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 را نمی پذیرند" شاگردی -استاد "کارگران طرح 
 

 ناصر اصغری

ـیـن حـداقـل  " بار دیگر بحـث   تـعـی
ـیـن  "  دستمـزد  در جـامـعـه و در ب

کارگران و فعالین کارگـری داغ  

تا آنجا کـه بـه دولـت  .  شده است 
ـرمـی گـردد،   جمھوری اسالمی ب
، مسئله حداقل دسـتـمـزد امسـال  

در دو معـضـل دیـگـرضـرب شـده  
ـیـکـاری  . است  یـکـی مـعـضـل ب
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برنامه ای برای توسعه استثمار 
 و اراده الزم برای تغییر

 

 یاشار سھندی
برنامه ششـم تـوسـعـه جـمـھـوری  
اسالمی به میمنت و مـبـارکـی  

جـمـھــوری اسـالمــی  !  آمـاده شـد 
خیلی زور میزند که چھره یـک  
حکومت متعارف سرمایـه را بـه  

ـنـج تـا از  . خود بگیرد  تا حـاال پ
این برنامه ھا ارائه داده که بـجـز  
در یک مورد، در بقیه مـواردی  

ای در نـظـر  " در افق توسـعـه " که  
گرفته شده، به اھداف مورد نـظـر  

ـران یـا بشـود  . نرسیدند  قرار بود ای
ژاپن اسالمی یا چـیـن اسـالمـی  

که این یکـی  (  یا حداقل ترکیه  
!) خودش مدعی اسالم ھم ھسـت 

یا آنچنان که آرزوی اقتصاددانـان  
ــرمــایــه اســت بشــود   اســالمــی س

؛ خـیـال  " قدرت نوظھور اقتصادی " 
ـتـصـاددانــان   خـامـی کـه خــود اق
میدانند این از جمھوری اسالمـی  

ــد  ــمــی آی ــان  .  بــر ن ــه ایش ــت الــب
در ایـن  "  اراده الزم " میگویند که  

حکومت وجود ندارد، اما واقعیت  
حکومت کـه  .  چیز دیگری است 

ـر غـارتـگـری شـکـل   شالوده آن ب
گرفته تنـھـا اراده ای کـه دارد  
ـروت مـردم   چگونـگـی چـپـاول ث

ــت  " اراده الزم " روزی کـــه  .  اس
ـرد، آن   مـورد اشـاره شـکـل بـگـی
ــن   ــال ای ــم ــه ع ــت ک روزی اس
ـفـی خـود رسـیـده   حکومت  به ن

 !باشد 

ـرنـامـه   بھرحال، اگر در ایـن ب
تـوسـعـه  " ھا بطور مثال اشاره شده  

ــل زیســت   ــه مســائ ــه ب ــوج ــا ت ب
؛ تنھا کاری که نـمـی  " محیطی 
ھمـیـن تـوجـه  )  و نکردند (  کنند  

. به حفـظ مـحـیـط زیسـت اسـت 
برنامـه  " چنانکه طی پنج برنامه،  

سرزمیـن  " ، عمال  "پنج ساله توسعه 
را به جایی رساندن کـه بـه  "  ایران 

ـیـش   سوی بیـابـان شـدن سـریـع پ
میرود و قابلیت سکونـت را دارد  

ـرنـامـه  .  از دست میدھد  اگر در ب
ــنــاطــق   اول اشــاره کـردن بــایــد م
جنگ زده بازسازی شود امـا در  
عمل جز اینکه ستادھایی در این  
رابطه تشکیل دادند کـه مـحـلـی  
برای بلعیدن بودجه ھای ھنگفـت  
. شد و کار مھمی صورت ندادند 

تنھا در یک مورد ھر آنـچـه در  
برنامه در نظر گرفته شـده ، مـو  
به مو اجرا کردند و ھر برنامـه از  
برنامه قبلی بر شدت آن افـزودنـد  
و آن ارزان کردن نیـروی کـار در  

ـنـد  .  ایران است  اسم این را گذاشـت
ــر اســاس  "  تــوســعــه انســانــی "  و ب

تزھایی ماننـد کـم کـردن اتـکـا  
ـتـی " بودجه بر   ـف ھـجـوم  "  در آمد ن

وسیعی را بـه سـطـح مـعـیـشـت  
کارگـران سـازمـان دادنـد و ایـن  
ــروی   ــی ــوانــه ن ــت ــه پش ھــمــه را ب
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
 !      مرگ بر جمھوری اسالمی

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی

طبق گزارشی که از منـطـقـه  
پارس جـنـوبـی عسـلـویـه بـه مـا  
رسیده اسـت، ھـزاران کـارگـر در  
منطقه پارس جنوبی عسلـویـه در  

ـراض  . اعتصاب به سر میبرند  اعـت
کارگران به عدم پرداخت چنـدیـن  

ایـن مـجـمـوعـه  .  ماه حقوق اسـت 
ـم   متعلق به قرارگاه سازندگی خات
االنبیا و وابسته به سپاه پـاسـداران  

 . است 
  ٢١ و    ٢٠ کارگران فازھای  

ـیـن   در ایـن    ٢٤ و    ٢٢ و ھمـچـن
منطقه از چندین ھفته قبل مـدام  

در  .  دست بـه اعـتـصـاب زده انـد 
ادامه این اعتصـابـات، کـارگـران  
ـرکـــت اویـــک   پـــاالیشـــگـــاه شــ
ـر،   ـیـن گسـت پیمانکاری ھای مـت

  ٢٠ کوراوند و البرز نوین در فـاز  
ـرداخـت نشـدن    ٢١ و     ٥ بخـاطـر پ

ماه حقوق معوقه، روز سوم دیـمـاه  
. دست به اعتصـاب مـجـدد زدنـد 

در این روز بخـشـی از کـارگـران  

ـیـار   علیرغم اینکه سرویس در اخـت
-٥ آنھا گذاشته نشده بود، مسیر  

کیلومتری را پیاده طی کـرده    ٦ 
ــم صــبــح    ٤ و در ســاعــت   ــی و ن

ــنــد،   ــت درھــای پــاالیشــگــاه را بس
ـروھـا و مـاشـیـن   ـی جلـوی ورود ن
ـنـد و   ـت آالت به داخل فاز را گـرف
ــیـل کـردنــد  . پـاالیشـگـاه را تـعـط

و    ٢٢ کارگران پتروسینـا و فـاز  
نیز در اقدامی مشـابـه درھـا    ٤ ٢ 

ــد  ــن ــت ــه    را بس و کــارخــانــه را ب
ــد  ــلــی کــامــل کشــانــدن ــی . تــعــط

کارگران درھا را بـا جـوشـکـاری  
ــا نــیــروھــای   ــد ت مســدود کــردن
ــنــد خــود را بــه   ــتــوان ســرکــوب ن

 . محوطه برسانند 
کارگران به نمایندگانـی کـه  
ـفـت اعـزام شـده   از طرف وزارت ن
اند اعالم کرده اند که اگر حقـوق  
ماھھای مرداد، شھریـور و مـھـر  

دیمـاه و حـقـوق    ٤ را امروز جمعه  
ـبـه   ماھھای آبان و آذرماه روز شـن

دیماه به حساب کارگران واریـز    ٥ 
شود، به سر کار برمـیـگـردنـد در  
غیر اینصورت به اعتصاب ادامـه  

 . خواھند داد 
بدنبال ایـن اعـتـصـاب وزارت  
نفت حقوق مرداد و شھریور را بـه  
حساب کارگران واریـز کـرد امـا  
ــرداخــت   کــارگــران بــا خــواســت پ
فوری بقیه معوقه  ھمـچـنـان بـه  
ــد  ــدھــن ــه مــی ــصــاب ادام . اعــت

کارگران این فازھا در حال بـحـث  
ـرای دسـت زدن بـه   و تبادل نظر ب

 . اقدامات بعدی خود میباشند 
الزم بــه تــوضــیـح اسـت کــه  

  ١٥ ،  ١٤ ،  ١٣ کارگران فازھای  
ھم در وضعیت مشابھی بـه  ١٦ و  

ــد و مــدام در حــال   ــرن ــب ــی ــر م س
 . اعتصاب ھستند 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ،  ١٣٩٤ دیماه    ٥ 
 ٢٠١٥ دسامبر    ٢٥ 

  کمونيست کارگری ايراناطالعیه حزب 
 

ھزاران کارگر پاالیشگاه ھای عسلویه در 
 اعتصاب به سر میبرند
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میلیونھاجوانان و دیـگـری فشـار  
کارفرمایان، از جمله خود دولـت،  
برای پائین تر بردن بیشتر حـداقـل  

خـواھـد    دولـت مـی .  دستمزدھاست 
 -اسـتـاد  " طـرح  با مطرح کـردن  

کـه سـه چـھـار سـال  "  شاگـردی 
ـیـش کشـیـده بـود،   پیـش آن را پ
. جوابی به این دو معـضـل بـدھـد 

ــران   ــر اســاس ایــن طــرح کــارگ ب
سـال، کـه    ٢٩ تا    ١٨ بیکار بین  

ـرخ  "  مـھـر " به گفته خبـرگـزاری   ن
بیکاری در میان این گروه سـنـی  
ـرخ عـمـومــی   ـر ن ـراب حـداقـل دو ب
بیکاری در ایران است، قرار اسـت  
تحت عنوان شـاگـرد و کـارآمـوز  

وارد بازار کـار      بکار گرفته شده، 
  ٢٥ شوند و در عـوض بـایـد از  
 .  درصد دستمزدشان چشم بپوشند 

 
زمینه ورود بیکاران به 

 !بازار کار
ـــت و  "  ـری ــ ـــان مــــدی ـــازم س
در توجیـه ایـن طـرح  " ریزی   برنامه 

خــواھــد    مــی " اعــالم کــرده اســت  
شرایطی فراھم بشود که طـی آن  
ـر   بتوان زمینه ورود کـارجـویـان زی

سال را به بـازار کـار کشـور    ٢٩ 
ـرگـزاری  ".  فراھم کرد  " مـھـر " خـب

ـیـشـنـھـاد  : " نویسـد   می  ـراسـاس پ ب
سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی،  

الیحه برنامه شـشـم    ٣٣ در تبصره  
بـه مـنـظـور  : " توسعه آمـده اسـت 

ـنـان   ترغیب کارفرمایان و کارآفری
بخش خصـوصـی و تـعـاونـی بـه  

... جذب نیروی کار بیکار جوان  
ـر را   دولت مجاز است اقدامات زی

ــامــه اجــرا    طــی ســال  ــای بــرن ھ
مستثنی نمودن از  )  ١ ...:  نموده  

ــیــن   ــیــن کــار و تــام شـمــول قــوان
اجتماعی برای دانش آموخـتـگـان  

ـر    دانشگاھی گروه  ھای سـنـی زی
ـرح    ٢٩  ــ ـرای ط ــ ـــال در اج س

ــر تـا دو ســال   کـارورزی حــداکـث
) ٢  .برای ھر یـک از کـارورزان 

تعیین حداقل مزد برای کـارگـران  
ـر    جدید گـروه    ٢٩ ھـای سـنـی زی

ـیـن طـرح اشـتـغـال   سال و مشمـول
درصـد    ٧٥ عمـومـی بـه مـیـزان  

ـیـن شـده مصـوبـه   حداقل مزد تعی
شورای عالی کار حداکثر تا دو  

ـرای      سال با ھدف  ـر ب انگیزه بیشـت
 ."بکارگیری نیروی کار جدید 

ـلـی را عـنـوان کـرده   ـی ھر دل
باشند واقعیات از چشـم جـامـعـه  

جمھوری اسـالمـی  . پنھان نیستند 
ــر کــار   ــیــن روز س از ھــمــان اول
ــرای   ــقـط ب ــرایـط را ف آمـدنـش ش
ـر   ـیـشـت چپاول و استثمار بیشتر و ب

ھـم اکـنـون  .  کارگران فراھم کرد 
ـروی    ٩٣ بیش از   ـی درصـد کـل ن

ــد   ــی ــت و ســف کــار ایــران مــوق
ــیـمــی از  .  امضـاســت  بـخــش عـظ

ـتـا    کارگران در کارگاه  ھـای نسـب
ـلـف،   کوچک و درکارھای مخت
از شمول ھمان قانون کـاری کـه  
ــده، پــرو کــرده و   خــودشــان بــری

. انـد   اند، را نیز خـارج کـرده   دوخته 
ھر ساله از رئیس و رٶسایشـان تـا  
بانک مرکـزی، سـازمـان آمـار،  
ــیــت   مــجــلــس، خــانــه کــارگــر، ب

ھـا را جـمـع    رھبری و امام جمعـه 
می کنند که حداقل دستـمـزدھـا  
را تا جائـی کـه مـمـکـن بـاشـد  

ـرداخـتـن بـه  .  پائین نگـه دارنـد  ـپ ن
ھا بخشی از    موقع دستمزد و بیمه 

شرایط کار و زنـدگـی کـارگـران  
ــر چــه  .  شــده اســت  ــشــان ھ ــل دالی

دانیـم کـه    باشد، ما کارگران می 
ھمه اینھا و صدھا مورد اجـحـاف  
و بیحقوقی دیگر که بر کارگران  

و مردم زحمتکش در ایـن کشـور  
ـرای   ـنـد، فـقـط ب تحمیل می کـن
ــره مــا   ــف ربـودن نــان خــالــی از س

 .کارگران است 
اسـتـاد  " تا جائی که به طرح  

ـرمـی "  شـاگـردی   – گـردد و در    ب
ـریـت و  " پیشنھادات   سازمـان مـدی
ـــه  ـــام ـرن ــ ـــزی   ب ـــت،  "  ری ـــده اس آم

ــه   ــن طــرح ب کــارگــرکــه در ای
تبـدیـل شـده، از شـمـول  "  شاگرد " 

ــارج مــی  ــون کــار خ ــان ــود   ق . ش
ــخــاطــر   ــت ب ــزدش را دول ــم دســت

درصد حـداقـل    ٧٥ کارفرمایان تا  
امـا  .  دستمزد کـاھـش داده اسـت 

دولتی که واقعا به فـکـر بـوجـود  
ـرای ورود   ــ ـــطـــی ب ـرای آوردن شــ

کارگران و کـارآمـوزان بـه بـازار  
  ٢٥ بــایســت آن    کـار اســت، مــی 

درصد بقیه از دستمزد کـارآمـوزان  
نکتـه دیـگـر  .  را خود تأمین کند 

ـر  "  شاگرد " اینکه ادعا میشود،   زی
سال در مـحـیـط کـار، مـی    ٢٩ 

ـرد، دروغـی   تواند کـار یـاد بـگـی
ــیــســت  ــیــش ن ــتــاد  .  ب  -روابــط اس

ـبـا درھـیـچ   ـری ـق شاگـردی دیـگـرت
ــچ   ــی ــا در ھ ــق ــی ــق ــح کــارگــاه، وت
کارخانه و محیط کاری در ایران  
حاکم نیست که استادکار بـاالی  
سر شاگرد باشد و به او کار یـاد  

دوران صنعت پیشه وری و  !  بدھد 
ـپـی    کار در کـارگـاه  ـی ھـای آن ت

بیش از صد سال پیش که رابـطـه  
شکل غالـب  "   شاگردی  -استاد  "

رابطه کارگر با کارفرمایش بـود،  

اکـنـون فـقــط در خـاطــرات پــدر  
در واقـع طـرح  .  بزرگھا زنده است 

ــاد  "  ــت ــردی   -اس ســازمــان  " " شــاگ
ـرنـامـه  طـرحـی  "  ریـزی   مدیریت و ب

برای بیـکـارسـازی کـارگـران بـا  
ـم و سـپـس اسـتـخــدام   ـرارداد دائ ق

و گـاھـا ھـمـان  ( کارگران دیگر  
ـرای  )  کارگران  با قرارداد موقت ب

ھمان کارھا و ھمان محیـط کـار  
ــاول و   ــط چــپ اســت کــه شــرای
بیحقوقی کارگران را بھتر فـراھـم  

ــد  ــمــیــر مــرادی در  .  کــن ــوان ج
ــه  ــوشــت ـرح    ن ــن طــ ــاره ای ای درب

ـنـای  : " نویسد   ارتجاعی می  بر مـب
قـانـون کـار    ١٠٨ و    ١٠٧ مواد  

وزارت کــار مــؤظــف بــه ایــجــاد  

مراکز آموزشی برای کارگران و  
ــر اســت و   ــرمــاھ ــی کــارجــویــان غ

ــیــن مــواد     ١١٢ و    ١١٠ ھـمــچــن
ــتــی،   ــراکــز صــنــع قــانــون کــار م
تولیدی و خدماتی را مؤظف بـه  
ــرای   ــراکــز آمــوزشــی ب ایــجــاد م
ــر و   ـرمــاھ ــی آمـوزش کــارگـران غ
ارتقاء مـھـارت کـارگـران دارای  
تخصص می نمایـد کـه در دوره  
ــران از مــزایــای   آمــوزش، کــارگ

ـرخـوردار خـواھـنـد بـود  ." شغلی ب
ـرار بـاشـد کـه دولـت   پس اگـر ق

ــیــن و مصــوبــه  ــتــی قــوان ھــای    ح
ـبـایـد   خودش را ھم اجـرا کـنـد، ن
برای آموزش دادن کارگـران تـازه  
وارد به بازار کار از دستمزد آنـھـا  

 !ھزینه کند 
 

کارگران طرح بیگاری را 
 !نمی پذیرند

ــا   ــوی ــه گ ــی ک ــن مــنــت ای
بر مـا  "  کارآفرینان "کارفرمایان و  

دارند که فقط برای عشقشان بـه  
کارگر است که او را اسـتـخـدام  
ـیــش   ــنـد ھـم دروغـی ب مـی کـن

ـلـی سـاده  .  نیست  سئوال بطور خـی
این است که آیا کـارگـر جـوانـی  

شود تولیـد    که وارد بازار کار می 
کند؟ آیا کـاال و خـدمـاتـی    می 

ـیـد کـرده   که او ارائه داده و تـول
ـــا   ـرم ســـودی حـــاصـــل کـــارفــ

کـاری  "  کارآفریـن "کنند؟ آیا    می 
ــه او را   ــان دارد ک بــرای ایش
ـبـت   استخدام کند؟ اگر جواب مـث
است، پس چرا بـایـد دسـتـمـزدی  
ـرد؟ طـرح   کمتر به او تعـلـق بـگـی

گـویـد کـه    دولت به صراحت مـی 
ـیـحـقـوق  ـر و    کارگر را ھر چـه ب ت

ـرار    ارزان  تر در خدمت کارفـرمـا ق
دھد و قانونا به کارفرما حـق    می 
تــوانــد بــا    دھــد کــه تــا مــی   مــی 

کمترین حقوق از گرده ایـن جـوان  
ـتـه نـھـادھـای  .  کار بکشد  به گف

ـران، حـداقـل   مختلـف در خـود ای
دستمزد فـعـلـی کـارگـران حـتـی  

ـتـه اول    توان تأمین ھزینه  ھای ھـف
با ایـن وجـود  .  ھر ماه را نیز ندارد 
ــا آن   درصــد از    ٧٥ کــارگــر ب
روز از مـاه    ٢٥ دستمزد باید بقیه  

 را چگونه بگذراند؟  
ــی  ــازه م ــه اج ــت ن ــد    دول دھ

ــیــن حــداقــل   ــرای تــأم ــر ب کــارگ
زندگی خود اعتراض کند، و نـه  
ـرای کـمـک   توان تأمین بودجه ب
ــه   ــی را دارد ک ــارگــران ــه ک ب
دستمزدھایشان کفاف حد اقلھـای  

. دھــد   یـک زنــدگـی راھـم نــمـی 
جمھوری اسالمی ماننـد اربـابـی  
ــر و نـھــی   کـه رعــایـایــش را ام

ـریـن    می  کند، برای کارگـران بـدت
شرایط را بدون در نـظـر گـرفـتـن  
منفذی برای اعتراض و در نـظـر  
ـریـن حـقـی در   گرفتن کـوچـکـت

ھـای    اظھارنظر درباره چنیـن طـرح 
ذلتباری، مصوبه و قـانـون تـعـیـن  

ھاست کـه    آن دوران دھه .  کند   می 
کـارگـران ایـن  .  سپری شده اسـت 
پذیرنـد و جـنـگ    وضعیت را نمی 

ــوری اســالمــی   ــھ ــم ــا ج خــود ب
 .وقوانینش را ادامه خواھند داد 
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امنیتـی و نـظـامـی و قضـایـی  
 .ممکن کردند 

برنامه ششم توسعه حکـومـت  
ـر   ادامه ھمان برنامه ھایست که ب
ـقـه کـارگـر   شدت فشـار بـه طـب

طبق این برنامه قرار  .  افزوده است 
  ٢٩ تـا    ١٨ است که کـارگـران  

" کارآمـوز "ساله چون از نظر ایشان 
محسوب میـشـونـد اسـاسـا ھـمـه  
جور در اختیار کارفرما باشند تـا  
ایشان ھر گـونـه صـالح دیـد بـا  
ــنــد بــخــصــوص   ــتــار ک ایشــان رف

ــمــزد  ــت ــیــچ  .  درمــورد دس بــدون ھ
پروایی اعـالم کـردنـد کـه پـایـه  

  ٢٥ دستمزد این کـارگـران بـایـد  
درصد کمتر از حداقل پایه حقـوق  

بر طـبـق ایـن سـنـد  .  رسمی باشد 
قرار است بر سن بازنشستگی دو  

 .  سال و نیم افزوده شود 
ـر   ــ ـــان مـــدام ب ـــصـــاددان ـت ــ اق

ــیــد  "  اصـالحــات ســاخـتــاری "  تـاک
میکند و برنـامـه شـشـم تـوسـعـه  
حکومت با توجه به این تـوصـیـه  
است که چنین بی رحمانـه تـوده  
. کارگران را ھدف گرفـتـه اسـت 

آن  "  الزامـات اجـرای " برای اینکه  
ـر   فراھم شود حکومت اسالمـی ب
ــران   ــرکــوبــگــری کــارگ شــدت س

ـیـک بـه سـوی  .  افزوده است  شل
کارگران بیکار در بـھـبـھـان کـه  
فقط خواستار داشتن کـار بـودنـد  
نــمــونــه گــویــای از اصــالحــات  
ــت  ــاری حــکــومــت اس . ســاخــت

ـنـد   بازداشت فعالین کارگری مان
ـم زاده در راسـتــای   ـر عـظـی جـعـف

ـر سـاخـت " فراھم نمودن   ـرای  "  زی ب
. سود آوری بیشتر سرمـایـه اسـت 

ـیـه حـکـومـت در   اگر قوه قضـائ
بیانیه رسمی اعتصاب را ممـنـوع  

را بـه شـدت  "  مرتکبین بـه آن "و  
ـنـد در   تـھـدیـد بـه زنــدان مـیـکـن

بھبود فضای کسـب و  " راستای  
ــت  .  اســت "  کــار  اگــر وزارت نــف

ھزار کـارگـر را یـک    ٧ قرارداد  
طرفه و یک شبه لغـو مـیـکـنـد  

بستـر سـازی  "اقدامی است برای  
 . است " حضور سرمایه خارجی 

برنامه ششم توسعه جمـھـوری  
اسالمی اعترافـی اسـت کـه در  

ــم " دوران   ــری ــھــا  "  پســا تــح ــن نــه ت
بھـبـودی در زنـدگـی کـارگـران  
ـر شـدت   ـلـکـه ب روی نمی دھد ب
ـقـه کـارگـر افـزوده   فشار بـه طـب

ـرنـامـه تـاکـیـدی  .  میشـود  ایـن ب
است بر اینک کلیـدھـای دولـت  
ـنـھـا ھـیـچ   تدبیر و امـیـد  نـه ت
ــرای کــارگــر نــمــی   ــلــی را ب ـف ق
ـلـھـای مـحـکـم   ـف گشاید بلکـه ق
ـر دسـت   ـری کـه ب تری بر زنـجـی

و  .  وپای کارگران اسـت، مـیـزنـد 
از این قفلھا به ضرب تـوان ھـمـه  
ــی   ــظــام ــی و ن ــیــت ــوای امــن ق

ـلـی از ایـن  . محافظت میشود  قف
زنجیرھا باز نمی شـود مـگـر بـه  

ــن  .  اراه خــود کــارگــران  اراده  " ای
ــزد کــارگــران اســت "  الزم  . در ن

ـتـوان   نشانه ھای این اراده را مـی
ھـزار امضـا دیـد،    ٤٠ در طومار  

ــای آنــرا در   ــوان نشــان ھ ــت مــی
ــصــابــات روزمــره کــارگــران   ــت اع
ـیـع   مشاھده کرد و میتوان در تشی
ــراغ   ــنـد س جـنــازه کــارگــران در ب
ــه ســرود پــیــروزی   ــت ک گــرف
ـنــد  . کـارگـران را فـریــاد مـیــکـن

ـرده   ـراضـات گسـت میتوان در اعـت
ــو کــرد  ــج ــان جســت ــم ــعــل در  .  م

اعتراض وسیع مردم در بـھـبـھـان  
ــارگــر   ــازه ک ــع جــن ــی ودر تشــی
بیکاری، که در پی یافتـن کـار  
جانش را ستاندند میتوان به عینـه  
ـقـه   این را مالحظه کـرد کـه طـب
ـتـانسـیـل   ـران چـه پ کارگر در ای
ـر وضـعـیـت   ـی ـرای تـغـی عظیمی ب

  .ستمگرانه کنونی دارد 
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به گزارش یکی از فعالین حـزب  
از تھران، بـعـد از دو روز تـجـمـع  
ـرق در   صدھا نفر از اپراتورھـای ب
مقابل سازمان مدیریت و مجلـس،  
کارگران چندین چادر در مقـابـل  
ـرپـا کـردنـد و تـھـدیـد   مـجـلـس ب
کردند که در صـورتـی کـه بـه  
ــیـدگــی نشــود   خـواسـت آنـھــا رس
ــه خــامــوشــی بــرق در   دســت ب
ــاه در ســراســر کشــور   ــدم ــن اســف

ـــد زد  ـن ــ ـران در  .  خـــواھ کـــارگــ
پالکاردھای خود نیز به صـراحـت  
اعالم کرده انـد کـه در صـورت  
خلف وعده وزارت نیـرو دسـت بـه  
قــطــع بــرق در ســراســر کشــور  

این کارگران کـه بـه  .  خواھند زد 
اپراتـور    ٥٠٠٠ نمایندگی از طرف  

برق از سـراسـر کشـور بـه تـھـران  
آمده اند خواھان استخدام رسـمـی  

ــوری در شــرکــت  ــای بــرق    ف ھ
  .ای ھستند   منطقه 

تعدادی از نمایندگان مجلـس  
ــلــی شــدن تــھــدیــد   ــرس عــم از ت
ــا   ــی ب ــات ــالق ــارگــران، در م ک
کارگران باز ھم وعده دادنـد کـه  
ـنـد و خـواسـت   امضا جمع میکـن
کارگران را در صـحـن مـجـلـس  

ـنـد  امـا کـارگـران  .  مطرح میـکـن
ــد کــه ھــدف   ــن ــدان ــی بــخــوبــی م
ــردوانــدن   ـنــدگـان مــجـلــس س نـمــای
ــرای   کـارگـران و وقــت خـریـدن ب

درسـت در دیـمـاه  .  حکومت است 
ــبــال تــجــمــع   ــیــز بــدن ــبــل ن ســال ق
ـنـده   کارگران در تھران، ھفتاد نمای
مجلس در نـامـه ای بـه وزارت  
نیرو خواھان رسیدگی به خواسـت  

ـران شـــده بـــودنـــد  امـــا  .  کـــارگــ
کارگران بدنبال عملی نشـدن ایـن  
وعده ھا، حدقـال سـه بـار دیـگـر  

آخرین تجمـع  .  دست به تجمع زدند 
ــر   ــران در اواخ ــراضــی کــارگ ــت اع
ـر   فروردین امسال در مـقـابـل دفـت

ـراضـات بـه  .  روحانی بود  این اعـت
کـارگـران ایـن بـار  .  جایی نرسید 

تھدید به اعتـصـاص سـراسـری و  
قطع برق در سراسـر کشـور کـرده  

 . اند 
ــارگــر   ــزاران ک اعــتــراض ھ
اپراتور برق یک اعتـصـاب مـھـم  
اسـت و جـا دارد کـه از جـانــب  
کــارگــران و مــردم در ســراســر  
ـرد  ـرار گـی . کشور مورد حمایت ق

ــســت کــارگــری   حــزب کــمــونــی
قاطـعـانـه از خـواسـت و مـبـارزه  
کارگران برق حمایت میکند و از  

خانواده ھـای خـود  آنھا میخواھد  
را نیز برای تقویت مبارزه خود بـه  

 . میدان بیاورند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ،  ١٣٩٤ دیماه    ٥ 

 ٢٠١٥ دسامبر    ٢٥ 
 

  کمونيست کارگری ايراناطالعیه حزب 
 

 کارگران اپراتورھای قوی برق 
 در مقابل مجلس چادر زدند
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـرا مصـاحـبــه  ــتـی بـه نــام    اخـی ای از مـحـســن حـکـیـمــی بـا سـای
نـادرسـت،  " سیاسی "منتشر شده است که جدا از محتوای  " پروبلماتیکا "

فاکتھای غلط و سطح نازل اطالعات تـاریـخـی، کـه بـایـد در جـای  
ـراز   دیگری به آنھا پرداخت، نکاتی را در ھمان ابتدای این مصاحبـه اب
کرده که در واقع افشاگری علیه نیروھای سـیـاسـی و احـزاب چـپ  

از  "  دو سـطـح " بـه   اودر ایـن بـخـش .  خـورد   است که به درد پلیس مـی 
ـران    تشکل  ھـای فـعـاالن    تشـکـل " سـطـح اول    –ھای کـارگـری در ای

ـپـه  "  کارگری  اشـاره    –و سطح دوم سندیکاھای واحد و نیشکر ھفت ت
ھـایـی کـه    اشکال سطح اول این بود که تشکـل : " گوید   کند و می   می 

ھای کارگری احـزاب و    شکل گرفتند مستقل نبودند و در واقع شاخه 

محسن حکیمی می توانست 
 این کار را نکند

بعضا که کامنتی درباره وضعیت دستمزدھا و جنبش حداقل دسـتـمـزد  
نویسم، واکنش خواننـدگـانـی کـه بـدون چـک کـردن    در آمریکا می 

ـنـد بـه    شـروع مـی .  گیرند تـمـاشـائـی اسـت   فاکتھایشان گارد می  کـن
بھرحال اینھا آن عـده از  .  فرستادن منتقد به کره شمالی و چین و کوبا 

ـرای تـعـمـق نـدارنـد و مـن ھـم   مخاطبینی ھستند که وقت زیـادی ب
 .دعوائی با آنھا ندارم 

وضعیت فقر، دسـتـمـزدھـا  :  برگردیم به موضوع اصلی در این رابطه 
ـتـه  .  و موقعیت اقتصادی مردم زحمتکش در آمـریـکـا  اواخـر  ( ایـن ھـف

در گوگل به دنبال موضوعی در ھـمـیـن رابـطـه بـودم  )  ٢٠١٥ دسامبر  
درباره تعداد و آمار فقرا در آمـریـکـا،    ٢٠١٣ که به گزارشی از نوامبر  

گزارش  . برخورد کردم   /com.politicalblindspot://httpدر سایت  
ـر    ٥٠ نویسد که حدود    فوق می  ـر خـط فـق میلیون نفـر در آمـریـکـا زی

درصد مردم این کشور یا زیر خـط    ٨٠ کنند و نزدیک به    زندگی می 
ـلـگـران سـیـاسـی،  !  اند   فقر ھستند و یا ھمان دور و برھا چادر زده  ـی تـحـل

جامعه شناسان، اقتصاددانان و فعالین سیاسی ھر کدام دالئل خـاص و  
به نظر من دو فاکتـور  .  کنند   گاھا درستی برای این وضعیت بیان می 

ـنـد  ـل درصـد کـارگـران مـتـشـکـل در  )  ١ :  اصلی در این وضعیت دخـی
ایــن فــاکـتــور را بـایــد دراھــداف  .  درصـد اسـت   ١١ آمـریـکــا حــدود  

ـرای فـروش    اتحادیه  ـنـگـاھـی ب ھای کارگری این کشور که خود را ب
ـرای بـھـبـود    -نیروی کار کارگر   و نه نھادی برای فشار سـیـاسـی ب

ـنـد ضـرب کـرد   تـعـریـف مـی   -موقعیت رفاھی کل جامعه   ) ٢ .  کـن
ـران    ٥٠ که بیش از   -حداقل دستمزدھا در آمریکا   درصـد از مـزدبـگـی

ـر   -کنند    در این کشور این مقدار دریافت می  ـراب باید حـداقـل بـه دو ب
ـر  .  برسد تا بشود با آن یک زندگی ساده کرد  ـی این دو فاکتور اگر تغی

کنند، وضعیت رفاه در آمریکا تازه به طرف سطح رفاه در کشـورھـای  
 .تر اروپا به حرکت در خواھد آمد   شمالی 

 وضعیت فقر در آمریکا

ـرای ایـجـاد تشـکـل    کمیته " گذاران    من خود یکی از بنیان . ...  ھای سیاسی بودند   گروه  ی ھماھـنـگـی ب
ی    ی آن بیش از آن که از مـنـافـع تـوده   مشکل این کمیته آن بود که اعضای تشکیل دھنده . بودم " کارگری 

او در ادامـه از  "  .کارگران حرکت کنند از منافع حزب و گروه و دسته ی متبوع خود عزیمت مـی کـردنـد 
توانیم در کردستان بـه نـام    آخر ما نمی : " آورد که گفته بود   نقل قول می "  کمیته ھماھنگی "یکی از اعضای  

ھـای    به ھمین دلیل، ناچاریم این فعالیـت را در قـالـب تشـکـل .  حزبی که به آن متعھد ھستیم فعالیت کنیم 
 ."انجام دھیم " ی ھماھنگی   کمیته "علنی ھمچون  

تا بحال ھیچیک از کسانی که زیر تیغ جمھوری اسالمی ھستند و حـکـیـمـی آنـھـا را بـه احـزاب و  
این اظھارات حکیـمـی در بـاره رفـقـای  .  اند   چسباند، چنین اعترافی درباره خود نکرده   ھای سیاسی می   گروه 

ھا ھم وابستگی بـه    دیروز خودش، که بسیاری از آنھا در اداره اطالعات رژیم پرونده دارند و در تمام این پرونده 
احزاب سرنگونی طلب یکی از موارد اتھامات بوده ، خدمتی است که او به دشمنان قسـم خـورده کـارگـران  

حکیمی می توانست با آن دوستانش دیگر فعالیت نکند، اما علنی کردن مسائلـی کـه دیـگـران،  .  کند   می 
براساس اعتمادی که به او داشته اند، با او در میان گذاشته اند، این سئوال را در میان فعالیـن کـارگـری و  

ـر   سیاسی   بوجود می آورد که، طرح این نوع مسایل به چه ھدفی خدمت میکند ؟ حکیمی بدون اینکـه زی
ـروز خـود کـمـک   فشار کسی باشد رسما و علنا به صدورحکم زنـدان، شـکـنـجـه و اعـدام رفـقـای تـا دی

  .کند   می 

ـیـسـت ھـنـد    / tr.org.sol.icp://httpسایت   ـتـه مـرکـزی حـزب کـمـون ـنـوم کـمـی ـل خبر داد که در آغـاز پ
ـیـه  )  مارکسیست (  ـر عـل ـیـمـائـی ب ـپ بیش از یک میلیون و دویست ھزار نفر در شھر کـلـکـتـه در یـک راھ

ـیـن ایـن حـزب   ـیـمـائـی کـه تـوسـط فـعـال سیاستھای ضد کمونیستی دولت ایالت بنگال غربی دست به راھپ
گوید در تاریخ ھند این بزرگترین اعتراضـی بـوده کـه    گزارش فوق می .  سازمان داده شده بود، شرکت کردند 

در استان بنگال غربی حزب دست راستی سر کار است کـه دمـار از روزگـار  . کمونیستھا سازمان داده بودند 
ـیـه سـیـاسـتـھـای  .  مردم فقیر و کارگر در آورده است  ـر عـل اعتراض کنندگان خواھان برکناری این حزب و ب

ـیـش از    ٤ طی  . نئولیبرالی آن اعتراض داشتند  ـیـس، ب ـل   ١٧١ سال گذشته، عوامل این حزب در ھمکاری با پ
 .نفر از فعالین کمونیست را به قتل رسانده و ھزاران تن دیگر را نیز مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داده اند 

ـروئـی کـه نـام   ـی ـراضـی تـوسـط ن ـیـن اعـت من حزب مزبور را نمی شناسم، اما سازمـان دادن یـک چـن
بر خود دارد و سیاستھای دست راستی حاکم را به چالش می کشد، برای کل منطقه و جـھـان،  "  کمونیسم " 

 .در شرایطی که توجه دنیا به سوسیالیسم جلب شده است، بسیار مھم است 

 ھا در ھند ھم به چپ جلب شده است توجه

ــان   ــاددت ــزی ی ــوعــزی ــد ب مــحــم
ــفــروش  !  ھســت؟  ھــمــان جــوان دســت

تــونســی کــه خــودش را از شــدت  
ـیـسـی کـه   ـل ـیـت از دسـت پ عصبان

اش را    اسباب امرار مـعـاش خـانـواده 
ضبط کرده بود، در مقابل ساختمـان  
شھرداری بـه آتـش کشـیـد و آتـش  
افتاده به تن او، کل تونس و بعـدھـا  
ـبـی و بـحـریـن و   ـی مصر و یمن و ل
ــرد  ــرو ب . سـوریــه را ھـم در خــود ف

ـر    ١٧ سال بعد از قتل محمد که در روز    ٥ نیا ھم که به بیکاری معترض بود، درست    مرتضی فرج   دسـامـب
اتفاق افتاد،  توسط تفنگ بـه دسـتـان    ٠ فرصت ھای شغلی، بیکاری جوانان و روایت دولت روحانی ٢٠١ 

جمھوری اسالمی اما بـدانـد کـه بـا کشـتـن مـرتضـی  .  جان سپرد   ٢٠١٥ دسامبر    ١٥ جمھوری اسالمی روز  
 !تواند مرعوب کند؛ تنھا خودش را یک گام به مرگ نزدیکتر کرده است   ھیچ گرسنه و بیکاری را نمی 

 جمھوری اسالمی یک گام به مرگ نزدیکتر شد

 

 6صفحه  
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جمـعـیـت    ١٣٩٤ سال  در اوایل  
ـران   ـر شــد   ٧٧.٨ ای ـف ـیـون ن ـل . مـی

ـیـون    ٥٦.٤ جمعیت شھری    ـل مـی
نفر و جـمـعـیـت روسـتـایـی حـدود  

در  .  میلیون نفر بـوده اسـت   ٢١.٤ 
سـایـت مشـرق  ٩٤ اوائل دی مـاه  

دھـد    آمارھا نشان مـی نوشته بود؛  
ـرد  ٤٠.٢ از   ـــ ــــون ف ـی ـــ ـل ـــ ـی ـــ م

تـا    ٢٠ میلیون نفر    ١١.٣ غیرفعال، 
انــد کــه بــایـد در دوره    سـالــه   ٣٤ 

طالیی جستجو برای شغل بوده و  
یا کاری برای خـود دسـت و پـا  

دھـنـد    کرده باشند اما ترجیح مـی 
  !در ک نج خانه بنشینند 

ـیـونـی مـعـضـل   ـل بیکاری مـی
ایـن  .  جدی دولت روحـانـی اسـت 

ــریــن   ــت دولــت بــا یــکــی از بــزرگ
ــتــمــاعـی مســالــه   چـالشــھــای اج
ـرو   بیکـاری و اخـراج سـازی روب

ـتـھـای  .  شده اسـت  ـر دول در کـمـت
ـیـکـاری در   تاکـنـونـی مسـالـه ب
. سطح میلیونی رشد کـرده اسـت 

دستگاه فکری، سایتھای وابستـه  
به دولت و تشکلھای به اصطـالح  

خـانـه کـارگـریـھـا و  "  کارگـری " 
سایت ھای ایلنا، مشـرق، مـھـر،  
ایرنا و تسنیم ھرکدام به نوبه خـود  
در تالشی آکاھانه میزان و تعـداد  
ـیـونـی را بـا   ـل بیکاری ھـای مـی

و  )  بجای بیکاری !!( تعابیر تعدیل 
بـخـورد    !نشـیـن "  ک نـج خـانـه " در  

 . مردم و جامعه میدھند 
ــرنــد ھــای   ــل " ت و در  "  تــعــدی

از شـرایــط  !  نشـیـن "  ک نـج خـانـه " 
ابژکتیو اجـتـمـاعـی جـامـعـه در  

شـوک  .  ایران نشئت گرفته است 
ناشی از بیکاری میلیـونـی کـل  
نظام جمھوری اسـالمـی و دولـت  
روحانی را در مـعـرض تـعـرض و  
. اعتراضات جدی، قرار داده اسـت 

شرایط کنونی بیکاری میلیـونـی  
و اخراج سازی ھای میلیونی در  
ـبـدیـل   جامعه به مشکل جـدی ت

مدتی قبل سایت مھـر  . شده است 
نوشت؛ دولت روحـانـی عـاجـز از  
ــکــاری اســت و رســمــا   ــی حــل ب

ناکامـی دولـت یـازدھـم در حـل  
. مشکل بیکاری را اعالم کردنـد 

به گلوله بسـتـن جـوانـان جـویـای  
ــی  ــھــروئ ــای ش ــار در روســت ک

، گلوله بجـای کـار یـا  ) بھبھان ( 

بیمه بیکاری، و بـکـار گـرفـتـن  
" کـنـج خـانـه " ترندھای تعدیـل و  

ــنــی، بــخــشــی از اقــدامــات   ــی نش
ــیــغــاتــی دولــت   ــل ــب ــتــی و ت ــی ــن ام
ـــدن   ـرونشـــان ـرای فــ ــ ـــی ب روحـــان
نارضایتی میلیونھا جوان بیکار و  

 .جویای کار است 
" دولت روحـانـی مـیـگـویـد؛  

ـر    ١١.٣  ـف ـیـون ن ـل  ٣٤ تـا    ٢٠ مـی
اند که باید در دوره طـالیـی    ساله 

ـرای شـغـل بـوده و یـا   جستجو ب
ــرای خــود دســت و پــا   کــاری ب

دھـنـد    کرده باشند اما ترجیح مـی 
 !"در ک نج خانه بنشینند  

به سخره گرفتن سـرنـوشـت و  
ـیـش از   آینده شغلی ــ معیشتـی ب

ـیـون جـوان   ـل  ٣٤ تـا    ٢٠ یازده مـی
ـنـھـا از عـھـده   سال سن، تنھا و ت
سیستمی برمیاید که زنـدگـی و  
دنیای شیرین آنھا را بـا تـحـمـیـل  
ـریـن شـرایـط زنـدگـی ـــ   سخت ت
معیشتی نابود کرده و بـه ھـیـچ  

بی دلیل نیست کـه  .  رسانده است 
ــه از   ــا، ک ــش ــح ــاد و ف ــی اعــت
پیامدھای بی افـقـی و شـرایـط  
تحمیلی موجود اسـت، در مـیـان  
ــونــی   ــی ــل ــان  در ایــران مــی جــوان

ـیـسـت کـه  .  میشود  ـیـل ن بـی دل
ـتـی دولـت روحـانـی   دستگاه امنی
روزانه تعدادی از جـوانـان مـحـروم  

را، یـا  بـجـرم  "  دوره طـالیـی " از  
اعتیاد اعدام و حلق آویزمی کنـد   

و سرنوشت آنھـا را بـا مـرگ و  
نیستی رقم میزند، یا با منتـصـب  

کـنـج خـانـه  " کردن آنـھـا بـه در  
ــنــی  ــی ــر  "  نش ــنــد ب تــالش مــی ک

ـیـون   ـل ـنـچ مـی ـیـش ازپ بیکاری ب
جوان تحصیل کرده و دوبرابر شـدن  
ــان   ــان زن ــی ــرخ بــیــکــاری در م ن
سرپوش بگذارد و در واقع صورت  
مسئله میلیونھا بیکـار را پـاک  

 .کند 
 

کذب محض برای توجیه 
بیکاری و اخراج و 

 !بیکارسازیھا
ــد؛   ــگــوی ــی دولــت روحــانــی م

ـرفـعـال،  «  ـیـونـی غـی ـل جمعیت مـی
ـنــھــا   ــنـی گـروھــی کـه نـه ت یـع
کمکی برای بـحـرکـت در آوردن  
ـیـت   چرخ ھـای تـوسـعـه و فـعـال

ـلـکـه خـود    اقتصادی نمی  کنند، ب
ـر قـطـار تـوسـعـه کشـور   را نیز ب
تحمیـل کـرده و بـاعـث ک نـدی  

ھر چـه از  .  سرعت آن می شوند 
ـرفـعـاالن در کشـوری   تـعـداد غـی
کاسته شود، یعنی اینکه مـوتـور  
ـیـت   توسعه با قدرت بیشتری فعال
ـر تـعـداد   خواھد کـرد و ھـرچـه ب
ــه   ــاالن افــزوده شــود، ب ــع غــیــرف
معنای قرار گرفتـن بـار اضـافـه  

 .»در قطار توسعه آن کشور است 
ادعــای دولــت روحــانــی وجــود   

جمعیت غیر فـعـال جـوانـان دروغ  
ـرای تـوجـیـه   بزرگی اسـت کـه ب

کدام جوان  .  بیکاری بکار میبرند 
تحصیل کرده بیکار که تا کنـون  
دروازه ھای بـازارکـار دھـھـا بـار  
ـنـه اش زده، ایـن   دست رد به سـی

مـا ھـر  .  فرمولبندی را باور دارد 
ـم کـــه دولـــت و   ــدیــ روزه شـــاھ
ــه بــھــانــه ھــای   کــارفــرمــاھــا ب
ـیـن   مختلف، کمبود نقدینگی، پای
ـیـه   بودن تقاضا، کمبـود مـواد اول
برای تولیـد کـارخـانـه و مـراکـز  
کار را تعطیل و کـارگـران را بـا  
سابقه ھای بیش از بیست سال از  

ـنــد  ــیـکـن صـحـنــه  .  کـار اخـراج م
اقتصاد و بـازار کـار مـمـلـول از  
ــکــارســازی اســت،   اخــراج و بــی
ـر   ـنـی ب ادعای دولت روحانی مـب
ـر   ـیـونـی غـی ـل وجود جـمـعـیـت مـی
فعال، توجیه شـرایـط کـنـونـی و  
تحمیل ریاضت کشی اقتـصـادی  

 .  است 
فرصت ھای شغلی فقل شـده  

ــرای  .  اســت  شــانــس وارد شــدن ب
چند میلیون جوان تحصـیـل کـرده  
مسدود شده، اخراج و بیکارسازی  
بشکل گسترده در جـریـان اسـت،  
چند میلیـون کـارگـر بـا سـوابـق  
ـیـسـت سـال اخـراج   کار بیش از ب
شده اند، دولت روحانی چـاره ای  
جز متوسل شدن به دروغ و وارونـه  
ــی   ــون ــط کــن ــان دادن شــرای نش
کارگران و جوانان تحصیـل کـرده  

 . ندارد 
ناکامی دولت یازدھم در حـل  
بحران بیکاری را بـایـد بـا دامـن  
زدن به اعتراضات توده ای و بـا  
ـیـکـاری   ـیـمـه ب مطالبه کار یـا ب

 .مکفی عمیق تر کرد 

 

 در حاشیه اخبار کارگری

 فرصت ھای شغلی، بیکاری جوانان و روایت دولت روحانی
 

 نسان نودینیان   

 

جنایات وسیع دولت اسالمی ترکیه بر علیه مردم شھرھای کردنشین در جنوب شرقی این کشور کـه خـود  
ھـای رسـمـی غـربـی    شود، جھان را در سکوت رسـانـه   دارد به قتلعام دیگری در تاریخ این کشور تبدیل می 

ـرکـیـه دارد جـواب درخـور مـی .  متعجب کرده است  ـریـد   این توحش اما در خود ت بـه گـزارش سـایـت  .  گـی
hurriyetdailynews.com    ـراض بـه ایـن چھار اتحادیه، انجمن و کنفدراسیون مھم کـارگـری در اعـت

ـفـدراسـیـون اتـحـادیـه .  اند   ای فراخوان داده   قتلعام اعتصاب عمومی یک روزه  ھـای    این اعتصاب تـوسـط کـن
، اتـحـادیـه پـزشـکـان  ) کسـک ( ، کنفدراسیون اتحادیه بخش خدمات عمومی  ) دیسک ( کارگری مترقی  

 . دھی شده است   سازمان ) ت م م او ب (ھای مھندسان و معماران    و اتحادیه اتاق ) ت ب     ت (ترکیه  
تـوانـد بـدھـد کـه در    جواب دولت داعشی اردوغان را فقط چپ جامعه ترکیه و جنبش کارگری مـی 

ـیـه   رنج و آالم مردم کردزبان ترکیه نه تنھا نفعی ندارد، بلکه کشت و کشتار در این منطقه را جـنـگـی عـل
 .داند   کل بشریت می 

 
جنایات دولت ترکیه؛ جنبش کارگری جلوی 

 !گیرد این وحشیگیری را می

  5از صفحه  
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 اعتراضات

کارگران پست ھای فشار قوی برق مقابل 
 سازمان مدیریت در تھران تجمع کردند

 ٤٧٠٠کـارگـر بـه نـمـایـنـدگـی از طـرف   ٣٠٠
کارگر شرکت ھای برق منطقه ای خواھان افزایـش 
حقوق از طریق اجرای طرح طبقه بنـدی مشـاغـل و 

یـکـی از  .استخدام دائم و امـنـیـت شـغـلـی ھسـتـنـد
کارگر متخـصـص  ٤٧٠٠حدود «: کارگران میگوید

ای سـراسـر  ھـای بـرق مـنـطـقـه ھستیم که در شرکت
دھـیـم و بـا  کشور، کار سخت و زیان آور انجام مـی

وجود مستمر بـودن ایـن حـرفـه ھـنـوز رتـبـه بـنـدی 
یـکـی از  «.شـود مشاغل در مورد ما اجرایـی نـمـی

مطالبات کارگران تبدیل وضعیـت از قـراردادی بـه 
این کارگران در سالھای پایـانـی دھـه .  دائمی است

پس از برگزاری تـجـمـعـات اعـتـراضـی مـتـعـدد  ٨٠
موفق شدند وضعیت استخدامی خود را بـه قـرارداد 

امـا اکـنـون نـگـران از دسـت .  مستقیم تبدیل کنند
و ایـن مـوجـب .  دادن شغل خود در سال آینده ھستند

کارگر در شـرکـت ھـای  ٤٧٠٠نگرانی و اعتراض 
کـارگـران در مـاھـھـای .  برق منطقه ای شده اسـت

گذشته دست به تجمع اعتراضی در مقابـل مـجـلـس 
امـا .  زدند اما به مطالبات آنھا پـاسـخـی داده نشـد

کارگران آموخته اند که برای گرفتن ذره ذره حقوق 
 .خود راھی جز اعتراض ندارند

 
تداوم اعتصات ھزاران کارگر پاالیشگاه 

 ھای عسلویه
دیماه چھل   ٦امروز   ٢٤و  ٢٢کارگران فازھای 

و چھارمین روز اعتصاب را پشت سر گـذاشـتـنـد و 
امـروز در مـحـل کـار   ٢١و   ٢٠کارگران فازھای 

پیمانـکـار .  حاضر شدند اما از کار خودداری کردند
به کارگران وعده داده اسـت کـه   ٢١و  ٢٠فازھای 

حقوق معوقه آنھا را تا دوشنبه یا سه شنبه پرداخـت 
کارگران این فازھا میگویند تـا زمـانـی کـه .  کند

حقوق ھای معقوقـه بـه حسـابشـان واریـز نشـود بـه 
طبق گـزارشـی کـه از   . اعتصاب ادامه خواھند داد

منطقه پارس جنوبی عسلویه بـه مـا رسـیـده اسـت، 
ھزاران کارگر در منطقه پارس جنوبی عسـلـویـه در 

اعتراض کارگـران بـه عـدم . اعتصاب به سر میبرند
ایـن مـجـمـوعـه .  پرداخت چندیـن مـاه حـقـوق اسـت

متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیـا و وابسـتـه 
 ٢١و  ٢٠کارگران فازھای  .به سپاه پاسداران است

در این منطقه از چندین ھفتـه  ٢٤و  ٢٢و ھمچنین 
در ادامـه ایـن .  قبل مدام دست به اعتصاب زده اند

اعتصـابـات، کـارگـران پـاالیشـگـاه شـرکـت اویـک 
پیمانکاری ھای متین گستر، کوراوند و البرز نوین 

ماه حقـوق  ٥بخاطر پرداخت نشدن  ٢١و  ٢٠در فاز 
معوقه، روز سوم دیماه دسـت بـه اعـتـصـاب مـجـدد 

در این روز بخشی از کارگران علیرغم اینکـه .  زدند
-٥سرویس در اختیار آنھا گذاشته نشده بود، مسیر 

و  ٤کیلومتری را پیاده طی کرده و در سـاعـت  ٦
نیم صبح درھای پاالیشگاه را بستنـد، جـلـوی ورود 
نیروھا و ماشین آالت به داخل فـاز را گـرفـتـنـد و 

کارگـران پـتـروسـیـنـا و .  پاالیشگاه را تعطیل کردند
نیز در اقدامی مشابه درھا را بستنـد  ٢٤و  ٢٢فاز 

کارگـران .  و کارخانه را به تعطیلی کامل کشاندند
درھا را با جوشکاری مسدود کـردنـد تـا نـیـروھـای 

 .سرکوب نتـوانـنـد خـود را بـه مـحـوطـه بـرسـانـنـد
کارگران به نمایندگانی کـه از طـرف وزارت نـفـت 
اعـزام شـده انـد اعـالم کـرده انـد کـه اگـر حـقــوق 

 ٤ماھھای مرداد، شھریور و مھر را امـروز جـمـعـه 
 ٥دیماه و حقوق ماھھای آبان و آذرماه روز شـنـبـه 

دیماه به حساب کارگران واریـز شـود، بـه سـر کـار 
برمیگردند در غیر ایـنـصـورت بـه اعـتـصـاب ادامـه 

بدنبال این اعتصاب وزارت نفـت حـقـوق  .خواھند داد
مرداد و شھریور را به حساب کـارگـران واریـز کـرد 
اما کارگران با خواست پرداخت فوری بقیه مـعـوقـه 

کـارگـران ایـن .  ھمچنان به اعتصاب ادامه میدھنـد
فازھا در حال بحث و تبادل نظر برای دست زدن بـه 

الزم به توضـیـح اسـت  .اقدامات بعدی خود میباشند
ھـم در ١٦و  ١٥، ١٤، ١٣که کارگران فـازھـای 

وضعیت مشابھی به سـر مـیـبـرنـد و مـدام در حـال 
 .اعتصاب ھستند

 
کارکنان آتش نشانی تھران خواھان 

 اجرای فوری خواست ھای خود ھستند
علیـرغـم « :  کارگران آتش نشانی تھران میگویند

گذشت دو ھفته از اعتراضی آنھا به شرایط شـغـلـی 
نامناسب و اجرایی نشدن آیین نامه مشاغل سخت و 
زیان آور، ھمچنان به مطالبات آنھا بی توجھی شـده 
و کارگران خواھان اجرای فوری خواست ھای خـود 

مدیران آتش نشانی وعده داده انـد کـه از . میباشند
ابتدای سال آینده مزایای کارمندان اداری در مورد 

اما درمـورد .  آتش نشانان عملیاتی نیز اجرایی شود
اجرای آیین نامه مشاغل سخـت و زیـان آور ھـیـچ 

آتـش نشـانـان .  قولی به کـارگـران داده نشـده اسـت
ھمچنین از کاھش ساعات شـیـفـت کـاری و تـنـزل 

سـازمـان آتـش .  مزایای شغلی خود خـبـر مـیـدھـنـد
نشانی، کارکنان معترض را تحت فشـار قـرار داده 

کــارگـران راھــی جــز تشــدیـد مـبــارزه بــرای .  اسـت
خــواســت ھــای خــود و جــلــوگــیــری از فشــار بــه 

 .نمایندگان خود ندارند
 

 تداوم تجمعات اعتراضی کارگران اردل
نفر از کارگران  معتـرض کـارخـانـه  ٣٤دی   ٢

 .آردل بــرای دومــیــن روز مــتـوالــی تــجــمــع کــردنــد
ــســه ــل ــر عــامــل  کــارگــران در ج ــتــرمــدی ای در دف

مـاه مـزد  ٦ھـای خـود را پـرداخـت حـدود  خواستـه
معوقه و مشخص شدن نـحـوه مـحـاسـبـه و پـرداخـت 

ھـمـچـنـیـن بـه  .سنوات پایان کار  را  مطرح کردند
گفته  یکی از کارگران، اکثریت کارگران اردل کـه 

سال سابقه  کار در ایـن واحـد صـنـعـتـی را  ٢٠بین 
دارند مشمول مقررات سخت و زیان آور ھستـنـد امـا 

درصـد حـق بـیـمـه اضـافـی را بـه ٤چون کارفرما 
کند امکان بـازنشـسـتـگـی آنـھـا وجـود  پرداخت نمی

 .ندارد
 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی شرکت 
رجا در اعتراض به اخراج و بیکارسازی 

 !ھا
کـارگـران پـیـمـانـی نـفـر از  ٢٠٠دی بیش از ٢ 

شرکت رجا در اعتراض به اخراج و بیکارسـازی ھـا 
در شرکت رجـا در  مـقـابـل درب ورودی راه آھـن 

یکی از این کارگران در توضـیـح ایـن  .تجمع کردند
به تازگی با جابجا شدن پیـمـانـکـاران :  مسئله گفت
ھای در مورد تجیمع و اخراج کارگرانی  رجا صحبت

که به واسطه ھمیـن پـیـمـانـکـاران در شـرکـت رجـا 
ایـن :  وی افـزود .شـود مشغـول کـارنـد شـنـیـده مـی

ھـایـی کـه ھـمـواره در بـحـث  مسئله در کنار تاخیر
پرداخت نکردن حقوق ھا از سوی پـیـمـانـکـاران رجـا 
وجود دارد باعث تشدید نگـرانـی او و ھـمـکـارانـش 

 .شده است
 

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 
 شھرداری بویراحمد

ــز شــھــرداری در  دی٢ کــارگــران فضــای ســب
مـاه حـقـوق خـود در  ٢٤اعتراض به عدم پـرداخـت 

فرمانداری بـویـراحـمـد تـجـمـع کـردنـد و خـواسـتـار 
 .دریافت دوسال حقوقھای پرداخت نشده خود شدند

 
تجمع کارگران ورزشگاه آزادی مقابل 

 اداره کار
کارگران ورزشگاه آزادی در اعـتـراض بـه دی ٢

پرداخت نشدن سه ماه حـقـوقـھـایشـان  مـقـابـل اداره 
غرب تھران تجـمـع  تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال

کارگران ورزشگاه آزادی نزدیک به سه ماه  .کردند
قبل نیز مقابل وزارت ورزش و جوانان تـجـمـع کـرده 

 .بودند
 

تحمع کارمندان اخراجی جلوی استانداری 
 کھگیلویه و بویراحمد

نفر از کارکنان راه و شھرسازی کھگـیـلـویـه  ١٦
و بویراحمد  در اعتراض به  اخـراج و بـیـکـارسـازی 

 .ھا، جلوی محل استانداری این استان تجمع کردند
نــفــر مــتـأھــل و ھــمـگــی دارای مــدرک  ١٦ایـن 

 .تحصیلی دانشگاھی بودند
 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نفت 
 برای اشتغال

برای دومین روز دانشجویان دانشگاه نفت، علـیـه 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تعلیق و لغو استخدامی مقابـل وزارت نـفـت تـجـمـع 
براساس قوانین تامین نیروی انسانـی وزارت . کردند

نفت، دانش آموختگان این دانشگاه پس از فراغت از 
تحصیل متعھد به انجام خدمت در وزارت نفـت بـوده 
و این موضوع در دفترچه انـتـخـاب رشـتـه کـنـکـور 

امـا در  .سراسری نیز به صـراحـت اشـاره شـده اسـت
مھنـدس زنـگـنـه، وزیـر نـفـت طـی  ١٣٩٤خردادماه 

ابالغیه ای ھر گونه جذب در وزارت نفت را ممنـوع 
کرده و این موضوع باعث ایـجـاد مشـکـل در رونـد 

 . استخدام دانشآموختگان صنعت نفت شده است
 

 اخراج و بیکارسازی
موج تازه تقاضا برای شغل؛ گزارش جدید 

میلیون بیکار در  ١٠/ از حال و روز اشتغال
 راه است

قائم مقام وزیر کار؛ به روزرسانی صنایع بـاعـث 
مـیـلـیـون  ٥.٥ھزارنفر خواھد شد، با  ٤٠٠بیکاری 

مـیـلـیـون در حـال تـحـصـیـل،  ٤.٥دانش آموخته و 
در  .شـونـد میلیون نفر جویای کـار مـی ١٠زودی  به

مـیـلـیـون نـفـر  ٢٥تا  ٢٠شرایطی که بازار کار بین 
است، کل کسانی که در بخش صـنـعـت کـار مـی 
کنند، با تمام سرمایه گذاری ھای سنـگـیـنـی کـه 

میلیون نفر است و تـنـھـا بـه  ٣.٥در این بخش شده 
در شـرایـطـی کـه   .ھمین میزان شـغـل ایـجـاد شـده

ھزار نفر وارد بـازار کـار مـی شـونـد،  ٦٠٠ساالنه 
انجام این کار مقدور نیست و بنابرین بـایـد از مـدل 
سرمایه محور مبتنی بر رقابت و سود، بدون لـحـاظ 

ھای اجتماعی بیرون بیاییم کـه ایـن کـار  مسئولیت
فقط از عھده بخش تعاون بر می آید و زمینه آن ھم 

 .در کشور فراھم است
 

 کارگر نخ البرز  ١٣٠اخراج و بیکاری 
کارگر شاغل در واحـد تـولـیـد نـخ الـبـرز  ١٣٠ 

واقع در شھر صنعتی البرز قزویـن در طـی دو مـاه 
 .اند گذشته با اتمام قرار داد کار اخراج و بیکار شده

 
اخراج و بیکارسازی در شرکت حمل و نقل 

  »خلیج فارس«
نـفـر از رانـنـدگـان   ٤٠٠بـیـش از  ٩٤در سال 

. بیکار شـده انـد » خلیج فارس« شرکت حمل و نقل 
نـفـر از  ٣٠٠ھم اکنون و در روند بیکارسـازی ھـا 

رانندگان این شرکت در معرض اخراج و بیکارسازی 
 .قرار گرفته اند

 
اخراج و بیکارسازی در کارخانه کنستانتره 

 اسدآباد
به علت افت قیمت سنگ آھن در مـاه گـذشـتـه 

میلـیـون تـومـان مـتـضـرر  ٦٠٠این کارخانه بیش از 
شده است که برای ادامه کار و عدم ورشکسـتـگـی 

درصـد از نـیـروھـای  ٤٠بنابر تصمیمات اتخاذ شده 
 .کند خود را اخراج و بیکارمی

 

 
اخراج و بیکارسازی در شرکت سویاب 

 صنعت
نفر از کارگران شرکت سویاب صنعـت اخـراج ٢٠

 .و بیکار شدند
 

کارگر در صنعت کاشی  ٣٠٠بیکاری ماھانه 
 یزد

ھیات مدیره انجمن تـولـیـدکـنـنـدگـان کـاشـی و 
کـارگـر در  ٣٠٠سرامیک ایران از بیکاری ماھانه 

  .صنعت کاشی یزد خبرداد
 

میلیون بیکار در ایران وجود ٦بیش از 
 دارد

یک عضو کمیسیون صنایع و معـادن مـجـلـس؛ 
میـلـیـون بـیـکـار در ایـران  ٦در حال حاضر بیش از 

 .وجود دارد
 

 کارگران
عدم دریافت به موقع حقوق در شرکت 

  سھامی مھندسی برق مشانیر
 :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

تـا  ٩٣شرکت مھندسی بـرق مشـانـیـر از سـال 
کنون حقوق کارکنـان خـود را بـا تـاخـیـر پـرداخـت 

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران   میکند
ایران شرکت خدمات مھندسی برق مشانیـر بـاقـریـب 

نفر کارگر که عـمـدتـا از  ٧٠٠سال سابقه و  ٤٠به 
مھندسین با سابقه صنـعـت بـرق کشـور ھسـتـنـد از 

حقـوق خـود را  ٩٤تا پایان آذر ماه  ٩٣ابتدای سال 
و نصفه پرداخت نموده ، بنحوی کـه    بطور نا منظم

ـــال  ـــدای س ـــقـــوق یـــک مـــھـــنـــدس از ابـــت ح
میلـیـون تـومـان پـرداخـت  کنون ، یک    تا جاری 

طبق ھمین گـزارش ،کـارکـنـان از تـرس .  شده است
اخراج و تعدیل سکوت کرده اند و ھـیـچ کـس نـیـز 

در این شرایط عده ای از مـدیـران . پاسخگو نمیباشد
حقوق خود را تمام و کمال دریافت میکنند گـویـی 
که بار شرکت تنھا بر دوش کارشناسان شرکت می 

در حال حاضر ھیچ برنامه ای بـرای پـرداخـت . باشد
. معوقات سال قبل و ھمچنیـن امسـال وجـود نـدارد

کـه حـقـوق کـارشـنـاسـان ایـن شـرکـت  درصورتـی 
بسیار پایین تر از مـھـنـدسـیـن شـاغـل در سـایـر  ، 

کارکنان این شرکت مـیـگـویـنـد ،ھـر . مشاوران است
گاه اعتراض میشود بھانه ھـای واھـی مـی آورنـد 
کــه طــلــب ھــای خــود را از کــارفــرمــایــان کــه 

و یـا شـرکـت " مادر تخـصـصـی بـرق ایـران " عمدتا
طـبـق گـفـتـه  توانیرمیباشد، وصول نـگـردیـده اسـت 

یکی از کارکنان این شرکت ،اینھا فقط حـرفـھـای 
باطل است و سود صاحبان سھام ھـر مـا بـه مـوقـع 

این کارگر در ادامه میافزاید، مـا . پراخت می شود
کارکنان این شرکت در وضعیـت بسـیـار بـدی بسـر 
می بریم و از پس مخارج یک زنـدگـی سـاده نـیـز 

 ٩٤دی  ٤عاجز ماندیم  

 
یکی از کارگران عسلویه از درد و رنج و  

صدای ما ھم  !مبارزه کارگران میگوید
  !باشید

ما کارگران و صنعتگران منطـقـه گـازی پـارس 
شرکت اویک امـروز  ٢١و  ٢٠جنوبی عسلویه فاز 

چھارم دی ماه دومـیـن روز اعـتـصـاب خـود را بـه 
 ٧و  ٦و  ٥خاطر پرداخت نکردن حقوق برج ھـای 

آنچه مـا را بـه سـوی نـاکـامـی و .  ادامه میدھیم
گریز از دولتمردان و حاکمـیـت جـمـھـوری اسـالمـی 

نکـبـت .  می برد توطئه ھای دشمنان خارجی نیست
زدگی و غارتگری و برده داری سیستم پیمانکـاری 
در این رژیم است که ما را به بیگاری می کشاند 

وقـتـی کـه غـارت .  و سرگردان و آواره نمـوده اسـت
پروری مالیان ھیچ تمامی ندارد و اکـثـریـت مـردم 
ایران به خاطر لقمه ای نان و کمـتـریـن حـقـوق شـان 
اینچنین خوار و ذلـیـل مـی شـونـد، مـا کـارگـران 

مـا .  عسلویه این رژیم را به رسمیت نمـی شـنـاسـیـم
حقوق از دست رفته خود را خواسـتـاریـم و دسـت از 

نزدیک  ٥برای گرفتن حقوق برج  .مبارزه برنمیداریم
به چھل روز پیش اعتصاب کردیم کـه نـزدیـک بـه 

 ٥وقتی کـه بـرج .  یک ھفته اعتصاب طول کشید
. را به حساب ریختند ما اعتصاب را تـمـام کـردیـم

بعد از اعتصاب کم کم و نفر به نفر به بھانه اتـمـام 
کار یا مرخصی اجباری تعدادی را تسـویـه حسـاب 

الـبـتـه .  دادند و حقوق آنھا را ھـم پـرداخـت نـکـردنـد
بایستی بگویم که کارمندھا را اصال پول ندادنـد و 

را پـرداخـت  ٥بعضی کارگران را فقط نصـف بـرج 
به بعضی ھا ھم فـقـط یـک سـوم دادنـد و .  کردند

در .  ھیچ تضمینی ھم نیست که کی پرداخت کنند
شـرکـت " ھـم تـعـدادی از کـارگـران  ٢٤و  ٢٣فاز 

تـعـدادی از آنـھـا .  را تسویه حساب کردنـد"  پایندان
. که تسویه شده اند پول تسویه شان را به آنھا ندادند

پیمانکاران و کارفرمـایـان ابـتـدا کـه قـرارداد مـی 
ولـی .  بندند میگویند دو ماه یکبار پول نقد میدھیم

کم کم به سه ماه و چھار ماه و پنج ماه میکشد و 
در این شرکت خـبـری  .خیلی از مزایا را ھم میزنند

ھر .  نیست... از عیدی و سنوات و حق مرخصی و 
چند روز و ھفته و ماه کار بکنیم، اگر بـه تـعـویـق 
نیندازند دستمز را بدون مزایای قانونی فوق پرداخت 

ساعـت ھـم کـار مـیـکـنـیـم بـا  ١٠روزی . میکنند
شرایط جوی سخت و فشار کـاری بـاال و مـحـیـط 
خطرناک و آلوده که تحملـش واقـعـا کـار سـخـتـی 

کارگری که مونـتـاژکـار سـاپـورت اسـت بـه  .است
ساعت کار در ماه یعنی حدود دو بـرابـر  ٢٤٠ازای 

یک ساعت کار معمـولـی دو مـیـلـیـون و سـیـصـد 
. ھزارتومان بدون ھیچگونه مزایایی دستمزد میگیرد

پیمانکار در قبال کار این کارگر چیزی حدود سـه 
ونیم تا چـھـار مـیـلـیـون تـومـان از شـرکـت اصـلـی 

یعنـی مـا کـارگـران حـدود نصـف .  دریافت میکند
دستمز خود را دریافت میکنیم و نصف دیـگـرش را 

غذای غیر بھداشتی و بـه  .پیمانکار به جیب میزند
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درد نخوری که فقط شکم سیر کـن بـاشـد بـه مـا 
در این رابطه تا کنون دھھـا بـار اعـتـراض . میدھند

پـاسـخ .  کردیم و حتی از خوردن غذا امتناع کـردیـم
شـرایـط کـار مـا « ： کارفرما به ما این بوده است

اگه شرایط را دوسـت نـداریـد تسـویـه .  ھمین ھست
کارگران بارھا از غذا عکس گرفته و بـه .  » کنید

کار فرما داده اند که رسیدگـی کـنـد ولـی ھـیـچ 
موتور جوش و ابزار کـار  .تغییری حاصل نشده است

کارگران ھم عمدتا دسـت دوم و خـرابـنـد و ھـمـیـن 
باعث شده است که ایمنی کار و خطر کار کردن با 

به ھمه بگویید که با مـا کـارگـران، .آنھا باال باشد
تکنیسینھا و صنعتگـران ایـن شـرکـت مـانـنـد بـرده 

ما دستمزد و مزایای کارگـری خـود  .رفتار میشود
کار تمام وقت سخت انجام .  را سر وقت می خواھیم

امـا .  می دھیم و از شرایط سخت ھم ھراسی نداریم
طبیعی است که بایـد سـر وقـت دسـتـمـزدھـای مـا 

اما نه سرمایه داران و کارفرمایان و .  پرداخت بشود
نه دولـت حـاکـم ایـن حـق اولـیـه مـا کـارگـران را 

نان بر سر سفره ھایمـان نـیـسـت، .  برسمیت نمشناسند
قسطھای بانکی عقب افتاده اند و بانکھا سود دیـر 

از تورم بیشترین زیـان . کرد وام را از ما می گیرند
عالوه بر گرسنگی سود دیـر پـرداخـت .  را می بینیم

وامھا را ھم باید از دھـن بـچـاھـایـمـان بـگـیـریـم و 
تأمین ھـزیـنـه ھـای درمـانـی افـراد .  پرداخت کنیم

از تفریح ھـم .  خانواده برایمان سخت و دردناک است
مرخصی رفتـن مـا نـتـیـجـه اش  .که نباید حرف زد

فقط تنشی آشتی ناپذیر برای ما و خانواده ھایـمـان 
مـا بـیـکـار نـیـسـتـیـم بـلـکـه بـرای .  به دنـبـال دارد

. کارفرمایان و اربابان قدرت بـیـگـاری مـی کـنـیـم
می گویند پول نیست ولی من میگویم خزانه ھـای 
مملکت چرا برای جنگ افروزی آخوندھا پول دارد 
. اما برای پرداخت دستمزد ما کـارگـران پـول نـدارد

چرا برای دزدھای میلیاردی و آقـازاده ھـا کسـی 
نمیگوید پول نداریم اما به ما کارگرانـکـه مـیـرسـد 
صندوق و خزانه دولت و سرمایه داران خـالـی اعـالم 

امروز کارگران شرکت پیمانکاری کوراوند،  .میشود
را به نشانه  ٢١و  ٢٠درب پایینی پاالیشگاه فازی 

متین گسـتـر و " اعتصاب بستند و کارگران شرکت 
ھم در کارگاه اعتصاب کرده بـودنـد و "  ستاره تاراز

ایـن .  شرکت البرز نوین ھم اصال داخل فاز نیامـدنـد
. اعتصابات به دلیل پرداخت نشدن دستـمـزدھـا اسـت

کارگران اعالم کرده اند اعتـصـاب تـا واریـز کـردن 
را  ٧و  ٦ما دستمزدھای برج  .دستمزدھا ادامه دارد

با ھم میخواھیم ولی دولت و کارفرما معلوم نیسـت 
اعالم شده است کـه شـرکـتـھـای .  دنبال چه ھستند

تولیدی سر برج دستمزدھایشان را دریافت میـکـنـنـد 
پیمانکاران با  .ولی تا اعتراض نکنیم پولی نمیدھند

تسویه حساب و اخراج کـارگـران و ایـنـکـه نـیـروی 
جدید و بعضا ھم فامیل و آشنا استخدام میکنند تا 

امـا .  حدودی حلقه ھای اعتصاب را مـی شـکـنـنـد
حتی پیمانکاران ھم بعضی مواقع دوست دارنـد کـه 
ما اعتصاب کنیم زیرا شرکت اصلـی در مـواقـعـی 

آنـھـا ھـم .  پول آنھا را ھم با تاخیر پرداخت مـیـکـنـد
ھرکدام سعی میکنند سھم بیشتری از استثمـار مـا 

به ھمین خاطر گاھی به جـان ھـم . را به جیب بزنند
و ایـن .  می افتند و اخـتـالفـاتشـان بـاال مـیـگـیـرد

گاھی شرایط را بـرای مـبـارزه ھـم بـیـشـتـر فـراھـم 
دشمنان ھـم ھـمـیـن جـا ھسـتـنـد، خـانـگـی  .میکند

ھستند، از پیمانکار و مدیر و کارفرما تـا دولـت و 
. قانون و نیروی انتظامی ھمه در مقابل ما ھسـتـنـد

اما ما حق خود را خواسـتـاریـم و دسـت از مـبـارزه 
 .برنمیداریم

 
 ! زنده باد جنبش دیوار مھربانی

در حالیکـه نـظـام سـرمـایـه داری بـرای نـجـات 
اقتصاد به بن بست رسیده خود آخرین رمقھای مـردم 
کارگر و زحمتکش را گرفته و با ایجاد بیکاری و 
بی تأمینی، روزگار توده ھای وسیعی از انسانھای 
جامعه را به تباھی و سیاھی کشانده، در حـالـیـکـه 
پدیده ھای شـوم کـارتـن خـوابـی، گـرسـنـگـی، تـن 
فروشی و اعتیاد به واقعـیـتـھـای مـلـمـوس جـامـعـه 
تبدیل شده اند، در حالیکه جمع کثـیـر انسـانـھـا بـه 
خاطر حفظ منافع یک اقلیت صاحـب سـرمـایـه لـه 
می شود و پرده ای تاریک بر رخسارجامعه کشیده 
شده است، اما انسانیت ھمچنـان و بـه شـیـوه ھـای 
مختلف در دل تاریکیھا و بـا عـبـور ازھـر دیـواری 
صف خود را به جلو می کشد و بارقه ھای امیدش 

دیوار مھربانی .  ژرفای این تاریکی را می شکافد
که فـعـالـیـن آن بـا احسـاس مسـؤلـیـت نسـبـت بـه 
ھمنوعان گرفتار در فقر خود دسـت بـه کـار جـمـع 
آوری برخی ضروریات ھر چند مـحـدود بـرای آنـھـا 
شده اند ودرعین حـال بـیـان کـنـنـده عـمـق فـاجـعـه 
فقروفالکت وسیع اجتماعی ست تازه ترین شـیـوه ی 

ایـن اقـدام در .  خودنمائی این صف انسـانـیـت اسـت
زمانی اتفاق افـتـاد کـه مـدافـعـان سـرمـایـه داری 
وحشیانه به گرسنگـان و بـی خـانـمـانـھـای کـارتـن 
خواب که قربانیان خود نظام سرمایه داری ھسـتـنـد، 
حمله بردند و تنـھـا سـرپـنـاھـایشـان کـه چـادرھـا و 
نایلونھای پاره پاره ای بودند را به آتش کشیـدنـد و 

اقـدامـات انسـان دوسـتـانـه  .با افتخار به آن بالیـدنـد
دیوار مھربانی که در مدت زمان اندکی محالت و 
خیابانھای شھرھای زیادی را فـراگـرفـتـه بـایـد بـه 
یک بستروسیع و سراسری در دفاع ازجـنـبـش دفـاع 

جـنـبـشـی کـه . از معیشـت و مـنـزلـت تـبـدیـل شـود
کارگران و معلمان با خواست افزایش دستمزد باالی 
خط فقر و بیکاران با خواست کار یا پرداخت بـیـمـه 

ایـن حـرکـت وسـیـع و . بیکاری پرچم دارش ھستـنـد
اجتماعی که انسانھای شریف و آگاه فعال در آن با 
قرار دادن اندک امکانات خود در اختیار انسانھای 
رنج دیده از فقر و بیکاری از قبیل غذا، پوشاک و 
کفش وغیره که بـعـضـا مـمـکـن اسـت خـود بـه آن 
نیازمند باشند، اگر چه درمان کننده حتی یکی از 
ھزاران درد و مصیبتی که  این میلیونھا انسـان در 
نتیجه این شرایـط ضـد انسـانـی خـلـق شـده تـوسـط 

سرمایه داری عنان گسیخته به آن دچار شـده انـد، 
نیست، اما می توان امیدوار بود با گسـتـرش آن و 
ھمزمان حمایت از مطالبات کارگران و معلمان و در 
رأس آنھا خواست افزایـش فـوری حـداقـل دسـتـمـزد 
باالی خط فقر و بیمه بیکاری که تحـقـق آنـھـا راه 
حـل فــوری بـرای زدودن چـھــره دردنـاک فـقـر از 

 .جامعه است به ایـن آرزوی انسـانـی دسـت یـافـت
 ١٣٩٤دی  ٧اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
 گزارش

کشته و زخمی در تصادف وانت حامل ١٧
 کارگران کشاورزی شوشتر

در حادثه برخورد یک دستگاه کمپرسی و یـک 
نـفـر  ٤شـوشـتـر،   -دستگاه وانت در مـحـور دزفـول 

نـفـر  ١٣و )  کـارگـر مـرد ١کارگر زن و ٣(کشته
) دی ٦( صـبـح  ٨این حادثه ساعت   .زخمی شدند
 ١٧  .شوشتر رخ داد  -محور دزفول  ٢٠در کیلومتر 

سرنشین خودرو وانت، کارگران کشاورزی بودند کـه 
برای حاضر شدن در محـل کـار خـود، از شـھـرک 

ھای کشـاورزی  شھید شرافت شوشتر به سمت زمین
 .رفتند در جاده دزفول می

نشریه کا رگر کمونیست به خانواده 
ھای کارگران جانباخته در این حادثه 

 . دلخراش تسلیت میگوید
 
 !تغذیه ناسالم دارند  میلیون در ایران٤٧

ھــزار مــرگ  ٣٨٠مـعــاون وزیــر بــھــداشــت؛ از 
ھزار مورد آن متعلق به سـکـتـه  ٩٢سالیانه در ایران 

ھـزار مـورد مـربـوط بـه سـکـتـه مـغـزی، ٤٣قلبی، 
ھزار مورد نیـز  ٣٠مرگ مربوط به حوادث و ١٠٠٠

ھزار نفر ٩٠سالیانه در ایران .  مربوط به سرطان است
ھزار نفـر از آنـھـا   ٣٠شوند که  مبتال به سرطان می

 .میمیرند
 نفر بر اثر حوادث کار ٢٤٣مرگ 

اداره کل پزشکی قانونی استان تھران، تا پـایـان 
مورد مرگ ناشی از حـوادث  ٢٤٣آبان ماه امسال 

کار به مراکز پزشکی قانـونـی اسـتـان ارجـاع شـده 
است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سـال 

 ٣٢١قبل که تعداد مرگ ناشـی از حـوادث کـار 
 .درصد کاھش یافته است ٢٤نفر اعالم شده بود 

 
 اخبار بین المللی

اجرای حکم شالق توسط  - افغانستان
 جنایتکارن اسالمی طالبان 

ساکنان منگور در حومه شھر غزنی در جـنـوب 
اند که گروه طالبان در این منطـقـه،  افغانستان گفته

دره "  بـه اتـھـام دزدی و نـخـوانـدن نـمـاز" سه نفر را 
به گفته ساکنـان مـحـل ایـن حـکـم  .زدند)  تازیانه( 

و بـه دسـتـور )  آذر( قـوس ٢٧عصر دیروز، پنجشنبه 
گـفـتـه شـده .  یک محکمه صحرایی اجرا شده است
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که این محکمه و اجرای حکم علنی بوده و یـکـی 
 ٤٥از این افراد ھشتاد دره و دو تن دیگر ھر کـدام 

اند که آنـھـا  نزدیکان این سه نفر گفته .اند دره خورده
ھـای کـوچـک  معتـاد ھسـتـنـد و دسـت بـه دزدی

یک فرمانده گروه طالبان در محل نیز بـا  .زدند می
تایید این موضوع به خبرنگاران گفته که این افـراد 

او گـفـتـه کـه ایـن  ".کردند در زمین خدا گناه می" 
چرخه را از شھر غـزنـی بـه کـرایـه  سه نفر یک سه

گرفته بودند و در مسیر راه در حد فـاصـل مـنـطـقـه 
باغی و اسفنـدی تصـمـیـم داشـتـنـد کـه دارایـی  قره

چرخه را بدزدند که نیروھای گروه طالـبـان  راننده سه
ایـن فـرمـانـده بـا اشـاره بـه  .از موضوع باخبر شدند

اینکه متھمان براساس حکـم قضـات گـروه طـالـبـان 
اند، گفت که جرم آنان به حـدی نـبـود  محاکمه شده

شان شود، لذا حکم دره بر آنـان  که موجب قطع دست
او گفت که با سـرد شـدن ھـوا و کـاھـش  .اجرا شد

تحرک نیروھای گروه طالبان، دزدی در ایـن مـحـل 
به گفته مقامات محلی چندی قبل  .است  زیاد شده

نیز در این روستا گروه طالبان سه نفـر را بـه اتـھـام 
 .قتل یک دکتر و خانمش تیرباران کرده بودند

 
ھزاران نفر خواھان باز شدن  - یونان

 مرزھای اروپایی شدند
ـیـمـایـی در   ـپ ھزاران نفر در یونان با شرکت در یک راھ

انـد    آتن، پایتخت این کشور از کشورھای اروپایی خـواسـتـه 
ـنـد  شـمـاری از   .تا مرزھای خود را روی پناھجویان باز کن

ـیـل بسـتـه شـدن مـرزھـا، در یـونـان   پناھجویان کـه بـه دل
ـیـمـایـی شـرکـت کـردنـد   مانده  ـپ ـیـش   .اند، در این راھ مـاه پ

کشورھای ھمسایه یونان مرزھای خود را روی مـھـاجـران  
ـنـھـا بـه   .بستند  مقدونیه و دیگر کشورھای حوزه بالـکـان ت

پناھجویان کشورھای سوریـه، عـراق و افـغـانسـتـان اجـازه  
ـر عـبـور خـود بـه شـمـال اروپـا، از    می  دھند که در مسـی

ـران اتـحـادیـه   .مرزھای خود عبور کنند  در ھمین حـال رھـب
اند که به منظور جلوگیری از ورود سـیـل    اروپا توافق کرده 

ـروی مـرزبـانـی   ـی مھاجران به کشـورھـای ایـن اتـحـادیـه، ن
ـیـا و یـونـان در مـورد نـحـوه   .مشترک تشکیل دھند  ایتال

نـگـرانـی  . عملکرد و فعالیت این نیروھا ابراز نگرانی کردند 
تـوانـد    این دو کشور از این بابت بود که چنین نیرویی مـی 

بدون اجازه دولت یـک کشـور، در داخـل آن کشـور وارد  
 .عمل شود 

 
تعطیلی آخرین معدن زغال سنگ  - بریتانیا

 کارگر ٤٥٠و بیکاری 
ـیـا در مـنـطـقـه   ـتـان ـری آخرین معدن فعال زغال سنـگ ب

ـرون بـه صـرفـه  .  تعطیل شـد " یورک شر شمالی " عـدم مـق
ـیـل تـوقـف   بودن بھره برداری از مـعـادن زغـال سـنـگ دل

بریتانیا در نـظـر  .  این نوع معادن عنوان شده است  کار  کامل 
اکثر نیروگاھھای حرارتـی کشـور کـه    ٢٠٢٥ دارد تا سال  

یـکـی   .با زغال سنگ کار می کنند را نیز تعطیل کـنـد 
ھشت سالـی  : " از کارگران این معدن در واکنش می گوید 

ـم  ـی ھـنـوز زغـال سـنـگ  .  است که ما اینجا کار می کـن
ـتـه مـی شـود  .  زیادی برای بھره برداری وجود دارد  اما گف

ـرداری  .  استخراج آنھا به صرفه نیست  توقف عملیات بـھـره ب

ـلـی ایـن مـعـدن    " از این معدن بسیار غم انگیز اسـت  تـعـطـی
. پست در منطقه را در پـی دارد   ٤٥٠ زغال سنگ حذف  

ـیـت مـعـادن زغـال    ٢٠ در دھه   میالدی یـعـنـی اوج فـعـال
ـنـد   ـل سنگ حدود ھزار معدن در شمال انگلستان، در اسکـات

ـر را بـه    ٢٠٠ میلیون و    ١ و ولز فعالیت داشتند و   ـف ھـزار ن
 .کار گرفته بودند 

 
سازمان ملل عربستان   کمیسر عالی -یمن 

 را مسول کشتار غیر نظامیان دانست
ـرای حـقـوق   کمیسـر عـالـی سـازمـان مـلـل مـتـحـد ب

و ھمپیمانانش را مسئول کشتار غیـر   عربستان سعودی  بشر، 
ـر،   .دانست  یمن  نظامیان در  وی با انتقاد از طرف ھای درگی

ـنـاسـب   حمالت ھوایی عربستان و نیروھای ائتالف را نـامـت
خواند و گفت که این حمالت زیرساخت ھای یمن را نـابـود  

کمیسر عالی سازمان ملل ھمچنین از شـورای   .کرده است 
ـرای مـھـار حـمـالت و   امنیت خواست تا از تمام تـوانـش ب

ـفـاده کـنـد  وی   .رعایت اصول اولیه حقوق بشر دوستانه اسـت
ـر شـاھـد ادامـه حـمـالت  : "افزود  با نگرانی ھرچـه تـمـام ت

ـراکـم بـاالی جـمـعـت   زمینی و ھـوایـی در مـنـاطـق بـا ت
ھمینطور زیرساخت ھا به ویـژه مـدارس  .  غیرنظامی ھستیم 

و بیمارستان ھا توسط ھمه طرف ھای مخاصمه نابود مـی  
ـر بـه   ـیـشـت شوند، اما نقش حمالت ھوایی نیروھای ائتالف ب

به گفته سازمان ملل متحـد از زمـان آغـاز    "نظر می رسد 
حمله نیروھای ائتالف به رھبری عربستان حدود شش ھـزار  
نفر از جمله سه ھزار غیرنظـامـی و شـشـصـد کـودک در  

ـیـن نشـان   .یمن کشته شده اند  گزارش سازمان ملل ھـمـچـن
ـیـسـت و یـک   می دھد که ھشتاد درصد از جـمـعـیـت ب
. میلیون نفری یمن به طور مستقیم قربانی جنگ شـده انـد 

ـریـن فـجـایـع   این گزارش می افزاید که یـکـی از بـزرگـت
ـری اسـت   .انسـانـی در ایــن کشـور در حــال شـکـل گـی

ـر   ـیـا و سـای ـتـان ـری گروھھای حـقـوق بشـری از آمـریـکـا، ب
ـقـاد   ـت کشورھای غربی به دلیل فروش سالح به عربستان ان
می کنند و می گویند که عربستان با ھـمـیـن سـالح ھـا  

 .یمن را مورد حمله قرار می دھد 
 

غرق شدن قایق حامل گروھی از - ترکیه
 پناھجویان در آبھای اطراف ازمیر

ـره   قایق حامل گروھی از پنـاھـجـویـان کـه راھـی جـزی
ـرکـیـه   ـر در ت لیسبوس در یونان بود در آبھای اطـراف ازمـی

نفر از حـمـلـه    ٤١ تعداد سرنشینان این قایق حدود   .غرق شد 
گروه ھای نـجـات تـاکـنـون  .  کودک عنوان شده است   ١١ 

تن از سرنشینان این قایق را نجات دھـنـد و    ٢١ توانسته اند  
ـیـل   .جستجو برای یافتن دیگر سرنشینان نیـز ادامـه دارد  دل

ـنـان بـوده   واژگون شدن این قایق تعداد بیش از حـد سـرنشـی
مقام ھای رسمی تاکنون لیستی از ملیت سرنشینـان  .  است 

قایق ارایه نداده اند اما تمامی آنھا پناھـجـویـانـی بـوده انـد  
ـنـد  ـرسـان بـه گـزارش   .که سعی داشتند خود را بـه اروپـا ب

سازمان بین المللی مھاجرت، تعداد پناھجویانـی کـه طـی  
و یا خشکی خـود را   دریا  موفق شدند از طریق   ٢٠١٥ سال  

در  .  به اروپا برسانند از مرز یک میلیون نفر گذشتـه اسـت 
ـیـز کشـتـه و یـا    ٧٠٠ ھزار و    ٣ این مدت حدود   پناھجـو ن
حدود نیمی از پناھجویان شھـرونـدان سـوری   .ناپدید شده اند 

ـرکـیـه و   ھستند که از جنگ می گریـزنـد و از طـریـق ت

 .سپس یونان راه اروپا را در پیش می گیرند 
 

 ھای کوتاه خبر
 

 لھستان
ـلـف ایـن   لھستان  ھزاران تن از مردم  در شـھـرھـای مـخـت

ـبـه  ـر   ١٩ کشور روز شـن ـرای دومـیـن بـار در مـاه    دسـامـب ب
میالدی جاری به خیابان آمدند تا به سیاسـت ھـای حـزب  

معترضـان  .  اعتراض کنند   "قانون و عدالت "محافظه کار  
ـرای اعـمـال قـدرت   دولت تازه کار این کشور را به تالش ب

 .در دادگاه قانون اساسی متھم می کنند 
 
 چین

طی دو حادثه جداگانه در معادن شمـال شـرقـی چـیـن  
کارگر دیگر براثر حوادث ناشـی از کـار جـان    ٣٦ دستکم  

بنابه گزارش خبرگزاری ھا، در پـی   .خود را از دست دادند 
ـنـگ " آتش سوزی در یک معدن در استان   ـی ـیـائـون   ١٧ ،  " ل

معدنچی جان خود را از دست داده و ده تن دیـگـر مـجـروح  
  ١٩ ھمزمان در یکی دیگر از معادن شـمـال چـیـن،  .  شدند 

بـه  .  کارگر دچار حادثه شده و در دل زمین گرفتـار شـدنـد 
گفته امدادگران، با توجه به شرایط، امیدی به زنده مـانـدن  

تنھا در سـال گـذشـتـه مـیـالدی نـزدیـک بـه  .  آنان نیست 
یکھزار کارگر در معادن چین براثر حوادث ناشـی از کـار  

 .جان خود را از دست داده اند 
 

 کره جنوبی
ـتـشـره، ھـزاران کـارگـر شـرکـت   بنا بـه گـزارشـات مـن

ـراض بـه  " ماشین سازی ھیوانـدا "  ی کـره جـنـوبـی در اعـت
ـفـع سـرمـایـه داران،   تالش دولت برای تغییر قانون کار به ن

ایـن اعـتـصـاب کـه از سـوی   .دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
سازماندھی شـده  " کنفدراسیون اتحادیه ھای کارگری کره "

ھـزار    ١٧ آذرماه با شرکت بیش از    ٢٥ بوده روز چھارشنبه  
کارگران معترض در ھـمـان روز در  . کارگر صورت گرفت 

 .شھر دست به تظاھرات زدند   ١٢ 
 
 ژاپن

یک سوم کل نیـروی کـار خـود   توشیبا  شرکت ژاپنی 
نفر در بخش سـاخـت دسـتـگـاھـھـای    ٨٠٠ ھزار و    ٦ معادل  

ـیـز ایـن  .  الکترونیکی را حذف مـی کـنـد  ـیـش از ایـن ن پ
کمپانی یک ھزار و یکصد نفر از کـارکـنـان خـود را بـه  

ـنـه بـاالی اجـرای ایـن   .شرکت سونی انتقال داده بـود  ھـزی
ـبـا   برنامه تعدیل نیروی کار موجب شـده اسـت کـه تـوشـی

تـا    ٢٠١٥ میزان ضرر و زیان خود بین ماھھای آوریل سال  
ـیـش    ٢٠٠ میلیارد و    ٤ را    ٢٠١٦ مارس   ـیـون یـورو پ ـل مـی

 .بینی کند 


