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اسففففنففد مفعففلفمففان شفاغففل و    ٠١ 
بازنشستفه در سفراسفر کشفور در  

شفهفر دسفت بفه    ٠١ نزدیک بفه  
تجمع اعتراضی زدنفد و وفواسفت  
هففای حففب نففلففبففانففه وففود را بففا  
صدای بلند اعالم کفردنفد. اعفالم  
کردند که حقوق ها بفایفد بفاالی  
وط فقر باشد، تحفیفیفل رایف فان  
حب بچه های ما اسفت، ففقفر و  
تبعیض بس اسفت، جفای مفعفلفم  
کففالا اسففت نففه زنففدان، پففرونففده  
های امنیتی معلمان و ففعفالفیفن  
اجتماعی باید لفغفو شفود، بفیفمفه  
کففارآمففد حففب مسففلففم مففا اسففت،  
بهبود کیفیت آمفوز  شفعفار مفا  
است، تامین امنیت شغلفی بفرای  
تمام فرهن فیفان در بفهفش هفای  
دولففتففی و ویففوصففی و بففودجففه  
عادالنه بفرای آمفوز  و پفرور   
وواست ما است، زنفدانفی کفردن  
معلم میفداق بفارز اافدام عفلفیفه  
امنیفت مفلفی اسفت، اسفمفاعفیفل  

 عبدی را آزاد کنید. 
 

معلمان و بازنشست ان زن و مفرد  
از چند روز ابل این تجمفع را در  
مدیای اجتفمفاعفی ففراوفوان داده  
بودند و در گفروهفهفای تفلف فرام  
وسیعا مورد استقبال ارار گفرففتفه  
بود. تجمفع امفروز در شفهفرهفای  
تهران، سنندج، سقز، مریوان، بانفه،  
کامیاران، تبریز، اهفواز، بفوشفهفر،  
ده الن، بجنورد، تربت حفیفدریفه،  
مشففهففد، شففیففراز، اراک، الففبففرز،  
تفبففریففز، سففقففز، دیففوانففدره، اففزویففن،  
اراک، چفهفارمفحفال بفهفتفیفاری،  
فففردوا، الففیفف ففودرز، شففهففرکففرد،  
اروه، شاهرود، کوهفدشفت، جفزیفره  
وارک، اصففهفان، یفزد ، رشفت،  
المرد، گفلفسفتفان، اردبفیفل، بفنفدر  

برگفزار شفد، بفیفانفیفه  …  عباا و 
ای که از ابل آماده شده بفود در  
تهران و بروی شهرها افرائفت شفد  
کفه بففا هففورای مفعففلففمفان مففورد  
اسففتففقففبففال اففرار گففرفففت. صففدهففا  

پالکفارد کفه بفیفانف فر اعفتفراض  
معلمان به تبعیض و بی عدالفتفی  
و فقر و بفیفحفقفوافی و بفیفانف فر  
وواست های بفحفب آنفهفا بفود در  
دسففت شففرکففت کففنففنففدگففان در  
تففهففاهففرات بففود. روی بففروففی  
  ٠ پالکفاردهفا نفوشفتفه شفده بفود  

درصفد    ١١ درصد تامین تفامفیفن  
حفقفوق بفاالی      گرسنفه گفرسفنفه، 

وففط فففقففر حففب هففر مففعففلففم و  
و نیفم    ٣ بازنشسته است، وط فقر  
و نففیففم    ٠ مففیففلففیففون حففقففوق مففا  

میلیفون، ایفن زنفدگفی حفب مفن  
بازنشسته فرهن ی نیست، جفای  
 معلم در کالا است نه زندان. 

 
اتحاد معلمان شاغل و بازنشفسفتفه  
و فراووان و تهاهفرات مشفتفرک  
آنها یفک پفیفشفروی در مفبفارزه  
معلمان و بازنشست ان بود. یفک  
نقطه برجسته دی ر تفاکفیفد بفیفش  
از پیش معلمان بفر وفواسفت لفغفو  
پرونده های امنیتی برای معلمفان  
و فعالین اجتماعی بفود و تفعفداد  
زیادی پالکارد که روز آن نوشتفه  
شده بود جای معلم زندان نفیفسفت  
در دست شفرکفت کفنفنفدگفان در  
تهاهرات بود. معلمان در ایفن روز  
بففر وففواسففت آزادی اسففمففاعففیففل  
عبدی عضو هیئت مدیره کفانفون  

سفال    ٦ صنفی معلفمفان کفه بفا  
  ٣٥١ حکم هفم اکفنفون در بفنفد  

اوین بسر میفبفرد و لفغفو تفبفعفیفد  
علی اکبر باغانی و اوراج رسفول  
بداای، دو نفر دی فر از اعضفای  
هففیففات مففدیففره کففانففون صففنفففففی  

 معلمان، تاکید کردند. 
 

نبب گزارشی که از تجمع تهفران  
بففرای مففا ارسففال شففده اسففت در  
تجمع تهران در مقابل مجلس کفه  
دو ساعت بطول انجامید یکی از  
افراد انفتفهفامفات مفجفلفس ایفد  
ایجاد درگیری و تشنج داشفت و  
تففال  کففرد گففوشففی یففکففی از  

معلمان  را ب یرد که معلفمفان او  
را هو کفردنفد و بفا شفعفار ولفش  

 ولش او را فراری دادند. 
 

در بیانیه ایفن تفجفمفعفات کفه از  
ابل منتشر شده بود مفعفلفمفان بفر  
وواست های متعددی از جفمفلفه  
اففزایفش ففوری حفقفوق، رسفمففی  
کردن کلیه معلفمفان افراردادی و  
پیمانی و تامین امفنفیفت شفغفلفی  
آنها، بیمه پزشکی مناسفب بفرای  
مفعففلفمففان شففاغفل و بففازنشفسففتففه،  
آزادی اسماعیل عبدی، لفغفو هفر  
نوع محکومیت ففعفاالن صفنفففی  
فرهن یان اعم از زنفدان، انفففیفال  
از وففدمففت و تففبففعففیففد و جففبففران  
وسارت وارد شده بر آنها و کفنفار  
گففشاشففتففن نفف ففاه امففنففیففتففی بففه  
مبارزات مفعفلفمفان و هفمفچفنفیفن  
بازگرداندن پولهای اوفتفالا شفده  
فرهن یان شده اند. بیانیه معلمفان  
در پایان تجمع تفهفران در سفاعفت  

ظففهففر در مففیففان کفف  زدن    ٠١ 
 جمعیت ارائت شد. 

 
تففجففمففع مشففتففرک و سففراسففری  
معلمان شاغفل و بفازنشفسفتفه در  

اسفففنفد بفرت اففتفهفارآمفیفز    ٠١ 
دی ری از مبارزات حب نفلفبفانفه  
آنها است که هر روز ابفعفاد تفازه  
تری بهود می یرد، مفتفحفدتفر و  
رادیکال تفر مفیفشفود و بفیفش از  
پیش وواست های کل جامعه را  
بفیفان مففیفکفنفد. اففزایفش فففوری  
دسففتففمففزدهففا بففاالی وففط فففقففر،  
تحییل رای ان و لغو پروند هفای  
امنیتی برای فعالین اجفتفمفاعفی  
از جمله وواست هفای سفراسفری  
کل مردم و شایسته حمایفت گفرم  
 بهش های مهتل  جامعه است 

. 
 حزب کمونیست کارگری ایران 
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هزاران معلم شاغل و بازنشسته در 
 سراسر کشور دست به اعتراض زدند
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!  
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!    

روزنامه حکومتی ففرهفیفهفتف فان  
)!( با تیتر "مفیفزان دسفتفمفزدسفال  

چففقففدراسففتت" بففه تففعففیففیففن    ١٦ 
دستمزد کارگران پفرداوفتفه اسفت.  
مسئله ای که در ن اه اول جفلفب  
توجه می کند همین عنوان اسفت  
که نشفان مفیفدهفد کفه تفعفیفیفن  
دستمزد کارگران چفقفدر اهفمفیفت  
دارد.  ایفنفجفا بفدون کفه ایفنفجفا  
مشهیا اشاره به کارگران کنفنفد  
نشان میدهد که تعییفن دسفتفمفزد  
کارگران برای کل جامفعفه مفهفم  
شده است که وواننده بدون لحفهفه  
ای مکث ذهنش هیچ جفا نفمفی  
رود جز ایفنفکفه مفوضفوع بفر سفر  
کارگران است. همان کسانی کفه  
ارارشان بود هیچ اه  بفه حسفاب  

 نیایند. 
 

سوای این مسئله آنفچفه کفه در  
روزنامه فرهیهت ان به اشاره شفده  
است در نفوع وفود بسفیفار افشفا  
گرانه است که نشان میدهد هفمفه  
بازیها بر سر تعییفن سفبفد هفزیفنفه  
کارگران نمایشی مشمئزه کفنفنفده  
بود تا یک برآورد عفلفمفی نفیفات  
وففوب در ایففنففجففا و آنففجففای  
حکومت! در یفادداشفت روزنفامفه  
مشکور از اول بابای به نفام ولفی  
الله صالحی که ایفن روزنفامفه از  
ایشان به عنوان" نماینده کفارگفران  
در شففورای عففالففی کففار" یففاد  
میکند اشاره میشود که تیفمفیفم  
برای تعیین دستمزد کفارگفران از  
افبفل  گفرففتففه شفده اسفت. ایففن  
مزدور حکومت ضفمفن اشفاره بفه  
نقش مستقیم امثال وود در رونفد  
تعیفیفن دسفتفمفزدهفا وفانفر نشفان  
میکند: " در جفلفسفاتفی کفه در  

های گششتفه بفرای تفعفیفیفن    هفته 
دستمزد آغفاز شفد، بفه اعفداد و  

اراامی نرسیدیم و تفنفهفا بفر سفر  
مباحث مقدماتی و تفهفیفه سفبفد  
معیشتی بحث شد....بنابرایفن تفا  

تفوان رافمفی    بندی نهایی نمی   جمع 
کفرد."    بیفنفی   پیش   ١٦ را برای مزد  

ایشان اما یاد  میرود که بند را  
به آب ندهد،روزنامه فرهیفهفتف فان  
تاکید میکند:" صالحی تفوضفیف   

دهد که برای تعیین دسفتفمفزد    می 
الزم اسففت بففا تففوجففه بففه رشففد  

ها، نروی معقول و مدیفریفت    ایمت 
شده تعیین شود." و ایفن روزنفامفه  
نمی تواند حیرت وفود را پفنفهفان  
سازد واتی متوجه مفیفشفود کفه  
تیمیم ابال گرففتفه شفده اسفت:"  

گفویفد کفه    البته او این را هم می 
اطعا با میفزان دسفتفمفزد تفعفیفیفن  
شدهقدرت ورید کارگران اضفاففه  
نهواهد شد، بنابراین فکر اساسفی  
هفا    این است که روند رشد افیفمفت 

مدیریت و تثبیت شود تا کفمفک  
بففزرگففی بففه جففامففعففه کففارگففری  
شود." همین سهنان نشان میفدهفد  
که چقدر پشتوانه عفلفمفی پشفت  
مففثففال نففمففایففنففدگففان حففکففومففتففی  
کفففارگفففران اسفففت، بفففهفففر حفففال   
شارالتانفیفسفم  بفهفشفی از عفلفم  
بورژوازی است. " تعیین دستفمفزد  

ها معقول و    با توجه به رشد ایمت 
مففدیففریففت " شففده یففک نففمففونففه  
گفففویفففایفففی شفففارالتفففان بفففازی  
حففکففومففتففی هففاسففت. و هففمففه  
هیاهوی بر سفر سفبفد مفعفیفشفت  
کارگران  گوشه ای از مفدیفریفت  
کردن تعیین دستمزدهفا از سفوی  
ایشان بفوده اسفت کفه افبفال هفم  
اشاره کفردیفم کفه ایفن تفرففنفدی  
اسففت بففرای وففریففدن زمففان و بففه  
سففکففوت و انففتففهففار کشففانففدن  
کارگفران اسفت. و ایفن روزنفامفه  

درصفد افرار    ٠٣ تاکید مفیفکفنفد  

است به دستمزد کفارگفران اففزوده  
 گردد. 
 

نمونه دی فری اشفاره کفنفیفم کفه  
ثابت کرده بفاشفیفم کفه شفارالتفان  
بازی مهتص یک یا دو نفففر از  
کاربدستان حکومت نیست. هفمفه  
بففانففدهففای حففکففومففت یففکففی از  
معرفه هایشان شارالتانیسم اسفت.  
عباا عبدی بار دی ر دسفت بفه  
الم شده و در انفتفقفاد بفه شفورای  
ن هبان از ظلم رفته به کفارگفران  
مفیف فویفد! در کشفمفکفش هففای  
  ١٠ حکومتفیفان بفر سفر تفعفیفیفن  

میلیفونفی دسفتفمفزد مفدیفران کفه  
  ٠١ شففورای نفف ففهففبففان آنففرا بففه  

میلفیفون بفرگفردانفد و الریفجفانفی  
مفنففتفقففدان بففانففد اصففوالگفر را در  
همین رابطه "جفا نفمفا آب کفش"  
وواند کفه چفرا وفود بفیفشفتفر از  
ایففنففهففا نفف ففرفففتففه بففاشففنففد کففمففتففر  
ن رفته اند و ایضا بسیاری دی فر  
از کففثففافففت کففاریففهففای دیفف ففر.  
عففبففاا عففبففدی یففقففه شففورای  
نفف ففهففبففان را ایففنفف ففونففه گففرفففتففه  

رسفد هفه    است:" ... به نفهفر مفی 
منفطفب شفورای نف فهفبفان مفحفل  
تامل است ... سفوال دیف فری را  
از شورای ن هفبفان دارم بفه ویف ه  

شفدت بفا    آنكه دبیر محفتفرم آن بفه 
هفای بفه    گفرایفی و حفقفوق   تجفمفل 

اصففطففالو نففجففومففی مففهففالفف  و  
وفواهففان هففمففر بففه مففحففرومففان و  
نبقات فقیر و تن دست هسفتفنفد.  
... پففس چففرا حففدااففل دسففتففمففزد  

شففودت    مشفمفول ایفن اففاعفده نففمفی 
  ٠٣١٥ حداال دسفتفمفزد در سفال  

هزار تومان تعییفن شفده    ٢٠١ برابر  
بود، چرا آاایان شفورای نف فهفبفان  

ای بفه ایفن پفرسفش پفاسف     لحهفه 
توان با ایفن    ندادند هه چ ونه می 

حداال حقوق زنفدگفی هفردت ...  
چرا شورای محتفرم نف فهفبفان در  

نفف اد اعففالم    دوران آاففای احففمففدی 
نكرد هه اففزایفش حفداافل حفقفوق  
هارگران نباید از نرخ تفورم هفمفتفر  
باشد تا هارگران بفیفش از ایفنفكفه  
هست دچار لطمه و نفابسفامفانفی  

هفس بفه    ... ولفی هفیفچ    نشوند. 
این ظلم آشكار اعتراضفی نفكفرد.  
جالب اینكه در دولت موجفود ایفن  
روند تا حدودی بفهفبفود یفاففت و  
هففا    حففدااففل حففقففوق در ایففن سففال 

درصفد اففزایفش یفاففت در    ٠٦٦٦ 
حالی هه نرخ تورم در این فاصفلفه  

درصفد اففزایفش یفاففتفه    ٣٢ فقط  
بود..." . ووب توجفه کفردیفد بفه  
مقیاا تورم و ااففزایفش دسفتفمفزد  
جناب عبدی و ظفلفمفی کفه بفه  
کارگران شده است! عفبفدی کفه  
از دانشففجففوی وففط امففامففی بففه  
روزنامه ن اری رسفیفده اسفت بفه  
دولت روحانی توصیفه مفیفکفنفد:"  
درست است هه در این دولت رشفد  
حقوق بیشتر از رشد تفورم بفوده و  
این به نفع مفزدبف فیفران اسفت)!!(  
ولی این یفر سفوی مفاجفراسفت،  
زیرا این اراام حداال حقوق، هفیفچ  
تففنففاسففبففی بففا حففدااففل نففیففازهففای  
هففارگففران نففدارد....در روزهففای  
آینده درباره میزان افزایفش حفداافل  
حقوق تیمیم گرفته وواهفد شفد. 
) تیمیم گرفته شده اسفت!( ایفن  
فرصت مناسبی اسفت هفه دولفت  

توجهفی در ایفن زمفیفنفه    گام اابل 
  -بردارد. دسفتفاوردهفای سفیفاسفی 
ااتیادی و اجتماعفی آن بسفیفار  
بیشتر از نتایج منفففی آن وفواهفد  

درصففدی    ٠ تففا    ٦ بفود. رشففدی  
بیش از رام تورم وبر ووبی بفرای  

بف فیفران وفواهفد    هارگران و حفقفوق 
 بود." چه سهاوتی!  

وففب ایشففان وففوشففبففهففتففانففه بففه  
دستاورد علمی اضیه کار نفدارنفد  
  -ن ران" دسفتفاوردهفای سفیفاسفی 
ااففتففیففادی و اجففتففمففاعففی" آن  
هسفتفنفد. کفه بفه حفب هفم بفایففد  
باشند. علیرغم اینفکفه هفمفه ایفن  
سالها تا توانسته اند در حفب ظفلفم  
آشکار کرده انفد عفلفیفرغفم هفمفه  
بفف ففیففر و بففبففنففدهففا و کشففتففارهففا  
صدای کفه اکفنفون بفلفنفد اسفت  
صدای کارگران است. ایشفان هفر  
چقدر هم شارالتان باشند میدانفنفد  
که با این یکی نمیشفود شفووفی  
کرد به سان بقیه اضایا مفدیفریفت  
شده تعیین دستفمفزد کفارگفران را  
پشت گو  انداوت. اکنون وفطفر  
شور  گرسن ان را پشت گفو   
وود احساا میکنند. امسال هفم  
ظفلفم آشفکفار حفکفومفت در حفب  
کارگران ادامفه وفواهفد داشفت و  
این هیچ نفتفیفجفه ای نفدارد جفز  
عففمففیففب تففر کففردن نفففففرت تففوده  
مردمی که والب ثفروت جفامفعفه  
هسففتففنففد. اعففتففراض کففارگففران  
فریادی به حب است کفه صفدای  

درصد جامفعفه اسفت    ١١ اعتراض  
برای همین از محیط کاروانه بفه  
بیرون کشیده شده اسفت و هفمفیفن  
به شدت بفر نف فرانفی حفکفومفت  
افزوده است. شارالتانیسم مدیفریفت  
شده بفه پفایفان وفط وفود رسفیفده  
است. کسی را گفول نفمفی زنفد.  
جانب کارگران گرفتفن از سفوی  
کسی مانند جنتی مشفکفلفی از  
حکومت حفل نفهفواهفد کفرد جفز  
اینکه ریاکاری و نفففرت انف فیفز  
بودن حکومت را یک بفار دیف فر  

 ثابت کرده باشد.  
   
 
 

 شارالتانیسم در انتهای خط
 یاشار سهندی 
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 ١صفحه  

دو خبر از دعواهای درونی 
رهبران اتحادیه های 

 کارگری در کانادا
 ناصر اصغری 

 

جنگ و دعروی  برپ یرا را   
رهررربرررری  یترررحررراد ررر  هرررا   
 ارگر  با همد گر،  ر  در  
قر ب ب  یتفاق مویرد ربریرپ  
ب  منرافرو و مریرا ربرا  ترود   
 رررارگرررری  نررردیرد، گررراهرررا  
صورتپ خش  و خ ابانپ بر   
خود مپ گ رد. یپ  کپ دو  
ما  گذشت  شاهد دو مورد ی   
ی   دعویها در یتحاد ر  هرا   
 ارگر  نسربرترا مرارا  رانرادی  

 بود ا. 
 

 مورد اول:
فور  ، مر   یصلپ    ٣ رو   

یتحاد    ارگری  وسا ل حمل  
و نقل درو  شار  تورنترو،  
ی        با ترم نو وژ  یتحاد ر  

 ک یتحاد ر  ببر ر  ی رمرلرلرپب  
یس  و در ویشرنرگرتر  ویقرو  
یس ، شربر رخرونرپ بر  دفرترر  
 و ال شرارر ترورنرترو  ی ر   
یتحاد    د  و یعضا  ه أ   
مد ر  ی   یتحاد   ری بر رنرار  
 رد  یس . باب  ن ر، رئ س  
 و ال شار تورنتو  یتحاد ر   
فوق مپ گو د    چند  ی ش  
و  یررپ  ررک درخررویسرر   
 تبپ ی   رنرگرر   رار  رانرادی  
درخررویسرر   رررد  بررود  رر   
قصد دیرد ی  یترحراد ر  بر ر   
ی مرلرلرپ ینشرکراب  رنرد و بر   
جرگ  یتحاد   ها   رانرادیئرپ  
بی وندد. یتحاد   مر  ، ه أ   
مد ر   و رال ترورنرترو  ی ر   
یتحاد   ری متاا ب  یناانکار   
و تویئ  برری  ینشرکراب ی   

 یتحاد   مادر  رد  یس . 
رو نرامرر  بتررورنرتررو یسررتررارب  

فررور رر  گرر یرشررپ    ٧ رو   
منتشر  رد     در آ  خربرر  

ی  بب  م دی  آمد ب یترحراد ر   
 ون فور ب  دفاع ی  یعضرا   
هر رأ  مرد رر  برر رنرار شررد   
 و ال شار تورنتو مپ دهرد.  
در ی   گ یرش همچنر ر  بر   
ی رر  یشررار  شررد  یسرر   رر   
مکاتربراترپ بر ر   رونر رفرور و  
رئ س ه أ  مرد رر  یترحراد ر   
فوق رد و بدل شد     ه رأ   
مررد ررر  قصررد یرر رروسررترر  برر   
 ررونرر ررفررور ری دیشررترر  یسرر .  
جر  د ا ، رئر رس یترحراد ر   
 ون فور ی  بتصم را گررفرتر   
آمر کائ راراب برری  یترحراد ر   
ها   انادیئپ گفت     ی شرا   
د ررگررر ی  ی رر   ورگرروئررپ  
خست  شد  و آ  ری قبول نمپ  

  نند. 
آنررچرر   رر  دو یررر  برر   

گو ند تا بتوینند    میبوعا  مپ 
هرا ری برری     یعضا  یتحاد   

مقاصدشا  دور خود مرترحرد  
 نند، هم  برا یصرل دعرویهرا  
متفاو  بود . در ی ر  مرورد  
هررا مررا هررنررو  ییرر عررپ ی   
دعویها  یصلپ ب   ی ر  دو  

 گرو  ندیر ا. 
 

 مورد دوم:
وویر  تامس، رئ س  کپ ی   

ها  بخرش    ب رگتر   یتحاد   
خرردمررا  عررمررومررپ یسررتررا   

، متاا ب  ی ر   (OPSU)ینتار و  
شد  یس     ی  رئ س  رکرپ  
ی  دینشکد  ها خویست  یسر   
رئرر ررس  ررمرر ررترر  مررذی ررری   
قرریردیدهررا  دسررتر  جرمررکررپ  

(Kevin McKay)    ی   یترحراد ر
در دینشکد  فروق ری یخرری   
 ند. و   ر   رکرپ دو سرال  
یسررر  ویرد  رررک ریبررریررر   

خصمان  ی  با ه أ  مد ر ر   
یتحاد   مادر و شخص تامس  
شد  و علنا س استاا  ترامرس  
و ه أ  مد ر  ری بر  ینرترقراد  
گرفت ، توسی رئ س دینشکد   
ی  ن   وویر  تامس براخربرر  
شد  و شکا تنام  ی  بر عل ر   
تامس بر  یدیر   رار یسرترا   
ینررتررار ررو در خصرروص ی رر   
قض   بررد  یسر . گر یرش  
رو نرامرر  بتررورنرتررو یسررتررارب  

گو د    ریبی  خصرمرانر     مپ 
ب   تامس و مککپ ی  سرال  
گذشرتر ، وقرترپ  ر  روسرا   
بررلررنرردیررا رر  یتررحرراد رر  فرروق در  

ی  مککپ و د رگرر    شکا تنام  
فکا     و ال دینشکد  فوق ری  
متاا ب  یذ   و آ یر جنسپ،  
ی جاد فضا  ناسا ا و غر رر   
  رد  بودند شروع شد  یس .  
گرر یرش بتررورنررتررو یسررتررارب  
ی     هرمرچرنر ر  خربرر ی  نرامرر  

دهررد  رر  سررال گررذشررترر     مررپ 
یعضررا  بیتررحرراد رر  مررذی ررر   

 OPSU نندگا ب خود یتحاد    

ی  یعمال غ رقانونپ تامس و  
ترر ررا دور و برررش شررکررا رر   
 رد  بودند. در مرذی رر  ی   
   یتحاد   مادر با بیترحراد ر   
مرذی رر   رنرنرردگرا ب بررر سررر  
قریردید دست  جمکپ دیشرتر ،  
در یول ی   مذی ر  ترکردید   
ی  یعضررررا  بمررررذی ررررر   
 نندگا ب ی   ار بر نار شرد   
بودنرد  ر  برا عرقرب نشر رنرپ  
یتحاد ر  مرادر، یخرری  شرد   
گررا  برر  سررر  ررارهررا شررا   
برگشت ، یما فضا  یترحراد ر   
فرروق هررمررچررنررا  مررلررترراررب و  

 غ ردوستان  یس . 
 ٧١٣٧ مارس    ٣٣ 

کارگران ؛ تشکلهای کارگری؛ حقوقدانان 
 وانسانهای آزدیخواه
 محمود صالحی 

جهت انالع ، افبفال" در شفعفبفه  
اول دادگفاه انفقفالب سفنفنفدج در  

سففال زنففدان    ١ بففه    ٠٣١٠ سففال  
تفعفزیفری مفحفکفوم شفده ام  در  
فرجه اانونی بفه احفکفام صفادره  
اعففتففراض کففردم. روز دوشففنففبففه  

در شففعففبففه    ٠٦٦٠١٦١٥ مففورخ  
چهارم دادگاه تجدید نهفر اسفتفان  
کردستان مجددا"محاکمه شدم و  
رئیس شعبه در ایفن مفحفاکفمفه  
یک اتهام جفدیفد بفه شفرو زیفر  

 مطرو نمود. 
 

قاضی: آقای صالحی این 
 گفته شماست؟ 

 محمود صالحی: 
چه چفیفزی گفففتفه مفن اسفت  

 جناب ااضیت  
یفعفنفی  ٠٣٦٠ ااضی: شما سفال  

سال پفیفش در زنفدان بفودیفد.  ١١ 
واتی مسئوالن می وواستند بفه  

بفهفمفن جفمفعفی از    ١١ مناسبت  
زندانیا ن را آزاد کفنفنفد. هفمفه  
زندانیان را در حفیفاز زنفدان بفه  
ص  می کنند، مفی وفواهفنفد  
تعدادی از زنفدانفیفان را بفعفد از  

بفهفمفن در مفیفان    ١١ راهپیمایی  
مردم شهر آزاد کفنفنفد.شفمفا نفیفز  
یکی از زنفدانفیفانفی بفودیفد کفه  
ارار بود آزاد شوید. به هفر کفدام  
از زندانیان یک پالکارت که بفر  
روی آنها نوشته شده بود مفرت  

بر صدام   مرت بر امفریفکفا    
مرت بر اسرائیفل   مفرت بفر  
منافب   مرت بر کومفه لفه و  
دمکفرات مفی دهفنفد تفا آن را  
حمل کنند. واتی نوبت به شفمفا  
مففی رسففد کففه پففالکففارت را  
تحویل ب یفرد   از گفرففتفن آن  
امتناع می کنید و اظفهفار مفی  
نفمففایفد کفه مفن آمفاده نفیففسفتففم  
بهانر آزادی وودم پفالکفارت را  
حمل کفنفم .بفعفدا" شفمفا را بفه  
داول زندان منتقل می کنفنفد و  

 آزاد نمی شویدت.  
 

 محمود صالحی:
بلی جناب ااضفی ایفن گفففتفه    

  ١١ من است و امروز نیز بعد از  
سال هنوز روی آن گفففتفه وفود  
تاکید می کنم. جنفاب افاضفی  
ده شیت صداها نفر بدون اینفکفه  
در دادگففاهففی مففحففاکففمففه شففده  
باشند، اعدام شدند و تعفدادی از  
آنان رفیب بفغفل دسفتفی مفن در  
زندان بودند. به همین دلفیفل مفن  
آمففاده نففبففودم تففا بففرای آزادی  
شهص وودم بالکفارت را حفمفل  

 کنم.  
 

 ماجرا از این قرار بود.
تففعففداد زیففادی از  ٠٣٦٠ سففال  

 زندانیان شهر سقز که هیچ  
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کففدام از آنففان احففکففام اعففدام  
نداشتند برای اجرای حکفم اعفدام   
 به بیرون از زندان منتقل نمودند. 

 
بعد از اینکفه زنفدانفیفان را اعفدام  
کففردنففد، یففک شففایففعففه تففوسففط  
تففوابففیففن پففهففش شففد کففه هففمففه   
زندانیانفی کفه تفا آن روز اعفدام  

 نشده اند، آزاد وواهند شد. 
 

به گفتفه تفوابفیفن و تفعفدادی از  
مسئوالن زنفدان افرار بفود کفلفیفه  
زندانیانفی کفه تفا آن روز اعفدام  
  ١١ نشده بفودنفد در مفراسفم روز  

بففهففمففن آزاد شففودنففد. امففا ایففن  
شایعات هیچ وات جفامفه عفمفل  
نپوشید،آزادی زنفدانفیفان سفیفاسفی  

 نفر محدود شد.    ٥١ تنها به  
 
  ٠٣٦٠ بففهففمففن سففال    ١١ تففاریفف   
  ٥١ سال پیش، اسامی    ١١ یعنی  

نفر از زندانفیفان سفیفاسفی را کفه  
حکمشان به پایفان نفزدیفک شفده  
بففود را اففرائففت کففردنففد. واففتففی  
موضع را پی یری کردیم بفه مفا  
گفتند: افرادی که اسامفی آنفان  
ارائت شد  آزاد هسفتفنفد و بفعفدا"  
تعدادی دی ری نیز آزاد وفواهفنفد  

نفففر    ٥١ شد. من هم در میان آن  
بودم کفه جفهفت آزادی از زنفدان  

 اسامی ما را ووانده بودند.  
 

واتی هم ی ما به داول حفیفاز  
زندان رفتیم بفه هفر کفدام از مفا  
یک پالکارت دادند که روی آن  
شففعففارهففای،از جففمففلففه مففرت  
برامریکا، اسفرائفیفل، مفجفاهفدیفن،  
کففومففه لففه، دمففکففرات و صففدام  

 رویشان نوشته شده بود. 
ما را بفه وفط کفردنفد و رئفیفس  
زندان گفت که هفر کفدام از مفا  
یففک پففالکففارت بففرداریففم و بففه  
صففورت راهففپففیففمففایففی بففه نففر   
 میدان آزادی شهر حرکت کنیم.  
مففا انففالع داشففتففیففم کففه مففردم  
زیففففادی در مففففیففففدان آزادی  
) برگاراژ( جفمفع شفده بفودنفد و  
انتهار آن را داشفتفنفد کفه هفمفه  
زندانیان آزاد شوند. اما مفردم بفی  

نفففففر    ٥١ وفبففر از ایفنففکفه تفنففهفا  
زندانی آزاد مفی شفونفد. وافتفی  
مسئولین زنفدان پفالکفارت هفا را  
در میان زنفدانفیفان تفقفسفیفم مفی  
کردند نوبت به من هفم رسفیفد و  
یک پالکارت را بفه مفن دادنفد.  
مففن فففوری روبففه رئففیففس زنففدان  
گفتم :" آاای رئفیفس زنفدان مفن  
آماده نیستفم پفالکفارت رو حفمفل  
کنم"زیفرا آزادی بفدون پفالکفارت  
حب من است. رئیس زندان وافتفی  
اظهارات من را شنید فریاد زد و  
به همکاران وود گففت: " سفریفع  
ایشان را به زندان برگردانفیفد، ایفن  
پسره نمی وواهد آزاد شفود". مفن  
ابل از اینکه مسئفوالن مفربفونفه  
گفته رئیس زندان را اجرا کفنفنفد،  
 وودم سریع به داول بند برگشتم. 

 
زندانیان داول بند از مفن سفئفوال  
کردند کفه چفرا بفرگشفتفیفدت در  
جواب گفتم: "به دلیل اینفکفه بفه  
هففر زنففدانففی یففک پففالکففارت  
میدادند کفه بفا وفودشفان حفمفل  
کنند و مفن افبفول نفکفردم  مفن  
زندانی هستم و دارم حبفس وفودم  
را سپری می کنم  چرا بایفد بفه  
نیروی آنها تبفدیفل شفوم و بفرای  
آزادی وود علیه دیف فران شفعفار  
دهم".ت دوستان زنفدانفی دور مفن  
حلقه زدند و هر یک بفه نفوعفی  
نهر  را بیفان مفیفکفرد. بفه ایفن  

 ترتیب من آن روز آزاد نشدم. 
 

سئوال از مسفئفوالن حفقفوق بفیفن  
المللی و حقوق بشفر ایفن اسفتت  
این چه نوع اتفهفامفی اسفت کفه  
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیفد  
  ١١ نهر استان کردستفان بفعفد از  

سال آن را نرو مفی کفنفدت ایفن  
در حالی است که تفففهفیفم اتفهفام  
من بفرای جفرم جفدیفد  تفاسفیفس  
یففک کففمففیففتففه کففارگففری بففنففام  
کمیته هماهن ی بفرای کفمفک  
به ایجاد تشکل هفای کفارگفری  
بوده و در تمام مفراحفل بفازجفویفی  
نیز روی این مورد بازجویی شفده  

 ام. 
 محمود صالحی 

چانی زنی یا نمایشی 
دردناک برعلیه زندگی 
 و معیشت ما کارگران

 پروین محمدی 

سالیان سفال اسفت در مفاهفهفای  
آور سال  نمایشی را حول حفداافل  
مزد برای دلهوشی ما کفارگفران  
براه میاندازند،  نمایشی دردنفاک  
و مشمئز کنفنفده، نفمفایشفی کفه  
بطور علمی بدبهفتفی هفایفمفان را  
واکاوی میکنند و با مفهفنفدسفی  
جراید و رسفانفه هفایشفان امفیفدی  
کاذب را به وفانفواده هفای ویفران  
 شده ی ما کارگران میدهند. 

 
پس از رنف  بفاوفتفن نفمفایشفات  
تکراری سفالفیفان افبفل و روشفن  
شدن بیش از پیش گفرسفنف فی و  
فقر تحمیل شده بر مفا کفارگفران  
و عفلفیفرغفم ایفنفکفه  دیف فر هفر  
مسئولی بناچار از ففالکفت آوار  
شده بر زندگی ما و از ففاصفلفه  
نجومفی حفداافل مفزد و هفزیفنفه  
های زندگی سهن می ویفد امفا  
باز هم سفیفاسفت هفمفان سفیفاسفت  
تحمیل فقر و فالکت بفیفشفتفر بفر  
مففا کففارگففران بففا شفف ففردهففای  

 دی ری است. 
 

امسال نوری شفروع کفردنفد کفه  
ان ار دردسر بزرگی سفر راهشفان  
ارار ندارد و به هفمفیفن دلفیفل بفر  
وال  سالهای پیش، مسئله مفزد  
را مسکوت گشاشتند و تازه بفعفد  
از بلند شدن صدای ما کفارگفران  
بود که ناچار شدنفد از مفبفاحفث  
مزد و جلسات شفورایفعفالفی کفار  
پففرده بففرداری کففنففنففد. امففا پففرده  
برداری هم که کردند باز هفم در  
چهارچوب هفمفان وفط سفکفوت  
بود که به بفهفانفه تفعفیفیفن سفبفد  

 هزینه مبادرت به آن کردند 
 

یکی نیست از اینان بپرسد مف فر  
دولت و کارفرمایان کفه بفهفتفریفن  
حسابداران و چورتکه انفدازان ایفن  
مففمففلففکففت هسففتففنففد، از هففزیففنففه  
متعار  زندگی وبر نفدارنفد کفه  
باید هفته هفا وافت بف فشارنفد تفا  
سبد هزینه را در بفیفاورنفد. مف فر  
نرخ مسفکفن و مفواد غفشایفی و  
بهفداشفت و درمفان و آمفوز  و  
بقیه ااالم در بازار را من کفارگفر  
تعیین میکنم که آاایفان وفبفر از  
آن نداشته باشند و نمیداننفد یفک  
وانفواده مفیفانف فیفن چفهفار نفففره  
چطور و با چه هفزیفنفه ای افادر  

 به ادامه حیات میباشد. 
 

در عیفری کفه بفه لفطف  رشفد  
غففول آسففای تففکففنففولففوژی در  
کمترین زمانفی مفیفتفوان هفزیفنفه  
زندگی را بر آورد کرد هففتفه هفا  
وات می شارند تا هزینه زنفدگفی  
یک وانوار کارگری را کفه هفر  
مسئول دولفتفی اذعفان مفیفکفنفد  
باالی چهار میلیون تومفان اسفت  
مبلغ دو میلیون و چفهفار صفد و  
هشتاد هزار تومان اعالم کننفد و  
آنرا بفه عفنفوان یفک کشف  بفه  
وورد ما کارگران بدهند و بفدتفر  
از آن در ادامفه ایفن وفیفمفه شفب  
بازی برای کاشففیفن ایفن مفبفلفغ  
هففورا مففیففکففشففنففد تففا سففرنففوشففت  
زندگی و مفعفیفشفت مفیفلفیفونفهفا  
وانواده کفارگفری را بفرای سفال  
آینده همچنان در پرده ابفهفام نف فه  

 دارند. 
 

اما همه عوافریبی که پیش بفرده  
اند به اینجا وتم نفمفیفشفود و بفه  
موازات جشن و پفایفکفوبفی حفول  

اعالم سبد هزینه، بفحفث تفرکفیفب  
نامناسب شورایعالی کار و عفدم  
تففوانففایففی دولففت و کففارفففرمففایففان  
بففرای جففبففران عففقففب مففانففدگففی  
مزدی را مطرو و پیشنهاد زمفان  
بففنففدی را وسففط مففیففکففشففنففد تففا  
زمینه های الزم بفرای تفحفمفیفل  
حداال مزدی وفت بار را به روال  

 سالهای گششته آماده کنند. 
 

به زبان ساده تری ایفنفان مفدعفی  
انفد دولفت و صففاحفبفان سفرمفایففه  
نمیتوانند ذره ایفی از ثفروتفی را  
که در نی نفزدیفک بفه چفهفار  
دهففه گففششففتففه و بففه شففکففل  
غارت رانه ای  از شیفره جفان مفا  
کففارگففران کشففیففده انففد پففرداوففت  
کنند و در ایفن مفیفان بفا انفواع  
ترفندها در پفی وادار کفردن مفا  
کارگران برای تمکین به زندگفی  
زیففر وففط فففقففر و  مففرت از  
گرسنف فی هسفتفنفد و اسفم ایفن  
رویففکففرد وففود را چففانففه زنففی  
می شارند. چانه زنی به نفع چفه  
کسیت به نفع غارتف فران یفا بفه  
نففع نفجفات مفیفلفیفونفهفا وفانفواده  
 کارگری از فقر و گرسن یت 

آن چیزی که در این میان روشفن  
است و ما کارگران هر سالفه آنفرا  
تجربه کفرده ایفم ایفن اسفت کفه  
چففانففه زنففی ایففنففان بففرای حففففف   
منافع غارت ران است و بس. لفشا  
ما از همنیجا اعالم میداریفم کفه  
در صورت پیشبرد تحمیل حفداافل  
مزد به روال سالهفای گفششفتفه و   
عدم جفبفران بفی کفم و کفاسفت  
عقب ماندگی مزدی، سال آیفنفده  
را به سفال اعفتفراض بفه ففقفر و  

 فالکت تبدیل وواهیم کرد. 
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در آوففریففن روزهففای سففال و در  
شرایطی که چند روز دی فر سفال  
نو از راه میفرسفد کفارگفران پفلفی  
اکریل اصفهان علیرغم اعتراضفات  
مکرری که تاکفنفون داشفتفه انفد  
موفب به دریفاففت دسفتفمفزدهفای  
  ١ وود نشده انفد. ایفن کفارگفران  

مففاه دسففتففمففزد مففعففواففه دارنففد و  
هیچکس نفیفسفت تفا گفرهفی از  

 مشکالت آنان باز کند. 
بففنففا بففر اظففهففار کففارگففران ایففن  
کاروانه، هر بفار کفه آنفان بفرای  
دست یابی به حقوق معفوافه وفود  
دست به تجمع میفزنفنفد یفکفی از  
مسئولین میاید و افولفی مفیفدهفد  
امففا از پففرداوففت مففزد وففبففری  
نمیشفود. افرار بفود حفدود پفانفزده  
میلیارد تومان الفیفا  مفوجفود در  
کاروانه به فرو  بفرسفد تفا شفب  
عففیففدی  از مففحففل آن دسففتففمففزد  
کارگران پرداوفت شفود، الفیفاففهفا  
فرووته شد اما وبری از پفرداوفت  

 ریالی پول به کارگران نشد. 
یکی از کفارگفران پفلفی اکفریفل  
می وید: از مهر ماه بفه ایفن سفو  
کففه کففاروففانففه زیففر نففهففر وزارت  
صنعت و معدن ارار گرفتفه اسفت  
به جای حفل مشفکفل کفارگفران،  

مفاه در    ٠ دستمزد معواه آنان از  
مفاه در حفال حفاضفر    ١ آنزمان به  

رسیده است. وی ادامفه مفیفدهفد  
نففقففشففه تففعففطففیففلففی کففاروففانففه بففا  
همفکفاری دولفت و سفهفامفدار از  
همان اول سال کشیده شفده بفود و  
به همین دلیل نیز وزارت صفنفایفع  
نففیففز کففاری بففرای کففاروففانففه  
نففمففیففکففنففد.  وی مففی افففزایففد:  
تیمیم به تعطیلی کاروانه از اول  
سال گرفته شده بود، آنمواع مدیفر  
عامل به ما گفففت امسفال شفمفا  
بیش از سه ماه حفقفوق نفهفواهفیفد  
گرفت و ما تازه بفه ایفن نفتفیفجفه  

رسیده ایم که چفرا مفدیفر عفامفل  
 چنین حرفی زد. 

یکفی دیف فر از کفارگفران پفلفی  
اکریل اظهار میدارد: تا تفجفمفعفی  
مففیففکففنففیففم سففریففعففا اسففم مففان را  
میدهند اداره انفالعفات، و ادامفه  
میدهد یفکفی نفیفسفت بفه ایفنفهفا  
ب وید شما که ایفنفقفدر تفیفغ تفان  
مففی بففرد چففرا حففتففی یففکففبففار  
مسئوالن دزدی که ایفن شفرکفت  
بففزرت را بففه چففنففیففن روزی  
انداوتفنفد و ایفن کفاروفانفه را بفا  

کففارگففر بففه روز سففیففاه    ٠٠١١ 
 نشاندند صدا نمیکنید. 

 
وی ادامه مفیفدهفد: تفمفام تفال   
شان این است تفا بفرای هفمفیفشفه  
درب کاروانه به ایفن عفهفمفت را  
ببندند. برای شان مهم نیست کفه  

  ١١   –سففال    ٠٥ کفارگففری کففه  
سال عمر  را در بدترین شرایط و  
در تماا با مفواد شفیفمفیفایفی در  
ایففن کففاروففانففه گففشاشففتففه  واالن  
فرزندان بزرت و عروا و دامفاد  
دارد کجا باید برود کفار کفنفد و  
بقیه عمر وود را چ ونه زنفدگفی  

 کند. 
 

وی مففی افففزایففد: بسففیففاری از  
کارگران شب عیفدی حفتفی پفول  
ورید یک عدد نان را هفم نفدارنفد  
و اینقدر از دوست و فامیل افرض  
کرده انفد کفه دیف فر روی شفان  
نمیشود از کسی تقاضفای افرض  
بفکففنففنففد. ایففن کففارگففر در پففایففان  
می وید: ودا لعنتشون کفنفه کفه  
فقط زورشفون بفه کفارگفربفدبفهفت  

 رسیده است. 
 –اتحفادیفه آزاد کفارگفران ایفران  

 ٠٣١٥ اسفند    ١٣ 
 
 

بالتکلیفی و وضعیت 
کارگر پلی  ٩٠٩٩دردناک 

 اکریل در آستانه سال نو

گزارشی از چپاول شرکتهای چینی در 
پروژه نفتی یادآوران و تحمیل بی 

 حقوقی مطلق بر کارگران 
 

پروژه نفتی یادآوران یکی از مهفم  
ترین پروژه های نفتی اسفت کفه  

کفیفلفومفتفری    ٠٥ آن در    ٠ فاز  
  ٠١ جاده ی اهواز _ ورمشهر و  
  ١١ کیلومتر فرعی و با فاصفلفه  

کیلومتری از مرز ایفران و عفراق  
وااع است. میدان نففتفی یفادآوران  
مشففتففرک بففیففن ایففران و عففراق  

حفلفقفه    ٣١١ میباشد و ارار است  
حفلفقفه    ٠١١ چاه نفت در ایران و  

 چاه نفت در عراق زده شود. 
پفففروژه یفففادآورن وظفففیفففففففه ی  
جداسازی آب، نمفک و گفاز از  
نفففففت را بففر عففهففده دارد کففه  
متاسفانه گاز آن سووته مفیفشفود  
و نفففففت بففرای انففجففام مففراحففل  
تکمیلی و صادرات به پاالیشف فاه  

 شود.   آبادان فرستاده می 
کار احفدا  ایفن پفروژه از حفدود  

آغفاز گفردیفد.    ١٠ دی ماه سال  
شرکت ملی نفت ایران ایفن پفروژه  
را به شرکت کارفرمای چفیفنفی  

داده   (SIPCبنام سفیفنفوپفک )  
است. این شرکت نیز کفار را بفه  
دو شرکت ایرانی جفهفان پفارا و  

 SSKچینی اا اا کفی )  

سینوپک سرویس کیش کفه در  
جزیره کیش ثبت شده( داده اسفت  

را وود شرکفت   SSKکه شرکت  
سینوپک تشکیل داده و بفیفشفتفر  
نففیففروهففای آن کففارکففنففان وففود  
شرکت در چین و مفابفقفی اففراد  

 عادی می باشند. 
شففرکففت چففیفففنففی در اواسفففط  

یک وفط ایفن    ١٣ فروردین سال  
پروژه را بفا اسفتفهفراج و انفتفقفال  

هزار بشکفه ) بشفکفه    ٥١ روزانه  
دالر در آن    ٠١١ ای بففیففش از  

زمان( فعال کرد و تنها در چفنفد  
هفته تمام هزینه ساوت این پفروژه  
را تامین کرد و از آن زمفان تفا  
االن فقط سفود مفیفکفنفد ) کفه  

البته اکنفون دیف فر وفطفوز نفیفز  
فعال هستند(. این پفروژه بفزرت  

تفوسفط    ١٥ نفتی در پایفیفز سفال  
رییس جمفهفوری اففتفتفاو شفد و  
اکنون در مرحله پایانی و انفجفام  
تعمیرات نفهفایفی و رففع عفیفوب  

 میباشد. 
کارگران پروژه نففتفی یفادآوران از  
تحمیفل بفی حفقفوافی مفطفلفب و  
شرایط برده وار کار در ایفن پفروژه  

 عهیم نفتی می ویند 
بففه مففوازات کسففب سففودهففای  
نجومی توسفط شفرکفت چفیفنفی  

در پفروژه   ( SIPCسینوپفک )  
نفتی یادآوران، بفه کفارگفران ایفن  
پروژه عهیم نفتی آنفهفم در آب و  
هوای گرم و ناات فرسا و آلفوده  

روز کففار    ١٦ جففنففوب، بففابففت  
ماهیانه با ساعفت کفاری روزانفه  

سفاعففت )جفدای از سفاعففت    ٠١ 
استراحت( که نسفبفت بفه فیفول  
مهتل  سفال مفتفغفیفیفر اسفت در  

هففزار    ٠١١ مففاهففیففانففه    ١١ سففال  
  ١٥١ ماهیانه  ١٣ تومان ، در سال  

ماهفیفانفه    ١٠ هزار تومان، در سال  
یک مفیفلفیفون و یفکفیفد هفزار  

مفاهفیفانفه    ١٥ تومان  و در سفال  
یک میلیون و دویست و پفنفجفاه  
هزار تومان  حقوق پفرداوفت شفده  

 است . 
یففکففی از کففارگففران ایففن پففروژه  
  ٠ اظهفار مفیفدارد: مفا در نفول  

سال گششته تمام اضفاففه حفقفوق  
سالیانه ی وود را بفا اعفتفیفاب  
دریافت کرده ایفم چفون شفرکفت  
چففیففنففی زیففر بففار نففمففیففرفففت و  
پیمانکار نیرو رسان نیز به هفمفیفن  
بففهففانففه اضففافففه حففقففوق را نففمففی  
  ٠ وواست پرداوت کند. در مفاه  

روز آن    ١ روز استراحت داریم که  
هفته یکبار جمعفه ی    ١ تعطیلی  

روز دیف فر    ١ وود شرکت است و  

را وود کارگران بفعفنفوان اضفاففه  
کار و برای کمی حقوق بفیفشفتفر  

 کار میکنند. 
وی می افزاید: شرکت چفیفنفی  
که در ایران ثبت شده نفه افوانفیفن  
کار ایران و نه اوانفیفن کفار بفیفن  
المللی را رعایت میفکفنفد بفلفکفه  
اوانین کار کشفور وفود را اجفرا  
میکند کفه ایفن وفود تفوهفیفنفی  
بزرت، غیر اابل بهشش و افابفل  
پی رد اسفت چفون بفا ایفن کفار  
عمال ایران را جفز  مسفتفعفمفرات  
وود ارار داده است و پیمانکار از  
ودا وواسته نیز این کار شفرکفت  
چففیففنففی را دسففت آویففزی بففرای  
پرداوت نکردن تمام حب و حفقفوق  
مندرج در اانون کار مفربفوز بفه  

 پروژه ارار داده است. 
یکی دیف فر از کفارگفران پفروژه  
نفتی یادآوران در رابطه بفا دیف فر  
زوایای تحمیل بی حقوای مطلفب  
بفر کفارگففران ایففن پفروژه عفهففیففم  
  ٠ نفتی می گوید: اکنون مدت  

سال است ما کارگران شاغفل در  
ایفففن پفففروژه عفففیفففدی، پفففادا ،  
سففنففوات، اضففافففه کففاری، پففول  
مففرویففی، بففدی آب و هففوا،   
مزایای مشفاغفل سفهفت و زیفان  
آور، اضففافففه کففاری روزهففای  
تعطیل و..... را دریفاففت نفکفرده  

 ایم. 
سفال اول    ١ وی ادامه میدهد: در  

پیمانکار می فت که ایفن مفزایفا  
را شففرکففت چففیففنففی پففرداوففت  
نمیکند که ما هم به شما بدهفیفم  
اما پس از نزدیک شدن به پفایفان  
کار و آغاز ریز  نیرو و مفواجفه  
شففدن پففیففمففانففکففار بففا شففکففایففت  
کففارگففران بففه اداره ی کففار،  
پیمانکفار ففیفش حفقفوافهفایفی را  
 صادر کرد که تمام مزایای را  
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  ٦ از صفحه        
که تا پیفش از آن ادعفا مفیفکفرد  
شرکت چفیفنفی نفمفیفدهفد نفوری  
تنهیم و محاسبه کرده و گنجفانفده  

  ٠١٥١ اسففت کففه هففمففان حففقففوق  
روز    ١٦ تففومففان فففیففکففسففی بففات  

میشود یعنی اگر تفعفداد روزهفای  
کففار کففرد مففن کففه مففجففرد و  
همکارم که متاهل میباشد دافیفقفا   
برابر باشد، هفمفکفار مفن بفایفد بفه  
اندازه دریافت حفب هفمفسفر و اوالد  
حففقففواففش از مففن بففیففشففتففر بففاشففد  
درصورتی که چنین نیسفت و هفر  
دو حقوای برابر دریافت میکنیم و  
پففیففمففانففکففاران مففا را مففجففبففور بففه  
امضا  کاغش حقفوق هفا، تیفففیفه  
حسفاب هففای مففاهففانففه و سففاالنففه  
میکنند که درصورت امفتفنفاع بفا  

 تهدید اوراج روبرو میشویم. 
بنا بر اظهار کارگران پروژه نفففتفی  
یادآوران در این پروژه یک کفمف   
مسکونفی وجفود دارد کفه از آن  
شرکت جهان پارا میفبفاشفد و بفا  
دریاففت پفول از شفرکفت چفیفنفی  
مسئولیت تامفیفن امفکفانفت بفرای  
کارکنان وود  و شرکت چفیفنفی  
را به عفده دارد. یفکفی دیف فر از  
کارگران این پروژه در مورد تغفشیفه  
در این پروژه نفففتفی مفی گفویفد:  
صبحانه و ناهاری کفه در ایفنفجفا  
به کارگران داده میشود عبارتسفت  

عدد تهم مفر  یفا    ١ از: صبحانه:  
عدد حلوا شکری کوچفک یفا    ٠ 

یک عدد کره گیاهی و مفربفای  
کوچک یا یک پنیفر کفوچفک  
و گففاهففی اواففات یففک مففالاففه  
  ١ کوچفک آ  یفا عفدسفی بفا  

ارص نان ) در هر روز فقط یفکفی  
از ااالم یاد شده داده مفیفشفود( و  
ما باید با این صبحانه تفا سفاعفت  

ظهر کار کنیفم. نفاهفار یفک    ٠١ 
کففففف ففیففر بففرنففج، یففک مففالاففه  
وورشتی که با دات زیاد یک یفا  

تفکفه کفوچفک    ١ بطور اتففاافی  
تفکفه    ٠ گوشت در آن می شارند یا  

گوشت مر  بعنوان جفوجفه کفبفاب  
یا یک سیف  کفوچفک کفوبفیفده  
میدهند ) فقط یکی از غفشاهفای  
یاد شده( به همراه نی  نان الفبفتفه  
اگر آشنا داشته باشی یفا وفواهفش  

سفاعفت    ٥ نان میدهند و    ٠ کنی  
دی ر هم باید با این وعفده غفشایفی  

کار کنیم، شام هم مفعفمفوال  یفک  
مالاه یا یک کف یفر کفوچفک  
از هرچیزی که تهیه کرده انفد بفا  

 ارص نان میدهند.   ١ یا    ٠ 
وی می افزاید: در اینفجفا وفبفری  
از جیره ی ماهیانه کفه در پفروژه  
ها به کارگران مفیفدهفنفد نفیفسفت،  
وبری از سبزی جات، میفوه جفات  
و دسر نیست. البته جیره مفاهفیفانفه  
کارمندان و تمام چفیفنفی هفا داده  
میشود. بفنفابفرایفن کفارگفر بفهفت  
برگشته ایرانی مجبور است یفا بفا  
شففکففمففی گففرسففنففه سففر کففنففد یففا  
مقداری از حقوق نفاچفیفز وفود را  
ورج تهیه ی مایحتاج وود جفهفت  
رفع گرسن فی و تفکفمفیفل مفواد  
ووراکی وود بکند. به چینی هفا  

دهفنفد    و کارمندان آب معدنی مفی 
امففا بففه کففارگففران آبففی را بففرای  
نففوشففیففدن مففیففدهففنففد کففه بففرای  
میار  دی ر است و مفیف فویفنفد  
تیفیه میباشد ولی وود اسفتفففاده  
نمیکنند. برای کارگفر وفبفری از  
تلوزیون و یهچال نیفسفت. کفارگفر  
حب ورود بفه بفاشف فاه کفوچفک  
بدنسازی را ندارد. بدتفریفن پفتفو را  
  ٠١ به کفارگفر داده انفد. پفس از  

سففاعففت کففار بففایففد وففود لففبففاا  
کارمان را بشوییم و اگفر حفوصفلفه  
داشته باشیم وفود غفشا بفپفزیفم در  
غفیفر ایفن صفورت یفا نفان وفالففی  
میهوریم یا گفرسفنفه مفیفهفوابفیفم.  
جایی که روزانه میلیاردها تفومفان  

 نفت استهراج میشود. 
این کفارگفر در پفایفان مفیف فویفد:  
شرکت ملی نفت ایفران، شفرکفتفی  
بنام پدک دارد که ناظفر بفر کفار  
تمامی شرکت های وارجی فعفال  
در زمینه صنعت نفت می بفاشفد.  
در منطقه ی ما مدیر این شفرکفت  
آاای نهرپور مفیفبفاشفد کفه بفارهفا  
کارگران اعتراض وود را نفزد وی  
بففرده انففد امففا ایشففان بففجففز بففرای  
دریاففت اضفاففه حفقفوق سفالفیفانفه  
بففرای رفففع دیفف ففر مشففکففالت  
کفارگفران کففاری نفکففرده اسفت و  

سال گفششفتفه    ٠ کارگران در مدت  
همچون برده در زیر دسفت شفرکفت  
چینی و شرکتفهفای پفیفمفانفمفاری  

 تابعه کار کرده اند. 
 -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٠٣١٥ اسفند ماه    ١٠    

 محمد حسن پوره :
تججججججج جججججججمججججججج   

اعجججججتجججججراضجججججی 
معلمان در نوزده 

 اسفندماه
بعد از سرکوب حفمفاسفه سفی و  
یففک تففیففر وبففعففد از دو سففال  

هفای و    معلمان ،در االب تشفکفل 
با حسن نفیفت ،جفلفسفاتفی را بفا  
مفایففه چففانففه زنففی جففهففت بففیففان  
دیففدگففاه هففا و نففهففرات وففود  
پیرامون دغدغه های معیفشفتفی  
وود و نهام مفالفی فسفیفل شفده  
آموز  و پرور  برگزار نفمفودنفد  
،از نشففسففت در آسففتففانففه تففدویففن  
الیحه برنامه پنج ساله شفشفم بفا  
نففوبففهففت  ،تففا تففدویففن بففودجففه  

و    ١٠٦١٥٦١٦ سنواتی سالهفای  
برنامه های دیدار با نمفایفنفدگفان  
مففوثففر مففجففلففس تففا اعضففای  
کففمففسففیففونففهففای مففرتففبففط امففا  

گفاه وعفده هفای داده شفده    هیچ 
توسط مسئولین عملفی نشفد ،و  
اگففر بففرنففامففه هففایففی را اجففرا  
کردندمثل رتفبفه بفنفدی، هفیفچ  
تاثفیفری در رففع نفارسفایفیفهفا و  
کاسفتفی هفای نفهفام مفالفی ،  

 آموزشی ومعیشتی نداشت. 
صبر مفعفلفمفان لفبفریفز شفده بفود  
،جامعه فرهن ی بعد از انفففعفال  
ایجاد شده بعد از سفی و یفک  
تیر بفهفیفوص بفعفد از رویفکفرد  
جففدیففد دولففت در دادن مففجففوز  
برگزاری انفتفهفابفات و مفجفامفع  
عففمففومففی ،جففمففعففی از فففعففاالن  
صففنفففففی فففرهففنفف ففی مسففتففقففل  
ازکانونهای صنفی بفرنفامفه ای  
را تففحففت عففنففوان ) کففمففپففیففن  

 بودجه (آغاز نمودند. 
در ایففن کففمففپففیففن بففا حضففور و  
امضای یکید و ده هزار نففر از  
همکاران ،وواسته هایی  تفحفت  
کلی توجه به بودجفه آمفوز  و  
پرور  مطفرو نفمفودنفد،وفواسفتفه  
هففای کففمففپففیففن بففودجففه در روز  

 ١٥٦٠١٦١ یکشنبه      
ضمن یک جلسه نشست و بفیفان  
دیدگاه های فرهن یفان تفحفویفل  
نماینفدگفان مفجفلفس گفردیفد ،و  

آنچه از این نشفسفت مفنفعفکفس  
شد ،بیان همان سهنفان کفلفیفشفه  
ای از سوی اکثریت نمایفنفدگفان  
در مورد شأن و منزلت مفعفلفم و  
بیان همان مشکالت همفیفشف فی  
مملکت که مفوافعفیفت حسفاا  
است و تن ناهفای شفدیفدبفودجفه  

 ی آموز  و پرور  بود. 
فرهن یان که حسفن نفیفت وفود  
را در دو سال اویر نشان داده انفد  
و سعی در حرکتهای مفدنفی و  
بدور از هیجانفات را در بفرنفامفه  
های کاری وود ارار داده بودنفد   
،در انفعال ایجاد شده در بفیفشفتفر  
کانونها ، و بعد از بی تفوجفهفی  
بففه وففواسففتففه هففای مففنففدرج در  
برنامه کمپین بفودجفه ،عفده ای  
از فرهن یان وودجو  ،تیفمفیفم  
بففه اعففالم فففراوففوان تففجففمففع  

نفمفودنفد  ١٥٦٠١٦٠١ اعتراضی در  
کففه بففا اسففتففقففبففال گسففتففرده  
فرهفنف فی مفواجفه شفد.بفعفد از  
ففراوفوان ،واکفنفشفهفا  اعضفای  
کانونها ،از اعالم برائت تجمع تفا  
نفی نقش کانونها تفا تفهفدیفد و  
ارعاب وهشفدارو اعفالم حفمفایفت  
بففعففضففی از اعضففا بففعففنففوان  
 شهییت حقیقی متفاوت بود . 
علیرغم مهلت زمانی کفوتفاه از  
اعففالم فففراوففوان بففهففیففوص روز  
تجمع ،استفقفبفال ففرهفنف فیفان از  
لففحففات گسففتففردگففی در سففطفف   
کشور حائز اهمیت بفود و نشفان  
از نففارضففایففتففی شففدیففد جففامففعففه  
فففرهففنفف ففی از سففیففاسففتففهففای  
آمففوزشففی دولففت و حففاکففمففیففت   

 داشت. 
نکته مهم این تجمعات در سطف   
کشور ،ناامیدی از سیفاسفتفهفای  
دولت در بهش آموز  و پفرور   
و بی توجهی محض مجلفس در  
تیویب تبیره های بفودجفه ای  
و عففدم تففهففیففیففص بففودجففه و  
اعففتففبففارات الزم بففه آمففوز  و  
پففرور  ،وعففلففی الففهففیففوص  
موضوع معیفشفتفی ففرهفنف فیفان  

 بود . 
 

شعارهای و ابتکارات اعتراضفی  
همکاران فرهن ی جفالفب تفوجفه  
بود ازجفمفلفه ،نشفسفتفن بفر روی  
سفره والی در تجمع فرهفنف فیفان  

بوشهرو پوستر هفت سفیفنفی کفه  
فرهن یان شفیفراز  هفففت سفیفن  

 فرهن یان را ، 
سرافکنفدگفی ،سفرکفوب ،سفیفه  
روزی ،سفففففروفففففورده،سفففففهفففففره  
گر،سرگردانی و ستم بیان نمفودن  
و داللففت بففر شففرایففط سففهففت  

 معیشتی فرهن یان بود . 
بففیففانففیففه تففجففمففع کففه در پففایففان  
تجمعفات کشفوری افرائفت شفده  
بود،از جفامفعفیفت مفنفاسفبفی در  
انعکاا مطالبات انفبفاشفت شفده  
فففرهففنففف ففیففان چففه در بففعفففد  
آموزشی،معیفشفتفی ،مشفکفالت  
حقوای بازنشست فان ،نفیفروهفای  
اراردادی و ودمفاتفی ،مفوضفوع  
امففنففیففتففی کففردن فففعففالففیففتففهففای  
صنفی و رفع ایفن مشفکفالت ،  
رفع حبس اسمفاعفیفل عفبفدی ،  
برگشت به کار آافای بفداافی ،  
رفع تبعید جناب باغانی وحفش   
مففحففکففومففیففت اضففایففی آاففای  
بهشفتفی  کفه هفمفه نفاشفی از  
ففعفالفیفت صفنفففی بفوده از اهفم  
موارد مندرج در بفیفانفیفه تفجفمفع  

 نوزده اسفند بود . 
معلمان متفق  ،بر این نفکفتفه ابفرام  
دارند که در صورت عفدم تفوجفه  
به وواسته هفای وفود ،بفرنفامفه  
های اعتراضی وود را در آیفنفده  
تا تحقب وواسته هفای افانفونفی   

 وود پی یری نمایند. 
 

رود بفا نفارضفایفتفی    و انتهار می 
موجود در جفامفعفه ففرهفنف فی  
،ودر فرصت باایمانده تفا اسفففنفد  
که فرصت اعمال تفغفیفیفرات در  
بففودجففه وجففود دارد ،دولففت و  
مجلس وواسته های مفنفدرج در  
بیانیه پایانی تجمع را با ن اهفی  
وااع بینانه ن اه کفنفد و نسفبفت  
به رفع دغدغه آنهفا کفه صفرففا  
دغدغه معیشتی نیسفت ،بفلفکفه  
نسففبففت بففه کففاسففتففیففهففای نففهففام  
آموزشی وود را متعهد میدانفنفد  
،توجه نموده تا نهفام آمفوز  بفا  
اتکا به نیروی  انسانی کفارآمفد  
بفه حففرکففت در مسفیففر تففوسففعففه  
 پایدار برای جامعه اادام نماید  

 محمد حسن پوره       
معلم مزد بف فیفر                                           
 ١٥٦٠١٦٠١ 
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 ٣ صفحه  

 روسیه ٩١٩١در سالگرد انقالب 
 قسمت پنچم                                           ناصر اصغری

موقعجیجت عجمجومجی سجیجاسجی 
 جامعه

هففمففزمففان بففا ایففن اعففتففراضففات و  
شففور  هففا، بففورژوازی مشففغففول  
سففازمففان دادن وففود بففرای ابففراز  
وجودی اوی بفود. هفر بفهفشفی  
انجمن وود را ایفجفاد هفرد و در  

هفا" را    ماه ژوئن "انفجفمفن انفجفمفن 
بففوجففود آوردنففد. ایففن "انففجففمففن  

ها" وواهان ایفجفاد مفجفلفس    انجمن 
مؤسسفان بفرآمفده از رآی آزاد و  
هم انی بود. بفعفد از مفدتفی و  
البتفه در هفمفان سفال، "اتفحفادیفه  
دهقانان سراسر روسیه" به "انفجفمفن  
انجمن"هفا" پفیفوسفت و وفود ایفن  
موضوع وزن سن ینی به مطالفبفه  

 ایجاد مجلس مؤسسان داد. 
 

اعتراضات و اعتیابات همفچفنفان  
در حففال رشففد بففودنففد. سففوسففیففال  
دمكرات ها گرچه نسبتا ضعیف   
و عفففمفففدتفففا درگفففیفففر مسفففائفففل  
تشكیالتی بودند، امفا هفمفچفنفان  
در سازماندهفی ایفن اعفتفراضفات  

شفدنفد. اا آرهفا    اوی ظاهر مفی 
هفردنفد و دولفت    همچنان ترور می 

تزار راه حلی برای بفرون رففت از  
ایففن وضففعففیففت در چشففم انففداز  
نداشت. هر روز هه می گفششفت،  
بر رادیكالیزه شدن وضعیت اففزوده  

مفارا    ٣ می شد. تزار ابتدا در  
ای در بففاره    بففا صففدور بففیففانففیففه 

"یففكففشففنففبففه وففونففیففن" اعففتففراض  
هارگران را محكوم هرد و همفه را  
بففه گففرد آمففدن بففه دور وففود  
فراوواند! اما همزمفان "ففرمفانفی"  
رو به سنا صفادر هفرد هفه در آن  
گفته بود هفمفه حفب شفكفایفت و  
رساندن صدای اعتفراض وفود بفه  
گو  مقامات را دارند و گفففتفه  
بود هه هر چه زودتر بفرای بفهفتفر  
شدن وضع معیشتی دنفبفال راه و  

ای بففاشففنففد! تففزاری هففه    چففاره 
هرگونفه حفكفومفت مشفورتفی را  
مففحففكففوم هففرده بففود، اهففنففون بففه  
نوعی ففرمفان داده بفود هفه یفر  
چنین مكفانفیفزمفی جفا پفا پفیفدا  

هند  منفتفهفا نفرو پفیفشفنفهفادی  
چنان مسهره و هفنفتفرل شفده بفود  
هه در همان ابتدای بفحفث، مفورد  
بایكوت هفمفه اپفوزیسفیفون از هفر  
گرایش و جنبشفی افرار گفرففت.  
جائی برای نمایفنفدگفان هفارگفران  
در این "حكومت مشفورتفی"، هفه  
استارت انقالب را آنها زده بفودنفد،  
هفا    در نهر گرفته نشده بود. لیبفرال 

هفائفی هفه بفه    و بهیوص لفیفبفرال 
های چف  شفنفاوفتفه شفده    لیبرال 

بودند و دارای اهثفریفتفی در بفیفن  
ها بودند، با در نهر گفرففتفن    لیبرال 

وزنی هه هارگران به ایفن انفقفالب  
داده بودند، از هرگونه شفرهفت در  
چنفیفن "حفكفومفت مشفورتفی"ای  

 وودداری هردند. 
 

یكی از اوانین تحمیفلفی بفه تفزار  
هففه بففیففشففتففریففن مففزیففتففی بففرای  
انقالبیون داشت، دادن استقفالل بفه  
دانشفف ففاه هففا بففرای ابففراز نففهففر  
سیاسی در اواوفر مفاه اوت بفود.  
هالا های درا به مفیفتفیفنف   
های بحث و گفت و حفول آیفنفده  
روسیه و جای زینفی امفپفرانفوری  
تزار با آلفتفرنفاتفیفوهفای مفهفتفلف   
هفا    تبدیل شدند. منتها ایفن هفالا 

مفففحفففدود بفففه دانشفففجفففویفففان و  
اساتیدشان نبود. فعالین هفارگفری  

هففای دیفف ففر    و فففعففالففیففن جففنففبففش 
ها بودند هفه    همانقدر در این هالا 

دانشجویان و اساتیدشان. هفارگفران  
و مردمی هه در شفرایفط افبفلفی  
هاری با دانش اه نداشتند، روزانفه  

رففتفنفد تفا در    به دانش اهها مفی 
سهنرانی و بفحفث و جفدل آنفجفا  
شرهت هنند. این امتیاز سریعفا از  
تیوری هه حكومت تفزار داشفت  

 فراتر رفت. 
 

تا مقطع پائیز وضعیفت دیف فر از  
هنترل تفزار وفارج شفده بفود. هفر  
هسی هر جائی در اعفتفراض بفه  
تفففزار ابفففراز نفففهفففر مفففی هفففرد.  
اعتراضات و اعتیابات هارگفری  
و دی ر ااشار جامعه و از جفمفلفه  

روشنففكفران، فضفای جفامفعفه را  
 هامال دگرگون هرده بود. 

 
بحران سجیجاسجی عجمجومجی و 
خارج شدن کنترل از دسجت 

 دولت
سرگئی ویفتفه بفهفش زیفادی از  

را در وارج از روسفیفه    ٠١١٥ سال  
و در مشاهره با ژاپن بر سفر مفففاد  
صل  گشراند. واتی هه در اهفتفبفر  
همانسال به روسیه بازگشت، تفزار  
او را بففه ریففاسففت هففمففیفتففه وزرا   

گفویفد: "وافتفی    برگزید. ویته می 
هه به روسیه برگشتم، روسفیفه در  
وضعیتی داغان و درهم و برهفم و  
در یر مواعیت تفمفامفا انفقفالبفی  
افرار گففرففتفه بفود." اعففتفراضففات  
محدود بفه شفهفرهفای بفزرت و  
هارگران صنعتی نفبفود. دهفقفانفان  
دست به شورشهای مهمی زدنفد.  
یر مزیت هه این دهقانفان نسفبفت  
به هارگران داشتند، ایفن بفود هفه  
از مراهز تمرهفز افدرت دولفتفی و  
سرهوب دور بودنفد. امفا مفزیفتفی  
هه هارگران نسبت به آنها داشتفنفد  
این بود هه متشكل تر از دهقفانفان  
بفودنففد  گفرچففه دهفقففانففان اهففنففون  
توسط اتحادیفه وفود تفا حفدودی  
سازمان یافته بودند. در یفكفی از  
بیانیه هائی هه تفوسفط دهفقفانفان  
صففادر شففده بففود، آمففده اسففت:  
"دولت ما دهقانان را در وضعیتفی  
نامناسب ن ه می دارد. اما ایفن  
تقییفر وفانفدان رومفانفو  اسفت.  
تزار روسیه را بفه ژاپفن ففرووفت.  
بففرای سففیففیففد سففال وففانففدان  
رومانفو  هفاری بفرای دهفقفانفان  
نكرده است. و اشفرا  هفاری جفز  
باده وواری نمفی هفنفنفد. جفائفی  
نففداریففم هففه امففیففدمففان را بففه آن  
ببفنفدیفم. بفایفد هفر آنفچفه را هفه  
مفمففكففن اسففت بفا زور بففه دسففت  
آوریم." یفكفی از گفزارشف فران آن  
زمان پروسه راندن ارباب و اشفرا   
از روسفتفاهفا تفوسفط دهفقفانفان را  
چففنففیففن تففوضففیفف  داده اسففت:  
"دهففقففانففان اول بففه اربففاب روسففتففا  

دستور می دهند هه وانه ا  را  
تففرك هففنففد. سففپففس دارائففی و  
مففحففیففوالتففش را میففادره مففی  
هنند. سپس هارگران و هلفتهایفش  
را مروص می هنفنفد. و در آوفر  
وانه ا  را به آتش مفی هشفنفد.  
زمین وان بعد از ایفن پفروسفه بفه  
همون روستا واگفشار مفی شفود."  
دلیل سوزاندن وانه اربفابفان جفالفب  
است. این گزار  می گویفد هفه  
دهقانان گففتفه انفد بفه دو دلفیفل  
وانه اربفاب را آتفش مفی زنفنفد:  
اوال هفه اربففاب امفكففان بفرگشففت  
نداشته باشفد. و دومفا چفنفانفكفه  
تففزار اففزااففهففا را بففرای سففرهففوب  
دهقفانفان بفه روسفتفاهفا ففرسفتفاد،  
جائی را برای استفراحفت نفداشفتفه  
باشنفد، چفرا هفه مفعفمفوال وفانفه  
اربففابففهففا مففنففزلفف ففاه سففرهففوبفف ففران  

 بود.   می 
 

از سففوی دیفف ففر بسففیففاری از  
ملیتهای دی ری هفه بفزور و در  
جنف فهفای مفتفعفدد امفپفرانفوری  
روسیه ضمیمه روسیه شفده بفودنفد  
و مورد شدیدترین سفرهفوبفهفا نفیفز  
ارار می گرفتند، فرصتی بفرای  
ابراز وجود و اعتفراض پفیفدا هفرده  
بودند. الزم بفه گفففتفن اسفت هفه  
یهودیان روسیه متحمل شدیدتفریفن  
تبعیضها بودند. با شفروع انفقفالب  

، یر مطالبه یهفودیفان، هفه  ٠١١٥ 
ویته هم به آن اشفاره مفی هفنفد،  
حقوق برابر با غفیفریفهفودیفان بفود.  
مردم لهستان سر به شور  زده و  
وواهان استقالل لهستان از روسفیفه  
شدند. اعتراضات در ففنفالنفد بفه  
اعتیاب عمومی مفنفجفر شفد و  
تزار را بفه عفقفب نشفیفنفی هفای  
مهمی در برابر مطالبات مفردم آن  
مففنففطففقففه وادار هففرد. تففزار حففدود  

هففزار سففربففاز روسففی در    ٠١١ 
لهفسفتفان مسفتفقفر هفرده بفود. در  
منانب بالتیر، حكومت نفهفامفی  
اعالم شده بفود. ارتفش بفه دلفیفل  
شكستهای پی در پفی در بفرابفر  
ژاپن و روحفیفه بسفیفار پفائفیفن و  

بهیوص در بفرابفر ففرمفانفدهفانفی  
هه باوری به ادرت آنها نداشتفنفد،  
ادرت سرهوب را نه در روسفتفاهفا  
داشت و نه در مقابل اعفتفراضفات  
ملیتهای غیرروسی. گفششفتفه از  
این وضعیت، گزارشفهفای زیفادی  
از شور  سربازان در مفنفانفب و  
پادگانهای مهتفلفففی ثفبفت شفده  

 است. 
 

بفارهفا بفا    ٠١١٥ اما تزار ابل از  
چففنففیففن اعففتففراضففاتففی، چففه در  
روسفتففاهففا و چففه در مفنففانففب و  
سرزمینهای غیرروا مواجه شفده  
بود و همابفیفش سفرهفوب هفرده و  
مففواففعففیففت را بففه حففالففت اول  
بففرگففردانففده بففود. اگففر فففاهففتففور  

را از سالفهفا و    ٠١١٥ جدیدی هه  
اعتراضات افبفلفی مفتفمفایفز مفی  
هففرد، وارد مففعففامففالت سففیففاسففی  
نشففده بففود، احففتففمففال سففرهففوب  
اعتراضات دهقانان و مفلفیفتفهفای  
غیفرروا بفاز هفم وجفود داشفت.  

  ٠١١٥ آنففچففه هففه اعففتففراضففات  
روسیه را از اعفتفراضفات افبفلفی  
متفمفایفز مفی هفرد، اعفتفراضفات  
هارگفران و سفر بفرآوردن جفنفبفش  
هارگری بود. یر ففاهفتفور جفدیفد  
در دنففیففای سففیففاسففت روسففیففه!  
شهرهای روسیه روز بروز بفزرگفتفر  
می شدند. نبقه هفارگفر نفیفروی  
اصلی ساوتمان جامعفه و تفولفیفد  
در این جامعه و شهفرهفا بفود. بفا  
افدرت سفازمففانففیفافففتففه هففارگففران،  
زندگی در شهرهای روسیفه مفی  
توانست از حرهفت بفاز ایسفتفد. و  
این هاری بود هه نفبفقفه هفارگفر  

روسیفه در حفال انفجفام آن    ٠١١٥ 
بففود. چففنففیففن هففاری از عففهففده  
ملیتهای غفیفرروسفی و دهفقفانفان  

 برنمی آمد. 
 

اعجججتجججراضجججا   جججارگجججری، 
 اعتصاب عمومی

،  ٠١١٥ اعتیاب عمومی اهتفبفر  
  ٠١١٥ نقطه عطفففی در انفقفالب  

 بود. این اعتیاب عمومی به  
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 ٥٤ از صفحه   

 حزب کمونیست ایران و چشم انداز کمونیسم کارگری 
الفعفاده    دوم، رشفد و وفیفز  ففوق های ایدئولوژیک و تئوریک چ  ورده بورژوازی رادیکال از موضعی مارکسیستی، و    انقالب دو تحول مهم ببار آورد: اول، یک نقد بالنده از پایه 

تفریفن حفرکفت    عفمفده   ٠١٠٢ -١ الب  انفقف جنبش نبقه کارگر. این دو عنیر با هم شرایط را برای ظهور جریان سازمانی مارکسیسم انقالبی متمایز از چ  رادیکال موجود فراهم کفردنفد.  
همان وزنی را کفه در عفرصفه تفولفیفد    داری ایران بود. این انقالب اولین فرصت تاریهی وااعی را برای نبقه کارگر فراهم کرد تا در عرصه سیاسی   سیاسی برواسته از تنااضات سرمایه 

هفا، اسفکفلفت    و کفاروفانفه   نفففت اجتماعی کسب کرده بود، بدست آورد. جنبش نبقه کارگر نقش حیاتی در سرن ونی سلطنت داشت. اعتیابات کارگری بوی ه در صنایع کلیدی مانند  
ری پفس از انفقفالب نفیفز ادامفه  ای را تشکیل میداد، دولتهای نهامی یکی پس از دی ری را فلج کرد و به مبارزه مردم روحیه و جسارت بهشید. اعتراضفات کفارگف   اصلی مبارزه توده 

 .های سیاسی در جامعه باای ماند   یافت و یکی از موضوعات محوری رودرروئی 

 
یر معنا وودبهودی و ناگهفانفی  
بففود. نففه یففر رهففبففری واحففد و  
شففنففاوففتففه شففده داشففت و نففه  
همفاهفنف  شفده بفود. در اواوفر   
سپتامبر، هارگران چند چاپفهفانفه  
مسففكففو اعففتففیففابففی را بففر سففر  
دستمزد شروع هردند. هفارففرمفاهفا  
جواب رد به مفطفالفبفات هفارگفران  
دادند. اتحادیفه هفارگفران چفا ،  

هفا را بفه    هارگران همه چفاپفهفانفه 
اعتیاب فراوواند. در عرض یفر  
هفففففتففه، هففارگففران نسففاجففی هففا،  
نجاریها، وبازان، هارگران راه آهفن  
و چففنففد بففهففش دیفف ففر بففه ایففن  
اعفتفیفاب پفیفوسففتفنفد و پفوسفتففه  
صنفی را هنار گشاشته و حفالفت  
سیاسی بهود گرفت. دانشجویفان  
و دانفففش آمفففوزان در هفففنفففار  
اعتیابیون با نفیفروهفای سفرهفوب  
درگفیففر مففی شففدنففد. تففا اواسففط  

  ٠٥١ اهتبر، این درگیریهفا حفدود  
تلفات بر جای گشاشت. هفارگفران  
چا  پتروگفراد در یفر اافدام و  
اعتیاب حفمفایفتفی از هفمفكفاران  
وود در مسفكفو، دسفت بفه یفر  
اعففتففیففاب زدنففد و روز بففعففد  
هارگران بسیاری از مراهفز دیف فر  
این شهر نفیفز بفه ایفن اعفتفیفاب  
پففیففوسففتففنففد. دانشففجففویففان، دانففش  
آمففوزان و روشففنفففففكففران بففه ایففن  
اعتیاب پیوستفنفد و مفطفالفبفات  
سیاسی بسیار فراتر از مطفالفبفات  
تاهنونی مطرو هردند. منتفهفا در  
نهایت این بفاز هفارگفران مسفكفو  
بففودنففد هففه اسففتففارت اعففتففیففاب  

اهفتفبفر    ١١ عمومی را زدند. روز  
به هارگران راه آهن مسفكفو وفبفر  
)نادایقی( رسید هفه تفعفدادی از  
نمایندگانشان هه بفه هفنفففرانسفی  
در پتروگراد دعفوت شفده بفودنفد،  
دست یر شده اند. این وبر هفاففی  
بففود هففه هففل هففارگففران راه آهففن  

مسكو را وارد اعتیاب هنفد. دو  
روز بعد، راه آهن مسكو تمامفا از  
حففرهففت بففاز ایسففتففاد. در عففرض  
چففنففد روز، زنففدگففی عففادی در  
مسففكففو مففهففتففل شففد. وففارهفف   
ایست اه بعدی اعتیاب عمومفی  
بففود هففه زنففدگففی عففادی بففا  
اعتیاب هارگران راه آهن مسفكفو  
مهتل شده بود. تفا اواوفر اهفتفبفر  
آتففش اعففتففیففاب هففمففه جففا را  
فراگرفته بود. هفارگفران راه آهفن  

اهففتففبففر وارد    ١٥ پففتففروگففراد روز  
اعتیاب شفده بفودنفد. یفكفی دو  
روز بعد از آن تقریبا همه هارگفران  
و هارمفنفدان شفهفر پفتفروگفراد در  
اعفتفیفاب بسفر مفی بفردنفد. تففا  

هفزار    ٠١ اواور اهتبر هر هجا هفه  
هیلومتر راه آهفن رففتفه بفود، در  
اعتیاب بود. هشفور تفقفریفبفا در  
یر حالت ایست هامفل بسفر مفی  
برد. در چنین مفوافعفیفتفی ففقفط  
نبود یر حفزب انفقفالبفی، حفزبفی  

، مفی  ٠١٠٠ مثل حزب بلشویفر  
تواند سر پفا مفانفدن امفپفرانفوری  
تزار را توضی  بفدهفد. وفود تفزار  
نیكوالا در نامه ای به مفادر   
مففی نففویسففد: "روزهففای ژانففویففه  
یففادت هسففتت روزهففای بففدی  
بودند. امفا در مفقفایسفه بفا ایفن  
روزهففا، از بففهففتففریففن روزهففای  
حكومت ما بودند." وانرات تفزار  
یفر تیففویففر جففالففبففی از انففقففالب  

و بهیوص روزهای اهتبفر    ٠١١٥ 
به وواننده می دهنفد. در جفائفی  
بعد از یفادآوری هفاروفانفجفات و  

ها، راه آهن، دانشجویان و    دارووانه 
دانشفف ففاهففهففا و غففیففره هففه در  
اعتیاب هستند و از اتل ازاافهفا  
و نیروهای پفلفیفس تفوسفط مفردم  

نویسفد:    معترض و اعتیابی، می 
"وزرا هر چه از دسفتفشفان بفرمفی  
آید انجام می دهفنفد. امفا واافعفا  
چیزی از دست هسفی بفر نفمفی  

آید. دور هم جمع می شوند مفثفل  
تعدادی هودك ترسیده، جلسه بفعفد  
از جلسه، اما چیزی از دسفتفشفان  

گفویفد هفه بفه    برنمفی آیفد." مفی 
فالن وزیر دستور تمفام داده اسفت  
هه با تمام اوا سرهوب هفنفد. امفا  
از چففنففیففن دسففتففورهففائففی هففار  
چنفدانفی بفرنفمفی آیفد. هفارگفران  
اهنون دارای یفر تشفكفل افوی،  
شففورای نففمففایففنففدگففان هففارگففران  

اهتبفر    ١٦ پتروگراد، بودند هه روز  
  ٣١ اولین جلسه وود را بفا حفدود  

نماینده برگزار هرد. هفمفیفن شفورا  
هم تقریبا ناگهانی و وودبفهفودی  
شففكففل گففرفففتففه بففود. بففا تففمففام  
ابتدائی بودن مفبفارزات هفارگفران  
در این دوره و ناپهفتف فی رهفبفران  
جنبش هارگری، این شورا سفعفی  
هففرد جففای وففالففی یففر حففزب  
سیاسی و البته ففقفط در سفطف   
یفر شفهفر را پفر هفنففد. بفر مففدل  
شورای هارگران نسفاجفی ایفوانفوا  
وزنسففنففسففر تشففكففیففل شففده بففود.  
ابتدائی، هم تجربه اما افدرتفمفنفد.  
اهمیت ایفن تشفكفل هفارگفری از  
آنففجففا بففرجسففتففه مففی شففود هففه  
هففارگففران تففا اففبففل از آن دارای  
هیچ ونه تشكل مستقل از وفود  
نبودند. شورای ادرتمند پتروگفراد  
هه نفقفطفه عفطفففی در مفبفارزات  
هارگران و نفه ففقفط در روسفیفه،  
بلكه در هفل جفنفبفش هفارگفری  
جهان بود، تشكلی مثل مفجفامفع  
عمومی هارگری بفود هفه بفرای  
هارگران ایرانی شناوفتفه شفده تفر  
هسففتففنففد. سففاوففتففمففانففی از اففبففل  
ساوته شده با مواضعی شستفه و  
رفففتففه و غففیففره نففداشففت. بففلففكففه  
نهادی بفود هفه هفارگفران )و در  

دانستفنفد    اینجا نمایندگانشان( می 
باید در آنجا تیمیفمفاتفی ففوری،  
بر اساا نیازهای فوری و همیفن  

 امروز ب یرند. 

اشففاره هففردم هففه اولففیففن جففلففسففه  
شففورای نففمففایففنففدگففان هففارگففران  

نفمفایفنفده    ٣١ پتروگراد بفا حفدود  
برگزار شد. اما جفلفسفات بفعفدی  
این شورا با صدها نماینده هفه هفر  

  ٥١١ نمفایفنفده، نفمفایفنفده حفداافل  
هارگر بود، برگزار گفردیفدنفد. در  
یكفی از گفزارشفات ثفبفت شفده،  

نفففر اعفالم    ٥٦١ تعداد نمایندگان  
گففردیففده اسففت. مففی گففویففنففد  
جلسات این شورا هانون دا  تفریفن  
بحثها و سهنرانیهفا بفوده اسفت و  
از جمله یكی از ایفن سفهفنفرانفان  
لئون تروتسفكفی بفود. چفنفد روز  
بعد از تشكیفل، ایفن شفورا یفک  
بفولففتفن وففبفری بففه نففام ایفزوسففتففا  

(Izvestia)   اوففبففار( مففنففتففشففر(
هففرد. بففزودی هففارگففران هففمففه  
شهرهای مهم روسیه و از جفمفلفه  
مسكفو، شفورائفی مفثفل شفورای  
پتروگراد تشكیفل دادنفد. امفا در  
فقدان یر حزب سفیفاسفی نفبفقفه  
هففارگففر، ااففدامففات ایففن شففوراهففا  
غیرهماهن  ماند. و درسفت بفه  
همین وانر هم، چفون پفتفروگفراد  
پایتهت وات روسیه بود اافدامفات  

شورای این شهر برجستفه تفر بفود  
ای هسفب    و در تاری  جای اه ویف ه 

هرده است. برای چنفدیفن هفففتفه،  
دولففت تففزار ایففن را بففه رسففمففیففت  
شناوته بود هه شورای پفتفروگفراد  
تنها ارگانی اسفت هفه هفاری از  

 دستش برمی آید. 
این وضعیت ف بفحفران انفقفالبفی و  
اعتیفاب عفمفومفی هفارگفران و  

ای هفه    همچنیفن افدرت دوگفانفه 
شففوراهففا و بففهففیففوص شففورای  
نمایندگان هفارگفران پفتفروگفراد ف  
برای یكی دو ماه بفدرازا هشفیفد.  
و همیفن دوره هفم هسفت هفه در  
وااع در تفاریف  بفعفنفوان "انفقفالب  

" شففنففاوففتففه شففده اسففت.  ٠١١٥ 
ااتیاد روسیه فلج شفده بفود. دم  
و دست اه اجرائی از هفم پفاشفیفده  
شده بود. از دسفت دولفت هفاری  
برنمی آمد. هل روسیه را انقالبفی  
عهیم فراگرفته بود. با این حفال،  
ظاهرا تزار به اندازه هفاففی هفنفوز  
انرژی داشت هه از این موافعفیفت  

 جان سالم بدر ببرد! 
 

 )ادامه دارد( 



٥٩٣١ اسفند ٤٠  کارگر کمونيست  10 

 
ت م  اعتراضی کارگجران اکجیجا خجودرو و 
 ارگران  ارخانه بلبرینگ سجازی تجبجریجر 
در مقابل ساختمان استانداری آذربایج جان 

 شرقی
چند صد نفففر از کفارگفران کفاروفانفه وفودرو سفازی  

در اعتراض بفه تفاوفیفر اففتفادن مفطفالفبفات   «اکیا وودرو  »
مزدی وود از شهرستان صوفیان بفرای تفجفمفع در مفقفابفل  

 استانداری آذربایجان شرای به شهر تبریز آمدند. 
کاروانه اکیا وودرو در زمینه تولید اتوبفوسفهفای درون  
شهری فعالیت دارد و کارگران این هاروانفه نفی یفکفسفال  

 گششته حقوق ن رفته اند. 
همزمان با تجمع اعتراضی صب  امروز کارگفران آکفیفا  
وودرو، کارگران کاروانه بلبرین  سفازی تفبفریفز نفیفز در  
اعتراض به تاویر در پرداوت مطالبات مزدی وفود مفقفابفل  
 ساوتمان استانداری آذربایجان شرای تجمع کرده بودند. 

 
تجج ججمجج  اعججتججراضججی  ججارگججران  ججارخججانججه 
بلبرینگ سجازی تجبجریجز هجمجراه خجانجواده 

 هایشان 
روز گششته هارگران بفلفبفریفنف     ٠١ در ادامه اعتراض  

سازی در مفحفونفا هفاروفانفه امفروز صفبف  هفارگفران ایفن  
هاروانه به همراه وانواده هایشان اعتراض وود را در مفقفابفل  

 استانداری آذربایجان شرای در تبریر ادامه دادند  
هارگران هفاروفانفه بفلفبفریفنف  سفازی تفبفریفز وفواهفان  
پرداوت معواات مزدی و عیدی و پفادا  آوفر سفال وفود  
هستند هه از نر  هارفرما و مسفئفولفیفن دولفتفی حفامفی  
 هارفرمایان از این حقوق بدیهی هارگران سرپیچی میشود 

 
ت م  اعتراضی  ارگجران  جمجپجرز سجازی 

 تبریز در محدوده  ارخانه
  ٠٢ بهشی از هارگران همپرا سازی تفبفریفز از تفاریف   

اسفند در محونا ایفن هفاروفانفه در اعفتفراض بفه پفرداوفت  
نشدن حدود چهار ماه معواات مزدی وود اعتفیفاب هفرده  

 اند 
 

ت م  اعتجراضجی در کجارخجانجه  مجاشجیجن 
 سازی تبریز

نفر از کفارگفران شفاغفل در    ٢١١ اسفند    ٠٠ صب  روز  
در اعفتفراض بفه پفرداوفت   «ماشین سازی تبفریفز »کاروانه  

های دی وبهمن و نیفز عفیفدی و پفادا     نشدن دستمزد ماه 
پایان سال جاری وود در محونه کاروانه تفجفمفع کفردنفد.  
همچنین کارفرما حب بیمه کارگران را پفرداوفت نفکفرده و  

حجم مطالبات تفامفیفن اجفتفمفاعفی بفه حفدود یفک ونفیفم  
میلیارد تومان می رسد. در نتیجه تمفدیفد دففتفرچفه هفای  

 بیمه کارگران با مشکل روبرو شده است. 
این کاروانه ابال زیر نهر سفازمفان گسفتفر  نفوسفازی  
بود اما بعد به صندوق بازنشست ی فوالد واگفشار شفد. در  

اسفند کفارگفران وفواسفتفار روشفن    ٠٠ تجمع اعتراضی روز  
شدن وضعیت شغلی وود و پرداوت دسفتفمفزدهفای مفعفوافه  

 وود شدند. 
 

ت م  اعتراضی گسترده مقابل ساخجتجمجان 
 نهاد رئیس جمهوری

اسفند ماه بفیفش از    ١١ بنا به گزارشات دریافتی امروز  
ده هزار نفر از معلمان، بازنشست فان کشفوری و پفرسفتفاران  
در ادامه تجمعات هزاران نفره افبفلفی وفود و بفنفا بفه افرار  
های ابلی در مقابل دفتر روحانی تجمع کردنفد، هفمفزمفان  
در دهها شهر دی ر ایران تجمعات اعتراضفی مشفابفهفی در  

 جریان است. 
اعتراض بازنشست ان به حفقفوافهفای زیفر وفط ففقفر و  
برای یک زندگی انسانی است. بازنشست ان در تجمفع ده  
اسفند وود با شعارهای یک اوتالص کم بشه ، مشفکفل  
ما حل میشه. حقوق بازنشست ان اصالو باید گردد. نفوبفت  
ما که میشه وزانه والی میشه. مفعفیفشفت، مفنفزلفت حفب  

میلیون حقوق ما یک مفیفلفیفون.    ٠ مسلم ماست. وط فقر  
بیمه کارآمد حب مسلم ماست. تا حب مان را ن یریم از پفا  
نشینیم. بازنشسته بپاویز برای رفع تبعیض. ما همه بفا هفم  
هستیم. وواستهایشان را پفیف فیفری کفردنفد. تفجفمفع امفروز  
بازنشست ان در ادامه این اعفتفراضفات و بفرای پفیف فیفری  

 وواستهایشان صورت گرفت. 
وواستهای بازنشست ان وواستهای کل جامعه اسفت و  

 شایسته وسیعترین حمایت هاست. 
 

اعتراض صنفی کارگران سیمان صوفیجان  
 وارد دومین روز شد

کارگران کاروانه سیمان صفوففیفان بفرای دومفیفن روز  

 متوالی در محونه کاروانه تجمع کردند. 
نفففر از کفارگفران سفیفمفان صفوففیفان در    ١٥١ بیش از  

های اعتراضی وفود را در    آذربایجان شرای بار دی ر تجمع 
محونه کاروانه از سر گرفتند.به نقل از کارگران سفیفمفان  

شفود کفه مشفکفل اصفلفی ایفن واحفد    صوفیان  گفته می 
صنعتی به تاویفر اففتفادن عفیفدی وپفادا  پفایفان سفال و  
دیرکرد در پرداوت بروی مزایفای مفزدی  هفمفانفنفد پفایفه  

 سنواتی وتجمیع سنواتی است. 
 

ت م  گسترده و سراسری معلمان شاغل و 
 بازنشسته سراسر کشور

از ساعت ده صب  امروز معلمان بنا بفر افراری افبفلفی  
در تهران و شهرهای مهتل  در مقابل مجلس در تفهفران و  
مراکز آموز  و پرور  در شهرهای مهتل  تجمع کفردنفد  
و پی یر وواستفهفایشفان شفدنفد. عفکفس هفا و گفزارشفات  
منتشر شده تا کنون از تجمفع وسفیفع مفعفلفمفان در تفهفران،  
شهرهای استان مفرکفزی، سفنفنفدج، سفقفز، مفریفوان، بفانفه،  
کامیفاران، تفبفریفز، اهفواز، بفوشفهفر، الفیف فودرز، دهف فالن،  
بجنورد، تربت حیدریه، مشفهفد، شفیفراز، تفهفران، شفهفرهفای  
استان مرکزی، شیراز، اراک، تبریز، سقز، افزویفن، اراک،  
چهارمحال بهتیاری، فردوا، الی ودرزو، شهفرکفرد، و ...  

 وبر میدهد. 
شعارهایی چون وط فقر سه میلیون و نیم، حفقفوق مفا  

درصفد    ١١ درصد تامفیفن ،تفامفیفن،    ٠ یک میلیون و نیم،  
گرسنه، گرسنه، بیمه کارآمد حفب مسفلفم مفاسفت، حفقفوق  
باالی وط فقر، حب هر بازنشسته و شفاغفل اسفت، ففقفر و  
تبعیض بس است، ما وواهان تامین امنفیفت شفغفلفی بفرای  
تمام فرهن یان در بهش های دولتی و ویوصی هسفتفیفم،  
زندانی کردن معلم، میداق بارز اادام علیه امفنفیفت مفلفی  
است، اسماعیل عفبفدی را ازاد کفنفیفد، بفهفبفود کفیفففیفت  
آموز  شعار ماست، تفحفیفیفل رایف فان حفب بفچفه هفای  
ماست، لغو هر نوع محکومیت فعاالن صنفی فرهفنف فیفان،  
جای معلم کالا درا است، نه زندان، فقر و تبعیض بفس  
است، از جمله وواستهایی بود که بفر پفالکفاردهفایفی کفه  

 اخبار کارگری
 بهش ایران:  نسان نودینیان 

 بهش بین المللی: داوود رفاهی  
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 معلمان در دست داشتند نقش بسته بود.  
معلمان در بیانیه وود وواهفان اففزایفش ففوری حفقفوق،  
رسمی کردن کلیه معلمان اراردادی و پفیفمفانفی و تفامفیفن  
امنیت شغلی آنها، بیمه پزشکی مفنفاسفب بفرای مفعفلفمفان  
شاغل و بازنشسته ، آزادی اسماعیل عبدی، لفغفو هفر نفوع  
محکومیت فعاالن صنفی فرهن یان اعم از زندان، انفففیفال  
از ودمت و تبعید و جفبفران وسفارت وارد شفده بفر آنفهفا و  
کنار گشاشتن ن اه امنیتی به مبارزات معلمان و همچنفیفن  
بازگرداندن پولهای اوتالا شده فرهن یان شده اند. بفیفانفیفه  

ظفهفر در مفیفان    ٠١ معلمان در پایان تجمع تهران در ساعت  
 ک  زدن جمعیت ارائت شد. 

معلمان با تجمع سراسری امروز وود یفکفبفار دیف فر بفر  
وواستهای کل جامعه، از جفمفلفه اففزایفش دسفتفمفزدهفا بفه  
باالی وط فقر، تحییفل رایف فان و درمفان رایف فان بفرای  
همه، لغو پرونده های امنیفتفی بفرای ففعفالفیفن اجفتفمفاعفی  
تاکید گشاشتند. معلمان شایسته وسفیفعفتفریفن حفمفایفت مفا  

 مردم هستند. 
)منبع صفحه فیس بوک کفارگفان در ففیفس بفوک  

Workers in Iran) 
 

ت م  کارگران شهرداری بروجرد بجا پجهجن 
 کردن سفره خالی 

اسفففففنففد کففارگففران وففدمففاتففی وفضففای سففبففز    ٠٠ روز  
ماه مزد معواه بیفورت    ٦ شهرداری بروجرد در اعتراض به  

نمادین با پهن کردن سفره والی مقفابفل سفاوفتفمفان شفورای  
 شهر تجمع کردند.  

ماه مفعفوافات مفزدی    ٦ جدا از مسئله به تاویر افتادن  
عیدی کارگران را نیز پرداوت نشفده اسفت. در شفهفرداری  

کفارگفر و کفارمفنفد شفاغفل  ٠١١ بروجرد بیش از یکهزار و  
هستند که از چندین سال است مطالبات مزدی وود را بفا  

 تاویر دریافت می کنند. 
 

ت م  کارگران بلبریجنجگ سجازی بجه اداره 
 کار آذربای ان شرقی کشیده شد

بفلفبفریفنف   »اسففنفد کفارگفران شفرکفت    ٠٢ صب  روز  
سفومفیفن روز اعفتفراض بفه پفرداوفت نشففدن  «سفازی تفبفریفز 

مطالباتشان بفه تفجفمفع در مفقفابفل ادره کفل کفار اسفتفان  
 اذربایجان شرای کشاندند. 

کارگر شرکت پایجنجدان ٠٩٩ت م  اعتراضی 
 عسلویه٩١واق  در فاز 

کارگر شفرکفت پفایفنفدان واافع در    ٠١١ اسفند    ٠٢ روز  
عسلویه در اعتراض به عدم دریافت سفه مفاه مفزد    ٠٣ فاز  

وود در مقابل محل استقرار کفارففرمفای اصفلفی )شفرکفت  
پتروپایدار ایرانیان( تجمع کرده و وواستار پرداوت مفعفوافات  

 مزدی وود شدند. 
 
اسفند: تج جمج  کجارگجران کجمجپجروسجور  ٩١

 سازی تبریز در محوطه کارخانه 
نفر از کارگران شفاغفل    ٠١١ اسفند تا کنون    ٠٠ از روز  
در اعتراض به پفرداوفت   «کمپرسورسازی تبریز »در کاروانه  

ماه مزد وود در محونه کاروانه تجمع کرده انفد.    ٠ نشدن  

صب  دیروز واتی کارگران اید ورود به محل کفارمفان را  
داشتند با دربهای بسته کاروانه مواجه شفدنفد کفه بفاعفث  

 تشدید اعتراضات آنان شد. 
 
اسفند: ت م  کارگران بلبرینگ سجازی  ٩٠

 تبریز برای معوقا  مزدی
اسفففففنففد شففمففاری از کففارگففران کففاروففانففه    ٠٦ از روز  

در اعتراض به تعویب پفرداوفت سفه  «بلبرین  سازی تبریز »
ماه دسفتفمفزد وفود دسفت از کفار کشفیفده ودر مفحفونفه  

 کاروانه تجمع کرده اند. 
نفففر    ٠١١ در کاروانه بلبرین  سفازی تفبفریفز حفدود  

کارگر رسمی وارار دادی ففعفالفیفت دارنفد کفه کفارففرمفا  
عالوه بر تاویر مطالبات مزدی سه ماهه آذر ، دی وبفهفمفن  
تاکنون، حب عیدی وپادا  پایان سال آنها را نیفز نفپفرداوفتفه  

 است. 
 

تج جمج  مشجتجرک کجارگجران کجنجتجور سججازی 

وصججنججایجج  کججم مصججر  ایججرانججیججان مججقججابججل 
 استانداری قزوین

کارگران دو کفاروفانفه کفنفتفور سفازی وصفنفایفع کفم  
اسفففنفد در اعفتفراض بفه    ٠٠ میر  ایفرانفیفان صفبف  روز  

بالتکلیفی در وضعیت کاروانه و عدم دریفاففت مفطفالفبفات  
 مزدی وود مقابل ساوتمان استانداری ازوین تجمع کردند. 

کارگر کنتورسازی با احتساب اسفففنفد    ٣٥١ بنا بر وبر  
کارگر شاغل درکاروانفه صفنفایفع  ٢١ ماه ب و    ٥ ماه حدود  

 ماه دستمزد نلب دارند.   ١ کم میر  ایرانیان  
جدا از مسئله به تاویر افتادن چندیفن مفاهفه دسفتفمفزد  
کارگران این دو کاروانه تفا ایفن لفحفهفه هفیفچ وفبفری از  
وضعیت پرداوت عیدی وپادا  آنان نفیفسفت و در آسفتفانفه  

 سال نو ن ران وضعیت مالی وود هستند. 
 

آمیز بازنشسجتجگجان هجمجدان  ت م  اعتراض
 مقابل استانداری!

اسفند،جمعی از بازنشست ان در اعتراض بفه عفدم  ١١ روز 

تجمع هزاران نفره معلمان بازنشسته و بازنشستگان کشوری و لشکری و 

 پرستاران مقابل نهاد ریاست جمهوری 
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ها مقابل استانداری همدان تجمفع هفردنفد    سازی حقوق   همسان 
سفازی    هفمفسفان   ١٦ و وواسته آنها این بود ابل از آغاز سال  

 ها انجام شود.   حقوق 
اسفند، جفمفعفی از  ١١ ظهرروز     اسفندفارا، ١١ به گزار   

های مهتل  استان در اعفتفراض    کارمندان ادارات و دست اه 
هفا مفقفابفل اسفتفانفداری تفجفمفع    سازی حقفوق   به عدم همسان 

 آمیز برگزار کردند.   اعتراض 
یکی از معترضان با بیان اینکه کارمنفدان بفه مفنفهفور  

سازی حقوق کارمندان بفازنشفسفتفه بفا سفایفر ادارات    همسان 
اظهار کرد: فردی هفمفچفون مفن مفاهفیفانفه      اند،   تجمع کرده 

کند امفا    هزار تومان حقوق دریافت می   ٣١١ میلیون و    یک 
  ١ رده ما در سفایفر ادارات بفیفش از    فرد دی ر همتراز و هم 

 میلیون تومان دریافتی دارند. 
وی با تأکید بر اینفکفه ایفن اعفتفراض یفک اعفتفراض  

سفازی هفمفه    گفففت: مفا دروفواسفت هفمفسفان     صنفی است، 
ها را داریم و اگر گو  شنوایفی بفاشفد بفهفتفر اسفت     حقوق 

یک بار هم در سراسر کشفور مفقفابفل اداره بفازنشفسفتف فی  
 تجمع صورت گرفت. 

 
نجفجر از  ٣١٩اسفند ماه(، بیش از  ٣١)  

کارگران پیمانی سیمان صوفیان تبریز در 
 محوطه این کارخانه ت م  کرده اند.

صفبف  آغفاز شفده و    ٢ در این تجمفع کفه از سفاعفت  

همچنان ادامه دارد، کارگران از به تاوفیفر اففتفادن عفیفدی  
وپادا  پایان سال و دیفرکفرد در پفرداوفت بفروفی مفزایفای  
 مزدی  همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی انتقاد دارند. 

گویند بفا وجفود شفرایفط    کارگران  سیمان صوفیان می 
تفجفمفیفع سفنفواتفی مفارا     ١١ کاری سهت،کارفرما از سال  

لحات نکرده واز ابفتفدای سفال جفاری پفایفه سفنفواتفی مفا  
افزایش پیدا نکرده است.از ارار مفعفلفوم، در تفجفمفع صفبف   
امروز، کارگران پیمانکاری واحد تاریکهانفه وبفارگفیفروفانفه  

 سیمان صوفیان حضور داشته اند.ا 
 

ت م  اعتراضجی مجهجنجدسجان کشجاورزی در 
 استان کرمانشاه

اسفند مهفنفدسفان کشفاورزی اسفتفان کفرمفانشفاه در  ١٣ 
 مقابل اداره کشاورزی تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

کنندگان پالکاردی در دست داشتند که روی آن    تجمع 
بفیفکفاری مفهفنفدسفان  »،  «بقا حب ماست »نوشته شده است  
  «کشاورزی تا کی 

نفففر از  ٣١١ حدود    ٢٠ یکی از معترضان گفت: از سال  
لفیفسفانفس کشفاورزی    التحییالن مقطع لیسانس و ففوق   فار  

های نفهفارت بفه کفار گفرففتفه    در استان کرمانشاه در پروژه 
اند که با آنها ارارداد یک ساله، بدون بیمه و با حفقفوق    شده 

 یک میلیون تومان منعقد شده است.   
کنندگان گففت: جفالفب اسفت کفه    یکی دی ر از تجمع 

هزار نفر در وزرات جهاد کشاورزی جشب شفونفد  ٠١ ارار بود  

نفر هم به استفان کفرمفانشفاه سفهفمفیفه  ٣١١ که از این تعداد  
نرسیده و ظاهرا  به جای جشب مهندسان کشفاورزی در ایفن  

 اند.   کرده     های دی ر هزینه   استان سهمیه را در بهش 
کننفدگفان در اسفتفانفهفای    به گفته یکی دی ر از تجمع 
روز فعالیفت جفشب و  ٣١ دی ر از جمله استان ایالم فردی با  
مفاه سفابفقفه ففعفالفیفت در  ٥١ استهدام شده است اما ما بفا  

ایفم و    هسفتفیفم و هفم بفیفکفار شفده     وزارتهانه هم بالتکلفیف  
راحتی چشفمفش را روی مفهفنفدسفان    چ ونه است دولت به 

 بندند.     کشاورزی می 
 گزار  
کارگر و کجارمجنجد بجهجشجهجر در  ٠٩٩اخراج 

 سال جاری
رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی بهشفهفر گفففت:  

  ٠٠٦ نفر از کارگفران و کفارکفنفان از    ٠٣٥ در سال جاری  
واحد صنفی، تفولفیفدی، صفنفعفتفی، وفدمفاتفی، تفعفاونفی،  

 کشاورزی و دامداری شهرستان اوراج شدند. 
براساا اوبار دریافتی ایلنا، نبی الفه صفففری، رئفیفس  
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی بهشهفر، اظفهفار کفرد: در  

واحفد    ٠٠٦ نفر از کارگران و کارکنان از    ٠٣٥ سال جاری  
صنفی، تولیدی، صنعتی، ودماتی، تعاونی، کشفاورزی و  

نفففر    ٣٠٢ درصد آن ها معادل    ٢١ دامداری اوراج شدند که  
 نفر غیربومی بودند.   ٢٠ درصد معادل    ١١ بومی و  

وی افزود: اکثر موارد اوراج کارگران و کفارکفنفان بفه  
دلیل شرایط بد ااتیادی و وضعیت نامساعد بفازار ففرو   

    تجمع کارگران شهرداری بروجرد با پهن کردن سفره والی 
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شفونفد و در بفروفی مفوارد نفیفز زمفان    است که اوراج می 
ارارداد کارگران یا کارکنان به اتمام رسیده و کارففرمفا بفه  

 کند.   هر دلیل ارارداد را تمدید نمی 
 

ماه مطالجبجا  پجرسجتجاران ٩١عدم پرداخت
 مشهد!

رئففیففس هففیففئففت مففدیففره نففهففام پففرسففتففاری مشففهففد و  
کفه تفاکفنفون مفعفوافات   های تابفعفه بفا بفیفان ایفن   شهرستان 
ماهه پفرسفتفاران مشفهفدی )از اسفففنفد سفال    ٠٣ )کارانه(  

کفار پفرسفتفاران   گششته( پرداوت نشده است، افزود: اضفاففه 
درصد کارانه( ماهانه پفرداوفت شفده اسفت امفا    ٥١ )حدود  

 کارانه از اسفند سال پیش پرداوت نشده است. 
اسفففنفد،دکفتفر  ١٣ بنابه گزارشات رسانه ای شده بفتفاریف  

سیدرضا مهلوم با اشاره به پفیف فیفری ایفن سفازمفان بفرای  
پردوات معواات پرستاری اظهار کرد: احتفمفاال  اعفتفبفاری  
در چند روز اویر به حساب دانش اه علوم پزشکفی مشفهفد  
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آمفوز  پفزشفکفی واریفز  

 شده است. 
وی با اشاره به افول مسفاعفد رئفیفس دانشف فاه عفلفوم  
پزشکی مشهد مبنی بر پرداوفت مفعفوافات پفرسفتفاری تفا  
پیش از پایان سال وفانفرنشفان کفرد: نفبفب آنفچفه کفه در  
پرداوت مبتنی بر عملفکفرد وجفود دارد ایفجفاد انف فیفزه و  

های تشویقی برای پرستاران ضروری است کفه بفرای    جاذبه 
هفا بفالففاصفلفه پفرداوفت تفا    رسیدن به این هد  باید کارانفه 

 ای برای کار بیشتر و با کیفیت پرستاران باشد.   ان یزه 
 

نشجانجان تجهجرانجی مجطجر   در طومار آتجش
 شد؛

دروواست اجرای بازنشست فی پفیفش از مفوعفد بفرای  
 نشانان   همه آتش 
نشانان تهرانی بفا امضفای نفومفاری وفطفاب بفه    آتش   

شورای شهر تهران، وواستار اجفرای افانفون بفازنشفسفتف فی  
 نشانی شدند.   پیش از موعد برای پرسنل کارمندی آتش 

به گزار  وبرن ار ایلنا، پس از بروز حادثه پالسفکفو و  
نشفانفان    هفا در تفهفران، آتفش   نشفان   نفففر از آتفش   ٠٦ شهادت  
نشانی تهران نوماری وطفاب بفه    های مهتل  آتش   ایست اه 

 شورای شهر تهران امضا کردند. 
نامه مشاغل سفهفت    در این نومار وواستار اجرای آیین 
 نشانی شدند.   و زیان آور برای پرسنل کارمندی آتش 

متن این نومار که توسط بیش از هفتید آتفش نشفان  
امضا شده و وفطفاب بفه اعضفای ففراکسفیفون کفارگفری  

 شورای شهر نوشته شده، از ارار زیر است: 
نشفانفی    احتراما  اینجانبان جمعی از پرسنل سازمفان آتفش 

و ودمات ایمفنفی شفهفرداری تفهفران بفا تفوجفه بفه الیفحفه  
( مجلس شورای اسفالمفی مفبفنفی بفر  ١١ تیویبی )ماده  

نشفانفی بفه اسفتفحفضفار    سهت و زیان آور بودن مشاغل آتش 
 رساند:   می 

نشانفی و وفدمفات ایفمفنفی شفهفرداری    در سازمان آتش 
تهران، کارکنان عملیاتی شاغل به دو بفهفش کفارگفری و  

شوند که پرسنل کفارگفری بفا تفوجفه    کارمندی تقسیم می 
به اینکه دارای بیمه تامین اجتماعی می باشفنفد مشفمفول  

اانون کار بوده و بدون شرایط سنی بفرابفر افوانفیفن سفازمفان  
سال سابقه به درجفه بفازنشفسفتف فی    ١١ تامین اجتماعی با  

گردنفد  ولفی پفرسفنفل کفارمفنفدی )عفمفلفیفاتفی(    نائل می 
سازمان که تابع بیمه درمانی اداره رففاه شفهفرداری تفهفران  
هستند تابع نهام هماهن  پرداوت حقوق و دسفتفمفزد بفوده  
که جهت بروورداری از این اانون نیاز بفه تیفویفب الیفحفه  

بفاشفد  لفشا از آن مفقفام    در شورای اسالمی شهر تهران می 
مسئول و نمایندگان محترم شورای اسفالمفی شفهفر تفهفران  
وواهشمندیم با در نهر گرففتفن افانفون اسفاسفی جفمفهفوری  
اسالمی ایران در ویوص هرگونه تبعیض بین جامعه و بفا  
توجه به استثنا  شهرداری تهران در ویوص وضع افوانفیفن  

نشفانفی،    بین پرسنل کارگری و کفارمفنفدی سفازمفان آتفش 
نشفانفی تفهفران    امضا کنندگان ذیل شاغلیفن سفازمفان آتفش 

سازی افانفون سفهفت    عاجزانه دروواست داریم نسبت به پیاده 
سال سابقه و حش  شفرایفط سفنفی جفهفت    ١١ آور، با    و زیان 

نشانی تهران دسفتفورات    آتش   پرسنل کارمند عملیاتی سازمان 
مقتضی را ایفا و نتیجه را بفه ایفنفجفانفبفات امفر بفه ابفال   

 فرمایید. 
 
 

 مارز ١ویژه 
 مارز گرامی باد! ١روز جهانی زن 

این روز یادآور نبرد زنان اعفتفیفابفی کفاروفانفف  نسفاجفی  
در آمریکاست. این زنان عفلفیفه شفرایفط    ٠١١٢ کتان در سال 

سهت کاری و برای زندگی بهتر، دستمزدی شرافتمفنفدانفه  
دست بفه اعفتفیفاب زدنفد. صفاحفب کفاروفانفه بفه هفمفراه  
ن هبانان بهانر جلوگیری از همبست ی کفارگفران بفهفش  
های دی ر با اعتیاب گران و عدم سفرایفت آن بفه بفهفش  
های دی ر، این زنان را در محل کارشان محفبفوا سفاوفت  
و بعدن به دالیل نامعلوم کفاروفانفه آتفش گفرففت و ففقفط  
تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نفجفات یفابفنفد و  

 تن از زنان کارگر در این آتش سووتند.   ٠١١ مابقی  

به پاا این نبرد نابرابر و بروورد غیرانسانی ایفن روز را  
 تمامی زنان جهان گرامی می دارند. 

سال از این وااعه می گشرد و زنان هفنفوز هفم بفه    ٠٠١ 
حقوق انسانی وود دست نیافتفه انفد. در ایفران نفیفز هفنفوز  

کفار مفی    ٠١١٢ کارگران زن در شرایطی همچون سالهای  
کنند. بیشتر زنانی که در کفارگفاهفهفای کفوچفک کفار  

هفزار تفومفان    ٢١١ می کنند از دستمفزدی پفایفیفن تفر از  
حقوق می گیرند. از بیمه و وسفایفل ایفمفنفی مفحفرومفنفد.  
مورد تعرض و تعدی کارفرمایان ارار می گیرند. در ایفن  

 کارگاهها از اانون کار وبری نیست. 
در کاروانفه هفای بفزرت وضفعفیفت زنفان کفارگفر و  
کففارمففنففد بففه گففونففه ای دیفف ففریسففت. شففیففروففوارگففاهففهففا،  
کودکستان ها وجود وارجی ندارنفد. زنفان بفا افراردادهفای  
موات یک مفاهفه و چفنفدمفاهفه کفار مفی کفنفنفد. در  
کاروانه های بهداشتی و داروسازی از توهفیفن سفرپفرسفتفان  
مرد و پیشنهادات کفثفیف  در امفان نفیفسفتفنفد. بفارهفا در  
گزارشات کارگریمان به مواردی همفچفون کشفیفدن مفو و  
زدن ضربه با پا از سوی سرپرستان اشاره کرده ایفم. کشفتفه  
شدن دو زن ویاز در آتش سوزی ویابان جمهوری به دلفیفل  
نبود ایمنی کافی در سالهای گششفتفه از مفواردی اسفت  
که نشان می دهد زنان کارگر با چه شفرایفطفی دسفت بفه  
گریبانند. زنان اولین کسانی هستفنفد کفه هفمفیفشفه اوفراج  

 می شوند. 
زنان سرپرست وانوار و یا دارای فرزند و همسر مفعفلفول  
و زمین یر با مشکالت ن هداری و پرداوت هفزیفنفه هفای  
عزیزانشان دست به گریبانند. تبعیض به لفحفات شفغفلفی و  

 دستمزد و جای اه شغلی بیداد می کند. 
در کاروانه های بفزرت دوفتفران جفوان نفبفایفد ازدواج  
کنند، و یا زنان متاهل نبفایفد بفاردار شفونفد وگفرنفه اوفراج  
وواهند شد. حتا کارمندان هم در مفراکفز دولفتفی هفمفیفن  

هزار زن در جفریفان مفرویفی زایفمفان    ٠٣ مشکل را دارند.  
 اند.   نی همین سال از کار اوراج شده 

متاسفانه به دلیل محدودیت هفای اعفمفال شفده عفلفیفه  
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سندیکاهای کارگری، شرایط برای پیوستفن زنفان کفارگفر  
به سندیکاهای کارگری مفهفیفا نفیفسفت تفا زنفان کفارگفر  
همدو  برادرانشفان بفرعفلفیفه نفابفرابفری هفا، دسفتفمفزدهفای  

 حقیرانه، متحدانه مبارزه کنند.  
سندیکاهای کارگری زمانی ادرتمند وواهند شفد کفه  

 بتوانند زنان را نیز در صفو  وود داشته باشند. 
ما روز جهانی زن را به همه زنان مفیفهفنفمفان از جفمفلفه  
زنان مبارز فعال حقوق زنفان بفه ویف ه آنفان کفه اکفنفون در  
زندان هسفتفنفد، کفارگفران و کفارمفنفدان زن، کفارگفران زن  
کشاورز، زنان تن ففرو ، دوفتفران افالفیفبفا ، آمفوزگفاران،  
پرستاران، زنان سرپرست وانوار، زنان بدسرپرست، زنفان وفانفه  
دار، دوتران کار و ویابان، زنفان کفارتفن وفواب، و مفادران  
فردا، دوتران کوچک فال فرو  و گفل ففرو  شفادبفا   
گفته و کوشش وواهیم کفرد کفه سفنفدیفکفا را بفه مفیفان  

 مزدب یران ببریم. 
 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران 

 ١٥ اسفند    ٠٦ 
 

بیانیه کمیته هماهنگی به مجنجاسجبجت روز 
 جهانی زن 

   ٠٣١٥ اسفند    ٠٢  – ١١٠٠ مارا  ٢ 
ستم بر زنان همزمان با پیدایش نبقات آغاز شد. ایفن را  
تکرار می کنیم تا به وانر داشته بفاشفیفم کفه مفعفضفالت  
زنان به مثابه نیمی از آحاد جفامفعفه تفنفهفا یفک مفعفضفل  
روبنایی و فرهن ی نیست که با آموز  مردان در وفانفه و  
بیرون از آن حل و فیل شود و از جامعه روت بفربفنفدد. تفا  
از یاد نرود که چ ونه سرمایه، پفایفه هفای نفهفام سفتفم و  
استثمار وود را از جمله بر دو  زنفان اسفتفوار کفرده و بفا  
استفاده از کار بدون مزد زن در وفانفه و کفار ارزان او در  
کاروانه، مزرعه و همه مراکز کار و تولفیفد، کفاهفش نفرخ  
دستمزد و بازتولید ارزان نفیفروی کفار را مفمفکفن سفاوفتفه  
است. تا فرامو  نشود که مفوافعفیفت ففرودسفت زنفان در  
جامعه، الزمه حف  و بفقفا  نفهفام سفرمفایفه داری بفوده و  
همواره یکی از اجزا  متشکله آن را تشفکفیفل مفی دهفد.  
نهامی که همچون دی ر نهامهای نبقاتی   مفردسفاالر بفا  
انواع و ااسام رو  ها و شیوه ها، این مواعیفت را حففف  و  

 بازتولید می کند و تداوم می بهشد. 
جنبش اجتماعی زنان اما با پیدایش جوامع نبفقفاتفی و  
سقوز زنان به مواعیتی فرودست در نهام های بفرده داری  
و فئودالیسم شکل ن رفت. در وااع بفا ورود زنفان کفارگفر  
به عرصه تولید اجتماعی بود که آنان مفتفوجفه شفدنفد کفه  
تاچه حد از حقوق اجتماعی وویفش بفه عفنفوان نفیفمفی از  
انسان های جامعه محروم بوده و تا چه اندازه مورد سفتفم و  
بی حقوافی افرار گفرففتفه انفد. و سفرانفجفام بفا گسفتفر   
اعتراضات و تشدید مبارزات زنان کفارگفر و نفقفش بسفتفن  
وون آنان برسن  فر  های ویابان های نفیفویفورک بفود  
که چنین جنبشی شکل گرفت و در ادامفه، روز جفهفانفی  
زن به عنفوان روز مفبفارزه و کفیفففر وفواسفت زنفان عفلفیفه  
استثمار، ستم و بی حقوای علیه این اشر عهیم اجتفمفاعفی  
به منیه ظهور رسید. این جنبش از آغاز تا کفنفون نشفیفب  
و فرازهای بسیاری را پفیفمفوده و تفجفارب زیفادی کسفب  
کرده و در وااع توانسته است وود را به عنوان جنفبفشفی بفا  

 پتانسیل بسیار باالیی تثبیت نماید.  
به باور ما مسئله زن مسئله نبقه کفارگفر اسفت. چفرا  
که سرمایه از جفمفلفه بفا سفتفم و اسفتفثفمفار مضفاعف  و  
چندگانه زنان اادر وواهد بود ساوتار وود را حففف  کفرده  
و آن را تداوم بهشد. ساوتاری که به ایفمفت اعفدام، افتفل،  
تجاوز، سن سار، اسید پاشی و تحمیفل انفواع فشفار و بفی  
حقوای نسبت به زنان، آنان را وادار مفی کفنفد تفا حفتفی  
المقدور فرودستی وود را بپشیرند و به روابط غیر انسفانفی و  
بیمارگونه چنین نهام و مناسبات نابفرابفر و وارونفه ای تفن  

 در دهند. 
نهام سرمایه داری برای دستفیفابفی بفه مفنفابفع عفهفیفم  
نیروی کار ارزان، نیاز بفه کفارگفران ففرودسفتفی دارد کفه  
مفورد بففهففره کشففی نففبففقففات اسفتففثففمففارگففر اففرار گففیففرنففد.  
فرودستانی که تحت عنوان زن، کودک، مهاجفر، رنف فیفن  
پوست، و . . . دسته بندی شده و هر یک بفه نفحفوی از  
انحا  صاحبان سرمایه را در راستای انباشت هرچه ففزایفنفده  
تر سرمایه و تأمین سودهفای کفالن، یفاری رسفانفنفد. ایفن  
سیستم همچنین برای حف  و تداوم سلطه وویفش و انفتفقفال  
ثروت وود از نسلی به نسل دی ر، نیفاز بفه مفحفدود کفردن  
زنان و انقیاد آنان دارد. بنفابفرایفن ، از راه هفای گفونفاگفون  
تال  وود را به کار مفی گفیفرد تفا در کفنفار سفرکفوب  
مطالبات زنان، با اشاعه ارز  های تحقیرآمیز و زن سفتفیفز  
در جامعه و یاری جستن از اانون و ففرهفنف ، آمفوز  و  
پرور  و رسانه ها، دراین عرصه فرهن  سفازی نفمفوده و  
تا آنجا که امکان دارد فرودستی زنفان را نفهفادیفنفه کفنفد.  
سهنان ترام ، رئیس جمهور یفکفی از بفزرگفتفریفن افطفب  
های سرمایه داری جهانی در مورد زنان و عقایفد و نفقفطفه  
نهرات بغایفت واپسف فرایفانفه داعفش و دیف فر گفروه هفا و  
جریانات عقب مانده و بنیادگرا، تنها نفمفونفه هفایفی از ایفن  
تحقیر و زن ستیزی را به نمایفش مفی گفشارنفد و بفیفانف فر  
ارز  های نهام سفرمفایفه داری در افرن بفیفسفت و یفکفم  
هستند. جوامعی که زن را نه به عنوان یک انسان، بفلفکفه  
به عنوان یک کاالی جفنفسفی بفه حسفاب آورده و ارز   

 گشاری می کند. 
مناسبات سرمایه داری امفروزه تفال  مفی کفنفد تفا  
حتی المقدور از نریب بازپس گیری بسیاری از امفتفیفازاتفی  
کفه کففارگفران و از جففمففلفه زنففان کففارگففر نففی سفال هففا  
جانفشانی و مبارزه به دست آورده اند، گفریفبفان وفود را از  
بحران فزاینده ای که دامفنف فیفر آن شفده، وفالص نفمفایفد.  
جن  افروزی های پی درپی که به ایفمفت کشفتفار بفی  
رحمانه مردم وبی وفانفمفانفی و در بفه دری هفزاران زن و  
کودک تمام می شود، نمونه هفای آشفکفاری از نفمفایفش  
چنین سیاست های ضد انسانی و زن سفتفیفزانفه ای اسفت  
که نهام سرمایه داری در هر گوشه ای از جهفان مفرتفکفب  

 می شود.  
زنان برای حل معضالت و میفائفب ففراوانفی کفه در  
جوامع سرمایه داری با آن ها دست به گریبان هستند، نفیفاز  
به نرو وواست های مشهص با دورنفمفا و چشفم انفدازی  
روشن دارند تا از این نفریفب بفتفوانفنفد بفرای تفحفقفب آن هفا  
مبارزه کنند. در این صورت وهمچفنفیفن بفا تشفکفل یفابفی  
زنان نبقه کارگر و درهم تنیدن مبارزات زنان این نبفقفه بفا  
جنبش کارگری است که زنان اادروواهند بفود بفه بفرابفری  

 کامل دست یابند. 
ب شار سرمایه بر ما وشم گیرد و متفکرین ایفن نفبفقفه  
سهنان ما را کلیشفه ای و تفکفراری بفهفوانفنفد. مفا ایفن  
وااعیت ها را می گوییم و بفرای تفحفقفب آن مفبفارزه مفی  

 کنیم تا به حقیقت وود دست پیدا کنیم. 
" کمیته هماهن ی بفرای کفمفک بفه ایفجفاد تشفکفل  
های کارگری" به عنوان جمعی از کفارگفران و ففعفالفیفن  

مفارا    ٢ کارگری، وواست ها و مطالبات وود را در روز  
، روز جهانفی زن، بفه شفرو  ٠٣١٥ اسفند    ٠٢ برابر با    ١١٠٠ 

زیر اعالم نموده و برای تحقفب آن تفال  و مفبفارزه وفواهفد  
 کرد: 
فف برابری حقوق زنان و مفردان در هفمف  عفرصفه هفای    ٠ 

ااتیادی، سیاسی، اجتماعی، فرهن ی، حقوای، شفغفلفی،  
جنسیتی، تحییلی، وانوادگی  به وی ه در ویفوص مفزد  
برابر در ابال کار برابر با مردان و همفچفنفیفن لفغفو تفمفامفی  
اوانین زن سفتفیفزانفه و جفنفسفیفت مفحفور، کفه زنفان را از  
دستیابی به حقوق مسلم وویش در عرصه هفای مفهفتفلف   

 محروم می کند . 
تأمین امنیت زنان در برابر هرگونه فشار و وشفونفت    -١ 

و بی حرمتی  وضع اوانین حمایتی علیه هر نفوع وشفونفت  
وان ی و ویابانی علیه آنان و تفأسفیفس وفانفه هفای امفن  
برای زنان آسیفب دیفده در جفامفعفه و حفمفایفت هفای ویف    

 بهداشتی، روانی، آموزشی و حرفه ای از آنان . 
ف بروورداری از حقوق و مزایای کامل بازنشستف فی    ٣ 

سفال سفابفقف     ١١ پیش از موعد، از جمله باز نشستف فی بفا  
 سال سن .   ٠١ کار و  
بففروففورداری زنفان از حففب نففالق و حفب حضففانففت    -٠ 

فرزندان و حب انتهاب شغل و پوشش و محل زنفدگفی، حفب  
 انتهاب همسر، حب آزادانه سفر به وارج از کشور و . . .  

ف بروورداری زنان از مزایای بیمه های اجتفمفاعفی، از  ٥ 
 جمله بیمه بیکاری و بیمه درمانی رای ان. 

ف بروورداری ازمهد کفودک رایف فان بفرای ففرزنفدان  ٦ 
 زنان، اعم از زنان شاغل و وانه دار.  

ف بروورداری فرزندان زنان کفارگفر ففوت شفده از حفب  ٠ 
بیمه مادران وود کفه در نفول مفدت کفار، درصفدی بفه  

 عنوان حب بیمه از حقوق شان کسر شده است.  
به حساب آوردن کفار نفاافت ففرسفا و سفنف فیفن      -٢ 

پرستاری در ردی  مشاغل و حرفه های سهت و زیفان آور  
و بروورداری این بهش از نبقه کفارگفر از بفازنشفسفتف فی  
پیش از موعد، همراه با در نهر گرففتفن حفقفوق و مفزایفای  

 کامل آن برای زنان.  
 ف لغو مجازات اعدام و سن سار و شکنجه و شالق.  ١ 
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لفغفو احفکفام    -٠١ 

بازداشت، محاکمه و زندان فعالین کارگری، زنان و دیف فر  
جنبش های اجتماعی و بروورداری تمامفی آحفاد جفامفعفه  

 از حقوق و آزادی های دمکراتیک و اجتماعی.  
بروورداری از حب ایجاد تشکل هفای مسفتفقفل ،    -٠٠ 

برای پی یری وواست ها و مطالبفات اجفتفمفاعفی زنفان در  
 سط  جامعه . 

ف بروورداری از حب کامل شهروندی زنفان بفا مفردان  ٠١ 
برای حضور در کلیه مراکز و مجامع اجتماعی و ورزشفی  

 و . . .  
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مفارا، روزجفهفانفی زن و    ٢ ف به رسمیت شنفاوفتفن  ٠٣ 
تعطیلی این روز در تقویم رسمی کشوری و آزادی مفراسفم  

 بزرگداشت این روز. 
 مارا، روز جهانی زن   ٢ زنده باد  

کمیته هماهن ی برای کمک به ایجاد تشفکفل هفای  
 ٠٦٦٠١٦٠٣١٥  –کارگری  

 
 کارگران 

رانندگان و کارگران شرکت واحفد روز چفهفارشفنفبفه ده  
 صب  به وزارت کار مراجعه می کنند 

رانندگان و کفارگفران شفرکفت واحفد هفمفه بفا هفم روز  
چهارشنبه ده صب  در اعتراض به دسفتفمفزد ففعفلفی چفنفد  
برابر زیر وط فقر به وزارت کار مراجعه می کفنفنفد. و بفا  

در    ١٦ توجه به اینکفه مفشاکفرات تفعفیفیفن دسفتفمفزد سفال  
شورای عالی کار در حال انجام اسفت کفارگفران وفواسفتفه  
وود که تعیین دستمزد عادالنه می بفاشفد را ففریفاد مفی  

 زنند.  
 

اجبار کارفرمای شرکت آلومیجنجیجوم پجارز 
برای دریجافجت رضجایجتجنجامجه مجحج جری از 

 کارگران + سند
اتففحففادیففه آزاد کففارگففران ایففران: کففارفففرمففای شففرکففت  

کفارگفر    ٠١١ آلومینیوم پارا در آورین روزهای سال، حدود  

این شرکت را وادار به امضای رضایت نامه ای مفحفضفری  
کرده است که نی آن کارگران رضایت کامل و  بی افیفد  
و شزز وود را نسبت به شرکت آلومینیوم پفارا در مفورد  
حواد  کفاری و شفغفلفی  رخ داده در کفاروفانفه اعفالم  
میکنند. الزم به یادآوری است پرداوت مطالبفات کفارگفران  
ایففن کففاروففانففه در پففایففان سففال مففنففوز بففه امضففای ایففن  
رضایتنامه شده است و تاکنون اکثر کارگران به ناچفار آنفرا  

 امضا کرده اند. 
اوش رضایتنامه از کارگران در مورد حفواد  کفاری و  
شغلی، آنهم در شرایطی که این کفارگفران مفورد مفعفایفنفه  
ارار نمی گیرند تا سفالمفت جسفمفانفی شفان تفایفیفد شفود،  
جنایتی است که کارفرمای شرکت آلفومفیفنفیفوم پفارا در  
حب کارگران این کاروانه بفا سفو  اسفتفففاده از مفوافعفیفت  
ضعی  آنان در حال انجفام اسفت. در ایفن مفیفان اداره کفار  
شهرستان ساوه در همکاری آشکار با کارفرمفایفان در نفول  
سال حتی یک بار نیز بفازرا وفود را بفه ایفن کفاروفانفه  
اعزام نکرده است تا معلوم شود در کاروانه هایی هفمفچفون  
 آلومینیوم پارا چه بالیی بر سر کارگران آورده میشود. 

 ٠٣١٥ اسفند ماه      ١٠  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

گزارشی از چپاول شرکتهای چینفی در پفروژه نفففتفی  
 یادآوران و تحمیل بی حقوای مطلب بر کارگران  

پروژه نفتی یادآوران یکفی از مفهفم تفریفن پفروژه هفای  
کیلومتری جاده ی اهفواز    ٠٥ آن در    ٠ نفتی است که فاز  

  ١١ کفیفلفومفتفر ففرعفی و بفا ففاصفلفه    ٠١ _ ورمشهر و  
کیلومتری از مرز ایران و عراق وااع اسفت. مفیفدان نفففتفی  
یادآوران مشترک بین ایران و عراق مفیفبفاشفد و افرار اسفت  

حفلفقفه چفاه نفففت در    ٠١١ حلقه چاه نفت در ایران و    ٣١١ 
 عراق زده شود. 

پروژه یادآورن وظیفه ی جداسازی آب، نفمفک و گفاز  
از نفت را بر عهده دارد کفه مفتفاسفففانفه گفاز آن سفووفتفه  
میشود و نفت برای انجام مراحل تکمفیفلفی و صفادرات بفه  

 شود.   پاالیش اه آبادان فرستاده می 
آغفاز    ١٠ کار احدا  این پروژه از حدود دی مفاه سفال  

گردید. شرکت ملی نفت ایفران ایفن پفروژه را بفه شفرکفت  
داده اسفت.   (SIPCکارفرمای چینی بنام سفیفنفوپفک )  

این شرکت نیز کار را به دو شرکت ایرانی جفهفان پفارا و  
سینوپک سرویس کیش کفه   SSKچینی اا اا کی )  

را   SSKدر جزیره کیش ثبت شده( داده است کفه شفرکفت  
وود شرکت سینوپک تشکیل داده و بیفشفتفر نفیفروهفای آن  
کارکنان وود شرکت در چین و مابقی افراد عفادی مفی  

 باشند. 
یفک وفط    ١٣ شرکت چینی در اواسط فروردین سفال  
هفزار بشفکفه    ٥١ این پروژه را با استهراج و انفتفقفال روزانفه  

دالر در آن زمان( ففعفال کفرد و    ٠١١ ) بشکه ای بیش از  
تنها در چند هفته تمام هزینه ساوت ایفن پفروژه را تفامفیفن  
کرد و از آن زمان تا االن فقط سود میکفنفد ) کفه الفبفتفه  
اکنون دی ر وطوز نیز فعال هستفنفد(. ایفن پفروژه بفزرت  

توسط رییس جمهوری اففتفتفاو شفد    ١٥ نفتی در پاییز سال  
و اکنون در مرحله پایانی و انجام تعمیرات نفهفایفی و رففع  

 عیوب میباشد. 
کارگران پروژه نفتی یادآوران از تفحفمفیفل بفی حفقفوافی  

مطلب و شرایط برده وار کار در ایفن پفروژه عفهفیفم نفففتفی  
 می ویند 

به موازات کسب سودهفای نفجفومفی تفوسفط شفرکفت  
در پروژه نفففتفی یفادآوران، بفه   ( SIPCچینی سینوپک )  

کارگران این پروژه عهیم نفتی آنهم در آب و هوای گفرم و  
روز کار مفاهفیفانفه بفا    ١٦ ناات فرسا و آلوده جنوب، بابت  

سففاعففت )جففدای از سففاعففت    ٠١ سففاعففت کففاری روزانففه  
استراحت( که نسبت به فیول مهتل  سال متفغفیفیفر اسفت  

ماهفیفانفه  ١٣ هزار تومان ، در سال    ٠١١ ماهیانه    ١١ در سال  
مفاهفیفانفه یفک مفیفلفیفون و    ١٠ هزار تومان، در سال    ١٥١ 

ماهیانه یک میفلفیفون و    ١٥ یکید هزار تومان  و در سال  
 دویست و پنجاه هزار تومان  حقوق پرداوت شده است . 

یکی از کارگران این پروژه اظهار میدارد: مفا در نفول  
سال گششته تمام اضافه حقوق سفالفیفانفه ی وفود را بفا    ٠ 

اعتیاب دریافت کرده ایم چون شفرکفت چفیفنفی زیفر بفار  
نمیرفت و پیمانکار نیرو رسان نیز به هفمفیفن بفهفانفه اضفاففه  

روز    ٠ حقفوق را نفمفی وفواسفت پفرداوفت کفنفد. در مفاه  
هفته یکبار جفمفعفه    ١ روز آن تعطیلی    ١ استراحت داریم که  

روز دیف فر را وفود کفارگفران    ١ ی وود شرکت اسفت و  
بعنوان اضاففه کفار و بفرای کفمفی حفقفوق بفیفشفتفر کفار  

 میکنند. 
وی می افزاید: شرکت چینی که در ایران ثفبفت شفده  
نه اوانین کار ایران و نه اوانین کار بین المللفی را رعفایفت  
میکند بلکه اوانین کار کشور وود را اجفرا مفیفکفنفد کفه  
این وود توهینی بزرت، غیر اابل بهشش و اابفل پفیف فرد  
است چون با این کار عمال ایران را جز  مسفتفعفمفرات وفود  
ارار داده است و پیمانکار از وفدا وفواسفتفه نفیفز ایفن کفار  
شرکت چینی را دست آویزی برای پفرداوفت نفکفردن تفمفام  
حب و حقوق مندرج در اانون کار مربوز به پروژه افرار داده  

 است. 
یکی دی ر از کارگران پروژه نفتی یفادآوران در رابفطفه  
با دی ر زوایای تحمیل بی حقوای مطلب بر کفارگفران ایفن  

سال است مفا    ٠ پروژه عهیم نفتی می گوید: اکنون مدت  
کارگران شاغل در ایفن پفروژه عفیفدی، پفادا ، سفنفوات،  
اضافه کاری، پول مرویی، بفدی آب و هفوا،  مفزایفای  
مشاغل سهت و زیان آور، اضافه کاری روزهفای تفعفطفیفل  

 و..... را دریافت نکرده ایم. 
سال اول پیمانکار می فت کفه    ١ وی ادامه میدهد: در  

این مزایا را شرکت چینی پرداوت نمیکند که مفا هفم بفه  
شما بدهیم اما پس از نزدیک شدن به پفایفان کفار و آغفاز  
ریز  نیرو و مواجه شدن پیمانکار با شکایت کفارگفران بفه  
اداره ی کار، پیمانکار فیش حقواهایی را صادر کفرد کفه  
تمام مزایای را که تا پیفش از آن ادعفا مفیفکفرد شفرکفت  
چینی نمیدهد نوری تنهیم و محاسبه کفرده و گفنفجفانفده  

روز    ١٦ تومان فیکسفی بفات    ٠١٥١ است که همان حقوق  
میشود یعنی اگر تعداد روزهای کار کرد من کفه مفجفرد  
و همکارم که متاهل میباشد دایقا  برابر باشد، همکفار مفن  
باید به اندازه دریافت حب همفسفر و اوالد حفقفوافش از مفن  
بیشتر باشد درصورتی که چنین نیست و هفر دو حفقفوافی  
برابر دریافت میکنیم و پیمانکاران ما را مجبور بفه امضفا   
کاغش حقوق ها، تیفیه حسفاب هفای مفاهفانفه و سفاالنفه  
میکنفنفد کفه درصفورت امفتفنفاع بفا تفهفدیفد اوفراج روبفرو  
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 میشویم. 
بنا بر اظهار کارگران پروژه نفتی یادآوران در ایفن پفروژه  
یک کم  مسکونی وجود دارد که از آن شفرکفت جفهفان  
پارا میباشد و با دریافت پول از شرکت چینی مسئولفیفت  
تامین امکانت برای کارکنان وود  و شرکت چفیفنفی را  
به عده دارد. یکی دی ر از کارگفران ایفن پفروژه در مفورد  
تغشیه در این پروژه نفتی می گوید: صفبفحفانفه و نفاهفاری  
که در اینفجفا بفه کفارگفران داده مفیفشفود عفبفارتسفت از:  

عفدد حفلفوا شفکفری    ٠ عفدد تفهفم مفر  یفا    ١ صبحانه:  
کوچک یا یک عدد کره گیاهی و مربای کوچک یفا  
یففک پففنففیففر کففوچففک و گففاهففی اواففات یففک مففالاففه  

ارص نان ) در هر روز ففقفط    ١ کوچک آ  یا عدسی با  
یکی از ااالم یاد شده داده مفیفشفود( و مفا بفایفد بفا ایفن  

ظهر کار کنیم. ناهار یک کفف فیفر    ٠١ صبحانه تا ساعت  
برنج، یک مالاه وورشتی که با دات زیاد یک یفا بفطفور  

  ٠ تکه کوچک گوشفت در آن مفیف فشارنفد یفا    ١ اتفاای  
تکه گوشت مر  بفعفنفوان جفوجفه کفبفاب یفا یفک سفیف   
کوچک کوبیده میدهند ) فقط یفکفی از غفشاهفای یفاد  
شده( به همراه نی  نان البته اگر آشفنفا داشفتفه بفاشفی یفا  

ساعت دی ر هم بفایفد بفا    ٥ نان میدهند و    ٠ وواهش کنی  
این وعده غشایی کار کنیم، شام هم معفمفوال  یفک مفالافه  
یا یک کف یر کوچک از هرچیزی که تهفیفه کفرده انفد  

 ارص نان میدهند.   ١ یا    ٠ با  
وی می افزاید: در اینجا وبری از جیفره ی مفاهفیفانفه  
که در پروژه ها به کارگران مفیفدهفنفد نفیفسفت، وفبفری از  
سبزی جات، میوه جات و دسر نیست. البته جیره مفاهفیفانفه  
کارمندان و تمام چینی ها داده میشود. بفنفابفرایفن کفارگفر  
بهت برگشته ایرانی مجبور است یا با شکمی گرسنفه سفر  
کند یا مقداری از حقوق نفاچفیفز وفود را وفرج تفهفیفه ی  
مایحتاج وفود جفهفت رففع گفرسفنف فی و تفکفمفیفل مفواد  
ووراکی وود بکند. به چینی ها و کارمندان آب مفعفدنفی  

دهند اما به کارگران آبی را برای نوشیدن میدهنفد کفه    می 
برای میار  دی ر است و می ویند تیفیه میبفاشفد ولفی  
وود استفاده نمیکنند. برای کارگر وفبفری از تفلفوزیفون و  
یهچال نیست. کفارگفر حفب ورود بفه بفاشف فاه کفوچفک  
بدنسازی را ندارد. بدترین پتو را به کارگر داده اند. پفس از  

ساعت کار باید وود لباا کارمان را بشفویفیفم و اگفر    ٠١ 
حوصله داشته باشیم وود غشا بپزیم در غیر ایفن صفورت یفا  
نان والی میهوریم یا گرسنه میهوابیم. جفایفی کفه روزانفه  

 میلیاردها تومان نفت استهراج میشود. 
این کارگر در پایان می وید: شرکت ملی نفففت ایفران،  
شرکتی بنام پدک دارد که ناظر بر کار تفمفامفی شفرکفت  
های وارجی فعال در زمینه صنعت نفففت مفی بفاشفد. در  
منطقه ی ما مدیر این شرکت آاای نهرپور مفیفبفاشفد کفه  
بارها کارگران اعتراض وود را نزد وی برده انفد امفا ایشفان  
بجز برای دریافت اضافه حقوق سالیفانفه بفرای رففع دیف فر  
مشکالت کارگفران کفاری نفکفرده اسفت و کفارگفران در  

سال گششته همچفون بفرده در زیفر دسفت شفرکفت    ٠ مدت  
 چینی و شرکتهای پیمانماری تابعه کار کرده اند. 

 ٠٣١٥ اسفند ماه    ١٠    -اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 
 

کارگران در گفتگو با سایت اتحاد از فقجر 
 و فالکت تحمیل شده میگویند

سایت اتحاد: عالوه بر عدم تمکین دولت به اجرای بفنفد  
،  ٠٣١٦ اانون کار در تعیین حفداافل مفزد سفال    ٠٠ ماده    ١ 

دولت در اادام ضد کارگری دی ر بفا پفایفیفن اعفالم کفردن  
نرخ تورم در صدد انجماد حداال مزد بدون اعالم رسفمفی آن  
است. البته ایفن سفیفاسفتفی اسفت کفه دولفت روحفانفی در  

نیز آنرا به سرانجام رسانید و بفا پفیفشفبفرد    ١٠ و    ١٣ سالهای  
سیاست تورمی وزنده، سفره های والی میلفیفونفهفا وفانفواده  
کارگری را والی تر کرد. برای پی بردن به اتهاذ چفنفیفن  
سیاستی از سوی دولت روحانی، ان چیزی که معفیفار مفا  
کارگران است نه نرخ تورم دروغین بانک مفرکفزی بفلفکفه  
نرخ تورمی است که ما هر روزه بر سر سفره هایمفان شفاهفد  
آنیم. در این رابطه و تورم همین چفنفد مفاه گفششفتفه، وفانفم  
نسرین جوادی کارگر بازنشسته شرکفت تفولفیفد تفجفهفیفزات  

 پزشکی به سایت اتحاد اظهار داشت: 
تمام ااالم میفرففی روزمفره زنفدگفی مفن بفه نسفبفت  
ماههای گششته ایمتشان اففزایفش یفاففتفه اسفت، مفن بفه  
عنوان یک بازنشسته چندین سال پیش با وجفود دریفاففتفی  
اندکی که داشتم اما باالوره به نوعی هفزیفنفه هفای یفک  
ماه را میتوانستم با همین حقوق بپردازم و نیازهای زنفدگفی  
ام را هر چند با سهتی و مشقت برنر  کنم امفا در حفال  
حاضر من با حقوای که دریافت میکنم حتی اادر نیفسفتفم  
امورات مربوز به یک یا دو هفته از زنفدگفیفم را تفامفیفن  

 کنم. 
وانم جوادی در ارتباز با اعالم نرخ تک رافمفی شفدن  
نرخ تورم اضافه کردند: اراام اعالم شده از سفوی دولفت بفا  
وااعیت زندگی من کامال مفغفایفرت دارد و مفن هفر روز  
ادرت وریدم برای تهیه مواد اولیه زندگی پایینتر مفی آیفد  
به بطور مثال من به عنوان یک بازنشسته عفمفال گفوشفت  

 را از سبد تغشیه وود و وانواده ام حش  کرده ام. 
یکی از  کارگران بازنشسته صنایع فلزی میفنفوعفات  
زرین تهران نیز در گفت و با سایت اتحفاد در مفورد حفقفوق  

دریافتی وود گفت: هزینه مواد ووراکی مانفنفد گفوشفت،  
لبنیات، حبوبات و ... به شدت باال رفته و نسبفت بفه سفال  
گششته ، من که دارای یک وانواده سه نفره هستفم بفرای  
تامین مایحتاج زندگی به مراتب بفا مشفکفالت بفیفشفتفری  
مواجه میشوم وضعیت وودم و وانفواده ام وفیفلفی بفدتفر از  

 گششته شده است. 
وی  در ادامه در رابطه با اعالم کفاهفش نفرخ تفورم در  
چند ماه اویر از سوی دولت افزود:چیزی را کفه مفن بفه  
عینه میبینفم و حفس مفیفکفنفم بفاال رففتفن افیفمفت اافالم  

   ٢ الفی    ٠ میرفی است. مثال برنج داولفی از کفیفلفویفی  
هزار تومفان در    ٠٥ الی    ٠١ هزار تومان در سال گششته  به  

سالجاری رسیده است، گوشت به همین مفنفوال و...،  ایفن  
در حالی است که حقوق ماهانه من که نسبت به بسفیفاری  
از همکارانم باالست فقط کفا  ورید مایحتاج روزانفه ام را  
میدهد و هر روز این وضعیت بفدتفر نفیفز مفیفشفود و افدرت  

 وریدم پایین تر میاید. 
ایشان در پایان تیری  نمود:وااعیت این است که وافتفی  

درصد به حفقفوق هفا    ٠١ دولت اعالم میکند که اید دارد  
اضافه کند در حالیکه میهواهند مالیات بفر ارز  اففزوده  

درصد کنند در نهایت چیفزی بفه دسفتفمفزد مفن    ٠١ را هم  
اضافه نشده است و بنابراین شرایط زندگی مفن کفارگفر بفا  
این تورم موجود بدتر و بدتر میشود، مفن بفه عفنفوان یفک  
کارگر حب دارم انسانی و شرافتمندانه زندگی کفنفم و ایفن  
موضوع با روندی که امسال هم برای تعیین مزد در پفیفش  

 گرفته اند اتفاق نمی افتد. 
وانم م   یرزایی کارگر بازنشسته دی ری است کفه بفا  
بیست و یک سال سابقه حفداافل حفقفوق را دریفاففت مفی  
کند و از چالش هایش برای گشران زنفدگفی مفی گفویفد:  
من زیر وط فقر زندگی میکنم.  اعفالم نفرخ تفورم تفک  
رامی از سوی دولفت بفا تفوجفه بفه اظفهفارات وفود اافای  
روحانی " که این نرخ به معنای ارزانتر شدن نیفسفت بفلفکفه  
به معنای تدریجی شدن گرانی است" دردی را از زنفدگفی  
من دوا نکرده، هزینه های من در تفمفام امفور زنفدگفی در  
حال افزایش سرسام آوری است و من به نور وااعی بفا ایفن  
حداال حقوق بهش زیادی از نفیفازهفای اسفاسفی ام مفثفل  
بهداشت ، درمان و سایر نیازهای اولیه را نفمفیفتفوانفم جفواب  
دهم و همین موضوع مشکالت جسمانفی و روانفی زیفادی  
برای من به وجود آورده، مشفکفالتفی مفثفل ففرامفوشفی و  
 افسردگی. من عمال در فقر و فالکت زندگی میکنم. 

بهروز حسن زاده کارگر ودماتی اسفت. وی مفیف فویفد  
من ماهیانه با اضاففه کفاری و مفزایفا یفک مفیفلفیفون و  
یکید هزار تومان حفقفوق مفیف فیفرم هفمفیفن دیفروز مفن و  
همسرم هر دو سرما وورده بفودیفم. مفا بفدلفیفل نفاتفوانفی از  
گشران زندگی برای اینجور بیماریها مفعفمفوال دکفتفر نفمفی  
رویم اما با توجه به شدت سرما ووردگی اینبار نفاچفار بفه  
دکتر رفتن شدیم و در کمال نفابفاوری  آنفهفم بفرای دکفتفر  

هفزار تفومفان    ٠١١ عمومی و با دفترچه تامین اجتماعی   
 –هزار تومان ویزیت دکفتفر عفمفومفی    ٣٦ هزینه مان شد:  

هفزار تفومفان پفول تفزریفب    ٣٦   –هزار تومان پفول دارو    ٠٢ 
امپول. یعنی حقوق نزدیک به چهار روز کفار مفن صفر   
یک بیماری ساده سرما ووردگی شفد. در حفالفیفکفه ایفن  

سه سال پیفش حفداکفثفر    –هزینه تا آنجا که یادم میاید دو  
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 هزار تومان میشد و ما تازه دادمان درمیامد.   ٥١  -٠١ 
وی ادامه داد دولت درو  مفیف فویفد: مفن هفر روز در  
مقابل همسر و ففرزنفدانفم شفرمفنفده ام، هفر چفنفد در نفول  
سالهای گششته هم  زندگی من همیفنفطفور بفوده امفا االن  
دی ر وااعا نمیشه نفس کشید. من نمیتونفم از میفیفبفتفی  
که همراه با وانواده میکشیم ویلی حر  بزنم اما همیفنفقفدر  
که حسرت یه مسفاففرت بفی دغفدغفه سفالفهفاسفت در دل  
همسر و فرزندان من مفونفده و دیف فه مفاهفی یفکفبفار هفم  
نمیتونیم گوشت بهوریم و همفه اسفیفر یفک لفقفمفه نفانفیفم،  
کافیه. من با این حقوق و حقوق مهتفیفری کفه بفا کفار  
در جای دی ه ای گیرم میاد فقط میتونم بهور و نفمفیفری  
را که آنهم هر روز کمتر و کمتر میشفود را بفرای وفانفواده  
ام تامین کنم. واتی دولفت  نفرخ تفورم را زیفر ده درصفد  
اعالم میکند چیزی که از ایفن نفوع نفرخ اعفالم کفردنفهفا  
عاید من میشود وشم و نفرت از درو  و دروغی است کفه  
هر دولتی میاید و میرود و آنرا می وید. االن شفب عفیفده،  

  ٠٥   –  ٠١ ایمتها آنچنان در حال باال رففتفنفه کفه هفمفیفن  
درصدی هم که تازه ممکنفه بفه مفزد اضفاففه کفنفنفد در  
همین نر  سال  از بین وواهد رفت. این آن وااعیفتفی کفه  

 من مواع ورید و بر سر سفره ام  با آن مواجه ام 
 ١٥ اسفند    ١١ 
 

 بین المللی
میلیون نفجر در  ٠خطر تلف شدن  -کنیا 

 اثر قحطی
سففازمففان مففلففل مففتففحففد نسففبففت بففه وففطففر اففحففطففی و  
وشکسالی در کنیا هشدار داد. بر اساا گزار  سفازمفان  

میلیون نفر اربانی وشکسالی شفده انفد و چفنفدیفن    ٠ ملل  
مورد وشونت نیز میان گروههای مهتل  بر سر دسفتفرسفی  

 به آب روی داده است. 
احشام زیادی نیز به دلیل کمفبفود آب و گفرمفی هفوا  
تل  شده اند. دولت کفنفیفا وفواسفتفار کفمفک هفای بفیفن  

 اللمللی برای مقابله با احطی شده است. 
    تداوم ورود موج پناهجویان و تفلفففات انسفانفی   -ایتالیا  
 بیشتر  

پناهجو روز جمعه نی عملیات گفارد    ١١١ نزدیک به  
ساحلی ایتالیا در دریای مدیترانه نجات یافته و بفه جفزیفره  
سیسیل منتقفل شفدنفد. ایفن اففراد کفه بفیفشفتفرشفان زن و  

 کودک بودند، در شش اایب چوبی پیدا شدند. 
جسد یک پناهجوی اهل سومالی نفیفز بفه هفمفراه ایفن  

 افراد به وشکی انتقال یافت. 
سهن وی یک سازمان نجات کفودکفان مفی گفویفد:  

"بسیاری از آنها اهل کشورهای شاخ آفریقا یعنی اریفتفره و  
سومالی هستند. ویلی هاشان هم کودک و نفوجفوان  بفدون  

 همراه، و وااعا ویلی کم سن و سالند" 
پناهجو نیز بفه دسفت نفیفروی دریفایفی    ٠٠٥ دست کم  

لیبی در سواحل این کشور از وطر مرت رهایی یفاففتفه و  
نفر دی ر نیز ناپدید شده انفد. ایفن عفده کفه سفرنشفیفن    ١٥ 

اایب های بادی بودند، به بندر تریپفولفی در شفمفال لفیفبفی  
 انتقال یافتند. 

یکی از نجات یافت ان می گوید: "اایب مفا از داوفل  
ترک وورده بود. آب داشت وارد می شد و افایفب هفم بفه  
شدت باال و پایین می رفت. هیچ کس نمی دانسفت چفه  
کار باید کرد، همه گفیفج و مفبفهفوت بفودیفم. اگفر یفک  
 ساعت دیرتر به سراغمان آمده بودند، همه مان مرده بودیم" 
به گزار  سازمان بین المللی مهاجرت، از اول ژانفویفه  
  ٠٥ تا اول مارا سال جاری میالدی تاکنون نفزدیفک بفه  
  ٢١ هزار مهاجر و پناهجو از راه دریا به اروپا آمده انفد کفه  

درصد آنها به ایتالیا و بقیه به یفونفان و اسفپفانفیفا وارد شفده  
نفر هم جان وود را از دسفت داده یفا    ٠٢٠ اند. از این عده  
 ناپدید شده اند. 

 
اعتراضا  پیگیر و گسترده  -کره جنوبی 

 مردم نتی ه داد، رئیس جمهور برکنار شد
دادگاه اانون اساسی کره جفنفوبفی، بفرکفنفاری رئفیفس  

 جمهوری این کشور را از ادرت تائید کرد. 
پارک گون هه نهستین رئیس جمهوری کفره جفنفوبفی  
است که از مقامش برکنفار مفی شفود. بفر اسفاا افانفون  
اساسی این کشور باید به منهور تفعفیفیفن جفایف فزیفن وی،  

 روز آینده انتهابات سراسری برپا شود.   ٦١ نی  
همزمان با برپایی جلسه دادگاه اانفون اسفاسفی، هفزاران  
تفن از هفواداران و مفهفالفففان پفارک گفون هفه در بفرابففر  
ساوتمان دادگاه تجمع کردنفد. پفلفیفس ضفد شفور  بفرای  
جلوگیری از نفزدیفک شفدن جفمفعفیفت از چفنفد دسفتف فاه  
اتوبوا به منهور ایجاد حایل استفففاده کفرد. بفا ایفن حفال  

 شماری از تجمع کنندگان با پلیس درگیر شدند. 
پارلمان کره جفنفوبفی مفاه مفیفالدی دسفامفبفر در پفی  
تهاهرات میلیون تن از شهروندان، رئیس جمفهفوری پفیفشفیفن  
را از مقامش تعلفیفب کفرده بفود. اتفهفام پفارک گفون هفه  
سو استفاده از ادرت و فساد مالی بفا هفمفدسفتفی و نفففوذ  

 یکی از دوستانش است. 
 

شش ایالت در تدارک به چالجش  -آمریکا 
 کشیدن فرمان مهاجرتی ترامپ

سفوتفا، اورگفان و    های واشن تن، نیویورک، مینفه   ایالت 

اند که عفلفیفه ففرمفان مفهفاجفرتفی    ماساچوست اعالم کرده 
جدید دونالد ترام ، رئیس جمهور آمریفکفا، اافدام اضفایفی  

 کنند.   می 
پیش از این ایالت هاوایی با ثبت شکایتی فرمان مفنفع  

 ورود شهروندان شش کشور را به چالش کشید. 
چفنفان    گویند نسهه جدید فرمفان هفم   این شش ایالت می 

شامل حکمی است که دادگاه برای نسهه افبفلفی ففرمفان  
 داد و جلوی اجرایش را گرفت.  

ا  ورود شهفرونفدان شفش کشفور    ترام  در دستور تازه 
ایران، لیبی، سودان، سومالی، سوریه و یمن بفه آمفریفکفا را  

روز به حالت تعلیب در آورده است. تفففاوت عفمفده    ١١ برای  
این فرمان با ففرمفان افبفلفی حفش  شفهفرونفدان عفراافی از  

 شده است.   فهرست کشورهای ممنوع 
پیش از این ایالت هاوایی با ثبت شکایتی فرمان مفنفع  

 ورود شهروندان شش کشور را به چالش کشید. 
های ایالت هاوایی در ایفن بفاره بفه حفر  اسفتفففن    مقام 

انفد کفه    میلر، از مشاوران ارشد دونالد ترام ، اشفاره کفرده 
هفا گفففتفه بفود در واافع "هفمفان    درباره فرمان دوم به رسانه 
 سیاست فرمان اول است". 

سفوتفا    های مفیفنفه   ها حاکی از آن است که ایالت   گزار  
کشیدن فرمفان تفازه تفرامف     چالش   و اورگان نیز به دنبال به 

 هستند. 
 

تظاهرا  اعتجراضجی کجارگجران  -میانمار 
 نساجی علیه شرایط کار

کفارگففران یففک کففاروففانففه نسفاجففی در مفیففانففمففار در  
اعتراض به ساعات کار نوالنی و شرایط سفهفت شفغفلفی،  

 دست به تهاهرات گسترده زدند. 
ها پیش کارگران این کفاروفانفه    بنابه گزارشات، از هفته 

نساجی در ران ون، بزرگتفریفن شفهفر مفیفانفمفار، کفه بفرای  
کفنفد، وفواهفان    شرکت سوئدی "اچ اند ام" لباا تولید مفی 

انفد. کفارگفران بفا گسفتفر     تغییر شرایط کاری وود شفده 
 اعتراضات وود، وط تولید کاروانه را متوا  کرده اند.  
این کارگران از روزهفای پفایفانفی مفاه ژانفویفه عفلفیفه  
دستمزد کم، ساعات نوالنی کار و کمبود لوازم بهداشفتفی  
در بهش صنعتی ران ون دسفت بفا تفهفاهفرات اعفتفراضفی  

 زدند. 
هفای عفرصفه    شرکت "اچ اند ام" همچون دی ر شرکفت   

نساجی کفه بفا دسفتفمفزد کفم و شفرایفط دشفوار کفاری،  
گفیفرنفد، بفارهفا در ایفن    کفار مفی   کارگران میانماری را بفه 

انفد. یفکفی از مفوارد مفورد    کشور مورد انتقاد ارار گرفته 
 ها است.   انتقاد، کار کشیدن از کودکان توسط این شرکت 
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