندگان 
 

 سنديکاى کارگران شرکت واحدگزارشی از              
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نخاع نیز آسیـب دیـده و قـادر بـه  
ـیـن بـدنـش   حرکت دادن نیـمـه پـای

 . نیست 
خبر جنایت حـکـومـت، فـورا  
در روستان پخش میشود و مـردم  
ـرت مـیـشـونـد  ـف . سراپا خشـم و ن

ـرسـانـدن   ـرای ت نیروی سـرکـوب ب
ـراض   ـری از اعـت مردم و جـلـوگـی

 . آنھا در روستا مستقر میشود 
اقـدام بـعـدی حـکـومـت ایـن  
است که دست به تحریف واقعیـت  

ــد  مــحــمــدرضــا اســحــاقــی،  .  بــزن
ــی   ــام ــظ ــده نــیــروی انــت ــان فــرم
خوزستان، در مصاحبه بـا رسـانـه  
ــردم دســت بــه   ــیــگــویــد م ھــا م
ـیـجـه آن   تیراندازی زدند که در نت
ـر   ـف یکی از اھالی کشته و دو ن

دھـھـا روزنـامـه و  .  زخمی شـدنـد 
سایت ھای اینترنتـی وابسـتـه بـه  
حکومت، خبر را مـطـابـق آنـچـه  
این فرمانده جنایتـکـار مـیـگـویـد  

ـم مـیـدانـد  .  منعکس میکنند  رژی
ـیـان   که جنایت کـرده و جـرات ب

میدانـد کـه ایـن  .  حقایق را ندارد 
ــشــود  ــمــام مــی . بــرایــش گــران ت

بالفاصله شورای تـامـیـن اسـتـان  
ـم   تشکیل جلسه میدھد تا تصـمـی
بگیرند چگونـه جـنـایـت خـود را  

ــد  ــن ــی کــن ــوشــان ــدار  .  الپ ــان اســت
ـیـز   خوزستان و فرماندار بھبـھـان ن
ــردم نســبــت   ــرانــدازی را بــه م ــی ت

ـرنـد کـه  .  میدھند  تصمیم مـیـگـی
ــم   ــی ــراھ ــرتضــی و اب اســمــی از م

الزم به توضـیـح اسـت کـه  .  نبرند 
ـر از جـوانـان   ـف روز سه شنبه سه ن

شھرویی نیز به نـام ھـای حـمـیـد  
ــرویـی، افشــیـن شــھـرویــی و   شـھ
ــگــیــر   ــی دســت ــوش شــھــروی داری
میشوند و طبق خبری که به مـا  
رسیده است از زندان بـھـبـھـان بـه  
ــل   ــتــق ــواز مــن ــدان کــارون اھ زن

 . میشوند 
آذر و    ٢٦ روزھای پنجشنبه  

ـلـویـزیـون کـانـال    ٢٨ شنبه   آذر ت
ــه رویــایــی مــردم   ــد صــحــن جــدی
شھرویی بـا حـکـومـت اسـالمـی  

ـر از    ٣٠ نزدیک بـه  .  میشود  ـف ن
اھالی شھرویی و بـھـبـھـان روی  
ـیـات واقـعـه را   خط میایند و جزئ

ــد  ــدھــن ــح مــی ــوضــی مــردم از  .  ت

ـیـز روی خـط   شھرھای دیـگـر ن
میایند و جنایت رژیم را محـکـوم  
میکنند و با خانـواده مـرتضـی و  
مردم شھرویی اعالم ھمبـسـتـگـی  

خـانـمـی کـه بـه قـول  .  میکننـد 
خودش ھر روز دختر ھشـت سـالـه  
ـرسـانـده،   مرتضی را به مدرسه مـی
روی خـط مـیـایـد و صـحـنـه را  

ــد  ــدھــن ــح مــی ــوضــی ــق ت از  .  دقــی
ـنـد کـه   مرتضی فرج نیا میـگـوی

سال سن داشت و پـدر یـک    ٤٠ 
ـم   ـراھـی دختر ھشت ساله بـود و اب
ــرویـی جــوانـی کــه مــجــروح   شـھ
ــیـد و افشــیـن و   مـیـشــود و حـم
ـر   داریوش جوانـانـی کـه دسـتـگـی

ـر از اھـالـی  .  میشوند  ـف چندیـن ن
شھرویی که در تـجـمـع روز سـه  

ـنـد   ـنـد مـیـگـوی شنبه حضور داشت
ــان   ــی مــزدوران یــگــان ویــژه بــه م
ـنـد   جمعیت گاز اشک آور انداخـت
و قاتل مرتضی را ھـم مـعـرفـی  

رئیس علی عـبـدالـولـی  .  میکنند 
ــیــروی   ــروان ن ــبــال در اھــواز س ق
ـنـکـه   انتظامی بـود و بـعـد از ای
ـروی   ـی ـر مـزدوران ن ھمراه بـا سـای
ـتـظـامــی در ســرکـوب شــورش   ان
ـر را   ـف مردم شرکت میکند و دو ن
ـیـدا   به قتل میرساند ارتقاء درجه پ
میکنـد، سـرگـرد مـیـشـود و بـه  
ـروی   ـی عنوان  مـعـاون فـرمـانـده ن
انتظامی در بـھـبـھـان مـنـصـوب  

ــشــود  ــی از  .  مــی شــاھــدان عــیــن

شھرویی میگویند او به مـرتضـی  
تیراندازی کرده و قاتـل مـرتضـی  

یـکـی دیـگـر از مـزدوران  .  اسـت 
ـیـک   حکومت که به ابراھیم شـل
کرده نیز به اسم سروان عـظـیـمـی  
. توسط مـردم مـعـرفـی مـیـشـود 

دھھا نفر از جمله چـنـدیـن زن از  
ـم از   ـراھـی نزدیکان مـرتضـی و اب
جمله برادر مـرتضـی بـا خشـم و  
ــقــایــق را   ــرت و شــجــاعـانــه ح ـف ن

از گـاز اشـک  .  توضیح میدھند 
آوری که به میان جمـعـیـت زدنـد  

 . صحبت کردند 
ــازه   ــن ــنــد ســه روز ج ــیــگــوی م
مرتضی را به خانواده اش تحویـل  
ــرشــدگــان را   ــی ــتــگ نــدادنــد و دس
گروگان گرفـتـه انـد و از مـردم  

ـنـد و   خواسته اند که شلـوغ نـکـن
خبررسانی نکنند تا آنـھـا را آزاد  

ــم  ــی ــنــازه  .  کـن پــس از سـه روز ج
مرتضی را به خانواده اش تحویـل  
ـبـه مـردم در   میدھنـد و روز شـن
ـتـه   مراسم باشکوھی کـه بـه گـف

نفـر در آن شـرکـت    ٧٠٠٠ اھالی  
داشتند و از بھبھان و روسـتـاھـای  
اطراف برای شـرکـت در مـراسـم  
ــه خــاک   ــودنــد، او را ب آمــده ب

ــپــارنــد  ــر روی یــکــی از  .  مـیــس ب
پالکاردھا نوشته بودند پدری که  

ــر نــان جــان داد  ــردم  .  بــه خــاط م
ـنـد اھـالـی روسـتـا اجـازه   میگـوی
ندادند ھیچ مـزدور حـکـومـت و  

ھیچ مقامی از بھبھان در مراسـم  
یکی از اھالی سـه  . شرکت کند 

خواست فوری مردم شـھـرویـی را  
 : به این شکل اعالم میکند 

محاکمه قاتلین مرتضی و    -
ـرانـدازی   مزدورانی که به مردم تی

 . کرده اند 
ــان و    - ــای دادســت ــعــف اســت

 فرماندار بھبھان  
ـم    - ـیــ ـراھــ اعـــزام فـــوری ابــ

شھرویی از بیمارستان بھبـھـان بـه  
ـر در   بیمارستانی با امکانات بـھـت

 شیراز یا جایی دیگر  
ـنـھـا   ـنـد کـه ای تاکید میـکـن
. کف خواست ھـای مـردم اسـت 

 . ھمه خواست ھا نیست 
یکی از مـزدوران حـکـومـت  

ـبـه در پـاسـخ بـه   نیز روز سه شـن
ــرویــی در   ــردم خشــمــگــیــن شــھ م
ـراف کـرد   کانال جدید رسمـا اعـت
ــظــامــی بــرای   ــت کــه نــیــروی ان
پراکنده کردن جوانان شھرویی بـه  
ـنـی   تیراندازی ھوایی و سپس زمی
ـردم   دســـت زده اســـت و از مــ
ـراض از   میـخـواسـت بـجـای اعـت

مساله را پیگیـری  !  مسیر قانونی 
ـرای مـردم  . کنند  گویی قـانـون ب

نوشته شده و حقی بـه مـردم داده  
گـــویـــی ارگـــان ھـــای  !  اســـت 

ـتـکـارانـه   حکومت و سیستم جـنـای
قضایی حکومت حق را به مـردم  

   !میدھد 
ــل   ــن قــت ــن و آمــری ــی عــامــل
مرتضی فرج نیا بایـد مـحـاکـمـه  

دستگیر شدگان باید فـورا  .  شوند 
ــد  ــون ــوری  .  آزاد ش ــھ ــم ســران ج

اسالمی با این جنایت پرونده سیاه  
ـر   ـر و سـنـگـیـن ت خود را سیـاه ت

ـیـا  .  کردند  قتـل مـرتضـی فـرج ن
یک بار دیگر تاکید میکند که  
مردم باید بطـور جـدی دسـت بـه  
ـر کشـیـدن حـکـومـت   کار بـه زی
جنایتـکـار و اسـالمـی سـرمـایـه  

حکومتی که بجـای  . داران شوند 
ـرای مـردم،   تامین کار و رفـاه ب
ـتـل   کارگر و جوان بیکار را بـه ق

 . میرساند باید سرنگون شود 
مرتضی و ابراھیـم، حـمـیـد و  
ـر جـوانـان   افشین و داریوش و سای
و کارگران بیـکـار شـھـرویـی آدم  
نکشته بودند که گلولـه تـحـویـل  

ـنـد .  بگیرنـد  در  .  کـار مـیـخـواسـت
ھیچ اختـالـسـی شـرکـت نـکـرده  
بودنـد، صـاحـب ویـالھـای گـران  
قیمت در ایران و خارج کشـور بـه  
قیمت دزدی از اموال مـردم نشـده  
ــن   ــامــی ــع ســازمــان ت ــاب انــد، مــن
اجتماعی را بـاال نـکـشـیـده انـد،  
زندانیان را در زندان ھا شالق نـزده  
اند، اسید به صورت زنان نپاشـیـده  
اند، دستشـان بـه خـون کـارگـران  

ـیـسـت  آنـھـا  .  خاتون آباد آغشـتـه ن
ــد  ــن ــخــواھ ــی ــمــه  .  کــار م ــی آنــھــا ب

ــنــد  ــیــخــواھ ـیــکــاری و رفــاه م . ب
ــد  ـن ــواھــ حــرمـــت  .  آزادی مــیـــخ

ـنـد .  میخواھند  ـیـسـت . و آنھا تنھا ن
ـیـون   ـل ـر دیـگـر ھـم در  می ـف ھـا ن

ـنـد و   سراسر کشور با آنـھـا ھسـت
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کــــار و رفــــاه و آزادی و  
خوشبختی میخـواھـنـد و کـوتـاه  

 . نمیایند 
جنایت حکومت در شـھـرویـی  
ـرونـده سـیـاه مـقـامـات   بھـبـھـان پ
ـر   حکومت را سنگین تر کرد و ب
ــارزه بــرای   ــب ضــرورت تشــدیــد م
ــحــس   ــی حــکــومــت ن ــگــون ســرن
. اسالمی تاکید مجـدد گـذاشـت 

مردم شھرویـی در کـانـال جـدیـد  
 . اعالم کردند که کوتاه نمیاییم 

اما مـجـرمـان چـه کسـانـی  
رئیس علی عبدالولـی و      ھستند؟ 

ـرانـدازی   ـی عظیمی که به مـردم ت
ـر مـجـرمـان   ـیـن ت کردنـد رده پـای

اینھا باید محاکمه شونـد  . ھستند 
اما مجرمان و جنایتکاران اصلـی  

ـنـد  ـیـسـت ـروی  .  آنھا ن ـی فـرمـانـده ن
ــانــدار   ــت ــان و اس ــت ــظــامــی اس ــت ان
خوزستان و فرماندار بھبـھـان کـه  
ــرو   ــی دسـتــور سـرکــوب دادنــد و ن
علیه مردم به شھرویی فرسـتـادنـد  
و امروز سعی در الپوشانی کـردن  
مساله میکنند و مردم را مـقـصـر  
جلوه میدھند در این جنایت سـھـم  

اما صف اول مـجـرمـیـن و  .  دارند 
ــتــی   ــران حـکــوم ــتــکـاران س جـنــای
ـیـکـاری و   ـر و ب ـق ھستند کـه ف
بیحقوقی و سرکوب را بـه مـردم  

از خـامـنـه ای  .  تحمیل کرده اند 
که در راس جنایتکاران قرار دارد  
تا روحـانـی و الریـجـانـی ھـا و  
ــی و وزرا و   ــات قضــای ــام مــق
نمایندگان مجلس و فـرمـانـدھـان  

ـره،   سپاه و بسـیـج و ارتـش و غـی
ـتـکـاران را   اینھا صـف اول جـنـای

اینھا در کشتار  .  تشکیل میدھند 
ــر در   ــی ــق ــتــکــش و ف ــردم زحــم م
ـرکـمـن   خوزستان و کردسـتـان و ت
ـــدام ھــــزاران   ـرا، در اع ــ ـــح ص
کمونیست و دھھا ھـزار مـخـالـف  
حکومت نقـش دسـتـور دھـنـده و  

ــه انــد  ــت ــنــھــا  .  قــانــونــگــذار داش ای
سازمـانـده حـکـومـتـی جـھـنـمـی  
ھستند که میلیونھا جـوان را بـه  
اعتیـاد و تـن فـروشـی کشـانـده  

ــھــا ســازمــانــده یــک  .  اســت  ــن ای
حکومت تماما فاسـد و مشـتـی  

ـنـد  ـل و ھـمـه آنـھـا بـا  .  دزد و قـات
ــرنــگــونــی حــکــومــت اوبــاشــان   س
اسالمی بـه مـحـاکـمـه کشـیـده  

مردم نه میبخشند و  .  خواھند شد 
 . نه فراموش میکنند 

حزب کمونیست کارگری بـه  
خانواده و دوستـان مـرتضـی فـرج  
نیا صمیمانه تسلیت مـیـگـویـد و  
ـردمـــی را کـــه در   دســـت مــ
گرامیداشـت مـرتضـی دسـت بـه  
تجمـع زدنـد و در کـانـال جـدیـد  
ــاســخ   ــد و پ ــی کــردن خــبــررســان
ــد   ــامــات حــکــومــت را دادن مــق

ـفـشـارد  ـیـن  .  صمیمانه مـی ھـمـچـن
ـم از   ـی صمـیـمـانـه تشـکـر مـیـکـن
دوستانی که عکس مـرتضـی و  
ــراسـم او را   عـکـس ھــایـی از م

حـزب مـردم  .  برایمـان فـرسـتـادنـد 
بھبھان را فرامـیـخـوانـد دسـت در  
ــرویــی بــه ایــن   ــردم شــھ دســت م

ـنـد  عـکـس  .  جنایت اعتـراض کـن
ـنـد   مرتضی را ھمه جا پخش کـن

 . و یادش را گرامی بدارند 
حمیـد و افشـیـن و داریـوش  
باید فورا و بدون قید و شرط آزاد  

مردم شھـرویـی و خـانـواده  .  شوند 

ھای دستگیرشـدگـان بـایـد جـلـو  
بیفتند و عزیزان خود را از زنـدان  

 . بیرون بکشند 
اما در پس ایـن واقـعـه، ایـن  
جوانان و کارگران بیکار شھرویی  
ـنـد   ـر دیـگـر ھسـت ـف و میلیون ھا ن
ــت   ــزل ــاه و مــن کــه کــار و رف

میلیون ھا بازنشـسـتـه  .  میخواھند 
زنـان  .  زندگی بھتری میخـواھـنـد 

مردم شـادی و  .  آزادی میخواھند 
و ھـمـه  .  خوشبختی مـیـخـواھـنـد 

میدانند کـه تـا روزی کـه ایـن  
حکومت سر کار است سھـمـشـان  
ـر و   از زندگی جز سرکوب و فـق

واقـعـه  .  محرومیت چیزی نیـسـت 
ـرای اتـحـاد   شھرویی انگیزه ای ب
ـر مـردم در سـراسـر کشـور   بیـشـت
ــزم مــردم را بــرای   ــت و ع اس
ــیــف   ــث ــرنــگــونــی حــکــومــت ک س
اوباشان اسالمی راسخ تر خـواھـد  

 . کرد 
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خــطــی از خــون چــھــار بــاغ  
را بـه جـاده    ٥٨ اصفھان در بھار  

ــنــد  ــل ــدب ــی ــروی پــاالیشــگــاه ب   ٢ روب
ــیــز   ــبــھــان در پــای ــیــونــد    ٩٤ بــھ پ

میدھد؛ خون کارگران، کـارگـران  
کسانی که در جستجوی  .  بیکار 

لقمه نانی به ھر دری میزنند امـا  
. بیشتر وقتھـا درھـا بسـتـه اسـت 

باید کارگر باشی تا این جمله را  
ـنـجـا ( آقا شما  :"  درک کنی  ) ای

و نـگـاه  "  کارگـر نـمـی خـوایـن؟ 
ـر   ـی طرفت را تحمل کنی که تحق
ــر تــا پــایــت را ورانــداز   ــیــز س آم
میکند، بخصـوص چشـمـانـت را  

ـر " می کاود که بفھمد   " سر به زی
به بـازوانـت نـظـری  .  ھستی یا نه 

می اندازد که قطر آن را بسنـجـد  
که چقدر میتوانـد از آنـھـا کـار  

برو خـدا  :"  سر آخر بشنوی . بکشد 
روزی ات را جــای دیــگــر بــده،  
اینـجـا مـا خـودمـان ھـم زیـادی  

ـم  ـلـی مـھـربـان بـاشـد  !"  ھستی خـی

ــرسـد   ـپ خــب حــاال چـکــارھــا  :"  ب
ــلــدی؟  ــلــی خــوش شــانــس  "  ب ــی خ

ایـن  :"  باشی فالنی را صدا بـزنـد 

آقا امروز مھمـان مـا اسـت ازش  
تست بگیر کار را براش تـوضـیـح  

بعد از چـنـد سـاعـت یـا  ...."  بده 
خـب چـقـدر  : " آخر روز ازتو بپرسد 

بعد از مـدتـھـا حـس  "  میخواھی؟ 
میکنی کاری یافـتـی نـگـرانـی  

سراسر وجودت را میگیرد کـه بـا  
یک جمله ھمه چیز دود شـود و  

من و من میکنی بـعـد  .  ھوا برود 

ھـر چـه کـه  :"  باالخره میگـویـی 
من فقط میـخـواھـم  !  ضابطه است 

تـه دلـت  ...."  کار داشـتـه بـاشـم 
راضی نیستی سعی میکنـی بـا  
ـقـه کـاری ات   پیش کشیدن سـاب
. نرخ دستمزد را به طرف بفھمانـی 

ـرت  : " او ھم مـیـگـویـد  بـاشـه خـب
این جمله آخـری عـیـن  !"  میکنیم 

برزخی است که خدوانـد سـبـحـان  
. برای بندگانش در نـظـر گـرفـتـه 

ھیچ وضـعـیـت خـودت را نـمـی  
دانــی کــه چــکــاره ایــن عــالــم  

ــیـن یــک گـروگــان .  ھسـتـی  . ع
تمام سرنوشتش به دست گـروگـان  

ـیـار  . گیر است  زندگی ات در اخت

 .اوست 
ــوت و   ــک ــوت و س ــک و س
سکوت در تکمیل جنـایـت دولـت  

ــه داران  ــای ــای  .  ســرم ــه ھ ــان رس
فـارســی زبــان کـه ادعــای بــی  
طرفی دارنـد طـبـق مـنـشـورشـان  

ـر " تشخیـص دادنـد ایـن کـه   " خـب
اما اگر نوه یک جـالدی  .  نیست 

که در کسوت پدربزرگش ظـاھـر  
شده برود یک جایـی خـودش را  
کاندید کند که یک روزی، تـو  
یک مجلسی، اگر یک کسـی  
مانند پدر بزرگ سرش را زمـیـن  
گذاشـت و بـه مـلـکـوت اعـلـی  
ـتـخـاب   پیوست، چه کسـی را ان
ـیـن نـظـام   کنند کـه کـیـان خـون
ـرار بـمـانـد؛   ـر ق مقدس اسالمی ب

ــیـشــود یــک   بــمــب  " ایـن امــا م
؛ که گویا حضـور ایشـان  " خبری 

در انتخابات کذایـی آن مـجـلـس  
کذایی عیـن تـحـول اسـاسـی در  

 . جامعه است 
ــو   ــرت جــامــعــه ای کــه در پ
ــگ   ــه کــه رن ــای ــن ســرم قــوانــی
اسالمی به خـود گـرفـتـه یـک  
ـیـش از سـه دھـه    روز خوش در ب

گلوله و زندان و  .  اخیر ندیده است 
شکنجه پاسخ سرمـایـه اسـالمـی  

ایـن شـقـاوت  .  است به کـارگـران 
ـیـسـت، صـدای   ـیـل ن اما بـی دل
کارگر ضعیف شـده امـا ھـرگـز  

تـا    ٥٨ از بـھـار  .  خاموش نشـده 
و  .  این صدا طنین داشتـه   ٩٤ پاییز 

 

 صدایی که خاموش نمی شود
 یاشار سھندی

 

 6صفحه  



392 شماره   -دوره سوم     کارگر کمونيست   5 

بـاشـد، گـالیـه  "  اندازی کرده بـود 
ـتـصـاد از   ـفـکـران اسـالمـی اق مت
حکومت اسـت کـه چـرا امـثـال  

ــتــار تــوفــان  "  خــانــی   مــوســی  گــرف
ــتــصــادی و   ــرایــط اق ــر  ش ــرانــگ وی

آزادی  " و محروم از  "  سیاسی ایران 
ــتــصــادی  ــنــد "  اق ــت ایــن نــالــه  .  ھس

کسانی اسـت کـه از بـانـدھـای  
مافیایی حکومت به ستوه آمدنـد  
در صورتی که خود ھـمـیـشـه از  
سوی یـکـی از ھـمـیـن بـانـدھـا  

راه  " حــمــایــت شــده انــد و بــابــت  
ــتــصــادی  ــلــھــای اق کــه ارائــه  "  ح

ـر حـکـومـت   دھنـد، حـقـوق بـگـی
از جمـلـه ایـن راه حـلـھـا  .  ھستند 

اجرای حذف یارانـه ھـا بـود کـه  
ـرای تـوده   ـر ب ـیـشـت ـبـاھـی ب جز ت
کارکن جامعه ثمری نـداشـتـه و  
انتقاد ایشان فقط از نحـوه اجـرای  
ــنــدی   ـروژه فـالکــت بــار ھــدفـم پ
یارانه است و مشخصا بـه شـدت  
ـنـد کـه چـرا بـه   گله منـد ھسـت
ـرداخـت شـده   ـقـدی پ مردم یارانه ن

اتـالف مـنـابـع  " است که ایـن را  
 !  میشمارند " مالی کشور 

ــا   ــه ای ب دکــتــر  " مصــاحــب
در ھفته نـامـه  "  موسی غنی نژاد 

تجارت فردا منتشر شده است که  
ـتـصـادی  "  مدعی اسـت  آزادی اق

".  حقوق بشر را تضمین می کـنـد 
ـتـصـاددان   ـنـج تـن اق ـیـه پ در مـرث
مورد اشاره، گله اصـلـی ھـمـیـن  
عدم وجود آزادی اقتصادی اسـت  
ــژاد آنــرا   ــی ن کــه مــوســی غــن

آزادی  :"...  اینگونه بیان میکـنـد 
اقتصادی دو رکن اسـاسـی دارد،  
یـکــی مــالــکــیــت خصــوصــی و  

وقتی ایـن  .  دیگری آزادی مبادله 
دو رکن به ھر دلیل متزلزل شـود،  
ـرای   آزادی بـه مـعـنـای کـلـی ب
ــالل   ــه دچــار اخــت ــع ــام افــراد ج

ـرچـــه آزادی  ....  شـــود   مـــی  ــ ھ
ـروت   ـر بـاشـد، ث ـیـشـت اقتصادی ب
ــد   ــتــری در جــامــعــه تــولــی ــش ــی ب

ــی  ــورت،    م ــن ص ــود و در ای ش
ـفـع   بیشترین افرادی که از آن منت

ــریـن   خـواھـنــد شــد، کــم  ھــا    درآمـدت
ــنــد  ــت ــرخــالف ادعــاھــای  (!)  ھس ب

ـنـی    ھا و مارکسیست   چپ  ھا مـب
ـروت در   ـیـد ث بر اینکه ھرچه تـول
ـری   جامعه بیشتر شود سھم بیـشـت
به جیب ثروتمندان خـواھـد رفـت،  

و  "  واقعیـت چـیـز دیـگـری اسـت 
ایشان برای این ادعای شان دلیـل  

ـرای تـوضـیـح  :"  علمی ھم دارند  ب
ـم  . این موضوع دلیل عـلـمـی داری

ـیـد  ...  ـری تـول ھرچه ثروت بیشـت
ـر   شود، بیشترین سھم از آن نـاگـزی

قشـرھـای  ( مقصدی جز این اقشار 
) درآمد یا با درآمـد مـتـوسـط   کم 

ــوه  .  نــخــواھــد داشــت  ــد انــب ــی ــول ت
ـرای   ـیـد ب معنای دیگری جز تـول

ـراسـتـی  ..."  عامه مـردم نـدارد،  ب
که ھمان بھتـر کـه دروغ حـنـاق  

 !نیست 
" مصــداق ھــایــی " ایشــان بــه  

ـبـود   اشاره میکند که نشان دھد ن
آزادی اقتصادی یعنی سلب حـق  
ـبـانـه و   مالکیت و  مبادله داوطـل

ـرای   کـارآفـریـن  " مھمترین چیـز ب
ـتـصـاددانـان  "  ھا  و بـه طـبـع آن اق

بورژوازی مسئله دستمزدھا اسـت  
ـیـن کـردن سـقـف   که گویـا تـعـی
ــقــص   ـرای آن عـیــن ن ــلـی ب حـداق

ایشـان درکـمـال  !  حقوق بشر اسـت 
مھارت در سـفـسـطـه بـازی، بـه  
ـفـع   تعیین حـداقـل دسـتـمـزد بـه ن
کارگرانی که مشـغـول بـه کـار  
ھستند اشاره میکند  و مـدعـی  
ـیـکـاران   است بدین ترتیب منافع ب
پایمال میشود، و اینکه دسـتـمـزد  

ـر  (  تعیین شده   حداقل سه برابر زی
) خط فقر رسمـی کـنـونـی اسـت 

بسیار باالتر از قیـمـت واقـعـی آن  
ــه ایشــان اســمــش را  !  اســت  ــت ــب ال

؛  " باالتر از قیمت تعادلی " گذاشته  
و نھایتا، با وقاحت تـمـام تـاکـیـد  

ــنــد  ــیــک ــرچــه  : " م از آن طــرف ھ

ــصــادی   ــه از آزادی اقــت ــع جــام
بیشتری برخوردار بـاشـد، مـنـافـع  

ـر تـامـیـن    اقشار ضـعـیـف  ـر بـھـت ت
بــرخــالف تصــور  )  ؟ .(! شــود   مــی 

ھـا    ھا و مـارکسـیـسـت   غلط چپ 
که معتقدند اقتصاد آزاد به زیـان  

ھای پایین درآمدی عـمـل    دھک 
ـتـصـادی   می  ،  ... کنـد، آزادی اق

ــی   ــشــت ــت مــعــی ــاقــا  وضــعــی اتــف
ـریـن اقشـار جـامـعـه را    کم  درآمدت

ـنـکـه چـرا   ." بـخـشـد   بھبود مـی  ای
ــتــھــا را وســط   ــیــس پــای مــارکس

 میکشد نیاز به توضیح دارد؟ 
خبرنگار مجـلـه فـوق الـذکـر  
ـتـصـادش   که معلوم است درس اق
ــیــد   ــیــن اســات را در مــحــضــر ھــم
گذرانده است در تایید صحبتھای  

نـکـتـه  : "  مدعی میشـود "  دکتر " 
ـرخـورده  ام،    جالبی که من بـه آن ب

وجود یـک ھـمـبـسـتـگـی قـوی  
ـتــصــادی و   ــیـن آزادی اق اسـت ب

ـیـن  ـریـن دھـک    میزان درآمد پـای ت
درآمــدی؛ کشــورھــایــی کــه از  
ــشــتــری   ــصــادی بــی آزادی اقــت

ـیـن    بھره  ـنـد، دھـک پـای مند ھست
ـر    درآمدی  ـراب شان چندین و چند ب

طـــور    مـــن ایـــن .  بــرخـــوردارتــرنـــد 
کنـم کـه آزادی    گیری می   نتیجه 

در  (!)"  اقتصادی دشمن فقر است 
ــرنــگـار  اشــاره   ــب جـای دیــگــر خ
میکند کـه شـمـا را بـه عـنـوان  
ـقـات   مخالف افـزایـش درآمـد طـب
محروم مزدبگیر  میشناسنـد کـه  

در حالی که حضـرتـعـالـی جـزو  " 
مدافعان دگرگونی برنامه یـارانـه  
ـرنـامـه یـارانـه   نقـدی بـه یـک ب

ـیـن    نقدی مختص دھک  ھای پـای
ـر گـلـه  ."  اید   درآمدی بوده  و دکـت

ـقـدی   مند از اینکه چرا یـارانـه ن
ـیـن حـداقـل  " پرداخت میشود،   تعـی

به معنی دخالت در  )  را (دستمزد  
 .میداند " سازوکار بازار  

ـتـــصـــادی   ـتـــب اقــ در مـــکــ
ـیـدا   بورژوایی مھمترین مبحـث، پ

اسـت کـه  "  راه کـارھـایـی " کردن  
. سود سرمایـه را تضـمـیـن کـنـد 

مھمترین امر در این مقوله، تھـیـه  
ـرای ارزان نـگـه  "  نقـشـه راھـی "  ب

ایشـان  .  داشتن نیروی کـار اسـت 
ــد   ــن ــت در ھــمــه جــا مــدعــی ھس
ـیـمـت   ـیـن ق صاحب کاال حق تـعـی
دارد، امــا درمــورد ایــن کــاالی  
ـرای   خاص، یعنی نیروی کـار، ب
ــقــی قــائــل   ــیــچ ح صـاحــب آن ھ

آسمان و ریسمان را بـھـم  .  نیستند 
ــه   ــق را ب ــا ح ــد ت ــافــن ــی ب م

، ھمان سرمایـه داران  " کارآفرینان " 
واژگـانـی  "  قیمت تعادلی . " بدھند 

برای خوش آھنگ کـردن کـالم  
ـرای   ـلـکـه واژه گـانـی ب نیست ب
ـم جـاری در نـظــام   پـوشـانـدن سـت

ــت  دولـــت  .  ســرمـــایـــه داری اس
جمھوری اسالمی بسـیـار تـمـایـل  

" انجماد دستمزدھـا " دارد که طرح  
را به طور کـامـل اجـرا کـنـد و  
خودش را از تعیین پایه دسـتـمـزد  
خالص و ھمه چیـز را بـه دسـت  
ـرد   بازار کذایی اقتصـاددانـان بسـپ
! اما چه کند دستش بستـه اسـت 

واقعیت این اسـت کـه مـبـارزات  
جاری در بطن جامعـه حـکـومـت  
ــن مـــورد   را وادار کــرد در ای

اما این حـکـومـت  .  کند "  دخالت " 
یک لـحـظـه ھـم شـک نـکـرده  
ــن   ــعــیــی ــد در ت ــای اســت کــه ب
دستمزدھا منافع سرمایه داران را  
از ھمه لـحـاظ مـد نـظـر داشـتـه  

ـنـد غـنـی  .  باشد  اقتصاددانی مـان
ـر از آنـکـه از دولـت   ـیـشـت نـژاد ب
ناراحت باشند از اوضـاعـی گـلـه  

مند ھستند که دولت مجبـور بـه  
. دخالـت در ایـن مـورد مـیـشـود 

ـنـکـه   ایشان بارھـا و بـارھـا از ای
در ایـن  "  عدالت اجتماعـی "مقوله  

جامعه ھـمـیـشـه مـطـرح بـود بـه  
ــر   ــنــد و ب ــت شــدت شــکــایــت داش
مارکسیسم که ایـن مـقـوالت را  
در جــامــعــه مـطــرح کــرده اســت  

 . ھمیشه لعن و نفرین فرستاده اند 
ـم   ما بارھا و بارھا اشاره کردی
ـتـــارھـــا   بـــا وجـــود ھـــمـــه کشــ
وسرکوبگری، حـکـومـت وحشـی  
ـراض   اسالمی نتواستـه انـد  اعـت
. کارگررا در ایران خاموش سـازد 

در مورد تعیین حداقل دستمـزدھـا  
، نھایتا در پایان ھر سال تـاکـنـون  
ـیـن   دولت جمھوری اسالمـی تـعـی
کننده نرخ دستمـزد کـارگـران در  
پایین تر حد آن بوده اما در کـنـار  
ـــه   ـری ب ـــش کـــارگــ ـب ــ ـن آن جــ

ـنـد  .  دستاوردھایی رسیده است  مان
پافشاری بر این امر که کـارگـر  
ـرخ   باید تعیین کننده اول و آخـر ن

ـــاشـــد  ـــمـــزد ب ـت ـران  .  دســ کـــارگــ
ـرا   مدتھاست که مقدار ریـالـی آن

ــنــد  ــن ــیــک ــریــف م ــم تــع ــیــه   .  ھ تــھ
ھـزار امضـا    ٤٠ طومارھایی بـا  

ـراض   ــکـــال اعــتــ ــی از اش ــک ی
ـیـن   کارگران علیه دسـتـمـزد تـعـی
شده دولت می بـاشـد، کـارگـران  
ــرصــه را بــر مــزدوران   ــان ع ــن چ
حکومت تنگ کرده اند کـه بـه  
ھر ترفندی متوسل مـیـشـونـد تـا  
مبادا مسئله دستمزدھا به خیابـان  

ــده شــود  ــه بــرای  .   کشــی مــرثــی
ـرمـــایـــه دار   ـرگ یـــک ســ مــ
جھادگر، زنجموره کسـانـی اسـت  
کــه بــا وجــود یــک حــکــومــت  
وحشی، بعد از بیش از سـه دھـه  
ھنوز در رویای یـک حـکـومـت  
متعارف سرمایه داری ھستند بـا  
ـرا    این حال   دسـت یـابـی بـه آن

  .روز به روز مشکل تر می بینند 
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـری آنـالیـن ( (Uber)اخبار حول و حوش اوبر   بـار  )  سرویس ھم سـف
ـتـصـاد تـعـاونـی " دیگر آلترناتیو   را بـه    (Sharing Economy)"  اق

اقتصـاد  " حتما درباره این درک از  .  ھا کشانده است   سرتیتر اخبار رسانه 
ـر  .  شود و باید بیشتر حـرف زد   می "  تعاونی  امـا تـا آنـجـا کـه بـه اوب

بـه مـفـھـوم عـامـش کـه  "  تعاونی "شود، نه تنھا ھیچگونه    مربوط می 
ـلـکـه   ـیـسـت، ب ھمکاری و ھمیاری را در ذھن تداعی میکند در آن ن
ـتـصـاد را بـا تـکـنـولـوژی امـروزی   بردگی مزدی در این بخش از اق

اوبر ظاھرا قرار بود آلترناتیوی باشد در برابر انـحـصـار  .  تطبیق داده است 
شرکتھای تاکسیرانی برای شریک شدن در ثروت؛ اما تـا آنـجـا کـه  
تحقیقات انجام شده از شرکت کنندگان در این پروژه نتیجه می شـود،  

ـرای آن اسـت  ـری ب اگـر  .  در واقع شریک شدن در فقر تـوضـیـح بـھـت
ـیـاردھـا دالر بـه جـیـب مـی  ـنـد، در عـوض    رٶسای شرکت اوبر میل زن

ـتـی   ـنـدگـان تـاکسـی سـن رانندگان مشترک این سرویس نسبت به ران
 . شوند   را تصاحب می " تعاونی "سھم حتی کمتری از این  

حداقل یک چیز را بـه مـخـاطـب  " اقتصاد تعاونی "اوبر و در کل  
ای که یقه دنیا را گـرفـتـه    باید برای معضل فقر و بیکاری :  گوید   می 

برای پیدا کـردن راه درسـتـش بـایـد  .  به فکر ھمکاری و ھمیاری بود 
 . تالش بیشتری کرد 

 ؟!اقتصاد تعاونی

ـران   کانون عالی انجمن " به دنبال نامه   ، از  " ھای صنفی کارگران ای
ـتـی  " خانه کارگر "ھای    زیر مجموعه  جمھوری اسالمی، خبرگزاری دول

ـر  "  مھر "  ـت ـی ـبـی بـا ت حـداقـل مـزد چـقـدر دوام  " با درج این نامه مـطـل
ـفـاق  .  منتشر کرده است " آورد؟   می  ـریـب بـه ات مطلب فوق ھـم مـثـل ق

موارد دیگر از سوی عوامل متعدد و ریز و درشت جمھوری اسـالمـی  
تواند چندین بار زیر خط فقر بودن حـداقـل دسـتـمـزد کـارگـران را    نمی 

ـر خـاتـمـه  "  کانون "این نوشته با نامه این  . حاشا کند  و با پاراگـراف زی
در پایان امید است دولت تدبیر و امید، امـیـد کـارگـران را  : " می یابد 

ـیـش از لـطـف و  .  در رسیدن به دستمزدی منصفانه احیاء نماید  ـیـشـاپ پ
ـئـت دولـت نسـبـت بـه   عنایت حضرتعالی و ھمکاران محترمتان در ھـی

 ."جامعه کارگری و بازنشستگان سپاسگزاری می نماید 
نماینده کارگران در ھـیـچ  "  خانه کارگر " تأکید کنم که پادوھای  

نمایندگان کارگران باید جلو بیایند و از ھـم اکـنـون  .  ای نیستند   زمینه 
اعالم کنند که بدون دخالت نمایندگان واقعـی کـارگـران ھـیـچـگـونـه  

ای درباره حداقل دستمزد کارگران اعتبار نـدارد و کـارگـران    توافقنامه 
پذیرند؛ چرا که حداقل دستمزد کارگران بـا تـوافـق عـوامـل    آن را نمی 

دستـمـزد ی کـه مـعـیـشـت  .  رژیم حتی یک ھفته ھم دوام نمی آورد 
  خانواده کارگر را تامین نکند ، قبول نیست 

 آورد حداقل مزد دوام نمی
اعالم کرد که بنابه حمایت وسیـع اعضـای    CWA" اتحادیه کارگران ارتباطات "بدنبال یک نظرخواھی،  

این اتحادیه از کمپین انتخاباتی برای ریاست جمھوری برنی ساندرز، که علنا اعالم کرده سوسیالیـسـت اسـت  
ھزار عضو دارد و گفته است که نظرخواھی از اعضایش بـاعـث    ٧٠٠ اتحادیه فوق بیش از  .  کند   حمایت می 

ـیـجـه   ـت بحث بین اعضا و تحقیق در مورد کاندیدھای کمپین انتخاباتی ریاست جمھوری توسط آنھا شـده و ن
اتـحـادیـه  " پیش از ایـن ھـم دو اتـحـادیـه بـزرگ دیـگـر،  .  این نظرخواھی حمایت از کمپین ساندرز بوده است 

. از کمپین انتخاباتی ساندرز حمایت خود را اعـالم کـرده بـودنـد "  اتحادیه کارگران پست آمریکا " و  "  پرستاران 
ـیـن   ھیالری کلینتون گرچه کاندید اصلی حزب دمکرات است، اما توجه بخش وسـیـعـی از اعضـا و فـعـال

ـرنـی سـانـدرز جـلـب شـده    اتحادیه  ھای کارگری، که سنتا پایگاه حزب دمکرات است، به کمپین انتخاباتی ب
کـه    TPPدالر در ساعت حمایت کرده و مخالفت خود را نیز با مـعـامـلـه    ١٥ ساندرز رسما از جنبش  . است 

ـنـد اعـالم کـرده اسـت   ھا آن را فشار بیشتر برای ارزانتر کردن کار کـارگـران مـی   اتحادیه  ـر سـه  .  دان عـالوه ب
ـفـوذ    اتحادیه مزبور، مقامات بلندپایه اتحادیه  ـرن ـیـز از جـمـلـه اتـحـادیـه پ اتـحـادیـه کـارگـران  " ھای دیگری ن

 .اند   نیز تا بحال حمایت خود را از کمپین ساندرز اعالم کرده   USW" فوالدسازی 
در آمریکـا اطـالع زیـادی نـدارنـد، اخـبـار اعـالم  "  سوسیالیسم ھراسی " برای کسانی که از حال و ھوای  

داند و خود را در کمپ جنـبـش    ھای کارگری از کاندیدی که رسما خود را سوسیالیست می   حمایت اتحادیه 
ـر    دالر می   ١٥ حداقل دستمزد به   داند، این اخبار از یـک حـال و ھـوای دیـگـری در جـامـعـه آمـریـکـا خـب

جلب شدن توجه جامعه به کاندیداتوری کانـدیـدی  .  یک نکته مھم دیگر را نیز باید یادآوری کرد .  دھند   می 
ـیـزه شـدن    داند از فضای چپ جامعه خبر می   که خود را سوسیالیست می  دھد، اما ھنوز چیزی از رادیـکـال

 .گوید   جامعه برای خالصی از وضعیت رقتبار کنونی نمی 

 !سوسیالیسم در آمریکا

ـفـاده نـمـوده و   برای خاموش کردن آن دولت سرمایه داران از ژسه و کالش و کلت را بدون ھیچ تردیدی اسـت
 .ھر بار کارگری درخون غلتیده، و اگر اینھا ھمه کفایت نکرده، چوبه دار بر پا کرده اند 

اھالی روستای شھرویه بھـبـھـان کـه  .  به وسعت ھمه جھان .  دامنه صدای کارگران را اما باید وسعت داد 
ـبـه شـب   آذر ،    ٢٨ مرتضی فرج نیا از ساکنین آنجا بود و در جریان حمله مزدوران حکومتی بقتل رسید، شن

ـرسـد  . کانال جدید را قرق کردند وتنھا یک چیز میخواستند که صدایشان طنین یابد و به گـوش ھـمـگـان ب
استفاده کرد تا صـدای کـارگـر  )  کارگری ( این مردم نشان دادند که چگونه باید از یک رسانه کمونیستی  

مسئوالن جنایتکار جمھوری اسالمی مدعی ھستند اھـالـی ایـن روسـتـا زیـاده  .  انعکاس الزم را داشته باشد 
ـردنـد و  !  خواه ھستند و نمی خواھند جا برای استخدام دیگر اھالی منطقه باشد  برای ھمین دست به اسلـحـه ب

ـر   ـف نیروی انتظامی در دفاع از خود یک نفر را کشته و یک نفر دیگـر بـه شـدت زخـمـی شـده و چـنـد ن
اما حضور پر رنگ مردم منطـقـه در رسـانـه خـودشـان، کـانـال جـدیـد؛ نـگـذاشـت کـه ایـن  !  دستگیر شدند 

ـیـسـت .  جنایتکاران ق ص ر در بروند  وجـود ھـمـیـن  .  و بیش از ھر چیز نشان دادند که کارگر در ایران خاموش ن
ـیـسـت و ایـن   رسانه و حیات آن انعکاس این وضعیت است که کارگر در ایران در مقابل سرمایه بـی دفـاع ن

شنبه شب اھالی شھرویی بھبھان نشـان دادنـد کـه چـگـونـه بـایـد  .  یک تحول اساسی در جامعه ایران است 
 . صدای کارگر را رساتر فریاد کرد 

 

 صدایی که خاموش نمی شود
 4 از صفحه  
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دولت روحانی این ھفته اعـالم  
ـیـات بـودجــه ســال   ــل کـرد کــه ک

در  .  تصــویــب شــده اســت   ١٣٩٥ 
توضیحـی کـه دولـت داده اسـت  

اولـویـت ھـای بـودجـه رشـد  : آمده 
اقتصادی پایدار،مقابله بـا رکـود  

ـره  ..  و ایجاد اشتغال پـایـدار و  غـی
ــاشــد  ــد   .  مــی ب ــع ــه ب ــاصــل ــالف ب

ـــخـــت   ـــوب ـــی، ن ازاعـــالم روحـــان
:" سخنگوی دولت  مـدعـی شـد 

ـتـصـادی  که     ٤.١ شاھد رشـد اق
ـم بـود  ـبـل از  ".  درصدی خـواھـی ق

اینـکـه بـه  چـنـد و چـون ایـن  
ادعای دولت و عملی شدن و یـا  
ـیـسـت   نشدن این ادعا بپردازیم بد ن
ابتدا بـطـورخـالـصـه نـگـاھـی بـه  

ــع    ١٣٩٥ بــودجــه ســال   ــاب ــن و م
ـنـه ھـایـش   درآمدھای دولت وھـزی
داشته باشیم و در ادامـه بـه ایـن  

 .ادعای رشد اقتصادی بپردازیم 
در باره منابع تامیـن بـودجـه   
در طـرح بــودجـه آمــده    ٩٥ سـال  
 :است 
وزارت نفت تعھد کرده تـا  *"  

ـیـارد    ٢٢ در سال آینده حدود   ـل مـی
ـتـی در   ـف دالر به عنـوان درآمـد ن
ـرار   اختیار دولت قرار دھـد کـه ق
ـرخ   است دولت این منابـع را بـا ن

ـبـدیـل    ٣١٠٠  تومانـی بـه ریـال ت
 ".کند 

بر اساس این سند حکـومـتـی  
یک بـخـش اصـلـی درآمـدھـای  
دولت تامـیـن شـده و ایـن وزارت  
خانه سـھـمـش را بـه دولـت داده  

ـتـی  .  است  ـف ـتـه درآمـدھـای ن ـب ال
ـیـسـت  دھـھـا  .  فقط مختص نفت ن

میلیارد دالر درآمدھای دیـگـر از  
مـحــل صــدور گــاز و مــایــعــات  

ــمــی و  ــی ــروش ــت درآمــد  ..  گــازی،پ
دارند که اینھا ھم بین بـانـدھـا و  
ــتــی تــوزیــع   ارگــانــھــای حــکــوم

در کنار این درآمـدھـای  . میشود 
مالیاتی،درآمدھـای کـالن دولـت  
از محل ھدفمندی یـارانـه ھـا و  
ــدی   ــگــر درآم ــای دی ــف ھ ردی
قراردارند، که فعال به آنھـا اشـاره  

 .نمی شود 
 
ـیـمـت  *  در باره تاثیر سقوط ق

ـنـدی سـال     ٩٥ نفت در بـودجـه ب
دولت سه گزینه زیر را در دسـتـور  

در ایـن بــاره طـرح بــودجــه  .  دارد 
و    ٤٥ و    ٤٢ سه گزینه  : میگوید 

دالر برای قیمت پایه نفت در    ٥٠ 
ـیـش   ١٣٩٥ بـودجـه   ـنـی شـده    پ ـی ب

ـر ایـن اسـاس حـدود  .  است    ٣٠ ب
ــه   ــودج ــزار    ٢١٣ درصــد از ب ھ

میلیاردی دولت در سال آینـده بـه  
ـفـت بسـتـگــی دارد  ــیـه  .  ن ـق   ٧٠ ب

درصد بودجـه از جـاھـای دیـگـر  
که پائین تر اشاره میشود ،تامیـن  

 .خواھد شد 
در این مورد ھم بـایـد گـفـت  
ـر   ـی ـفـت تـاث ـیـمـت ن که سـقـوط ق
ـر درآمـدھـای دولـت و   مستقیم ب
ــدی اش دارد  ــه بــن ــودج ــوع ب . ن

علیرغم سناریورھای قیمتـی کـه  
ـبـال   در بودجه چیـده انـد،  بـه دن
تامین منابع مالی از محل ھـای  

می داننـد کـه  . دیگر می باشند 
قیمت نفت ھـر روز سـقـوط مـی  

ـفـت     ٤٠ کند و بستن بودجه بـا ن
دالری چه عواقبـی    ٥٠ دالری و  

البته دولـت  .  برایشان خواھد داشت 

ـفـت   ـیـمـت ن نگران این کـاھـش ق
نیـسـت، چـرا کـه بـخـش عـمـده  
ـتـصـادی   منابع مالی طرحھای اق
اشتغالزایـی کـه دولـت روحـانـی  
ادعا می کند قرار است به اجـرا  
بگذارد، وابسـتـه بـه درآمـدھـای  

از ایـن بـابـت  .  نفتی مـی بـاشـد 
ــر   ـر ت ـرای دولـت روحـانـی راحـت ب
ـیـل   است که اعالم نـمـایـد بـه دل
ـفـت دولـت تـوان   ـیـمـت ن سقوط ق
اجرای طـرح ھـایـش را نـدارد و  
ـراحـتـی مـوضـوع را مـخـتـومـه   ب

ــنــد  کــاری کــه ھــمــه  .  اعـالم ک

ـتـھـا در جــمـھـوری اسـالمــی   دول
در دروه احـمـدی نـژاد  .  کرده اند 

ـفـت   دالری    ١٠٠ که بودجه بـا ن
ـیـارد دالر   ـل بسته میشد صدھا می
ـراف خـود   درآمد داشتند وبـه اعـت
ــخــش   ــی ب ــای حــکــومــت ــدھ ــان ب
عظیمی از این درآمـدھـا یـا گـم  
ـنـه   شد، یادر جاھـای دیـگـر ھـزی

دولت روحانی ھم از ھـمـیـن  .  شد 
ـنـه ھـای تـوجـیـه عـدم   حاال زمی
موفق بودن سیاستھای اقتصـادی  
شان، بویژه اشتغالزایی و خروج از  

 .رکود را تدوین کرده اند 
ـتـی در بـودجـه  *  نرخ دالردول

ــعــادل   ــومــان    ٢٩٩٧ امســال م ت

تعیین شده اسـت کـه نسـبـت بـه  
ـبـل   تـومـان افـزایـش    ٢٥٠ سال ق

ھنوز دست دولـت در بـاال  . داشته 
ـرخ  .  بردن قیمت بـاز مـی بـاشـد  ن

ـبـع سـرشـار درآمـد   دالر یک مـن
برای دولت وباندھای دالر فـروش  

ـنـھـا عـمـدا  .  حکـومـتـی اسـت  ای
قیمت دالر را باال می برند و بـی  
ـنـد کـه در   شرمانه ادعا می کن
ـرای   صدد آماده کـردن شـرایـط ب

ـیـمـت دالر "  " تک نرخی کـردن ق
تـک  " سـیـاسـت پـولـی  .  ھستنـد 

در واقـع  "  نرخی کردن قیمت دالر 
ــم رمــز ادامــه ســیــاســتــھــای   اس
ـر تضـمـیـن و   ـنـی ب تاکنونی، مب
ادامــــه کــــاری درآمــــدھــــای  
ـرات   ـی میلیاردی دولت از قبل تغـی

دولـت خـود  .  نرخ دالر می بـاشـد 
ـم   ـنـظـی ـیـمـت ، ت عرضه، تعیین ق
دالر و انواع ارزھـای خـارجـی را  

ـم  .  در دست دارد  مـافـیـای عـظـی
ــروشــان حــکــومــت روزانــه   دالر ف
میلیاردھا تـومـان درآمـد نصـیـب  

ــود  ــی ش ــان م دالر و دالر  .  ش
ـرای   فروشی و کنترل این بـازار ب
. حکومت اھـمـیـت حـیـاتـی دارد 

یــک بــخــش اصــلــی دزدیــھــای  

دولتی و حکومتی در این بـخـش  
 .مالی در جریان می باشد 

الیحه بودجه در باره نـگـرانـی  
ھای حکومت از کسری بـودجـه  
ـیـات وارد   و کمبودمالی در جـزئ
ـقـشـه و   شـده و دھـھــا طـرح و ن
تبصره برای تامین مـالـی بـودجـه  

ـرای مـثـال  .  در نظر گرفته است  ب
 .ھدفمندی یارانه ھا 

نوبخت سـخـنـگـوی دولـت   * 
ــانـــون   ــه اجــرای ق ــاره ب ــا اش ب

ــنــدی یــارانــه  : ھــا  گــفــت   ھــدفــم
ـنـده    ھدفمندی یارانه "  ھا در سال آی

الزم بـه  ".  کنـد   نیز ادامه پیدا می 
توضیح است درآمدھای دولـت از  
محل ھدفمندی عمدا اعالم نشده  
است تا بعدا بتوانند بـا بـانـدھـای  

ـرسـنـد  آنـچـه  .  مجلسی به توافق ب
مسلم است درآمدھای نجومی از  
این مـحـل، ردیـف سـوم تـامـیـن  
منابع مالی بودجه دولت روحانـی  

ھدفمندی یارانه ھا  سـال  .  است 
ـیـارد    ٥٠ گذشته بیش از   ھزار میل

تومان درآمد اضافی برای دولـت  
با اجـرای مـراحـل  . در پی داشت 

بعدی این طرح که امسـال آغـاز  
شد، بطور مشخص آزادی سـازی  
کامل قیمت سوخت، بنزین، نـان،  
خدمات پزشکی و حمل و نقل،بـه  
اعتراف خود باندھای حکـومـتـی  
ـیـارد تـومـان تـا آخـر   ـل ھزاران مـی
امسال درآمد نصـیـب دولـت شـده  

اخیرا دولت اعالم کرد کـه  .  است 
  ٢٠ کسری بودجـه نـزدیـک بـه  

ـیـارد تـومـانـی تـا آخـر   ـل ھزار مـی
ـرار اسـت ایـن   امسال دارد کـه ق
مبلغ از محل درآمدھای حـاصـل  
از ھـدفـمـنـدی یـارانـه ھـای بــه  

 .دولت باز پرداخت شود 
برای سال آینده ھـم بـا ادامـه  
ــار   ــط ــت در انــت ــن طــرح، دول ای
ـیـاردی   ـل درآمدھای دھھا ھزار می

ـبـاشـد  ـرای  .  از ھمین مـحـل مـی ب
ــه   ــی ک ــاس طــرح ــال بــراس مــث

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

  ٩٥اولویت ھای بودجه سال 

 8 صفحه 
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ــرده انــد، ھــمــه   ــراتصــویــب ک ــی اخ
درآمدھای حاصل از ھـدفـمـنـدی  
ــن،   ــزی ــت، بــن ــوخ ــش س ــخ در ب
ــفـت کـوره، مـایـعــات   ـیـل،ن گـازوئ

ـرق و  ـیـمـا بـه  ..  گازی، ب ـق مسـت
. خزانه دولـت واریـز خـواھـد شـد 

ـررسـی ھـدفـمـنـدی   کمیـسـیـون ب
یــارانــه ھــای مــجــلــس ارزیــابــی   
کرده است که درآمـد حـاصـل از  
ـتـی   ـف فروش آزاد فراآورده ھـای ن
ـیـمـت ایـن   نامبرده و آزاد کـردن ق
مایعات سوختی درآمدی مـعـادل  

ھزار میلیارد تـومـان خـواھـد    ٥٦ 
داشت که مجلس ایـن درآمـد را  

ـره " به عنوان   در  "  منابع مالی ذخـی
ــرد   ــب ــش ــی ــرای پ ــار دولــت ب ــی ــت اخ
ـرار   ـرژی ق طرحھایش در بخـش ان

در وھـلـه اول مـمـکـن  .  داده است 
است چنین به نـظـر آیـد کـه در  
این بخش ھا ایجاد اشتغال خواھد  
شد و یـا دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  
ـرداخـت خـواھـد   ھزاران کـارگـر پ

امــا جــواب ایــن مــوضــوع  .  شــد 
درآمـدھـای حـاصـل  . منفی است  

از این بـخـش صـرف طـرح ھـای  
ـفـت و   دولت در بخـش صـنـعـت ن
گاز، ساخت پاالیشگـاه؛ صـنـعـت  

به کار گرفته خـواھـد  ..... برق و 
بخشی از این درامـدھـا ھـم  .  شد 

ـتـی و گـازی   ـف بین بـانـدھـای ن
ارگانھای امنیتی و اطـالعـاتـی  

تقسیم خـواھـد  ...  سپاه و بسیج و  
ـروژه ھـای خـودشـان را   شد تـا پ

ـرار  .  ادامه بدھند  سه ھفته پیش ق
گاه خاتم سـپـاه اعـالم کـرده کـه  
ــتــی و گــازی   ــف ــروژه ن صــدھــا پ
دردست اجـرا دارد کـه  تـامـیـن  
منابع مالـی آن در بـودجـه سـال  

 . آینده منظور شده است 
  ٩٥ در ادامــه طــرح بــودجــه  

ـتـصـادی   مدعی افزایش رشـد اق
در ھمین رابطه نـوبـخـت  . شده است 

ـــه   ـت ــ ـف ـنـــگـــوی دولـــت گــ ســـخــ

کنیم با بـودجـه در    بینی می   پیش "
ـرای سـال     ٩٥ نظر گرفته شـده ب

درصد رشد اقتصـادی    ٤.١ شاھد  
خود اینھا ھـم   ." در کشور باشیم 

ـری از رشـد   ـنـد کـه خـب می دان
اقتصادی نیسـت وچشـم انـدازی  
برای رشد اقتصـادی و خـروج از  

در جای دیگـر  .  رکود وجود ندارد 
ـنـه ھـای دولـت در   از ردیف ھـزی
ـتـه شـد   بخش اشتغال رسـمـا گـف

ـر    ١٢ دولت موظف است   ـف ھـزار ن
بقیـه بـودجـه و  .  را استخدام بکند 

یا ھزینه اشتغالزایی فـعـال روشـن  
ـنـکـه روحـانـی  .  نیست  علیرغم ای

ادعا می کند، خروج از رکـود و  
رشد اقتصادی سیاست مـحـوری  
ـرنـامـه   بودجه می باشد، طرح و ب
ــر ارائــه   ــرای ایــن ام مشــخــص ب
نکرده اند و فـقـط اشـاره ای بـه  
ـنـگـاھـھـای زود   پیگیری طـرح ب
بازده، که از دولت احـمـدی نـژاد  

خـطـوط  .  ادامه دارد، شـده اسـت 
کلی سیاست اشتغـالـزایـی دولـت  
روحانی عین سـالـھـای گـذشـتـه  

ــســت  ــوم نــی ــعــل ــار  .  م وزارت ک
حکومت رسما اعـالم کـرده کـه  
بدلیل کاھـش درآمـدھـای دولـت  
طرح ھای اشتغالزایی و خروج از  

ـیـسـت  ادعـای  .  رکود قابل اجرا ن
ھـزار شـغـل را    ٧٥٠ ایجا ساالنه  
ـیـش  .  کرده بودند  کـه سـه مـاه پ

ھــدف  " دولــت اعــالم کــرد کــه  
ــش  "  گــذاری اشــتــغــال  ــی خــوب پ

بانـدھـای مـخـالـف دولـت  .  نرفته 
بالفاصله آمار و ارقام ارائه دادنـد  
کـه  نـه فـقـط اشـتـغـال پـایــدار  

ـلـکـه  ٥ حداقل   ساله ایجاد نشده؛ ب
ـر    ٧٥٠ تا آخر امسـال    ـف ھـزار ن

ـتـه رقـم  .  بیکار خـواھـنـد شـد  ـب ال
ـیـکـاران بسـیـار   افزایـش تـعـداد ب

خـود  .  بیشتر از این رقم می باشد 
حکومت رسما اعـالم کـرده کـه  

ـیـکـار    ١٠ بیش از   ـر ب ـف ـیـون ن میل

ــه کــاھــش   ــدی ب داریــم و امــی
ـرای سـال   و رشـد    ٩٥ بیکاری ب

ــصــادی و خــروج از رکــود   اقــت
ــیــســت  ــر بــه  .  ن نــامــه چــھــار وزی

روحانی در بـاره بـحـران رکـود و  
 .خطرات آن، خود گویاست 

ـتـصـادی     ٤ پیرامـون رشـد اق
درصدی مورد ادعـای دولـت در  
ـنـده اخـتـالفـات و   بودجه سـال آی
ـیـن   نظرات کامال متفـاوتـی در ب
ـتـصــاددانـان حــکـومـتــی وجــود   اق

علیرغم ھـمـه اخـتـالفـاتـی  .  دارد 
که اقتصاددانان حکومتی دارنـد،  
. در یک نکته  اتفاق نظـر دارنـد 

و آن اینکه با  سیاستھـای دولـت  
و اعمال نفوذ ارگـانـھـا و مـراجـع  
ــرای   ــری ب ــم گــی ــی ــی دیــگــر تصــم

... دولت، فساد اداری وبانکی و 
ـــد   ـرای رش ــ ـــدازی ب ـم ان ــ چش
اقتصادی، حتی یـک درصـدی  

 .و یا خروج از رکود وجود ندارد 
ـریـن   ـیـشـت ـنـده ب بودجه سـال آی
ــردم و ســخــت   ــر م فشــارھــا را ب
ترکردن وضعیت معیشـت و کـار  
ــد   ــواھ ــی مــردم وارد خ ــدگ وزن

ــلـه بـا رکـود  " طـرح  . آورد  " مـقـاب
دولت از ھـمـیـن حـاال شـکـسـت  

ــصــاد  .  خــورده اســت  ــچ اقــت ھــی
مفلوک سرمایه داری حتی  از  
نوع بحران زده اش با این سیاستھا  
قادر نخواھد بود حتی یـک روز  
در زنجیره سیستم سـرمـایـه داری  
جھانی دوام بیاورد چه بر سـد بـه  
سرمایـه داری نـوع اسـالمـی آن  
یعنی جمھوری اسالمی و دولـت  

 .روحانی 
ــرمــایــه ھــای خــارجــی در   س
ایران امنیت ندارند و این را خـود  

ــد  ــگــوی ــی ــت  .  حــکــومــت م ــی امــن
ایـن  .  سرمایه بایـد تـامـیـن بشـود 

ــی   ــعــن ــی ی ــان ــت روح بــرای دول
ـراض   ممنوعیت اعتـصـاب و اعـت
ــل   ــمــی ــح ــی ت ــعــن ــارگــران، ی ک

ـر خـط   دستمزدھای چندین برابرزی
فقر، یعنی کـار ارزان و کـارگـر  

ـرده  .  خاموش  با توجه مـوج گسـت
اعتراضات کارگری، روشن اسـت  
که این از عھـده دولـت روحـانـی  

 .برنخواھد آمد 
ھـدفــمـنــدی یــارانـه ھـا کــه  
محل سوم درآمدھای دولـت مـی  
باشد، در واقع حمله مستقیم تر و  
تمام عیار به زندگی و مـعـیـشـت  
ــردم مــی بــاشــد  . کــارگــران و م

ــریــت   دولــت گــرانــی ھــا را مــدی
ـم  .  خواھد کرد  ـبـع عـظـی یک من

به  .  درآمد ھای دولت ھمینجاست 
ـرایـش   ھمیـن خـاطـر در بـودجـه ب
ردیف ھایی گذاشته اند و اسمش  

اصالح ساخـتـار  " را ھم گذاشته اند 
تـوجـیـه آن ھـم کـاھـش  ". قیمتھا 

قیمت نفت، کمبود منابـع مـالـی  
. و کسری بودجه اعالم شده است 

ـر شـدن ھـمــه   ـت ایـن یـعـنـی گـران
ــاز   ــی کــاالھــای اســاســی مــورد ن
مردم  وباال بردن ھر روزه قیـمـتـھـا  
ـم   توسط دولت و مـافـیـای عـظـی
واردات این کاالھا و عرضه آنـھـا  

ـر  ـت یـک  .  به مردم با قیمـت گـران
ــار بــرای   ــد ســرش ــع درآم ــب مــن

 .باندھای حکومتی 
 

افزایش مالیات ھا برای 
 جبران کسری بودجه

ـر دوش    ـیـمـا ب مالیات مستق
ــد شــد  . مــردم ســرشــکــن خــواھ

مالیات بردرآمد، مالیات بر حقوق  
ـیـات   ھا و دستمـزدھـاو انـواع مـال
ـم   ـی ـق ـر مسـت ھای مستقیـم و غـی

ھـمـزمـان  .  افزایش خواھند یـافـت 
کسری دستمزدھا و حقوق ھا بـه  
ـلـف بـاال خـواھـد   بھانه ھای مخت

ــغ  .  رفــت  ــل ــب زمــزمــه افــزایــش م
ــمــه مــاھــانــه   ــی ــتــی حــق ب ــرداخ پ

درصــد وجــود    ١٠ کــارگــران تــا  
ھمرمان گران کردن تـعـرفـه  . دارد 

ــی و   ــداشــت ــھ ھــای خــدمــات ب
درمانی، باال بردن حـق ویـزیـت و  
قیمت دارو توسط سازمان تـامـیـن  
اجتماعی که مستقیما کـارگـران  
و مردم تحت پوشش این سـازمـان  
ھستند را ھدف ایـن گـرانـی ھـا  

 .قرار میدھد 
اینھا فقط چـنـد نـمـونـه از   

اثرات و تبعات سیاستھـای نـاظـر  
. مـی بـاشـد   ٩٥ بر بودجـه سـال  

اثرات و تبعات این بودجه و بویـژه  
ــیــن درآمــدھــای آن    ــابــع تــام ــن م
ـیـمـا زنـدگـی کـارگـران و   مستق
ــه اســت  ــت ــرف ــردم را ھــدف گ .  م

قدرت خرید  کارگران و مردم بـه  
ـر سـقـوط خـواھـد   مراتب پائیـن ت

ـیـدا  .  کرد  گـرانـی ھـا افـزایـش پ
ــتــصــادی  .  خــواھــد کــرد  رشــد اق

مورد ادعای دولت روحانی دروغ  
ـیـســت  ـیـش ن ــیـزمـی ب . وشـارالتـان
. اقتصاد در رکـود خـواھـد مـانـد 

ــدگــی مــردم   گشــایشــی در زن
ـری از  .  بوجود نـخـواھـد آمـد  خـب

ـنـه ھـای  . اشتغال نخواھد بود  ھزی
زندگی در نتیجه این سیاستـھـای   
ــی    ــت روحــان ضــد مــردمــی دول

در یـک  .  افزایش خواھـد یـافـت 
دولــت     ٩٥ کــالم بــودجــه ســال  

روحانی تالش دارد آوار رکـود و  
ـر   بحران اقتصادی حـکـومـت را ب
ــردم   سـر زنــدگــی کـارگــران و م

تـعـرض     ٩٥ بودجـه سـال  .  بریزد 
بی سابقه حکومت به کارگران و  
مردم و تحمیل فقر وفـالکـت ھـر  
چه بیشتربه اکثریت مـردم  مـی  

ــرای  .  بـاشــد  ــردم ب کــارگــران و م
مقابله با این سیاستھـا چـاره ای  
جز اعتـراض مـتـحـد،سـراسـری و  
سازمانیافته برای به عقـب رانـدن  

کـارگـران  .  این سیاسـتـھـا نـدارنـد 
باید تحمیل سیاستـھـای ریـاضـت  
کشی اقتصادی دولـت روحـانـی  
ـر ضـرب   را با تمام جـوانـب آن زی
اعتراض و مبارزه خود گـرفـتـه و  
ـر سـر   بساط این سـیـاسـتـھـا را ب

 . دولت روحانی خراب نمایند 
افزایـش فـوری دسـتـمـزدھـا،  
ـیـــکـــاری،   ـــمـــه بــ ـی ــ ـرداخـــت ب پــ
برخورداری از بیمه ھای درمانـی  
تنھا بخش ھایی از خـواسـتـھـای  
ـلـه بـا ایـن   ـرای مـقـاب کارگران ب
ـرانـداز دولـت   سیاستھای خانمان ب

 .روحانی می باشد 

 

  ٩٥اولویت ھای بودجه سال 
 7 از صفحه 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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ـر ھـیـاتـی دو    ٢٠ روز   دسامـب
نفره شامل مـحـمـد کـاظـمـی از  
ــن بــرای آزادی   ــی ــمــپ طــرف ک
کارگران زندانی و بھزاد محمدی  
ـلـی در   ـیـن الـمـل از طرف اتحـاد ب
ـران بـا   حمایت از کـارگـران در ای
احمد شھید گزارشگر ویژه حـقـوق  
بشر در ایران و ھـمـراھـان وی در  
. تورنتو در کـانـادا دیـدار کـردنـد 

گزارش محمـد کـاظـمـی عضـو  

ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
زندانی در کانادا را در مورد ایـن  

 :دیدار در زیر میخوانید 
 

گزارش محمد کاظمی از 
دیدار با احمد شھید در 

رابطه با فعالین کارگری 
زندانی و وضعیت کارگران 

 در زندان 
 
ـبـه     ـر    ٢٠ روز یکشـن دسـامـب

ــره شــامــل     ٢٠١٥  ــف ــتـی دون ــی ــئ ھ
ـیـن   ـپ محمد کاظمی از طرف کـم
برای آزادی کارگـران زنـدانـی و  
بھزاد محمدی از طرف اتحاد بین  
المللی درحمایت از کـارگـران در  
ایران با احمد شـھـیـد، گـزارشـگـر  
ــوق بشــر درایــران، و   ــژه حــق وی
چھارنفر از ھمراھان وی در شـھـر  
. تورنتو در کانادا مالقات کـردنـد 

یکی از موضوعات مورد بـحـث  
در این دیدار وضـعـیـت کـارگـران  

زندانی از جمله وضعیت دو تن از  
چھره ھای سـرشـنـاس کـارگـری  
ـم   ـراھـی جعفر عظیم زاده و بھـنـام اب

درایــن مــالقــات کــه  .   زاده بــود 
حــدود یــک ســاعــت بــه طــول  
ـیـت اطـالعـات   انجامیـد ایـن ھـئ
ــت   ــی راجــع بــه وضــعــی ــصــل ــف م
کارگران و فعالین کـارگـری در  
ـیـاراحـمـد   ـران در اخـت زندانھای ای

در ایـن رابـطـه  .  شھید قرار دادنـد 
آنھا در مـورد چـه آنـھـایـی کـه  
مانند محمود صالحـی در خـارج  

سـال حـکـم زنـدان    ٩ زندانند که  
ــیــن   ــتــه اســت و چــه فــعــال گــرف
ـنـد   کارگری دیگری که در زندان
ـم زاده، بـھـنـام   ـر عـظـی نظیر جـعـف
ــراحــی   ــم زاده، مــحــمــد ج ــی ــراھ اب
صحبـت شـد و بـطـور مـثـال بـه  
کشته شـدن شـاھـرخ زمـانـی از  
ــده   ــه ش ــاخــت چــھــره ھــای شــن

ــردشــت   کــارگــری درزنــدان گــوھ
موضوع مورد بحـث  . اشاره گردید 

این ھیات با احمد شھیـد در بـاره  
مبارزات معلمان و خواستـھـایشـان  
ـری و زنـدانـی کـردن   و دسـتـگـی

بـطـوریـکـه  .  معلمان معترض بـود 
ھم اکـنـون تـعـدادی از آنـھـا از  
ـرضـا   ـی جمله اسماعیل عبدی، عـل
ھـاشـمـی، رسـول بـداقـی، عـلــی  
ـری   اکبر باغانی و عبدالرضا قنـب
ھمچنان در زندانند و اطـالعـاتـی  
. در مورد وضعیت آنـان داده شـد 

موضوع دیـگـر مـورد اشـاره ایـن  
ھیات در ایـن نشـسـت در مـورد  
محرومیت کارگران ایران از اولیـه  
ــمــاعــی خــود   ــت ــقــوق اج ــریــن ح ت
ھمچون حق تشکل، حـق تـجـمـع،  
حق اعتصاب و حق ابراز عقیده و  
آزادی بیان و سرکوب تشکلھـای  
ـراضـی   کارگری و  تجمعات اعـت

ـران بـــود  ـبـــارزات کـــارگــ .   و مــ
ــه   ــد ک ــه ش ــه گــفــت ــمــل ــج مــن
فعالیتھای کارگران برای ایـجـاد  
تشکلھایشان  با سـرکـوب شـدیـد  
ـتـی و نـظـامـی و   ـی نیروھای امن
ـران   قضایی جمھوری اسـالمـی ای

در ھـمـیــن  .  مـواجـھـه مـی شـود 
رابطه به ،موقعیـت سـخـت و بـئ  
حقوقی مطلق کارگران درمناطـق  
ـیـد   ـراردادھـای سـف آزاد منجمله ق

در این نشـسـت  .  امضا؛ اشاره شد 
ــم در مــورد ابــعــاد   ــتــی ھ ــب صــح
گسترده بیکاری و فقر و شـرایـط  
اسفبـار کـودکـان کـار وخـیـابـان  

 .انجام گرفت 
درپایـان ایـن مـالقـات احـمـد  
ـره    ـف ـئـت دون شھید از دیدار بـا ھـی
ـئـت   ابراز قدردانی نمودو  ایـن ھـی
ــه بـــزودی   ــوافــقـــت کــرد ک م
ـتــری دربـــاره   ـلــ ــامــ ــدارک ک م
ـتـگـو را   مـوضـوعـات مـورد گـف
ــیــد   ــار آقــای احــمــد شــھ ــی ــت دراخ

 .قراردھد 
 

ـرای   محمد کاظمی ، کمپیـن  ب
  کانادا  -آزادی کارگران زندانی 

 ٢٨٢اطالعیه شماره 

 گزارشی از دیدار یک ھیئت دونفر ه با احمد شھید 
 در رابطه با وضعیت کارگران در ایران

 

 ٢٨١اطالعیه شماره 
 گزارشی از فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی از کشور نروژ

 جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد شود
دسامبر، به فراخوان فعالین این کمپیـن مـیـزی اطـالعـاتـی در خصـوص    ١٩ بنا به گزارش سیروان قادری عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کشور نروژ، روز شنبه برابر با  

 .وضعیت جعفر عظیم زاده و حکم شش سال زندان او و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در مرکز شھر اسلو برگزار شد 
ت دستگیری و حـکـم شـش سـال  ومی فعالین کمپین برای آزادی کارگران زندانی در این روز با برپایی نمایشگاه عکس از کارگران زندانی، صحبت با مردم و پخش اطالعیه در محک 

 .و جمع آوری طومار اعتراضی، در مقابل پارلمان نروژ حضور پیدا کردند ) رئیس ھیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران (جعفر عظیم زاده  
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 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 

ـر کـل   ـنـا مـدی ـل به گزارش ای
تعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  

ـرنـامـه  :  استان زنـجـان گـفـت  بـا ب
ـــه    ریـــزی  ـت ـرفــ ھـــای انـــجـــام گــ
ـرای    ھـای کـار   بررسی  شـنـاسـی ب

احیا طرح استاد شاگری در ایـن  
 . شود   استان انجام می 

طرح اسـتـاد  "  اھداف " سابقه و  
شـاگـردی، رابــطـه ایـن طـرح بــا  
ــیــونــی در دولــت   ــل ــی ــیــکــاری م ب
روحانی گفتمان جاری در جامعـه  

ـیـون  .  اسـت  ـل ـیـکـاری چـنـد مـی ب
ــلــکــرده و فــاقــد   جــوانــان تــحــصــی
موقعیت شغـلـی چـالـش بـزرگ  
ــلـکــرده،   دولـت و جـوانــان تـحــصـی

ـرای حـل  .  است  دولت روحـانـی ب
در  .  بیکاری نـاکـام  شـده اسـت 

ـیـونـی   ـل شرایطی که بر میزان مـی
ــزوده   ــکــرده اف ــل ــحــصــی ــان ت جــوان
ــرح   ــیــشــود، دولــت روحــانــی ط م
ــل   ــاگــردی را بشــک ــاد ش اســت
سیستماتیک به مرحلـه اجـرا در  

 .میاورد 
مدیر کل تعاون، کار و رفـاه  
: اجتماعی استان زنجان میـگـویـد 

ــرح  «  ــرای ط ــه بــا اج ــت در گــذش
استاد شاگردی کـارفـرمـایـان در  

ـنـه  ـلـف ھـمـچــون    زمـی ھـای مـخـت
ازدواج و خرید خانـه از شـاگـردان  

کـردنـد کـه ایـن    خود حمایت می 
امر به نوعی جایگزین منـاسـبـی  

   .»ای بود   برای حمایت بیمه 
ـر ایشـــان   ـــان دیـــگــ ـی ــ بـــه ب
ــیــدواراســت بــای ایــن طــرح ،   ام

ـریـه " کارھای   کـارفـرمـاھـا،  "  خـی
برای ازدواج و خرید خـانـه، جـای  
ـیـکـاری تـوسـط   ـیـمـه ب پرداخت ب

 .  دولت را بگیرد 
مدیرکل تعاون، کـار و رفـاه  
ــه   ــجــان ب ــان زن ــمــاعــی اســت ــت اج
ــیــکــاری   مشـکــالت نــاشــی از ب
موجود در جامعه اشـاره کـرده و  

ــتــه  ــف ــســات  :  گ ــل ــرگــزاری ج بــا ب
شناسی درصدد احیای نـظـام    کار 

اضـافـه  .   استاد شاگردی ھستیم 
با اجرایی شدن نـظـام  « کرده است؛ 

مـنــدی    اسـتـاد شــاگـردی عــالقـه 
ـری از   کارفرمایان برای بھره گـی

  .»شود   کارگران بیشتر می 
طبق آمارھای اعالم شده، در  

ـر    ١٢ حال حاضر حدود   ـف میلیون ن
بـعـالوه   .  به تحصیل اشتغال دارنـد 

ــار   ــت ــیــل جــوان بــودن ســاخ بــه دل
جمعیتی ایران، تعداد افرادی کـه  
ـنـد، ھـم اکـنـون   در سن کار ھست

ـر از کـل    ٦٣ بیش از   ـف میلیـون ن
ــل   ــت کشــور را تشــکــی جــمــعــی

 .دھند   می 
ـیـونـی،    ـل در اوج بیـکـاری مـی
گرانی و تحمیل فالکت سـازمـان  
یافته به کارگران و مـردم، دولـت  
و مقـامـات جـمـھـوری اسـالمـی  
ـم   طرح استاد ــ شـاگـردی را عـل

ایـن طـرح حـمـلـه ای  .  کرده انـد 
ـقـه   سازمانیافته و آگاھانه بـه طـب
ـلـکـرده و   کارگر، جوانـان تـحـصـی

دولـت روحـانـی  .  فاقد شغل است 
به ھمان اندازه که ریاضت کشـی  
ـقـشـه   اقتصادی را تحمیل کرده، ن
به انقیاد کشیدن میلیـونـھـا جـوان  
را با اجرای طرح استاد شاگـردی  
با دستمزدھای پایین و روشـھـای  
اسالمی خیریه ای کـارفـرمـاھـا  

 . طرح ریزی کرده است 
ــه و چــھــارچــوب ایــن   ــق ســاب

 :طرح 
ـر کـل   بر اساس اظھارات مدی
تعـاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی  
استان خراسان رضوی طرح استـاد 

شاگردی جھت اجرا در سـراسـر    -
ـرای   کشور به تصویب رسـیـد و ب
اجرا به سازمان فـنـی حـرفـه ای  

ـتـه  .  کشور ابالغ شده است  به گـف
این طرح پـس  ” علی اکبر لبافی  

ــع   ــق و رف ــھــای دقــی از بــررســی
ـنـاد بـه نـظـام   ابھامات و بـا اسـت
ــاوری   ــارت و فــن ــھ ــوزش م آم

  ٩٠ مصوب مورخ اول آبانماه سال  

قانون    ٢١ ھیات وزیران و نیز ماده  
برنامه پنجم تـوسـعـه بـه مـنـظـور  
استفاده از ظرفیت ھای آموزشـی  
ـتـی   محیط کار در بخش غیر دول
و بکارگیری پتانسیل ھـای ایـن  
بخش در تـوسـعـه آمـوزش ھـای  

 ”فنی و حرفه ای مصوب شده 
این طـرح در ده ھـا مـاده و  
تبصره چھارچوب رابطه کارفرمـا  
و کارگر را مکتوب و بشکل بـه  
ــرائــی در   اصــطــالح قــانــون و اج
ــف مــراکــز   ــخــشــھــای مــخــتــل ب
ـــا   ـــه ھ ـــان ـــارخ ـــدی، ک ـی ــ ـــول ت
وسازمانھای اجـرائـی کـاریـابـی،  
ــه اجــرا   ــه مــرحــل ــت ب قــرار اس

 .دربیاورند 
ـرگـزاریـھـای   رسانه ھـا و خـب
ـنـد ایـن   حکومتی تالش می کـن
طرح ضـد کـارگـری را بـعـنـوان  

ــرای  ”  ــاســب ب ــن ــنــه ھــای م ــی زم
 .جا بیندازند “ اشتغال 

جمھوری اسالمی در ضـرب  
اول حمله اش به طبقه کارگـر بـا  
ــرح ضــد   ــردن ایــن ط ــرائــی ک اج
کارگری میخواھد ابتکار عـمـل  

ــگــیــرد  ــدســت ب ــامــات  .  را ب مــق
ــه   اجــرائــی، وزارت کــار و خــان
کارگریھا میدانند اجرائـی کـردن  
این طرح با مخالفت جدی بـخـش  
ـرو   ھای وسیـعـی ازکـارگـران روب

 .خواھد شد 
ــجــا قصــد وارد شــدن و   ــن ای
بررسی کارشناسانـه تـک تـک  
مواد و جوانب مختلف به بردگـی  
کشاندن میلیونھا کـارگـر بـویـژه  
کارگـران جـوان در طـرح اسـتـاد  

اتـحـادیـه آزاد  .  شاگردی را نـدارم 
ــت بـــه   ــارگــران ایــران بـــدرس ک
ـبـول   کارگران فراخوان مقابله و ق
نکردن طرح اسـتـاد شـاگـردی را  

ایـن اتــحــادیــه اعــالم  .  داده اســت 
 –طرح استـاد  “  : کرده است که  

ـرده   شاگردی یک طرح بغـایـت ب
وار و ضد کارگری جھت تامـیـن  

ـرای   و تضمین سودھای نجومی ب
کارفرمایان و صاحـبـان سـرمـایـه  

این طرح ھـیـچ ربـطـی بـه  .  است 
ـلـکـه   آموزش ما کارگران ندارد ب
ــار   ــار افس ــاجــم بســی ــھ ــک ت ی
ـر   گسیخته به طبقه کارگر ایران ب
ـیـصـال   متن فقر و بیکاری و اسـت
و درماندگی فی الحال تـحـمـیـل  

ـم  . شده بر ما کارگران است  تنـظـی
ــیــن   ــریــان چــن ــنــدگــان و مــج ــن ک
طرحی درصدد آن ھستنـد تـا مـا  
ـردگـان ھـزاران سـال   را ھمچـون ب
ـیـار   ـم در اخـت پیش مفت و مسـل
کارفرمایان و صاحـبـان سـرمـایـه  

باید در مقابل تحمـیـل  .  قرار دھند 
ــاکــی از   ــن ــت ــیــن ابــعــاد وحش چــن
ــتــحــد و یــکــپــارچــه   ــردگــی، م ب
ایستادگی کرد و خواھان تـوقـف  

 ”.فوری اجرای این طرح شد 
ــقــه   ــب ــنــون در درون ط ھـم اک
کارگر و بخشھای بسیار وسیعی  
از مراکز تولیدی و کارخـانـه ھـا  
زمینه ھای اعتراض و مقابلـه بـا  

ــراض  .  ایـن طــرح وجــود دارد  اعـت
بیست ھزار کارگـر در دو نـوبـت  

بـه    ١٣٩١ خرداد و اول مھرماه  ٢٧ 
وزیر تعاون، کار و رفاه بـه سـطـح  
ـــا، صـــدای   ـــزدھ ـــم ـت ــ ـــازل دس ن
نارضایتی توده ای طبقه کـارگـر  
و خـانـواده ھـای صـدھـا ھـزاری  
ـراض کـارگـران را در   آنـھـا، اعـت
ــی ـ   ــاس ـی ــل ســ ــور مســـائ ــح م

 . اجتماعی جامعه قرار داده است 
ــاد   ــه طــرح اســت اعــتــراض ب
ـفـاده از الـگـوی   شاگردی با اسـت
بیست ھزار امضا و ابتکـارھـایـی  

ـرده در   از قبیـل تـجـمـعـات گسـت
ـثـی   ـرای خـن مقابل وزارت کـار ب
کردن و مقابله با اجـرایـی کـردن  
ـردی،   ــــاد شــــاگـــ ـت ـرح اســـ طـــ
راھکارھـای مـوثـری اسـت کـه  

ـرای  .  میتوان به پیش برد  مبارزه ب
افزایش دسـتـمـزدھـا ھـر سـال در  
ــش   ــور اعــتــراضــات جــنــب ــح م

کلید اعتراضـات  .  کارگری است 
کارگران علیه گرانی سرسـام آور  
ـبـود   و فقر فزاینده در جـامـعـه، ن
امنیت شغلی و اخراج سازی ھـا،  
ــد   ــی ــراردادھــای مــوقــت و ســف ق
امضـاء و حـذف پـاداش و بـھـره  
. وری، در اول مـاه مـه زده شـد 

این اعتراضات با جمع آوری پنچ  
ــپــس در   ھـزار امضــا شــروع و س
مراکز صنعتی و در اسـتـانـھـای  
ــرده ای   ــر در شــکــل گســت دیــگ
ــایــت قــرار گــرفــت  . مــورد حــم

اعتراض سازمانیافته علیـه طـرح  
ـنـه ھـای   استاد شاگردی از زمـی
ــا آمــاده ای   ــت مســاعــد و نســب

ــرخــوردار اســت  ــر اســاس ایــن  .  ب ب
طرح کارگران و بویژه نسل جـوان  
ـرده   به مدت بیش از دو سال بـه ب
ـبـدیـل   کارفرما و سرمایه داران ت

ھر سال صدھا ھـزار  .  خواھند شد 
ــران   کـارگـر از نسـل جـوان در ای

ــد  ــشــون ــی ــازار کــار م ــا  .  وارد ب ب
اجرایی کردن این طرح، سرنـوشـت  
و آینده کارگران در نقطه ابـھـام و  
در اسارت کارفرماھا و سـرمـایـه  
ــرد  ـرار مـیـگـی ـتـخـور ق .  داران مـف

روشن است کـه کـارگـران بـویـژه  
ـردگـی   نسل جوان نباید بـه ایـن ب

ـنـھـا راه چـاره شـروع  .  تن بدھـد  ت
اعتراضات سازمانیافته علیه ایـن  

ـرپـایـی  .  طرح است  ـیـن اقـدام ب اول
تجمعات توده ای و اعـالم رد و  
قبول نکردن طرح در ایـن تـجـمـع  

 .ھا، در شکل قطعنامه است 

 در حاشیه اخبار کارگری

 دولت روحانی، بیکاری و طرح استاد شاگردی
 

 نسان نودینیان   
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 اعتراضات
 

تجمع کارگران شرکت صنایع دریایی 
 ) صدرا(

) صـدرا( کارگران شرکت صنایع دریایی آذر  ٣٠
دراعتراض به عدم پرداخت ماه ھا حـقـوقشـان بـرای 

 .باردیگردست به تجمع مقابل استانداری بوشھرزدند
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تولید 
 دکل آونگان

آذر تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تـولـیـد ٣٠
دکل آونگان که در آستانه تعطیـلـی اسـت، بـرگـزار 

مـاه اسـت کـه  ١٤این تجمع کنندگان مـدت .  شد
سـال سـابـقـه ٢٥اند و با  حقوق خود را دریافت نکرده

 .ھا مشخص نیست بیمه، وضعیت بازنشستگی آن
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تبریز 
 !کف

آذر ده ھا نفر از کارگران کارخانه تبریز کـف ٣٠
در محل این کـارخـانـه تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار 

: یکی از کارگران حـاضـر در مـحـل گـفـت .کردند
نفر از کارگران تصمیم داشتیم در تبریـز و  ٩٠حدود 

مقابل استانداری تجمع کنیم اما مسئولین استـانـی 
اعالم کردند که به سمت تبریز حرکت نکنید تا مـا 

در :  وی افـزود .در مرند پاسـخـگـوی شـمـا بـاشـیـم
نھایت مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی 
استان و تنی چند از مسئولین شھرستـان بـه ھـمـراه 

از سھامداران ایـن کـارخـانـه کـه “  ھوشنگ فاخر”
بعنوان مالک تبریز کف شناخته میشـود در مـحـل 

یـکـی دیـگـر از کـارگـران  .کارخانه حضور یافتنـد
ھرچند ماھھاست شرمنده اھل  و عیال خـود :  گفت

 .ھستیم اما شب چله است و شرمنـده تـر شـده ایـم
گفتنی است مسئولین با نماینده کارگران جلسه ای 
برگزار کردند و در نھایت کـارگـران را بـه صـبـر و 
آرامش دعوت کردند و وعده دادند تا پیگیر حل این 

از دو سال پیش تا کنون مشکل ایـن  .مشکل باشند
کارخانه آغاز و تا کنون ادامه داشته است و ماھھا 
حقوق و مطالبات کارگران این کارخانه بـه تـعـویـق 

 .افتاده است
 

و  ٢٠اعتراض کارگران پیمانکاری فازھای 
 عسلویه  ٢١

ــکــاری  ٥٠آذر  ٢٨ ــان ــیــم ــفــر از کــارگــران پ ن
عسلویه در اعتراض بـه مـعـوقـات  ٢١و  ٢٠فازھای

مــزدی خــود از چــھــار روز پــیــش دســت از کــار 
 ٢١و  ٢٠کارگران پیمانکاری فـازھـای  .کشیدند

عسلویه  طرف قرارداد با یک شرکت پیـمـانـکـاری 
دسـت سـوم ھسـتـنــد کـه ایـن شــرکـت، مــطـالـبــات 
کارگران را در چھـارمـاه گـذشـتـه پـرداخـت نـکـرده 

از آنجا که این شرکت، یک شرکت اجرایی و  .است
ھای خـدمـاتـی اسـت، اعـتـراض  ارائه دھنده سرویس

 ٢١و  ٢٠ھای فـاز  کارگران بر فعالیت بقیه بخش
کـارگـرانـی کـه در مـنـطـقـه  .تاثیر گذار بوده است

گویند به دلـیـل تـعـدد و  عسلویه شاغل ھستند می
شرکت ھای پیمانـکـاری در مـنـطـقـه   تکثر فعالیت

ویژه عسلویه و نیز مشکالت مالی کـه گـاھـی از 
انــظــبــاطــی مــالــی کــارفــرمــایــان و  اوقــات بــا بــی

پیمانکاران مرتبط است ھمواره پیگیـری مـطـالـبـات 
ھای کارگران شاغل در ایـن  مزدی یکی از دغدغه

 .شود منطقه محسوب می
 

تجمع کارگران فوالد بویر صنعت مقابل 
 استانداری کھگیلویه و بویراحمد

کارگران کارخانه فوالد بویر صنعت  بـا آذر  ٢٨
تجمع در مقابل استانداری و سپس تجمع در مـقـابـل 
اداره کل فـرھـنـگ و ارشـاد اسـالمـی کـه مـحـل 
برگزاری اجالسیه استانی نماز بـا حضـور اسـتـانـدار 

 .بود خواستار پرداخت مطالبات معوقه خـود شـدنـد
مـاه ٩یکی از این کارگران با بـیـان ایـنـکـه حـدود 

ایـم،  است حقوق و مطالبات خود را دریـافـت نـکـرده
کارگران این کـارخـانـه عـالوه بـر حـقـوق و :  افزود

دستمزد، عیدی سنوات گذشته را از ایـن کـارخـانـه 
 ٨طلبکار ھستند که مطالبات برخی از کـارگـران 

وی با بـیـان ایـنـکـه بـه  .میلیون تومان به باال است
دلیل عدم پرداخت مطالبات کارگران ایـن کـارخـانـه 

تا زمـان :  در دو روز گذشته تعطیل شده است افزود
 .پرداخت کامل مطالبات، کارخانه تعطیل است

 
تداوم تجمعات  اعتراضی کارگران خطی 

 آھن در زنجان راه
آھـن در زنـجـان بـرای  آذر  کارگران خطی راه٢٦

دومین بار جھت دریافت مطالبات معوقـه خـود، در 
 .آمـیـز بـرگـزار کـردنـد آھن تجمع اعتـراض میدان راه

امـروز بـرای :  کنندگـان اظـھـار کـرد یکی از تجمع
بار است که اقدام به برگزاری چنین تجمعـی  دومین
کنیم، ھر چند بـعـد از تـجـمـع  آھن زنجان می در راه

ھای خود دسـت یـافـتـیـم،  اولی به بخشی از خواسته
اما قرار نیست ھر بار برای گـرفـتـن حـق و حـقـوق 

وی با اشاره بـه  .خود دست به چنین اقداماتی بزنیم
آھـن زیـر نـظـر یـکـی از  اینکه کارگران خـطـی راه

آھـن مشـغـول بـه فـعـالـیـت  ھای اقـمـاری راه شرکت
این شرکت وظیفه نگھداری از : ھستند، اظھار کرد

غرب  خطوط ریلی را بر عھده دارد و در منطقه شمال
کــارگــر بــرای ایــن شــرکــت کــار  ٤٠٠در حــدود 

 .کنند که ھمه کارگران شرایطی مشابه دارند می
 

 تجمع  اعتراضی کارگران کاغذ پارس
کـاغـذ « کارگران کـارخـانـه نفر از  ٥٠٠آذر  ٢٤

در شوشتر در اعـتـراض بـه پـرداخـت  » سازی پارس
نشدن مطالبات مزدی خـود درمـقـابـل درب ورودی 

کـاغـذ سـازی « کارگران    .کارخانه تجمع کردند
با احتسـاب آذر مـاه نـزدیـک بـه سـه مـاه  »پارس

شـود  معوقات مزدی طلبکارند و ھمچنین گفته می
ھا ھمسان با حقوق، ھنوز به حسـاب  که حق بیمه آن

سازمان تامین اجـتـمـاعـی پـرداخـت نشـده ودر حـال 
حاضر اداره تامین اجتماعی شھرستان شوشتر راضی 

 .شود ھای درمان کارگران نمی به تمدید دفترچه
 

 اعتصاب کارگران شھرداری جیرفت 
ذر کارگران و کارمندان شـھـرداری جـیـرفـت آ٢٣

شـھــرک ( در اعـتـراض بـه حــکـم خـلــع یـد اراضـی
خود در بلوار بھشت زھرای جیرفت دست ) مسکونی

معترضـیـن کـه .   به تجمع اعتراضی و تحصن زدند
بدون مجوز اقدام به تجمع کرده بودند حامل پـارچـه 
نوشته ھایی خطاب به دستگـاه قضـایـی و شـورای 
تامین شھرستان بودند پس از اینکه ھـیـچ یـک از 
مسئولین در میان آنھا حضور نیافت اقدام به بسـتـن 
دو الین رفت و برگشت خودروھـا در بـلـوار بـھـشـت 

یکی از خریداران زمین ھای کارگـران  .زھرا نمودند
مـن و بـرادر : شھرداری نیز به خـبـرنـگـار مـا گـفـت

ھــمــســرم زمــیــن ھــای دو کــارمــنــد شــھــرداری و 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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فرمانداری که در شھرک یاد شده واقع بود خریدیم 
به استناد به سندی که منابع طبیعی به انـھـا داده 
بود ولی االن با حکم خلع ید دادگستـری دسـتـم بـه 
جایی بند نیست و کسانی که فروختند می گوینـد 
پول نداریم که به شما بدھیـم مـگـر ایـنـکـه مـا را 

 .زندانی کنید
 

تجمع کارگران قرارداد مستقیم 
 جنوبی پارس
کارگـران قـرارداد مسـتـقـیـم نفر از  ٧٠٠آذر   ٢٥
جنوبی در اعتراض به وضعیت شغلی نامناسب   پارس

دست به تجمع مـقـابـل دفـتـرسـازمـان مـنـطـقـه ویـژه 
: کارگران می گویند .زدند)عسلویه(اقتصادی پارس

با گذشت سه سال از شروع کار، در حال حـاضـر نـه 
مزایای پیمانکاری را دارند و نـه کـارمـنـد وزارت 

 .نفت محسوب می شوند
 

راننده کامیون  وتجمعشان  ٢٠٠اعتصاب
 مقابل کارخانه ذوب آھن اصفھان

راننـده دسـتـگـاه کـامـیـون مـقـابـل  ٢٠٠آذر  ٢٩
کارخانه ذوب آھن اصفھان در اعتراض بـه پـرداخـت 
نکردن سه ماه حقوق و مزایا  از تـخـلـیـه بـار خـود 

 .خودداری کردند
 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تھران 
 !و علوم پزشکی

 ١٦بعد از بـرگـزاری تـجـمـع اعـتـراضـیآذر  ٢٩
آذرماه، دو تن از دانشجویان توسط کمیته انضباطی 
دانشگاه احضار شدند، که توضیحاتی را درباره ایـن 
تجمع ارائه دھند؛ که این مسئله نیز باعث شد کـه  

صـبـح روبـروی کـتـابـخـانـه  ١٠آذر از ساعت ٢٩در 
مرکزی و بعد در مقابـل دفـتـر نـیـلـی احـمـدآبـادی 

یکـی از  ..دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند
: تجمع کنندگان در تشریح علت ایـن تـجـمـع گـفـت

حدود بھمن سال گذشته بود کـه از طـریـق شـورای 
صنفی دانشگاه مشکالت خود را بـا مسـئـولـیـن در 
میان گذاشتیم و آنھا نیز وعده ھایی دادند، اما پس 

 .از گذشت چند ماه این وعده ھا عملی نشد
  

تجمع دانشجویان دانشگاه فرھنگیان 
اصفھان مقابل سلف سرویس دراعتراض 

 !نسبت به وضعیت تغذیه
آذڕ  دانشجویان دانشگاه فرھنگیان اصـفـھـان، ٣٠

پردیس باھنر اصفھان، بـا تـجـمـع در مـقـابـل سـلـف 
سرویس این دانشگاه، اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه 
وضعیت نامناسب تغذیه در این دانشگاه، با برپـایـی 

رئـوس اعـتـراض .  تجـمـع اعـتـراضـی اعـالم کـردنـد
مھمترین مشکل این دانشجویان کـه  -١دانشجویان؛ 

اعتراض آنھا را به ھمراه داشـت، نـبـود اتـومـاسـیـون 
تغذیه و تضییع حقوق دانشجو معلمان است به گونـه 
ای که دانشجویانی که استفاده بیشتری از غـذای 
دانشگاه دارند در مقایسه با کسـانـی کـه اسـتـفـاده 
کمتری از این غذاھا دارند به یک میزان کسـر از 

با توجه به اینـکـه   -٢ .حقوق آنھا صورت می گیرد
دانشجویان این دانشگاه بورسیه ھستند، ھزینـه غـذا 
به نرخ آزاد و چند برابر دیگر دانشگاه ھا به صورت 

در حالی کـه . ماھانه از حقوق آنھا کسر می گردد
به گفته دانشجویان حاضر در تجمـع، ایـن دانشـگـاه 
 .ھم از یارانه غذایی دانشجویان بھره مند مـی شـود

کیفیت پایین غذا و عدم تنوع غذایی از دیـگـر  -  ٣
مشکالت مطرح شده از سوی این دانشـجـویـان بـود، 

... به نحوی که غذاھایی مانند مـاھـی، جـوجـه و
پخت نمی شود و به علـت عـدم وجـود اتـومـاسـیـون 
تغذیه و نبود آمار دقیق، گاھا  غذا به مقدار بسـیـار 
زیادی پخت می شود، کـه در وعـده ھـای دیـگـر 

بـد  -٤  .تـوزیـع مـی گـردد)  غـذای مـانـده( غذایی 
و   -٥رفتاری کارکنان غـذاخـوری بـا دانشـجـویـان 

مشکالتی از قبیل صف طوالنـی غـذا، عـدم وجـود 
به این صورت که ھر دانشـجـو ( ظرف غذا در سلف 

 .)باید ظرف غذا ھمراه خود داشته باشد
 

 اخراج و بیکارسازی
ھزار کارگرصنعت کاشی و سرامیک بیکار ٤

 !شدند
: مدیرعامل شرکت کاشـی و سـرامـیـک الـبـرز

ھـزار نـفـر در صـنـعـت کـاشـی و ٤تاکنون بیش از 
 اند سرامیک بیکار شده

 
 کارخانه قند فسا دوباره تعطیل شد

کـارگـر فصـلـی و  ٢٤٠با این تعطیلـی حـدود 
 .شوند شرکتی این کارخانه بیکار می

 
کارگاه آھنسازی و بیکار  ٢٠٠تعطیلی 

 نفر به دلیل رکود ١٥٠٠شدن 
با تعطیـلـی :  رئیس اتحادیه آھنسازان تھران گفت

نفر در ایـن  ١٥٠٠کارگاه آھن سازی تا کنون  ٢٠٠
 .اند بخش بیکار شده

 کارگران
تکرار سرکوب خونین کارگران خاتون آباد 

 در بھبھان
آذرمــاه مــامــوران نــیــروی  ٢٤روز ســه شــنــبــه 

انتظامی به تـجـمـع جـوانـان جـویـای کـاردرمـقـابـل 
با گازاشک آور و شـلـیـک  ٢پاالیشگاه گازبیدبلند

گلوله یورش بردند که درنتیجه یک جـوان مـتـآھـل 
جویای کاربنام مرتضی فـرج نـیـا کشـتـه و دونـفـر 

این خبرتکاندھنده  .زخمی وتعدادی نیز دستگیرشدند
یادآورخاطره تلخ وسرکوب خـونـیـن کـارگـران مـعـدن 
مس خـاتـون آبـاد در شـھـر بـابـک اسـتـان کـرمـان 

بود که کارگـران در اعـتـراض ١٣٨٢درچھارم بھمن 
به تعدیل نیرو و برای حفظ مشاغل خـود دسـت بـه 

فرقی نمیکند کجـا ی .  تجمع و اعتراض زده بودند
فـریـاد .  بھبھان یـا خـاتـون آبـاد. این سرزمین باشید

ایـن .  گرسنگی جرم است و پاسخ کـمـاکـان گـلـولـه
پاسخ منطق سرمایه داری به بـیـکـاران گـرسـنـه ی 

پروژه سـرکـوب طـرح ریـزی شـده  .جویای کار است
طبقه کارگر بمنظور سکـوت و تـمـکـیـن درمـقـابـل 
تعرضات روز افزون سرمایه داری به انواع مـخـتـلـف 

از احضـار و دسـتـگـیـری و زنـدان :  درحال اجراست
رھـبــران و فــعــالـیــن کـارگــری گـرفــتــه تــا صــدور 
بخشنامه ھایی در جھت ممنوعت تجمع و اعـتـراض 

ھمچنین تدوین برنـامـه ھـای اقـتـصـادی .  کارگران
ریاضت کشانه منتھی به فقر وفالکـت بـیـشـتـر تـا 
سرکوب خونین بیکاران روستای شـھـرویـی بـھـبـھـان 

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .ھمچنان ادامه دارد
ضمن محکوم نمودن قتل جوان بیکار جـویـای کـار 
روستای شھرویی بھبھان به دست نھـادھـای حـامـی 
سرمایه ، به خانواده وی وطبقه کارگر تسلیت مـی 
گوید و اعالم مـی دارد داشـتـن کـار جـزء حـقـوق 
بدیھی ،جھانشمول ھمه ا فراد جامعه است وبراساس 

قانون اساسی نیز دولت مؤظـف بـه ایـجـاد  ٢٨اصل 
سرمایه داری حاکم بـر  .شغل برای افراد بیکاراست

ایران برای بیرون کشیدن سرمـایـه داری بـحـران زده 
اش بی مھابا وعریان به ھمه اشکالی که بتواند به 
صفوف اعتراضی کارگران حـمـلـه کـرده و زنـدگـی 
ومعیشت آنان را دستخوش بدترین شرایط بیـحـقـوقـی 

اما سیل خـروشـان و سـونـامـی مـیـلـیـونـی  .میکند
کارگران بیکارو خواست ابتدایـی اشـتـغـال بـکـار و 
اعتراضات ناشی از این خواست طبـیـعـی ، بـا ایـن 

اتـحـادیـه آزاد  .سرکوب ھـا مـتـوقـف نـخـواھـد شـد
کارگران ایران بـفـوریـت خـواسـتـارپـیـگـیـری شـفـاف 
وعلنی وقوع حادثه و معرفی ومـجـازات عـامـل یـا 
عاملین آن و پرداخت غـرامـت بـه خـانـواده کـارگـر 
مقتول ودرمان و مداوای موثر وجبران خسارت بـرای 
مجروحین حادثه و آزادی فوری و بـی قـیـدو شـرط 

اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  .بازداشت شدگان است
 ٩٤آذر  ٢٧

 
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در 

 مورد الیحه پیشنھادی برنامه توسعه ششم
دور جدید تھاجم به زندگـی کـارگـران در شـرف 

اما این بار نه با حمایتھای اعـالم نشـده .  اجرا است
دولت از دست درازی و تعرض کارفرمایان به حقـوق 
کارگران، بلکه با تصویب آن از جانب قـانـونـگـذاران 

اگر تاکنون کارفرمایان به ظاھر . اتفاق خواھد افتاد
قوانین را نقض کرده و کارگران را به خـاک سـیـاه 
نشانده اند و دراین میان دولت یـا جـانـبـداری کـرده 
ویا سکوت کرده، امـا در دور جـدیـد دولـت تـدبـیـر 
وامیـد بـا تـکـیـه بـر قـوانـیـن و بـا احسـاس پشـت 
گرمیھای قانونی، تسمه از گـرده کـارگـر خـواھـد 

الیحه برنامه توسعه ششم حرف آخـر خـود را  .کشید
به کارگران زده و رودرو و بی پرده اعالم می کـنـد 
که نه تنھا خبری از ارتقای سطـح زنـدگـی ده ھـا 
میلیون کارگر و اعضـاء خـانـواده ھـای کـارگـری 
حداقل در مدت پنج ساله آینده نیست، بـلـکـه بـرای 
سر پا نگه داشتن اقتصاد بحران زده و تـا کـمـر بـه 
گل نشسته باید به سفره ھـای بـی رونـق کـارگـران 
بیش از پیش ھجوم برد و بـا کشـیـدن آخـریـن رمـق 
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ھستی کارگران خون تازه در شـریـانـھـای سـرمـایـه 
الیـحـه بـرنـامـه  ٣٣و  ٢٤تبصره ھای   .داری ریخت

ششم رسما احکامی برای مـقـابـلـه بـا خـواسـتـھـای 
مبرم و فوری کارگران ھستندکه طی سالھا بعنوان 

افزایش ھر ساله شـش .  حداقل ھا بدست آورده بودند
ماه به حداقل سن وسابقه بازنشستگی و خارج کردن 
کارگران تحصیل کرده دانشگاھـی دارای سـن زیـر 

% ٧٥سال و ھمچنین تعیین دستمزد به میـزان  ٢٩
حداقل دستمزد به مدت دو سال بـرای کـارگـران بـا 

ایـن یـعـنـی بـکـارگـیـری .   ٢٩رده ھای سنـی زیـر 
جوانترین تحصیلکرده ھای نـیـروی کـار بـا مـزدی 

وبمعنای قربانی کردن نیروی کارجـوان .  بسیارناچیز
این مملکت برای جلب رضایت و انـگـیـزه سـرمـایـه 

یورش ھای ضدکارگری وضدانسانی بـرای .   داران
این قوانین به . تحمیل شرایط برده وار به کل جامعه

عقب کشیدن کل جامعه  از طـریـق کـاھـش سـطـح 
معیشت زندگی و کاستن ھر چه بیشتـراز تـعـھـدات 
تأمین اجتماعی در قبال بیمه شـدگـان و سـرشـکـن 
نمودن سرمایه ھای جـمـع آوری شـده کـارگـران در 
سازمان تأمین اجتماعی بر بخشھای اقتصاد بـحـران 
زده و ھمچنین باز گذاشتن دست کارفرمایان جـھـت 
به ورطه تباھی و نابودی سوق دادن ھست و نیـسـت 

امــروزکـه مـیــرود تــا  .کـارگـران طـراحــی شــده انــد
تحریمھا لغوشوند،ھمه تالشھا برجذب  سرمایه ھـای 
خارجی برای فعالیت دراقتصادداخل معطوف گشتـه 
که برای ترغیب سرمایه گذاران باید جـاذبـه ھـائـی 

جـاذبـه ای مـانـنـد نـیـروی . به نمایش گذاشته شـود
ھمانگونه !  کارجوان وارزان ودرعین حال آرام وساکت

که خودمقامات ھم اذعان دارندجذب سرمـایـه ھـای 
خارجی برای نجات اقتصادایران ازبـحـران،ضـروری و 
جزء اولویتھاست و تصویـب قـوانـیـن جـدیـد بـر ضـد 
منافع و معیشت کارگران فرش قـرمـزی اسـت کـه 
زیر پای سرمایه گذاران اعم از داخلی وخارجی پھن 

تـبـصـره  !کـارگـران و مـردم آزادیـخـواه .خواھند کرد
ھای مذکور این الیـحـه، یـورشـی عـلـنـی بـه کـل 
جامعه و در سطحی کلی سـت کـه قـرار اسـت بـه 
قانون تبدیل گردد دسـت انـدازی بـه حـداقـل ھـای 
زندگی ماست  که سالھا برای تحققشان بـی وقـفـه 

در جـواب بـه خـواسـت افـزایـش .  مبارزه کـرده ایـم
حداقل دستمزد به باالی خط فقر، نه تنھا اعتنـائـی 

سـال بـه مـیـزان  ٢٩نشده بلکه برای کارگران زیـر 
در جـواب .  حداقل دستمزد تعیین می کنـنـد%  ٧٥

خواست کاھش سن بازنشستگـی و افـزایـش مـیـزان 
بھره مندی از مزایای تأمین اجتماعی، افزایش سن 

سال از  ٢٩بازنشستگی و خارج کردن کارگران زیر 
شمول قانون کار و تأمین اجتماعی نـویـد داده مـی 

باید ھمبـسـتـه و مـتـحـد بـه ایـن تـبـصـره ھـا  !شود
اعتراض کرد و خـواھـان حـذف آنـھـا و جـایـگـزیـن 
کردنشان با خواست افزایش حداقل دسـتـمـزد بـاالی 

ــومــان  ٣٥٠٠٠٠٠( خــط فــقــر  ، کــاھــش ســن ) ت
بازنشستگی از میزانی که ھم اکنون ھست، انعقـاد 
قراردادھای دائـمـی، تـحـت پـوشـش بـیـمـه تـأمـیـن 

اجتماعی قرار گرفتن ھمه کارگران شاغل و بیکـار 
این حق ماست که منزلت و معیشت مـا .  شد....  و

در اولویت قرار گیرد خارج از ایـنـکـه اقـتـصـاد پـر 
زنده باد اتحاد و ھمـبـسـتـگـی  .رونق یا بحرانی باشد

 ٩٤آذر ٢٥ اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران
 

عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران 
دی ماه در دادگاه انقالب ٢٣شرکت واحد

 محاکمه خواھد شد
داود رضوی که تلفنی به دادگاه انقالب احضـار 

مـراجـعـه کـرد و بـه  ٢٦امروز به شعـبـه .  شده بود
ایشان ابالغ شد، بیست و سوم دی ماه نود و چـھـار 
به اتھام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنـیـت 
کشور و ایجاد اخالل در نظم و آرامش عـمـومـی از 
طریق حضور در تجمعات غیرقانونی محاکـمـه مـی 

و عمده اتھام ایشان در کیفر خـواسـت حضـور .  شود
 .در تجمع مقابل وزارت کار و شھرداری بوده اسـت

یادآور مـی شـود در سـه سـال گـذشـتـه سـنـدیـکـا 
کارگران شرکت واحـد روز جـھـانـی کـارگـر را در 
پایانه ھای اتوبوسـرانـی  شـرکـت واحـد بـا حضـور 
رانندگان جشن گرفتـه اسـت و بـا بـرپـایـی تـجـمـع 
کارگری در مـقـابـل وزارت کـار خـواھـان افـزایـش 

ھمچنین بـرای .  عادالنه دستمزد کارگران بوده است
مطالبات مسکن چـنـدبـار در مـقـابـل شـھـرداری و 

طی سه سـال  .شورای شھر کارگران تجمع کرده اند
گذشته به دلیل نـاکـارآمـدی و زد وبـنـد مـدیـریـت 
شرکت واحد و ھیات مدیره تعاونی مسـکـن، پـروژه 
ساخت مسکن به تعویق افتاده و پـیـگـیـرھـایـی کـه 
آقای رضوی به عنوان یکی از نمایندگان رانندگان 
شرکت واحد در تعاونی مسکن در این مدت انـجـام 
داده متاسفانه نه تنھا جوابی دریـافـت نـکـرده اسـت 
. بلکه پرونده سازی ھم بر علیه ایشان انـجـام دادنـد

حضور ایشان در این تجمعات و اطالع رسانی مربوط 
به آن در کیفر خواست تشـویـش اذھـان عـمـومـی و 
سیاه نمایی وجھه نظام مقدس اسالمی عـنـوان شـده 

در حالیکه تـا امـروز ھـیـچـگـاه مـدیـریـت و .  است
مسئوالن که حقوق کارگران را پایمال می کننـد و 
علت اصلی تجمع کارگران ھستند احضار و مواخذه 

ــد ــکــای کــارگــران شــرکــت واحــد  .نشــده ان ســنــدی
 ١٣٩٤آذر ٢٤اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
کارگر فوالد خوزستان  ٨٠٠٠بازنشستگی 

 !در ابھام ودست اندازھای حقوقی
کـارگـر  ٨٠٠٠:  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 

فوالد خوزستان در آستانه بازنشستگی به علت عـدم 
درصد جریمه مشاغل سخت و زیـان آور بـه  ٤واریز 

 .سازمان تامین اجتـمـاعـی بـالتـکـلـیـف مـانـده انـد
 ١٣٨٨کارکنان شرکت فوالد خوزستان که در سال 

طبق مصوبه دولت وقت از شـرکـت ھـای مـخـتـلـف 
پیمانکاری بیرون آمده و به کارگران قراردادمستقیـم 
با کارفرما تبدیل وضـعـیـت شـدنـد ایـنـک پـس از 

سال اکثرآنھا در ھنگام بازنشـسـتـگـی بـا  ٦گذشت 

نوع شغل این کارگران شامـل  .مشکل روبرو شده اند
کارھای سخت و زیان آور میشود درنتیجه با شرایط 

طبـق  .کار سخت و زیان آور میتوانندبازنشسته شوند
اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران سـازمـان 

کسـانـیـکـه " تامین اجتماعی بـه کـارگـران گـفـتـه 
 ٤متقاضی بازنشستگی پیش ازموعد ھستند بـایـد 

درصد مابه التفاوت حق بیمه کارھای سخت و زیان 
چون کارفرما پرداخت "آور را خودشان پرداخت کنند 

ازآنجایی که این مبلغ ماھیانـه درطـی  .نکرده است
سالھای خدمت مبالغ ھنگفتی اسـت، کـارگـران از 

طـبـق قـانـون "  واصـوال. عھده پرداخت آن برنمی آیـنـد
جزء تھعدات کارفرما بـوده اسـت و از آنـجـایـیـکـه 
پیمانکاران مختلف اکنون در شرکـت فـوالد حضـور 

بـا کـارفـرمـا قـرارداد "  ندارند و کارگران مستقـیـمـا
دارند ھیـچ مـرجـعـی زیـر بـار پـرداخـت بـدھـی بـه 

مـدیـریـت شـرکـت  .سازمان تامین اجتماعی نـمـیـرود
مسئولیت اجرای تعھدات قـانـونـی "  فوالد که قانونا

پیمانکاران را بعھده دارد از زیر بار مسئولیت شـانـه 
خالی کرده و اظھار میدارد که تنھا ازسالی که بـا 

درصد را پرداخـت  ٤کارگران قرارداد مستقیم داشته 
این درحالی ست که کارگران بسـیـاری بـا .  میکند
سال با پیمانکاران مـتـعـددی کـار کـرده  ٢٥سابقه 

کارگران شرکت فوالد خوزستان با اعتـراض بـه  .اند
این پایمال شدن آشکار حقشان به بازرسی کار، نامه 
اعتراضی جھت احقاق حقوقشان ارسال کرده اند کـه 

 ٩٤آذر ٢٨ .ھنوز پاسخی دریافت نکرده اند
 

نامه کارگران فوالد خوزستان به بازرسی 
 ! کار

. با سالم و درود خدمت شمـا مـدیـریـت بـازرسـی
سوالی خدمت شما داشتم اینکـه پـرسـنـل قـراردادی 

با عنایـت  ١٣٨٨شرکت فوالد خوزستان که در سال 
رییس جمھور نسبت به تـغـیـیـر وضـعـیـت نـیـروھـای 
پیمانکار و جزب انھـا تـوسـط ان شـرکـت کـه االن 

سال از ان موضوع گذشته اکنون که موعد  ٦حدود 
بازنشستگی اکثر نیروھای قـراردادی بـا تـوجـه بـه 
شرایط سخـت و زیـان اور رسـیـده سـازمـان تـامـیـن 
ــان  اجــتــمــاعــی اعــالم کــرده کســانــی کــه خــواھ

درصد /٤بازنشستگی زود از موعد شوند باید ھزینه 
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بیمه خود را پرداخت کنـنـد کـه ایـن ھـزیـنـه بـرای 
کارگران بسیار سنگین است و شـرکـت حـاضـر بـه 
ھمکاری با پرسل نیست و اعالم کرده که از زمـان 

درصد است در / ٤قراردادی شدن  عھده دار پرداخت 
سال به بـاال کـه بـا ٢٥صورتی که نیروھا با سابقه 

پیمانکارھای متعدد کار کرده اند را در این شرکت 
بوده و االن پیمانکاران نیستند اکثرا  شـھـرسـتـانـی و 
مال یه جای دیگر بودند االن ھم نیروھا با توجه بـه 
شرایط شغلی توان ادمه کار را  نـدارنـد و خـواھـان 
بازنشستگی ھستند شرکت فوالد خوزستان ھر سالـه 
با نیروھای قراردادی تسویه حساب می کنـنـد لـذا 
از شما مسئولین محتـرم تـقـاضـامـنـدیـم بـه صـدای 

بـا .  و من الله الـتـوفـیـق.  ھزار نفر رسیدگی کنید٨
تشکر جمعی از نیروھای قـراردادی شـرکـت فـوالد 

 خوزستان
 

جعفرعظیم زاده : خانواده محمود صالحی 
  !را آزاد کنید

کــارگــران، تشــکــل 
ھای کارگری و مـردم 

ھمچنان که  ! آزادیخواه
اطــالع داریــد جــعــفــر 
عــظــیــم زاده کــارگــر 
مبـارز و مـعـتـرض بـه 
وضع موجود در تـاریـخ 

با قدم ھـای  ١٧/٨/٩٤
ــرای ســپــری  اســتــوار ب

ســال حــبــس  ٦کــردن 
تعزیری ک به ناحق علی ایشـان صـادر شـدە بـود، 

جعفر عظیم زاده . خود را به زندان اوین معرفی کرد
روز زنـدان در  ٢١٩٠خوب می دانست که تـحـمـل 

روز از مرگ کارگر مبارز و  ٥٥شرایطی که تنھا 
تسلیم ناپذیر شاھرخ زمانی کـه بـر اثـر فشـارھـای 
روحی و روانی در زنـدان در گـذشـت مـی گـذرد، 
یعنی رفتن به زندان در ایـن شـرایـط بـدون ھـزیـنـه 

اما  بدون ھیج تردید ی  و به دلیل حـقـانـیـت .نیست
 .راە و اھدافش خود را به زندان معرفی کرد

ھمه ی ما بخوبی می دانیم که جـعـفـر :  عزیزان
عظیم زاده و بقیه کارگران محکوم شده به زنـدان و 
یا کارگرانی ک با گذاشتن قرار وثیق سنگـیـن از 
زندان آزاد شدە و مدام مورد تھدید و فشار ھستـنـد، 

تـنـھـا جـرم . ھیچ جرم و خطایی مـرتـکـب نشـده انـد
کارگران زندانی ، دفاع از حقوق انسانی خـود وھـم 

طبقه کارگر و بـخـش اگـاه و .  طبقه ایھایشان است
انساندوست جامع به خوبی اطالع دارند و میـدانـنـد 
که مجرمان اصلی جامعـه چـه کسـانـی ھسـتـنـد؟ 
ما،اعضای خانواده محمود صالحی، ضمن محـکـوم 
کردن حکم صادر علیه جعفر عظیم زادە، از کمـپـیـن 

مـا  .  برای آزادی جعفر عظیم زاده  حمایت میکـنـم 
خود را در صفوف اعضای این کمپین می بینـیـم و 
آماده ھر نوع کمک و ھـمـکـاری بـا ایـن عـزیـزان 

 .ھستیم

 
 احضار علی نجاتی

بر اساس خبر ارسالی بـه کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی، 
علی نجاتی فعال کارگری و عضـو ھـیـات مـدیـره 
سندیکای کارگران نیشـکـر ھـفـت تـپـه، در تـاریـخ 

بازپـرسـی دادگـاه انـقـالب  ٣به شعبه ی  ٢٢/٩/٩٤
در این جلسه که بـه عـنـوان  .اندیمشک احضار شد

آخرین دفاع درباره ی اتھامات طرح شده علـیـه وی 
برگزار شد از نجاتی خواسته شده است آخرین دفـاع 

نـجـاتـی پـیـشـتـر در  .خود را به بازپرسی ارائه دھـد
شھریور دستگیر شده بود و سپس بـه قـیـد  ٢٤تاریخ 

مـھـرمـاه  ٢٦وثیقه صد میلیون تومانی و درتـاریـخ 
نجاتی در جلسه ی آخـریـن دفـاع در  .آزاد شده بود

از خـود دفـاع "  تبلیغ علیه نظـام" مقابل اتھام واھی 
نجاتی ھمچنیـن مـتـھـم بـه رفـت و آمـد بـه .  کرد

کتابخانه و حضور در جلسات رسمی کتابخوانی در 
از دیگر اتھامات نـجـاتـی، سـالم و !  شھر شده است

علیک و نشست و برخاست خانوادگی او بـا چـنـد 
نفر است که آنھا از سوی دستگاه قضایی متھم بـه 

شـده انـد و "  مـذھـبـی-مـلـی"  داشتن اندیشه ھـای 
نجاتی ھم به ھمین دلـیـل و ھـمـزمـان بـا آن افـراد 

ھمچنین علـی نـجـاتـی بـه عـلـت  .دستگیر شده بود
مسافرتش به عنوان فعال کـارگـری و دیـدارش بـا 
نھادھای کارگری در فرانسـه مـورد بـازخـواسـت و 

قـابـل ذکـر اسـت کـه  .تحت فشار قرار گرفته است
نجاتی موفق نشده است که برای ایـن پـرونـده خـود 
وکیل اختیار کند و به ھمین دلیل بـدون وکـیـل در 

کــمــیــتــه  .جـلــســه ی مــذکــور شـرکــت کــرده اســت
ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 

 ١٣٩٤آذر  ٢٨کارگری 
 گزارش

 »زاده  ابراھیم) اسعد(بھنام «
زندانی سیاسی، فـعـال 
کـــارگــــری و حــــقــــوق 
کودکان کـار و خـیـابـان 
که پیش تـر در روز سـه 

آبان مـاه از بـنـد  ٥شنبه 
ــدان رجــایــی شــھــر  دو زن
کــــرج مــــعــــروف بــــه 

بـه انـدرزگـاه  » دارالقرآن« 
ایـن زنـدان  ٣٠سالن  ١٠

آذرمـاه سـال  ٢٥منتقل شده است، روز چھارشـنـبـه 
فاصله ( جاری جھت معالجه مشکالت ستون فقرات 

به بیمارستان امام خـمـیـنـی اعـزام و )  بین مھره ھا
پس از انجام معاینات اولیـه و تشـخـیـص پـزشـکـان 
مبنی بر آزمایش ھای بیشتر جھت درمـان و عـمـل 

 .جراحی مجددا به زندان عودت داده شد
 

سال بیکاری پس از یک  ١٠روایتی از 
 ! حادثه

سال بـیـکـاری پـس از یـک  ١٠روایتی از رنج 
ھزار  ٢٠٠نفره با  ٥ای  گذران زندگی خانواده/حادثه

یـک کـارگـر سـاده "  اباذر محسـنـی"   !تومان حقوق
بـه امـیـد زنـدگـی بـھـتـر از  ١٣٨٠است که سـال 

شھرستان خمین به کاشان رفت و در یک کارخـانـه 
روز مـانـده بـه  ٢٠بافی مشغول به کار شـد،  فرش

عید از بد روزگار دستش زیر دسـتـگـاه قـالـیـبـافـی 
رود و سه تا از انـگـشـتـان دسـت راسـتـش را از  می

دیـگـر ...  پدرش پـارکـیـنـسـون دارد  .دھد دست می
خـودش ...  گیر شـده و تـوانـایـی کـار نـدارد  زمین

اسـت و در یـک خـانـواده تـقـریـبـا "  خـمـیـن" متولد 
آنـقـدر از روزگـار و ...  پرچمعیت بـه دنـیـا آمـده 

اش دیـگـر یـاری  ھایش بـدی دیـده کـه حـافـظـه آدم
کند که حتی تعداد اعضای خانواده را یـکـجـا  نمی

یـک، دو، !  شـمـارد آھسته و زیر لب مـی...  بگوید 
: گـویـد مـی .بـرادر ٤تا خواھر دارم و  ٤.  سه، چھار

اش است و دیـگـر چـیـزی بـرای از  شرمنده خانواده
بارھا دستش را به نشانه تاکید ... دست دادن ندارد 

ی " کـار" خـواھـد  کوبد که فـقـط مـی روی میز می
بـیـکـاری عـذابـش ....  برای خودش داشتـه بـاشـد 

. نفره اش را ٤نه تنھا خودش بلکه خانواده ...  داده 
عکس خانواده را بـه ...  سه پسر قد و نیم قد دارد 

ھـا کـه نـکـنـد؛  ھمراه دارد و حتی شناسنامـه بـچـه
یـک بـه یـک از ....  حرف ھایش را باور نکنیـم 

: دھد آورد و نشان می پوشه نارنجی رنگش بیرون می
ایـن امـیـر حسـیـنـه، کــالس ھشـتـمـه، ایـن یـکــی " 

سال داره و اون پسرم که کوچکتـر  ٤امیرحافظ که 
سال داره و ھنوز شـیـر مـادرش را  ٢از ھمه ھست؛ 

خوره ولی برای امیر حافظ باید از بـیـرون شـیـر  می
سـالـه کـه مـعـلـوم  ٤٠تمام آرزوی این مرد  ."بخریم

اش  است؛ تازه موھایش جوگندمی شده و از جـوانـی
خـالـصـه "  کـار"  گذرد در داشـتـن  زمان زیادی نمی

از  » دسـت« سـت  دست ھایش برای مـدتـی...  شده 
گوید؛ دوست  می...   و به سکون رسیده  کار کشیده

دارد، صدایش را وزیر کار بشنود و ببیند که با این 
شود؛ زندگی کرد یـا نـه؟  شرایط و وضعیت آیا می

از ھمه جـا قـطـع امـیـد کـرده و حـاال شـرایـط بـد 
زند تا شایـد بـه  ھا فریاد می اش را در رسانه زندگی
از زادگاھش به تـھـران آمـده تـا ...  ای برسد  نتیجه

و ...  اش تکانی بخـورد  شاید فرجی شود و زندگی
وجو آدرس خبرگزاری را پـیـدا کـرده و  حاال با پرس

رو بــه رویــم  .خــودش را بــه ایــنــجــا رســانــده اســت
ھـایـش را  نشیند و با طمانینه خاصی قصه غصه می

کند، اباذر محسنی یـک کـارگـر سـاده  تعریف می
به امید زندگی بھتر از خمین بـه  ٨٠است که سال 

بافی مشـغـول  کاشان رفت و در یک کارخانه فرش
روز مانده بـه عـیـد از بـد  روزگـار  ٢٠به کار شد، 

رود و سـه تـا از  دستش زیر دستگاه قالیبافـی مـی
ابـاذر .  دھـد انگشتان دست راستش را از دسـت مـی

سال پیش برایش افتـاد؛  ١٠درباره اتفاقی که حدود 
زمانی که انگشتـان دسـتـم : " دھد بیشتر توضیح می

قطع شد، یک تکه از پھـلـویـم را بـرداشـتـنـد و بـه 
بعد از سه چھار ماه کـه طـول .  دستم اضافه کردند

درمانم تمام شد، به کمیسیون پزشکی قـم رفـتـم و 
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آن .  درصد از کارافتادگی برایم درنظر گرفـتـنـد ٥٥
دیـه کـه .  دانستم که باید اعـتـراض کـنـم زمان نمی

ھیچی ندادند و در آخر کار ھم من را مقصر اعـالم 
پول عمل دستم را که حدود یک میلـیـون و  !کردند
ھزار تومان شد را صاحب کارم داد، امـا پـول  ٧٠٠

وآمدھایم را خودم دادم؛ آن ھـم  پانسمان بعدش و رفت
در شرایطی که ھر بار برای عوض کـردن پـانسـمـان 

از او دربـاره .  رفتم باید از کاشان به آران بیدگل می
آن "  پـرسـم،  اینکه چرا در این اتفاق مقصر شد، می

زمان بازرس آمد و چون دستگاه حفاظ داشت؛ گفت 
! که دستگاه مشکلی نداشته و خودت مقصر ھستی

مـعـرفـتـی ھـمـکـارانـش ھـم گـلـه  در این بین از بـی
کارگـرھـایـی کـه آنـجـا بـا ھـم کـار ... "کند  می
روز بــه عــیــد مــانــده بــود و ٢٠کــردیــم چــون  مــی
خواستند؛ کارشان را از دست بدھند، ھیچ کدام  نمی

پس از اتفاقی که برایم افتاد، برج " ."شھادت ندادند
ھـزار  ٤٥ھـزار تـومـان و بـرج دوم  ٤٠اول حقوقم 

شـد و  ھزار تومان اضـافـه مـی ١٠تومان و ھر سال 
اش را از داخـل پـوشـه  فیش حـقـوقـی( االن ھم که 

 ١٥٩ام  فیش حقوقی) کشد نارنجی رنگش بیرون می
ادامـه ".  ھزار و سیـصـد و سـی و دو تـومـان اسـت

تـوانسـتـم در کـاشـان  ھا دیگر نمـی آن سال: " دھد می
زندگی کنم به ھمین خاطر به خمین بـرگشـتـم و از 
. آن موقع تاکنون در ھمین شھرستان سـاکـن ھسـتـم

ھزار  ١٥٩تومان پول یارانه و  ٢٢٥حاال کل درآمدم 
ھـزار  ١٠٠تومان حقوق اسـت کـه از ایـن مـقـدار 

دھم و بـرای دادن پـول پـیـش  تومان اجاره خونه می
میلیون تومان از بـانـک رفـاه گـرفـتـم کـه  ٢خانه 

ھــزار تــومــان از حــقــوقــم کســر  ٨٣بــابــت آن ھــم 
تمام حرف اباذر ایـن اسـت کـه حـقـوقـش  ."شود می

درست بشود و کاری داشته بـاشـد تـا مـحـتـاج نـان 
شـایـد بـرای خـودم خـوب : " گویـد می.  شبش نباشد

می گویم کـه مـجـبـورم ! ...  نباشد، اما می گویم
گویم که بعـضـی  می. برنج کیلویی برای خانه بخرم

ھا از مـن چـیـزی  روم تا بچه ھا اصال خانه نمی وقت
نخواھند؛ چون اگر چیزی یا اسبـاب بـازی از مـن 
بخواھند در توانم نیست، حاال به خاطر دستم کار به 

کنند و  ھا ھم سوءاستفاده می دھند و بعضی من نمی
 !دھیم ھزار تومان بھت می٥گویند؛ روزی  مثال می

مـانـده بـرایـم را در ایـن  حل باقی گوید؛ تنھا راه می
دانم که اینجا بیایم تا شاید صدایم را وزیر کـار  می

بشنود و ببیند آیا می شود؛ کسـی بـا ایـن حـقـوق 
آھـی ....  کـنـد  زندگی کند؟ در اینجا مکث مـی

کـنـیـم،  ما که زنـدگـی نـمـی:  گوید کشد و می می
خواھم؛ صدایم به خود وزیر بـرسـد،  می.  ایم فقط زنده

دھـم و  چند سال است از دوره قبل تاکنون نامه مـی
آقای وزیر وضعیت زندگی من را .  به جایی نرسیدم

 .ببینید
 

ھزار پرونده روابط کار به دستگاه ٨ساالنه
 شود قضایی قزوین وارد می

سـاالنـه :  کل دادگستری استان قزوین گفت رئیس

پرونده در مورد مشکـالت در روابـط  ٨٠٠٠بیش از 
کــارگــر و کــارفــرمــا بــه دســتــگــاه قضــایــی وارد 

 .شود می
 
ھزار کارگربازنشسته ذوب آھن  ٣٢بیمه 

 اصفھان قطع شد
قطع ناگھـانـی بـیـمـه بـازنشـسـتـگـان ذوب آھـن 
اصفھان در حالی اسـت کـه مسـتـمـری بـگـیـران و 
بازنشستگان این شرکت با گذشت بیش از دو سـال، 
ھنوز در دریـافـت مسـتـمـری و حـقـوق خـود دچـار 

 .مشکل ھستند
نکته جالب اینجاست که گزارش ھای مـردمـی 
از مراجعات بازنشستگان ذوب آھن نشـان مـی دھـد 
که مسئوالن صندوق بازنشستگی فوالد ایران عنوان 
می کنند بازنشستگـان ذوب آھـن اصـفـھـان بـرونـد 
شخصا نسبت به دریافت دفترچه بیمه سالمت اقدام 

در حـالـی کـه اکـثـر قـریـب بـه اتـفـاق ایـن .  کنند
بازنشستگان، حدود نیمی از سـالـھـای کـاری خـود 
حق بیمه تأمین اجتماعی و نیمی دیگر از سالـھـای 
کاری خود حق بیمه خدمات درمانی پرداخت کـرده 

در حالی که آخرین روز آذرماه را پشت سر می  .اند
گذاریم، بازنشستگان ذوب آھن اصفھان ھنوز حـقـوق 

 .آبان ماه خود را دریافت نکرده اند
 اخبار بین المللی

تظاھرات ھزاران نفـر در بـرابـر مـقـر  -فرانسه 
 اجالس تغییرات آب و ھوایی

ھمزمان بـا اعـالم پـیـش نـویـس تـوافـق نشـسـت 
تغییرات آب و ھوایـی پـاریـس ھـزاران تـن از مـردم 
فرانسه و فعاالن محیط زیست دسـت بـه تـظـاھـرات 

معترضان با بیان اینـکـه تصـمـیـمـات نشـسـت .  زدند
پاریس برای جلوگیری از گـرمـایـش زمـیـن کـافـی 

الزم بـه .  نیست، خواستار توافقی جدی تر شـده انـد
کشـور جـھـان روز  ١٩٥توضیح است نـمـایـنـدگـان 

ھـمـزمـان بـا روز پـایـانـی نشـسـت  دسامبر ١٢شنبه
اقلیمی پاریس، در نھایت بر سر پـیـش نـویـس طـرح 
. نھایی کنترل گرمایش زمـیـن بـه تـوافـق رسـیـدنـد

ھدف از این طرح و توافق جـھـانـی کـه پـس از دو 
ھفته بحث و تبادل نظر و مخالفت ھا و چـانـه زنـی 
ھای کشورھا حاصـل خـواھـد شـد، جـلـوگـیـری از 

درجـه  ٢تا  ١.٥افزایش دمای کره زمین به میزان 
در صورتی که این توافق به تأییـد . سانتیگراد است

تمام کشورھای حاضر برسد به اولین توافق جـھـانـی 
الزام آور در زمـیـنـه تـغـیـیـرات اقـلـیـمـی و کـاھـش 

 .گازھای گلخانه ای بدل می شود
 

روند رو به افزایش نرخ بیکاری  -جھان 
 جوانان

در تازه ترین گـزارش خـود " سازمان جھانی کار"
بیکـاری :  درباره وضعیت بیکاری جوانان اعالم کرد

ایـن سـازمـان در   . برابر نرخ عمومی اسـت ٣جوانان 
واقعیت جھـان امـروز ایـن : "گزارش خود می افزاید

است که بسیاری از زنان و مـردان جـوان از فـقـدان 

فرصت ھای شغلی مناسـب رنـج مـی بـرنـد و ایـن 
وضعیت در آینده با تغییرات آب و ھـوایـی تشـدیـد 

میلیون نفـر  ٢٠٠در حال حاضر، بیش از .  می شود
آنـچـه کـه نـگـران کـنـنـده .  در جھان بیکار ھستنـد

میـلـیـون نـفـر از ایـن تـعـداد را  ٧٤.٥است، اینکه 
بـه .  جوانان تشکیل می دھند کـه بـیـکـار ھسـتـنـد

عبارت دیگر، جوانان سه برابر بیشتر از سـایـر گـروه 
 . " ھا بیکارند

کشته در آتش سوزی در یک  ٢٣ -روسیه 
  مرکز درمانی بیماران روانی

ھـای  سوزی در یک مرکز درمانی بـیـمـاری آتش
(روسیه، در شامگاه شنبـه "  وورونژ" شھر  روانی در

تحقـیـقـات .  کشته بر جای گذارد ٢٣، ) دسامبر ١٣
اولیه به منظور شناسایی دالیل بروز ایـن حـادثـه از 

ھـنـوز .  سوی پلیس جنایی روسیـه آغـاز شـده اسـت
بـه .  سوزی مشخـص نشـده اسـت منشا بروز این آتش
سـوزی، در ایـن مـرکـز درمـانـی  ھنگام وقـوع آتـش

بــه گــزارش .  بــیــمــار بسـتــری بــودنــد ٧٠کــم  دسـت
ھای خبری روسیه، اکـثـر بـیـمـاران بـه دلـیـل  شبکه

بخش، پـس از  آور و آرامش استفاده از داروھای خواب
برخی دیگـر . اند سوزی از خواب بیدار نشده بروز آتش

از بـیـمـاران نـیـز بـدلــیـل تـرس و ھـراس نـاشـی از 
ھایشان پنھان شده و در  سوزی، در زیر تختخواب آتش

ھـرسـالـه، .  میان دود و آتـش گـرفـتـار آمـده بـودنـد
سوزی در روسـیـه  ھای متعددی از بروز آتش گزارش

. به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی منتشر می شود
سـوزی در یـک مـرکـز  ، حادثه آتـش٢٠١٣در سال 

ھـای روانـی در روسـتـایـی در  دیگر درمان بیمـاری
بـر .  قربانی برجای گـذارد ٣٧کم  شمال مسکو دست

پایه تحقیقات انجام شده عدم رعایت نکات ایمنی و 
انـگـاری مسـئـوالن ایـن مـرکـز، مـوجـب بـروز  سھـل

در آوریل . ھای جانی و مالی اعالم شده بود خسارت
سـوزی در یـک  نیز ھشت نـفـر بـر اثـر آتـش ٢٠١٤

مرکز ترک مواد مخدر در منطقه سیبری در شمال 
نفـر نـیـز بـر  ٣٨در ھمین سال، .  روسیه کشته شدند
سوزی دیگـر در مـرکـز درمـانـی  اثر بروز یک آتش

ھای روانی در مسکو جان خود را از دسـت  بیماری
 .دادند
 

سو  استفاده گسترده از  -سودان جنوبی 
 کودکان به عنوان نیروی نظامی

در گزارشی از سوء استـفـاده  حقوق بشردیده بان 
در جـریــان  سـودان جـنــوبـیاز ھـزاران کـودک در 

 ٦٥گـزارش .  داخـلـی ایـن کشـور خـبـر داد جنگ
صفحه ای این سازمان که بر مبنای گفت و گو با 

کودک نگارش شده، از به کارگرفتن و سـوء  ١٠١
استفاده از کودکان به عـنـوان سـربـاز در درگـیـری 

در ایـن گـزارش نـام .  ھای این کشور حکایت دارد
تن از نظامیان و مقام ھای رسمی دولتـی  ١٥حدود 

و گروه ھـای مسـلـح مـخـالـف دولـت آمـده کـه از 
. کودکان به عنوان نیروی نظامی استفاده کرده انـد

این کودکان در این گفت و کـوھـا ابـراز کـرده انـد 
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که ماه ھا بـدون غـذا و دور از خـانـواده ھـایشـان، 
شاھد مرگ دوستان خود بوده اند و برخـی از آنـھـا 

به گـزارش صـنـدوق کـودکـان .  نیز مجروح شده اند
بـه نـظـر مـی رسـد )  یونـیـسـف( سازمان ملل متحد 

ھزار کودک در درگـیـری ھـای سـودان  ١٦حدود 
جنوبی از سوی نظامیان مورد سوء استفاده نظامـی 

بـر اسـاس قـوانـیـن بـیـن الـمـلـلـی، .  قرار گرفته اند
سـال در درگـیـری  ١٥استفاده از کودکان کمتر از 

ھا ازسوی ھر گروھی جنایت جنگی به شمـار مـی 
جنگ داخلی در سودان حنوبی از ماه دسامبر .  رود

میالدی و پس از اسـتـقـالل ایـن کشـور  ٢١٠٣سال 
این جنگ طی کمتر از دو سـال، مـرگ .  آغاز شد

دھھا ھزار نفر و آوارگی بیش از دو میلیـون نـفـر را 
 .در پی داشته است

 ھای کوتاه خبر
 انگلستان

در نظر دارد پـس از  شلشرکت نفتی رویال داچ 
 ٢  " بـی جـی گـروپ" خرید گروه نفتی بریتانـیـایـی 

. خود را حـذف کـنـد کارنفر از نیروی  ٨٠٠ھزار و 
پیش از این سقوط قیمت نفت موجب شده بود رویـال 
داچ شل برنامه حذف مشاغل وسیعی را به مـرحـلـه 

نفر از کـارکـنـان خـود  ٥٠٠ھزار و  ٧اجرا درآورد و 
ھدف اصلی از اجـرای ایـن  .را از کار برکنار کند

برنامه تعدیل نیروی کار رسیدن به بازدھـی مـعـادل 
میلیارد یورو پس از اجـرای پـروژه تـمـلـک و  ٣.٥

ارزش ایـن .  ادغام با کمپانی بی جی گروپ اسـت
 ٤٧نقل و انتقال که باید به تایید سھامداران بـرسـد 

 .میلیارد پوند گزارش شده است

 
 جھان
  

 ١٤قیمت نفت برنت دریای شمـال روز دوشـنـبـه 
به پایین ترین حد خود طی یازده سال اخـیـر دسامبر 

در بـازار مـعـامـالت نـفـتـی ھـر .  سقوط کرده اسـت
دالر مورد داد و سـتـد قـرار  ٣٦.٥  بشکه نفت برنت

انتشار گـزارش آژانـس بـیـن الـمـلـلـی   . گرفته است
انرژی مبنی بر ادامه روند افت بازار نفت در دنـیـا 
در آینده نزدیک به سقوط قـیـمـت طـالی سـیـاه در 

قـیـمـت نـفـت از اواسـط سـال .  بازار دامن زده اسـت
دالر در ازای ھر بشکه بـه  ١١٠از میانگین  ٢٠١٤

دالر در ماه دسامبر سال جـاری سـقـوط  ٤٠زیر رقم 
 .کرده است

 اروپا 
کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرده اسـت تـعـداد 

 ٢٠١٥پناھجویانی که در یازده مـاه نـخـسـت سـال 
میالدی وارد این اتحادیه شده اند، تـاکـنـون سـابـقـه 

کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیـه ای .  نداشته است
اعالم کرده که در فاصله زمـانـی یـاد شـده، یـک 

ھزار پناھجو وارد اتحادیه اروپا شـده  ٢٨٠میلیون و 
این در حالی است که بر اساس آمار، مـیـزان .  است

تـا  ٢٠٠٩کل مھاجرانی که در فواصل سال ھـای 
یعنی در عرض پنج سال، وارد اتحادیه اروپـا  ٢٠١٤

. ھـزار نـفـر بـوده اسـت ٨١٣شده اند، نـزدیـک بـه 
کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار سیاستی قدرتمند و 
متحد در راستای کنترل مرزھا و مـقـابـلـه بـا ورود 

 .پناھجویان شده است

 
 جھان
اعـالم "  یـونـیـسـف" صندوق کودکان ملل متحد،  

کودک آفریقـایـی بـه  ٥٠٠کرد، روزانه نزدیک به 
علت عـدم دسـتـرسـی بـه آب آشـامـیـدنـی سـالـم و 
. امکانات بھداشتی جان خود را از دست می دھـنـد

آذر در آسـتـانــه  ٢٤ایـن صـنــدوق روز سـه شـنـبــه 
کنفرانسی با موضوع حمایت مالـی از تـامـیـن آب 

پـایـتـخـت "  داکـار" آشامیدنی سالم در آفریقا که در 
 ٧٠٠سنگال برگزار خواھد شد اعالم کرد، بیـش از 

میلیون نفر در صحرای جنـوب آفـریـقـا از ابـتـدایـی 
ایـن در .  ترین امکانات بھداشـتـی مـحـروم ھسـتـنـد

حالی است که به گفته یونیسف دستـرسـی بـه ایـن 
سـال گـذشـتـه تـنـھـا شـش درصـد  ٢٥امکانات در 

 .افزایش داشته است
 

 کانادا 
آذر،  ٢٦طبق گزارش منتشره، روز پـنـجـشـنـبـه 

شمار کثیری از کارگـران کـانـادا در اعـتـراض بـه 
" مـونـتـرال" اخراج خود، در برابر ساختمان شـھـرداری 

بـرپـایـه ایـن گـزارش، شـھـرداری  . تظاھـرات کـردنـد
مونترال اعالم کرده که حدود دو ھـزار و چـھـارصـد 
کارگر را کـه روز سـه شـنـبـه گـذشـتـه دسـت بـه 

الزم . اعتصاب زده اند، را موقتا از کار اخراج نماید
به یادآوری است روز سه شنبه ھفته گذشته چندیـن 
ھزار کارگر موسوم به یقه آبی در برابر کاخ کنگره 
مونترال در اعـتـراض بـه شـرایـط کـاری تـظـاھـرات 

 .کردند


