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ــد مــاه  ــراضــات چــن ــان اعــت در مــی
گذشته كارگران، موضوع اسـتـخـدام 
رسمـی بـجـای قـراردادی و عـقـد 
قرارداد مستقیم با شركت، و حـذف 
ــكــار،  ــمــان ــگــل پــی ــھــای ان شــركــت
ـار  ـان اخـب موضوعی برجسته در می
. اعتـراضـات كـارگـری بـوده اسـت

ـز در اواخـر  كارگران پتروشیمی تبری

ـال  ـارگـــران ٨٩ســ ــ ـــس ك ـپ  و ســ
ـیـرا  پتروشیمی ھای ماھشـھـر و اخ
ــت  ــراض كــارگــران شــرك ھــم اعــت
ـز در  ـبـری ـتـور سـازي ت آھنگري تـراك
ــت  ــه وضـعــی ــراض ب درجـه اول اعــت
ــت ــوده اس ــراردادھــا ب ــن ق ــمــی . ھ

ـلـمـان جـلـوی  اعتراضات اخـیـر مـع
ـتـه  ـف مجلس اسالمی در یكی دو ھ

اخیر نیز در ھمین چھارچـوب مـی 
كارگران پتـروشـیـمـی ھـای .   گنجد

ـز و مـاھشـھـر خـواھـان عـقـد  ـبـری ت
قرارداد مستقیم با شـركـت و حـذف 
ـانـكـاری بـودنـد و  ـیـم شركتـھـای پ
كارگران تراكتورسازی ھـم خـواھـان 

ــسـت ــی ــون ــت :   کـارگــر کـم وضـعــی
معیشت و زندگی مردم  و بـحـران 
ـتـصـادی جـمـھـوری  و آشفتگـی اق

ــبـه ـن ای اســت کــه  اسـالمـی دو ج
ــوســط  گــوشــه ــرا ت ای از آن اخــی

ـیـسـیـون  داریوش قنبری عضـو کـم
ـان  ـی ـنـطـور ب اجتمـاعـی مـجـلـس ای

حـتـی در دوران جـنـگ “ :   میشود
ـا ایـن  ھم وضعیت معیشتی مردم ت

تمـام بـحـرانـھـای “ و ”   اندازه بد نبود
ـیـشـتـی  اقتصادی و وضعیت بد مع
ــی مـردم در دولــتـی اتــفــاق  ــون کـن
ـتـھـای  افتاده است کـه مـعـادل دول
گذشته نفت را به عـنـوان سـرمـایـه 

” . . . اصلـی کشـور فـروخـتـه اسـت

بنظر شما این اوضاع بکجا مـیـرود، 
ـتـصـادی  ـیـت اق و چگونه این وضع

 را توضیح میدھید؟
در خالل نزاعھـا و :   کاظم نیکخواه

دعواھایی که جناحھای حـکـومـت 
ـیـت  ـادی از وضـع دارند، حقایـق زی
ـابـل تـوجـه  رژیم افشا میشود که ق

ــه .   اســت ــال ــیــن مس ــه ھــم ــل از جــم
اقتصاد است که امروز ھرکس کـه 
ـتـصـاد  بحثھای اینھا را در مـورد اق
ایران دنبال کرده باشد به این نتیـجـه 
ـایـد  ـتـصـاد ایـران را ب میرسد که اق

ـامـیـد ـا .   اقتصاد چپاول و دزدی ن ی

 !شالق زدن معلم معترض نشانه استیصال رژیم است
 ٢صفحه 

 !این سیستم بردگی مدرن باید نابود شود
 در حاشیه اعتراض به وضعیت قراردادهاي کار
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 تھاجمی دیگر به حقوق كارگران 
 به بھانه تغییر در قانون كار

 شھال دانشفر
جمھـوری اسـالمـی تـحـت عـنـوان 
تغییر در قانون كار، تھاجم جـدیـدی 
ـیـشـت كـارگـران  را به زندگی و مع

یـك نـكـتـه مـھـم .   تدارك دیده است
این تغییرات واگذاری سـاعـت كـار 
. به توافق كارگر و كـارفـرمـا سـت

ـز در جـھـت زدن  ـی تغییرات دیگر ن
ھرگونه حق و حـقـوقـی اسـت كـه 

ـلـق گـیـرد و  میتواند به كارگـر تـع
اساسا باز گذاشتن دسـت كـارفـرمـا 
در استثمار مطلق و افسـارگسـخـتـه 

ـیـرات، .   كارگر است ـی انجام ایـن تـغ
آنھم در شرایطی كه فقر و فـالكـت 

ای بر گـرده كـارگـر و كـل  بیسابقه
جــامــعــه حــاكــم شــده اســت، و در 
شرایطی كه دستمزد كارگر حـداقـل 

ـقـر اعـالم شـده  یك سوم زیر خط ف
خود دولت است، بمعنی به بـردگـی 
ـامـیـن  كشیدن بیشتر كارگر بخاطر ت
ـازمـنـد  ـی لقمه نانی است كه به آن ن

ـیـرات .   است ـی به عبارت روشنتـر تـغ
ـیـت دادن  در قانون كار در واقع رسم

 اقتصاد فالکت و خط زیر فقر
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 ٣٧حـکـم )   مـرداد٩(ھفته گذشته 
ـاوش اسـالمـی  ضربه شالق بـه سـی
ـفـی  عضو ھیات مدیره کـانـون صـن

ـیـل . معلمان ساری اجرا شد او به دل
ــراضــات ســال   ٨٨شـرکــت در اعـت
ــدان و ــه یــک ســال زن ــدا ب ــت  ٧٤اب

ضربه شالق مـحـکـوم شـد وسـپـس 
 ضـربـه ٣٧دردادگاه تجدید نظر به 
 . شالق محکوم شده بود

روشـن اســت اجــرای مــجــازات 
قرون وسطایی و ضد انسانی شـالق 
ـلـمـان  در مورد یکی از فعالیـن مـع
ـیـن و  ـلـم بـرای تـرسـانـدن کــل مـع
ــه  ــال ب ــص ــی ــاســخــی از ســر اســت پ
ـان اسـت کـه آخـریـن  اعتراضـات آن
نمونـه آن  دو تـجـمـع اعـتـراضـی 

التدریسی سراسـر کشـور  معلمان حق
در مقابل مجـلـس اسـالمـی یـک 
ـاوش  ھفته قبل از اجرای  حکم سـی

بـعـالوه، مـھـرمـاه و .   اسالمی بـود
ــزودی فــرا  ــایــی مــدارس ب ــازگش ب

ــامــات رژیــم .   مــیــرســد ظــاھــرا مــق
امیدوارند با شکنجه و تحقیر یـک 
معلم و پخش خـبـر آن، سـکـوت و 
ــدارس و مــیــان  آرامــش را در م
ـیـش رو  معلمان در سال تحصیلی پ

 !برقرار کنند
سالھاست کـه تـھـدیـد، زنـدان، 
تبعید و اعدام پاسـخ حـکـومـت بـه 
اعتراضات معلمان بـوده اسـت، امـا 
نه تنھا اعتراضات مـتـوقـف نشـده، 
بلکه در ھـر دوره ابـعـاد گسـتـرده 

ــه شــرکــت فــعــال .   انــد تــری یــافــت
،  ٨٨معلمان در اعـتـراضـات سـال 

پس از یک دوره سرکوب گسـتـرده 
آنان به دلیل اعتراضات و اعتـصـاب 

 ٨٠ کـه ٨٦ و ٨٥در سـالـھـای 
درصد معلمان در سراسر کشـور در 
ــد، صــورت  ــودن آن شــرکــت کــرده ب

اگر در سـالـھـای گـذشـتـه .   گرفت
ــان اجــرای طــرح  ــم ــل خــواســت مــع
ھمـاھـنـگ پـرداخـت بـود، اکـنـون 
ـزایـش حـقـوقـھـا  معلمان خـواھـان اف

ــه ـن ـا ھــزی ـنــاسـب ب ـت ــت  م ـی ھـا، امــن
ـاسـب و  شغلی، بیمـه درمـانـی مـن
ـنـد کـه  ـن دھھا خواست دیگـر ھسـت

ـز  خواستـه ـی ھـای اکـثـریـت مـردم ن
میباشد و  جمھـوری اسـالمـی نـه 
ـتـوانـد آنـھـا را  ـی میخواھد و نـه م

 .متحقق کند
ــراضــات  ـا آنـجــا کــه بـه اعـت ت
ــق  ــحــق ــگــردد، ت ــرمــی ــمــان ب ــعــل م

ـا فشـار  خواسته ھای آنان و مقابله ب
ـنـدی کـه سـالـھـاسـت  و بگیر و بب
ـان اسـت  علیه فعالین معلمان درجری
ــحــد و  ــراضــات مــت در گــرو اعــت

ھر درجه عـقـب .   سراسری آنان است
ـــران  ـب ــ ـات رھ ـاشــ ـــی، مـــمــ ـن ــ ـی نشــ
کانونھای صنفی با جناحـھـایـی از 
ـبـود  ـا امـیـد بـه بـھ حکـومـت و ی
شرایط از باال نه تنھا کـمـکـی بـه 
بھتر شدن وضعیت معلـمـان نـکـرده، 
ـیـن و کــل  ـال ـلـکـه فشـار بـر فـع ب
ــر کــرده اســت ــمـان را بــیـشـت ـل . مـع

ــراضــات  ــچــنــان کــه در اعــت ھــم
ـیـرغـم ٨٦ و ٨٥سالھای   دیدیم، عل

بســج حــکــومــت بــرای ســرکــوب 
ـتـی و بـی  ـی ـن معلمان و فضای ام
اعتمادی که سالھاست در آمـوزش 
و پرورش و مـدارس بـرقـرار اسـت، 
ـانسـیـل و  ـت مبارزه معلمان دارای پ
ــحــد و  ــراضــات مــت امــکــان اعــت

ـنـه .   سراسری را دارد در ایـن زمـی
نقش معلمان فعال و پیـشـروی کـه 
ــول  ــمــان را ح ــعــل ــد م ــن ــوان ــت مــی

ـار  خواسته ـنـد بسـی ھایشان متحد کن

ـاتـی اسـت  بـرگـزاری .   مھم و حـی
مجمع عمومی، اعـالم حـمـایـت از 
ـلـمـان دیـگـر، ایـجـاد  اعتراضات مع
ـلـف  ھماھنگی بین اعتراضات مخـت
معلمان، برگزاری جلسات بـحـث و 
گفتگو راجع بـه مشـکـالت و راه 
حلھا، ایجاد و گسترش تماسـھـا در 

، اینھا مجـمـوعـه . . . میان معلمان و
ـنـد اقداماتی است که فعالین  ـوان ـت می

ھـایشـان مـتـحـد و  معلمان را حول خواستـه
 .متشکل کنند

واقعیت این است که جمـھـوری 
ـات  اسالمی در تکاپوی ادامـه حـی
ــد ــزن ــی مــی ــایــت ــه ھــر جــن . دســت ب

علیرغم تمام توحشی کـه در بـرابـر 
ــف  ـل ــخـشــھـای مـخــت اعـتـراضــات ب
ــان داده، روز بــه روز  ــامــعــه نش ج
ـیـش   ـزتـر از پ ـزل موقعیت خود را مت

خـبـر مـربـوط بـه اجـرای .   بیند می
ــی ســیــاوش  ــد انســان ــم ض ــک ح
ـان بـه  اسالمی،  بگیر و ببند جـوان

 رشته عـلـوم ١٠جرم آبپاشی، حذف 
ـزایـش  انسانـی در دانشـگـاھـھـا، اف
فشار بر زنان برای پوشش و غـیـره 
بیش از آنکه نشانه قدرت حکومـت 
ـزل حـکـومـتـی  باشد، موقعیت متزل
را به نمایش میگذارد که از سـایـه 

ـیـن .   خودش ھم ھراس دارد در چـن
شرایطـی قـدرت اعـتـراض مـتـحـد 
ــم،  ــون مــعــل ــی ــل ــش از یــک مــی ـی ب
ـاشـد  ـفـجـاری ب میتواندآن چاشنی ان

 .که کل جامعه منتظر آن است
  ٢٠١١ اوت ٨

 شالق زدن معلم معترض  
  !نشانه استیصال رژیم است

 بھمن ذاکرنژاد

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا 

بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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اگر از زاویه دید کارگـران و مـردم 
ـایـد آنـرا  ـیـم ب ـان کـن بخواھیم آنرا بی
ـقـر  اقتصاد فـالکـت و خـط زیـر ف

ـاول بـی  ایـن.   نامید ھـا یـعـنـی چـپ
حساب و کتاب و بی مھار تـوسـط 
یک مشت انگل و حریص صاحب 
ـقـر و  سرمایه از یـک طـرف و ف
ــران و  ــده کــارگ ــت کشــن ــالک ف
بخشھای زیادی از مـردم از طـرف 
ــن  ــت اصــلــی ای ــی دیــگــر خصــوص
ـتـش را  ـق ـی ـق ـتـصـاد اسـت کــه ح اق
بخواھید بـرای پـی بـردن بـه آنـھـا 
ــرافــات  ــه اعــت ـاج ب ــی ـاد ھــم احــت زی
ــســت ــی ــان حــکــومــت ن ــت ــاربــدس . ک

کارگران و مردم محروم دارنـد شـب 
و روز فشار خرد کننده آنرا با تـمـام 

ـنـد در ایـن .   وجود احسـاس مـیـکـن
ـاد مـیـشـود گـفـت کـه  زمینـه زی
چگونه در این مملکت سـالـھـاسـت 
ـاری  که تھیه نان سـاده بـرای بسـی

اگـر .   از مردم یک مشـقـت اسـت
ـان ھـم ایـن  ـی ـت در نزاعھای حـکـوم

ھا برجسته مـیـشـود، در واقـع  جنبه
ـنـد کـه  برای اینست که وانمود کن
ـنـد و  اینھا به فکر مردم ھـم ھسـت
ــان در دعــواھــا  ــالــه ش ــا مس گــوی
مشکالت کارگران و مردم مـحـروم 

این ژسـتـھـا و افشـاگـریـھـا .   است
انعکاس فضای وحشتی است کـه 
ــراضــات  درون حــکــومــت از اعــت
ــخــشــھــای  ھــرروزه کــارگــران و ب
ـیـه  مختلـف مـردم خشـمـگـیـن عـل
ـیـن و  ـای گرانی و دسـتـمـزدھـای پ
. بیکاری و امثال اینھـا وجـود دارد

ـزاعـھـای  منـشـاء و اسـاس کـل ن
حکومت ھمین وحشت از مـردمـی 

ـارھـا نشـان داده انـد کـه  است که ب
ـنـد  ـیـخـواھ تحملشان تاب شده و نـم
این جھنم فقر و فالکت و گـرانـی 

 . و محرومیت را تحمل کنند
ــه چــه  ــد اوضــاع ب ــرسـی مـی پ

وضعیت اقتصـادی و .   سمت میرود
ــر  ــاھــی مــردم ھــرروز دارد بــدت رف

ــشــود ــکــاری و .   مــی ــی و بــی گــران
محرومیت مردم و بـویـژه کـارگـران 

ھـرروز ھـم .   ھرروز بیشتـر مـیـشـود
ــاســت و پــروژه  ــی ــد طــرح و س دارن

آورند که بار اقتـصـاد ویـرانشـان  می
ــه گــرده کــارگــران  ــر ب ــشــت ــی را ب

ـارانـه.  بیندازند ھـا یـک  طرح زدن ی
ـیـن  نمونه برجسته آنست که در ھـم
حدی که پیش رفته گرانی را بـه 

ـیـشـتـر کـرده اخـراجـھـای .   مراتب ب
تر کردن سـاعـت  گسترده و طوالنی

تر کـردن شـرایـط کـار  کار و سخت
ـاسـتـھـای  کارگران، جزء دائمی سـی
ـیـن  جمھوری اسالمی اسـت و ھـم
ـفـی بـرای  ـل االن ھم طرحھای مخـت

ـنـه ـی ھـا  بدتر کردن شرایط در این زم
ـان اسـت . در درون حکومت در جـری

از جمله ھمین بـحـثـھـایـی کـه در 
مورد تغییر قانون کار مطـرح اسـت 

بنظر من اوضـاع بـه .   و امثال اینھا
ـاتـی  ـق سمت کشاکشھای حادتر طب

کارگران دارنـد ھـرروز .   پیش میرود
ـنـد و  اعتراض و اعتـصـاب مـیـکـن
ـا ایـن شـرایـط  تالش میکنند که ب
ــد و  ــن ــه کـن ــل ـاب طـاقــت فـرســا مــق
حکومت و خیل سرمایـه داران ھـم 

راھی جـز . آیند بسادگی کوتاه نمی
ـاتـی حـاد  ـق یک نبرد و جنگ طب
و گسترده برای دفاع از زندگـی و 
معیشت و حداقل تامینات رفـاھـی 
ــارگــران و مــردم مــحــروم  ــرای ک ب

 . نمانده است
 

ـیـت : کارگر کمونیست درباره وضع
ــده  ـن ـای ــن نـم ـی رژیـم از یـکــسـو ھـم
ـنـد  مجلس جامعه و اقتصاد را ھمان
یک ارگانیسم تعریف میکنـد کـه 
تمام اجزای آن در بحـران اسـت امـا 
ـلـی  ـل از طرف دیگر صندوق بین الـم
ــری  ــد بــیـشــت ـا تــاکـی ـاره ب پـول دوب
ـاسـت  ـبـت بـودن سـی صحبت از مـث

ای احمدی نژاد و تشـویـق آن  یارانه
ـتـصـاد  و چشم انداز مثبت بـرای اق
ــه جــمــھــوری اســالمــی  ــت ورشــکــس
ـتـه اکـونـومـیـسـت ھـم  ـب میکند، ال
ـا  ـایـر ب ـلـی کـامـال مـغ ـی اخیرا تحل
صندوق بین المللی از اقتصاد ایـران 

سوال اینسـت کـه .   بدست داده است
ھدف صندوق بین المللی از وارونـه 
ــن  ـا ای ــسـت، آی ــایـق چـی ـق کـردن ح
بخاطر نـگـرانـی از مـتـوقـف شـدن 

ـارانـه ـنـد کـردن ی ھـا و  طرح ھـدفـم
تالشی برای جلـوگـیـری از آنسـت 

 یا اھداف سیاسی مد نظر است؟
ـیـن :   کاظـم نـیـکـخـواه صـنـدوق ب

 یعـنـی ٢٠١٠المللی پول اواخر سال 
ـابـی ای  چندماه پیش گزارش و ارزی

ـتـصـادی جـمـھـوری  از وضعیـت اق
اسالمی منتشـر کـرد کـه درسـت 
عکس این را میگفت و از بـحـران 
عمیق اقتصـادی و رکـود و تـورم 
ھمزمان صحبت میکرد و نرخ رشـد 
اقتصادی ایران را صفر اعالم کـرده 

ـنـھـا .  بود کمتر از شش ماه بـعـد ای
ھیئتی را به تھران فرستادند و ایـن 
ـاتـھـا و  ھیئت بعد از چند روز مالق
ــا دســت  ــا ب ــھ ــاســت نشــســت و بــرخ
اندرکاران دولت احـمـدی نـژاد، بـه 
اروپا بـرگشـت و گـزارش داد کـه 
ـیـر  ـی ـتـصـادی ایـران تـغ وضعیـت اق
ـیـش از سـه در  کرده و نرخ رشـد ب
صـد اســت و نـرخ تـورم حـدود ده 

ـنـھـا ـال ای ھـیـچ .   درصد است و امث
ـاس اقــتـصـادی ــن  کـارشـن ای در ای

ـاق  ـف دنیا نمیتواند نشان دھـد کـه ات
ای در فـاصـلـه اواخـر  خارق الـعـاده

 ٢٠١١ و اوایـل سـال ٢٠١٠سـال 
ـبـت  افتاده است که این تغییرات مث
ـتـصـاد ایـران ایـجـاد کـرده  را در اق

برعکس طی این مدت مـا .     است
ـتـصـادی  شاھد مشکالت بیشتـر اق

ـیـن .   در ایـران بـودیـم ـلـه ھـم از جـم
ــلـی وضــع  ـل ـیـن الـم ــمـھـای ب تـحـری
اقتصادی حکومـت را بـه مـراتـب 

ــر کــرد ــه.   بــدت ــاران ھــا  طــرح زدن ی
ـنـه ـی ـلـی زم ـتـھـا را در خـی ھـا  قیـم

ــرد ــر بــاال ب ــراب ــن ب ــدی ــود .   چــن خ
ـاری  حکومت از ورشکستگی بسـی
ــــدی و  ـی ـــ ــــول ـای ت از واحــــدھـــ
ــدیــن صــد  ــن ــارســازیــھــای چ ــک ــی ب

بـرای ھـرکسـی .   ھزارنفره خـبـر داد
روشن اسـت کـه گـزارش صـنـدوق 

ــول صــرفــا یــک  ــی پ ــل ــمــل ــن ال بــی
ـلـکـه  ـیـسـت ب ـتـصـادی ن گزارش اق
. یک موضعگیری سیاسـی اسـت

ـنـھـا در  کامال مشھود است که ای
دعواھای بین باند احمـدی نـژاد و 

ـتـه باند خامنه ـیـم گـرف انـد  ای تصـم
. جانـب احـمـدی نـژاد را بـگـیـرنـد

بعضا انسان احساس مـیـکـنـد کـه 
دارند جواب این یا آن بحثی را کـه 
ـیـن صـورت  ـان طـرف در مجلس مـی

ـنـد بـھـرحـال ھـیـچ .   گرفتـه مـیـدھ
ـنـھـا آشـکـارا  تردیدی نیست کـه ای
ــحــویــل مــردم  ــد یــک دروغ ت دارن

ـیـن .   میدھند ـلـش ھـم ـی احـتـمـاال دل
ـاشـد کـه شــمـا مــیـگـویــیـد کــه  ب
ـار  ـا کـن ـان ـی نگرانند با تضعیف و اح
ــطــع  ــژاد، ق ــدی ن ــم زده شــدن اح
سوبسیدھا و خصوصـی سـازیـھـای 

ـان اسـت،  گستـرده ای کـه در جـری
ــوقــف شــود ــھــا بــا ایــن .   مــت و ایــن

ــه و دروغ  ــان ــث ــی گــزارشــھــای خــب
ــانــد را  ــد پشــت ایــن ب ــن ــخــواھ ــی م

 .بگیرند
ـیـن  جالب اینست که صنـدوق ب
ــد  ــی از رش ــول وقــت ــی پ ــل ــمــل ال
اقتصادی صحـبـت مـیـکـنـد رشـد 
کشاورزی را مثال میزنـد کـه اوال 

ای  جایگاه بسیار محدود و حـاشـیـه
ـا بـررسـی  ـی ـان در اقتـصـاد دارد و ث

ـیـسـت ـازه .   آماری آن خیلی ساده ن ت
ــودی  ـاب ــد از ن آنـجـا ھـم ھـمـه دارن

ـیـن .  کشاورزی صحبت میکنند ھم
ـیـش دیـدم عـیـسـی  چنـد مـدت پ
کالنتری وزیر سابق کشـاورزی در 
ـبـی  زمینه نابودی کشاورزی مـطـل
ــام  ــار و ارق ــه بــود و بــا آم ــت ــوش ن
وضعیت را اسفناک تصـویـر کـرده 

ـان دیـگـر جـمـھـوری .   بود کاربدست
ــد از وضــعــیــت  اســالمــی ھــم دارن
ـــت  ـب ـاورزی صـــحــ ـار کشــ ــ ـب ــ ـف اســ

 .  میکنند
ـان و آشـکـار  حقیقت خیلی عـی
ـا  ـق ـی ـتـصـاد ایـران عـم اینست که اق

ــار بــحــران اســت ــش .   دچ و بــحــران
ـتـه ـبـال گـف ایـم  ھمانگونه که مـا ق

بحران تورم و رکود ھـمـزمـان اسـت 
ـلـه  که نشانه ھای آنرا میشود از جم

در زیر ظرفیت کارکردن واحـدھـای 
ـاری از  تولیدی، ورشکستگی بسـی
ـا،  ـــھــ ـت ـات و شـــرکــ ـــجــ ـان ـارخــ کــ
بیکارسازیھای وسیـع و گـرانـی و 
تورمی که در مورد برخی کـاالھـا 
. به چند صد در صد مـیـرسـد دیـد

ھـای آشـکـار دیـگـر  یکی از نشانه
این بحران نپرداختن دستمزد بیـش از 

ـنـھـا .   یک میلیون کارگـر اسـت ای
ھمه نشان میدھد که اقتصاد ایـران 
دارد شـیـرازه اش از ھـم گسـسـتـه 
ـازی  ــ ـــچ ب ـی ـا ھـ ــ ـــشـــود و ب ـی مـ

ـیـشـود جـلـوی از  سیاسی ای ھم نم
 . ھم گسیختگیش را گرفت

بھرحال تا آنجا که به کـارگـران 
و مـردم مـحـروم مـربـوط مـیـشـود 
ـتـصـاد  حتی اگر فرض کنیم که اق
جمھوری اسالمی ھم رشـد داشـتـه 
باشد و امثال اینـھـا، دسـتـمـزدھـای 
ــر و  ــق ــر خــط ف ــرابــر زی ــدیــن ب چــن
ـنـده و  ـزای بیکاری وسیع و گرانی ف
ـاکـیـد  غیر قابل تحمل دارد بر این ت
ــد کــه ایــن حــکــومــت و  ــن مــیــک
ــایــد ویــران کــرد . اقــتــصــادش را ب

ــه زیــر  ــرای ب کــارگــران و مــردم ب
کشیدن یک حکومت ھـیـچ گـاه 
ـتـصـادی مـراجـعـه  به آمـارھـای اق

ـبـت !   نمیکنند ـارھـای مـث ـی تازه مـع
ـــرا  ـث ـایـــه داران، اکــ ـــرای ســـرمــ ب

ــی ــف ـن ــھــای مـ ــرای  شــاخص ای ب
ھـیـچ کـس امـروز .  کارگران است

ــه  ــری را ک ــد کــارگ ــوان ـت ـ ـی ــمـ ن
دستمزدش چندیـن بـرابـر زیـر خـط 
ـانـع کـنـد کـه اوضـاع  فقر است ق

 . خوب است
 

یـک مسـالـه :   کارگر کمونیست
جدید از اختالفات درون جناحھـا بـر 
ـفـت اسـت کـه  سر مسـالـه وزیـر ن
پاسدار قاسمـی عـھـده دار آن شـده 

ــد حضــور جــدی .   اســت ــن ــگــوی ــی م
ـتـصـاد و بـخـصـوص  نظامیان در اق
ــد  ــن ــد ھــمــان ــت بشــون ــر نــف اگـر وزی
ــای اقــتــصــادی وزارت  ــتــھ ــی ــال فــع
ــی  ــجــان اطــالعــات در دوره رفســن

ـاره .   موجب فساد میـشـود کـال درب
ـاسـداران و  ـاه پ ـپ قدرت اقتصادی س
چنگ انداختن به نھادھای اصلـی 
اقتصادی از جمله نفت چه نـظـری 
ــی و  ــب ســیــاس ــواق ــد و ع داری
اقتصادی آن بویژه در شرایطی کـه 
مردم در کمین جمھـوری اسـالمـی 

 ھستند چیست؟
جمھوری اسالمی :   کاظم نیکخواه

. را میتوان حکومت نظامیان نامیـد
به دلیل اینکه این حـکـومـت مـدام 
ـا مـردم  در حال جـنـگ و جـدال ب
ــش در  ــظــامــی اســت و بــازوی ن

 ١از صفحه 
 اقتصاد فالکت و خط زیر فقر

 مصاحبه با کاظم نیکخواه 
 درباره بحران اقتصادی جمھوری اسالمی و وضعیت کارگران
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ـار بـرجسـتـه و  ـامـانـدن آن بسـی سرپ
ـنـده اسـت، ایـن بـخـش  ـیـن کـن تعی
یعنی نظامیان در حـکـومـت دسـت 

ـنـه ـی ھـا  باالیی دارند و در ھـمـه زم
ـلـف  فعالند و بر عرصـه ھـای مـخـت

طـی سـالـھـای .   انـد چنگ انداخته
گذشته تا کـنـون یـک بـخـش از 
ـیـن بـوده  جنگ و جدالھا بر سر ھم
است که چه بخشی از حـکـومـت، 
ـتـصـاد را در دسـت  کدام بـخـش اق
ــع مــالــی  ــاب ــھــا و مــن ــروت دارد و ث
ـاحـھـا تـوزیـع و  ـان جـن چگونه مـی

ـقـه حـاد .   تقسیم میشود یک مساب
ـنـھـا در  ـان ای ـاول و غـارت مـی چپ
ــه  ــن ــی ــن زم ــان اســت و در ای جــری
ـاسـداران  ـاه پ ـپ نظامیان و مشخصا س
ھرروز سھم بیشتری را نصیب خـود 

اینکه رستم قاسمی بـه .  کرده است
ـیـن  وزارت نفت رسیده جزئی از ھـم

ــگـر تــازه ای  مسـابــقـه اسـت و سـن
ــاده اســت ــدســت پــاســداران افــت . ب

ــه  ــژاد ایــن پســت را ب احــمــدی ن
ـا داد  ـی ـب قاسمی و قرارگاه خاتم االن
ـاشــد و  ــده ب ـاســداران را دی ـا دم پ ت
ـاســداران  ـاه پ ـپ ـای خـودرا در س جـاپ
محکمتر کند و در عـیـن حـال در 

ای،  نزاعھایش با مجلس و خـامـنـه
آنھا را به سوی طرف مقابل کیـش 

ـیـد  باند خامنه.   دھد ـای ـا ت ای ھـم ب
وزرای پیشنھادی احمدی نـژاد در 
این زمینه جا خالی داد و از وارد 
ـقـش  شدن در این جـنـگ بـر سـر ن

احـمـدی نـژاد .   سپاه خودداری کرد
ــل اعــالم کــرد کــه  ــاب ھــم در مــق
ـیـه روشـن اسـت و  ـق جایگاه ولی ف
ھیچکس در مورد اطاعت از ولـی 

ـیـه تـردیـدی نـدارد ـق ــن بـطــور !   ف ای
 . خالصه داستان این وزارت است

اما راستـش شـخـصـا از زاویـه 

ـتـصـاد دسـت  اینکه پاسداران در اق
ـا بـخـشـھـای  ـاشـنـد ی باال داشـتـه ب

ــگــر، تــفــاوت جــدی ــل  دی ای قــائ
ــم ــســت ــی ــه .   ن ــم ــه داران ھ ــرمــای س
ھـمـه .   ھمه سرکوبگرنـد.   مفتخورند

و سـرمـایـه .   بی خاصیت و انگلنـد
ـنـی ایـن  دار شدن پاسـداران بـه مـع
ـنـد  نیست که محیط کار را میتـوان
ـنـد . بسادگی به پادگان تبدیـل کـن

در ھمه حکومتھای خـودکـامـه و 
سرکوبگر نظامیان دست باالیـی در 

حـتـمـا .  اقتصاد و منابع مالی دارند
تفاوتھایـی وجـود دارد امـا اسـاس 

ــد ــن ــک ــی ــم مــردم .   مســالــه فــرقــی ن
میخواھند جمھوری اسالمی را بـه 
زیر بکشنـد و ایـن حـکـومـت ھـم 
سعی میکند مردم را عقب برانـد و 
در این جھت از ھیچ جنایتی دریـغ 

ـیـروی مسـلـح ایـن .   نخواھد کـرد ن
حکومت تا آنجا که بتواند جـلـوی 

ــد مــردم مــی ــن .   ایســت ــرای ای و ب
ـادی  ایستادن معموال انگیزه ھای زی

ــی یــک جــایــی اوضــاع  دارد ول
ـاچـار  ـن طوری پیـش مـیـرود کـه ب
. فرار را بـر قـرار تـرجـیـح مـیـدھـد

منظورم اینـسـت کـه سـرمـایـه دار 
ــر  ــی ــغــی ــداران ت ــاه پــاس ــدن ســپ ش

ـنـه ایـجـاد  اساسی ـی ای در ایـن زم
ـار .  نمیکند اینطور نیست که ایـن ب

ـاشـد  سرمایه دار که ھمان پاسـدار ب
ــگــی روی شــانــه اش  ــن یــک تــف

ـان مـی می ـاب ـی آیـد و  اندازد و بـه خ
باالخـره ھـر .   ایستد جلوی مردم می

ـایـد در  اتفاقی بیفتد یک عده ای ب
ــایــه ــان از ســرم ــاب ــی ــا و  وســط خ ھ

ای سـرمـایـه دار و  ثروتـھـای عـده
ـنـد  صاحب قدرت و ثروت دفاع کـن
ــک  ــن دفــاعشــان ی ــرای ای و ب
امتیازات و پولھایی میگیـرنـد کـه 
انگیزه کافی برای این دفاع را بـه 

و یـک جـایـی ھـم .   آنھا مـیـدھـد

ـبـه پـرزور اسـت و  میفھمند که سن
 . باید بروند

 
در مقابـل ایـن :   کارگر کمونیست
ای بـه غـارت و  وضعیت که عـده

ـنـد و  ـار مشــغـول ـاول تـمــام عـی چـپ
اکثریت جامعه در فقـر و فـالکـت 
ـتـه  ـب اقتصادی بسر میبـرد مـردم ال

ــه ــت ــشــس ــن ــاکــت ن ــد س ــارگــران .   ان ک
حداقل در چھارچـوب مـعـضـالتـی 
ـنـد دائـمـا در  که با آن روبـرو ھسـت
ـنـد  حال اعتراض و اعـتـصـاب ھسـت
ـاکـنـون ھـم نشـان داده  اما تجربه ت
ــرای  ــارزه ب ـب ــن سـطــح از م کـه ای
ـا  افسار زدن به این حـکـومـت و ی
ـیـسـت . پائین کشیدن آن کـافـی ن

ـان دادن بـه ایـن  بنظر شما برای پای
ـایـد چـکـار  اوضاع طبقه کـارگـر ب
ــه  ــران کــارگــری چ ــد، رھــب کــن
ـایـد در اولـویـت کـار  وظایفی را ب

 خود قرار دھند؟
کارگران در بـرابـر :   کاظم نیکخواه

ـیـکـاری  فشار فقـر و گـرانـی و ب
ـیـد  ھمانطور که شما اشـاره مـیـکـن

انـد و ایـن یـک  مدام مبارزه کـرده
ـتـمـاعـی  جنبه شاخص از شرایط اج

ھـرروز اعـتـصـاب و .   در ایران است
ـلـی  تجمعی جریان داشته و در خـی
ـات و اعـتـراضــات  مـوارد اعـتـصـاب

. ایـم متعددی را ھمزمان شاھد بـوده
یک نقطه ضعفی که معـمـوال در 
مورد این اعتراضات اشاره میـشـود، 
. دفاعی بودن این اعتراضات اسـت

ــصــابــات و  ــر اعــت ــشــت ــی چــون ب
ـــراض بـــه  ـت ـات در اعــ ـــراضــ ـت اعــ
ـیـه  دستمزدھای پرداخت نشده و عـل

ـا .   اخراجھا بوده است من شـخـصـا ب
ـا  این ارزیابی زیاد موافق نیستم و ی
بھتر است بگویم این را یک نقـطـه 

ـنـم ضعف جدی نـمـی ـی کـارگـران .   ب
ناچارند ھمیشه تعـرضـات سـرمـایـه 

ـنـد  ـزن داران و کارفرمایان را عقـب ب
ای  و به یک معنا ھمیشـه بـدرجـه

ــارزاتشــان دفــاعــی اســت اگــر .   مــب
ـا  بخواھم نقظه ضعفی را در رابطه ب
ـنـسـت  مبارزات کارگران بـگـویـم ای
ــا بصــورت  ــب ــارزات غــال کــه مــب
سراسری پیش نمیرود و ایـن یـک 

ــراد جــدی اســت ــخــش از .   ای ــرب ھ
ــھــایشــان  ــرای خــواســت کــارگــران ب
ـارزه بـه  مبارزه میکنند و ایـن مـب
جایی میرسد و تمام میشود و بـعـد 
ــوســط بــخــش  ــارزه دیــگــری ت ــب م
. دیگری از کارگران شروع میـشـود

اگر ھمان خواستھای بـه اصـطـالح 
ای مثل ممنـوعـیـت اخـراج  دفاعی

یا پـرداخـت فـوری دسـتـمـزدھـا و 
ــان و  ــھــا بــطــور ھــمــزم ــن ــال ای امــث
ــخــشــھــای  ــوســط ب ــگ ت ــن ھــمــاھ
ـتـه  مختلف کارگـران بـدسـت گـرف
ـبـش کـارگـری و  شود، فضای جن
. کل جامعه طور دیگری مـیـشـود

ـیـش مـا شـاھـد  ھمین چند مـاه پ
ـارگـــران  ـان کــ ــ ـزم ـارزه ھـــمــ ــ ـب مــ

ھا در اعـتـراض بـه کـار  پتروشیمی
موقت و پیمانکاری بودیم و جـالـب 
این بود که این کارگـران ھـمـزمـان 
ـلـف دسـت بـه  در ده مـرکـز مـخـت
ــد و  ــراض زدن ــصــاب و اعــت اعــت
خواستھایشان را مـطـرح کـردنـد و 
ـنـد  کارفرما و دولت ھم عقب نشست
و این مبارزه تاثیر بسیار خوبی ھـم 
در میان کارگران و ھم در جـامـعـه 

این یـک نـمـونـه جـالـب و .   داشت
ـایـد الـگـو .   مھم بود ـیـن را ب و ھـم
این مھمتـریـن مسـالـه در .   قرار داد

ــارزات کــارگــری اســت کــه  مــب
کارگران تالش کنند ھماھـنـگ و  

طـبـعـا ایـن ھـم .   متحد پیش رونـد
ـنـطـور  خود کار ساده ای نیست و ای

ــن کــارگــری  ــی ــســت کــه فــعــال نــی
ــگــی و  ــت ھــمــاھــن ــوجــه اھــمــی مـت

ـاشـنـد  ـب سراسـری عـمـلـی کـردن ن
بلکه باید با مانع سرکوب و فشـار 
ـنـد ـلـه کـن ـاب . جمھوری اسالمی مق

ولی بنظرم کامـال شـدنـی اسـت و 
ـارزات کـارگـران  ـیـم مـب اگر بخـواھ
ـزنـد ایـن  مدام در یک سطح درجا ن
بسیار حیاتی اسـت کـه سـراسـری 

در مورد خواستـھـا ھـم .  عمل کنیم
من فکر میـکـنـم در ایـن شـرایـط 
ــه جــدی  یــک مــوضــوع و مســال
جنبش کارگری، دستمزدھـای زیـر 
خط فقر است که باید آنرا برجسـتـه 
ـزایـش چـنـدیـن  کرد و با خواست اف
برابر دستمزدھا علیه سـرمـایـه داران 
و کل این شـرایـط بـرده واری کـه 

طـبـعـا .  اند به میدان آمد ایجاد کرده
خـواسـتـھــای دیـگــری نـظــیـر حــق 
اعتصاب و حق تشکل و غیـره ھـم 
ـادی دارنـد ـیـت زی . ھستند که اھـم

اما خواستی مثل افزایش چـنـدیـن 
ــوده  ــد ت ــوان ــت ــمــزدھــا مــی ــر دســت بـراب
وسیعی از کـارگـران و بـخـشـھـای 
دیگر مردم را در سراسر ایران پشـت 

مـخـصـوصـا اگـر .   خود بسیج کنـد
ــزان  ــارگــران یــک عــدد و مــی ک
معینی مثال دو میلیون تـومـان را 

ــد ـن در کـل بـه جـریــان .   طـرح کــن
ـبـش سـراسـری  انداخـتـن یـک جـن
برای افزایش چندین برابر دسـتـمـزد 
ـاتـی در  یک اقـدام عـاجـل و حـی
ـات دولـــت و  ـــعـــرضــ ـابـــل ت ــ ـق مــ
کارفرمایان بـه کـارگـران و مـردم 

در این جھت مھم اسـت کـه .   است
ـارانـه ھـا  کارگران در بـرابـر قـطـع ی

ـبـض.   بایستند ھـا  جنبش نپرداختـن ق
ـقـویـت  را که االن مشاھده میشود ت
ــن  ـنـد و در پـرتـو گسـتـرش ای کـن
اعتـراضـات و حـرکـات اسـت کـه 

تر میشود یک گام اسـاسـی  راحت
مثل طرح سراسری افزایش چندیـن 

 .*برابر دستمزدھا را نیز برداشت

 

 

علی نجاتی عضو هیات مدیره 
سندیکاي نیشکر هفت تپه و از 
رهبران شناخته شده در میان 

کارگران این کارخانه،  به یک 
 . سال حبس تعزیزي محکوم شد

غالمرضا خانی از فعالین 
شناخته شده کارگري و عضو 
سندیکاي شرکت واحد،  به 

ده ماه زندان که در  سه سال 
 . تعلیق شده،  محکوم شد

 كارگر زندانی، زندانی سیاسی
  آزاد باید گردد
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ـلـی   ـل ـیـن الـم ھفته پیش صـنـدوق ب
ــول در گــزارش تــازه ای دربــاره  پ

ـتـصـادی ایـران، ضـمـن  وضعیت اق
تحسین جمـھـوری اسـالمـی بـرای 

ـارانـه " اجرای طرح  ھدفمند کـردن ی
ـتـصـادی ایـران در " ھا ، نرخ رشد اق

 در صــد اعــالم ٢/٣ را ٨٩سـال 
ــن گــزارش .   کــرده اســت ــی در ھــم

ـبـت  ـتـصـاد ایـران مـث چشم انـداز اق
ـیـن نـھـاد در . ارزیابی شده است ھم

گزارش فروردین ماه خود در یـک 
ــاوت رشــد  ــف ــت ــامــال م ــابــی ک ارزی
اقتصادی ایـران را صـفـر در صـد  

ـفـی .   اعالم کرده بـود ـل عـلـل مـخـت
قطعا در چرخش مـوضـع صـنـدوق 
ــازی  ــقــش ب ــلــی پــول ن ــل بــیــن الــم

ـلـی پـول .   میکند ـل صندوق بین الـم
ــی کــامــال  نــمــی ــد دو ارزیــاب ــوان ت

ـتـصـاد ایـران را   متناقض خود از اق
ـاه" ناشی از  ـا "   ارزیابی اشتب آمـار " ی

ـایـد"   نادقیق عـلـت را در .   اعالم نـم
ــصــاد و  آمــارھــای  عــرصــه اقــت

بـه .   اقتصادی نباید جسـتـجـو کـرد
ـلـم" ھر علتی که ایـن  " چـرخـش ق

ــی ــم ــت، ن ــر  روی داده اس ــوان ب ت
واقعیت از ھم پاشیدگی اقتـصـادی 
ـــوش  ــرپ ــی س ــالم ــوری اس ــھ ــم ج

 .گذاشت
نکته مھم این اسـت کـه رشـد 
ـا  ـایـد ب ـب اقتصادی یک کشور را ن
ــان  ــکــس رشــد ســطــح رفــاه مــردم ی

صندوق بین المللی پـول در .   گرفت
ـنـد  گزارشـات خـود عـوامـلـی مـان

ھای ارزی دولت، قیـمـت و  اندوخته
میزان فروش نفت، میزان واردات و 
ـا  ـن صادرات، تورم و غـیـره را  مـب
ــدھــد و بــا مــراجــعــه بــه   ــرار مــی ق
ــن  ــمــی ــی در ھ آمــارھــای دولــت

ـاره  عرصه ـیـل خـود را درب ھا، تـحـل
. وضعیت اقتصـادی ارائـه مـیـدھـد

ـیـن  ـال از نـظـر صـنـدوق ب برای مث
ھـا کـه بـه  المللی پول، حذف یارانه

ـیـشـتـر مـردم  خانه خرابی  ھرچـه ب
منجر شده است، به رشد اقتـصـادی 
کمک میکند زیرا که  در نتیجـه 

ــا دولــت درآمــد  ــدھ ــی حــذف ســوبس
از نظر ایـن .   بیشتری کسب میکند

 دالر ٢صندوق کسانیکه  روزی 
ــومــان٢٥٠٠بـطــور تــقـریــبـی (  )  ت

ــر مــحــســوب  ــی ــد، فــق درآمــد دارن
اما آیا واقعیـت زنـدگـی .   شوند نمی

ـیـن را نشـان  روزانه مردم  ھـم ھـم
ـنـج  میدھد؟ یعنی اینکه ھفتاد و پ
ـزلـه  ـن ھزار تومان در آمد ماھیانه بـم
فقیر نبودن است و البـد کـارگـری 
ــومــان  ــصــد ھــزار ت کــه امــروز ســی
ـنـھـا زیـر خـط  ـت دستمزد میگیرد، ن
فقر نیست، بلکـه در رفـاه کـامـل 

ـنـکـه مـردم بـه !   زندگی میکنـد ای
ـاج  چه میزان قدرت تامیـن مـایـحـت
ــور  ــط ــد، ب ــود را دارن ــدگــی خ زن
ـیـن  آگاھانه در آمارھای صـنـدوق ب

حـداقـل .   المللی پـول غـایـب اسـت
ــی  ــران حـت دسـتـمــزد کـارگــر در ای

تواند از گـرسـنـه مـانـدن  دیگر نمی
ـفـره کـارگـری  یک خـانـوار سـه ن

ـیـت . جلوگیری نماید ـا ایـن وضـع ب
" لـوکـس" نان ھم حتـی بـه  اقـالم 

! زندگی کارگر تبـدیـل شـده اسـت
خط فقر و خط مرگ تحمیل شـده 

 درصـد شـھـرونـدان ٩٠به زندگـی 
ـیـن  ـابـی صـنـدوق ب کشور، در ارزی
ـتـصـادی  ـیـت اق المللی پول از وضع
. جمھـوری اسـالمـی جـایـی نـدارد

رشد از نـظـر ایـن صـنـدوق مـعـادل 
ـیـگـارشـی  رشد نـجـومـی ثـروت ال
ـقـه  ـاسـداران و  طـب اسالمی سپاه پ
سرمایه داری است که با  حمـایـت 
و رانتھای دولتی، دسـت بـه یـک 
ـاول عـــمـــومـــی زده اســـت،  ــ ـپ چــ

ــه ــون ــگ ــی حــیــات  ب ای کــه حــت
ـا  فیزیکی شھروندان جامعه را ھم ب

 .  خطر روبرو ساخته است
ــای  ــارھ ــی اگــر مــعــی امــا حــت
ـای  ـن صندوق بین المللی پول را مـب
ـیـم،  ارزیابی اقتصادی خود قرار دھ
ــن و  ــه آمــارھـای دروغـی بـالفــاصـل
ـادانـه ایـن صـنـدوق  تحلیلـھـای شـی

اوال نـه حـتـی از .   ھویدا مـیـشـود
ـتـه سـران  ـلـکـه بـه گـف نگاه مـا، ب

ــژاد در  ــب احــمــدی ن ـنــاح  رقــی ج
مجلس اسـالمـی، کـل آمـارھـای 
ــورم،  ــت در مــورد ت ارائـه شــده دول
ــغــال، رشــد  ــکــاری، اشــت ــزان بــی مــی
اقتصادی و غیره ھـمـگـی جـعـلـی 

یکی از اعضای کمیـسـیـون .   است
ـتـه  ـف اقتصادی مجلس ھمیـن دو ھ
پیـش اعـالم کـرده بـود کـه رشـد 

 در ٧/٠اقتصـادی سـال گـذشـتـه 
بـوده )   کمتر از یـک درصـد( صد 

اســت و ادعــای دولــت در مــورد 
 ھزار نفر در سـال، بـی ٩٥٠اشتغال 

ھمین چنـد مـاه .   پایه و دروغ است
پیش در بحبوحـه بـحـث گـم شـدن 
ــه،  ــول خــزان ــارد دالر پ ــی ــل ـازده مــی ی
اعــالم شــد کــه مــوجــودی ارزی 
ـارد دالر  ـی ـل ـی ـتـر از ده م دولت کـم

تازه اینھا  آماری اسـت کـه .   است
از دل جنگ و جدال احـمـدی نـژاد 

ای بـدسـت آمـده  با حواریون خامنـه
ــه بســیــاری از ایــن  اســت، و گــرن
ــت رســمــا  ــب دول آمــارھــا از جــان

ــتــی"  ــی اعــالم شــده اســت  و "   امــن
ـتـشـر نـمـی ــوم .   شـود مـن ـل حــاال مـع

ــدوق بــیــن  ــن ــای ص نــیــســت آمــارھ
المللی پول از کجا آمده اسـت کـه 

ـبـر " دقیقتر"  ـیـت رھ از آمارھـای  ب
است؟ به گفته سران مختلف رژیـم 
ـــه  ـان ـارخــ ـا کــ اســـالمـــی، صـــدھــ
ورشکسته شده اند،  بخش وسیـعـی 
ـیـت  از کارخانجات صنعتی با ظـرف
ـنـد و  ده تا سی درصد کار مـیـکـن
به ھمین عـلـت مـا روزانـه شـاھـد 

ھـای دسـتـه جـمـعـی  بیـکـارسـازی
ـنـد  در برخی عرصه.   ھستیم ھـا مـان

ـتـھـا  ـیـم مسکن و مواد خوراکـی ق
ـا  .   رشد صد در صدی داشته است ب

ھیچ کلک و آماری، صنوق بیـن 
ــلــی پــول و رژیــم اســالمــی  ــل الــم

ـنـد کـه   نمی توانند مردم را قانع کـن
.   درصد بـوده اسـت٥/١٢رشد تورم 

در مـورد "   آمـار" ھمین چند مورد  
ـیـکـاری  رکود در تولید و افزایش ب
ـا  ـزان تـورم  کـافـی اسـت ت و مـی
ـیـن  دروغین بودن گزارش صنـدوق ب

بـحـران و از .   المللی پول افشا شود

ــم  ــدگـی اقــتـصــادی رژی ھـم پــاشـی
. اسالمی، راه حل اقتـصـادی نـدارد

ــچ  ـی ــغــه" ھ ــاب ــصــادی جــھــان "   ن اقــت
تـوانـد  بـرای   سرمـایـه داری نـمـی

تخفیف بحران اقتصادی ایـن رژیـم، 

ـیـچـد ـپ مشـکـل .   نسخه شفابخـش ب
ــصــادی جــمــھــوری اســالمــی  ــت اق
موجودیت سیاسی خـود ایـن رژیـم 

 .*است

ھفته گذشته  صـدھـا ھـزار تـن از 
ـیـل در اعـتـراض بـه  مردم در اسرائ
ـتـصـادی  و در دفـاع از  بحران اق
ـان آمـدنـد . عدالت اجتماعی به خیاب

بر روی پالکاردھا نوشته شـده بـود 
ـاد .   که اینجا مصر است مـردم فـری

ـنـده  میزدند که نسل جوان تامیـن آی
ـاد .  خود را طلب میکند جوانان فـری

میزدنـد کـه اکـنـون دیـگـر نـوبـت 
ــت ــرگــزاری.   مــاس ــرخــی خــب ھــا  ب

گزارش دادند که بـه مـیـدان آوردن 
این تعداد از مردم کـار سـکـوالرھـا 
ـنـرا از  ـیـسـتـھـا اسـت، و ای و کمـون
ـتـوان  ـی پالکاردھا و شعـارھـایشـان م

تـعـدادی از شـھـرونـدان در .   فھمید
اسرائیل ھـمـزمـان در اعـتـراض بـه 
ــیـن چــادر  ــی مسـکــن، کـمــپ گـران

ـا .   نشینی را سازماندھـی کـردنـد آی
اینجا اسرائیـل اسـت؟ ایـن سـوالـی 
است که این روزھا دھان بـه دھـان 

ـیـل در دھـه.   میشود ھـای  نام اسرائ
ــنــگ و  ــا ج ــادی ھــمــواره ب مــتــم

ـنـی ـلـه بـه  کشتار فلسطی ھـا و حـم
. لبنان و غـیـره تـداعـی شـده اسـت

ـا شـده  ـی این امر ملکه ذھن ھمه دن
ـیـشـه، .   است اما اینبار بر خالف ھـم

ــت  ــراضــات وســیــع مــردم عــل ــت اع
ـیـل شـده  رسانـه ـام اسـرائ ای شـدن ن
ـاریسـتـی .   است ـت ـی اینبار ماشین میل

ــود مــوضــوع  ــل خ ــرائــی ــت اس دول
ـنـد . اعتراض مردم است ـان ـار بـم اینب

ـیـل و  ھمیشه این سران دولـت اسـرائ
ـنـد کـه  از  ـیـسـت ـلـه ن حسن نصـرال
طریق ماھواره بطور زنده ھمدیگر را 
تھدید کنند، نه، اینبار نـوبـت مـردم 
ــوع  اسـت کــه بــا پـرچــم رفـاه و ن

ـیـدان آمـده انـد و  دیگری از آینده بـم
اخبار ماھواره را به خود اخـتـصـاص 

ــد داده ــردم در .   ان ــام م ــعــا قــی ــط ق
کشورھای مختلف منـطـقـه بـویـژه 

ـاومـت  ـام مـردم در مصـر و مـق قی
ـز مـردم در بـرابـر  تحـسـیـن بـرانـگـی
ــان رژیــم  بشــار اســد در  آدمــکــش
سوریه تاثیرات بزرگـی بـر جـامـعـه 

ـا شـروع .   اسرائیل گـذاشـتـه اسـت ب
ـانـه،  ـی اعتـراضـات مـردم در خـاورم
ـلـه  ـزرگـی از صـورت مسـئ بخش ب
ـا  منطقه، تـوازن قـوا، روابـط دول ب
ـاسـی  ـتـھـای سـی یکدیـگـر و اولـوی
ــاعــی در ایــن  ــم ــت ــای اج ــشــھ ــب جــن

ـتـه اسـت ـاف ـیـر ی ـی امـا .   منطقه، تـغ
ـتـمـاعـی در  ـبـشـھـای اج ـن تقابل ج
ــان  ــاب ــه خــی ــل کــه امــروز ب اســرائــی
ـلـی  کشیده شده است، بر سـر مسـائ
است که سالھا در اسرائیـل بشـکـل 
ـاسـخ  آشکاری دھان باز کرده  و پ

کل ساختار سیـاسـی .   نگرفته است
ــل بـر اســاس  ـی حـکـومـت در اسـرائ
نیازھای دوران جنگ سـرد شـکـل 

یک حکومت رسـمـا . گرفته است
ــبــی ــاع از -مــذھ ــامــی کــه دف نــظ

منافع بلوک غـرب و بـخـصـوص 
امریکـا را در مـنـطـقـه بـر عـھـده 
ــت طــی  ــن عــل ــی ــه ھــم داشــت و ب
ـیـد و  تمامـی آن سـالـھـا بـدون  ق
شرط، میلیاردھا دالر سـوبسـیـد از 

یـک .   دول غربی دریافت مـیـکـرد
ماشین نظامی تمام عیار کـه کـل 
ارکان دولت و اقتصاد را در دسـت 
خود داشت که حتی روسای دولـت 
ــخــاب  ــت ــان ان ــی ــام ــان نــظ ــی را از م

ــکــرد ــی ــر، وزرا و .   م ــخــســت وزی ن
ــه  ــران کــل ھــمــگــی از جــمــل مــدی
ـنـد کــه مـدتـی در  کسـانـی ھســت

ـاسـتـمـدار" اند و بعـدا  ارتش بوده " سـی
از این بایت دولت اسرائیـل و .   شدند

ـیـه  ـار شـب جمھـوری اسـالمـی بسـی
ـا  ـب ـقـری یکدیگر ھستند، زیـرا کـه ت

 ؟رفاه عمومی یا رشد اقتصادی 
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 6  ١٣٩٠  مرداد ١٨ کارگر کمونيست

آنـچـه .   اضافه كردن مـدت قـرارداد
كه در ھر دو این موارد جلب تـوجـه 
می كند، معطوف شدن اعتراضـات 
كارگری به مـوضـوعـی اسـت كـه 
ــزاری در دســت ســرمــایــه داران  اب
برای دست به عصا كردن كـارگـران 

ــوده اســت ــه .   ب ــكــی دو دھ در ی
ـاامـنـی  ـیـل ن گذشته اخراج و تـحـم
ــر قـرارداد مـوقـت و  شـغـلـی در اث
حتی بیکار کردن کارگران رسـمـی 
ـا  و سپس استخدام ھمان كـارگـران ب
ــد  ــی ــف ــا س ــاھ ــرارداد مــوقــت و گ ق
ــل  ــوام ــر روزه ع امضــاء كــار ھ
جمھوری اسالمی در مـحـیـطـھـای 

تـحـت ایـن شـرایـط .   كار بوده اسـت
عمال نان شب فرزندان این كـارگـران 
بخاطر از دسـت نـدادن شـغـل گـرو 
ـتـر  گرفته شده بود، در نتیـجـه کـم
ــه  ـی شـاھـد اعـتـراض کـارگـران عـل
ــراردادی و  ــخــدام ق ــســتــم اســت ــی س

در ایـن .  ناامنی شغلی آنان بوده ایم
سالھا در عیـن حـال عـدم پـرداخـت 
دستمزد و حقوق كارگران بـه یـک 
پدیده رایج بدل شد و زندگی بـخـور 
و نمیر کارگر که بھـمـان دسـتـمـزد 
ـز گـره خـورده بـود در خـطـر  ناچـی
ـیـجـه  ـت نابودی قرار گرفـت و در ن
ـیـشـتـر از ھـر  مبارزه کارگران نیز ب
ــه پــرداخــت  ــب ــال ــزی حــول مــط چــی
دستمزد و حـقـوق مـعـوقـه دور زده 

ـتـی مـھـر در .   است خبرگزاری دول
ھـم :   " پائیز سال گذشته نوشته بـود

ـیـش از   درصـد کــل ٨٠اکـنـون ب
ـیـن کـارگـر و  قراردادھای کاری ب
ـقـد  کارفرما به صورت موقت مـنـع

توان گفت موضـوع  می شود و می

مربوط به قرارداد کاری به عـنـوان 
یک چالش و اختالف نظر دائـمـی 
بیـن کـارگـر و کـارفـرمـا مـطـرح 

ایــن دغــدغــه و نــگــرانــی . "   اســت
گرچه خود حکومت بانی آن اسـت 
ــتـوانـد بـه یـک مـعـضــل  ـی امـا م
بزرگ برای رژیم بـدل شـود چـون 
اگر حرکت اعتراضی حول ایـن راه 
ـیـش از  بیفتد موضوع اعتراض به ب

.  درصد کارگران مـربـوط اسـت٨٠
ـیـم آن بـه  این موضوع و ربط مستق
زندگی ھمین امروز طبقـه کـارگـر 
ـتـی اسـت کـه  ـی دارای آنچنان اھـم
ـیـن  دارد توجه جدی كارگران و فعال
كارگری را بخود جلب مـیـکـنـد و 
میرود که سنگر مـھـمـی بـر روی 
ـتـوانـد  جنبش كارگری باز كند كه ب
ـنـدی بـه  ـل این جنبش را گامھای ب

جـامـعـه و بـخـصـوص .   جلـو بـرانـد
جنبش كارگری بایـد بـطـور جـدی 
علیه این وضع قد علـم کـنـد زیـرا 
از یك طرف دسـتـمـزد كـارگـران را 
ـا  نمی پردازند و از طـرف دیـگـر ب
قرارداد موقت و سفید امضاء و در 
ــھــا،  ــن شــغــل آن واقــع گــرو گــرفــت
زندگی روزمره كارگـران و خـانـواده 
ـتـی  ـی ـا وضـع ـز ب ـی ھـای آنـھـا را ن

 .غیرقابل تحمل روبرو كرده است
ـــردن  ـاســـت قـــراردادی ك ــ ـی ســ
ــا شــدت و حــدت  كــارگــران كــه ب
ھرچه بیشتری از جانب جـمـھـوری 
ـتـه  اسالمی دنبال شده است، به گـف
خودشان در نظر داشته انـد كـه كـل 
ـا جـائـی كـه از نـظـر  كارگران را ت
لجستیكـی بـرایشـان امـكـان پـذیـر 

ـنـد ـن مـثـال در .   باشد، قـراردادی ك

ـیـش ١٣٨٥سال   به گفته خودشان ب
ــروی كـار در ٦٥از  ـی  درصـد از ن

این روند ادامـه .   ایران قراردادی بود
می یابد تا اینكه بقول خـبـرگـزاری 

 ٨٠ ایـن رقـم بـه ٨٩مھر در سال 
و در ھـمـان سـال . درصد می رسد

ــود ٨٩ ــگــری از خ  گــزارش دی
ــم را  ــن رق ــم ای ــامــات رژی  ٨٥مــق

ـنـد آنـچـه كـه .   درصد اعالم می ك
در این بین مھم است این اسـت كـه 
دارند تالش می كنند كه ایـن رقـم 

 . درصد برسانند١٠٠را به 
ـارزه بـر سـر قـرارداد كـار و  مب
ــت و مــدیــرانــش  عــقــب رانــدن دول
ــت  ــعــی ــك مــوق كــارگــران را در ی
ـیـشـت  مناسبتری برای دفاع از مـع
. و زنـدگـی خـود قـرار مـی دھــد

ھـای  نمی شود به كارگر برای سـال
متمادی گفت كـه امـكـان بسـتـن 
ـا دائـم  قرارداد مستقیم با شركت و ی
و یا حتی طوالنی مدت تـر وجـود 
ــن حــال ھــمــان  ــدارد، امــا در عــی ن
كارگر را سـالـھـای سـال در ھـمـان 

چـگـونـه .   محیط بـه كـار گـرفـت
ــچــنــان  ــم ــه ھ ــه كــارخــان اســت ك
ـنـد، امـا  پابرجاست و تولید مـی ك
قرارداد كارگر ھـر دو سـه مـاھـی 

پـس چـرا !   یكبار باید تمدید بشود؟
نمی گویند كه كار در این جـامـعـه 
تعطیل شده كـه مـردم حسـاب كـار 
خود را بدانند؟ چرا كارگر را مـثـل 
ـنـد و كـاری  ـن آدم استخدام نـمـی ك
ـاشـد  كرده اند كه كارگـر مـجـبـور ب

كاری كـرده انـد .   دائم اعتراض كند
ـامـه  كه كارگر نتواند كوچكترین برن
ـاامـنـی  ـنـده، بـخـاطـر ن ای برای آی

ـزد؟ نـمـی تـوان بـه !   شغلی اش بـری
ـیـشـتـر  كارگر گفت كه نمی شـود ب
از این مقدار به شما دسـتـمـزد داد، 
ـادی از  اما در عین حال بـخـش زی
ـایـش را در اغـلـب  دستمزد و مـزای
موارد به جیب خودیـھـای رژیـم در 
ـــرارداد و  ـای طـــرف ق ـــھــ ـت ــ شـــرك

چـگـونـه اسـت .   پیمانكاری ریخـت
ـتـی را تـحـت  ـنـگـف كه پولـھـای ھ
ــھــای  ــوان وام بــه ایــن شــركــت ــن ع
پیمانكاری انگل برای به اصـطـالح 
پرداخت دستمزد بـه كـارگـران مـی 
دھنـد، امـا در عـیـن حـال مـوقـع 
ـافـت وام و  اعتراض كارگر بـه دری
ـیـن  عدم پرداخـت دسـتـمـزد بـه ھـم
ـاسـدار بـرای سـركـوب  پیمانـكـار، پ
ـنـكـه  ـنـد، نـه ای كارگران می فرست
ــه  ــدگــی ب ــرای رســی كســی را ب

ــارگــران؟ گــرچــه ایــن !   خــواســت ك
شركتھای انگل پیمانكاری عـامـل 
ــول  ــدن پ ــمــی در بــاال کشــی مــھ
کارگران ھستند، امـا كـارگـران بـه 
ـنـد كـه جـمـھـوری  درست مـی دان
اسالمی بانی ایـجـاد ایـن وضـع و 
سھم اصـلـی در تـمـام ایـن جـرائـم 

ــك دزد اســت و عــامــل .   دارد شـری
خانه خرابی ھرچه بیشتـر كـارگـران 

این جمھوری اسالمـی اسـت .   است
ـاول و  كه دست ھر دزدی را در چـپ
ـاز نـگـه مـی  استثمار و سركـوب ب
ـا اسـلـحـه  دارد و در روز الزم ھـم ب
ـاسـدارانـش از آنـھـا  ـلـه و پ گله حزب ال

جـمـھـوری اسـالمـی .   حمایت می كند
ـفـكـر اجـحـافـات  می خواھد كارگـران ب
ـا سـپـربـالی  ـلـكـه ب كارفرما نبـاشـنـد، ب
ــكــاری  ــمــان ــراردادی و پــی ــت ق شــرك

. ایـن امـا نـمـی گـیـرد.   مشغول باشند
ـتـم، دشـمـن  ـانـكـه گـف كارگران، ھمـچـن

 !اصلی خود را می شناسند
جمھوری اسالمی می خـواھـد 
ـاامـنـی شـغـلـی و آن را  با ایجاد ن
ـلـه دائـمـی  تبدیل كردن به یك مشغ
ـزل و  ـزل برای كارگران، وضعیتی مت
بی ثباتی دائم را بـر حـال و احـوال 

ــد ـان ســوار كــن بــا واســط كــردن .   آن
ـانـكـاری كـه  ـیـم شركتھای انگـل پ
طرف مقابل كارگران ھستنـد، آنـھـا 
را سپربالی رژیـم در كـارخـانـجـات 

ـنـد مـی خـواھـد كـه اگـر .   می ك
ـنـد، بـه  كارگران اعتراض ھـم بـكـن

ـاشـد بـه .   پرداخت نشدن دستمزدھـا ب
ـقـه خـود را از  پیمانكاران باشد و ی

واقعیـت امـر .   دست كارگران برھاند
این است كـه جـمـھـوری اسـالمـی 
دشمن درجه اول كارگران اسـت كـه 
ـا حـمـایـت از  ـانـون كـارش و ب با ق
ـتـھـای  كارفرمایان و مدیران و شـرك
ـانـكـاری، زنـدگـی  ـیـم انگـلـی و پ
ـتـه اسـت . كارگران را به گرو گـرف

ـقـر  پرداخت دستمزد بارھا زیر خط ف
ــق مــی  ــعــوی ــت ــھــا ب كـارگــر را ســال
اندازند؛ و یا اصال باال مـی كشـنـد 
و اگر كـارگـران اعـتـراض كـردنـد، 
ـنـد  ـن پاسدار و بسیجی صدا مـی ك

ـارزه و !   که سرکوب کـنـد اگـر مـب
اعتراض كارگران، كه در چند سـال 
ــه  ــی ــل ــه اش بــر ع ــل ــه شــع ــت گــذش
دستمزدھای پرداخت نشده و اخـراج 
ـتـه بـوده؛  و بیكارسازیھـا گـر گـرف
ـتـھـای واسـط  اکنون بر علیـه شـرك
پیمانكاری و قراردادھای مـوقـت و 
سفید امضا براه بیفتد، شكل و فـرم 
بسیار رزمنده تـری بـخـود خـواھـد 
گرفت و موقعیت جنبش كـارگـری 
ـابـل جـمـھـوری اسـالمـی و  در مق
ــار  ـز و درشـتـش را بسـی نـوكـران ری

واضح اسـت .  مناسب تر خواھد كرد
كـه یـك ھـدف اصـلـی جـمـھــوری 
ــراردادی كــردن و  اســالمــی در ق
سپردن كارگران به پیمانـكـاران جـزء 
ـائـق آمـدن  و غیره، ایجاد تفرقه و ف

ایـن یـك .   بر اتحاد كـارگـران اسـت
ـیـونـد دادن  موضوعی اسـت كـه پ
اعتراضات پراكنده كارگران و وصـل 
آنھا به ھمدیـگـر مـی تـوانـد آن را 

این سیستم بردگی مـدرن . حل كند
 !باید نابود شود
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ـان جـمـھــوری  ــدسـت تـمـامـی کـار ب
ــاه  ــی در ســپ اســالمــی ھــم زمــان
ـاسـداران مشـغــول  آدمـکــشـی و  پ

ـاری از .   اند سرکوب بوده امروز بسـی
ـیـر  ـی ـاسـی مـنـطـقـه تـغ مسائل سـی

ـبـھـه .   شکل داده است بسیاری از ج

ــدی ــت  بــن ھــا عــوض شــده و دول
اسرائیل دیگر آن نقش تعیین کننـده 
دوران جنگ سـرد را بـرای غـرب 

ــدارد ــع .   ن ــداف ــه م ــود ب ــرب خ غ
ـنـی  ـلـسـطـی تشکیل دولت مستقل ف
تبدیل شـده اسـت، امـری کـه در 
ـار  تناقض با فلسفه وجـودی سـاخـت
ـیـل  قومی و مذھـبـی دولـت اسـرائ

ـیـل در .   است نسـل جـوان در اسـرائ
واقع به تقابل با احزاب مـذھـبـی و 

ـیـم  قومی برخاسته اند کـه بـمـدت ن
ــت را در دســـت  ـی ــرن حــاکـــمــ ق

ــســت کــه .   انــد داشــتــه ــی ــاقــی ن ــف ات
ھـا در گـزارشـات خـود  خبـرگـزاری

ـنـد کـه ایـن یـک  تاکیـد مـیـکـن
ـبـش سـکـوالر اسـت از جـانـب .   جن

ـتـصـادی جـھـانـی  دیگـر بـحـران اق
. پایش به اسرائیل ھم رسـیـده اسـت

ـنـی در اعـتـراض  جنبش چادر نشی
به گران شدن مسـکـن، نـمـادی از 
ـیـشـت مـردم در  سقوط سـطـح مـع

ــت ــل اس ــرائــی ـــش .   اس ــب ـن ــن جـ ای
ـابـد، قـطـعـا  اعتراضی اگر ادامـه ی
مــوجــب خــواھــد  شــد نســلــی از 

ـبـران  کمونیستـھـای رادیـکـال و رھ
جنبش کارگری در جامعـه ظـھـور 
ـاق  ـف کنند، امری کـه در مصـر ات

مطالبـات رادیـکـال مـطـرح .     افتاد
شده در اسرائیل حضور وسیعتـر ایـن 
ــداز خــود  ــران را در چشــم ان ــب رھ
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ـرده ایسـت كـه ھـم  به بیقانونـی گسـت
اكنون بر شرایط كـار كـارگـران حـاكـم 

شـرایـطـی كـه در آن بـیـش از .   اسـت
ھشتاد درصـد اسـتـخـدامـھـا بصـورت 
قراردادی است و كارگـران مـحـروم از 
ھر حق و حـقـوقـی بـه كـار گـرفـتـه 

شرایطـی كـه در آن تـعـویـق .  میشوند
ـرم جـامـعـه  پرداخت دستمزدھا به یك ن

 . تبدیل شده است
طبعا قانون كار موجود مـحـصـول 
تــوازن قــوایــی اســت كــه جــمــھــوری 
ـاریـخ  اسالمی تـوانسـتـه بـود در آن ت

ـرقــرار ٦١ و ٦٠یـعـنــی سـالــھـای   ب
ـا سـركـوب .  كند سالھایی كـه رژیـم ب

ـقـالب را بـه  ـیـن تـوانسـتـه بـود ان خون
ــد و خــفـقــان را بــر  شـكــسـت بـكــشـان

ــد ــود .   جـامــعــه حــاكــم كــن ــه ب تــوانســت
تشكلھا و شوراھای كـارگـری را در 
ھم بشكند و كارگران و كـل جـامـعـه 

ـرانـد ـیـن رو در آن .     را عقب ب از ھـم
مـوقــع كــارگـر اگــرچــه تــوانســت در 
ـاب اجـاره  ـانـون کـار انـدر ب ـابـل ق مق
بایستد، اگـرچـه تـوانسـت طـرحـھـای 
ـان  ـی ـپـخـت جـان اولیه قوانیـن كـار دسـت
اسالمی را یكی بعد از دیـگـر عـقـب 
زند، اما سرانجام آنچه كـه  بصـورت 
ــه  ــون كـار جــمـھــوری اسـالمــی ب ـان ق
تصـویـب رسـیـد، اسـاسـا چـیـزی جـز 
ــون اسـتــثــمــار و بــردگـی كــارگــر  ـان ق

ــمــھــوری .   نــیــســت ــار ج ــانــون ك در ق
اسالمی حق تشكل، حـق اعـتـصـاب، 
ــعــی  ــه جــم و حــق قــراردادھــای دســت

ترین حـقـوق كـارگـر بـه  ای بعنوان پایه
ـانـون  ـیـشـود و ق ـم ـاخـتـه ن رسمیت شـن
ــر اســالم و  ــاســش ب كــاریســت كــه اس
ـا شـده  ـن تبعیض جنسیتی و قـومـی ب
ــچــگــاه آنــرا  اســت و كــارگــران ھــی

امـا نـفـس ایـنـكـه ایـن .   انـد نپذیـرفـتـه
ـاگـزیـر شـد بـه  ـتـدا ن رژیم از ھمـان اب
ـیـن مـحـدوده و  وجود قانون كار و تعـی
ضوابطی بر شرایط كار كارگـر گـردن 
ـارزات  ـراضـات و مـب نھد، نتیجـه اعـت

ـم كـردن .   كارگران بود نتـیـجـه قـد عـل
ــود كــه  كــارگــران در بــرابــر دولــتــی ب
ـانـون انـدر  اولین طرح قانون كـارش، ق
ـانـگـزار  ـی ـن ـنـی ب باب اجاره بود و خمـی
ـیـن حـرفـش  جنایتـكـار ایـن رژیـم، اول
ـای خـر  این بود كـه اقـتـصـاد زیـر بـن
ـان  ـا از ھـم است و ھمـه كـارگـرنـد، ت

ــكــر وجــود كــارگــر و حــق و  اول مــن
 . حقوقش گردد

ـر در  ـی ـا طـرح تـغـی اكنون رژیـم ب
قانون كـار مـیـخـواھـد كـارگـر را در 
. مقابل تـعـرض جـدیـدی قـرار بـدھـد

باالخره قانون كار جمـھـوری اسـالمـی 
ــاعــت كــار كــارگــر و  ــر س از حــداكــث
ـمـزد سـاالنـه  تعیین میزان حداقل دسـت
و غیره سخن گفـتـه اسـت و اگـرچـه 
ـتـدا عـمـال زیـر  ـان اب این دولت از ھـم
ــن شـده زده  ـی ــعـی ھـمـه ایـن مــوازیـن ت
ـانـون بـرای  است، اما وجود آنھا در ق
ــال  ــایــان و دولــت وب جــنــابــان كــارفــرم
ـایـد خـود را از شـرش  گردن است و ب

ــد ــن .   خـالص كــنــن در راســتــای ھــمــی
ـر در  ـی سیاسـت اسـت كـه بـحـث تـغـی

 .  قانون كار به میان كشیده میشود
ـان آغـاز  جمھوری اسالمی از ھـم
ـانـون كـار  تحت عنـوان ایـنـكـه ایـن ق
ـان و سـرمـایـه داران  بـرای كـارفــرمـای
سود آور نیست، تالش كـرده اسـت كـه 
ھمان حداقل چھارچوب و ضـوابـطـی 
ــار و  ــرایــط ك ــر ش ــار ب ــانــون ك كــه ق
ـار  زندگی كارگران مقرر  كـرده را كـن

چـون شـرایـط سـودده بـرای ایـن .  زند
ــودن دســت  ــی بــاز ب ــعــن حضــرات ی
ـره جـان  كارفرما تا آنجا كه بتوانـد شـی

ـانـونـی .   كارگر را بمكد یعـنـی بـی ق
ـیـن وضـعـی كــه .   مـطـلـق یـعـنـی ھـم

ھای كار حاكـم اسـت  امروز در محیط
ـاد درصـد  و به گفـتـه خـودشـان ھشـت
كارگران بصورت قـراردادھـای مـوقـت 
كاری به كار اشتـغـال دارنـد و ھـیـچ 
ــونــی بــر شــرایــط كــارشــان حــاكــم  ـان ق

ـیـن .   نیـسـت ـای اجـرای چـن در راسـت
ـتـدا  سیاسـی اسـت كـه مـی ـم اب ـی ـن ـی ب

كارگران كارگاھھای زیر پـنـج نـفـر و 
ـانـون  بعد ده نفر از مشمولیت ھمـیـن ق
ـار گـذاشـتـه  ضد كارگری موجود كـن

بعد ھم در پـروسـه خصـوصـی .   شدند
ـاری در  سازی ـرات سـاخـت ـی ھا و تـغـی

ـری،  ـارگــ ــ ـــف ك ـل ــ ـت ــ ـــخ ـــز م ـراك ــ م
ــرارداد مــوقــت بــه  اســتــخــدامــھــای ق
شكل رایج اسـتـخـدام كـارگـر تـبـدیـل 

و ســپــس در مــراكــزی چــون .   شــد
ــروشــیــمــی ــعــت نــفــت و پــت ھــا و  صــن

ـیـدی مـثـل  مجتمـع ـل ھـای بـزرگ ك
ـره ھـر  ایران خودرو و ذوب آھـن و غـی
بخششان به پیمـانـكـاری واگـذار شـد 

ـیـجـه  بـخـش  ـت و تكه تكه شد و در ن
عظیمی از كـارگـران از پـوشـش ھـر 

ـاسـتـی كـه .  قانونی خارج ماندند سـی
ــكــش  ــك مــوضــوع كشــم ــواره ی ھــم
ــران و رژیــم اســالمــی و یــك  ــارگ ك
مــوضــوع دائــمــی اخــتــالف در درون 

اكنون در ادامـه .     حكومت بوده است
این كشاكـش ھـر روزه و ایـن تـھـاجـم 
ھرروزه به زندگی و معیـشـت كـارگـر 
و كل جامعه است كـه بـحـث بـر سـر 

 .تغییر در قانون كار در میان است
ـات  اما  بطور واقعی در طول حـی
ـانـون  جمھوری اسـالمـی ھـیـچـگـاه ق
ــا را  ــارفــرم ــطــه كــارگــر و ك كــار راب
ـا  تعیین نكرده است و كارگر ھـمـواره ب
اعـتــراض و مــبــارزه اش در مــقــابــل 

ـاده اسـت از .   تھاجمات این رژیـم ایسـت
ــمــھــوری  ــانــون كــار ج ــلــه  در ق جــم
اسـالمــی كــارگـر از حــق اعــتـصــاب 
ـیـسـت كـه  محروم است، امـا روزی ن
ما شاھد اعتراض و مبارزه كـارگـر و 
ــم ــعــاتــش نــبــاشــی .  اعــتــصــاب و تــجــم

اعتصابات با شكوه كـارگـران شـركـت 
ـا شـكـوه كـارگـران  واحد، اعتصابات ب
ـات ھـرروزه  نیشكر ھفت تپه، اعـتـصـاب
كارگران در كارخانجـات و شـھـرھـای 
ـانـگـر ایـن  ـی مختلـف ھـمـه و ھـمـه ب
ــطــور  حــقــیــقــت اســت كــه كــارگــران ب
ـارزه شـان  ـا اعـتـصـاب و مـب واقعی ب
ــل  ــه ایــن رژیــم تــحــمــی ایــن حــق را ب

این رژیـم كـارگـر را بـخـاطـر .   اند كرده
ـر و زنـدان كــرده  اعـتـصـابـش دسـتـگـی
ـراضـش گـلـولـه  اسـت، بـه صـف اعـت
ـلـه كـرده  بسته است، به تجمعاتش حـم
است و كارگر برای بقا و مـعـیـشـتـش 
ھمواره ایستاده است و اعـتـراض كـرده 
ـراضـی كـارگـری  است و جنبـش اعـت
بطور واقعی یـك مـعـضـل جـمـھـوری 

 .اسالمی بوده است
میک مورد دیگـر حـق تشـکـل 
ـانـون كـار جـمـھـوری  اسـت کـه در ق
اسالمی كارگر از داشـتـن آن مـحـروم 

اما كارگران در ایران بـه ھـمـت .  است
مبارزاتشان تشكلھای خـود را شـكـل 

ــد انـد و بــرای آن مــبــارزه كــرده داده . ان
ھایش سندیكـای شـركـت واحـد،  نمونه

سندیكای نیشكر ھفت تپـه، اتـحـادیـه 
ـتـه پـیـگـیـری  آزاد كارگران ایران، كمـی

ـاھـنـگـی و تشـكـل ھـای  و كمیته ھـم

مختلف دیگری اسـت كـه بـه ھـمـت 
ــل شــده اســت . خـود كـارگــران تشــكـی

نمونه اش برپایی مـجـامـع عـمـومـی 
ـات  ـتــراضــ ــن اعــ ـت كــارگــری در مــ
ـایـنـدگـان خـود  ـم كارگران و انتخـاب ن
در این مجامع اسـت و ھـمـواره  یـك 
ـا  عرصه دائـمـی جـنـگ كـارگـران ب

ـلـو، .   این رژیم بوده است منصـور اسـان
ـام  ابراھیم مددی، رضا شـھـابـی، بـھـن
ابراھیم زاده، شاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد 
ــه  ــوك ســیـدلــر ھــم ــد بــی جـراحــی، ســی
ــر  ــه خــاط ــتــنــد كــه ب كــارگــرانــی ھس
فعالیت و اعتراضاتشان ھم اكـنـون در 

ـا .   زندانند ـاری از كـارگـران ب ـا بسـی ی
ھمین جرایم پـرونـده قضـایـی دارنـد و 
ـرد و  از كار اخراج و مرتبا زیـر پـیـگـی

ـمـونـه .   انـد دستگیری قرار گرفتـه ـا ن ی
ـنـد  ـایـر ھسـت ـان ت دیگرش كارگران كـی

 ٢٧كـه در مـجــمــع عــمــومـی شــان 
نماینده خود را بـرگـزیـدنـد و بـعـد ھـم 
خواھان تخلیه اطـاقـی شـدنـد كـه در 
ـر بـودنـد  ـق آن شوراھای اسالمی مسـت
ـایـنـدگـان  ـم و خواھان واگذاری آن به ن

 . منتخب خود شدند
ـتـوان  بدین ترتیب بـه روشـنـی مـی
ـا ایـن رژیـم را  دید كه رابطه كارگر ب
ـیـن  ـارزه آن تـعـی ھمواره اعتراض و مـب

ـاالتـر اشـاره . كرده است ھمانطور كـه ب
ـرات  ـی كردم یك نكته مھم طـرح  تـغـی
ـانـون كـار جـمـھـوری اسـالمــی،  در ق
سپردن ساعت كار به توافق كـارگـر و 

ـا .   كارفرماست حكومت مـیـخـواھـد ب
این كار  ساعات طوالنی كـار را بـه 

ھـای كـار  شكل رایج كار در مـحـیـط
این یـعـنـی شـرایـطـی كـه .  تبدیل كند

ــوافــق بــا  ــوان ت ــحــت عــن كــارگــر ت
ـافــــت  ــ ـر دری ــ ـاط ــ ـــخ ـا، ب ــ ـرم ــ ـارف ــ ك
ـر زیـر  ـراب ـا چـھـار ب دستمزدھای سه ت
ــه تــن دادن بــه  خـط فــقــر نــاگــزیـز ب

ــشــود ســاعــات طــوالنــی ــی ــار م . تــر ك
نمونه اش كارگران قراردادی مـاشـیـن 
ـیـن امـروز  سازی اراك اسـت كـه ھـم

ـم بـخـاطـر افـزایـش ھـر روزه  می ـی بیـن
ـمـت ـمـزدھــا  قـی ـازل دسـت ھـا و سـطــح ن

ناگزیر روزانه تا ھـفـده سـاعـت  كـار 
ــد ــن ــار .   مــیــكــن ــن شــرایــطــی كــه در ك

ـانـی دسـت  ـم ـی قراردادھای موقت و پ
ـاز گـذاشـتـه  كارفرما ھر چه بیشتـر ب
ـرده  میشود كه كارگران را مثـل یـك ب

نكات دیگـر ایـن .   مطلق به كار گیرد
ـای  ـانـون كـار، در راسـت تغییرات در ق
ـایـی اسـت كـه  زدن از ھـرگـونـه مـزای
ـرد، مـثـل  میتواند به كارگر تعلق گـی

ھـا،  كاھش حق شیفت و نـوبـت كـاری
ـر ٤٠قطع تعلق  ـیـشـت  درصد دستمـزد ب

به  كار در روزھای تعطیل و اضـافـه 
ــاری ــه  ك ، كــاھــش مــرخصــی ســاالن

ـراتـی كـه اسـاسـا . كارگر و غیره تغیـی
ـیـز اشـاره كـردم  ـاالتـر ن ھمانطور كـه ب
ـر  ـیـشـت دست كارفرمایان را بیشتـر و ب
ـرده وار  ـانـه و ب ـار وحشـی ـم برای استـث

 . كارگر باز میگذارد
نفس اینكـه جـمـھـوری اسـالمـی 
ـانـی از زنـدگـی و  ـم ـیـن گـفـت با چـن
معیشت كارگر و كل جـامـعـه سـخـن 
ـیـحـرمـتـی آشـكـار بـه  میگوید یـك ب
ــد  كــارگــران و مــردم اســت و بــای
ـاســخ  ــه از ســوی كـارگــران پ قـاطـعـان

ــز جــنــبــش .   گــیــرد ــی بــطــور واقــعــی ن
ـران و  ـارگــ ـرروزه كــ ـراضـــی ھــ ـتــ اعــ
ـا ایـن رژیـم  مردمی كه در جـنـگ ب
ـانـگـر ایـن  ـی قرار دارند، بـه روشـنـی ب

ھـا  حقیقتند كه ھیچكدام از ایـن طـرح
راه نجاتـی بـرای ایـن رژیـم نـخـواھـد 

 . بود
ـیـن  ـر طـرح چـن به عبارت روشنـت
ـــھـــوری  ـم ــی از ســـوی جــ ـم ـاجــ ــھــ ت
اسالمی، آنھـم در شـرایـطـی كـه ایـن 
رژیم در منگنه اعتراض و خشـم كـل 
جامعه قرار دارد، و  مردم ھـر لـحـظـه 
در كمیـن فـرصـت بـرای اعـتـراض و 
ـریـزنـد و  ـرون ب ـی ـا ب ـنـد ت ـارزه ھسـت مـب
ـنـد،  تكلیف این حكومت را یكسره كـن
ـا آتـش اسـت ـازی ب . برای این رژیم ب

ــز خــود بــر  ــی ــمــھــوری اســالمــی ن ج
ـیـن  وخامت اوضاع آگاه است و از ھـم
رو پیش نویس تغییرات در قانـون كـار 
ــه در  را جــانــیــان اســالمــی مــحــرمــان
ـانـونـھـای  مراجع مربوطه و از جمله ك
استانی شوراھای اسـالمـی شـان بـه 

ـا صـف تــھـاجــم  گـردش درآورده ــد، ت ان
ـنـد . خود به كارگران را یك دسـت كـن

ـا تـوازن قـوا  خبر را انعكاس داده انـد ت
ــه جــدیــد خــود  ــن حــمــل را بــرای ای
ــنــد كــه در  ــیــدان ــنــد، چــون م ــنــج بس

ھای كارگری چه میـگـذرد و  محیط
ھـای كـار  از شرایط انفجاری مـحـیـط

ـات  ـراضــ ــ ـت ـــه ور شـــدن اعــ ـل و شـــعــ
 . كارگری بیم دارند

در شرایطی كه ھرروزه مـا شـاھـد 
اعتصاب و اعتراض كارگـران در ایـن 
ـلـه  ـم، از جـم ـی شـھـر و آن شـھـر ھسـت
ـمـی مـاھشـھـر،  ـروشـی ھزاران كارگر پـت
ـری،  ـارگــ ـــدی كــ ـی ــ ـل ـركـــز كــ ــك مــ ی
ـاتــوم دو مـاھـه بـه ایـن رژیــم  ـم ـی ـت اول

ـاسـخ داده  داده اند كه به خـواسـتـشـان پ
شود، طرح چنـیـن طـرحـھـایـی بـرای 

امـا .   رژیم ھزینه بسیار سنـگـیـن دارد
ـر بـودن  نكته مھم اینجاست كـه خـطـی

نـكـتـه .   این شرایط را كارگران دریابند
مھم ایـنـسـت كـه كـارگـران بـه رژیـم 
ـــد و جـــواب ایـــن  ـن ـرصـــت نـــدھــ فــ

 ١از صفحه 
 

تھاجمی دیگر به حقوق كارگران 
 به بھانه تغییر در قانون كار

 

 



 8  ١٣٩٠  مرداد ١٨ کارگر کمونيست

 
 اعتصاب و اعتراض

 
 کارگران پاالیشگاه آبادان تھدید به اعتصاب كرده اند

 تـن از كـارگـران ١٦٠٠طبق خبر منتشر شده از آبادان حـدود 
ـامـه ـا نـوشـتـن ن ـادان ب ـایـنـدگـان مـجـلـس  پاالیشگـاه آب ـم ای بـه ن

ـاتشـان دسـت  ـب اسالمی ھشدار دادند در صورت عدم تحـقـق مـطـال
 .به اعتصاب خواھند زد

 
گزارش تجمع کارگران شرکت مخابرات راه دور و 

 ضرب و شتم خبرنگاران
ـراز گـفـتـه اسـت بـه :   یکی از کارگران مخابرات راه دور شـی

ــران در رســانــه ــا کــارگ ــمــی مشــکــالت م ــه ن ــرداخــت شــود و  ھــا پ
ـبـوھـی .   انـد خبرنگاران ھم مرعوب تھـدیـدھـای مـوجـود شـده ـا ان ب

ـلـفـی کـه بـه جـان  مشکل معیشتی و امنیتی و تھدیـدات مـخـت
ـیـن ٢٦خریده بودیم برای حل مشکل   ماه حـقـوق مـعـوقـه و تـعـی

ـابـل مـجـلـس و نـھـاد  تکلیف وضعیت شغلی مان، به تھران و مـق
ـم ـامـات دولـتـی مـانـع انـعـكـاس .   ریاست جمھوری رفتـی امـا مـق
 روزی کـه در ٥طـی :   افـزایـد او مـی.   اعتراض این خبر شـدنـد

ـم  ـی ـر تـن کـن تجمع بودیم ما را وادار کردند که یونیفورم سفیدی ب
جـلـوی ھـر .   تا از پیوستن مردم به صفوف ما جـلـوگـیـری گـردد

ـا  ـاده کـه ب ـی ـر پ خبرنگار را میگرفتند و حتی مردم عادی و عاب
ـازخـواسـت قـرار  موبایل خود از ما عکس می گرفتند را مـورد ب

ـنـد داده و دوربین و عکس مورد نظر را از آنـھـا مـی مـن .   گـرفـت
ـرنـگـار تـوسـط مـامـوریـن  خودم شاھد ضرب و شتم یک خانم خـب
ـابـل نـھـاد  ـرات راه دور مـق بودم که فقط از تجمع کارگران مخـاب

 .ریاست جمھوری گزارش تھیه میکرد
 مرداد ھم خبر دیگری از اعتراض و تـجـمـع بـیـش از ١٢روز 

ـتـشـر شـد٣٥٠ ـانـداری فـارس مـن .  تن از این كارگران مقابل است
ـلـوار  ـا ب این کارگران برای ساعاتی مسیر مـیـدان امـام حسـیـن ت

ایـن كـارگـران در طـی مـدت اعـتـراض . آزادی را مسدود کردند
ــد  مــرداد خــود شــعــار مـی١٢روز  ــوق کــارگــر :   دادن حــق و حـق

 .پرداخت باید گردد، زندگی معیشت، حق مسلم ماست
 

اعتصاب كارگران شركت آھنگری تراكتور سازی ادامه 
 دارد

 مرداد آمده بـود كـه اعـتـصـاب بـیـش از ١٤در خبرھای روز 
ـریـز ادامـه دارد و ٨٠٠ ـب  كارگر شركت آھنگری تراكتور سـازی ت

ـرمـاه .   وارد دھمین روز خود شـد ـراضـات ایـن کـارگـران از تـی اعـت
امسال بصورت نامنظم شروع شده و از اول مرداد بـعـد از چـنـدیـن 
ـات کـارگـران بـه  بار وعده مسئولین و عدم رسیدگی بـه مـطـالـب

ـا .   اعتصاب کل کـارگـران مـنـجـر شـد کـارگـران ایـن شـرکـت ب
ـر پـرداخـت بـه مـوقـع ١١لیست کردن مطالبات خود در   بند، نظـی

ـان آور  حق بیمه کارگران، مـحـسـوب کـردن شـرایـط سـخـت و زی
ھنگام بازنشستـگـی، اضـافـه کـردن مـدت قـرارداد کـارگـران و 

ھـای مـعـوقـه،  کارکنان قـراردادی شـرکـت، پـرداخـت بـھـره وری
ـان ھـر مـاه خـواھـان رسـیـدگـی بـه  ـای پرداخت کامل حقـوق در پ

ـامـات و  كارگران گفته.   مطالبات خود ھستند اند كه از جانـب مـق
ـان  اند اما تا به تمامی خـواسـتـه مامورین تھدید به اخراج شده ھـایـم

 .نرسیم به اعتصاب خود ادامه میدھیم
 

 تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی در سنندج
 نـفـر از ٤٠٠ مـرداد، حـدود ١١بنابه خبر منتشـر شـده روز 

کارگران ساختمانی در اعتراض به اجـرا نشـدن طـرح مـوسـوم بـه 
ـابـل شـعـبـه  ـانـی در مـق ـم ـامـیـن ٢بیمه کارگران سـاخـت ـمـه ت ـی  ب

ـنـدج تـجـمـع کـردنـد ایـن .   اجتماعی در چھارراه انقـالب شـھـر سـن
ـا سـاعـت ٨تجمع از ساعت  ـیـم صـبـح شـروع و ت  ادامـه ١٠ و ن

ـافـت داشت که با دخالت نیروی ـان ی در ادامـه .   ھای انتظامی پای
ـلـغـی را :   این خبر آمده است سازمان تامین اجتماعی، ماھانه مـب

ـمـه  ـی ـافـت کـرده امـا در ب به عنوان حق بیمه از این کارگران دری
ـنـدگـان .  کردن کارگران ھیچ اقدامی انجام نداده است تـجـمـع کـن

طی امضا طوماری خواھان صدور دفترچه بیـمـه شـده و اظـھـار 
ـاسـخ گـویـی و عـدم رفـع مشـکـلـشـان  داشتند در صورت عدم پ

 ٢در خـاتـمـه .   دوباره به تجمع اعتراضی خود ادامه خـواھـنـد داد
ـمـه رفـتـه و  ـی ـنـده بـه داخـل اداره ب نفر از کارگران به عنوان نمـای
ـاعـی  ـم ـامـیـن اجـت ـمـه ت ـی ـیـن ب ـنـد و مسـئـول ـازگشـت بدون نتیجه ب

ـیـجـه اعـتـراض .   کـارگـران را تـھـدیـد بـه سـركـوب کـردنـد ـت در ن
ـا حضـور در جـمـع  کارگران، برخی از مسئولین سازمان تامـیـن ب
ـان رسـیـدگـی  کارگران وعده دادند که تا روز شنبه به مشـکـل آن

کـارگـران اعـالم کـردنـد کـه اگـر بـه مشـکـلـشـان .   خواھد شـد
 .رسیدگی نشود بار دیگر دست به تجمع خواھند زد

 
 تجمع اعتراضی کارگرانی که بیکار شدند

ـاشـد  ـب کارگران شرکت آردل كه تولید كننده لوازم خانـگـی مـی
ـانـک تـجـارت اخـراج شـدنـد، در  و در اولین روز رمضان توسط ب

ـان ـاب ـاطـع خـی ـانـک واقـع در تـق ھـای  مقابل شعبه مرکزی این ب
 .طالقانی تجمع اعتراضی برپا کردند –موسوی 

ـا حـكـم   در خبر دیگری در ایـن خصـوص آمـده اسـت كـه ب
ـتـظـامـی دسـتـگـاھـھـای اصـلـی  ـیـروی ان دادستانـی و تـوسـط ن

ـاز شـد و در پـی اعـتـراض كـارگـران ١٢كارخانـه روز   مـرداد ب
ـتـظـامـی قـرار  ـروھـای ان ـی ـم ن تعدادی از  آنھا مورد ضـرب و شـت

 روز قـبـل از ٣الزم به یادآوری است كه ایـن كـارخـانـه .  گرفتند
ـائـی در  ـاال آوردن بـدھـی و عـدم تـوان ـال ب ـب این ضرب و شتم بدن
پرداخت آن، دستگاھھای بزرگ و اصـلـی ایـن كـارخـانـه تـوسـط 
ـاچـیـزی  ـلـغ ن بانك تجارت به مزایده گذاشـتـه مـیـشـود و بـه مـب

ـراض بـه ایـن .   رسـنـد بفروش مـی ـبـه در اعـت كـارگـران روز دوشـن
ـابـل  ـیـكـار شـدن خـود در مـق موضوع و تعطیل شدن كارخانـه و ب

ـنـد و ھـیـچ جـوابـی  بانك تجارت تجمع اعتراضـی بـرگـزارمـیـكـن
 نـفـر از كـارگـران مـجـددا در ١٠٠روز سه شنبه تعداد .   نمیگیرند

ـا كـردنـد و بـعـد از  ـرپ ـراضـی ب مقابل مجلس اسالمی تجمع اعـت
ـركـل خـانـه كـارگـر رژیـم ھـیـچ جـوابـی  ـی صحبت با محجوب دب

 .نمیگیرند
 

یورش به تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پاالیشگاه 
 آبادان

 مـرداد کـارفـرمـای شـرکـت ١٢در خبرھا آمده است كه روز 
ـریـن شـرکـتـھـای  ساختمانی پاالیشگاه آبادان که یکـی از بـزرگـت

ـاالیشـگـاه مـی ـاشـد،  پیمانکار ساختمانی در ایـن پ  نـفـر از ١٥٠ب
ایـن اقـدام .   کارگران شاغل در این شرکت را از کـار اخـراج کـرد

ـر  ـابـل دفـت کارفرما با تجمع اعتراضی کارگران اخـراجـی در مـق
ـاالیشـگـاه بـه  ساختمان مرکزی روبرو شد، اما ماموران حـراسـت پ

 .تجمع اعتراضی کارگران یورش بردند و آنان را متفرق ساختند
 

 نفر از كارگران نساجی قائمشھر ٢٠٠تجمع اعتراضی 
 بدلیل حقوق معوقه

ـائـمـشـھـر گـفـتـه اسـت  ١١روز :   یكی از كارگران نساجـی ق
ـا ٨مرداد از ساعت   نـفـر از كـارگـران ٢٠٠ ظـھـر ١٢ صـبـح ت

 در مـحـل كـارخـانـه دسـت بـه ٢كارخانه نساجی قائمشھر شماره 
تجمع اعتراضی زدند و خواھان پرداخت شدن حقـوق مـعـوقـه خـود 

ای در   مـرداد جـلـسـه١٠وی ھمچنین گـفـتـه اسـت كـه .   شدند
تھران برگزار شده است كه به حقوق مـعـوقـه كـارگـران رسـیـدگـی 
شود ولی ھیچ جوابی بعد از این جلسه به آنـھـا داده نشـده اسـت 
ـان بـه  ـنـد ھـمـچـن ـافـت نـكـن و كارگران نیز تا حقـوق خـود را دری

 .تجمع اعتراضی خود ادامه خواھند داد
 

تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و 
 تپه در مقابل مجلس اسالمی ھفت

بـر شـرکـت کشـت و صـنـعـت کـارون  جمعی از کارگران نی
 مرداد مقابل مـجـلـس اسـالمـی ١١شوشتر و ھفت تپه صبح روز 

ـا ھـدف تـحـقـق .   تجمع کردند ایسنا گفته است كه این كارگـران ب
وصل بیمه كارگران و بازگشت به كار بـرخـی دیـگـر از كـارگـران 

در ادامه آمده است كه ایـن كـارگـران بـعـد .   اند اخراجی تجمع كرده
از وعده و وعـیـدھـائـی بـرای بـررسـی و رفـع مشـكـالتشـان بـه 

 .اعتراض خود پایان دادند
 

 تجمع اعتراضی كارگران مجتمع گوشت فارس
ـبـه ١٥روز شنبـه   مـرداد گـزارش شـده بـود كـه روز یـكـشـن

 نـفـر را شـامـل ٨٠كارگران مجتمع گوشت فارس كـه بـیـش از 
ـانـداری فـارس تـجـمـع ٩میشوند از ساعـت  ـابـل اسـت  صـبـح مـق

ـراض بـه .   خواھند داشت ـر اعـت  ١٨كارگران پالكاردھایی مبنی ب
ـازنشـسـتـه نشـدن، شـرمـنـده  ماه سردوانده شدن، حقوق نـگـرفـتـن، ب
ـاج فـرزنـدان خـود  بودن بخاطر سفره خالی و تامین نكـردن مـایـحـت

 .آماده كرده بودند
 

 اخراج و اعتراض کارگران شرکت متک در اصفھان
ایلنا در اخبار این ھفته خود گـفـتـه اسـت كـه شـركـت مـتـك 

 تـن از كـارگـران ایـن شـركـت ٥٠واقع در اصفھان اقدام به اخراج 
ـراض بـه ایــن مــوضــوع .   كـرده اسـت کـارگــران اخــراجــی در اعــت

انـد کـه در پـی آن  ای به دفتر ریاست جمھوری رژیم نوشـتـه نامه

ـر كـردن  گستاخی بزرگ را با تـنـگـت
حـلــقـه مـبــارزات خــود بــا قــاطـعــیــت 

ـراضـی .   بدھند ـا اعـت مھم اینست كه ب

گسترده كل  این طرحـھـا را بـر روی 
 .سر جانیان اسالمی خراب كنیم

خالـصـه كـالم ایـنـكـه حـرف مـا 
جای جـمـھـوری .  كارگران روشن است

ــه  ــون كــار و ھــم اســالمــی بــا قــان

ـاریـخ اسـت،  ـالـه دان ت قوانینش در زب
ــد بــرود ــی بــای ــھــوری اســالم . جــم

ـا تـعــرض  ـایـد ب ـات رژیـم را ب تـھـاجـم
ـاســخ داد ــھــتــریــن فــرصــت .   پ امــروز ب

است كه حول خـواسـتـھـای سـراسـری 

خود متحد شـویـم، صـفـوف اعـتـراض 
خـود را در مـجـامـع عـمـومـی مــان 
ـات  متحد كنیم و به استقبـال اعـتـصـاب

جـامـعـه آمـاده اسـت، .   سراسری برویم
ــھــوری اســالمــی در بــن بســت  ــم ج

ــر  ــاری ب ــرای زدن ضــربــه ك اســت، ب
ـان را مـتـحـد  پیكر این رژیم صـفـوفـم

 .*كنیم
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ـانـداری بـه  ـانـداری اصـفـھـان ارجـاع داده شـدنـد امـا اسـت به اسـت
 .شکایت آنان ھیچ ترتیب اثری نداده است

 
 ماه حقوق ٢٤كارگران كارخانه چینی البرز قزوین 

 نگرفته اند
ـرز قـزویـن كـه دارای : در خبرھا آمده است ـب كارخانه چینی ال

ـیـز ٤٠٠  كارگر بود و ظروف چینی آن بـه كشـورھـای خـارجـی ن
 با حكم انـحـالل شـركـت بصـورت ٨٨صادر میشد، در اسفند سال 

ـات كـارگـران آن ھـنـوز پـرداخـت نشـده  تعطیل در آمـد و مـطـالـب
ـاشـد و .   است ـب ـمـپ شـده مـی ـل این شركت اكنون بصورت كـامـل پ

ـاقـی مـانـده٤٠٠فقط چند نگھبان از آن  انـد و ھـر   نفر كـارگـر ب
ـابـل شـركـت مـی ـر  روز حدود تـعـدادی كـارگـر مـق آیـنـد و پـیـگـی
 .مشكالت و تعیین تكلیف وضعیت خود میشوند

 
 تجمع اعتراضی كارگران سبالن پارچه اردبیل

ـیـد  ـریـن تـول در خبرھا آمده است كه کارخـانـه سـبـالن، بـزرگـت
ـارچـه در ایـران کـه حـدود   کـارگـر دارد، بـطـور ١٥٠٠کننده پ

ـیـل .   رسمی تعطیل شد یکی از کـارگـران ایـن كـارخـانـه در اردب
ــه حــدود  ــارخــان ــه اســت، ایــن ک ــال پــیــش نــیــمــی از ٢گــفــت  س

کارگرانش را به علت عدم توانایی پـرداخـت حـقـوق اخـراج کـرده 
ــخــاطــر :   در ادامــه آمـده اســت.   اسـت ــه ب کــارگـران ایــن کـارخــان

حقوقھای معوقه و تعیین تکلیف آینـده شـغـلـی خـود در روز اول 
ـاره  ـابـل کـارخـانـه واقـع در شـھـرک صـنـعـتـی شـم  ٢مرداد مق

 . اردبیل تجمع اعتراضی برپا كردند
 

تجمع اعتراضی جمعی از كاركنان وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت

ـازه  ـان وزارت ت در خبرھا آمـده اسـت كـه جـمـعـی از کـارکـن
تاسیس صنعت، معدن و تجارت، نسـبـت بـه وضـعـیـت مـحـاسـبـه 

در پـی بـرگـزاری ایـن .   حقوق و مزایای خـود اعـتـراض کـردنـد
ـان ایـن سـازمـان، تـعـدادی از افـراد تـجـمـع  تجمع توسط کـارکـن
ـازخـواسـت قـرار  ـیـن ایـن سـازمـان مـورد ب کننده از سوی مسـئـول

ـنـدگـان عـنـوان کـرده.   اند گرفته و تھدید شده انـد  سایر تـجـمـع کـن
ـان ایـن سـازمـان،  ـا ھـر یـک از کـارکـن که در صورت برخورد ب
تجمع خود را در مقابل دفتـر وزیـر صـنـعـت و مـعـدن و تـجـارت 

 . تکرار و سپس به مقابل مجلس خواھند برد
 

تجمع كارگران قطب صنعتی مورچه خورت در مقابل 
 اداره كار استان اصفھان

 نـفـر از ٢٠٠ مـرداد حـدود ١١بنابه اخبار منتشر شده، روز 
ـابـل اداره کـار  کارگران منطقه صنعتـی مـورچـه خـورت در مـق
ـیـکـار شـدن خـود  ـا نسـبـت بـه اخـراج و ب اصفھان تجمع کردند ت

ـایـنـد ـم ـانـون :   در ادامـه آمـده اسـت.   اعتراض ن در پـی اجـرای ق
ـیـه مـورد  ھدفمندی یارانه ھا و افزایش سوخت و مـحـصـوالت اول

ـر از  ـت  مـاه ٢نیاز و ھمچنین افزایش بھای گـاز و بـرق در کـم
ـام ایـن .   ھای این منطقه تعطـیـل شـدنـد  درصد کارخانه٨٠ در تـم

ـان حضـور دارنـد کـه آنـھـا ھـم  کارخانه ھا تنھا یک یا دو نگھـب
ـیـن عـلـت ایـن .   انـد چند ماھی است حقوق دریافت نکـرده بـه ھـم

ـیـکـاری  ـا بـه مشـكـل ب ـا كـردنـد ت ـرپ کارگران تجمع اعتراضی ب
ــدیـن مـاه حــقـوق مـعــوقــه رســیـدگــی شـود ـیــروھــای .   چـن امـا ن

 .انتظامی این کارگران را متفرق كردند
 

 ٧ كارگر شركت آرتاویل تایر اردبیل ١٠٠٠بیش از 
 ماه حقوق معوقه طلب دارند

ـیـد  ـایـر تـول ـاویـل ت بنابه اخبار منتشر شده از اردبیل، شركت آرت
ـایـر اتـوبـوس،  ـمـی و تـیـوپ و ت كننده الستیک رادیال تمـام سـی

 كـارگـر  و در ١٠٠٠مینی بوس و تراكتور كه  دارای بیش از 
 مـاه ٧جاده سردابه واقع میباشد دچـار بـحـران گـردیـده و عـمـال 

ـراضـات  ـرداخـتـه كـه مـوجـب اعـت ـپ حقـوق مـعـوقـه كـارگـران را ن
 . كارگران شده است

 
عدم پرداخت دستمزدھای کارگران شھرداری کرج و 

 اعتراض كارگران
 تن از كـارگـران شـاغـل ٧٠٠در خبرھا آمده است كه بیش از 

ـافـت ٢در شھرداری شھریار كرج،  ـمـزدی دری  مـاه اسـت كـه دسـت
ـاسـخ بـه اعـتـراض .   اند نكرده مقامات رژیم در این شھـرداری در پ

اند که شھرداری پول نـدارد و ھـر کسـی بـه  کارگران اعالم کرده
ـاره گـیـری  وضع موجود معترض است می تواند از کار خـود کـن

 .نماید
 

 اعتصاب رانندگان تاکسی در ھمدان
ـان شـھـر ١٢در خبرھای روز  ـران ـاکسـی  مرداد آمـده بـود كـه ت

ـراض بـه ٤ھمدان از  ـامـحـدود در اعـت  روز پیش یک اعتصـاب ن
ـا گـرانـی سـوخـت و  گرانی قیمت سوخت و عدم تناسب كـرایـه ب

 . اند غیره را آغاز کرده
 

 اخراج و بیكارسازیھا
 

 درصد صنایع غذایی کشور ٥٠:  ھاشمی رفسنجانی
 غیرفعال یا تعطیل ھستند

تـوانـد  کشـور مـا مـی:   ھاشمی رفسنجانی اخیرا گفته اسـت
ـامـیـن کـنـد، امـا  ـا ٢٠غذای چند کشور دیگر را به خوبی ت  ت

ـا ٥٠ ـرفـعـال ی  درصد صنایع غذایی کشـور در حـال حـاضـر غـی
 .تعطیل ھستند

 
 اعالم ورشكستگی ٩٠ھا از سال  بسیاری از كارخانه

 میكنند
در اخبار این ھفته آمده است كه به دلیل گرانـی در حـمـل و 

 ٩٠ھـای ایـران از سـال  نقل و انرژی و غیره، بسیاری از كارخانـه
 .به اینطرف دارند اعالم ورشكستگی میكنند

 
 تعطیلی گسترده واحدھای تولیدی در ایالم

ـاسـتـھـای  ـاشـی از سـی در اخبار آمده است كه بدنبال بـحـران ن
ھـا و واحـدھـای   درصـد کـارخـانـه٩٠اقتصادی رژیـم اسـالمـی 

 .اند تولیدی در استان ایالم تعطیل شده
 

 تعطیل شدن كارخانجات متعددی در ھمدان
ـان ٤در خبرھا آمده است كه طی   ماه گذشته در سـطـح اسـت

ـیـن تـحـریـمـھـا و  ـازار مـحـصـول و ھـمـچـن ـبـود ب ھمدان به دلیل ن
ـنـد  افزایش ناگھانی قیمتھای حاملھـای انـرژی در طـرح ھـدفـم

ـادی از کـارخـانـه نمودن یارانه ـلـه  ھا تعداد زی ھـای ھـمـدان از جـم
ـر پـگـاه، نـوشـابـه  ـیـدی شـی کارخانه فوالد ویان، کارخانجـات تـول
ـادی تـولـیـدی  سازی، چـنـدیـن کـارگـاه کـوچـک و تـعـداد زی
ـلـی  کوچک و كارخانه فوالد جعفـری در مـالیـر، رو بـه تـعـطـی

ـیـكـار شـده .   اند گذاشته تعدادی از این كارخانجات بـه كـارگـران ب
 .خود چند ماه حقوق بدھكارند

 
 شوند كارگران در صنایع برودتی اخراج می

گزارش شده است كه بدلیل مجموعه مسـائـل و مشـكـالتـی 
ـرودتـی و  ـیـدی لـوارم ب كه اغلـب كـارخـانـجـات و واحـدھـای تـول
ـا مشـكـالت جـدی در ادامـه كـار  خانگی با آن مواجه ھستند ب

ـیـز تـعـطـیـل شـده ـادی ن ـنـد و بـخـش زی در ایـن .   انـد مواجه ھسـت
 درصـد واحـدھـای ٩٩در این صنعت بیش از :  گزارش آمده است

ـر كـارخـانـه ـنـد و اكـث ھـای  تولیدی دولتی با مشكل مواجـه ھسـت
انـد   درصد از كـارگـران شـان را اخـراج كـرده٥٠خصوصی بیش از 

 .و ھر روز كه میگذرد این وضعیت بدتر از روز قبل میشود
 

كلیه كارخانجات و واحدھای صنعتی شوشتر نیمه 
 تعطیل ھستند

ـرھــا آمـده اســت كـه كـارخـانـه ـیــدی شـھــرك  در خـب ھــای تـول
ـلـی  صنعتی شوشتر بعلت نبود آب و قطعی برق در حـالـت تـعـطـی

ـیـه كـارخـانـجـات و . قرار دارند ـل ـاعـث شـده كـه ك این وضـعـیـت ب
 درجـه بـدون آب و ٦٠واحدھای صنعتی این شھرك در گرمای 

 .برق از كار و فعالیت روزانه خود بیفتند
 

 اخراج تمامی کارگران کارخانه شھد کوھرنگ
ـامـی   نـفـر از ٧٥در اخبار آمده است كه در ھفته گذشته تـم

ـیـوه  ـم ـنـده انـواع آب کارگران کارخانه شھد کوھرنگ که تولید کـن
در ادامـه آمـده اسـت كـه در .   و آب معدنی است اخراج گردیدنـد

ھفته گذشته در استان چـھـارمـحـال چـنـدیـن کـارخـانـه تـعـطـیـل 
ـا چـنـدی پـیـش  شدند و شھد کوھرنگ ھم بی بھره نمانـد كـه ت
ـریـن  ـت این کارخانه که در منطقه شلمزار واقع است یکی از فـعـال

انـد كـه  كارگران این كارخانه گـفـتـه.   واحدھای تولیدی منطقه بود
سه ماه حقوق آنھا پرداخت نشـده اسـت وھـیـچ امـیـدی بـرای راه 

 .اندازی مجدد وجود ندارد
 

 افزایش بیکاری در فالورجان
در خبرھای این ھفته در سـایـتـھـای دولـتـی آمـده اسـت كـه 

ـیـكـاری در ٤خشكسالی   سال گذشته مـوجـب افـزایـش شـدیـد ب
ـا :   در ادامـه آمـده اسـت.    درصد شده اسـت٢٠فالورجان به مرز  ب

ـا خشـك شـده و ٢توجه به اینكه زاینده رود از  ـریـب ـق  ماه گذشته ت
ـیـكـاری ٧٠  درصد مردم فالورجان نیز كشاورزند، ھمین امـر بـه ب

 .در فالورجان دامن زده است
 

 تعطیلی و بیكاری كارگران صنایع گلپونه شوشتر
ـر كـه بـیـش از  ـپـونـه شـوشـت  ١٠٠شركت صنایع غذایـی گـل

با تعطیلی این كـارخـانـه كـارگـران آن یـز .   كارگر دارد تعطیل شد
 .به خیل عظیم بیكاران پیوستند

 
 كارخانه شیر شوشتر ھم تعطیل شد

ـر كـه بـیـش از  ـر شـوشـت در خبرھا آمده است كه كارخانـه شـی
 . كارگر داشت نیز به جرگه كارخانجات تعطیل شده پیوست٤٠

 
كارخانه شكوالت سازی شكوپارس تبریز ھم تعطیل 

 شد
ـلـی كـارخـانـه در ایـران، در ایـن  در خبرھای مربوط به تعـطـی
ھفته آمده است كه كارخانه شكوپارس در تبـریـز كـه دارای بـیـش 

ـارانـه٣٠٠از  ـنـدی ی ھـا و چـنـد   كارگر بود، بعد از طـرح ھـدفـم
برابر شدن ھزینـه سـوخـت و گـاز و بـرق ورشـكـسـتـه و بصـورت 

یكی از كارگران معترض ایـن كـارخـانـه بـه .   كامل تعطیل گردید
ـابـودی  منظور از ھدفمندی یارانه:   كنایه گفت ھـا ایـن بـود كـه ن

 .زندگی كارگران و اخراج آنھا از كار را ھدف گیری كند
 

 كارخانه درخشان ماكارون در شیراز تعطیل شد
در خبرھا آمده است كه كارخـانـه درخشـان مـاكـارون واقـع در 

ـرابـر شـدن ١٥٠زرقان فارس كه دارای  ـیـل چـنـد ب  كارگر بود بـدل
پول قبض برق و گاز شـركـت كـه در پـرداخـت بـه مـوقـع حـقـوق 
كارگران و تامین مواد ناتوان بوده و بحـرانـی گـردیـده بـود اكـنـون 

 .تعطیل گردیده است
 

 کارخانه چرم مغان ھم تعطیل شد
ـلـی  ـار تـعـطـی در خبرھای این ھفته آمده است كه بعد از سه ب

ھـوشـنـگ .   متناوب کارخانه چرم مغان بار دیـگـر تـعـطـیـل شـد
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ـرگـزاریـھـای رژیـم از وی بـعـنـوان مـدیــر  خـوش لـحـنـی كـه خـب
ـرده ایـن :   انـد گـفـتـه اسـت مستعفی کـارخـانـه چـرم مـغـان اسـم ب

ـلـی در سـال   فـعـالـیـت ٨٦کارخانه دولتی بعد از پنج سال تعطـی
ـیـدات خـود را از سـر ٨٧خود را آغاز کرد و در سال  ـا  تـول  رسـم

گرفت اما با استعفای اعضای ھیئت رئیسه و مـدیـرعـامـل ایـن 
 . ماه است که بالتکلیف رھا شده است٢کارخانه 
 

 ھای یزد در آستانه تعطیلی  دامداری
ـان یـزد در  ـنـده رژیـم اسـالمـی از اسـت ـای ـم ـنـد، ن كاظم فـرھـم

وضـعـیـت دامـداریـھـای کشـور بـه :   مجلس اسالمی گفته اسـت
ـیـد  توجھی دولت به این بخش و افزایش ھـزیـنـه علت بی ھـای تـول

ـلـی قـرار : میگوید. مطلوب نیست اگر دامداریھا در آستانه تـعـطـی
ــد مــحــصــوالت و  ــکــاری، کــاھــش تــولــی ــد، عــالوه بــر بــی گــیــرن

 .ھای دامی چشمگیر خواھد بود فرآورده
 

ای از رژیم در باره بیكاری و ایمنی  اظھارات نماینده
 محیط كار

ـنـده رژیـم  ـای ـم در خبرھا آمده است كه مھدی عـیـسـی زاده، ن
ـیـكـاری  در مجلس اسالمی از میاندوآب گفته است كـه مـیـزان ب
ـا  ـاالسـت، لـذا ب در مناطق مختلف كشور به ویژه آذربایجانغربـی ب
وقوع اخراج و تعطیل شدن واحدھای تولیـدی و مـراكـز صـنـعـتـی 

ـر مـی ـی ـاخـوشـایـنـدی دسـتـخـوش تـغـی . شـود این آمار بـه انـدازه ن
ـبـود سـوخـت،  ھم ـیـل كـم اكنون تعداد زیادی از كارخـانـجـات بـه دل

ـلـه  ـابـع انـرژی از جـم نداشتن سرمایه در گردش و گران بودن مـن
تنـھـا امـكـان جـذب  برق با مشكالت متعدد مواجه ھستند لذا نه 

ـرو  ـی ـلـكـه نسـبـت بـه تـعـدیـل ن نیروی انسانی جدید وجود نـدارد ب
ـنـد ـیـد ھـم اقـدام مـیـكـن ـافـزایـد.   ھمچنین كاھش خطوط تـول : مـی

 .امروزه ایمنی و بھداشت كار به فراموشی سپرده شده است
 

كارخانه دستمال كاغذی ارمغان بصورت نیمه تعطیل 
 در آمد

یكی از كارگران كارخانه دستمـال كـاغـذی ارمـغـان واقـع در 
شھرك صنعتـی زرقـان فـارس از بـحـرانـی بـودن كـارخـانـه و بـه 

ایـن كـارخـانـه :   مـیـگـویـد.   صورت نیمه تعطیل درآمدن آن خبر داد
 كارگـر داشـت و اكـنـون ٥٠بعد از اخراج و تعدیل كارگران، حدود 

ـنـده زنـدگـی  به حالت نیمه تعطیل در آمده و كارگران آن نـگـران آی
 .و وضعیت معیشت خود ھستند

 
 دستمزد و حقوق پرداخت نشده

 
حقوق كارگران زن در كارخانه ماكارونی سازی تربت 

  ھزار تومان است١٢٠حیدریه تنھا 
ــه اسـت ــدریـه گـفـت ـربــت حـی ــه :   یـكـی از كـارگــران ت كــارخـان

ـان  ـا بـحـرا ن مـواجـه شـده و بـه زن ماكارونی سازی این شـھـر ب
كارگر را با دستمزد بسیار كمتر بكار میگیرنـد و بـدون تـوجـه بـه 

ـنـھـا   ھـزار تـومـان ١٢٠قانون كار و حداقل دستمزدھا، ماھیانـه ت
 .به این كارگران دستمزد میدھند

 
 ماه از حقوق ٢کارگران شرکت رباط مخزن ھنوز 

 سال گذشته خود را دریافت نکرده اند
ــران ایــران روز  ــادیــه آزاد کــارگ ــری كــه اتــح ــر خــب  ١٤بــنــاب

ـاط مـخـزن واقـع  مردادماه منتشر كرده است، کارگران کارخانه رب
ـا بـیـش از )   قلعه میـر( در جاده ساوه   مـاه از ٢ كـارگـر، ١٠٠ب

ـاداش ســال  حـقـوق ـیـز عـیـدی و پ ھـای سـال گـذشــتـه خـود و ن
ـافـت نـکـرده ـر آمـده اسـت.   انـد گذشته را دری : در ادامـه ایـن خـب

کارگران این کارخانه در پـی پـرداخـت نشـدن عـیـدی و حـقـوق 
ـنـد  شان در روزھای پایانی سال گذشته دست بـه اعـتـراض مـیـزن

ـام زمـان ٨٠که متعاقب آن کارفرما حدود   نفر را بـه بـھـانـه اتـم

پـس از آن و در پـی شـکـایـت کـارگـران .   قرارداد اخراج میکنـد
ـا اتـالف وقـت و وعـده و وعـیـد  اخراجی، کارفرمـای شـرکـت ب
مبنی بر بازگشت به کار پرداخت حقـوقـھـای مـعـوقـه کـارگـران 
در مھرماه سال جاری، بخشی از کـارگـران را تشـویـق مـیـکـنـد 
ـاد  ـم ـنـد و بـرای جـلـب اعـت که از شکایت شان صـرف نـظـر کـن
ـاکـان  ـرمـیـگـردانـد امـا کـم کارگران تـعـدادی را بـه سـر کـار ب

 .مشکالت کارگران بجای خود باقیست
 

دستمزدھای معوقه كارگران شرکت آرم فرم پرداخت 
 شود نمی

 نـفـر از کـارگـران ١٥٠در خبرھـا آمـده اسـت كـه بـیـش از 
ـمـزدھـا و ٣شرکت آرم فرم در تھران بیش از   مـاه اسـت کـه دسـت

ـر امسـال را ٣مبالغ اضافه کاری   ماه اردیبـھـشـت، خـرداد و تـی
ـا تـھـدیـد بـه اخـراج .   اند دریافت نکرده اعتراضات این كارگران یا ب

ـا وعـده و بیکاری سرکوب می ھـای دروغـیـن  شود یا كـارگـران ب
 .شوند سر دوانده می

 
ھا و الشخورھا حقوق كارگران نازنخ را  گردن كلفت

 دھند نمی
ـلـفــتـھـا و :   یـكـی از كـارگـران نــازنـخ گـفــتـه اسـت گــردن ك

ـازنـخ را ١٨انـد  الشخورھا در تھران نشستـه  مـاه حـقـوق كـارگـر ن
 .اند نداده

 
  ماه است پرداخت نشده٤حقوق كارگران كیان تایر 

ـیــش از   تـن از ١٢٠٠در خـبــرھـا آمـده اسـت كـه حـقـوق ب
 . ماه پرداخت نشده است٤كارگران كارخانه كیان تایر 

 
 ماه حقوق كارگران شھرداری اھواز پرداخت نشده ٤

 است
كارگران شھـرداری مـنـطـقـه :   در خبرھای این ھفته آمده است

ـافـت نـكـرده٤دوم اھواز  یـكـی .   انـد  ماه حقوق معوقه خـود را دری
 اھـواز ٢تنھا در شـھـرداری مـنـطـقـه :  از این كارگران گفته است

ـانـی در قسـمـت فضـای سـبـز، آتـش ٣٠٠بیش از  ـم ـی  كـارگـر پ
ـالـه، سـوپـور  ـالـه و حـمـل زب نشانی، رفت و روب، سـطـلـھـای زب

 .كار میكنند... خیابانھا و 
 

  ماه حقوق معوقه كارگران شركت پروفیل ساوه٦
 كارگر شـركـت پـروفـیـل ٢٠٠٠در خبرھای این ھفته آمده كه 

ساوه كه دارای دو بخش پروفیـل صـفـا و پـروفـیـل سـاوه اسـت و 
ھر دو متعلق به حاج آقا سلیمانی از بزرگتریـن سـرمـایـه دارھـای 

 .اند  ماه است كه حقوقی دریافت نكرده٦ایران میباشند، 
 

 جلوگیری از بازنشسته شدن كارگران
ـا بـھـانـه ـمـه ب ـی ـلـف از  در خبرھا آمده اسـت كـه ب ھـای مـخـت

ـریـفـاف در تـھـران وابسـتـه بـه  بازنشسته شدن كارگران كـارخـانـه پ
ـان جـلـوگـیـری مـی ـی . كـنـد شركت سیمان تھران و تولید كننده سـم

این در حالی است كه اغـلـب كـارھـای مـربـوط بـه ایـن شـركـت 
 .كارھای سخت و زیان آور محسوب میشوند

 
 ماه حقوق ٢٧ھای تو خالی به كارگرانی كه  وعده

 نگرفته اند
ـرھـا آمـده اسـت كـه بـیـش از   تـن از كـارگــران ١٥٠در خـب

ـنـده آجـر و سـفـال كـه در مـنـطـقـه  ـیـد كـن كارخانه سازمـایـه، تـول
ـافـت ٢٧پاكدشت تھران واقع اسـت،   مـاه اسـت كـه حـقـوقـی دری

طی این مدت ھیچ پاسخی بـه كـارگـران داده نشـده و .   اند نكرده
 . مستمرا وعده و وعید داده میشود

 
كارگران پوشینه بافت قزوین بیش از یك سال است 

 حقوق دریافت نكرده اند
ـافـت ٧٠٠در خبرھا آمده است كه  ـنـه ب  كارگر كارخانه پـوشـی

ـافـت  ـیـكـار شـده و حـقـوق دری قزوین بیش از یك سال اسـت كـه ب
 .اند و این كارخانه اكنون به سیلوی گندم تبدیل شده است نكرده

 
 ناامنی محیط كار

 
  متری ١٢اجساد دو چاه کن در چاه 

در خبرھای این ھفته آمـده اسـت كـه دو کـارگـر چـاه کـن 
ـاط خـانـه مسـکـونـی در مـنـطـقـه لـویـزان ١١روز   مرداد در حـی

ـاگـھـانـی دیـواره  ـا ریـزش ن مشغول حفر چاه فاضالب بودند که ب
جـمـشـیـد شـفـیـعـی مـدیـر .    متری گرفتار شدند١٢چاه در عمق 

بـعـد از گـذشـت :   روابط عمومی سازمان آتش نشانی گفته است
ـر مـربـوط .   انـد این مدت زمان قطعا آنھا جان باخته در آخـریـن خـب

نجاتگران آتش نشانـی سـرانـجـام پـس از :   به این حادثه آمده است
 ساعت تالش ھمه جانبه و بی وقفه مـوفـق شـدنـد جسـم بـی ٧٢

جان یکی از این کارگران را از زیر خـروارھـا خـاک خـارج و از 
 .درون چاه بیرون آورند

 
 مرگ کارگر ساختمانی در سنندج

ـنـدج حـاكـی اسـت كـه روز   ١١خبر منتشر شده از شـھـر سـن
ـیـل  ـام کـیـوان فـاتـحـی بـه دل مرداد یک کارگر ساختمانی به ن

ـان  ـم ـقـه ٤نبود امکانات ایمنی در محل کار از یک سـاخـت  طـب
 .در دست احداث سقوط کرد و جان خود را از دست داد

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری

 
معلم محكوم به اعدام، عبدالرضا قنبری به وکیل 

 دسترسی ندارد
ـبـری ١٥در خبرھای روز   مرداد آمده است كه عـبـدالـرضـا قـن

ـان حـوادث پـس  دبیر و عضو ھیئت علمی دانشـگـاه کـه در جـری
ـا یـکـی ٨٨از انتخابات سال   دستگیر و به اتھام ارتباط تلـفـنـی ب

ـایـیـد  از احزاب اپوزیسیون به اعدام محکوم شد، حـکـمـش مـورد ت
در ادامـه .   قرار گرفته و به دایره اجرای احکام ارجـاع شـده اسـت

ـان دادگـاه و در دوره تـجـدیـدنـظـر خـواھـی  آمده است كه در جـری
امکان دسترسی به وکیل انتخابی و مستـقـل نـداشـت و در حـال 

 .حاضر نیز چنین امکانی برای وی وجود ندارد
 

شالق زدن یکی از اعضای ھیات مدیره کانون صنفی 
 معلمان در ساری

ـأت  ـاوش اسـالمـی عضـو ھـی ـتـشـر شـده، سـی بنابه اخبار مـن
ـقـه كـار دارد ٢٤مدیره كانون صنفی معلمان ساری كه   سـال سـاب

ـیـل شـرکـت در حـوادث  به اتھام اخالل در امنیت کشور و بـه دل
 ضربه شالق مـحـکـوم شـد ٧٤ سال زندان و ١بعد از انتخابات به 

ـیـل ٣٧كه این حکم در دادگاه تجدید نظر بـه  ـل ـق  ضـربـه شـالق ت
 .یافت

 پرستاران
 

 تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان شریعتی
ـان شـریـعـتـی در  ـارسـت ـم ـی ـاران ب در خبرھا آمده است كه پـرسـت
ـمـی  ـات عـل اعتراض به تبعیض در پرداخت کارانه بین اعضاء ھـی

ـان روز  ـارسـت ـم ـی  ١٢بیمارستان و کارکنان غیر ھیات علمی این ب
ـراضـی زدنـد مـحـمـد شـریـفـی مـقـدم، .   مرداد دست به تجمع اعـت

ـاره ایـن اعـتـراض گـفـتـه اسـت ـار در ب  ٢٠:   دبیرکل خانـه پـرسـت
ـالـب طـرح کـارانـه  درصد از درآمد بیمارستان که قرار اسـت در ق
ـمـی اخـتـصـاص  ـات عـل به پرسنل پرداخت شود، به اعضا غیر ھـی

ـان بـه اعضـا ٦٥یابد در حالی که  می ـارسـت ـم ـی  درصـد درآمـد ب
ـان و ١٠ھیات علمی بیمارستان و  ـارسـت ـم ـی  ٥ درصـد بـه خـود ب

ـیـز بـه دانشـگــاه اخـتـصــاص داده مـی : مـیـگـویــد.   شـود درصـد ن
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تبعیض زیاد موجود در گروه بـھـداشـت و درمـان کشـور مـوجـب 
ـام کشـور شـده  افزایش موج اعتراض در بین تمام پرستاران در تـم

ـاری بـه  می.   است توان به صراحت گفت فضـای جـامـعـه پـرسـت
 .شدت ملتھب است

 
تجمع پرستاران بیمارستان خمینی دراعتراض به 

 تبعیض در پرداخت کارانه
ـمـع  ـاران مـجـت ـادی از پـرسـت در خبرھا آمده است كه تعـداد زی

ـرآورده ١٥بیمارستانی خمینی صبح روز  ـراض بـه ب  مرداد در اعـت
ـان  نشدن خواسته ـارسـت ـم ـی ـریـت ب ـر مـدی ـابـل دفـت ھای خـود در مـق
ـبـعـیـض در پـرداخـت :   تجمع كننـدگـان گـفـتـه انـد.  تجمع کردند ت

ـلـه  حقوق کارکنان مابین وزارتخانه ھای بھداشـت و عـلـوم از جـم
ـان .   موضوعات اعتراضی پرستاران است ـارسـت ـم ـی ـاران ایـن ب پـرسـت

ـات خـود را مـطـرح  از مدتھا قبل بارھا به صورت شفاھی مطالـب
ـامـه.   کرده بودند ـیـز در ن  ٤٠٠ای کـه بـیـش از  یک ماه قبل ن

امضا داشت به وزیر بھـداشـت، رئـیـس دانشـگـاه عـلـوم پـزشـکـی 
ـار رسـیـدگـی بـه حـل  ـاری، خـواسـت تھران و سازمان نـظـام پـرسـت

ـیـن کـارانـه خـود .  مشکالت خود شده بودند پرستاران به تبعیض ب
ـنـی :   و پزشكان اشاره كرده و گفته اند ـی ـان خـم ـارسـت ـم ـی ـاران ب پرست

در حـالـی کـه .   انـد  ماه است که کارانه خود را دریافت نـکـرده٦
ـاران اسـت٥٠٠ تا ١٠٠کارانه پزشکان  ـر پـرسـت ـراب ایـن تـجـمـع .    ب

 . صبح بدون نتیجه خاصی به پایان رسید١١ساعت 
 

 معلمان
 

 ادامه اعتراض معلمان در مقابل مجلس
 نـفـر از ١٠٠ مرداد آمده است كـه بـیـش از ١١در خبرھای 

کــارکــنــان شــرکــتــی آمــوزش و پــرورش از ســراســر کشــور بــه 
ـابـل ٢٠نمایندگی از حـدود  ـا تـجـمـع مـق  ھـزار ھـمـکـار خـود ب

ایـن .   مجلس اسالمی خواستار جذب در آموزش و پـرورش شـدنـد
یـکـی از .   عده روز یکشنبه نیز در مقابل مجلس تـجـمـع کـردنـد

ــتــه اســت ــان گــف ــنــدگ ــن ــمــع ک ــمــان :   ایــن تــج ــل ــمــعــی از مــع ج
ـان  حق ـیـز صـبـح ھـم التدریسی و آموزشیاران نھضت سوادآموزی ن

مـعـتـرضـیـن .   انـد روز مقابل نھاد ریاسـت جـمـھـوری تـجـمـع کـرده
ـتـدریسـی و شـركـتـی گـرفـتـه  آزمونی از معلمان حـق:   گفته اند ال

ـمـی از ایـن افـراد در ایـن آزمـون  شده كه می ـی بایست بیـش از ن
ـر از یـك سـوم در آزمـون فـوق  قبول می ـت شدند در حالی كه كـم

ـیـن .   پذیرفته شدند معترضین ھمچنین معتقدند كه بـرگـزاری چـن
ـا آمـوزش و پـرورش  آزمونھای تشخیصی برای آغاز ھمـكـاری ب

ـایسـت  و یا ورود از یك مرحله به یك مرحله دیگـر اسـت و نـمـی ب
 .شد از این معلمان چنین آزمونی گرفته می

 
 اطالعیه

 
 علی نجاتی به یک سال زندان محکوم شد

 وسیعا به حكم زندان وی اعتراض كنیم
علی نجاتی عضو ھیـات مـدیـره 
ـپـه و از  ـیـشـكـر ھـفـت ت سندیكای ن
رھبران شناختـه شـده و مـحـبـوب در 
میان كارگران ایـن كـارخـانـه، تـوسـط 

ــه  ــظــر ١٣شــعــب  دادگــاه تــجــدیــد ن
ــال  حــکــومــت اســالمــی، بــه یــك س

 .حبس تعزیزی محكوم شد
ـا شـكـوه  ـراضـات ب جرم علی نجاتی دخالت و شرکت در اعـت

ـپـه در سـال  ـیـشـكـر ھـفـت ت  و ایـجـاد تشـكـلـشـان ٨٥كارگران ن
ـیـن خـاطـر .   سندیكای نیشكر ھفت تپه است  ٦او قبال نیز به ھـم

بـعـد .   ماه در زندان فجر دزفول در اسارت رژیم اسالمـی بسـر بـرد

ـرئـه شـد امـا بـعـد  ـب از آن در دادگاه بدوی جمھوری اسالمی او ت
 دادگـاه تـجـدیـد نـظـر، وی را بـه ١٣از ارسال حكـم بـه شـعـبـه 
این در حالیست كـه عـلـی نـجـاتـی . اند یكسال زندان محكوم كرده
 سال سابقه كار از كـار اخـراج و او ٢٥سه سال است كه با وجود 

ـرنـد ـب ـرا .   خانواده اش در شرایط اقتصادی بسیار بدی بسـر مـی اخـی
ـلـب قـرار  نیز به خاطر سكته قلبی در زندان زیر عـمـل جـراحـی ق

ـنـھـا .   گرفت و ھم اكنون در حـال مـداوا اسـت ـرغـم ھـمـه ای ـی عـل
جنایتكاران جـمـھـوری اسـالمـی عـلـی نـجـاتـی را دادگـاھـی و 

ـایــد بـه ایــن حـكـم و بـه ایــن دادگـاھـھــای .   انـد مـحـكـوم كــرده ب
ـایـد فـورا .   فرمایشی وسیعا اعتراض كرد حـكـم عـلـی نـجـاتـی ب

. و به این ھمه فشار و پـیـگـرد وی خـاتـمـه داده شـود. لغو شود
ـایـد  ـپـه ب علی نجاتی و دیگر كارگران اخراج شده نیشـكـر ھـفـت ت

ـازگـردنـد عـلـی نـجـاتـی و خـانـواده اش .   فورا به سـركـار خـود ب
با تمام قوا علـی نـجـاتـی را .   ھا ھستند شایسته وسیعترین حمایت
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 غالمرضا خانی به ده ماه زندان محكوم شد

ـاھـنـگـی بـرای  بنابر گزارش منتشر شده از سوی كمیـتـه ھـم
ـاخـتـه  ـیـن شـن ایجاد تشكلھای كارگری غالمرضا خانی از فـعـال
ــركــت واحــد، تــوســط  ــای ش ــدیــك ــن شــده كــارگــری و عضــو س
دادگاھھای جانیان اسالمـی بـه ده مـاه زنـدان كـه در سـه سـال 

جرم غـالمـرضـا خـانـی شـركـت .  تعلیق شده، محكوم گردیده است
ـا شـكـوه كـارگـران ٨٨در مراسم اول مـه سـال  ـات ب  و اعـتـصـاب
ـارزاتشـان بـرای داشـتـن تشـكـل ٨٤شركت واحـد در سـال   و مـب
غالمرضا خـانـی در مـراسـم روز جـھـانـی .  سندیكای واحد است

ـر گـردیـد و بـیـش ٨٨كارگر در سال   در پارك الله تھران دسـتـگـی
ـالـت از زنـدان ٥٠از  ـا قـرار كـف  روز در بازداشت بسر برد و بـعـد ب

 .آزاد گردید
باید وسیعا حكم زندان بـرای غـالمـرضـا خـانـی را مـحـكـوم 

بـرگـزاری اول مـاه، حـق اعـتـصـاب و حـق تشـكـل حـقـوق .   كرد
ـایـد  پایه ای كارگران است، حكم صادره برای غـالمـرضـا خـانـی ب

ـایـد .   فورا لغو شود ـاسـی ب ـان سـی ـی كارگران زندانی و ھـمـه زنـدان
ـیـن  پرونده.   فورا از زندان آزاد شوند ھای تشكـیـل شـده بـرای فـعـال

ـایـد لـغـو شـود و  كارگری و فعالین عرصه ھای مختلف مبارزه ب
ـامـی  ـیـن كـارگـری و تـم ھر گونه تھدید و فشار بـر روی فـعـال

 .فعالین سیاسی باید  فورا متوقف گردد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 
بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر در اعتراض به 

دستگیری و تداوم بازداشت فعاالن کارگری و 
 دانشجویی تبریز

حـدود دو مـاه اسـت کـه تــعـدادی از فـعــاالن کـارگـری و 
ـازداشـت شـده ـریـز ب ـب ـا .   انـد دانشجویی در ت ـم ـی شـاھـرخ زمـانـی، ن

 مـحـمـد جـراحـی و سـیـد بـیـوک  پوریعقوب، ساسان واھبی وش،
ای ھستند که گناھی بـه جـز دفـاع از حـقـوق  سیدلر پنج زندانی

ـم ـراض بـه  سـت ـتـکـشـان و اعـت ـاتـی  کارگران و زحـم ـق ھـای طـب
 .اند نداشته

ھـای  آنان در ابتدای بازداشت، بـیـش از یـک مـاه در سـلـول
ـاکـرده  انفرادی در شرایط سخت بازجویی شده ـاھـان ن اند تا بـه گـن

ـراض بـه  اعتراف کنند، به طوری کـه شـاھـرخ زمـانـی، در اعـت
ـازجـویـی، بـه مـدت   روز ٢٦حبس در انفرادی و شرایط سخـت ب

ـا .   دست به اعتصاب غذا زد اکنون بیش از دو ماه اسـت کـه حـت
ـیـفـی  پس از انتقال به زندان عمومی، ھمگی در وضعیت بـالتـکـل

ـرنـد به سر مـی ـا کـنـون ھـیـچ گـونـه اتـھـام .   ب در حـالـی کـه ت

ـتـی و قضـایـی  ـی مشخصی به آنان وارد نشده است، مسئوالن امـن
ـان را بـه  تالش می ـان پـرونـده سـازی کـرده و آن کنند تا برای آن

 .دادگاه بفرستند
ـاسـی  ـان سـی ـی ما خواھان آزادی بدون قید و شرط کلـیـه زنـدان
ـان را در شـرایـط  ـم و نـگـھـداری آن ـی ـان ھسـت ـی از جمله این زنـدان

 .دانیم ھا، مغایر با اصول انسانی و حقوقی می سخت زندان
کانون مدافعان حقوق کارگر بنا به مـنـشـور خـود، فـعـالـیـت 
ـتـکـشـان را حـق  اجتماعـی و دفـاع از حـقـوق کـارگـران و زحـم

ھای آزادی خـواه و حـق طـلـب دانسـتـه و ھـرگـونـه  ی انسان ھمه
ـاتـی در دفـاع  فعالیت در جھت ایجاد تشکل ـق ھای صنفی و طـب

ـاعـی مـی ـم دانـد و  از حقوق زحمتکشان را، حق مسلم فعاالن اجـت
 .کند ھا و آزار فعاالن را محکوم می این گونه دستگیری

 کانون مدافعان حقوق کارگر - ١٣٩٠ مرداد ١٤
 

ھای کارگری و احزاب چپ در دانمارک  اتحادیه
خواھان آزادی فعالین کارگری زندانی در تبریز 

 شدند
ــســتــگـی بــا کـارگــران ایــران ـب ــه ھــم ـت -بـدنــبــال تـالش کــمــی

ـیـز حـزب اتـحـاد چـپ در  دانمارک، اتحادیه ھای کارگری و ن
 .دانمارک خواھان آزادی فعالین کارگری زندانی شدند

ـاطـات در  مرکز ھماھنگی اتـحـادیـه ـان و ارتـب ـم ھـای سـاخـت
ـلـه   شعبه از اتحادیه١٩دانمارک که شامل  ھای مختلـف از جـم

ـان،  ـم ـاش سـاخـت ـق اتحادیه کارگران برقکـار، اتـحـادیـه کـارگـران ن
ـان، اتـحـادیـه فـلـزکـاران  ـم اتحادیه بناھا، اتحادیه کـارگـران سـاخـت

ـاعـی جـمـھـوری  است در نامه. .. و ـم ای به وزیر کار و امـور اجـت
ـاسـت جـمـھـوری  اسالمی ایران، که رونوشت آن به قوه قضائیه، ری
ـیـن  ـاده شـده، خـواھـان آزادی فـوری فـعـال ـیـز فـرسـت و مجـلـس ن

ـریـز شـده اسـت ـب ـر شـده در ت ایـن .   کارگری و دانشجویان دستگـی
ـیـز خـواسـتـه  ای جداگانه از اتـحـادیـه مرکز در نامه ھـای دیـگـر ن

 .است تا خواھان آزادی فوری فعالین کارگری زندانی شوند
ـنـھـاک  ھمچنین اتحادیه ـان کـپ ھای نقاشان و برقـکـاران اسـت

ـا  ھایی جداگانه از جمھوری اسالمی ایـران خـواسـتـه در نامه انـد ت
 .فعالین کارگری دستگیر شده در تبریز را فورا آزاد کنند

ـام  ـارک، بـه ن ـیـسـت دانـم عالوه بر این، یک حـزب سـوسـال
ـیـسـت مشـتـرک( حزب اتحاد چـپ  ـا ل ـنـده در ٥کـه )   ی ـای ـم  ن

ـامـه ـامـات جـمـھـوری  پارلمان  دارد در  ن ـراضـی بـه مـق ای اعـت
حـزب .   اسالمی ایران خواھان آزادی کارگـران زنـدانـی شـده اسـت

ـارک-اتحاد سرخ وچـپ"یا (اتحاد چپ   ١٩٨٩در سـال " )   دانـم
ـیـسـت چـپ، حـزب :   توسط سه حزب چپ گـرا ـال حـزب سـوسـی

ـیـن  ـیـز فـعـال کمونیست دانمارک، حزب کارگران سوسیالیست، ون
 .سوسیالیست مستقل، ایجاد شد

ـلـف بـه کـارزار دفـاع از  با ھمه تـوان در کشـورھـای مـخـت
ـیـه کـارگـران زنـدانـی  فعالین کارگری به ویژه بـرای آزادی کـل

 .در ایران ادامه دھیم
 زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  ٢٠١١ اگوست ٥
 به وزارت کار و امور اجتماعی ایران

ـام٥ما مطلع شدیم که  ھـای شـاھـرخ   فعـال کـارگـری بـه ن
ـا پـوریـعـقـوب و  ـم ـی ـر، ن زمانی، محمد جراحی، سیدبیـوک سـیـدل

ـر شـده٢٠١١ جون ٨ساسان واحبی در تاریخ  ـابـر .   انـد  دسـتـگـی ـن ب
ـیـن کـارگـری،   اطالعاتی که به دست ما رسیده است، ایـن فـعـال

 .اند کاری به جز متشکل کردن کارگران  نکرده
 در ١٩٤٩  ژنـو مصـوب سـال  ٩٨ بر طبق مقاوله نامـه 

باره حق تشکل و مذاکره دستجمعی، این حـق ھـر کـارگـر اسـت 
ـاولــه .   کـه مــتـشـکــل شـود و تشــکـل خــود را ایــجـاد کـنـد مــق

 .ھایی که دولت ایران ھم آنھا را امضاء نموده است نامه
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ـم و ٥ما خواھان آزادی فوری این  ـی  فـعـال کـارگـری ھسـت
ـامـه  ـاولـه ن  ژنـو ٩٨دولت جمھوری اسالمی موظف است به مـق

 .احترام بگذارد) در باره حق تشکل و قراداد دستجمعی (
  آندرس اولسن

 ھای ساختمانی و ارتباطات رھبر مرکز ھماھنگی اتحادیه
 

  به وزارت کار و امور اجتماعی
ما مطلع شدیم که پنـج فـعـال کـارگـری، شـاھـرخ زمـانـی، 
ـا پـوریـعـقـوب و سـاسـان  ـم ـی ـر، ن محمد جراحی، سیدبیوک سـیـدل

 .اند  دستگیر شده٢٠١١ جون ٨واحبی در تاریخ 
ــشـکــل کــردن  ــه جــز مـت ایـن فــعـالــیـن کــارگـری، کـاری ب

 .اند کارگران نکرده
ـامـه   در ١٩٤٩  ژنـو، مصـوب  سـال ٩٨بر طبق مقاوله ن

باره حق تشکل و مذاکـره دسـت جـمـعـی، ایـن حـق ھـر کـارگـر 
ـاولـه .   است که متشکل شود و تشکـل خـود را ایـجـاد کـنـد مـق

 .ھایی که دولت ایران ھم آنھا را امضاء نموده است نامه
ـم و ٥ما خواھان آزادی فوری این  ـی  فـعـال کـارگـری ھسـت

ـامـه  ـاولـه ن  ژنـو ٩٨دولت جمھوری اسالمی موظف است به مـق
 .احترام بگذارد

 باب راسکو
 اتحادیه نقاشان استان کپنھاگ

 
نامه مادر بھنام ابراھیم زاده،زندانی سیاسی به 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور 
 ایران

 گزارشگر ویژه حقوق بشر
 آقای احمد شھید

ـا .   من یک مادر ایرانی ھستم ـانـده ت ـم مادری که چـیـزی ن
ـادی را از ایـن  یک قرن را تجربه کند، مادری که خـاطـرات زی
ـراه بـوده  ـریـن مـلـت ایـران ھـم سرزمین به یاد دارد و با تلـخ و شـی

ـا مـاتـم بـزرگـان .  است با کودکان ایـن مـرز و بـوم خـنـدیـده و ب
ـم .   اشک ریخته است اما به خاطر وطنم و مـردمـم دم فـرو بسـت
ـنـده شـود تا انتظارات نسل ھـمـچـون .   ھای گذشته سـرمـایـه راه آی

شمع سوختم تا ظلمت و سیـاھـی را از زنـدگـی بـزدایـم و دامـان 
ـرم پـنـج .   مادرانه را خالصانه ماوای فـرزنـدانـم کـردم حـاصـل عـم

فرزند است و تمام عشقـم ایـن بـوده کـه فـرزنـدانـی پـاک و در 
ـام را در ھـم  خدمت جامعه تربیت کنم با چه مشقـت ـان و ن ھـا ن

ـانـی  گره زدم تا نه ناممان را در گرو نانی گذاریم و نـه حسـرت ن
 .غرورمان را لکه دار کند 

من یک مادر ایرانی ام، یک شھروند دھـکـده جـھـانـی امـا 
توانم مانند برخی از مادران این کره خـاکـی شـبـھـا را  امروز نمی

ـنـد .   بدون اشک و آه به صبح برسانم آری امروز مـن ھـم بـه مـان
ـم  دیگر مادرانی که فرزندان شان در پشت میله ـتـی و ظـل ھای بی عـدال

 .رسانم  اند شبھا را تنھا با اندوه به صبح می گرفتار شده
بیش از یکسال است که با دلھره ھر لحظـه گـوش بـه زنـگـم 

امـا ھـنـوز پسـرم در زنـدان .   تا روزی خبر آزادی فرزندم را بدھنـد
ـرد بـه سـر مـی ھــای صـنـفـی بــرای  آن ھـم بـه جــرم فـعـالـیـت.   ب

ھـایـش بـرای کـودکـان  کارگران و ھمین طور به خـاطـر فـعـالـیـت
ـام دفـاع از .   سـوزم من در این انتظار مـی.   کار جـرم فـرزنـدم بـھـن

اکنون بـیـش از یـکـسـال اسـت کـه .   کودکان کار و خیابان است
 سـالـه ٧٠بینم؟ آیا ایـن حـق یـک مـادر  ھر شب خوابش را می

ـا صـبـح تـر  است که در سوگ بی گناھی فـرزنـدش چشـمـش ت
مگر فرزند من چه جرمی مـرتـکـب شـده اسـت؟ وی در .   باشد

ـلـه  ـیـه یـک زنـدانـی از جـم ـام حـقـوق اول تمام ایـن مـدت از تـم
مرخصی و حق تماس تلفنی و مالقات حضـوری بـی بـھـره بـوده 

 .است
 آقای احمد شھید
ـیـت و  من از شما می خواھم در راستای اھداف صـلـح و امـن

ـان را بـرای آزادی فـرزنـدم انـجـام  تامین حقوق انسـانـی تـالش ت
جـرم فـرزنـد مـن .   دھید و صدای ما را به گوش جھانیان برسانید

ـان بـوده  ـاب ـیـت و کـودکـان کـار و خـی فقط و فقط دفاع از انسان
 .است

 با تشکر
 مادر بھنام ابراھیم زاده

 
کارگران نفت شیواشوک اعتصاب : كردستان عراق

 کردند
ـاالیشـگـاه نـفـت شـیـواشـوک بـرای ٢٣٣  تن از کـارگـران پ

ـاعـث تـوقـف  تحقق مطالبات شان بـه اعـتـصـاب دسـت زدنـد و ب
ـات خـود را بـه مـدیـریـت . تولید شدند این كارگران پیشتر مـطـالـب

ـاتشـان بـی جـواب مـانـد ـب . شرکت اعالم كرده بـودنـد؛ امـا مـطـال
ـائـی کـارگـران دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و  بدنبال این بی اعتـن

 . خواستار اجرای فوری خواستھایشان شدند
ــنــد از افــزایــش  ــارت ــران عــب ــات کــارگ ــب بــخــشــی از مــطــال
ـالـت جـاده  دستمزدھا، تامین برق محـل سـکـونـت کـارگـران، اسـف

ـاسـب ـامـیـن شـرایـط مـن تـر کـار و زنـدگـی  منتھی به شرکت، ت
ـات  برای کارگران بومی ھمانند کارگران خارجی کـه از امـکـان

ــد، اخــتـصــاص پــروژه ــشـتــری بــرخـوردارن ـی ھـای خـدمــاتـی بــرای  ب
ـان ایـن اعـتـصـاب .   روستاھای اطراف مـنـطـقـه کـارگـران در جـری

 . مانع رفت و آمد تانکرھای حامل سوخت در این منطقه شدند
ـاس فـرھـاد عـزیـز، مـدیـر شـرکـت نـفـت  بنا به اظھارات عـب
ـان کـارگـران  ـا کـنـون مـذاکـره مـی شیواشوک گفته است كـه ت

 .اعتصابی و مدیریت به نتیجه نرسیده است
 

  نفر٣٠٠٠٠به اخراج  HSBCتصمیم بانك : انگلستان
ـا  HSBCبانـك  BBCبه گزارش  ـانـک اروپ ـریـن ب بـزرگـت

ـیـروی ٣٠٠٠٠روز اول اگوست اعالم کرد تصمیـم دارد   تـن از ن
ـات ایـن  گـفـتـه.    اخراج بـکـنـد٢٠١٣کار خود را تا سال  انـد شـعـب

ھای روسیه و لھستان کامال تعطیل مـیـشـونـد و  بانک در کشور
ـیـز بـه فـروش ٣  شرکت بیمه که سودآوری کـمـتـری دارنـد را ن

ـار ١٠این تعداد .   میرسانند  درصد نیروی کـار ایـن شـرکـت بشـم
 . آید  می

ـاسـتـی اسـت کـه از طـرف  سیاست کـاھـش ھـزیـنـه ھـا، سـی
گـویـنـد چـون سـودشـان   آنھا می.   موسسات مختلف دنبال میشود

ـیـروی کـارشـان را  افت پیدا کـرده، راھـی جـز کـاھـش تـعـداد ن
 .ندارند
 
اعتراض و راه بندان در سه شھر توسط : مصر

 کارگران
ـبـه  AL MASRY AL YOUMبه گزارش   ٣١روز یـکـشـن

در .   ژوئیه سه شھر مصر شاھد اعتراض ھـمـزمـان کـارگـران بـود
ـلـویـزیـون دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و  قاھره کارمـنـدان رادیـو و ت
خواھان افزایش دستمزد و اخـراج وزیـر اطـالعـات اسـامـه ھـیـکـل 

ـمـت .   شدند در شھر اسیوط کشاورزان در اعتراض بـه افـزایـش قـی
ـیـس   -کود، اتوبان قاھره  ـل اسیوط را بستند که بعد از مـداخـلـه پ

با سنگ با پلیس درگیر شدند و نیروھای پلـیـس را مـجـبـور بـه 
در شھر القصـر سـاکـیـن یـک مـنـطـقـه در .   عقب نشینی کردند

ـ اسـوان را  ـ  ـان اقصـر ـازلشـان اتـوب ـاغ مـن اعتراض به قطع آب و ب
ھـا بـدون اجـازه  اند این خـانـه مقامات محلی گفته.   مسدود کردند
 .اند و حق استفاده از آب و برق را ندارند دولت بنا شده

 
 اعالم حکومت برای افزایش دستمزدھا: بحرین

ـبـه  GULF DAILY NEWSبه گزارش   اوت ١روز دوشـن
ـا  حکومت بحرین اعالم کـرد کـه حـقـوق کـارمـنـدان دولـت را ت

ـا سـقـف ٣٦.٥سقف  ـازنشـسـتـگـان را ت  درصـد ٣٧.٥ درصد و ب
ـرراتـی را بـرای .  افزایش خواھد داد ـار ایـن، مـق ھمچنیـن در کـن

بـھـبـود وضـعـیـت زنـدگـی شــھـرونـدان در دسـتـور کـارشـان قــرار 
 . خواھند داد

اعتراضات چند ماھه اخیر مردم، توانسته اسـت دولـت را بـه 
درجاتی مجبور به پذیرش خواستھای مردم بـکـنـد، ولـی ایـنـکـه 

ـراضـات  شـان  این اقدامات تا چه حد بتواند مردم را از ادامـه اعـت
تـن دادن حـکـومـت بـه .   منصرف کند را باید منتظر ماند و دیـد

ـراضـاتـی اسـت کـه  گوشه ھایی از خواستھای مـردم در اثـر اعـت
ـان دارد قـبـال دولـت .   ھم اکنون چندین ماه است در بـحـریـن جـری

 ھـزار خـانـه مسـکـونـی بـرای ٥٠اعالم کـرده بـود کـه تـعـداد 
کـنـد و حـاال بـه  کسانی که صاحب مسکن نیستند، تھـیـه مـی

 .یکی دیگر از خواستھای مردم تن داده است
 
 Changshaاعتصاب رانندگان قطار در : چین

روز ســه  CHINA LABOUR BULLETINبــه گــزارش 
ــه  ـب ــه عــدم   اوت صـد٢شـن ھــا کــارگـر راه آھـن در اعـتــراض ب

ـنـده شـیـفـت  دریافت دستمزد بابت اضافه کاری و کار خسته کـن
ـا .   کاری، اعتصاب کـرده و دسـت بـه تـجـمـع زدنـد ـامـات ب مـق

شنیدن خبر به سرعت ھیئتی را برای بـررسـی مـوضـوع بـه جـمـع 
اعتصاب کنندگان فرستادنـد و کـارگـران بـعـد از گـرفـتـن قـول 
مساعد از مقامـات بـرای حـل مشـکـالتشـان ظـرف یـک مـاه، 

گـویـنـد چـون کـار   کـارگـران مـی.    شب متفرق شدند١١ساعت 
ـیـدھـد،  ـم شیفت کاری به آنھا اجازه خواب و استراحت کافـی را ن
ـنـد کـه ایـن  ـنـدگـی خـواب آلـود ھسـت در اغلب مواقع ھنگام ران

 .میتواند بسیار خطرناک برای خودشان و مسافرین قطار باشد
 
 میلیون نفر از کارمندان بانک ١اعتصاب حدود : ھند
 ھا

بـه دعـوت جـبـھـه مـتـحـد  TIMES OF INDIAبه گزارش 
ــوك  اتـحـادیــه ـن ــعـه  (UFBU)ھـای ب  ١ اوت حـدود ٥روز جـم

ـاط کشـور  میلیون کارمند بانک ـق ـامـی ن ـلـف از تـم ھای مـخـت
اعتراض آنـھـا بـطـور عـمـده بـه اسـتـخـدام .   دست از کار کشیدند

ـیـن خـواھـان  کارمندان موقت، خصوصی کردن بانک ھا و ھمچـن
ـا خصـوصـی کـردن .    روز کار در ھفته ھستند٥ مخالفت آنـھـا ب

ـاری از  بانک ھا از این زاویه است که نگران از دسـت دادن بسـی
ـنـد ـادی از کـارمـنـدان ھسـت رئـیـس .   مزایا و بیکار شدن تعداد زی

ـنـوك  ھیأت مـدیـره جـبـھـه مـتـحـد اتـحـادیـه ، (UBFU)ھـای ب
VENKATAACHALAN  ــرای ــادیــه ب ــتــه اســت ایــن اتــح گــف

 اوت جـلـسـه خـواھـد ١٠تصمیم گیری در باره اقدام بـعـدی روز 
 .داشت

ـانـک ھـای دولـتـی، خصـوصـی و  این اعتصاب کارمنـدان ب
ـنـد را در بـر  ھای خارجی شعبات بانک که در ھـنـد فـعـال ھسـت

 .*گرفت می

 اخبار بين المللی


