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   کارگریمعلم و تعدادی از فعالین سه احضار، محاکمه و محکومیت 

 !القیدی عاقالن
 

 یاشار سھندی

ناچار نوشـتـه خـود را بـا یـک  
ــلـه حـکــیــمـانــه، از مـحــســن   جـم

ـم  ـی اگـر  :" حکیمـی شـروع مـیـکـن
ـم کـارھـای   عقل امـروز را داشـت
دیروز را نـمـی کـردم، امـا اگـر  
ـروز را نـمـی کـردم   کـارھـای دی

 !"عقل امروز را نداشتم 
یک کارھای ھست کـه زیـاد    

! ھم به تجربه و عقـل ربـط نـدارد 
ـرای   یعنی اول یک چیزھـایـی ب
آدم مھم میشود، بـعـد پـای ایـن   
نوع حرفھا وسط کشیده مـیـشـود  
ـر   تا آنھا را  توجیه کنـد یـا بـھـت
ـرود   بگویم ماستمـالـی کـنـد و ب

 .پی کارش 
محسن حکیمی در مصاحبـه  

فـھـم  "ای که ظاھرا قرار است به  
منجـر  "  ی کارگر   مختصات طبقه 

ـنـوبـه خـود بـه   شود تا ایـن ھـم ب
ی    بازسازی  چپ درون جـامـعـه " 

منجـرشـود، حـرفـھـایـی را  "  ایران 
ـر اسـاس عـقـل امـروز و   ظاھرا ب
تجربه دیروز خود میزند کـه اگـر  

" نمی زنـد مـحـسـن حـکـیـمـی  
. نـمـی شـد "  شاخص یک جریـان 

ناصر اصغری درکامنتـی یـادآور  
شده بود که حکیمی میتـوانسـت  

: مانند این حرف (  بعضی حرفھا  
از فعاالن حـزبـی تشـکـل  " برخی  

ــنــی را بــه   ھـای کـارگــری  عـل
ـیـت حـزبـی   ـرای فـعـال پوششی ب

را نـزنـد  ")  خود تبدیل می کننـد 
ــوران   ــام ــت م کــه گــزک دس

قضـیـه ایـن اسـت  .  امنیتی ندھد 
که ایشان نمی تواند این حـرفـھـا  

چرا؟ میخواھیم به ھمـیـن  .  را نزد 
 .بپردازیم 

ــی   ــت ــن بــخــشــی از چــپ س
تقصیرات را ھـمـه مـتـوجـه ایـن  
میسازد کسی یا کسانـی چـون  

داشتند باعـث بـه  "  تعلقات حزبی "
ــریـانــی یــا   بـن بســت کشــیـدن ج

نـمـونـه بـارز ایـن  .  تشکلی شدند 
ـــوی   ـــات از س ـــع ـــدف ـــا ب ادع
نویسندگانی که سعی کردند در  
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ــدھــایــی در   دولــت طــی بــن
الیـحـه    ٤ ٢ و    ٣٣ تبـصـره ھـای  

ـروی   ـی برنامه توسعه ششم خـود ن
سال کـه    ٢٩ میلیونی جوانان زیر  

ــد و   ــون ــش ــازار کــار مــی وارد ب
ـم   ـی ـق بازنشستگـان را ھـدف مسـت

ـرار داده اسـت  ایـن  .  تھاجم خود ق
الیحه بطور واقـعـی  زنـدگـی و  

معیشت کارگران و کل جـامـعـه  
 .را مورد حمله قرار داده است 

ــق   ــحــق ــحــه ت ــن الی ھــدف ای
سیاست اقتصاد مقاومتی خامـنـه  
ای و در واقع تھاجمی در ادامـه  
تشدید سیاست ریاضت اقتصـادی  
بر گرده کارگران و کـل جـامـعـه  

ــتــه  .  اسـت  ــنـا بـه گـف ھــدف آن ب

ــرای   خــودشــان ایــجــاد مشــوقــه ب
سرمایه گذاری ھـای داخـلـی و  

این تھاجم درعـیـن  .  خارجی است 
ـرد   حال در شرایطی صورت میگـی
که  اقتصادشان به گـل نشـسـتـه  
است و ھوار ھمه شـان از رکـود  
ـبـدیـل آن بـه   اقتصادی و خـطـر ت

 برنامه ششم توسعه دولت و تدارک 
 تھاجمی دیگر به کارگران
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دیماه بیش از ھـزار    ١٣ امروز  

نفر از کارگران رسمی پتروشیمـی  
ــیــر،   ھــای فــن آوران، امــیــرکــب
تندگویان، بوعـلـی، خـوزسـتـان و  
برخی دیـگـر از مـجـتـمـع ھـای  
پتروشیمی در ماھشھـر دسـت بـه  
تجمع اعتراضی زدند و  خـواھـان  
ــررات   ــق ــا در چــھــارچــوب م ــق اب
استخدامی و بازنشستگی وزارت  

ـیـن  . نفت شدند  کـارگـران ھـمـچـن
خواھان ممنوعیت جابجایی محل  
ــی   ــم ــان رس ــارکــن ــال ک ــغ اشــت

ھـای خصـوصـی شـده    پاالیشگـاه 
در پـایـان تـجـمـع امـروز  .  ھستند 

ـیـه،   ـیـان کارگران با صدور یک ب
ـرای تـحـقــوق   ـر تـداوم مـبـارزه ب ب
خــواســت ھــای خــود پــافشــاری  

 . کردند 
ـــن   ـــی ای ـــم ـران رس ــ کـــارگ
پتروشیمی ھا میگویند وضـعـیـت  
مبھمی کـه از زمـان واگـذاری  
این واحدھا به بـخـش خصـوصـی  
ــاعــث   ــه اســت ب صــورت گــرفــت

ھزار نفر از کـارکـنـان    ٦ نگرانی  
پتروشیمی ھا، که پیشتر براساس  
مقررات وزارت نفت بـه اسـتـخـدام  

ھا درآمده بودنـد، شـده    این مجتمع 
کارگران این مـجـتـمـع ھـا    .است 

آذر    ١٣ بارھا از جـمـلـه در روز  
ـری خـواسـت   ـیـگـی امسال برای پ
ھای خود دسـت بـه تـجـمـع زده  

 . بودند 
ـر از    ٣٥ بدنبال تجمع امروز   نف

نمایندگان کـارگـران در مـقـابـل  
ــجــمــع   ــر ت ــداری مــاھشــھ ــرمــان ف

یک ساعت پـس از ایـن  . کردند 
تجمع، معاون فرماندار مـاھشـھـر  
بـا حضــور در تـجــمـع کـارگــران  
اعالم کرد کـه بـه خـواسـتـھـای  
ــیــشــود  ــیــدگــی م . کــارگــران رس

کارگران بـه تـجـمـع خـود پـایـان  
ـیـه ای   ـیـان دادند اما بـا صـدور ب
ــامــات دولــت و   ــق خــطــاب بــه م
نمایندگان مجلـس اعـالم کـردنـد  
که مبارزه برای تـحـقـق خـواسـت  

 . ھای خود را ادامه خواھند داد 
ـروشـیـمـی   ـت تجمع کارگـران پ

 اصفھان  
ــروز   ــران    ١٣ ام دیــمــاه کــارگ

رسمی پتروشیمی اصفھان نیـز در  
اعتراض به وضعیت اسـتـخـدامـی  
نامشخص خود مقابل استـانـداری  

این تـجـمـع    .اصفھان تجمع کردند 
. دو سـاعـت بـه طـول انـجـامـیــد 
ـنـد از سـال     ٨٢ کارگران میگـوی

ــت   ــکــی ــال ــت و م ــدیــری ــه م ک
پتروشـیـمـی اصـفـھـان بـه بـخـش  
خصــوصــی واگــذار شــده اســت  
ـیـمــه   ــتـخـدامـی و ب وضـعـیـت اس
ــن   ــگــی کــارکــنــان ای ــت بــازنشــس
شرکت ھـمـچـنـان نـامشـخـص و  

کارکنان نسـبـت   .بالتکلیف است 
به عملکرد سھامدار اصـلـی ایـن  
ـرض   ـیـز مـعـت شرکت پتروشیمی ن

  .ھستند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٣ ،  ١٣٩٤ دیماه    ١٣ 
  ٢٠١٦ ژانویه    

  کمونيست کارگری ايراناطالعیه حزب 
 

ان چندین پتروشیمی در ماھشھر و کارگر
 اصفھان دست به تجمع زدند
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بحران و پی آمدھای اجـتـمـاعـی  
اش بلند شده است و کارشـان بـه  
ـرنـامـه   جایی رسـیـده اسـت کـه ب
شش ماھه خروج از بحران را داده  
ــرحــھــایــی   انــد و ھــر روز بــا ط
ـرای   ـنـی تـالش دارنـد، ب ـی اینچـن

ـنـد  ـیـدا کـن بـا ھـم  .  خود مفری پ
نـگــاه مــخــتــصـری بــه مــوضــوع   

الیـحـه    ٣٣ و    ٤ ٢ تبـصـره ھـای  
برنامه ششـم تـوسـعـه دولـت کـه  
ــراض   ــت ــروز بــه مــوضــوع  اع ام
ــل شــده اســت،   ــدی کــارگــران تــب

 .بیندازیم 
و تعرض  به  ٣٣تبصره 

 سال   ٢٩نیروی جوان زیر 
ـرنـامـه تـوسـعـه    ٣٣ تبـصـره   ب

ـرنـامـه   ششم، شامل بندھایی از ب
توسعه دولت حامی سرمایه داران  
ـردگـی   و قانونیت دادن بیشتر به ب

این تبصـره، طـرح  .  کارگران است 
ـروی   ـی ـیـمـت ن به حراج گذاشتن ق
ـیـکـار   کار میلیونـی کـارگـران ب

این طرح تحت عنـوان  .  جوان است 
ترغیب کـارفـرمـایـان بـه جـذب  ” 

ـروی کــار جـوانـان و کـاھــش   ـی ن
ـنـگـاھـھـای   ھزینه نیـروی کـار ب

ــصــادی  ــه  “  اقــت ــه از ب ــحــان وقــی
ـر     ٢٩ کارگیری نیروی جوانان زی

درصــدی    ٥ ٢ سـال بـا  کـاھــش  
مزد و قیمت نیروی کار آنـھـا از  
سطح ھمان حداقل دستمـزد چـنـد  
. بار زیر خط فقر سخن مـیـگـویـد 

ـرنـامـه    ٣٣ در  بندھای تبـصـره   ب
 :توسعه ششم چنین آمده است 

ــنــی نــمــودن از     -١ ”  ــث ــت مس
ــیــن   ــیــن کــار و تــام شـمــول قــوان
اجتماعی برای دانش آموخـتـگـان  

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

ـــــارورزی   ـــــوزش ( ک ـــــای    آم ھ
تخصصـی بـدو ورود بـه کـار و  

ھای آموزش عـالـی در    طی دوره 
) ھای خصوصی و تـعـاون   کارگاه 

حداکثر تا دو سال برای ھر یـک  
 .از کارورزان 

ـرای     -٢  تعیین حداقل مـزد ب
ھـای سـنـی    کارگران جدید گـروه 

ـقـه  ( سـال    ٢٩ زیر   ـبـال سـاب کـه ق
بیمه تامیـن اجـتـمـاعـی نـداشـتـه  

و مشمولین طرح اشـتـغـال  )  باشند 
ــومــی   ھــای    اجــرای پــروژه ( عــم

ـــه    عـــام  ـن ــ ـی ـــعـــه در زمــ ـف ــ ـن الـــمــ
ـرســـاخـــت  ـتـــصـــادی،    زیــ ھـــای اقــ

ـریـت مـحـیـط   اجتـمـاعـی و مـدی

زیسـت و بــا مشـارکــت جــوامــع  
ــیــزان  )  مـحــلــی  درصــد    ٧٥ بـه م

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

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

ـبـصـره دسـتـمـزد   ـر ایـن ت بنا ب
سـال تـحـت    ٢٩ نیروی جوان زیر  

ـروھـای دانـش آمـوخـتـه   عنوان نی
ـرار   که  وارد بازار کار میشوند ق

ــرای مــدت دو سـال    ٥ ٧ اسـت ب
درصد میزان حـداقـل دسـتـمـزدی  
ـیـن   باشد که شورایعالی کار تـعـی

ـیــز  .  مـیـکـنـد  حـداقـل دسـتـمـزد ن
ـر خـط   ھمواره رقمی چند برابر زی

ـرتـو  .  فقر است  ـیـب در پ ـرت بدین ت
ـیـونـی   ـل وجود بیکاری وسـیـع مـی

که بارھا حکـومـت از آن تـحـت  
عنوان سونامی بیکاری و بـحـران  
ـر   بیکاری جوانان نام برده اسـت، ب
نیروی جوانان بیکار چـوب حـراج  
زده و با بکار گیری نیروی ارزان  
کار آنان حمله ای وسیع بـه کـل  

 .کارگران را در دستور دارند 
تبصره مورد بـحـث دیـگـر در  
ـبـصـره   برنامه توسعه ششم دولت، ت

است که تعرض به زندگی و    ٤ ٢ 
جالب  .  معیشت بازنشستگان است 

ـیـان امـوال صـنـدوق   است این جان
ـرده   بازنشستگـی را بـه سـرقـت ب

سعید مرتضوی و ھـمـدسـت  .  اند 
او بابک زنجانی میلیاردھـا پـول  
که متعلق به کارگـران اسـت، از  
این صـنـدوق بـه جـیـب زده انـد،  
ــان   ــی ــتــه شــاک کــارگــران بــازنشــس
خصــوصــی امــوال ایــن صــنــدوق  
ھستند، و جنایتکار کثیفی چـون  
مــرتضــوی از دادگــاه قضــایــی  
ــرائــت   ــم ب حــکــومــت دزدان حــک
ــط   ــن وس ــگــاه ای ــگــیــرد، آن مــی
ـنـد کـه   کارگران بازنشسته ھسـت
باید خسارت خالی شدن صـنـدوق  

ــنـد  و بــا  .  بـازنشـسـتـگــی را بـدھ

بیشرمی تمام ھدف از اجرای ایـن  
ـروز  ” تبـصـره را   ـری از ب جـلـوگـی

ــش   ــتــرل و کــاھ ــحــران و کــن ب
ــــدوق  ـن ــــای    مشــــکــــالت صـــ ھ

“ بازنشستگی و تامین اجتمـاعـی 
از جـمـلـه مـوارد  .  اعالم کرده اند 

مھم مورد اعتراض کـارگـران در  
 :این تبصره به قرار زیر است 

مـاه بـه    ٦ افزایش ساالنـه    –

ــنــوات   ــتــگــی و س ســن بــازنشــس
ـنـدھـای   بازنشستگی یـکـی از ب

برنامـه تـوسـعـه شـشـم    ٤ ٢ تبصره  
دولت است و در حال حـاضـر سـن  

سـال    ٢٠ سال با    ٠ ٦ بازنشستگی  
ـقـه اسـت  ـنـکــه  .  سـاب خصـوصـا ای
مــاه بـه سـنــوات    ٦ افـزوده شـدن  

ـــط   ـرای ــ ـــوان ش ـن ــ ـــع ـــت ب ـــدم خ
ــه   ــه ب ــوج ــا ت ــگــی ب ــازنشــســت ب
ـراردادی و   گستردگی کارھای ق
ـیـمـه   عدم پرداخـت مـنـظـم حـق ب
ــــدوق   ـن ـــ ــــه ص ـران ب ـــ ــــارگ ک
بازنشستگی، مشکالت کارگـران  
برای کسب شرایط بازنشسـتـگـی  

ــشــتــر خــواھــد شــد  ــن در  .  بــی ای
ــیــســت کــه تــا ســال    ٦ ١٣٧ حــال

کارگران میتوانستنـد بـا ده سـال  

سابقه کار بازنشسته شـونـد و بـا  
ـرداخـت    ٢٠ تغییر آن به   سـال و پ

ــران بــه   ــمــه کــارگ ــی نشــده حــق ب
صندوق بازنشستـگـی مشـکـالت  
ــرای   ــرای کــارگـران ب بسـیــاری ب

طـبـعـا  .  بازنشستگی بوجـود آمـد 
این مشکالت بر سـر بـازنشـسـتـه  
شدن زنان کارگر نیز وجود خواھد  
داشت و بر اساس منـدرجـات ایـن  

سـال    ٢٠ تبصره و بازنشستگی با  
ـرای آنـان،    ٤٢ سابقه و   سال سن ب

یعنی در شـرایـط بـازنشـسـتـگـی  
سـال    ٣٠ سال سن و   ٥٠ عادی با  

مـاه در    ٣٠ سابقه، در مـجـمـوع  
ساله ششم به آنـھـا    ٥ طول برنامه  

 .اضافه خواھد شد 
در مـورد    ٤ ٢ بند دیگر تبصره  

 ٥ بازنشستـگـان، افـزایـش شـرط  
ـرای   ـر کـاری ب ـیـشـت سال سابقه ب
ــارگــران در   ــگــی ک ــســت ــازنش ب
. مشاغل سخـت و زیـان آوراسـت 

ـنـی   تصویب این بند فشار سنـگـی
ـرای کـارگــران شـاغــل در ایــن   ب
مشاغـل کـه بـخـاطـر نـاایـمـنـی  
محیط کـار ھـمـواره در مـعـرض  
ـرار دارنـد،   ـری ق فرسودگی بیشـت

 .است 
ـنـکـه در ایـن مـواد   بعـالو ای
گفته شـده اسـت کـه از تـاریـخ  
ـیـش   تصویب آن ، بازنشستـگـی پ

 .از موعد نیز ممنوع خواھد بود 
برنامـه تـوسـعـه    ٤ ٢ در تبصره  

ششم دولت جـدا از افـزایـش سـن  
ـیـز   بازنشستگی، مستمری آنـان ن

ـر اسـاس ایـن  .  کاھش می یابد  ب
ــوق   ــزان حــق ــن مــی ــعــیــی طــرح ت
بازنشستگی براسـاس مـیـانـگـیـن  

ـیـن    ٥ حقوق   سال آخر خدمت تـعـی
در گـذشـتـه مـیـزان  .  خواھد شـد 

ــراســاس   ــتــگــی ب ــقــوق بــازنشــس ح
میانگـیـن دو سـال آخـر خـدمـت  

ــره  .  مـحــاسـبــه مــی شــد  و بــاالخ
ـبـصـره   ـر    ٤ ٢ اینکه ماده دیگر ت ب
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ــیــد دارد کــه تــمــامــی   ایـن تــاک
ـــدوق  ـن ـــن صــ ـی ـرکــ ــ ـت ـــای    مشــ ھ

بازنشستگی و تامین اجـتـمـاعـی  
مجـازنـد فـقـط از یـک حـقـوق  
بازنشستگی و یـا مسـتـمـری بـه  

بـه  .  انتخاب خود برخـوردار شـونـد 
ــی کــارشــنــاســان   ــت طــوریــکــه ح
ــن مــاده را   حــکــومــتــی نــیــز ای

بر اسـاس ایـن  .  ظالمانه خوانده اند 
ماده فرضا زنی که شاغل اسـت  
و تـحـت پـوشـش بـازنشـسـتـگــی  
کشوری است و ھمـسـرش تـحـت  
ـرار   پوشش تـامـیـن اجـتـمـاعـی ق
دارد، در صورت فوت ھمسر تنھـا  
می تواند از یکی از این سازمان  
ھا مستمری دریافت کند و ایـن  
وسط حاصل سالھا کار و تـالش  
ـرود  . ھمسر وی به جیب دولت مـی

حتی اتـخـاذ ھـرگـونـه    ٤ ٢ تبصره  
ـری در حـــوزه   ــ ـی ـم گــ ــ ـی تصـــمــ

ھای اجتمـاعـی    بازنشستگی بیمه 
ـنـی    و درمانی را منوط به پیش  بی

ھا و لوایح مـربـوط    بار مالی طرح 
آن کرده و عمـال بـه مـحـرومـیـت  
کارگران از بیمه ھای اجتمـاعـی  
ــیــت   ــیــمــه درمــانــی رســم چــون ب

 .بیشتری میدھد 
ـیـن حـقـوق   ـیـب تـعـی ـرت بدین ت
بازنشستگی به میزان مـیـانـگـیـن  

ــر خــدمـت کــارگــران،    ٥  ســال آخ
ـیـش از   ممنوعیت بازنشستگی پ
موعد، افزایش سن بازنشستگـی،  

سال سابقه کاری بـه    ٥ و افزایش  
شرایط بازنشستگی در کـارھـای  
ــه   ــمــل ــان آور از ج ســخــت و زی
بندھای مورد اعتراض کـارگـران  
در برنـامـه تـوسـعـه شـشـم دولـت  
ــرض بــه   اســت کــه آشــکــارا تــع
زندگی و معیشت ایـن بـخـش از  

در مـقـابـل ایـن  .  کارگـران اسـت 
طرحھایی آشکارا ضد کـارگـری  
ـراض در مـیـان   زمزمه ھای اعـت

ـر  .  کارگران بلند شده اسـت  در زی
ــاد   ــع ــن اعــتــراضــات و اب ــه ای ب

 .اجتماعی آنھا می پردازم 

خواست کارگران لغو فوری 
تبصره ھای برنامه توسعه 

 ششم دولت است
ـران   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
طی بیانیه ای با خواست افزایش  
ـم بـاالی   حداقل دستمزدھا بـه رق
ـیـون و   ـل خط فقر یـعـنـی سـه مـی
ـبـصـره ھـای   پانصد ھزار، بر لغو ت
برنامه توسعه ششم دولت تـاکـیـد  

و این بار نیز اتحـادیـه  . کرده است 
آزاد با ھوشیاری کامل پرچـمـدار  
خواست کل جامعه شده و ضـمـن  
ایستادن در مقابل این تھـاجـمـات،  
کارگران را به مبارزه ای مـتـحـد  

بـایـد  .  و سراسری فراخوانده اسـت 
 .وسیعا به این فراخوان پاسخ داد 

ـبـصـره    ١ ماده   ـرنـامـه    ٣٣ ت ب
توسعه شـشـم دولـت مـربـوط بـه  
ـر   ـروی جـوان زی ـی تعیین دستمزد ن

ــیــزان    ٢٩  درصــد    ٥ ٢ ســال بــه م
کمتر از میزان حداقل دستمـزدھـا،  
ــقــش ایــن صــف   ــر ن ــیــدی ب تــاک
میلیونی کارگران بیکار جوان در  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   مبارزه ب

ــت  ــاس ــزدھ ــم ــعــرض  .  دســت ــن ت ای
ـراضـی   حکومت را بـایـد بـا اعـت

پـاسـخ ایـن  .  سراسری پـاسـخ داد 
گستاخی گسترش مبارزه بر سـر  

و  .  خواست افزایش دستمزدھـاسـت 
این مبارزه ای اجـتـمـاعـی اسـت  
ـرسـتـاران،   که کارگران، معلمان، پ
بازنشستگان، کارگران بیـکـار، و  
بخش عظیم حقوق بگیران جامـعـه  
ـر   که با دستمزدھای چند بـار زی
ــر در فــالکــت و بــی   ــق خــط ف
ـروی   ـی ـرنـد، ن ـب ـنـی بسـر مـی تامی

ـنـد  ـرویـی کـه  .  وسیع آن ھسـت ـی ن
ھمین امروز در جنـب و جـوش و  

نیرویی که در  .  در اعتراض است 
مبارزات خود گامھـای مـھـمـی  
ــتــمــان   ــف ــه و گ ــت ــرداش ــو ب ــل بــه ج
مشترک آن اینـسـت کـه دیـگـر  

ـر   ـر خـط فـق حاضر به زندگی زی
نمونه ھایـش  تـجـمـعـات  .  نیست 

سراسری ھزاران نفره مـعـلـمـان در  
ـر، طـومـار     ٠ ٤ طول یکسـال اخـی

ــر خــواســت   ــر س ــر ب ھــزار کــارگ
ـری ایـن   ـیـگـی افزایش دستمزد و پ
ــنــگ   خــواســت از ســوی ھــمــاھ
کنندگان این طومار، و مبـارزات  
ـراض بـه سـطـح   پرستاران در اعـت

بـطـور  .  نازل حـقـوقـھـایشـان اسـت 
ــراض   ــت مـثــال یـک مــوضـوع اع
پرستاران سطح نازل حـقـوقـھـایشـان  
است و ھمین االن اولتیمـاتـوم داده  

اند که اگر خواستھای آنـھـا کـه  
ــح   ــط ــش س ــه اجــرای ــج ــی در نــت
حقوقھایشـان را افـزایـش خـواھـد  
ــود، اعــتــراضــات   داد، اجــرا نش
سراسری خود را از سـر خـواھـنـد  

بازنشستگان نیز بـارھـا و  .  گرفت 
بارھا با خـواسـت افـزایـش سـطـح  
ــعـــات   ــجـــم ـری شـــان ت ــمــ مســت

 .اعتراضی برپا کرده اند 
سـال کـه در    ٢٩ جوانان زیر  

برنامـه تـوسـعـه شـشـم    ٣٣ تبصره  
ـرار   دولت ھدف مستقمیم حـمـلـه ق
ــم در   ــروی مــھ دارنــد، یــک نــی
اعتراض بر سر خـواسـت افـزایـش  
ــن   ــمــزدھــا و عــقــب زدن ای ــت دس

ـنـد  بــه عـبــارت  .  تـعـرضـات ھسـت
روشنتر مـیـزان حـداقـل دسـتـمـزد  
مساله ھمه بخش ھای کارگـری  

جــدا از  .  و کــل جــامــعــه اســت 
تبصره ھای برنامه توسعه شـشـم،  
ـر سـر مـیـزان   ھمین امروز بحث ب

حداقل دستمزدھا نیز داغ اسـت و  
بـدون شــک طــرح شــش مــاھــه  
خروج از بحران دولت و طـرحـھـای  
ریاضت اقتصادی دیگرش، میزان  
ـر   حداقل دستـمـزدھـا را ھـم در ب

ـیـز  .  خواھد گـرفـت  نشـانـه اش ن
ــه   ــا ده درصــد ب ــھ ــن تــن ــی ــعــی ت
ــای زیــر خــط فــقــر   ــمــزدھ دســت

ــت اســت  ــدان دول و در  .  کــارمــن
بحثھایشان در مورد میزان حداقـل  
ـرخ   دستمزدھا ، اشـاره شـان بـه ن

درصد اعالم شـده   ٤ ١ تا    ١٣ تورم  
ــت  ــزی اس ــک مــرک ــان ــه  .  ب ک

ادعایشان کاھش بیشتر نرخ تـورم  
است تا بر اساس آن سطح حـداقـل  

این  .  دستمزدھا را پایین تر بیاورند 
ـر ارزش   در حالیست که مالیات ب

درصد اعالم کـرده    ٩ افزوده را ھم  
بدین ترتیب بحث ھـا اسـاسـا  . اند 

ـتـا   ـر مـحـور افـزایــش نـھـای   ١٢ ب
ــر    ھــزار تــومــان    ٧٢٠ درصــد ب

. دستـمـزد کـنـونـی مـی چـرخـد 
نتیجه اینکه امسال خبر چنـدانـی  
ــتــمــزدھــا   از افــزایــش حــداقــل دس

ـنـکـه   .  نخواھد بـود  و خـالـصـه ای
این جانیان بیشرمانـه از رقـم سـه  
میلیون و ھفتصد ھزار تـومـان بـه  
ــر ســخــن   ــوان نــرخ خــط فــق ــن ع
ـنـد و در تـدارک ادامـه   میگـوی
ـر   ھمان روال ھر ساله و تحمیل فـق
ـر بـه کـارگـران و تـحـمـیـل   بیشت
ـر   ـر ب ـق ـر خـط ف دستـمـزدھـای زی

 .آنانند 
ــای   ــی شــوراھ ــون عــال کــان
اسالمی و پادوھای خانه کـارگـر  
نیز به عـنـوان یـک جـانـب سـه  
ـیـن   ـبـه گـرایـی مسـخـره تـعـی جان
ــران در   ــمــزد کــارگ ــت حــداقــل دس
شورایعالی کار یـک پـای ایـن  

ـیـب  .  رایزنی ھا ھستند  ـرت بـدیـن ت
ـر   ـیـاردر و شـکـم سـی ـل مشتی می
تحت عنوان شورایعالی کار جمـع  
ـرخ فـروش   ـر ن شده و میخواھند ب
نیروی کار کارگران چوب حـراج  

نکته اینجاست که امسـال  .  بزنند 
حتی تمرکز بحثشان بر روی خط  

بلکه ھمه تاکـیـدشـان  .  فقر نیست 
ــت و   ــر رکــود اقــتــصــادی دول ب

 .طرحھای خروج از بحران است 
ـر   خارج کردن نیروی جـوان زی

سال از دایره شمول قانون کـار    ٢٩ 
ـرداخـت   برای دو سال و تصویـب پ

ــر از    ٥ ٢  ــت ــتــمــزد کــم درصــد دس
میزان حداقل دستمزدھا به آنان را  
باید در پرتـو ایـن اوضـاع دیـد و  
ـر بـه   خود مقدمه تھـاجـم وسـیـعـت

ــت  ــارگــران اس ــل ک ــخ  .  ک ــاس پ
ــه آزاد   ــحــادی ــطــور کــه ات ــان ھــم
کارگران نیز اعـالم کـرده اسـت،  
ـیـه   مبارزه متحد  و سراسـری عـل
این تھاجمات و طرحھایی از ایـن  
ـر سـر   دست و گسترش مـبـارزه ب
. خواست افزایش دسـتـمـزدھـاسـت 

ـیـن   ـرای چـن صف خـودمـان را ب

 ....برنامه ششم توسعه دولت 
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کــارگــر  ٢٠٠٠بــیــش از 

چــنـــد مـــعـــدن شـــھــرســـتـــان 
ــنــان در کــرمــان در  کــوھــب
اعتراض به عدم پرداخـت سـه 
ماه معوقات مـزدی خـود از 

دیـمـاه بـطـور  ١٢روز شـنـبـه 
ھماھنگی و ھمزمان دست به 
اعتصاب و تجمع اعـتـراضـی 

کارگران معدن ھشونـی  .زدند
در کوھبنان نیز اعـالم کـرده 
بودند که اگـر تـا ظـھـر روز 
شـنـبـه حـقــوق آنـھـا پـرداخــت 
ــع اعــتــصــاب  ــه جــم نشــود ب
 .کنندگان خـواھـنـد پـیـوسـت

کارگران معدن زمستان یورت 
غرب در آزادشھر و کـارگـران 
معدن زغال سنگ ملـچ آرام 
ــه  ــیــز دســت ب ــان ن ــی در رام
اعـتــصـاب زده و در مـقــابــل 

فرمانداری ھای این دو شھـر 
دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضــی 

 . زدند
بعد از اعتصابات گسترده 
و پی در پی کارگران بـرخـی 
از مـــعــادن زغـــال ســـنـــگ 
شھرستان کـوھـبـنـان، ایـنـبـار 
کارگران چند معدن دست بـه 
اعتصاب یکپارچه و متحدانه 

از رفـتـن بـه تـونـل  ای زدند، 
ھــای حــفــر زغــال خــودداری 
کردند و در مقابل در ورودی 

در تجمـع .  معدن تجمع کردند
روز شنبه کارفـرمـا قـول داد 
که یکماه حقوق کارگـران را 
ــردازد امــا کــارگــران روز  بــپ
یکشنبه نیز دست بـه تـجـمـع 
زدند و خواھان پرداخت حداقل 

 . دو ماه حقوق خود شدند
گفته میـشـود ھـنـگـامـی 

که کارگران ایـن سـه مـعـدن 
دولــتــی از مســئــوالن مــعــدن 
درخواست حقوق میکـنـنـد بـه 
آنھا اعـالم مـی کـنـنـد کـه 
شرکت ذوب آھن اصفھان پـول 
ذغال خریداری شده را به مـا 
نـپـرداخــتـه اسـت و مسـئــوالن 
ذوب آھن نیز گفـتـه انـد کـه 
آھن ما به فروش نـمـی رسـد 
اگر می خواھید به جای پول 
 ! بــه شــمــا آھــن مــی دھــیــم

 
کارگران معدن زغال سـنـگ  
زمستـان یـورت شـمـال غـرب در  
ــان و   ــســت ــان گــل آزادشــھــر اســت
کـارگـران مـعــدن زغـال سـنــگ  
ـیـز امـروز   ملچ آرام در رامـیـان ن

دیمان دست به اعتـصـاب زده    ١٣ 
و در مقابل فـرمـانـداری ایـن دو  
شـھـر تـجـمـع کـردنـد و خـواھـان  

مـاه حـقـوق    ١٠ پرداخـت فـوری  
ـر ایـن حـق  .  معوقه شدند  عالوه ب

بیمه کارگران نیز با تاخیـر چـنـد  
ماھه به تامین اجتماعی پرداخـت  

ـرچـه   می  ھـای    شود و عـمـال دفـت
درمانی تعداد زیادی از کارگـران  

کـارگـران   .فاقد اعتبار شده است 
ھمچنین بـه نـحـوه اجـرای طـرح  
ـراض   ـنـدی مشـاغـل اعـت طبقه ب

ـنـد کـه  .  دارند  کارگران مـیـگـوی
حـقـوقشـان پــس از اجـرای طــرح  
ـری   ـی ـنـدی مشـاغـل تـغـی طبقه ب

 . نکرده است 
اعتصاب ھـمـزمـان کـارگـران  
معادن کرمان یک گـام بـزرگ  
به پیش در جھت مـتـحـد شـدن و  
دست زدن به اعتصابات بزرگ و  

ـــه ای اســـت  ـق ــ ـــط ـن ـــزب  .  مــ ح
کمونیست کارگری از مـبـارزات  
ـیـه   کارگران معادن قـاطـعـانـه عـل

ــرمــایــان حــمــایــت   دولــت و کــارف
میکنـد و آنـھـا را بـه تشـکـیـل  
مجمع عمـومـی بـویـژه در حـیـن  
ـری   ـم گـی ـرای تصـمـی اعتصاب ب
جمعی، ارتباط فشرده نماینـدگـان  
معادن مختلف و حضور اعضـای  
ـران در   ــانـــواده ھـــای کـــارگــ خ

ــد  ــخــوان ــجــمــعــات فــرامــی ــن  .  ت ای
ــران را   ــارزه کــارگ ــب اقــدامــات م
. بسیار قوی تر و موثرتر میکـنـد 

حزب از کارگران مـعـادن، بـویـژه  
نسـل جـوان خــانـواده ھــای آنــھــا  
ـر از   ـیـشـت میخواھد که ھـرچـه ب
ــمــاعــی و   ــای اجــت ــق مــدی ــری ط
ـیـن از طـریــق تـمــاس بــا   ھـمـچــن
ـررسـانـی   تلویزیون کانال جدید خـب
ــنــد کــه   ــن ــنــد و کــمــک ک ــن ک
اعتراضات کارگران ھرچه بیشتـر  

 . در ھمه جا منعکس شود 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٣ ،  ١٣٩٤ دیماه    ١٣ 
 ٢٠١٦ ژانویه    

 .مبارزه ای آماده کنیم 
 

اعتراض کارگران 
بازنشسته در مقابل 

تعرضات دولت با الیحه 
 برنامه توسعه ششم

ـبـصـره   ـرنــامـه تـوسـعــه    ٤ ٢ ت ب
ششم دولت تعـرض بـه مـعـیـشـت  
کارگران بازنشسته است و تبعـات  
ـر ھـزاران   اجتمـاعـی آن دامـنـگـی
کارگر در آستانه بازنشستـگـی و  

در  .  خانواده ھایشـان خـواھـد شـد 
مقابل این تعرضات جنب و جوش  
ـراضـی در مـیـان ایـن   ھای اعـت
کارگران دارد در جـریـان اسـت و  

از جـمـلـه از  .  دارد شکل میگیرد 
سوی کارگران فـوالد خـوزسـتـان  
ـیـه ایـن   ـراضـی عـل کمپینی اعـت

ـیـن   تعرضات و بازنگـری در قـوان
بازنشستگی برپـا شـده  اسـت و  
زمزمه گسترش ایـن کـارزار بـه  
دیگر مراکز کارگری در جـنـوب  
.  و در شھرھای دیگر وجـود دارد 

ـراضـی   در بخشی از  نـامـه اعـت
مربوط به این کارزار چنین آمـده  

 :است 
کارگران معلمان پرستـاران و  ”

ـرنـامـه  مزد بگیران   با توجه به ب
توسعه ششم، دولت اعتدال وامـیـد  
ــن   ــی در نــظــر دارد کــه در قــوان
بـازنشــســتـگــی بــازنـگــری کــرده  
وبرخی از مزایای بـازنشـسـتـگـی  
را از شمول حقوقی ما کـارگـران  
ودیگر اقشار مزد بگیر را تعـدیـل  
کند، واین درحالی است کـه مـا  
ــوق    ــق ــن ح ــی ــون بــا ھــم ــن ــم اک ھ

ـتـصـاد خـانـواده را بـا مشـقــت   اق
فراوان می توانیم در ھـر مـاه بـه  

 .پایان برسانیم  
ـراض   در این نامه ضـمـن اعـت
ـیـشـنـھـادی الیـحـه   ـرات پ به تغیی
برنامه تـوسـعـه شـشـم در قـانـون  
بازنشستگی جمھوری اسـالمـی،  
کارگران خواھان کنـار گـذاشـتـه  
ـرحـــھـــا شـــده و   شـــدن ایـــن طــ

ـر  “:مینویسند  ما اقشار حقوق بگـی
اعتراض خود را به دولت یـازدھـم  
ــم و خــواھــان ایــن   ــیــداری اعـالم م
ھستیم که نه تنھا از ایـن الیـحـه  
ـلـکـه در   صر ف  نـظـر کـرده ،ب
ــم زدن یــک زنــدگــی   جــھــت رق
ـر   انسانی  برای اقشار مـزد بـگـی
ـم،   اعم از کارگر، کارمـنـد، مـعـل
پرستار ودیگر کوشندگان عـرصـه  

ی خــدمــت وصــنــعــت، کــوشــا  
 .“باشد 

بـازنشــســتـگــان یـک بــخــش  
بـارھـا و  .  معترض جامعه ھستند 

ــلــب   ــردن ط ــقــد ک ــرای ن بــارھــا ب
ـرای افـزایـش سـطـح   ھایشان و ب
دریـافـتـی ھـای خـود دسـت بــه  
تجمع و اعتراض زده اند و یـک  
ـیـمـه درمـانـی   خواست مھم آنان ب

ـرنـامـه  .  است  پیش کشیده شـدن ب
ــرصــتــی   تــوســعــه شــشــم دولــت ف
مناسب برای اتـحـادی سـراسـری  
ـرحـق کـارگـران   حول خواستھای ب

ـراضـاتـی  .  بازنشسته است  بـا اعـت
ـبـصـره ھـای   متحد و سـراسـری ت
ـرنـامـه تـوسـعـه   ضد کـارگـری ب

ـم  ـی ـیـمـه  .  ششم دولت را کنار زن ب
ــتــی، مــعــادل   بــازنشــســتــگــی دول
حداقل دستمزد رسمـی، بـه ھـمـه  

سالی کـه فـاقـد   ٥٥ افراد باالی  
حقوق بازنشستگی ھستنـد، بـدون  
ھیچ قید و شـرطـی بـایـد تـعـلـق  
گیرد و ھمانطور که مـعـلـمـان، و  

کارگـران در مـبـارزاتشـان اعـالم  
کـرده انـد، در شـرایــط کـنــونــی  
میزان آن نباید از خط فقر یـعـنـی  
سه میلیون و پانصد ھـزار تـومـان  

ـیـز  .  کمتر بـاشـد  بـازنشـسـتـگـان ن
ـروھـای مـھـم مـبـارزه   یکی از نی
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

 .ھستند 
ـیـز بـایـد   سن بازنشسـتـگـی ن

سـال    ٥٥ برای زنان و مـردان بـه  
و در کارھای سـخـت  .  تقلیل یابد 

و زیان آور کارگران با سابقه کـار  
ـرخـورداری از   کمتـری امـکـان ب

و  .  بازنشستگی را داشته بـاشـنـد 
ــگــی مــعــادل   ــت ــازنشــس ــوق ب ــق ح
باالترین حقوق دریـافـتـی در دوره  
اشتغال کارگران باشد و سطـح آن  
ــا افــزایــش ســطــح   ــاســب ب ــن مــت
ـم گـردد  . دستمزدھا ھر ساله ترمـی

کارگران بازنشسته باید از یـک  
ـرخـوردار   زندگی شایسته انسـان ب

 .باشند 

 ....برنامه ششم توسعه دولت 
 4از صفحه  
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ــکــلـــی بـــه نـــام   ــانـــون  "  تش ک
ـنـد  "  نویسندگان ایران  فعالیـت کـن
حـکـیـمـی ھـم  .  مطرح شده اسـت 

که خود یکی از اعضای کانـون  
ـر اسـت   نویسندگـان در دوره اخـی
ھمان ادعا را اکـنـون بـه عـنـوان  
ــاکــامــی   ــل ن ــن دلــی ــھــم تــری م
ــنــد   ــری مــان ــھــای کــارگ ــل تشــک
. کمیته ھماھنگی مطرح میکنـد 

ایشان ھم به شیوه دیـگـر دوسـتـان  
ھـمـیـن  " نویسنده اش مدعی است  

مسئله بود که این کمیته ھـا را  
ــرقـه ھـای ایــدئـولــوژیـکــی   بـه ف
تبدیل کـرد کـه ھـریـک رو بـه  
ــا گــروه   ــک حــزب ی ســوی ی

در این مورد حق  ".  سیاسی داشت 
کامال با ناصر اصغری است کـه  
میگوید تحت حاکمیتی کـه ھـر  
گونه نسبت داشتن با یک حـزب  

ــجــا  ( و گــروه ســیــاســی   ــن در ای
ـیـسـتـی  بـھـانـه بـه دســت  )  کـمـون

حکومت میدھد تا متھمین به آن  
را به سختـی مـجـازات کـنـد از  
ـیـدانـه مـطـرح   سوی حکیمی الق

اما در پشت این القیدی  .  میشود 
ـیـدن   ھدف مھمی است و آن کـوب
ھر گونه جریانی و کسانی اسـت  
ــیــت و حــزب دفــاع   کــه از حــزب

خط اساسی حـکـیـمـی  .  میکنند 
ـــا   ـرش ب ــ ـی ــ ـــه اخ ـب ــ در مصـــاح

ـر  " پروبلماتیکا " ـنـد ھـمـیـشـه ب مان
ضد حزب سیاسی طبقـه کـارگـر  

ـنـده شـاخـص  .  است  حکیمی نمـای
 .این جریان است 

ــریــن بــخــش  ــت بــازســازی   " مـھــم
کـنـار  "  ی ایران   چپ درون جامعه 

ــر بــورژوازی از   ــی ــفــاس زدن ایــن ت
ـران اسـت  امـا  . جنبش چپ در ای

ــرار اســت   ــبــه ای کــه ق مصــاح
فـھـم  " روشنگری کند تا مثال به  

منجـر  "  ی کارگر   مختصات طبقه 
شود ابتدا به ساکن بر این اسـاس  
شکل گـرفـتـه کـه سـعـی دارد  
ـبـش چـپ   مھمترین مانع در جـن
ایران را مـتـشـکـل شـدن حـزبـی  

این  ادعـا کـه از  .  معرفی کند 
فرط تکرار نخ نما شده است امـا  
ـتـاده اسـت؛   از دھان بورژوازی نیف
اکنون از زبان حـکـیـمـی بـازگـو  

ــود  ــش ــه  .  مــی ــاحــب ــن مص در ای
حکیمی تا آنجا پیش میـرود کـه  
ــری و ادامــه   ــتــی شــکــل گــی ح
اعتصابات  مـھـم کـارگـری در  

حـمـایـت  " را به پشتـوانـه    ٥٧ سال  
معرفی میکند تـا  "  مالی بازاریان 

ـبـش   این بخش مھم از تـاریـخ جـن
. کارگری را تحقیـر کـرده بـاشـد 

اینھا ھمه بی دلیل نیست ھمیشه  
جریانـی کـه ایشـان شـاخـص آن  
ھستند خواستند ثابت کنند طبقـه  
کارگر در ایران حقیر و بـی افـق  
ـبـالـه رو جـریـانــات مـرتـجــع   و دن

ــمــی در  .  بــورژوازی اســت  حــکــی
ـر ایـن    ٨٨ مورد انقالب سال   ھم ب

بـخـش  :"  نکته تاکیـد مـیـکـنـد  
ی کارگر در ایـن    مھمی از طبقه 

جنبش فعال بودند، ولی متشـکـل  
ــاص   ــارھــای خ ــد و شــع ــودن نــب

ـر    خودشان را نداشتنـد، تـحـت  ـی تـأث
شعارھای جنبش سبز و مشخصـا   

مـثـال  ھـمـان  .  طلبان بودنـد   اصالح 
ـقـاتـی   کسی که بـه لـحـاظ طـب

ی نیروی کار بود، شعـار    فروشنده 
 !«یا حسین، میرحسین »: داد   می 

باید به او گفته می شد تـو کـه  
ــداری چــرا شــعــار کــار   کــار ن

ــه ی  !  دھــی   نــمــی  ــل ــئ ــتــی مس وق
ـلـب در    جنبـش از مـحـدوده  ـق ی ت

انتخابـات خـارج شـده، شـمـا ھـم  
 !" شعار خودت را بده 

ــعــی کــه   ــی ــراض وس ــت در اع
ـبـود جـمـھـوری   مسئله بـود یـا ن
اسالمی به کف خیـابـان کشـیـده  
ــارگــر   ــان از ک ــود، ایش ــده ب ش
ـتـه    میخواھد که شعار خودش، الب
نه سرنگونی جمـھـوری اسـالمـی  
! بلکه درخواست کار، را می داد 

ایشان اصال دوسـت نـدارد یـادآور  
شود که در ھمان خـیـابـان شـعـار  
ـیـه داده   ـق مرگ بر اصل والیت ف

ایشان اصال نمی خـواھـد بـه  . شد 
دی    ٦ خودش یادآور شود که در  

ھمان سال حـکـومـت تـا آسـتـانـه  
سرنگونی کشانده شد و ایـن چـه  
ـر   ربطی به شـعـار یـا حسـیـن مـی
حسین دارد کـه خـواسـتـار دوران  
طالیی امام جـمـھـوری اسـالمـی  
ــه   بــود؟ ایشــان نــمــی خــواھــد ب
خواننده خود یاد آور شود کـه در  

بازاریان خواب نمـا نشـده    ٥٧ سال  
بـودنــد کــه کــمــک مــالــی بــه  
کارگران کنند بلکـه ایـن قـدرت  

اگـر  (  این طبقه بود که بازاریـان  
را بـه  )  کـمـکـی کـرده بـاشـنـد؟ 

مـن شـاھـد  .  تمکین کشانده بـود 
ــه مــردم در   ــودم ک ــی ب عــیــن
تظاھراتھا صـنـدوقـھـای کـمـک  
مالی به کـارگـران سـازمـان داده  

ـر  " بودند چون میخواستند از   رھـب
ـنـد "  سر سخت  . خود حـمـایـت کـن

اگر بازاریان در این مـورد خـاص  
ــعــد از   ــد ب ــاشــن کــاری کــرده ب
ـران از   استقبال تـوده ای مـردم ای
ـفـت بـوده  . اعتصابات کـارگـران ن

ایشان باید به خاطر داشته بـاشـنـد  
که رفسـنـجـانـی و بـازرگـان بـه  
عنوان نمایندگان بازاریان در پاییـز  

ـر حـکـومـت    ٥٧  ـت بـا ھـلـی کـوپ
ـرده شـدنـد   نظامی وقت به آبادان ب
تا ھر جـور شـده اعـتـصـابـات را  

ــد  ــن کــاری کــه در آن  .  بشــکــن
ناموفق بودند و اینھا ھـمـه جـلـوه  
ـقـه کـارگـر   ھایی از قـدرت طـب

قدرتـی کـه ھـیـچـگـاه از  .  است 
ــریــانــی کـه حــکــیــمــی   سـوی ج

ـنـده آن اسـت ھـیـچـگـاه   بـه  نمـای
ـقـه   رسمیت شناخته نشده بلکه طب

و پــا و فــاقــد  دســت  ای بــی  
 .شده آگاھی طبقاتی معرفی  

اما این قدرت مشکـلـی کـه  
ـقـا ایـن بـود کــه بــه   ــی داشـت دق
صورت حزب سیاسـی مـتـشـکـل  

برای ھمین قدرت سـیـاسـی  .  نبود 
ــقــه کــارگــر رفــت  ــب . از کــف ط

مقدس سازی در عین حال تحقیـر  

قدرت واقـعـی کـارگـران  یـک  
ـران   ـتـی ای شیوه جاافتاده چپ سن

تالش خـود حـکـیـمـی در  .  است 
ـتـه ھـایـی کـه در   یکی از کمـی

شـکـل گـرفـت، نـمـونـه    ٨٠ دھه  
سـر و  .  گویایی این مسئله اسـت 

صدا راه انداختند که خود کارگر  
باید حزب سیاسی اش را تشکیل   
ـفـکـران   دھد و گر نه حـزب روشـن
ـقـه اسـت کـه در پـی   جدا از طب
ـیـسـتـی   ـن ـی ایجاد حکومـت اسـتـال

گـویـا حضـور کـارگـر بـا  . است 
دسته پینه بسـتـه تضـمـیـن ھـمـه  
جانبه میدھد که آن حزب مـوفـق  

گفتند و نوشتنـد ایـن  .  خواھد بود 
حزب حتما باید دفتـر در جـنـوب  

ـرجـیـحـا سـه  ( شھرداشته بـاشـد   ت
) راھی پاسگاه نعمت آبـاد تـھـران 

ـنـد  .  نه خیابان انقالب به باال  ـت گـف
و نوشتند و تـوھـیـن کـردنـد کـه  
ـنـد   کمونیستھا در پـی ایـن ھسـت
ـقـه کـارگـر بـه   که با جنبش طـب
قدرت سیاسی برسند تا خود بـعـد  

از نوع آنـچـه در  "  طبقه جدیدی " 
شـوروی بــوجــود آمــد، تشــکــیــل  

ـنـد، چـون  .  دھند  گفتند و نـوشـت
ـقـه   ـیـسـتـی طـب ھنوز افق سوسیـال
کارگر شکل نگرفـتـه، بـایـد اول  
ـقـه   فرھنگ سـازی شـود و طـب
ـرد   ــ ـی ـرار گــ تـــحـــت آمـــوزش قــ

ــبــه  (   حـکــیــمــی در ایــن مصــاح
ــنــد کــه   ــیــک ــیــد م مــا در  تــاک

بـر  اساسنامه کمیته ھماھـنـگـی  
ـم  ـی ،  ) فرھنگ سازی تاکید داشت

ــنــد   تـا شـایــد روزی کســی مـان
ـنـد شـرایـط   حکیـمـی اعـالم کـن
فراھم شده است و حـاال مـیـشـود  
انقالب کارگـری، بـا صـددرصـد  
ــروزی، راه انــداخــت  ــی ! امــکــان پ

ـیـه   ـر عـل ـلـی کـه ب یکی از دالی
ـقـه کـارگـر در   متشکل شدن طب
حزب کمونیستی تاکـیـد مـیـشـد  
این بود که احزاب سیاسـی مـدام  
دچار انشعاب میشوند، گویا اگر  
حزبـی کـارگـری خـالـص بـاشـد  
انشعاب نمی شـود، در صـورتـی  
در ھمان تشکلی که حکیمی در  
ـقـش داشـتـه   ـری آن ن شکلی گـی
ـرفـــت   و  انشـــعـــاب صـــورت گــ

ھیچکس ھم پاسخ نداد کـه چـرا  
ضمانت کـارگـری عـمـل نـکـرده  

ــعــضــا کســانــی  .  اســت  ــه ب ــت ــب ال

زیرکانه اشاره کردند کـه در ایـن  
کمیته خاص کسی که کـارگـر  

 !!نبوده خود حکیمی بوده 
محسن حکیمی دسـت و دل  
ــنــد و مــی گــویــد   ــیــک بــازی م
مخالفتی با این ندارد که کسـی  

داشـتـه بـاشـد ولـی  "  تعلق حزبی " 
" در پرانتز " باید تعلق حزبی اش را  

بگذارد و پـاک وارد تشـکـالت  
ــر ایشــان شــود  ایشــان  !  مــورد نــظ

پیشنھاد میکنند این افراد حزبـی  
میتوانند خواستـار ایـن شـونـد تـا  
ـنـی شـود   حزب شان قانونی و عل
نه اینکه وارد تشـکـیـالت مـورد  

خیلی ببخشیـد  .(  نظر ایشان شوند 
که نمی دانستیم میشود این کار  

ــم کــرد  خــب پــیــشــنــھــاد  )  ؟ ! راھ
ـقـی   ـی میکنیم یکباره کمیته تـحـق
یا تفتیشی بسـازنـد تـا مـطـمـئـن  
ـیـن اشـخـاصـی   شونـد یـک چـن

ـقـات را   ـل " در پشـت  " اینگونه تـع
میگذارند تا دیگر این بـالھـا سـر  

ـقـت  !  چنین تشکالتی نیـایـد  ـی حـق
این است این ھا ھمه بھانـه اسـت  
ـنـد  . تا ناکامی خود را توجیه کن

ـر   ـتـدا ب تشکیالتی که از ھمان اب
این اسـاس شـکـل گـرفـتـه کـه  
ـقـه کـارگـر را   تشکل مـھـم طـب
ـیـجـه ای جـز   ـت منکر شود اگر ن
ناکامی داشته باشد جای تعجـب  

ـرای  .  است  تشکلی که اسـاسـا ب
شکـل گـرفـتـه    "فرھنگ سازی "

ھیچگاه نـمـی تـوانـد بـه ایـجـاد  
. تشکالت کارگری منـجـر شـود 

تشکلی که از ھمان ابتدا جـبـھـه  
ـیـه دسـتـاوردھـای   ـر عـل گیریش ب
تاریخی طبقه کارگـر بـاشـد، بـه  
تجربه ثابت شده است کـه نـاکـام  

حکیمی نـمـی تـوانـد  . خواھد بود 
ـنـد  ـیـان کـن . غیر از آنچه گفته ب

ـیـسـت کـه   اصال ھم برایش مھم ن
این حرفھا گزک دست نیروھـای  

مـھـم ایـن اسـت  .  امنیتی میدھد 
که ھمه ھدف سیاسی حکـیـمـی  
ـقـه   نوعی، علیه متشکل شدن طب
کارگر در حزب سیاسـی خـودش  

ـران  .  است  ـتـی ای اساسا چپ سـن
ـیـسـت "  ". قائل به چنیـن امـری ن

حیات این چپ بر اساس ھـمـیـن  
 . تئوریھا است 

ـنـد   حکـیـمـی ھـا نـمـی تـوان

 !القیدی عاقالن
 

 یاشار سھندی

 1 از صفحه 

 8صفحه  
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  ٢٠١٥ در آخـریـن روزھـای سـال  
ـم کـه دو   ـم گـرفـت باالخره تصـمـی
فیلم دیدنی و الـھـام گـرفـتـه از  
اعتصابات تأثیرگذار معـدنـکـاران  

ــم  ــن ــی ــب ــم .  آمـریــکــا را ب ــل ــی ھــای    ف
Matewan )  و  ) وان   میتSalt 

of the  earth ) نمک زمین .( 
ـیـات، در مـیـان   در عرصه ادب
ـر،   ـئـات ـم، ت ـل ـی کوھی از رمـان، ف
ـره کـه بـه   نقـاشـی، شـعـر و غـی
مبارزات کارگران پرداخته باشـنـد  
ـلـمـی کـه   ـی به ندرت رمان و یا ف
ارزش دیدن و یـا خـوانـدن داشـتـه  

ـم  . باشد برخورد می کنیم  ـل ـی دو ف

ـلـمـھـایـی   ـی فوق از دیدنی ترین ف
ھستند که یـک عـالقـمـنـد بـه  
ـنـد   مسائـل کـارگـری مـی تـوان

ـم الـھـام  .  ببیند  ـل ـی داستان ھر دو ف
ــبــارزات کــارگــران   ــتــه از م گــرف

ــه  " مــعــدنــکــار اعضــای   اتــحــادی
  (UMWA)"  معدنکاران آمریکا 

ھستند که ھنوز ھم از اتـحـادیـه  
 . ھای رادیکال است 

ــم   ـل ـی کـه در    Matewanف
سـاخـتـه شـده اسـت    ١٩٨٧ سـال  

داستان مبـارزه کـارگـرانـی اسـت  
انـد    که بـه تـازگـی مـوفـق شـده 

اتحادیه خود را سازمـان دھـنـد و  
در مقابل کارشکنی و جـنـایـات  
ــد  ــن ــت . رٶســای مــعــدن مــی ایس

داستان فیلم اما تنھـا بـه مـبـارزه  
ـران خـالـصـه   معدنکـاران بـا مـدی

ــواده .  شــود   نــمــی  ــش خــان ھــای    نــق
ـقـش   کارگران در ایـن مـبـارزه، ن
ـران کـارگـری در   فعالین و رھـب

ــرانــی کــه   ــتــحــد کــردن کــارگ م
ـرای شـکـسـتـن   رٶسای مـعـدن ب
ـیـن   اعتصاب از ایتالیـا و ھـمـچـن
ـپـوسـتـی کـه از   کارگـران سـیـاھ
ایاالت جنـوبـی آمـریـکـا بـه ایـن  

آورده بـودنـد،   (Matewan)شھر  
ـم را فـوق الـعـاده جـذاب   این فیل

بخش جـذاب دیـگـری  .  می کند 
ــش   ــه نــق ــن ب ــت ــم، پــرداخ ــل از فــی
ـیـف   جاسوسان و نقشـه ھـای کـث
مدیریـت اسـت کـه کـارگـران و  
ـیـن کـارگـری بـا درایـت و   فعـال
ـر آب   ـقـش ب ھوشیاری آنـھـا را ن

ــنــد  ــن ــیــن  .  مـی ک ـم ھــمــچــن ــل ــی ف
ـلـف از   ھمدستی مـقـامـات مـخـت
دولتھای محلی، ایالتی و فـدرال  
با رٶسای معدن را به خـوبـی بـه  

 .تصویر می کشد 
ـم، مـادر   ـل ـی در بـخـشـی از ف
یکی از جوانانی که توسط اراذل  
ـتـل   ـریـت بـه ق و جنایتکاران مـدی

ــش    مــی  رســد، در مــراســم دفــن
ــقــط مــی : " گــویــد   مـی  خــواســت    ف

ــتــه   یــک زنــدگــی انســانــی داش
چـنـان    Matewanفیلم  ".  باشد 

دیدنی است که بیننده، بخصـوص  
اگر کمـی بـا مسـائـل و تـاریـخ  
مبارزاتی کارگران آشـنـا بـاشـد،  
صحنه به صحنه اشـک شـادی  
ـنـده جـاری   ـن ـی و غم  بر صورت ب

 .می کند 
در  "  نمک خـاک " فیلم دوم،  

قرن گـذشـتـه و تـوسـط    ٥٠ دھه  
گروھی از دست اندرکاران سینمـا  
ـیـسـم در   که توسط پروژه مـکـارت
ـرار گـرفـتـه بـودنـد   لیست سیاه ق

فیلمی سیـاه و  .  ساخته شده است 
سفید و فوق العاده دیدنی عمومـا  
زندگـی کـارگـران  مـکـزیـکـی  
ـرار   ـبـعـیـض ق االصلی که مورد ت

. اند را به تصویر مـیـکـشـد   گرفته 
ـیـن   تأکید اصلی فیلم بر نقش تعی
ــده زنــان و خــانــواده ھــای   ــن ــن ک
کارگران اعتصابی در به پیروزی  
.  رساندن اعتصاب کارگران اسـت 

رادیکالیسم کارگران و بخـصـوص  
رھبران و فعالین این اعـتـصـاب و  
ــان   ــشــی کــه زن ــیــن نــق ھــمــچــن
ــن   کــارگــران بــرای خــود در ای
ـــد،   ـن ـتــ ـتـــصـــاب قـــائـــل ھســ اعــ
محدودیتھای سیاستھای اتحادیـه  

گرائی را دور مـی زنـد و آنـجـا  
ــریــت احــکــام قــانــونــی   کــه مــدی
متعددی برای شکستن اعتصاب  

می گیرند، خـانـواده ھـا دخـالـت  
ــر   ــقــول کــاراکــت ـنــد و ب ــن مـی ک
اصلی فیلم که ھمسـر یـکـی از  

برای ھـمـسـران  " معدنکاران است،  
ـرای آمـوخـتـن   ـر از درس ب آنھا پ

 ". است 
ـر اتـحـاد  "  نمک خاک "  ھم ب

کارگران مـعـادن دیـگـر کـه در  
ـنـد، بـا کـارگـران   اعتصاب نیسـت
اعتصابی تأکید می کند ونشـان  
میدھد  که چگونـه کـارگـرانـی  
که در اعتصاب نیستند ھـم  بـا  

حضور در جاھایی که الزم بود و  
ھم با فرستادن کمکھـای مـالـی  
از جاھای دورتر، ادامه اعتـصـاب  

 . را ممکن ساختند 
نـورمـا  (   Norma Raeفیلم  

ـم در ھـمـیــن  )  ری  ــل ـی سـومـیـن ف
ــه   ــط ــارگــران  ( راب ــصــاب ک اعــت
ـیـش  )  آمریکا  است کـه سـالـھـا پ

دیده ام، اما ھنوز ھم بـخـشـھـایـی  
ـم  .  از آن روبرویم قراردارند  ـل ـی این ف

ـم   نشان میدھد که چگونه تصـمـی

و پافشاری کارگران و بخصـوص  
ـر   عزم و اراده یک فـعـال و رھـب

ــم   ــه اس ،  Normaکــارگــری ب
ـیـق   ـیـن سـازمـانـدھـی دق وھمـچـن
کارگران در یک مـحـیـط کـار،  
ــدر و ضــدکــارگــر   ــل ــریــت ق مــدی

 . شرکت را شکست داد 
دیدن این سه فیلم فوق الـعـاده  
تماشایی را به ھمه عالقمندان بـه  
ــش کــارگــری و   ــل جــنــب مســائ
ـری   ـراب بخصوص به کسانی که ب
ــلــه شــان اســت،   و عــدالــت مشــغ

 سه فیلمی که باید دید 
 "فقط می خواست یک زندگی انسانی داشته باشد "

 ناصر اصغری
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درک کنـنـد چـپ در ایـران  
ما شـاھـد شـکـل  .  بازسازی شده 

ـم   ـی گیری چپ اجتمـاعـی ھسـت
ـنـه ھـا فـعـال   که در ھـمـه زمـی

ـبـش  .  است  شاھد مدعای ما جـن
ھای حـقـوق کـودک، مـحـیـط  
ـیـه   زیست، زنان، دانشجویـی، عـل
. مذھب و فرھنگ حـاکـم اسـت 

این چـپ اگـر مشـکـلـی دارد  
اتفاقا ھمیـن اسـت کـه بصـورت  
حزبی ھنوز نتوانسـتـه مـتـشـکـل  

فرق ایـن چـپ بـا چـپ  . شود 
سنتی این است که  اگـر ھـنـوز  
شھرھا آلودگـی مـحـیـط زیسـت  
دارند، بھانه نمی آورد کـه یـک  

ــلــق  " درون مــا  کســانــی در   تــع
داشتند، برای ھـمـیـن بـه  "  حزبی 

ــلــکــه   ــم، ب ــیــدی ــرس اھــداف مــان ن
ــه حــکــومــت را   ــق ــیــمــا ی ــق ــت مس
ـیـده انـد کـه مسـبـب ایـن   چسـب
ــبــت بــار اســت  ــیــت مصــی . وضـع

ـنـد و   ـن حکیمی ھا این را می بی
ــن   ــچ جــای ای خــود را در ھــی
ـرای ھـمـیـن   جنبشھا نمی یابند ب
ـیـه تشـکـل   مستقیمـا ھـنـوز عـل

 .حزبی زبان می گشایند 
ـروز را   ما امـا کـارھـای دی
انجام ندادیم که به تحسین عـقـل  

ما بـه عـنـوان  .  امروزمان بپردازیم 
ــان چــپ مــدرن و   یــک جــری

ــه   ــالش کــردیــم ک امــروزی ت
ــــه   ـروزمــــان ب ـــ کــــارھــــای دی
ــرســد  ــنــی ب ـی . دسـتــاوردھـای مــع

ــیــه   ــل ــیــه اعــدام و ع ــل مـبــارزه ع
ـیـه   سنگسار، حقوق کودک، عـل

اینھـا  ....  حجاب علیه مذھب و  
ھمه دستاوردھای چپ مـدرن و  
ـقــه کـارگـر یـعـنــی   ـبـش طـب جـن
کمونیسم کارگری است کـه در  
ــســت کــارگــری   ــی حــزب کــمــون

اگـر ھـنـوز  .  متشکل شـده اسـت 
" تصـرف " کارگران ایـن حـزب را  

ـفـاق   نکرده اند بـه مـوقـع ایـن ات
امیدواریم حکیـمـی  .  خواھد افتاد 

ھـا چـنـد سـال دیـگـر عـقـل آن  
روزشان به ایشان یادآور نشود که  
دیروز کجا ایسـتـاده بـودنـد، کـه  
امروز این گونه از کـل جـامـعـه  

ـتـن، از  . عقب مانده اند  از ما گف
 !ایشان نشنیدن 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

کـلـمـه  " در مطلبی نـوشـت کـه    ٢٠١٥ گاردین در اواسط دسامبر  
ـنـامـه    ٢٠١٥ سوسیالیسم در سال   بیش از ھر کـلـمـه دیـگـری در لـغـت

Merriam – Webster    ـر سـایـت  ".  شده بود )  جستجو ( سرچ ـی سـردب
گوید که جستجوی کلمه سوسیالیسم در چند سال گذشـتـه    مزبور می 

ـرار داشـت؛ امـا در سـال   و    ٢٠١٥ در لیست لغات پر جستجو شـده ق
بخصوص بعد از اولین مناظره کاندیداھای ریاست جمـھـوری از حـزب  

 .درصد افزایش یافت   ١٦٩ دمکرات آمریکا، جستجوی این لغت  
ـبـود "  کلمه سال " اما  "  سوسیالیسم " سـایـت مـزبـور  .  این دیکشنری ن

ـبـال حـمـلـه  " ایسم "را پسوند  " کلمه سال " انتـخـاب کـرد، چـرا کـه بـدن
 سیاه پوست در کلیسائی در    ٩ تروریستی به پاریس، قتلعام  

 "سوسیالیسم" جستجوی 

را بـه  "  ھـا   خـانـه کـارگـری " بحث بر سر افزایش دستمزد بار دیگـر  
ھـای    رسـانـه .  صدر اخبار مربوط به مسائـل کـارگـری کشـانـده اسـت 

. انـد   را تو بوق کـرده "  نمایندگان کارگران در شورای عالی کار "دولتی  
ـبـال  "  نمایندگان " منظورشان ھم از این   ـنـد کـه بـدن ھمان پادوھایی ھست

ھـای    با ھـمـکـاری انـجـمـن   ٦٠ ھای کارگری در دھه    سرکوب تشکل 
اسالمی و کارفرمایان، فعالین و رھبران کارگری را شناسـائـی و بـه  
ـراض و اعـتـصـابـات   سازمان اطالعات معرفی کردند تـا جـلـوی اعـت

ھای دولتی گاھا از ایـن پـادوھـا اخـبـار و    رسانه .  کارگری را بگیرند 
ـرای مـثـال  .  تواند غلط انداز باشـنـد   کنند که می   بیاناتی منتشر می  ب
کـارگـران در  : " اخیرا در گزارشی نوشتـه بـود " مھر "خبرگزاری دولتی  

مشمول قانون کـار اعـالم    ٩٥ جدیدترین نشست پیرامون بسته مزد سال  
ـیـن مـزد    ٥ کردند در قالب یک طرح پلکانی   ـبـال تـعـی سـالـه بـه دن

ـنـی نـخـواھـنـد    منصفانه و تحول مزدی بوده و از این خواسته عقب  نشـی
غالمرضا عباسی، دبیرکل کـانـون عـالـی  "  کارگران " منظور از  ." کرد 

ھـای    ھای صنفی کارگران ایران است که یکی از زیرمجـمـوعـه   انجمن 
این گفته ظاھـرا رادیـکـال اسـت؛ چـرا کـه  . اصلی خانه کارگر است 

گـویـد و عـقـب ھـم نـخـواھـنـد    ای مـی   سفت و سخت دارد از مطالبـه 
ھـیـچ  .  ھیچگونه اسراری را فاش نکرده است .  اما دروغ است ! نشست 

کارفرمائی امروز در ایران وضعیت ذلتبار معیشتی کارگران را انـکـار  
ـنـده کـارگـران " اینھا ھر سال بعنوان  .  کند   نمی  ـریـن  "  نمـای ـبـارت ـت ـر خـف زی

ـنـد  .  امضا میگذارند "  حداقل دستمزد "شرایط به نام   کـارگـران مـی دان
ای، ربیعی، رفسنـجـانـی    که عوامل خانه کارگر به ھمان اندازه خامنه 

 .و احمدی نژاد دشمن کارگران ھستند 

" ھا خانه کارگری: "تأکید
 !نماینده کارگران نیستند

ـتـی   ـرگـزاری دول بـه چشـمـم خـورد، مـربـوط بـه  "  مـھـر " یکی از خبرھایی که این ھفته در سـایـت خـب
ـلـی از جـمـلـه    ٦٠ میلیون ایرانی باالی    ١.٥ دھد    آمارھا نشان می : "نویسد   می . بازنشستگان بود  سال بـه دالی

 ."گردند   تمایلی به بازنشستگی ندارند و دوباره به بازار کار برمی ... تامین نبودن، نیازھای معیشتی،  
ـنـجـا    اند می   درباره نکته باال و نکات زیاد دیگری که در گزارش فوق آمده  توان بسـیـار نـوشـت؛ امـا  ای

ـردن از دوران   ـراحـت و لـذت ب ـرای اسـت فقط این را میخواھم تاکید کنم که،  سیستمی که ھیچ امکانی ب
سیستمی که زندگـی را نـه  .  گذارد، سیستم بیرحمی است که باید از بیخ و بن عوض شود   بازنشستگی نمی 

تنھا بر کارگران جوانان جویای کار تلخ و تباه کرده، بلکه حتی کارگران در سن بازنشستگـی را ھـم راحـت  
 !نمی گذارد، شایسته انسان نیست 

 بازنشستگان جویای کار

ـروریسـم " ،  " فاشیسـم " کاروالینای جنوبی و عروج دانلد ترامپ، سه کلمه   ـر  "  راسـیـسـم " و  "  ت از کـلـمـات پ
انتخاب شـود، بـا سـه  " کلمه سال "بعنوان  " ایسم "کلمه ای که باعث شد    ٧ جستجوی  . جستجوی دیگر بودند 

 .شود   تکمیل می " کمونیسم "و  " کاپیتالیسم "،  "فمنیسم "کلمه  
دھـد    برای سالی نو که سوسیالیسم و کمونیسم را فـراخـوان مـی     واقعه ای امیدوار کننده، مھم و خجسته 

 . تا نقطه پایانی باشد بر جنایات تروریسم، فاشیسم و راسیسم 

 

 
 !القیدی عاقالن

  6از صفحه  
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محاکمه سه معلم معترض 
محمد رضا نیک نژاد، 
محمود بھشتی و مھدی 

 بھلولی
ـتـشـر شـده از   ـر مـن بنا بر خـب
ـران   سوی کانون صنفی معلمان ای

محمد رضا نیـک نـژاد،  ) تھران (
محمود بھشتی و مھدی بھلـولـی  
که در تابستان گذشته در جـریـان  
ــمــان   ــل ــرده مــع ــت ــراضــات گس ــت اع
دستگیر شده بودند، قرار اسـت در  

دادگـاه    ٢٨ دی ماه در شعبه    ١٣ 
در بنـدی  . انقالب دادگاھی شوند 

ـفـی   از این اطالعیـه کـانـون صـن
ــن   ضــمــن اعــالم حــمــایــت از ای

 : معلمان چنین آمده است 
ــان  .  ١ "  ــم ــعــل ــات م ــالــب مــط

برخواسته از وضعیـت مـعـیـشـتـی  
آنان و وضعـیـت نـابسـامـان نـظـام  
آموزشی است، لذا مـعـلـمـان حـق  
دارند برای بھبود وضعیت خـود و  
ــــد   ــــه رون ــــوزان ب ــــش آم دان
ـنـد و   موجود،اعتراض مدنی نـمـای
نباید نمایندگان معلمان را به ایـن  
ـرار   دلیل،مورد پیـگـرد قـانـونـی ق

 ."داد 
 
 

 
محکومیت علی فائض پور، 

ماه  ٨فعال کارگری به 
 زندان

بنا بر اخبار منتشر شده علـی  
فائض پور، فـعـال کـارگـری در  
تبریز از سوی شـعـبـه دو دادگـاه  
ـریـزبـه ریـاسـت قـاضـی   انقالب تب

ـیـه  ” ایمانی به اتـھـام   ـیـغ عـل ـل ـب ت
ــظــام  ــس  “  ن ــاه حــب ــه ھشــت م ب

مـھـر مـاه    ١١ او در   .محکوم شد 
در مقـابـل مـنـزل شـخـصـی     ٩٤ 

ـیـش   ـت ـف خود بازداشت و پـس از ت
ـریـز   ـب منزل بـه اداره اطـالعـات ت

قرار بازداشـت مـوقـت   .منتقل شد 
مـھـر    ١٨ این فعال کارگری در  

از سوی محـمـد زاده ی    ٩٤ ماه  
دادسـرای    ٢٠ آلمالو بازپرس شعبه  

عمومی و انقالب تبریز بـه مـدت  
علی فائـض   .یک ماه صادر شد 

ــه قــرار   ــورپــس از اعــتــراض ب پ
بازداشت موقت خـود و رد آن از  
ـقـالب   سوی شعبه دوم دادگـاه ان

ـنـد     ١٢ و سـپـس    ١٣ تبریز بـه ب
ـقـل و   زندان مرکزی این شھر منت

ـرار    ١٦ در  آبان ماه سال جاری با ق
ـیـون تـومـانـی از    ١٠٠ وثیقه   ـل می

حضــور در   .ایــن زنــدان آزاد شــد 
مراسم خاکسپاری شاھرخ زمانـی  

 از چھره ھای شناخته شده  

ــه در زنـــدان   ــارگــری ک ک
رجایی شھر جان باخت،  از جملـه  

 .دالیل بازداشت وی بوده است 
 

احضار داود رضوی عضو 
ھیات مدیره سندیکای واحد  

 به دادگاه
ـتـشـر شـده از   ـر مـن بنا بر خـب
سوی سندیـکـای شـرکـت واحـد  
داود رضوی از اعضـای ھـیـات  
مدیره این تشکل کـارگـری کـه  

ــه دادگــاه    ٢٤ بــرای روز   آذر ب
احضار شده بود ، پس از مراجـعـه  

  ٢٣ به او ابـالغ گـردیـد کـه در  
بـه  .  دی ماه محاکمه خواھد شـد 

او ابالغ شده است که در این روز  
اجتماع و تبانی به قصـد  " به اتھام  

اقدام علیه امنیت کشور و ایجـاد  
اخالل در نظم و آرامش عـمـومـی  
ــریــق حضــور در تــجــمــعــات   از ط

. محاکمه مـی شـود "  غیرقانونی 
و عمده اتھـام حضـور در تـجـمـع  
مقابل وزارت کـار و شـھـرداری  

یـادآور مـی شـود در  .  بوده اسـت 
ــکــا   ــدی ــه ســن ســه ســال گــذشــت
کارگران شرکت واحد روز جھانی  
ــای   ــه ھ ــان ــای کــارگــر را در پ
ــرکــت واحــد بــا   ــرانــی ش اتــوبــوس
ـنـدگـان جشـن گـرفـتـه   حضور ران
 است و با برپایی تجمع کارگری  

در مقابل وزارت کار خـواھـان  
افزایش عادالنه دستمزد کارگـران  

ــوده اســت  ــن بــرای  .  ب ــی ــچــن ــم ھ
ـبـات مسـکـن چـنـدبـار در   مطـال
مقابل شھرداری و شـورای شـھـر  

 .کارگران تجمع کرده اند 
ـیـن   جمھوری اسـالمـی فـعـال
ـرض را   کارگری و معلمین مـعـت
ــیــکــنــد،   ــر و زنــدانــی م ــتــگــی دس
ـیـن کـارگـری و   ـران و فـعـال رھب
ـلـف مـبـارزات   عرصه ھای مـخـت
اجتماعی را زیر فشار مـیـگـذارد  
ـری   ـیـشـت تا بتواند فقر و فالکت ب
ـلـکـه    را به مردم تحمیل کند، تا ب
روزنه ای برای خروج از رکـود و  

ـیـدا کـنـد  در مـقـابـل  .  بحرانش پ
ــر روز   ــراضــات کــارگــری ھ ــت اع
ـر شـده و دامـنـه اش بـه   وسیـعـت
مراکز کلیدی کارگری کشـیـده  

 شده و مقابل مجلس و مراجع  

دولتی به محل تجمـعـات ھـر  
. روزه کارگری تبدیل شـده اسـت 

ــرض بــا   ــردم مــعـت کـارگــران و م
ـنـد   ـتـوان گسترش اعتراضاتشان می
ـم را در ھـم   ماشین سرکوب رژی

 . شکنند 
احضار و تھدید و مـحـاکـمـه  

ـرض    کارگران و  مـعـلـمـان مـعـت
ھمھ  .  باید فـورا مـتـوقـف شـود 

دانی، معلمان   کارگران زن
بـایـد    دربند و زندانیان سیاسی 

 .فورا آزاد شوند 
 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

 ژانویه    ٢ ،  ٩٤ دی    ١٢ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی ٢٨٣اطالعیه شماره 
 

   کارگریمعلم و تعدادی از فعالین سه احضار، محاکمه و محکومیت 

 

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

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

com.now-them-free://http 

 

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 
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بازنشسته ھـا  موقعیت اقتصادی   
ـر   ـروز بـدت در دولت روحانی روز ب

روزنه ھای زندگی امـن  .  میشود 
دوره بازنشستگی مسدود شـده و  
ــر از   ــف ــیــون ن ــل ــی چـالــش چــنــد م
کارگران و کارمنـدان زن و مـرد  
بازنشسته برای بقا و حـق حـیـات  
ــر شــده   بـا دولــت روحـانــی، حـادت

 !است 
ھزار نفر از بـازنشـسـتـه ٨٥

ھای تـحـت پـوشـش صـنـدوق 
بازنشسنگـی فـوالد بـیـش از 
سـه مـاه اسـت کـه حـقـوقــی 

 .دریافت نکرده اند
بـحـران مـالــی و کــمـبــود 
نـــقـــدیـــنـــگـــی در صـــنـــدوق 
بازنشستگـی فـوالد بـیـش از 

نـتـیـجـه .  سه سـال شـروع شـد
بـرای ھشــتــاد و پــنــچ ھــزار 
بازنشسته ، سـخـت تـر شـدن 
شرایط معیشتی، با دریـافـت 
نـکـردن حـقـوق ھـایشـان شـده 

از ســوی دیــگــر عــدم .  اسـت
پرداخت ھزینه ھای درمـانـی 
بازنشـسـتـگـان تـحـت پـوشـش 
صندوق بازنشستـگـی فـوالد، 
روند ارائه خدمات درمانی را 
بــا مشــکــالت عــدیــده ای 

 . مواجه کرده است
بازنشستگان فوالد حـقـوق 
خـــرداد، تــــیـــر، مــــرداد و 
ــر  ــاخــی ــا ت ــورمــاه را ب شــھــری

در .  دریـــافـــت کـــرده انـــد
شرایطی آذر ماه ھم به اتـمـام 
رسیده،  ده ھـا ھـزار نـفـر از 
بازنشستگان بیش از سـه مـاه 
است حقوقی دریـافـت نـکـرده 
انــد و بــه آنــھــا اعــالم شــده 
بودجه پرداخت مھر و آبـان را 

 .  ندارند
 

دست بازنشستگان به حقوق 
مھر و آبان نرسیده و نمی 

 رسد
یکی از اعضـای کـانـون 
ھای فوالد چالش نقدیـنـگـی 

ھزار بازنشسته را بـه ٨٥برای 
  «این شکل بیان کـرده اسـت؛

شوکت الله آزادی، نـمـایـنـده 
ھای فوالدی و معدنـی  کانون

کشــور در گــفــت و گــو بــا 
خبرنگار جماران با اشـاره بـه 
این که دست بازنشستگان بـه 
حقوق مھر و آبـان نـرسـیـده و 

صـنــدوق :  نـمـی رســد، گـفــت
بازنشسـتـگـی فـوالد تـاکـیـد 
دارد کـــه پـــول الزم بـــرای 
پرداخت حقوق بازنشستگان را 

 .»ندار
 

 »صندوق بازنشستگی«
 خالی شده

ھـزار  ٨٥حقوق سه ماه  
ــرداخــت  بــازنشــســتــه فــوالد پ

بازنشسته ھـا خـواھـان .  نشده
حقـوق ھـای خـود شـده انـد، 

صـــنـــدوق « مـــیـــگـــویـــنـــد 
!  خـالـی شـده » بازنشسـتـگـی

ادعای دولت و مجـلـسـی ھـا 
توجیه گر شرایط و موقـعـیـت 
صندوق ھـای بـازنشـسـتـگـی 

ھــزار   ٢٠مـیـگـویـنـد؛ .  اسـت
میلیارد تومان برای پـرداخـت 
مطالبات بازنشستگـان فـوالد 
اختصـاص یـافـتـه کـه تـنـھـا 

میلیارد تومان منابع در   ٣٠٠
اختیار این صندوق قـرار داده 
شده و این مدیرعامل صندوق 
است که از پـرداخـت مـابـقـی 

. کنـد این مبلغ جلوگیری می
مدیر عامل کسی نیست جـز 
یکی از صدھا دست اندرکـار 
اولـیــگــارشــی صــنــدوق ھــای 
بــازنشــســتــگــی و تــامــیــن 
اجتماعی از سـنـخ مـرتضـوی 
ھا که میلیـاردھـا تـومـان از 

 . این صندوق ھا را دزدیده اند
ـــف  ـــل ـــخـــت ـــای م ـــھ ـــت دول
درجــمــھــوری اســالمــی یــد 
طوالیی در غارت صندوقھای 
بازنشستـگـی و بـیـمـه ھـای 
اجتماعی دارند که پـرداخـتـن 

به آنھا از حوصله این نوشـتـه 
 .خارج است

 
 ! بحران در مجلس

احـمــد ســالـک یـکــی از 
ــھــا گــفــت ــن ــس نشــی : مــجــل

ـــوق «  ـــرداخـــت نشـــدن حـــق پ
بازنشستگان فـوالد بـه یـک 

ایـن .  بحران تبدیل شـده اسـت
وضعیت با توجه به انتخابـات 

دولـت .  پیش رو صحیح نیست
ـــوق  مـــلـــزم اســـت کـــه حـــق
بــــازنشــــســــتــــگــــان و از 
کــارافــتــادگــان را از مــحــل 
درآمدھای عمومـی پـرداخـت 
کند اما حقوق بازنشـسـتـگـان 
فوالد بیش از سـه مـاه اسـت 

دستور  .که پرداخت نشده است
پرداخـت حـقـوق تـوسـط وزیـر 
خـطـاب بــه بـانــک مـرکــزی 
صادر شده اسـت ولـی آقـای 
اکرمی مانع پـرداخـت حـقـوق 
.  بازنشستگان فوالد شده است

اکـــرمــــی عضــــو شــــورای 
جـامـعـه روحـانـیـت " مرکـزی 

 .  است" مبارز
 

به شتر مرغ گفتند بار 
مرغم، : ببر، گفت 

 ! شترم: بپر، گفت : گفتند 
این ضرب المـثـل مصـداق 
جواب دولت و مجلسی ھا بـه 
. معضالت بازنشسته ھا اسـت

پرداخت نکـردن بـیـش از سـه 
ھزار بازنشـسـتـه ٨٥ماه حقوق 

فوالد به یکی از بـحـرانـھـای 
. دولت روحـانـی تـبـدیـل شـده

بازنشسته ھا خواھان پـرداخـت 
حقوق ھایشان شده اند، دولـت 
و مــجــلــسـی ھــا در مــقــابــل 
میگویند؛ مقصـر دولـت دھـم

ــــژاد(  ــــدی ن ــــت، )  احــــم اس
بــازنشــســتــگــی مــیــگــویــنــد؛ 

زودھنگام با ارفاق پنچ سـال 
ــــه دوره  ــــن ب ــــیــــوســــت و پ
بازنشستـگـی، اشـتـبـاه بـوده، 

دولت روحانی برای گـریـز از 
ھــزار و  ١٩پــرداخــت طــلــب 

میلیارد تومانی صـنـدوق ٧٠٠
بازنشـسـتـگـی بـه سـنـاریـوی 

دولــت دھــم "  مــقــصــر" ســریــال 
 . است، پناه برده است

دولت باید بدھی ھایش را 
مساله بازنشستـه ھـا . بپردازد

کـــارگـــران .   ھـــمـــیـــن اســـت
ــن  ــی ــام ــرای ت ــســتــه ب ــازنش ب
مــایــحــتــاج خــود، ھــمــســر و 
فرزندانشان به حقوق مـاھـانـه 
که خود در قبال آن بـیـش از 
بیسـت تـا سـی سـال نـیـروی 
ـــار  ـــی کـــارشـــان را در اخـــت
کارفرما گذاشتـه انـد، نـیـاز 

ــد جــنــگ  و دعــوای .  دارن
مدیر عامل و مجلسی ھـا و 
دولت بـه بـازنشـسـتـگـان بـی 

ــازنشــســتــه ھــا .  ربــط اســت ب
حقوق ھای پرداخـت نشـده را 

 . میخواھند
 

جمھوری اسالمی دشمن 
 !بازنشسته ھا است

چگونگـی بـرخـورد و یـا 
تعـامـل بـا دوران سـالـمـنـدی  

ایـجـاد امـیـد بـه .  مھم اسـت
زندگی در میـان سـالـمـنـدان، 
باال بردن کـیـفـیـت و شـرایـط 
ــی،   ــاع ــم ــت ــصــادی و اج ــت اق
مالک رابطه نظام حـاکـم بـا 
سالـمـنـدان و بـازنشـسـتـه ھـا 

در ایران تحت حاکمیت .  است
جــمــھــوری اســالمــی اغــلــب 
سالـمـنـدان بـه دلـیـل شـرایـط 
نامطلوب اقتصادی ناچار بـه 

ــازار کــار مــی  حضــور در ب
با وجود اینکه انتظار .   شوند

مــی رود بــازنشــســتــگــی بــا 
دوران استراحت و خروج افـراد 

ھـای اقــتـصــادی  از فـعــالـیــت
 ٩٠ھمراه باشد امـا در سـال 

درصــد از کــل   ٢١بـیــش از 
سال خـواھـان   ٦٠افراد باالی 

اشتغال دوباره و یا مشـارکـت 
این میزان .  اقتصادی بوده اند

درصـد و   ٣١.٣٧در شھـرھـا 
ــز  ــی ــا ن ــاھ ــت  ١٣.٣٥در روس

 .درصد بوده است
دغــدغــه ھــای مــالــی و 
نــداشــتــن درآمــد کــافــی در 
دوران کھولت و بازنشستـگـی 

افزون .  بسیار آزار دھنده است
بر این، عدم پرداخت حقوق ھا 
بــرای مــدتــھــای طــوالنــی ، 
ناتوانی از تامـیـن مـعـیـشـت، 
رفاه و تفریح سبب فشارھـای 

 . روحی و جسمی خواھد شد
فراھم آوردن شرایطـی کـه 
بــتــوانــد وضـــعــیــت مــالـــی 
بازنشسته ھا را بھبود بخشد، 
ایجاد شرایطـی کـه بـتـوانـنـد 
اوقات خود را به نحو موثر و 
مثبت پر کنند و نـیـز ایـجـاد 
محیطی آرام که بتـوانـد فـرد 
را از دغدغه ھـای مـادی و 
روحی دور سازد ، مھـمـتـریـن 
ـــمـــنـــدان و  ـــیـــازھـــای ســـال ن
. بـــازنشـــســـتـــگـــان ھســـتـــنـــد

جــمــھــوری اســالمــی بــجــای 
ایجاد این شرایط، با پـرداخـت 
نـکــردن حــقــوق و مســتــمــری 
بـازنشــســتـگــان، و بـا ایــجــاد 
پائین ترین خدمات پزشکی و 
درمانی عمال دشمنی و ستیز 
ــمــنــدان و  ــا ســال عــمــیــقــی ب
بازنشسته ھا را در کـارنـامـه 

این نظام ضد .  سیاه خود دارد
بازنشـسـتـه ھـا و سـالـمـنـدان 

 .است

 در حاشیه اخبار کارگری
 

 ! دولت روحانی علیه بازنشسته ھا
 

 نسان نودینیان   

 

 يک دنيای بھتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اعتراضات

کارگر معادن زغال  ٢٠٠٠اعتصاب ھمزمان 
 !سنگ کوھبنان

کـارگـر مـعـادن اصـلـی  ٢٠٠٠دی بیش از ١٢
بـه نشـانـه ...  چشمه پـودنـه، پـابـدانـای جـنـوبـی و

اعتراض از رفتن به داخـل تـونـل ھـای حـفـر زغـال 
خودداری کردند و خـواھـان پـرداخـت مـعـوقـات دو 

 . ماھه خود شدند
 

تداوم اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران 
معدن شمال شرق ملچ آرام رامیان مقابل 

 فرمانداری
دی   کارگران معدن شمال شـرق مـلـچ آرام ١٣

ماه حقوق پرداخـت نشـده  ١٠رامیان، در اعتراض به 
یکی   .مقابل فرمانداری شھرستان رامیان جمع شدند

از دی مـاه سـال :  از کارگران معترض می گـویـد
گذشته تاکنون ھیچ حقوقی دریافت نـکـرده ایـم و 
ھمه زندگی مان با گرفتن اجناس نسیه می گـذرد 
تاجاییکه دیگر حتی یک قرص نان را نسـیـه مـی 

کارگر دیگری در حالیکه دفترچه بیـمـه اش  .خریم
حـق بـیـمـه ھـایـمـان را :  در دستش بود، می گـویـد

پرداخت نکرده اند و دفترچه ھایمان تـمـدیـد نشـد و 
 .اعتباری ندارد

 
نفر از کارکنان پتروشیمی ھای  ١٠٠٠تجمع 

 ماھشھر
ــان رســمــی ١٠٠٠:   دی ١٢ ــفــر از کــارکــن ن

واحدھای پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصـی 
منطقه آزاد مـاھشـھـر، در اعـتـراض بـه آنـچـه کـه 
نامشخص بودن وضعـیـت اسـتـخـدامـی آنـھـا عـنـوان 

در ایـن اجـتـمـاع  کـه از   .شود، تجمع کـردنـد می
کـم  دی مـاه بـرکـزارشـد، دسـت ١٢و نیم  ٨ساعت 
ھای بندرامام، بوعلی  نفر از کارگران مجتمع ١٠٠٠

سینا، امیرکبیر، تندگویان، اروند، فـجـر خـوزسـتـان، 
تجمع اعتراضی  در .  مارون و رازی شرکت داشتند

منطقه آزاد اقتصادی ماھشھر برگزار شـده  ٤سایت 
از زمان واگذاری مدیریـت و مـالـکـیـت ایـن .  است
ھـا  ھا به بخش خصوصی وضعیت استخدامی آن واحد

با ابھامـاتـی مـواجـه شـده اسـت و ھـمـیـن مسـالـه 
موجبات نگرانی کارکـنـان رسـمـی ایـن واحـدھـای 

 .برگرفته.اقتصادی را فراھم کرده است
 
 
 

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پتروشیمی 
 اصفھان
دی  صد نفر از کارکنان رسمی پتروشیـمـی  ١٣

اصــفــھــان در اعــتــراض بــه وضــعــیــت اســتــخــدامــی 
نامشخص خود مقابل اسـتـانـداری اصـفـھـان تـجـمـع 

صـبـح  ١٠تـا  ٨در این تجمع که از ساعت  .کردند
به طول انجامید، حدود صد نفر از کارکنان رسـمـی 

براسـاس اظـھـارات . پتروشیمی اصفھان شرکت کردند
 ٨٢کارکنان رسمی این واحد پتروشیـمـی، از سـال 

که مدیریت و مالکیت پتروشیمی اصفھان به بـخـش 
خصوصی واگذار شده است وضعیت اسـتـخـدامـی و 
بیمه بازنشستگی کارکنان ایـن شـرکـت ھـمـچـنـان 

به گفته این کارکنان، .  نامشخص و بالتکلیف است
عالوه بر نامشخـص بـودن وضـعـیـت اسـتـخـدامـی و 
بازنشستگی، کارکنان نسبت به عملکرد سـھـامـدار 

از  .اصلی این شرکت پتروشیمی نیز معترض ھستند
ھـا  قرار معلوم این سھامدار در حال حاضر مـیـلـیـارد

ھا و تامین اجتماعی بدھکـار اسـت  تومان به بانک
و به ھمین دلیل در پرداخت حق سـنـوات و مـزایـای 

 .کارکنان تعلل ورزیده است
 

تداوم تجمع کارگران معدن ذغال سنگ 
 قشالق آزادشھر »شمال شرق«

شـمـال « دی کارگران معـدن ذغـال سـنـگ  ١٣
قشالق آزادشھر  به دلیل تاخـیـر در پـرداخـت  » شرق
ماه از حقوقشان، دست به تجمع اعتراضی مقابـل ١١

 .فرمانداری شھرستان آزادشھر زدند
 

 اعتصاب کارگران سد گلمندره
دی کارگران سد گلمـنـدره گـرمـه بـه عـلـت ١٣
ماھه در پرداخت حق و مـطـالـبـات خـود و  ٥تعویق 

عــدم انــعــقــاد قــرارداد، دســت از کــار کشــیــده و 
اعتراضات خود را بـه فـرمـانـداری ایـن شـھـرسـتـان 

 .رساندند
 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری معدن 
 زغال سنگ زمستان یورت

دی اکارگران پیمانکاری معدن زغال سنـگ ١٢
در اعتـراض بـه )  قشالق( زمستان یورت شمال غرب 

ماه از مطالبات مزدی خود مقـابـل  ١٠تعویق حدود 
معوقـات مـزدی .  فرمانداری آزاد شھر تجمع کردند

و ھـفـت مـاه در سـال  ٩٣شامل سه ماھه آخر سال 
شـود و عـالوه بـر ایـن حـق بـیـمـه  می)  ٩٤(جاری 

کارگـران نـیـز بـا تـاخـیـر چـنـد مـاھـه بـه تـامـیـن 
ــرداخــت مــی ــبــع آن  اجــتــمــاعــی پ ــه ت شــود کــه ب

ھای درمانی تعداد زیادی از کارگران فاقد  دفترچه
یـکـی دیـگـر از دالیـل اعـتـراض  .اعتبار شده است

امروز کارگران معدن قشالق نحوه اجرای طرح طبقه 
چرا که آنان معتقدند حقوقشان . بندی مشاغل است

پـس از اجـرای ایــن طـرح ھـیــچ تـغــیـیـری نـکــرده 
بـه    ٨٣ھمچنین حق اجرای این طرح در سـال . است

ھزار تومان بـه کـارگـران  ٥٠٠تا  ٤٠٠مبلغ  حدود 

 .داده نشده است
 

پنجمین روز اعتصاب کارگران ایستگاه راه 
دراعتراض )شرکت کیسون(آھن شھر ورزنه
 !ماه حقوق٦به عدم پرداخت

اجرا (  دی اعتصاب کارگران شرکت کیسون ١٢
–کـنـنـده پـروژه دو خـطـه کـردن راه آھـن شـبـنـم 

ایستگاه راه آھن شھر ورزنه،دراعتراض بـه )  مشک 
ماه حقوق،پنجمیـن روز خـود را پشـت ٦عدم پرداخت
 .سرگذاشت

  
تداوم اعتراضات  کارگران پیمانکاری 

 عسلویه ٢١و  ٢٠فازھای 
دی  جمعی از کارگران پیمانکاری فازھـای ١٢

مـاه  ٤در اعتـراض بـه پـرداخـت نـکـردن  ٢١و  ٢٠
حقوق و دستمزدھایشان به مدت نیم ساعت دسـت از 

کــارگـران بـه نشــانـه اعـتـراض در .  کـار کشـیـدنـد
پـس از   .ھا ماندند و سر کار حاضر نشـدنـد خوابگاه

گذشت نیم ساعت با مداخله پیمانکار مادر و دادن 
وعده به شرکت پیمانکار طرف قرارداد با کـارگـران 

ھای عقـب مـانـده،  مبنی بر پرداخت صورت وضعیت
کارگران به ناچار اعتراض را مـتـوقـف و سـر کـار 

این کـارگـران کـه حـدود سـیـصـد نـفـر .  حاضرشدند
ازنیروی کار فنی و خـدمـاتـی ھسـتـنـد، در یـک 
شرکت پـیـمـانـکـاری دسـت سـوم مشـغـول بـه کـار 

کارگران در ھفته ھای گذشته نیز تجمعات . ھستند
 .اعتراضی ترتیب داده بودند

 
 اعتراض موفقیت آمیز 

بــدنـبــال تـجــمــعـات اعـتــراضــی کــارگــران دی ٩
وبا تصمیم شورای تامین استان   کارخانه تبریز کف

آذربایجان شرقی کارگران کارخانه تـبـریـز کـف بـه 
کارگران کارخانه تبریز  .بیمه بیکاری معرفی شدند

به دنبال تجمعی که در روز سـوم دی :  کف گفتند
در مــقـابــل اسـتــانـداری داشــتـیــم، شــورای تـامــیــن 
شھرستان مرند در عصر روز یکشنبه ششم دی مـاه 

ھای آنھا تشکـیـل جـلـسـه  برای رسیدگی به خواسته
کارگر باقیمانـده ایـن  ١٨٠داد و با معرفی تمامی 

واحد تولیدی به صندوق بـیـمـه بـیـکـاری مـوافـقـت 
از قرار معلوم در این جلسه مقرر شده است تـا  .کرد

مشخص شدن وضعیت کارخانه کارگران از مـقـرری 
بیمه بیکاری استفاده کنند و در مـقـابـل کـارفـرمـا 
معادل یک ماه از معوقات مزدی آنھا را پـرداخـت 

بنا به گفته کارگران کارخانه تـبـریـز کـف،از  .کند
بـه    دوماه پیش فعالیت تولیدی کارخانه تبریز کـف

طور کامـل مـتـوقـف شـده اسـت عـالوه بـر آن ایـن 
یک و نیم سال مزد معوقه دارند    کارگران بیش از

و ھمچنین چھارماه حق بیمه آنھا به سازمان تامیـن 
 .اجتماعی پرداخت نشده است

 
سنگ استان  داران ذغال اعتصاب کامیون

 کرمان
دی کامیون داران صنعت ذغال سنگ استـان  ١٠

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کرمان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان و نداشتـن 
ھزینه سوخت اعـتـصـاب کـرده و بـارگـیـری انـجـام 

 ١٨تــا  ١٧مــعــادن اســتــان کــرمــان  .انــد نــداده
میلیاردتومان از شرکـت ذوب آھـن اصـفـھـان طـلـب 
دارند واین عدم پرداخت از سوی شـرکـت ذوب آھـن 
اصفھان موجب شد که امروز کامیون داران صنـعـت 
ــرداخــت نشــدن  ــیــل پ ــه دل ذغــال ســنــگ اســتــان ب
مطالباتشان و نداشتن ھزینه سوخت اعتصاب کرده و 

انـد ایـن در حـالـی اسـت کـه  بارگیری انجام نـداده
شرکت ذوب آھن اصفھان حقوق کـارمـنـدان خـود را 
مرتب پرداخت اما مطالبات معادن استان کرمـان را 

براساس این گـزارش،بـا تـوجـه بـه  .کند پرداخت نمی
ای که برای صنعت ذغـال سـنـگ  مشکالت عدیده

در استان کرمان ایجاد شده است، عالوه بـر کـاھـش 
تولید ھم اکنون آینده این صنعـت در مـعـرض خـطـر 

کارگر درمعادن زغال ٧٠٠٠ .جدی قرار گرفته است
 .سنگ استان کرمان مشغول به کار ھستند

 
طومار کارگران شرکت سابیر طرح موسوم 

 به قمرود الیگودرز
دی  کارگران شرکت سابـیـر طـی طـومـاری ١١

مـاه حـقـوق وحـق بـیـمـه ٩نسبت بـه عـدم پـرداخـت 
دراین طومار اعـتـراضـی کـارگـران  .اعتراض کردند

ما کارگران و نگھبانان شرکت سـابـیـر : اعالم کردند
طرح موسوم به قمرود در دم کمر و انـوج مـدت سـه 
سال است که در این کارگاه مشـغـول ھسـتـیـم امـا 

ماه است که حقوق نگرفته ایم و بیمـه  ٩متاسفانه  
ما واریز نشده است و علیرغم پیگیریھای انجام شده 
راه به جایی نبرده ایم  و با توجه بـه ایـنـکـه دارای 
زن و فرزند و بعضا مستاجر می باشیم تـوان ادامـه 

این در حالیست کـه  .زندگی از ما گرفته شده است
با اجرای طرح  قمرود آب الـیـگـودرز بـه شـھـرھـای 
مرکزی انتقال  دادند وباعث خشک شدن چشمه ھا 
و قنوات ، بیکاری روستاییان و مھـاجـرت آنـھـا بـه 
شھر شدند و امروز ھم از پرداخت دستمزد کـارگـران  

 .خود داری می کنند
 
بازنشستگان صنعت فوالد مقابل   تجمع

 استانداری اصفھان
دی بــازنشــســتــگــان فــوالد بــرابــر اســتــانــداری ٩

اصـفــھــان تــجــمـع كــردنـد و بـه شــرایـط نــامـنــاســب 
 .بازنشتگان و تعویق معوقات آن ھا اعتراض كردند

 
ای  اعتراض دانشجویان فنی و حرفه

 دختران قدسیه ساری
دی جمعی از دانشجویان پـذیـرفـتـه شـده در  ١٠

ای دختران قـدسـیـه سـاری،  آموزشکده فنی و حرفه
در اعتراض به در اختیار قرار ندادن  دست به تجمـع 

خوابگاه اعتراض کرده و خواسـتـار .   اعتراضی زدند
یکی از این دانشـجـویـان در  .رفع این مشکل شدند

در :  مورد عدم ارائه خوابگاه بـه دانشـجـویـان گـفـت
،در ٩٤زمان انتخاب رشته کـنـکـور سـراسـری سـال 

دفترچه انتخاب رشته ذکر شـده بـود کـه دانشـگـاه 

قدسیه ساری به دانشجویان جدیدالورود خود خوابگاه 
کند و خـانـواده مـن و جـمـع دیـگـری از  ارائه می

دانشجویان با اطمینان از این امـر اجـازه دادنـد ایـن 
وی بـا بـیـان ایـنـکـه  .دانشگاه را انـتـخـاب کـنـیـم

دانشگاه به تعھد خود مبنی بـر ارائـه خـوابـگـاه بـه 
دانشــجــویــان ورودی بــھــمــن عــمــل نــکــرده، اظــھــار 

زمانی که برای ثبت نام به دانشگـاه مـراجـعـه : کرد
کردیم از طرف دانشـگـاه اعـالم شـده کـه ظـرفـیـت 
خوابگاه ھا تکمیل شده و دیگر خوابگاه در اخـتـیـار 

گیـرد، ھـمـچـنـیـن  دانشجویان ورودی بھمن قرار نمی
لیستی از خوابگاه ھای خودگردان را در اختیار مـا 
قرار دادند که ھزینه آن ھا دو تا سـه بـرابـر ھـزیـنـه 
خوابگاه ھای دانشگاه بوده و پرداخت این ھزیـنـه از 

از طـرف : این دانشجو ادامه داد .توان ما خارج است
دیگر دانشگاه ھیچ قولی نمی دھد که این مشکل 
در ترم آینده بـرطـرف شـود و در صـورتـی کـه مـا 
انصراف دھیم، دو سال از شرکت در آزمون سراسـری 

 .محروم می شویم
 

کارگران پیمانکاری آبفای اھواز خواستار 
حذف پیمانکارومستقیم شدن قراردادھای 

 !کار خود ھستند
کـارگـر  ٣٠٠به دلیل بدحسابی پیمانـکـار حـدود

چـی آبـفـای اھـواز خـواسـتـار مسـتـقـیـم شـدن  تلمبه
ــراردادھــای کــار خــود ھســتــنــد ــن کــارگــران  .ق ای

گویند جدا از آنـکـه در نـتـیـجـه اسـتـمـرار ایـن  می
وضـعــیــت دســتــمــزدھــای آنـھــا دیــگــر پــاســخــگــوی 

ھای زندگی نیست، پیمانکار کنونی در حـال  ھزینه
وسـه  ٩٢دو ماه (حاضر بابت حدود پنج ماه دستمزد 

کارگـران آبـفـای اھـواز، در  .بدھکار است) ٩٤ماه 
ھا برای  ادامه یاد آور شدند، طی دو سال گذشته آن

دریافت مـطـالـبـات مـعـوقـه خـود و ھـمـچـنـیـن در 
ھای مدیران در رابطه بـا  اعتراض به سیاست گذاری

ای از تأمین نیروی انسانی بـه  واگذاری بخش عمده
آنھا  .شرکتھای پیمانکاری دست به تجمع زده بودند

از آن زمان تا ھم اکـنـون مسـئـوالن ھـیـچ :  افزودند
تصمیم جدی برای حذف پیـمـانـکـارو نـوع قـرار داد 

اند واین موضوع ھـر روز نـگـرانـی  کارگران نگرفته
کند چرا که جدا از مشـکـل  کارگران را بیشتر می

ناکافی بودن مزد، در سالھای اخیر به دلـیـل نـبـود 
نظارت بر عملکرد پیمانکار در مقاطعی حـق بـیـمـه 

 .آنھا بطور کامل پرداخت نشده است
 

 
ادامه اعتراضات دانشجویان کوی دانشگاه 

 !تھران
دی ماه، دانشجویان پسر ساکن در مجمـوعـه  ٩ 

خوابگاه ھای کوی دانشگاه تھران نسبت به پـایـیـن 
ایـن اعـتـراض در  .بودن کیفیت غذا اعتراض کردند

حالی صورت گرفت که دانشجویان ضمـن اعـتـراض 
به پایین بودن کیفیت غذای سلف، نسبـت بـه تـمـام 
شدن غذا در حالی که تعدادی از دانشـجـویـان غـذا 

دانشـجـویـان بـا .  رزور کرده بودند، اعتراض داشـتـنـد

ریختن تعدادی از غذاھا بر روی پـیـشـخـوان سـلـف، 
خواستار رسیدگی مسئولین دانشگاه تھـران بـه ایـن 

  .وضع نامطلوب شدند
 

 اخراج و بیکارسازی
جدیدترین آمارھای ارائه شده از سوی 

وزارت کار درباره اوضاع بیکاری در رشته 
 ھای مختلف تحصیلی؛ 

 ١٩.٧علوم رفتاری و اجتماعی با نرخ بیکاری 
درصـد،  ١٩.٥درصد، بازرگانی و امـور اداری بـا 

درصـد، عـلـوم  ٢٢درصد، علوم زیستی  ٢١.٨حقوق 
درصـد،  ٣٩.٩درصـد، کـامـپـیـوتـر  ٢٢.٤طبیعـی 

درصد، معماری و سـاخـتـمـان  ٣٢صنعت و فرآوری 
درصد، کشاورزی، حنگلداری و شـیـالت بـا  ٢٥.٩

درصد؛ باالتریـن  ٤٩.١درصد و محیط زیست با  ٢٢
 .میزان بیکاری فارغ التحصیالن وجود دارد

 
ھزارکارگربدنبال تعطیلی بیش  ١٥بیکاری

 !کارخانه در استان گیالن ٣٠از
کـارخـانـه  ٣٠در چند سال اخیر تعطیلی بیش از 

ھـا  بزرگ تولیدی و صـنـعـتـی و تـعـلـیـق کـارخـانـه
 ١٥سازی موجب بیکاری بیش از  عنوان خصوصی به

 .ھزار نفر از کارگران در گیالن شد
 
دره اخراج  کارگر فصلی معدن آق٣٠٠

 شدند
دره از اخــراج  دی کـارگــران مـعــدن طـالی آق٩

دوباره کارگران فصلی ایـن واحـد مـعـدنـی در مـاه 
بــرپــایــه اظــھــارات ایــن  .دھــنــد گــذشــتــه خــبــر مــی

کارگر  ٣٠٠کارگران،امسال نیز قرار داد کار حدود 
فصلی این واحد معدنـی بـا شـروع فصـل زمسـتـان 

کارگران اخراجی از یک تا  .دیگر تمدید نشده است
 .ھفت سال سابقه کار دارند

 
کارگر شرکت تولید و ساخت ١٦٠اخراج 

لوازم یکبار مصرف پزشکی و اتاق عمل در 
 دره خرم

از سال گذشته تاکنون شرکت تـولـیـد و سـاخـت 
 ٣١بار مصـرف پـزشـکـی و اتـاق عـمـل  لوازم یک

میلیارد تومان از دولت و ھفت مـیـلـیـارد تـومـان از 
اجتماعی طلب دارد که به علت وصـول نشـدن  تامین

کارگر در  ١٦٠ھا شرکت مجبور به اخراج  این طلب
 .طول یکسال گذشته شده است

 
بیکارسازی وسیع نیرو در شرکت اندیشه 

 گستر البرز
انـدیشـه " طبق گزارش ھـای رسـیـده از شـرکـت 

، بر اساس ابالغیه ی ھیـات مـدیـره ی " گستر البرز
این شرکت به استان ھای سراسر کشـور ھـر اسـتـان 

نفر از نـیـروھـایـش مـی  ٣موظف به اخراج  حداقل 
 .باشد
یـکـی از شـرکـت "  شرکت اندیشه گستر الـبـرز"
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" شرکت اندیشه گسـتـر فـردا" ھای زیر مجموعه ی 
 ٤٤می باشد که در راستای باصطالح تحقق اصـل 

در  ١٣٨٧قانون اساسی و خصوصی سازی در سال 
شرکت انـدیشـه گسـتـر .   تھران تاسیس گردیده است

البرز در ظاھر برای کارھای ساختمانی تـاسـیـس و 
فـعـال شـده اسـت امـا کـار اصـلـی  آن ارزیـابـی و 
کارشناسی پرونده ھای بانـک مسـکـن در سـراسـر 

پیش از آن کارشناسی و ارزیابی بانک .  ایران است
این بـانـک انـجـام "  دایره ی ارزیابی " مسکن توسط 

شرکت اندیشه گستر با استـفـاده از نـفـوذ .  می شد
در بانک و با حضـور مـدیـران بـلـنـد پـایـه بـانـک 

سال متمادی  ٥مسکن در ھیات مدیره اش توانسته 
در مناقصه ھای کارشناسی پرونده ھای وام بـرنـده 
شده و به عنوان پیمانکار در این زمینـه بـه کـار و 

از جمـلـه در ایـن  .کسب سودھای میلیاردی بپردازد
دستور العمل آمده این تعداد از نیروھا بـایسـتـی در 

ـ نـفـر ٤شـیـراز  : شھرھای مـخـتـلـف تـعـدیـل شـونـد
 ٣بـوشـھـر  -  نـفـر ٤کرج  - نفر٥اھواز  - نفر ٣اراک

 نفر ٤اصفھان  - نفر
 

نفر  با تعطیلی  ٩٣٤بیکاری دو ھزار و 
 تولیدی در استان لرستان ١٥٩

واحدھای صنعتی و تولیدی اسـتـان لـرسـتـان بـه 
آالت،  دلیل کمبـود نـقـدیـنـگـی، مشـکـالت مـاشـیـن

. مشـکــل بــازار و مــواد اولــیــه تــعــطــیــل شــده انــد
واحدھای تولیدی تعطیل شده  زمـیـنـه اشـتـغـال دو 

 !نفر را داشته اند ٩٣٤ھزار و 
 

 کارگران
پیام اتحادیه آزادکارگران ایران بمناسبت 

 آغازسال نو میالدی
اتحادیه آزادکارگران ایـران ضـمـن گـرامـیـداشـت 
واستقبال ازفرصت اندک شـادی و سـرورمـیـلـیـونـی 

میالدی، برای پـایـان دادن ٢٠١٦ناشی ازشروع سال 
به این شرایط زندگی غیرانسانی ومشقت باری کـه 
جامعه بشریت را زیر سلطه سرمایه جھانی به قھـقـرا 
برده و برای نیل به یـک زنـدگـی مـرفـه وانسـانـی 
برای کارگران، مصمم تر از ھر زمانی تالش خواھد 

پیام اتـحـادیـه آزادکـارگـران ایـران بـمـنـاسـبـت  .کرد
کـارگـران و مـردم آزادیـخـواه .  آغازسال نو میـالدی

میالدی را بعنوان یـکـی از تـلـخ  ٢٠١٥سال  !ایران
ترین سالھای اخیرھم به لحاظ شرایط وضعیت طبقـه 
کارگرایران وھم درمقیاس جھانی بشریت، پشـت سـر 

 .میگذاریم
سالی که درآن طـبـقـه کـارگـرایـران بـا یـورشـی 

از صدوربخشنامه ھای :  برنامه ریزی شده روبرو بود
قضایی علیه اعـتـراضـات و تـجـمـعـات اعـتـراضـی 
کارگران تا احضار و دستگـیـری و زنـدان فـعـالـیـن 
ورھبران کارگران و معلمان درابـعـادی کـم سـابـقـه، 
تالش برای تـدویـن قـوانـیـن ریـاضـت کشـانـانـه در 

بمنظور تحمیل بدتریـن شـرایـط "  برنامه ششم توسعه" 
وتنگناھای معیشتی، با ھدف حل بحران اقتـصـادی 

بر گرده کارگران و مردم ایران ودر ادامه به گـلـولـه 
بستن تجمع کارگران بیـکـارجـویـای کـار درجـنـوب 

ازطرفی سال گذشته میالدی برای کـارگـران  .ایران
ایران سالی مملو ازمقاومت و اعتراض و اعتصاب و 
تجمعات بی وقفه کارگری در مقابل موج بیسـابـقـه 
اخراج و بیکاری و حقوق ھای معوقـه و تـعـطـیـلـی 

واین در حالی سـت کـه سـونـامـی .  مراکز کار بود
میلیونی کارگران بیکار بـا افـقـی تـیـره وتـاریـک 
ھمچنان جامعه را در بحرانی عـمـیـق نـگـه داشـتـه 

بـا کشـتـار و ٢٠١٥در شرایط جھانی نیز سال  .است
ترور سیاه ترین دستجات سرمـایـه داری آغـاز و بـا 
موج عظیم و بی سابقه سیل مھـاجـرت ھـا بصـورت 
بحران عمیق انسانی ادامـه یـافـت و بـا کشـتـار و 

بـه )  کـه کـمـاکـان ادامـه دارد( جنگ و خونریزی 
 .پایان تقویمی خود رسید

اتحادیه آزادکارگران ایـران ضـمـن گـرامـیـداشـت 
واستقبال ازفرصت اندک شـادی و سـرورمـیـلـیـونـی 

میالدی، برای پایان دادن  ٢٠١٦ناشی ازشروع سال 
به این شرایط زندگی غیرانسانی ومشقت باری کـه 
جامعه بشریت را زیر سلطه سرمایه جھانی به قھـقـرا 
برده و برای نیل به یـک زنـدگـی مـرفـه وانسـانـی 
برای کارگران، مصمم تر از ھر زمانی تالش خواھد 

 ٩٤دی  ١٠کرد 
 

پیام محمد جراحی از چھره ھای شناخته 
شده کارگری در زندان به اعضای مجموعه 

  :ی منجنیق
ضمن عرض خسته نباشیـد بـه رفـقـا و .  با سالم

تنھا راه واقعی نجـات -کوشنده گان راه سوسیالیسم 
در مجموعه ی منجنیق، مـراتـب قـدردانـی   -بشریت

" لنین؛ بارگذاری مـجـدد" خود از بابت تقدیم کتاب 
به بنده و رفقای در بندمان، آقایـان بـھـنـام ابـراھـیـم 

جا دادرد  .زاده و یاشار دارالشفا، را اعالم می نمایم
یادی بکنیم از رفیق تازه جان باختـه مـان، شـاھـرخ 
زمـانــی عــزیـز کــه در زنـدان رجــایــی شــھــر کــرج 

در اصل این کتاب باید به رفیق شـاھـرخ .  درگذشت
تقدیم می شد، که سراسر عمر مبارزاتی خود را در 
صرف بسط و گسترش راه انقالبی لنین در جـامـعـه 

زنده باد سـوسـیـالـیـسـم،  .ی کارگری ایران کرده بود
بـنـد ھشـت زنـدان .  محمد جراحـی.  به امید پیروزی

 ١٣٩٤دی ماه . مرکزی تبریز
 

شرکت کاویان زاگرس از پرداخت حقوق 
 کارگرانش خودداری می کند
شـرکـت کـاویـان :  اتحادیه آزاد کارگـران ایـران 

زاگرس حقوق کارگران را نصـفـه و نـیـمـه پـرداخـت 
 میکند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران 
این شرکت ،پیمانکار شرکت برق کرمانشاه کـه در 

 ٢٥زمینه تعمیرات منطقه جنوبی کرمانشاه با تعداد
کارگران این شرکت ، ھـر  .نفر کارگر فعالیت دارد

ماه حقوق خود را با تنش و دردسر از کارفرمایشـان 
 ١٠٠به ھر نـفـر )  آذر(دریافت میکنند، این ماه نیز

ھزار تومان علی الـحـسـاب پـرداخـت کـرده  ١٥٠تا 
کارگران این مجموعه به ھمین خـاطـر اعـالم   .است

کـرده انــد کــه بــه مــراکـزی مــانـنــد اداره کـار و 
استانداری مراجعه و در آنجـا ھـا اقـدام بـه تـجـمـع 

الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن .  خــواھــنــد کــرد
درصد از حق سنوات  ٥٠پیمانکار ھر ساله کمتر از 

اتـحـادیـه آزاد  .و عیدی را یه کارگران می پـردازد
 ٩٤دی  ٩کارگران ایران 

 
تجمع اعضای تعاونی مسکن شرکت واحد 

  مقابل شھرداری تھران
صبح امروز سییزدھم دیماه چھل تن از کـارگـران 
شرکت واحد اتوبوسرانی که عضو تعـاونـی مسـکـن 
این شرکت ھستند بـه دلـیـل تـاخـیـر سـه سـالـه در 
واگذاری مسکن، مقابل ساختمان شـھـرداری تـھـران 

 .تجمع کردند
تعاونی مسکن شرکت واحد می بایست مسـکـن 

نفر از اعضای تعاونی کـه در پـروژ سـپـیـدار  ٢٦٥
عضو ھستند را شـھـریـور مـاه ) فردیس کرج(  ٣و٢

، بـا وجـود ایـنـکـه .به آنان تحویل می داد ٩١سال 
کارگران تعھدات مالی خود را انجام داده اند و سـه 
سال از موید تحویل مسکن کارگران گذشته اسـت، 
این پروژه فقط چھل درصد پیشرفت داشته و چـھـار 

 .سال است که عملیات احداث آن موقف شده اسـت
مسکن ما رو آبـه    : کارگران در این تجمع شعارھای

شھردار ما تو خوابه، کارگران بـیـدارنـد    از حـق 
کشی بیزارند، مدیر خیانت می کـنـد    شـھـردار 
حمایت می کند، کارگران بیدارند    از دزدی ھـا 

 .بیزارند را فریاد زدند
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی 

 تھران و حومه
 

انتقال فرزاد مرادی نیا به درمانگاه 
 بیمارستان توحید سنندج

دی مـاه  ١٢بنا به گزارش رسـیـده روز شـنـبـه 
فـرزاد مـرادی نـیـا فـعـال کـارگـری زنـدانـی و از 
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد 
تشکل ھای کارگری جھت انجام معاینات پزشکی 

پـزشـک  .به بیمارستان توحید سنـنـدج مـنـتـقـل شـد
معالج پس از معاینه فـرزاد گـفـتـه اسـت کـه وی 
بایستی در بیمارستان بسـتـری و عـمـل شـود، امـا 
مامورین زندان این فعـال کـارگـری را مـجـددا بـه 
زندان مرکزی سنندج برگردانده و قرار شده است که 

دی ماه در بیمارستان بستری و سه  ١٤روز دوشنبه 
.  تحت عـمـل جـراحـی قـرار گـیـرد)  دی ١٥(شنبه 

فرزاد مرادی نیا از لحاظ جسـمـی بسـیـار ضـعـیـف 
شده و در شرایط نامناسبی می باشد و از بـیـمـاری 
دستگاه گوارش رنج می برد و بودن در زندان باعـث 

فرزاد مرادی نـیـا در  .تشدید بیماری وی می شود
توسط اداره اطالعات دستگیر شـده  ٩٣آذر ماه سال 

و بعد از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده و 
سپس در شعبه یک دادگاه انقـالب تـوسـط قـاضـی 
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سال حبس تعزیری محکوم  ٣سعیدی محاکمه و به 
 ٩٤مـرداد  ٣این فعال کارگری در تاریخ .   گردید

علیرغم بیماری دستگاه گوارش و شرایط بد جسمی 
جھت تـحـمـل ایـن حـکـم ضـد کـارگـری بـه زنـدان 

کمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی  .مرکزی سنندج منتقل گردید
 ١٢برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری 

 ١٣٩٤دی 
 گزارش

ھزار نفر از زنان  ٥٠بیکاری : مرکز آمار
 دلیل اخراج، حقوق اندک به

درصـد  ١٢ترین آمار فقط بیش از  براساس جدید
. ھای اقتصادی سھم دارند از زنان ایرانی در فعالیت

تـا  ١٥درصد از جمعیت فعال  ١٠,٨  ١٣٩٣در سال 
سال را بیکاران تشکیل دادنـد کـه از مـجـمـوع  ٦٤

درصـد مـربـوط بـه گـروه  ٣٠,٤تعداد این بیکاران 
درصد مربوط بـه گـروه  ٦١,٨سال،  ٢٤تا  ١٥سنی 
درصد مربوط بـه گـروه  ٧,٧سال و  ٤٤تا  ٢٥سنی 
ھـا  سال بوده اسـت کـه ایـن نسـبـت ٦٤تا  ٤٥سنی 

درصـد و  ٥٩,٥درصد   ٣٠,٦برای مردان به ترتیب 
درصـد  ٦٧,١درصد  ٣٠,٢درصد و برای زنان  ٩,٩
اما این آمار در نـیـمـه اول  .درصد بوده است ٢,٧و 

کـه بـررسـی  طوری به.  متفاوت بوده است ١٣٩٣سال 
دھـد  ساله و بیشتر نشان می١٥نرخ بیکاری جمعیت 

براسـاس .  اند درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده ٩,٥
این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مـردان 
و در نقاط شھری در مقـایسـه بـا نـقـاط روسـتـایـی 

تـا ١٥بررسی نرخ بیکاری جوانـان .  بیشتر بوده است
درصـد از  ٢٢,٩ساله حـاکـی از آن اسـت کـه ٢٤

انـد؛ ایـن  جمعیت فعال این گروه سـنـی بـیـکـار بـوده
شاخص در بین زنان نسـبـت بـه مـردان و در نـقـاط 
. شھری نسبت به نقاط روستایی بیـشـتـر بـوده اسـت

براساس آخرین آمار نیروی کار مرکز آمار ایران در 
درصـد، نـرخ بـیـکـاری  ٤٣,٦زنـان بـا  ١٣٩٣سال 

دھــنــد؛  ســالــه را تشــکــیــل مــی٢٤تــا ١٥جــوانــان 
که نرخ بیکاری مردھا در ایـن گـروه تـنـھـا  حالی در

تــا ١٥نـرخ بـیـکــاری جـوانــان .  درصـد اسـت ١٩,١
درصـد را  ١٦,٣درصد زنان و  ٣٨,٩ساله را نیز ٢٩

 .دھند مردان تشکیل می
 

زنجان و کارگران فصلی که سرما را نیز به 
 جان می خرند

با وجود سرد شدن ھوا کارگران فصلی در زنجان 
خرداد در پی  ١٥ھمه روزه در دروازه ارک و میدان 

با وجـود  . کار بوده و سرما را نیز به جان می خرند
سرد شدن ھوا کارگران فصلی در زنجان ھـمـه روزه 

خرداد در پی کار بوده  ١٥در دروازه ارک و میدان 
و سرما را نیز به جان خریده و بعضا تا چند ساعـت 

بـعـضـی از ایـن  .در سرما در انتظار کار می مانند
کارگران نیز بعد از ساعتھا تحمل سرمـا در حـالـت 
ایستاده و یا نشسته در لب خیابـانـھـا، دوبـاره دسـت 

کارگران فصلی زنـجـان  .خالی به خانه برمی گردند
در انتظار تدابیر مسئوالن برای ساماندھی ھستند و 

ھای مشخصی بـرای یـافـتـن کـار  ھر روز در میدان
یکی از مشکالت اصـلـی  .کنند روز مزد تجمع می

این کارگران فصلی و ساختمانی سامانـدھـی اسـت 
شود ولـی کـاری از  ھایی داده می که ھر ساله قول

ایـن  .طرف مسئولین در این رابطه انجام نـمـی شـود
دسته از کارگران بدون داشتن ھیچ گونه حـمـایـتـی 
روزھا را سپری و به اصطالح نان بخور و نمیـری را 

حوادث ناشی از کار و نبود بیمه و  .کنند کسب می
عدم نظارت بازرس درباره امنیت کاری، نبود درآمد 

ای است که دل ایـن دسـتـه  مناسب و مسکن گالیه
این کارگران حتی  .از کارگران را به درد آورده است

در زمان کارکردن ھم در مـعـرض خـطـرھـای جـدی 
ھایی مانند سرما ایـن مشـکـالت  ھستند و در فصل

کـارگـران فصـلـی از مـزایـایـی  .شـود دو برابـر مـی
بـھـره  ھمچون درآمد پایدار، بیمه،پاداش و عیدی بـی

ھستند و تنھا برای کسب روزی حالل روی داربست 
ای ھـم جـز ایـن نـدارنـد چـرا کـه  روند و  چاره می
نـبـود در  .ای منتظر درآمد پدر خانواده ھسـتـنـد عده

آمد کافی عالوه بر اینکه در سـسـت شـدن بـنـیـان 
ھای خانواده و زیاد شدن معضالت از جمله طالق و 

بـخـشـی ازیـک گـزارش  .اعتیاد تاثیر مستقیم دارد
 دی١٢مھرزنجان بتاریخ

 
) تھران(اطالعیه کانون صنفی معلمان ایران

 ! پیرامون دادگاه فعاالن صنفی
دی ماه ، سه تـن از مـعـلـمـان  ١٣روز یکشنبه 

دادگـاه انـقـالب بـخـاطـر  ٢٨فعال صنفی، در شعبه 
 .فعالیت صنفی محاکمه خواھند شد

در این روز قرار است آقایان محمـدرضـا نـیـک  
نژاد، محمود بھشتی لنگرودی و مھدی بھلولـی از 
فعالین صـنـفـی تـھـران کـه در تـابسـتـان گـذشـتـه 

  .بازداشت شده بودند ،در برابر قـاضـی قـرارگـیـرنـد
کانون صنفی معلمان ایران، ضمن دفاع از عمـلـکـرد 
صنفی و آموزشی اعضا و ھمکـاران خـود در طـی 

ــ مـطـالـبـات ١ :یک سال گذشته، تاکید می نماید
معلمان برخـواسـتـه از وضـعـیـت مـعـیـشـتـی آنـان و 
وضعیت نابسامان نظام  آموزشی است، لذا معـلـمـان 
حق دارند برای بھبود وضعیت خود و دانـش آمـوزان 
به روند موجـود،اعـتـراض مـدنـی نـمـایـنـد و نـبـایـد 
نمایندگان معلمـان را بـه ایـن دلـیـل،مـورد پـیـگـرد 

انتظار ما این است که دادگـاه  .٢  .قانونی قرار داد
این معلمان بصورت علنی، با حضور ھیئت منـصـفـه 

وکـال بـایسـتـی بـه . و وکیل مدافع  بـرگـزار گـردد
پرونده موکلین خود بصورت کامل دسترسی داشـتـه 

بـاور و   .باشند تا بتوانند از حقوق آنان دفاع نماینـد
اطمینان داریم با رعایت اصل یـکـصـد و شـصـت و 
ھشت قانون اساسی،در یک دادگاه صالح زمینه ی 

 .تبرئه ھمکاران از اتھامات وارده،فراھم خواھد شـد
/ دی  ٩)   تـھـران(  کانون صنفی مـعـلـمـان ایـران 

١٣٩٤ 
 
 

 اخبار بین المللی
پس دادن پالک خودرو به دلیل  -یونان 

  ناتوانی در پرداخت عوارض
کـه قـادر بـه پـرداخـت  یونـانده ھا نفر از مردم 

عوارض جاده نیستند، با مراجعه بـه اداره مـالـیـات، 
به این ترتیـب .  پالک خودروی خود را تحویل دادند

آنھا عمال قادر به استفاده از خودروی خود نخواھنـد 
بود، اما در عوض عوارض جاده ھـم پـرداخـت نـمـی 

ایـن عــوارض در ســالـھـای اخـیـر افـزایــش .  کـنـنــد
حـدود صـد ھـزار نـفـر از .  چشمگیری داشته اسـت

مردم یونان برای پس دادن پالک خـودرو ثـبـت نـام 
پایان سال جاری میالدی که در روزھـای .  کرده اند

آخر آن ھستیم، آخرین مھلت پـرداخـت عـوارض جـاده 
دولت یـونـان انـتـظـار .  برای سال آینده میالدی است

دارد که حدود یک میلیارد و صد میلیون یـورو از 
 .محل عوارض جاده درآمد کسب کند

 
 ھای کوتاه خبر

 ! چین
در پی فرو ریختـن یـک مـعـدن گـچ در شـرق 
چین، امدادگران روز شنبه تـوانسـتـنـد ھـفـت تـن از 

مـعـدنـچـی  ١١. کارگران این معدن را نجات بدھند
روز جمعه نجات پیدا کردنـد و تـالش بـرای بـیـرون 

معدنچی دیگر که ھم چنان درون مـعـدن  ١٨آوردن 
این حادثه در بـامـداد .  به دام افتاده اند، ادامه دارد

 .به وقت محلی روی داد دسامبر ٢٥ روز جمعه
 
 عراق

ھزاران نفر از مردم عراق با بـرگـزاری تـظـاھـرات 
گسترده ای در شماری از استـان ھـای ایـن کشـور 
بار دیگر علـیـه فسـاد مـالـی مـقـامـات حـکـومـت 

تظاھرکنندگان در بغداد پـایـتـخـت .  تظاھرات کردند
عراق و دیگر شھرھای مھم ایـن کشـور بـا سـردادن 
شعارھایی خواستار پایـان دادن بـه فسـاد مـالـی و 

معترضان می گویند . محاکمه مقامات فاسد شدند
اقداماتی که برای مبارزه با فساد انجـام شـده، بـه 

 .ھیچ وجه کافی نبوده و ھیچ تاثیری نداشته است
 
 ترکیه

بنابه گزارش خبرگزاری ھـا، یـک مسـتـنـدسـاز 
سوری سازنده فیلم ھای ضد داعش در ترکیه تـرور 

 .شد
 

مستند ساز و فـعـال حـقـوق بشـر، روز "  ناجی جرف"
در "  غـازی عـیـنـتـاپ" یکشنبه ششم دیماه در شھر 

نزدیکی مرز سوریه و با سـالح کـمـری مـجـھـز بـه 
ایـن مسـتـنـدسـاز کـه .  صداخفه کن به قتـل رسـیـد

سردبیر یک مـاھـنـامـه در سـوریـه بـود، در فـیـلـم 
مستندی که به تازگی ساخته بـود، جـنـایـت ھـای 
گروه اسالمگرای داعش در شھر حلب را به نـمـایـش 

این اولین بار نیست که خـبـرنـگـاران و .  درآورده بود
 .فعاالن حقوق بشر در ترکیه ترور می شوند


