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 آبادان
 ٧ صفحه    

 به این توحش باید 
 پایان داد

ـنـدر  "  ـفـجـار ب ھیچ كارگری در ان
ــه نشــده اسـت   ــن  ".  امـام كشــت ای

ـنـا   ـل سرتیتر خبری سایت دولتی ای
ــجــار در   ــعــد از انــف   ١٥ در روز ب

ـر ایـن  .   مرداد است  سـپـس در زی
سرتیتر چنین گزارش میشـود كـه  
در جریان این انفجار سه کشـتـه و  

.  مجروح بر جای مانـده اسـت ١٥ 
بعد از آن گزارش داده میشود كـه  

ــــب  ـی ــــمــــامــــی آســـ ــــدگــــان،    ت دی
ھای ایستگاه شـمـاره دو    نشان   آتش 

) ره ( پتروشیمی بندر امام خمینی  
خالصه اینكه تمام تـالش  .  اند   بوده 

ـیـن    ـبـاطـی ب اینست كه ھر نوع ارت
ـراژدی انسـانـی   جانباختگان این ت
. با كارگران پتروشیمی قطـع شـود 

ـر بـه آن   ـت ـن ـی موضوع چیست؟ پای
 .خواھم پرداخت 

اما اجازه بدھید كه خبر را بـا  
گــزارش ســایــت اتــحــاد، ســایــت  

ـبـال   ـران دن اتحادیه آزاد كارگران ای
بنا بر گزارش این سایت در  .  كنیم 

انفجار بندر امـام سـه كـارگـر بـه  
ـرتضـــی   ــ ـــد م ـی ــ اســـامـــی  س

سعـیـد    نژاد،  عبدالنور بنی   موسوی 
و محمد حمیدی جان خـود را از  
دست میدھند و در ھمان گـزارش  
اسامی كارگران مصـدوم و درجـه  
سوختگی و وضعیت جسمانی ھـر  

سپـس ایـن  .  یك گزارش شده است 

 تعداد جانباختگان انفجار پتروشیمی
  به شش نفر رسید

ـنـكـه   شھال دانشفر  ـبـل از ای تغییر دنیا، بسیار ق
ماركس این آرزوی دیرینـه بشـر را  

ـیـا را فـقـط  " در   فالسفه تاكنون دن
ـر   ـی تفسیر كرده اند، مسئله اما تـغـی

ــد، آرزوی  "  آن اســت  ــن ــرمــولــه ك ف
ــوده اســت  نــظــام  .  اصــلــی انســان ب

سرمایه داری و به تبع آن، دنیـائـی  
كه زیر سلطه این نظام است، اكنـون  
ـرقـابـل انـكـاری   به یك بن بست غی

ایـن بـن بســت  .  دچـار شـده اسـت 
حاصل آخرین بحران این نظام اسـت  
ـرون رفـت   ـرای ب كه چشم اندازی ب

 .از آن در افق نیست 
ـیـش روی، بـه بـھـانـه   نوشته پ
استعفای یكی از قھرمـانـان چـنـد  
ـریـل نـادو   ماه گـذشـتـه مـن، گـاب

-Gabriel Nadeau)دوبـویـس  
Dubois)   ـریـن سخنگوی رادیكالت

تشكل دانشجویان در اسـتـان كـبـك  
است كـه در   (CLASSE)كانادا  

چند ماه گذشته سازمانده اصـلـی  
ـیـه دولـت   اعتراضی رادیكال بر عـل
. حزب لیبرال این استان بـوده اسـت 

گابریـل در سـاعـات پـایـانـی روز  
 اوت در نـامـه ای،  ٨ چھارشنبه  

ــرد  . اســتــعــفــای خــود را اعــالم ك
اقدامات سركوبگرانه دولـت اسـتـان  

ـیـز  ٧٨ كبك، كه شامل مصـوبـه    ن
می باشد؛ مصوبه ای كـه عـمـال  
رھبران اعتراضات دانشجویان را بـا  
ـنـد،   ـرو مـی ك اتھامات جنائی روب
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 !زلزله در آذربایجان
 

ـرزانـد ٦.٢ امروز، زلزله ای به قدرت بیش از   .  ریشتر شھرستان اھر، ورزقان و  کلیبر و مناطق اطراف را بشـدت ل
 نفر مـجـروح شـده انـد،  ١٣٠٠  نفر کشته و  ١٨٠ تا این لحظه، طبق آمار رژیم تنھا در ساعات اولیه زلزله حداقل  

ھزاران نفر آواره شده و تـعـدادی  .  روستا با خاک یکسان شده اند ٦  درصد ویران شده و  ٨٠  روستا تا  ٦٠ نزدیک  
 . زیر آوار مدفونند 

اکثر خانه ھای منطقه کوچکترین مقـاومـتـی در مـقـابـل  . شکی نیست که ابعاد فاجعه بسیار بیشتر است 
ـم در  . ( کل منطقه بشدت از امکانات درمانی و پزشکی محروم اسـت . زلزله ندارند  ـنـده رژی طـبـق اطـالع نـمـای

مھتر از ھمه، امدادھای اولیه و بـالفـاصـلـه در ھـنـگـام  .) ورزقان، در این شھر حتی یک بیمارستان وجود ندارد 
ـیـھـوده اسـت  رسـانـه  .  زلزله میتواند مانع گسترش تلفات انسانی شود که چنین انتظاری از حکومت اسالمـی ب

ـیـازی بـه اعـزام  .  ھای حکومت درباره ابعاد فاجعه دروغ میگویند  ـنـد ن مقامات حکومتی با وقـاحـت مـیـگـوی
 . نیروھای امدادی بیشتر نیست و ھمه چیز روبراه است 

ـم را   ـتـوان رژی مردم انساندوست باید وسیعا به کمک مردم آسیب دیده بشتابند و تنھا بدینطریق است که مـی
تنھا با حضور گسترده مردم در مناطق زلزله زده و اطالع رسانـی وسـیـع تـوسـط مـردم  . ھم وادار به کمک کرد 

ـراض مـردم  .  است که رژیم مجبور میشود سر کیسه را شل کند و به مردم زلزله زده کمک کند  تنھـا بـا اعـت
 . در آذربایجان و سراسر کشور، حکومت جنایتکاران مجبور به اعزام نیرو و امکانات به منطقه میشود 

حزب کمونیست کارگری صمیمانه با خانواده ھای جانباختگان این فاجعـه و مـردم آسـیـب دیـده مـنـطـقـه،  
ھمدردی اعالم میکند و مردم منطقه و مردم در آذربـایـجـان و سـراسـر کشـور را فـرامـیـخـوانـد کـه بـا اعـزام  
گروھھای کمک رسانی به تک تک مناطق آسیب دیده، با نگھداری بی خانمان ھا در خانه ھای خـود، بـا  
ارسال خوراک و پوشاک و با اعزام تیم ھای درمانی و به ھر طریق ممکن دیگر، بـه یـاری ھـمـنـوعـان خـود  

 . بشتابند و تلفات و درد و رنج مردم منطقه را کاھش دھند 
ـر   ـرای سـاخـتـن خـانـه ھـای بـھـت ـری ب اگر خانه ھای مردم از خشت و گل نبود، اگر مردم امکانات بیـشـت
ـنـه ھـائـی   میداشتند، اگر فقر نبود، اگر امکانات درمانی بیشتری در منطقه بود، اگر گوشه کوچکی از ھـزی
ـنـان مـیـشـود،   که صرف سرکوب مردم، صرف دزدی اوباش اسالمی و صرف کمک به بشار اسد و حزب اله لب

جمھـوری اسـالمـی  .  صرف زندگی مردم شده بود زلزله ای با این قدرت کوچکترین آسیبی به مردم نمی رساند 
ـنـھـا   و نظام کثیف سرمایه داری که جنایتکاران حاکم با چنگ و دندان آنرا نگھداشته اند، عامل مستقیـم و ت

ـم دزدان و سـرکـوبـگـران  . عامل این فاجعه است  ـیـه رژی ـر عـل باید این واقعه را نیز به اعتراض ھرچه گسترده ت
 . تبدیل کرد 

 
 سرنگون باد جمھوری اسالمی 
 حزب کمونیست کارگری ایرن 
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 3 ٢٢٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــر   ــد ب ــی ــاك تشــكــل كــارگــری بــا ت
خواستھایی در حمایت از خـانـواده  
ــتــگــان و مصــدوم   ــاخ ــب ھــای جــان
شدگان این اتفـاق نـاگـوار مـراتـب  

 . ھمدردی خود را اعالم میدارد 
بعد از آن بنا بر آخرین اخبار از  
سایت ایلنا،  تعداد جانباختگان بـه  

 نفر رسیـده  و وصـعـیـت دیـگـر  ٦ 
مجروحین از جملـه مـحـمـد امـیـن  
ـم   دانشی و عبدالسید نـامـری وخـی

 .گزارش شده است 
بدین ترتیب می بینیم كـه بـاز  
ــرمــایــان و   ھــم ســودجــوئــی کــارف

ناامنی محـیـط کـار از كـارگـران  
قبل از ھر چـیـز  .   قربانی میگیرد 

ــه   ــن كــارگــران را ب ــن ای ــاخــت جــانــب
ــه كــارگــران   ــواده ھــایشــان، ب خــان
ــر و ھــمــه   ــمــی مــاھشــھ ــی ــروش ــت پ
ــیــت   كــارگــران و مــردم ایــران تســل

 .میگویم 
باید به چنین كشتاری، وسیعـا  

در انفجار بنـدر امـام  . اعتراض كرد 
  ٦ ماھشھر ھمانطور كه اشاره شد   

كارگر جانباختـه انـد، تـعـدادی از  
آسیـب دیـدگـان در خـطـر مـرگ  

ــبــری   ــر خ ــت ــرتــی ــد، امــا س ــن ــت ھس
جمھوری اسالمی اینست كه ھیچ  

چـون  .  كارگری كشته نشـده اسـت 
این جانباختگان و صدمه دیـدگـان  
از كاركنان آتش نشانی بـوده انـد و  
رژیم با انعكاس خبر به این شـكـل  
میكوشد ھـزاران كـارگـر مـجـتـمـع  
بزرگ پتروشیمی ماھشھر  را از  

ــگــاھــدارد  ــرای  .   مــوضــوع دور ن ب
اینکه  جمھوری اسالمـی  از بـه  
میدان آمـدن دوبـاره ایـن كـارگـران   

ـم دارد  ـی خصـوصــا رژیــم قــدرت  .  ب
مبارزات متحد آنان را در دو سـالـه  
اخیر و تحمیل خواست كوتـاه شـدن  

دست پیمانكاران را  تجربه كرده  و  
ـیـن   بیم دارد كه ایـن بـار حـول چـن
ــزرگ   ــمــع ب ــت ــاقــی ایــن مــج ــف ات

امـا  .   كارگری بـه تـكـان در آیـد 
ـفـجـار   بطور واقعی جانباخـتـگـان ان
ـنـد كـه   بندر امام، كارگرانـی ھسـت

اینھا كاركنان آتـش  . كارشان اینست 
نشانی و ھمواره خط جلـوی خـطـر  

آنھم در حاكمیت جمھـوری  .  ھستند 
اسالمی كه  بخاطر حمایـت ھـای  
بیدریغش از كارفرمایان و صاحـبـان  
ـر از   سرمایه، محیط ھـای كـار پ

و كارگران از داشـتـن  . ناامنی است 
ھرگـونـه تـجـھـیـزاتـی مـربـوط بـه  
ـری از سـانـحـه و كـمــك   ـیـشـگـی پ
رسانی محرومند و در نتیجه خـطـر  
این بخـش از كـارگـران را كـه در  
ـنـد،   صف جلوی كمك رسانی ھسـت

ـرایـن جـا  .  بیشتر تھدید میكند  بناب
دارد كه خانواده ھای جانباخـتـگـان  
ــدر امــام  و صــدمــه   ــن انــفــجــار ب
ــاق نــاگــوار بــا   ــف ــدگــان ایــن ات دی
ھمـدردی و ھـمـبـسـتـگـی وسـیـع  
ھزاران كارگر پتروشیمی مـاھشـھـر  

 .پاسخ گیرد 
جمھوری اسالمی كه ھـر نـوع  

اعتراض و مبارزه ای را سـركـوب  
میكند و كارگران را بخاطر داشتـن  
تشكلشان و بخاطر دفاع از حـق و  
ــر و زنــدانــی   ــی حــقــوقشــان دســتــگ
میكنـد، جـمـھـوری اسـالمـی كـه  
ـرای ایـجـاد   دست كارفرمایـان را ب
شــرایــط بــرده وار كــار و تــبــدیــل  
ــگــاه   ــل ــه قــت ــط ھــای كــار ب مــحــی
كارگران باز گذاشته است، مسبـب  

ــی اســت  ــایــت ــن جــن ــی ــی چــن . اصـل
جانباختن كارگران در محیط ھـای  
ــخــاطــر ســودجــویــی ھــای   كــار ب
كارفرمایان و دولـت حـامـی شـان  

یك جنایـت آشـكـار اسـت و بـایـد  
ـرد  ـرار گـی . مورد پیگرد قانـونـی ق

در عین حال اتفاق ناگواری كه در  
ـروشــیـمــی بــنـدرامــام روی داده   ـت پ
ـر خـواسـتـھـا و   است، بـار دیـگـر ب
ــد   ــاكــی ــوری زیــر ت ــات ف ــدام اق

 :  میگذارد  
ــراه بــا خــانــواده ھــای    -١  ھــم

ـفـاق   كارگران جانباخـتـه در ایـن ات
ناگوار، باید  یاد آنان را ھر چه بـا  
ـر گـرامـی داشـت  و بـا    شكـوھـت
نصــب عــكــس ھــایشــان در كــل  
مجتمع یادشان را بعنوان سندی از  
جنایات كارفرما و دولت و تـوحـش  

 .  سرمایه داران زنده نگاھداشت 
ـراضـی    -٢  تھیه طوماری اعـت

و تاكید بر خواستھایی در حـمـایـت  
از خانواده ھای كارگران جانبـاخـتـه  
و كارگرانی كه صدمه دیـده و یـا  
دچار از كار افـتـادگـی شـده انـد،  
سـطـح دیـگــری از ھـمــبـســتـگــی  
ھزاران كارگر پتروشیمی مـاھشـھـر  
ـتـوانـد   ـفـجـار مـی با قربانیـان ایـن ان

از جمله این خواستھا یـکـی  . باشد 
اینست که كارگران آسیب دیـده در  
انفجار باید به ھزینـه کـارفـرمـا و  
دولت با بھترین امکـانـات مـوجـود  

ـران یـا خــارج کشـور تـحــت   در ای
ـرنـد و تـا   مداوای کامل قرار گـی
ھنگامیكه امكان بازگشت به كـار  
خود را ندارند حقوق كامل بـه آنـان  

ھمچنین كـارگـرانـی  .  پرداخت شود 
كه دچار از كار افتادگی مـیـشـود  
باید تمام عمر زیر پـوشـش تـامـیـن  

و  .  اجتماعی و درمانی قرار گیرند 
ــوادھـــای   ــان ــه خ ـــک ــاالخــره ایــن ب
كارگرانی كه در این اتفاق نـاگـوار  
نان آور خود را از دسـت داده انـد،  
باید زیر پوشش تامیـن اجـتـمـاعـی  

البته نه صرفا تـامـیـن  .  قرار گیرند 
اجتماعـی جـمـھـوری اسـالمـی و  
ـلـكـه از   دست بگریبان فقر بـودن، ب
زندگی انسانی كه خـواسـت ھـمـه  

 .كارگران است برخوردار باشند 
اما  آخرین نكته و تاكید مـھـم  
اینست كـه ایـمـنـی مـحـیـط كـار  
مساله جـان و زنـدگـی كـارگـران  

ــمــی  .  اســت  ــی انــفــجــار در پــتــروش
ماھشھر یك تراژدی ناگوار و یـك  

باید كارگران در كـل  .  ھشدار است 
مجتمع در مورد ایـن مـوضـوع بـه  

مـجـمـع عـمـومـی  .  بحث بنشیننـد 
شان را تشكیل دھـنـد و از مـیـان  
ــازرســی   ــاتــی را بــرای ب خــود ھــی
محیط كارشان بـه لـحـاظ ایـمـنـی  
تعیین كنند و تـمـام مـواردی كـه  
ناقض امنیت و سالمتی آنان اسـت  
را روشــن كــرده و خــواھــان رفــع  
. فوری تـمـامـی آن مـوارد شـونـد 

ـنـد كـه   ـن اولتیماتوم دھند و اعالم ك
ـیـن   اگر در مھلتی كه كارگران تعـی
ـنـد در مـورد مـوارد نـاقـض   میكن
ایمنی محیط كار اقـدامـی نشـود،  

 . دست از كار خواھند كشید 
ـفـاقــی   ــدر امـام ات ـن ـفـجــار ب  ان

ـیـسـت  مـحـیـط  .   منحصر به فرد ن
ھای كار به قتلگاه كارگران تبدیـل  

ـرده  . شده است  با اعتراضاتی گسـت
باید جـلـوی  ایـن تـوحـش و ایـن  

 .  جنایت آشكار را گرفت 

  تعداد جانباختگان انفجار پتروشیمی به شش نفر رسید

 ١ از صفحه  
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دلیل استعفای گابریل عنـوان شـده  
 .است 

 سالـه،  ٢٢ گابریل نادو دوبویس  
برای جنبش رادیكال مردم كـبـك و  
ـر   ـی ھمه كسانی كه دلشان برای تغی
در كانادا می طپـد، یـك قـھـرمـان  

استقامت و سازماندھی ای  .  است 
را كه او چھره اش شده است، قابل  

ـم  .  تقدیر است  من شخصا نمـی دان
كه اگر كـس دیـگـری بـا آن سـن  
نسبتا كم و بـی تـجـربـگـی و در  
ـر ضـرب رسـانـه   ـم زی عین حال دائ

ـرف " ھـــای   بـــودن، در آن  "  بـــاشــ
موقعیت قرار می گرفت، چگونـه  

ـریـل  .  برخورد می كرد  نباید به گـاب
خرده گرفت كه چرا چنیـن كـاری  

این یادداشت كـوتـاه  . كرد ) استعفا ( 
ــی كــه   ـل قصـد وارد شـدن بـه دالئ
ایشان را وادار به اسـتـعـفـا كـرده و  
حتی درباره اعتراض بـه اصـطـالح  

مـی  . دانشجویان استان كبك نیست 
ـر   ـی خواھم به آنچه كه شـانـس تـغـی
ـنـد، اشـاره   دادن دنیا را كم مـی ك

 .ای كوتاه بكنم 
 

 یك تجربه
بدون شك ھر كدام از مـا مـی  
تواند نمونـه ھـایـی از اسـتـعـفـای  
رھبرانی از كـاری و یـا پـا پـس  
كشیدن در یك موقعـیـت حسـاسـی  
را، به یاد بیاورد و برایش افسـوس  

شخصا درگیر اعـتـصـابـی  .  بخوریم 
ــك  )  ١ (  ــه ی ــودم كــه گــرچــه ب ب

پیروزی نسبی منجر شـد، امـا در  
پروسه منتھی شدن به آن پیـروزی،  
ــن و كــادرھــای   ـی ـبــران و فــعــال رھ
ـقـش   زیادی را كـه در مـراحـلـی ن
مھمی را ایفا كردند، با استعـفـا از  

مـحـیـط كـاری كـه آن  .  دست داد 
اعتصاب مشخص در آن در جـریـان  
بـود، نسـبـت بـه شـھـرداری شـھــر  

و به تبـع  .  تورنتو بسیار كوچك بود 
آن، قدرت كارگران در تأثیرگـذاری  
ـر   ـرت ـتـا كـم اث و تشكل آن ھـم نسـب

ـتـو  .  بود  ھر كسی كه با شھـر تـورن
ــا   ــار دور ب ــی ــتــی از راھــی بس ح
ـیـه   مدیای امروزه آن آشـنـایـی اول
داشته باشد، می تواند حدس بـزنـد  
كه این شھر چه جـایـگـاه بـزرگـی  

ــصــاد و ســوخــت و ســاز   در اقــت
 .اقتصادی و سیاسی كانادا دارد 

كارگران شھرداری شھر تورنتـو  
ــن بــار دســت بــه   ــدی ــن ــنــون چ ــاك ت

) ٢ . ( اعتصابات مـھـمـی زده انـد 
 این كـارگـران  ٢٠٠٠ اعتصاب سال  

برای ھدف این نوشته قابـل تـأمـل  
كارگران شھرداری تورنتـو  .  تر است 

ــال   ــوك ، در  ٧٩  و  ٤١٦ در دو ل
اتحادیه كارگران خدمات عمـومـی  

. متشكل ھستند  (CUPE)كانادا  
ـیـشـواز  ٧٩ لوكال    بـا قـدرت بـه پ

 رفــت و  ٢٠٠٠ اعــتــصــاب ســال  
كمیته اعتصاب قدرتـمـنـد، فـعـال،  
پویا و دست اندركار، كه عمدتـا از  
ـیـسـت بـود،   فعالین چپ و كـمـون

رھبری اتحادیه، و نـه  .  سازمان داد 
ــان   ــصــاب، در جــری ــه اعــت ــت كــمــی
مذاكرات با شھرداری، متوجه ایـن  
ـیـش از   موضوع شد كه كارگـران ب

ـنـد  ـل ایـن دخـالـت كـه از  .  حد دخی
طریق ھمین كمیتـه اعـتـصـاب كـه  
اعضای آن ھمه رھبران معتمـد در  
ــن اعضــای   ــی مــحــل كــار و در ب
ـنـد   اتحادیـه بـودنـد، مـانـع زد و ب
ـریـت مـی   رھبران اتحـادیـه و مـدی

ـتـه  .  شد  یكی از كارھایی كه كـمـی
اعتصاب می كرد، اطالع رسـانـی  

ـتـه  " روزانه از طـریـق   ـتـن كـمـی بـول
یكی از كـارھـایـی  .  بود " اعتصاب 

كه این كمیته اعتصاب در دسـتـور  
ـثـی كـردن   خود گـذاشـتـه بـود خـن
كارگرانی بود كه احتمال شكـسـتـن  

در  .  اعتصاب از آنـھـا مـی رفـت 
اعـتـصـاب  ( جریان اعتصاب قبلـی  

،  ) ٢٠٠٠ قبل از اعـتـصـاب سـال  
كمیته اعتصاب مطلب كـوتـاه جـك  

" اعتصاب شكـن " لندن تحت عنوان  
(The Scab)   ــكــی از را در ی
ــه  " شــمــاره ھــای   ــت ــن كــمــی ــولــت ب

ـتـی  .  چاپ كرده بـود "  اعتصاب  وق
  ٢٠٠٠ كه كمیته اعـتـصـاب سـال  

را  "  اعتصاب شـكـن " خواست ھمین  
در یكی از بولتـن ھـایـش تـجـدیـد  
ـفـت یـكـی از   چاپ كند، با مخال
كـارمـنـدان اتـحـادیـه ــ كـه عضــو  
اتحادیه نبود و قاعدتا حق دخـالـت  
در امور اتحادیه را نبایـد بـه خـود  

جـك  " می داد ـ روبرو شد كه مثال  
لندن در ایـن مـطـلـب بـه مـذھـب  

توھین كرده و این مـوضـوع بـاعـث  
"! تفرقه در بین كارگران مـی شـود 

كمیته اعتصاب بر درج این مطـلـب  
ـری  .  اصرار داشت  موضوع بـه رھـب

اتحادیه و لـوكـال كشـیـده شـد كـه  
ـر عـدم درج آن   نھایتـا آنـھـا ھـم ب
ـنـد  . مطلب رأی داده و اصرار داشـت

ــبــری اتــحــادیــه كــه   اعضــای رھ
نمایندگان خود را در ھر سـطـحـی  
ــال   از حــكــومــت در حــزب ســوســی
ـنـد، افـق و   دمكرات كـانـادا داشـت
ـرای   ھدف از پیش تعیین شده ای ب

ـنـد  ـتـه  .  اصرار خود داشـت امـا كـمـی
اعتصاب كه اكنون با دو شقه شدن  
صف اعتصاب روبرو شده بـود، تـا  
ـر قـدرت   كجا می توانست فقـط ب
كـارگـران اعـتـصـابـی، كـه داشــت  
حمایت رھبری اتحادیه و لوكـال آن  

ـنـد  ؟  ! را از دست می داد، تكیـه ك
ـیـس   بخش وسیعی و مشـخـصـا رئ
ـتـه اعـتـصـاب   این كمیتـه از كـمـی
استعفا دادند كه این موضوع عمـال  
منجر به انحالل آن كمیته شد و راه  
برای انعقاد یك قرارداد نـامـنـاسـب  

 .برای كارگران ھموار نمود 
 

 چه باید كرد؟
ـتـو   از تجربه شھرداری شھر تورن
می خواھم دو نتیجه تنیـده در ھـم  

اول اینكه نباید تا جائی كـه  .  بگیرم 
امكان دارد میدان را خـالـی كـرد و  
به قول معروف دست را بـه دشـمـن  

استعفا و زیر نورافـكـن قـرار  .  باخت 
ـا، كـمـكـی بـه حـل   ـف دادن آن استع

ـائـی  .  ھیچ معضلی نمی كنـد  ـق رف
كه عضو آن كمیته اعتصاب بودنـد،  
اكنون خود به راحتی نمی توانند از  
ـنـد  . استعفای آن زمان خود دفاع كن

ـان بـعـضـی  (  واضح است كه در جری
ـنـی   ـی ـال از اعتصابات، رھبران و فـع
ـا شـرایـط   دستگیر می شوند و یا ب
بسیار سختی روبرو می شـونـد كـه  
ـا مشـكـالت   ادامه زندگی آنھا را ب

ــد  ـن ــك  .  جـدی روبـرو مـی ك ایـن ی
انتخاب سیاسی شخصی اسـت كـه  
ـاره   فرد می تـوانـد خـود در ایـن ب
ــرام   ــگــیـرد و مــورد احــت ــم ب تصـمــی

اما این سئوال ھنوز بـر سـر  .)  است 
ـا كـی مـی   جایش باقی است كه ت
توان توده كارگرانی را كه لزوما در  
ھر دوره ای انقالبی فكر نمی كنند  
ـانـی بـر سـر   ـایـد ن و بقول معروف ب
ـبـرنـد، در مـیـدان   سفره كودكانشان ب
نگه داشت؟ آیا در دل ھر بحرانـی ـ  

ـزومـا در دل آن اعـتـصــاب   و نـه ل
ـتـو   مشخص كارگران شھرداری تـورن
ــای   ــه كــارھ ــوان دســت ب ــ مــی ت ـ
مھمتری برای اھداف واالتری زد؟  
ــی در دل یــك   ــت ــه نــظــر مــن ح ب
اعتصاب قدرتمندی مثل اعتـصـاب  
كارگران شھرداری تورنتو به سـوی  

ھمان زمـان  .  تشكیل یك حزب رفت 
در شھر تورنتو فعالینی گامـھـایـی  
ـفـرق   برای متشكل كردن چـپ مـت
برداشتند و میتینـگـھـا و جـلـسـات  
ـز سـازمـان داده   بزرگ و مھمی نی

  ٢٠٠٩ در دل اعتراضات سـال  .  شد 
حزب نوین ضد سرمایه  " در فرانسه،  

 NOUVEAU PARTI)"  داری 
ANTICAPITALISTE)   ــه پــا ب
ــتــالف  .  عــرصــه وجــود گــذاشــت  ائ

ـان تـحـت عـنـوان   چپ رادیكال یون
SYRIZA   در دل اعتراضـات ایـن

ــونــان پــا بـه عــرصـه وجــود   دوره ی
به نظر من ھـر دوی ایـن  .  گذاشت 

ھر چـه كـه  ( احزاب و یا ائتالفات  
معلوم نیـسـت  . مھم ھستند ) ھستند 

اعتراضات در یونان و یا فـرانسـه و  
یا اسپانیای امروز، بدون یك حـزبـی  
ـاسـی را   كه قـرار اسـت قـدرت سـی
ـادی در   ـی تسخیر كند و تغییراتی بن
جھت رفاه مردم ایجاد كند، از كـجـا  
سر در خواھنـد آورنـد؟ ایـن سـئـوال  
جلوی ھر چپ و فعـال كـارگـری  
ای است كـه بـورژوازی امـروز از  
ــرســد  ــر مــی ت ــشــت ــی ــح ب : كـدام شــب

اعتراضات خیابانی ای كـه از سـر  
ــت   ــی از وضـعــی خشـم و نــارضـایــت
ـانـكـه روز   موجود اسـت و ھـمـچـن
ـایـد   مشخصی شـروع شـده اسـت، ب
ـان بـرسـد؟   ـای روز مشخصی ھم به پ
ــن اعــتـراضــاتـی كــه   ــكـه ای ـن ـا ای ی
ھدفمند شده انـد و مـی رونـد كـه  
قـدرت را از دسـت سـرمـایـه داران  
ــد؟ رأی بــاال بــه ائــتــالف   ــرن ــگــی ب

SYRIZA   نشـان داد كـه از ایـن
بـدون  .  دومی وحشت بیشتری دارند 

ـان   یك چنین حزبی كه خـالف جـری
ـات بـه   ـقـالب است، اعـتـراضـات و ان
قدرتگیری احزاب سوسیال دمكرات  
ـنـد   و اخوان المسلمین مـنـجـر خـواھ

 .شد 
 

 ھدف ھنوز تغییر دنیاست
آنچه كه باید گفتـه مـی شـد،  

اعـتـراضـات  .  تا حدودی گفت شـد 
خیابانی تا حدودی بـه شـل كـردن  
بندھای ریاضت كشی كـمـك مـی  
كنند؛ اما اعتراضات ھدفمندی كه  
ھدفش گرفتن قدرت سیاسی برای  

ـادی اســت،   ــی ــن ــرات ب ـی ــغــی ایـجــاد ت
بندھای ریاضـت كشـی را در ھـم  

حزبی بایـد در مـیـدان  .  می شكند 
ـتـن قـدرت را   باشد كه ادعای گرف
بكند و رسما به جامعه بگـویـد كـه  
ــراضــات مــوجــود در   ــده اعــت نـمــایــن

 .خیابان است 
ــدون یــك حــزب   ــراضــات ب ــت اع
ـبـض   كمونیستی كارگری حـداقـل ن
جامعه را به دست طبقه بـورژوازی  
ــه ھــم در   ــق ــن طــب مـی دھــد و ای
چھارچوب ھمین نـظـام بـرده داری  
مزدی، برای معترضین یـك حـزب  
ـنـد  . سوسیال دمكرات درست می ك

ـلـق بـه   این البته تجربه تاریخی متع
ـنـون چـنـدان   گذشتـه اسـت كـه اك

ـاز  . صدق نمی كند  اما بـورژوازی ب
ھم می تواند در نبود یـك راه حـل  
ـتـرضـیـن   سوسیالیستی از جانب مـع
خیابانی، راه برون رفتی پیدا كند و  
ـتـرضـیـن را بـرای دوره ای   آن مـع

ـفـرسـتـد  ـا امـا  .  دیگر به خانه ب ـی دن
ـنـد  ـیـر  .  اینگونه تغییر نـمـی ك ـی تـغ

واقعی دنیا، در گـام بـرداشـتـن بـه  
طرف قدرت سیاسی است كه حـزب  

 .طبقه كارگر ابزار اصلی آن است 
 
 

 پاورقی 
 

============ 
تجربه اعتصابی كـه ذكـر  )  ١ ( 
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ــه در   ــت ــه گــذش ــب ــج شــن ــن عصــر پ
اضـافـه  ( کارگـاه مشـغـول بـکـار  

بودیم که ناگھان  مـتـوجـه  )   کار 
شدم در گوشه ای از کارگاه ھمـه  
به ھم ریختند، یکـی مـیـزد تـوی  
سرش، دیگری نمیدانست به کـدام  
ـرسـیـده   سو برود، او ھنوز بـه مـن ن
: بــرگشــت در ھــمــان حــال گــفــت 

من ھم بـه  ...!  ماشین ...مصطفی  
آن سو که ھمگی سراسیـمـه مـی  
دویدند، دویدیم، پشت تانکری کـه  
ساخته شده بود، مصطفی به پشـت  

یک  .  روی آھن و آالت افتاده بود 
آن نفسم در سینـه حـبـس شـد، بـه  
نظر میرسید ھمکارمـان دارد جـان  

نفسش باال نمی آمـد، بـه  .  میدھد 
ھر کسـی  .  سختی نفس میکشید 

ـم از  .  چیزی میگفت  یکی نمـیـدان
یـکـی  .  کجا آب قند فـراھـم کـرد 

آب قند بده بھش حالش جـا  :  گفت 
ـقـش،  :  داد زدم ! میاد  نریزی تـو حـل

ھمگی دست و پایمـان  !  خفه میشه 
 .را گم کرده بودیم 

ــه   ــان ب ــکــار مصــدوم م ــم ھ
یـکـی  .  سواالتمان جواب نمـی داد 

ھـمـه سـعـی  .  دوید ماشینـی آورد 
ـیـھـوشـمـان را   کردند ھمکار نیمه ب
ــیــن   ــد و داخــل مــاش ــن ــن ــد ک ــن ــل ب

ـم  .  بگذارند  چون تجربه قبلی داشـت
که مبادا آسیب بیشتر به او برسـد،  

ـیـد :  گفتم  ھـمـکـاران کـمـی  !  نکـن
ھوشش بـه جـا آمـده بـود و نـالـه  
میکرد و به سواالت جواب مـیـداد  

برید کنار بـذار ھـوا  : یکی داد زد 
ھمکار حادثه دیده مـا  !  به او برسد 

به کمرش اشاره میـکـرد کـه درد  
دوباره ھمـگـی عـزم  .  شدیدی دارد 

کردند که بلندش کنند و انتقالـش  

بدھند به مـاشـیـن، امـا دادش بـه  
تخته ای فـراھـم شـد  .  آسمان رفت 

ـم و   ـی و او را به روی تخته گذاشـت
از محل تنگی که گـرفـتـار شـده  
ـقـال   ـت بود، به جلو درب کـارگـاه ان
ــان داشــت،   ـم کــه ھــوای جـری دادی

ـم  کســی  .  دورش را خــالــی کــردی
ـر دادم االن  : گفت  به اورژانـس خـب

ــرســد  ــی ھــمــگــی مــان کــمــی  .  م
ـم  .  خیاالمان راحت شـد  ـی بـعـد از ن

. ساعتی از حادثه اورژانـس رسـیـد 
ــگــر از   ــی دی ــمــوقــع مصــطــف تـا آن
ـم   شوک درآمده بود و متوجه شـدی
کـه دسـتـش از مـچ بشـدت درد  
میکند و در کمرش درد شـدیـدی  

دادگران اورژانس بـه  .  حس میکند 
ــودنـد و مــا   کـار خــود مشــغـول ب

صحنه را کـه  .  کمی آسوده شدیم 
ـم   بیشتر بررسی کردیم متوجه شـدی
ھمکار بخت برگشته مـا مشـغـول  
ـنـد مـیـشـود   ـل جوشکاری بوده و ب
صندلی  ای که روی آن نشـسـتـه  
بوده جابجا مـیـکـنـد کـه قسـمـت  
دیـگـری از کــار را جـوشـکــاری  
ـبـوده کـه پـایـه   کند ولی متوجه ن
صندلی درست لبه دیواره یـک و  
نیم متری قرار گرفته که کارگـاه  
را به دو قسمت تقسیم کرده و بعـد  
ـنـد بـخـاطـر عـدم   ھمینکه مینـشـی
تکیـه گـاه مـنـاسـب او از پشـت  
سقوط میکند و شـانـس آورد کـه  
ـبـوده و   ـیـز در آن مـکـان ن شی ت
ـیـکـه   سرش نیز بـه زمـیـن و یـا ت

اورژانـس  . آھنی اصابت نـکـرده بـود 
کارفرمای مـا در  . مصدوم را برد 

ـتـه مـدام داد مـیـزد کـه   طول ھـف
ـتـه مـیـخـوام  و  !  اینکار را آخـر ھـف

ـروز اصـال بـه کـارگـاه   خود اما آن

و چنین بود که کار یـک  .  نیامد 
 .ھفته ما به پایان رسید 

خوشبخت بودیم که مصـطـفـی  
ناقص نشد و یا بدتر جـانـش را از  

ـــن  .  دســـت نـــداد  امـــا ھـــمـــه ای
درخبرھـا  .  را ندارند (!)  خوشبختی  

ـفـجـار   ـر در ان ـف خواندیم که شش ن
ـروشـیـمـی   ـت ـنـدر امـام " پ ــه  "  ب کشـت

ایلنا گزارش کـرده کـه آن  .  شدند 
سه نفری که در پتروشیمی کشته  
ــودنـد مـامــوران   ـب شـدنـد کــارگـر ن

ـری  !  نجات بودند  ـر خـب ـت ـی با ایـن ت
ـم  ! گویا باید ھمگی خوشحال باشـی

ــری دیــگــر کــارگــری در   در خــب
سبزوار بر اثر واژگونی تـانـکـر آب  
به طرز دلخراشی جـان خـود را از  

ــر دیــگــری در  .  دســت داد  کــارگ
 مـتــری چــاه  ٥ تـھـران بـه عـمــق  

سقوط میکند او ھم خوشـبـخـتـانـه  
کم نیستند ایـن  ....  زنده می ماند 

در فـوالد یـزد  .  اخبار دھشتنـاک 
 نفر کـارگـر بـه  ٢٢ چند ماه پیش  

ـر   ـیـشـت طرز فجیعی کشته شدند، پ
از آن در معدنی در کرمان چندیـن  
کارگر در ریـزش مـعـدن کشـتـه  
ــد   شـدنـد، سـال گــذشـتـه در شـازن
ــگــر از   ــن نــفــر دی ــدی اراک چــن
کارگران به طرز فجـیـعـی کشـتـه  

روزی نیـسـت کـه در  ...  شدند و  
ـبـوه کـارگـاھـھـا   گوشه ای در ان
صنعتی کارگری آسیب نبیند کـه  
ــت   ــچ کــجــا ثــب خــبــرش در ھــی

 .نمیشود 
امـا ایـن  !"  حادثه خبر نمیکند " 

حادثه زمینه اش باید فراھم بـاشـد  
زمینه ظـھـور  .  که به وقوع بپیوندد 

حرص و طـمـع  "  حوادث کارگری " 
سرمایه و بی ارزش بـودن کـارگـر  
. در جامعـه سـرمـایـه داری اسـت 

ـر   اگر ھمکار ما سقوط کرد بیـشـت
ـرتـی " از آنکه   او بـاشـد،  "  حـواس پ

فشار مداوم کارفرما ما بـوده کـه  
در تمام طول ھفته غر غر مـیـکـرد  

که من یک ھفته بیشتر فـرصـت  
فضای محدود کـارگـاه ھـم  ! ندارم 

مزید بر عـلـت بـوده، ھـمـکـارمـان  
ــود کــه مشــغــول   ــت ســاعـت ب ھـف
ــود، حــرارت و دود   جـوشــکــاری ب
ناشی از کـارخـودش و دیـگـران،  
. ھوشیـاری او را کـم کـرده بـود 

ـنـکـه   ـیـد بـه ای اینھا را اضافه کن
حقوق ماه گذشته را ھنوز دریافـت  
نکردیم، و نیز خبر رسیده بـود کـه  
بخشـی از حـقـوق چـون بـه زعـم  
کارفـرمـا کـار خـارق الـعـاده ای  

آیا با ھمه اینھـا  !  نکردیم کسر شده 
ـرای کــارگـر ھــوش و حــواســی   ب
برجای می ماند که بخواھد روی  
کارش تمرکز کامل داشته باشـد؟  
در کارگاھی تنگی که نه جـای  
راه رفـتـن اسـت، نـه از دود زیـاد  
ــه نــور   ــدن و ن ــی ــس کش ــف جــای ن
ـلـه   کافی وجود دارد و نـه از وسـی
ــری اســت و در   ــب ــرمــایشــی خ س
زمستان از وسیله گرمایشی، چـرا  
باید برای کارگر ھـوش و حـواس  
ـر نـمـیـکـنـد   باقی بماند؟ حادثه خب
اما زمینه حادثه در نـظـامـی کـه  
ـر سـود اسـت مـدام بـاز   مبتنـی ب

ایـن بـه قـولـی،  .  تولیـد مـیـگـردد 
ـقـه   ـیـه طـب جنگی اعالم نشـده عـل

ایـن یـک کشـتـار  .  کارگر اسـت 
ـیـک و دسـتـه جـمـعـی   سیستمـات
ــطــور   کــارگــران اســت چــرا کــه ب
مداوم دارد این حوادث اتفـاق مـی  
افتد و ھـیـچ کـس ھـم جـوابـگـو  

محض نمونه تا حاال یـک  .  نیست 
کارفرما حتی محکوم نشـده کـه  
خسـارت کــارگـر حـادثـه دیـده را  

و از نظر قانـون ضـد  . پرداخت کند 
ــی   بشــری کــار اســالمــی خــیــل

 بخواھند برای کارگر حقی 
تازه در صـورتـی  (  قائل شوند  

) که زنده بماند و معلول شده باشـد 
" از کار افـتـاده " کارگر حادثه دیده  

و تـازه از ایـن بـعـد  .  تلقی میشود 

ــون " مـامــوران  "  ــمــام مــواد و  "  قـان ت
ــش   ــی را پــی ــون ــصــره ھــای قـان ـب ت
ـریـن حـقـوق را   میکشند که کـمـت
. برای کارگر در نظر گرفته اسـت 

سوای ایـن، در یـک مـورد کـه  
خود از نزدیک شاھد بودم چندیـن  
ـنـد   بار مـامـوران وزارت کـار مـان
پلیس مـاھـری بـه خـانـه کـارگـر  
مصدوم، یـورش آوردنـد کـه او و  
خانواده شان غافلگیر کرده بـاشـنـد  
که مبادا  طال و جواھرات و لـوازم  
! لوکس شان را قایم کـرده بـاشـنـد 

چون قرار است بر اسـاس بـودن یـا  
ــوق از   ــا، حــق ــن اشــی ــودن ای نــب
. کارافتادگی کارگر تعییـن شـود 

اگر اینھا عملیات سیستماتیک و  
ـیـسـت،   با برنامه علیه کـارگـران ن
پس چه نام دارد؟ برای ھمکار ما  

ـنـد   ـیـمـه  (  دو روز استراحت نوشت ب
ــمــاعــی ســرش کــاله   ــن اجــت ــامــی ت

چون اگر بیشتر از دو روز  !  نمیرود 
ـنـوشـت بـایـد حـقـوق   استراحت مـی
ـردازد   کارگر مصدوم شده را خود بپ

ــا  ــارفــرم ــه ک ــاره  )  و ن و او دوب
برمیگردد به سر ھمان کـاری کـه  

ــش رفــت  ــا دم مــرگ پــی او  .  ت
خوشبخت بود کـه صـدمـه جـدی  
ندید و ھنوز برای سرمایه میتـوانـد  
ــد  ــد کــن ــولــی ــه  ت . ارزش اضــاف

ـیـد   بسیاری از کارگران قربانی تول
ارزش اضافه میشوند و جـان شـان  
ـبـازنـد و کسـی   بر سر این کار می
ــھــا   ــادی از آن ــچ کــجـا ی ھـم ھــی
نمیکند، چون ارزش انسان در ایـن  
نظام تا آنـمـوقـع اسـت کـه ارزش  
اضافه تولید کند بعد از آن دیـگـر  

بـه  .  ھیچ جایی در این نظام نـدارد 
معنای واقعـی کـلـمـه ایـن نـظـام  
نفرین اجتماعی است که بـایـد ھـر  

 چه زودتر بساطش برچیده شود 

 ھمه این خوشبختی را ندارند
 یاشار سھندی 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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بیش از دو ماه است كـه مـامـوران  
ـر اعضـای ھـیـات   رژیم اسالمی ب
ـیـشـكـر   مدیره سندیكای كارگران ن
ھفت تپه فشار وارد  می آورند كه  
ـنـد امـا،   ـن تشكل خود را منحـل ك

 .این كارگران ھمچنان ایستاده اند 
ـبـال   كارگر نیشكر ھفت تپه بـدن
یكسال مبارزات با شكوه خـود، بـا  
ـر   ـیـد ب تجمعات ھر روزه شان و تـاك
ـرپـایـی مـجـمـع عـمـومـی   اینكه ب
ـنـد،   كارگری را حـق خـود مـیـدان

ــیــرغــم  ٨٧ بــاالخــره در ســال    عــل
تھدیدات رژیم، سندیكـای خـود را  

ــد  ــل دادن ــكــا  .  تشــكــی ــدی ــن ســن ای
ـراضـی   ـیـه اعـت ھمانطور كه در بیان
فدراسیون جھانی كارگران صـنـایـع  
كشاورزی، خدماتی و غـذایـی بـه  
ــرای   ــم اســالمــی ب ــھــدیــدات رژی ت
منحل كردن آن، آمـده اسـت، ھـزار  

 .عضو دارد 
 اھمیت وجود این سـنـدیـكـا و  
امـر مـتـشـكــل بـودن را كـارگــران  
نیشكر ھفت تپه در مـبـارزات ھـر  
ــمــزدھــای   ــت ــه دس ــی ــل روزه شــان ع
ـیـكـارسـازیـھـا و   پرداخت نشـده و ب
برای بـکـرسـی نشـانـدن اسـتـخـدام  
ــی كــه بصــورت   رســمــی كــارگــران
قراردادی در آنجا كار میكردند را،  

ـیـز  .  تجربه كرده اند  رژیم اسالمی ن
بـه جـایـگــاه ایـن تشــكـل در امــر  
ـیـابـی مـبـارزات كـارگـران   سـازمـان
ــن بــرای   آگـاھســت و بــرای ھــمــی
انحاللش فشار آورده است و رھبران  
ـر   این تشكل نیز از ھـمـان آغـاز زی
ـرار   ـری ق فشار و تھدید به دستگـی

ــد  ــن ــت ــرف ــن كــارگــران بــارھــا  .  گ ای

دستگیر شـده انـد، و بـه فـاصـلـه  
كمی بعد از ایجاد تشـكـلـشـان، بـه  
ـیـكـار شـده  و   ھمین جرم از كار ب
برای ھر یك از آنان پرونده قضـایـی  

از جـمـلـه  .  تشكیـل گـردیـده اسـت 
ـران کـارگـری   علی نجاتی از رھـب
ـنـون بـا داشـتـن   ـپـه، ھـم اك ھفت ت

امـا  .  یكسال حكم در زنـدان اسـت 
كارگران ایستاده اند و تشكـل خـود  

 . را حفظ کرده اند 
البته این تھدیدات منحصـر بـه  
. سندیكای نیشكر ھفت تپه نیـسـت 

رژیم اسالمی بارھا و بارھا، دیـگـر  
تشكلھای كارگری را نیـز كـه بـه  
ھمت كارگران و فعالیـن كـارگـری  
ــه   ــد، از جــمــل ــه ان ــرفــت شــكــل گ
سندیكای شركت واحـد، اتـحـادیـه  
آزاد كارگران ایران، كمیته پیگیـری  
ـره را   و كمیته ھـمـاھـنـگـی و غـی
ـیـن فشـارھـایـی   بطور دایم زیر چـن
قرار داده و خواھان انحالل آنھا شـده  

ــران شــجــاعــانــه  .  اســت  امــا كــارگ
ایستاده اند و بر حق داشتن تشـكـل   
ــد   ــاكــی ــه ای ت ــای ــی پ ــوان حــق بـعــن

 .گذاشته اند 
ھمانطور كه در نوشته دیـگـری  
ـم، تشـكـلـھـای   ـیـد گـذاشـت نیز تاك
كارگری موجود كه به ھمـت خـود  
ــد،   ــده ان ــل ش ــكــی ــارگــران تش ك
ــش كــارگــری   ــاوردھــای جــنــب دســت

كارگران با تاكید بر اینكـه  .  ھستند 
ـیـاز بـه   داشتن تشكـل كـارگـری ن
مجوز ندارد و امـر خـود كـارگـران  
است، این تشكل ھا را شـكـل داده  

بـطـور  .  و دورش مـتـحـد شـده انـد 
واقعی نیـز ایـن تشـكـلـھـا تـا ھـم  

اكنون  نقش مھمی در سازمانـدادن  
اعتراضات كارگـری و دامـن زدن  
ــش مــجــمــع عــمــومــی   بــه جــنــب
. كارگری، نقش مھمی  داشته اند 

با بیانیه ھا و منشورھـای حـداقـل  
ـراض   كارگـری، خـواسـتـھـا و اعـت
كارگران را  در جامعـه مـنـعـکـس   

 . کرده است 
با تمام قوا این دستاوردھایـمـان  
ـر   ـر چـت را ارج بداریم و آنھا را  زی

ـم  ـرار دھـی در  .  حمایت وسیع خود ق
ــمــاتــیــك   ــت ــس بــرابــر فشــارھــای ســی
حكومت برای به انـحـالل كشـانـدن  
ـم   این تشكلھا، وسیعا به آنھا بپیوندی
ـران كـارگـری را   و فعالیـن و رھـب
ـرار   مورد حمایت ھمه جانیه خـود ق

ـر فشـار ھـر  .  دھیم  ـراب از جمله در ب
روزه رژیم به این كارگران و احضـار  
و تھدیدشان به زندان و دستگیـری،  

خواھان بازگشت بـه  . اعتراض كنیم 
كار فعالین كارگری در سندیكـای  
نیشكر ھفت تپه و مـتـوقـف شـدن  
ـر روی   فشار و تـھـدیـد ھـر روزه ب

خواھان آزادی فـوری  .  آنان، بشویم 
كارگرانی كه در زندانند از جـمـلـه  
رضا شھابی عضو ھـیـات مـدیـده  
سنـدیـكـای شـركـت واحـد، عـلـی  
ــدیــره   ــات م ــی عضــو ھــی ــجــات ن
ــه،   ـپ ـیـشـكـر ھـفـت ت سـنـدیـكـای ن
شاھرخ زمانی، محمـد جـراحـی و  
ـم زاده، از اعضــای   ـراھــی بـھــنـام اب
ـیـل   ـران، جـل اتحادیه آزاد كارگران ای
محمدی و علیرضـا عسـگـری از  
ـرای   اعضای كمیته ھمـاھـنـگـی ب
كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری  
ــون   ــداغــی عضــو كــان و رســول ب

ـم  در زنـدان  .  صنفی معلمان، بشـوی
نگاھداشتن این كارگران بخشی از  
ھمین فشارھا بر روی تشـكـلـھـای  
كارگری برای به انـحـالل كشـیـدن  
ـیـابـی   آنھا و جلوگیری از سـازمـان

 .مبارزات كارگری است 
اینكه امروز فدراسیون جـھـانـی  
ـــع كشـــاورزی،   ــای ـن ـران صــ ــارگــ ك
ـیـه صـادر   ـیـان خدماتی و غذایی ب
میكند و فشار بر روی سندیـكـای  
ـرا   نیشكر ھفت تپه برای انـحـالل آن
ـیـشـروی   محكوم میكند، نشانگر پ
جنبش كارگری در ایران اسـت كـه  
ــن   تـوانسـتـه اسـت بـه ھـمـت ھـمـی
ــھـا صــدای اعـتــراضــش را   تشـكــل

 . جھانی كند 
بطور مثال در رابطـه بـا فشـار  
بر اعضای سندیكای نیشكر ھفـت  
ـر   ـت ـی تپه برای انحالل این تشكـل، پ
ـبـاطـات    رازمن، مسئـول بـخـش ارت
فدراسیون جھانی کارگران صنـایـع  
کشاورزی، خدماتی و غذایی، در  
گفتگویی بـا رادیـو فـردا ضـمـن  
ـر   ــ ـــكـــه فشـــار ب ـن ــ ـــه ای ــاره ب اش

ھــای کــارگــری در ایــران    تشـکــل 
: گوید   موضوع جدیدی نیست، می 

ـیـه  » این موج جدیدی است که عل
مـا  .  ھا آغاز شـده اسـت   این تشکل 

ــه  ــحــادی ــا ات ھــای دیــگــر    ھــمــراه ب
ـــد   ــانــن ــان م ــارگــری در جـــھ ک
فدراسیون جھانی کارگران حمل و  
ـلـی   ـیـن الـمـل نقل و کنفدراسـیـون ب

ھای کارگری از تمام توان    اتحادیه 
ــر   ــرای فشــار وارد آوردن ب خــود ب

ـم    مقام  ـفـاده خـواھـی ھای ایرانی است
ــحــالل   ـرای ان ــا از تــالش ب کـرد ت

تشــکــل ھــای کــارگــری دســت  
ـتـگـو   .«. بردارند  او در ھـمـیـن گـف

خواستـار تـوقـف فـوری ھـرگـونـه  
اذیت و آزارو زندانی کردن فـعـاالن  
کارگری در ھفت تپه و بـازگشـت  
ــکــای   ــدی ــه کــار اعضــای ســن ب
ـپـه   کارگران شرکت نیشکر ھفت ت

 .میشود 
از این فرصتھا استفاده كنیـم و  
با كمپینی جھانی بر حق پـایـه ای  
ـرای داشـتـن تشـكـلـھـایـمـان   خود ب
تاكید كنیم و خواھان آزادی فـوری  
ـم كـه بـه جـرم   ھمه كارگرانی شوی
تالش برای ایجاد تشـكـل خـود و  
ـنـد  .  حق و حقوقشان امروز، در زندان

و خالصه اینـكـه ایـن مـوضـوع را  
وسیعـا در ھـمـه جـا در مـجـامـع  

ـم  و  .  عمومی خود به بحث بـگـذاری
ـراضـی و امضـای   با طومـار اعـت
ــھــای   ــع آن، فشـار بــر تشــكـل وسـی
كارگری برای به انـحـالل كشـانـدن  

 .آنھا را وسیعا محكوم كنیم  
ــد   ــمــن ــدرت ــشــبــرد ق بــرای پــی
ـم  . مبارزاتمان باید مـتـشـكـل بـاشـی

بكوشیم كه بـا اتـكـا بـه مـجـامـع  
ـراض خـود   عمومی مان صف اعـت
را متحد و متشكل نگاھداریم و با  
قدرت جمع بودنمان، از تشكلھـایـی  
ـم،   كه به ھمت خود بوجـود آورده ای

ـم  ـی خصـوصـا در  .  قاطعانه دفاع كن
این مبارزه كارگران شركت واحـد و  
ـپـه كـه بـه   كارگران نیشكر ھفـت ت
یمن مـبـارزات بـا شـكـوھشـان در  

ــھــای   ــنــد  ٧٦  و  ٧٤ ســال ــت ــوانس  ت
ـران   صدای اعتراض كارگران در ای
ـقـش   را انعكاسی جھانـی دھـنـد، ن
ـنـد داشـتـه   ـتـوان بسیار مـھـمـی مـی

باید با تمام قوا بـه مـیـدان  .  باشند 
ـم  .   آییم  تشكل كارگری حـق مسـل

 .ماست 
   
 

 تقالی رژیم برای انحالل تشكلھای كارگری
 ھمبستگی كارگران حمل و نقل بین المللی با سندیكای نیشكر ھفت تپه 

 شھال دانشفر 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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طبق گزارشی کـه از پـاالیشـگـاه  
آبادان به ما رسیده است، در در دو  
سه ماه اخیر و بدنبال اعتراضات و  
موفقیت ھای کارگران پتروشیمی  
ھای مـاھشـھـر، کـارگـران دارای  
ــه ده ســال در   ــا ســابــق ــم ب ــل دیــپ
ــاالیشــگــاه را بصــورت قــرارداد   پ
مستقیم در آوردنـد و رده آنـھـا را  

ــد  ــالم کــردن ــد اع ــارمــن ــن  .  ک ای
سیاسـتـی قـدیـمـی اسـت کـه بـا  
کارمند اعالم کردن یـک بـخـش  
ــران را   مــیــکــوشــنــد صــف کــارگ
ـرای   بشکنند و در مبارزات آنـھـا ب
خواسـتـھـای واحـد خـدشـه ایـجـاد  

سپـس بـا کـارگـرانـی کـه  .  کنند 
ــم و   ــل دارای مــدارک فــوق دیــپ
ـقـه   لیسانـس بـا دو سـه سـال سـاب
ـنـد  . ھستند ھم قرارداد مستقیم بست

اما این تصمیمات شامل کارگـران  
بخش خدمـات نشـده اسـت و االن  

کارگران بخـش خـدمـات در حـال  
 . اعتراضند 

ــیــح اســت کــه   الزم بــه تــوض
ـرارداد   کارگـرانـی کـه مشـمـول ق
ـبـل   مستقیم شده اند، حقوقشان از ق

ـر شــده اسـت  ــعـضـا یــک  .  کـمـت ب
ــون و دویسـت ھـزار تـومــان   ـی ـل مـی
میگرفتند ولی اکـنـون ھشـتـصـد  

علیرغـم ایـن  . ھزار تومان میگیرند 
ـیـمـانـکـار   از آنجا که قطع دسـت پ
ـری   ـیـشـت باعث ایـمـنـی شـغـلـی ب
میشود و مـزایـائـی بـه کـارگـران  
ـر   ـرد و کـارگـران زی تعلـق مـیـگـی
ـرنـد،   مجموعه بزرگتری قرار میگی

 . اینرا یک موفقیت میدانند 
پاالیشگاه آبادان در حال حاضـر  

امــا  .   کــارگــر دارد ٣٥٠٠ حــدود  
ـم کـه   ھمینجا الزمست تاکید کـن
ــال   ــب دولــت و وزارات نــفــت در ق
ـرای کـوتـاه   مبـارزات کـارگـران ب

شدن دست پیمانکاران با ھر بـخـش  
از آنھا با سیاست متفاوتس برخـورد  
میکنند و این نیز سیاسـتـی اسـت  
ـراضـات   برای پراکـنـده کـردن اعـت

از جمله بـه نـمـونـه  .  کارگران نفت 
 :ھای زیر توجه کنید 

در یـکـی از شـرکـتـھـای   -١ 
  ٢٢٧ بخـش خـدمـات کـه در آن  

ـیـمـانـکـار   ـنـد، پ کارگر کار میکن
جدیدی آمده است و او برای بستن  
ـتـه   قرارداد پیمانی با کارگران گـف
است  دویست ھزار تومان بدھند تا  

کارگـران بـه  .  به کار اشتغال یابند 
ـراض دارنـد  . این موضوع ھـم اعـت

ــروع   ــه مــحــض ش ــرمــایــان ب کــارف
اعتراض کارگران، بـه آنـھـا اعـالم  
کردند که تجمع نکنید، صـحـبـت  
ـم  ـی . میکنیم و مساله را حل میکن

ـیـن   کارگران منتظر پـاسـخ مسـئـول
ـتـه انـد اگـر جـواب   ھستند و گـف

 . نگیرند اعتراض میکنند 
ــد قــرارداد    -٢  ــت عــق ــواس خ

ـم در مـیـان بـخـش ھــای   ـی ـق مسـت
مختلف کارگران پـاالیشـگـاه بـاال  
ـرای تـحـمـیـل   گرفته و کارگران ب
ـبـا   ـیـن مـرت این خواست به مسـئـول

ـنـد  ـتـه  .  دست به تجمع میزن در ھـف
 نفر از ایـن کـارگـران  ٢٠٠ گذشته  

ـر مـرکـزی جـمـع   در مـقـابـل دفـت
 . شدند 

ــن کــارگــران،   ــل ای ــاب در مــق
تعاونی ھایی را تشـکـیـل داده و  
گفته اند که کارگران میتوانند بـا  
این تعاونی ھا قرار داد ببندند کـه  
ــی از   ــزدشــان حــت ــم عــمــال دســت
ـیـمـانـکـار مـیـداده   دستمزدی که پ

در واقـع بـه جـای  .  کمتر میشـود 
. پیمانکار تعاونی را گذاشـتـه انـد 

ـروشـیـمـی   ـت این کاریست که در پ
ـنـد انـجـام   ماھشھر نیز مـیـخـواسـت

. ولی کارگران قبول نکردند .  دھند 
ــا   در ایــنـجــا نــیـز ایـن مـوضــوع ب

 . اعتراض کارگران روبرو شده است 
یــک مــعــضــل کــارگــران    -٣ 

پیمانی دستمزدھای پرداخت نشـده  
ــت  ــاه  .  اس ــد م ــاه چــن ــد م چــن

. دستمزدشان به تعویـق مـی افـتـد 
ایــن مــعــضــل شــامــل کــارگــران  

ـتـه  .  بازنشسته ھم مـیـشـود  در ھـف
گذشته صـد کـارگـر بـازنشـسـتـه  

 ماه حقوق مـعـوقـه خـود  ٤ بخاطر  
 .دست به تجمع زدند 

ــه   ــا دســت ب ــرتــب کــارگــران م
ـنـد امـا   تجمعات اعتراضـی مـیـزن
ــادی در   ــار زی ــالش بســی رژیــم ت
ـراضـات و عـدم پـخـش   کنترل اعت
خبر اعتراضـات مـیـکـنـد و سـپـاه  
پاسداران نیـز مـرکـزی در اطـراف  
ــاالیشــگــاه دایــر کــرده اســت و   پ
ـیـن   بالفاصله با ھر تجمـعـی فـعـال
ــگــیــر   ــعــضــا دســت ــد و ب ــھــدی ـرا ت آن
ــرگــزاری   ــا مــانــع ب ــد ت ــن ــکــن ــی م

 . تجمعات و گسترش آنھا شود 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

 اوت  ١٣ ،  ١٣٩١  مــرداد  ٢٣ 
 ٢٠١٢ 

 گزارشی از مبارزه کارگران پاالیشگاه آبادان

ـیـگـی   درھفته ی گذشته ، علی ب
ـیـس کـانـون عـالـی شـوراھــای   رئ
ــت   ــح ــار درایــران ت ــی ک ــالم اس
حاکمیت جمھوری اسالمی گـفـت  

که برای واگـذاری سـبـد کـاالی  
ــت   ــا دول ــی ب ــوافــق کــارگــری، ت

ایـن  .  وکارفرمـایـان نـداشـتـه انـد  
درحالی است که ھـمـه سـالـه بـه  

مناسبت فـرارسـیـدن مـاه رمضـان،  
روزنامه ھای دولتی با بوق وکـرنـا  
ـتـی کـاال بـه   خبر از سـبـد حـمـای

امسـال ایـن  .  کارگران می دھند  

ـبـل از آمـدن مـاه   خبر ، چندروز ق
رمضان داده شـد و درآن دسـت و  
دلبازی ھم صورت گرفته کـه بـه  
ـراردادی   ھمه ی کارگران اعم از ق

و روزمزد و پیمانی وکـارمـنـدان و  
حتی سربازان،  سـبـد کـاالیـی بـه  

  ٢٠  ھزارتومان شـامـل  ١٥٠ ارزش  
ـلـو مـرغ  ١٠   –کیلو برنج    – کـی

کیلـو شـکـرداده  ٥   –کیلو روغن  ٥ 
بعدازگذشـت نـزدیـک  .  خواھد شد 

 روز از زمان اعالم ، ھـنـوز  ٢٠ به  
ــه   ــل شــده ون ــحــوی ــدی ت ــه ســب ن

این مقام دولتی درپـاسـخ  .  کاالیی 
به این سوال که آیا دراین مورد بـا  
ــگــی الزم   ــن ــرمــایــان ھــمــاھ کــارف
ــه؟  گــفــت کــه   ــرفــت صــورت گ
ــا   ــامــه ای ب ــن ــوافــق ــه ت ــچــگــون ھـی

ــد   ــان نـدارن چــون کــه  . کـارفــرمــای
ــه   ــاره ای ب ــار، اش ــون ک ــان درق
ـتـی نشـده   سبدھای کـاالی حـمـای
است ودر الیحه ی اصالحی قانون  
ـنـی ای   ـی ـیـش ب کار ھم، چنیـن پ

این درحالـی  .  صورت نگرفته است 
است که بعضی از وزارتـخـانـه ھـا  
مانند وزارت نفت و امورخارجه  و  
ــرازھــمــه    شــھــرداری ھــا وجــالــب ت
ـنـدگـان ایـن   مجلس ایران، به نـمـای
سبد حمایتـی را تـحـویـل داده تـا  
ـنـد   ـتـوان نمایندگان فقیر ونیازمنـد ب
ــن ضــد   ــی ــد و قــوان ــویــت شــون ــق ت
ـنـد  . کارگری وضع وتصـویـب کـن

ـراف کـرد کـه   ـیـگـی اعـت علی ب
سازمان جھانی کار، بر ھماھنگـی  
ـیـن دولـت و کـارفـرمـایـان   ھای ب
برای بسته ھای حمایتـی درقـالـب  
ــد   ــد کــاالی کــارگـری تـاکــی سـب

ـیـن گـفـت کــه  .  دارد  وی ھـمـچـن
ــارج   ــان خ ــای ــعــضــی ازکــارفــرم ب
ازچھارچوب قانـونـی وبـه دلـخـواه  

خودشان مـعـمـوال حـمـایـت ھـایـی  
رابرای نیروی کارشان در  نظرمی  

ـتـی،  .  گیرند  درلحن ایـن مـقـام دول
! نوعی ترحـم واطـعـام مسـاکـیـن  
ـیـده مـی شـود  . وصدقـه دادن شـن

ــیــن خــواروبــار وبســتــه ھــای   تــام
ـتـی وسـبـدھـای کـاال، حـق   حمـای
ـقـوم   کارگران است و باید انرا از حل
. دولت و کارفرمایان بیرون کشـیـد 

ــد   شــورای کــارگــری کــه نــتــوان
کارفرمایان را متقاعـد کـنـد کـه  
سبد کاالی کارگران را بدھد ، به  
ـــن    ــه دردی مـــی خـــورد؟ ای چ

، درمورد ھزارظلم واجحافـی  " شورا " 
که برکارگر روامی شـود سـاکـت  
است ودرسرکوب کارگران آگاه  و  
ــراضــات کــارگــری ، دســت   ــت اع
ـنـھـا   دردست کارفـرمـایـان دارد، ای
خود بخشی از دسـتـگـاه سـرکـوب  

 . رزیم اسالمیند 
کارگران می گوینـد دولـت و  
شورای اسـالمـی و کـارفـرمـایـان  
جیب ما را نزنند ودسـتـمـزدمـان را  
ــبــد کــاال   ھــر مــاھــه بــدھــنــد، س

 .     پیشکش شان  

 سبد خالی کاالی کارگری
 مھراب دشتی 
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اعتصاب کارگران نفت تا 

 آغاز جنگ دوم جھانی
 

ــخــی تــریــن و   ــکــی از تــاری ی
ـریـن اعـتـصـابـات کـارگـری   مھمت

ــش از سـال   ـی ــصــاب  ١٣١٠ پ  اعــت
کارگران نفت جنوب در شھر آبادان  

 .است 
ـــــت در   ـف ــــ ـران ن کـــــارگــــ

 در  ١٣٠٢  و ١٢٩٩,١٣٠١ سالھای 
ــا  ــمــزدھ ــه دســت ــی  ,  اعــتــراض ب ب

ــض ھــا مــیــان   ــی ــع ــب مســکــنــی وت
ـلـف و   کارگران با ملیتھـای مـخـت
ـیـن   کارمندان انگلیسی و ھـمـچـن
ـیـسـت شـرکـت   اخراج ھا وبلـک ل

ـراضـاتـی را  ,  نفت  اعتصاباب واعـت
امـا ھـر بـار  .  سازمان داده بـودنـد 

ــوب   ـیـس جـن ـل ـروھـای پ ـی تـوسـط ن
وعشایر تحت فرمان شـیـخ خـزعـل  
. ویا شھربانی سرکوب شـده بـودنـد 

اما به ھر حال در برخی مـوارد بـه  
شکل محدود خواسته ھـا ی آنـان  
ـیـس   ـفـت انـگـل از طرف شـرکـت ن

 .وایران پذیرفته شده بود 
ــتــی   ــف ــاطــق ن ــن ــدگــی در م زن
خوزستان از شرایط ویـژه ومشـقـت  

کنتـرل ورود  .  باری برخوردار بود   
ـنـد   وخروج افراد ار مـنـاطـقـی مـان

مسجدسلیمان و آغـاجـاری  ,  آبادان 
ـر ورود   مانند نـظـارتـی بـود کـه ب
وخروج از اردو گاھـھـای نـظـامـی  

این شھرھا به شکـل  .  اعمال میشد 
اردوگاه ھـای کـار مـحـصـور در  
ـری از   ـرای جـلـوگـی آمده بودنـد وب
ـیـن   ـری فـعـال ـبـاط گـی ورود یا ارت
کارگری سایر بخش ھای کشـور  
با کارگران شاغل در این منـاطـق،  
ــیــالت   ــیــس جــنــوب کــه تشــک پــل
نظامی انگلیسھا درخوزسـتـان بـود  
به شدت از این مـنـاطـق حـفـاظـت  

 .میکرد 
از سوی دیگر شرایط زنـدگـی  
وامکانات رفاھی برای کـارگـران  
در این اردوگاھھا مطلقا رقـت آور  

در ابتدای این نوشـتـه بـه ایـن  . بود 
 .موضوع اشاره گردید 

ـراضـات   به ھر حال در پی اعـت

،   ١٣٠٦ در سـال  ,  قبلی کـارگـران 
ــه ھــای کــارگــری    ــن ھســت اولــی
ــه   ــا ســابــق ــه کــارگــران ب ــل ــوســی ب
وھمچنین یوسف افتخاری که بـه  
عنـوان سـازمـانـده از طـرف حـزب  
ـران بـه آبـادان اعـزام   کمونیسـت ای
ــل   ــی ــردیــده بــود،در آبــادان تشــک گ

ــد  ــالت  ١٣٠٨ ســال  .  گـردی  تشـکــی
مخفی کارگـران از طـول وعـرض  
ــی   ــع نــفــت گسـتــرده ای در صــنـای

در اردیبـھـشـت سـال  .  برخوردار بود 
ھمزمان با مذاکرات سـرجـان  ١٣٠٨ 

ـرارداد   کدمن در خصوص تمـدیـد ق
تعـدادی از  ,  نفت با حکومت وقت 

کـه مـتـعـلـق  "  کلوپ کاوه "اعضا  
ــی   ــف بــه اعضــا ی تشــکــل مــخ

ــود  ــوســط  ,  کـارگــران در آبـادان ب ت
شھربانی دستگیر ومتعاقبـا تـعـداد  
بیشتری از این اعضا روانـه زنـدان  

ــد  ــدن ــن زمــان کــه  .  گـردی در ھــمــی
کارگران درصدد برگـزاری مـراسـم  

ـیـز بـودنـد  ـری  ,  اول ماه مـه ن رھـب
تشکیالت کـارگـران جـنـوب کـه  
ـر   بخشا توسط شـھـربـانـی دسـتـگـی

ـراضـی را  ,  شده بودند  فضای اعـت
در آبادان مـنـاسـب تشـخـیـص داده  

 اعـالم  ١٣٠٨  اردیبھـشـت  ١٣ ودر  
 . اعتصاب میکنند 
 ھـزار کـارگـر  ١٤ در این روز  

ــادان دســت از کــار   پـاالیشــگــاه آب
 .میکشند وبه اعتصاب میپیوندند 

ـیـون    خـواسـتـه را  ١٧ اعتـصـاب
آزادی  ,  اعالم میدارند کـه شـامـل 
ـر شـدگـان  افـزایـش  ,  کلیه دستـگـی

ــا مــعــیــشــت   ــاســب ب ــن ــت حــقــوق م
مرخصـی یـکـمـاھـه بـا  ,  کارگران 

ـیـه  , حقوق  ـرای کـل تھیه مسکـن ب
رعـایــت احــتــرام وشــان  ,  کـارگــران 
ـیـسـت , کارگران  بـه  ,  لغو بـالک ل

رسمیت شناختن تشکل کـارگـری  
ـری از  ,  توسط شرکت نفت  جلـوگـی

ــوســط   ــل ت ــدون دلــی اخــراج ھــای ب
تقلیل ساعـت کـار در  ,  انگلیسیھا 
 .....تابستان و 

ــالم   ــس از اع ــه پ ــاصــل ــالف ب
ـرل   ـت اعتصاب شھر آبادان تحت کـن

در این میـان  . کارگران قرار گرفت 
چون پلیس جنوب وشھربانـی قـادر  

ــون واداره   ــصــابــی ــه ســرکــوب اعــت ب
اوضاع نبودند، کارگران حفاظت از  
شھر را به عھده گرفتند ونیروھـای  
انگلیـسـی شـھـر آبـادان را تـرک  

 .کردند 
ـفـت   در اثر اعتصاب کارگران ن

ــوب  ــز  ,  جــن ــن نــی ــدم ــان ک ســرج
ـرک   ـران را تــ ــ ـــه ای ـل بـــالفـــاصــ
ومذاکرات مربوط به تمدید قرارداد  

 .خاتمه یافت 
 اردیبھشت ناو جـنـگـی  ١٦ در  

سایکلمن به آبادان عـزیـمـت نـمـود  
ـروھـای   ـی ـر از ن ـف وھمزمان صدھا ن
شھربانی خوزسـتـان وارتـش، شـھـر  
ـرل   ـت آبادان را محاصره وسـپـس کـن

 .شھر را به دست گرفتند 
ـروھـا بـالفـاصـلـه خـانـه   ـی این ن
ــاصــره   ــح ــارگــران را م ــای ک ھ

 نفر از کـارگـران  ٣٠٠ ونزدیک به  
ــد  ــردن ــر ک ــی ــتــگ کــارگــران  .  را دس

زندانی و برخـی از خـانـواده ھـای  
ـقـل ودر آنـجـا   ـت آنان را به اھواز من

ھمچنیـن تـعـدادی  .  زندانی نمودند 
ـیـز   ـیـمـان ن از کارگـران مسـجـدسـل

 .دستگیر واز آنجا اخراج گردیدند 
ــادان   ــصــاب کــارگــران آب اعــت
ـروھـای نـظـامـی ارتـش   ـی بوسیله ن
ـیـس بـا قسـاوت درھـم   ایران وانگـل

ـران  .  شکسته شد  بسـیـاری از رھـب
ــدان   ــر وبــه زن ــی ــگ کــارگــران دســت
افتادند واز مناطق نفتی نیز اخـراج  

ـنـد یـوسـف  .  گردیدند  کسانی مـان
ــخــاری  ــم  ,  افــت ــد ورحــی ــی ــی ام عــل

ــا ســقـوط رضـا شـاه در   ھـمــداد ت
 .زندانھای مختلف محبوس شدند 

ــن ســرکــوب   ــافــت ــان ی ــای ــا پ ب
ــی   ــاطــق نــفــت کــارگــران در مــن
ـفـت کـه از   ـپـانـی ن خوزستان کـم
پتانسیل باالی اعتـراضـی در ایـن  
مناطق آگـاه شـده بـود، اقـدام بـه  
ـرخـی از خـواسـتـه   پذیرش ناقص ب

از جملـه آن  .  ھای اعتصابیون کرد 
ـرای   میتوان به سـاخـتـن مسـکـن ب

ــران  ــوق ھــا ,  کــارگ ــق , افــزایــش ح
ــعــیــض ھــا  ــب ــرنــگ شــدن ت , کــم

رسیدگی به وضـعـیـت بـھـداشـتـی  
ـیـمـارسـتـان  , کارگران و تـاسـیـس ب

بازگشت به کار بالک لیستھـا و  

ــھــا   ــی ــرامــت بــه زخــم ــرداخــت غ پ
 .اشاره کرد ... , ومصدومین 

ــصــاب   ــت اعــت ــمــی   ١٣٠٨ اھ
ـرات   ـی ـر تـاث کارگران نفت عـالوه ب
مستقیمی که بر زندگی کارگـران  

ـیـن  ,  خـوزسـتـان داشـت  ـبـه ب از جـن
ـیـز حـائـز اھـمـیـت بـود  ـلـی ن . المل

عکس العمل ھراسان دولت وجـرایـد  
بریتانیا به این اعتـصـاب وگـزارش  

ــه از  ــر آبــادان  , روزان ــیــت شــھ وضــع
ــتــی خــوزســتــان در   ــف ــاطــق ن ــن وم
ـیـا   ـتـان ـری ـر ب ـب ـت , روزنامه ھای مع

ـفـت   نشان ھراس صاحبان کمپانی ن
ـران از ایـن اعـتـصـاب   انگلیس وای

از سـوی دیـگـر بـخـشـی از  .  بود 
کارگران منطقه وجھان به حـمـایـت  
ـنـد  ـرداخـت . از کارگران اعتصابـی پ

میتوان گفت این اولیـن اعـتـصـاب  
ـران بـود کـه اھـمـیـت   کارگـران ای
جھانی به خـود گـرفـت وبـه قـول  
روزنامه مصری، شـروع تـزلـزل در  
موقعیت کمپانی نفت انگلیـس در  
ـنـده مـلـل شـرق   منطقه و بیدار کن

تیتر گزارش ویژه تـایـمـز در  .  بود  
ـیـن بـود ١٩٢٩  مه  ٨  "  از آبادان چن

و روزنـامـه  "تحریکات سرخ در ایران 
ـبـه   دیلی اکسپرس در تاریخ سه شن

نـاو  "  مه در گزارشی با عـنـوان  ٧ 
ـرود  "  جنگی بریتانیا بـه نـجـات مـی

گزارشی از وضعـیـت شـھـر آبـادان  
 .میدھد 

به ھر حال با ھر وسیله ممکـن   
اعتصاب کارگران در ھم شکسـتـه  
ـتـــی   ــ ـی ــ ـن شـــدوبـــا اقـــدامـــات امــ
ـرای   ومحدودیت ھـای بسـیـاری ب
بازگشت یا ورود فعالین کارگـری  
ـران   به خوزستان واخراج گسترده رھب
ـفـت   اعتصاب تشکیالت کارگران ن

علیرغم تـالش  . در ھم شکسته شد  
ــالت   ــن تشــکــی ــعــدی ای ــای ب ھ
ـر جـنـب   نتوانست مجددا به دوره پ
ـرگـردد  . وجوش پیش از اعتصاب ب

اما اثرات پردامنه ایـن تشـکـیـالت  
وتجربیاتی کـه کـارگـران در دوره  

کسـب  ,  ایجاد تشکل واعتـصـاب  
ــه بـخـشــی   ـبـدیـل ب کـرده بـودنـد ت
ــخــی   ــاری ــه و حــافــظــه ت ــجــرب ازت

ــوب شــد  ــن  .  کــارگــران جــن در ای

اعتصاب آنچه از منظـر کـارگـران  
ـقـش  ,  حائز بیشترین اھمیـت اسـت  ن

ــن کــارگــری مــتــحــزب و   ــی فــعــال
ـقـه   مرتبط با تشکیالت فراگیر طـب

فعالیـن  .  کارگر در این دوران است 
ــدگــان تشــکــیــالت   ــدھــن و ســازمــان
مخفی کارگران نفت مستقیـمـا از  
ــزب   ــا ح ــن ب ــطــی اعضــا ومــرتــب

ـران بـودنـد  کسـانـی  .  کمونیست ای
ـم   ماننـد یـوسـف افـتـخـاری ورحـی
ــی ایــن   ــن اصــل ھــمــداد از فــعــالــی
ــمــام دوره   ــارزات،  پــس از ات ــب م

ـــو   دانشـــگـــاه  ( دانشـــکـــده کـــوت
)کمونیستی زحـمـتـکـشـان شـرق  

اساسا از سـوی حـزب مـامـوریـت  
ـرای کـارگـران   ایجاد تشکـیـالت ب
نفت جنوب را پیدا کـرده بـودنـد و  
ـنـد عـلـی امـیـد   کسانی نیـز مـان
ـیـز از طـریـق حـوزه   وپیغمبر زاده ن
ـبـاط بـا   ھای تشـکـیـالتـی در ارت

ــد  ــوده ان ــن ارتــبــاط  .  حــزب ب ــی ھــم
واستفاده از آخـریـن دسـتـاوردھـای  
اجتماعی کارگران جھان در ایجـاد  
تشکیالت کارگـری، در مـحـیـط  
ھای پادگانی مانند خوزسـتـان آن  

باعث گردید تا در نـھـایـت  ,  دوره  
ـنـد   ـتـوان ـیـن ب مخفی کـاری فـعـال
ـرده از کـارگـران   تشکیالتی گسـت

در یکی  .  در خوزستان ایجاد کنند 
  ٣٠ از گزارشھا به لندن به تـعـداد  

ھسته کارگری در آبادان کـه ھـر  
ـر را ھـدایـت  ١٠٠ ھسته حدودا   ـف  ن

میکند و چـنـد ھسـتـه در اھـواز  
. ومسجد سلیمان اشـاره شـده اسـت 

ھمچنین در این گزارش به ارتبـاط  
ـفـت   نزدیک تشکیالت کارگـران ن

ـلـمـان ,  بـا کـارمـنـدان  ــه  ,  مــع کسـب
وحتی برخـی از تـجـار خـوزسـتـان  

ــد  ــکــن ــات  .  اشـاره مــی از خصــوصــی
ـر   دیگر این اعتصاب، دخالـت مـوث
وحداکثری خانواده ھای کـارگـران  
ــصــاب بــود  ــالت واعــت . در تشــکــی

ـفـت در آبـادان   اعتصاب کارگران ن
تا به امروز نیز یکی از الگـوھـای  
ـرای   عملی جنبش کارگری چـه ب
ـیـن   عموم کارگران وچه برای فعـال

 .ورھبران عملی طبقه کارگر است 
آنـچـه کـه از ایـن اعـتـصــاب  
میتوان دریافت اھمیت تشـکـیـالت  
ـیـن   و کار متشـکـل وھـمـدل فـعـال
کارگری در سازمانی منظبط وبـا  

تمامی این اعـتـصـاب  . برنامه است 
واثرات تعیین کتتده آن در وضعیـت  

 )٤(مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران  
 مرتضی فاتح 
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, معیشتی واجـتـمـاعـی کـارگـران 
نتیجه کار متشکـل کـارگـران در  
ـتـا کـوتـاه    یک دوره زمـانـی نسـب

دوره ای کـه شـرایـط کـار  .  است 
ــه   ــیــتـی کــارگـران ب وزیسـت وامـن
مراتب از دوره ھای بـعـدی تـا بـه  

 . امروز دشوار تر بوده است 
از دیگر اعتصابات با اھـمـیـت  

 اعتصاب کـارگـران  ١٣١٠ در سال  
نـوشـتـه  .  نساجی در اصفھان اسـت 

ــن   ــل ای ــی ــحــل ــرح وت ھــائــی در ش
اعتصاب واھمیت آن را میتـوان در  

از  "  ستـاره سـرخ " و " نھضت "نشریات  
ـران   ـیـسـت ای انتشارات حزب کـمـون

ـیـق از  .  یافت  از جمله گزارشی دق
این اعتصاب در شماره اردیبھـشـت  

ــه  ــاره ســرخ " نشــری ــیــن  "  ســت ــن وھــمــچ
ـقـاط قـوت وضـعـف ایـن   تحلیـل ن

بـه  "  نـھـضـت " اعتصاب در نشـریـه  
ھـمـچـون  .  ١٣١٠  اسفند  ١٠ تاریخ  

اعـتـصــاب  کـارگـران آبـادان، در  
ــی   ــاج ــه نس ــان ــارخ ــن " ک در  "  وط

ــن حــزب   ــعــالــی ــز ف ــھــان نــی اصــف
" محمد تنھا " کمونیست ایران، مانند 

ــرانــی " و   ــه کــام ــل ــرال در ایــن  "  نص
 کـارگـرکـه  ٥٠٠ کارخانه با حدود  

از بزگترین کارخانه ھای نسـاجـی  
تشکیالت مخـفـی کـارگـران  ,  بود 

ھمانـگـونـه کـه  .  را تاسیس کردند 
گفته شد یکی از آمـوزش ھـای  
دانشگاه کوتو به فعالین کارگری  
ایـجـاد تشـکــیـالت کــارگـری در  
ـیـسـی در شـرق   ـل شرایط اختناق وپ

این تشـکـیـالت ظـرف مـدت  .  بود 
کوتاھی تعداد زیادی از کارگـران  
ورھبران عملی در این کارخـانـه را  

کـارگـران  .  به عضویت خود درآورد 
ـنـکـه در   ـیـل ای این کارخانه بـه دل
گذشته ھم اعتصاب واعتراضـاتـی  
ــتــشــکــل   ــد بــه راحــتــی م ــن داشــت

 .گردیدند 
شرایط کار در ایـن کـارخـانـه  
ھمانند سایر محیط ھـای کـاری  

, رضاشاه پھلوی "  طالئی "در دوران  
به شدت غیر انسانی وطاقت فرسا  

ـبـھـشـت سـال  .  بود    ١٣١٠ در اردی
ـرگـزاری مـراسـم اول مـاه   پس از ب

ـتــرات  ,  مـه   ــه کــن در اعـتــراض ب
جـــدیـــد ارائـــه شـــده از ســـوی  

تشــکـیـل کـارگــران،  ,  کـارفـرمــا  
ــصــاب   زمـان را بــرای اعــالم اعــت

  ١٥ مـنـاسـب تشـخـیـص داده ودر  
. اردیبھشت اعتصاب آغاز گـردیـد 

این کنترات جدید به این دلیل کـه  
بندھائی از آن به کـارفـرمـا اجـازه  
میداد، حقـوق مـاه آخـر کـارگـران  
مستعفی را پرداخت نکنـد ویـا در  
صورت غیبت تـا حـقـوق سـه روز  
کارگر را به عنوان جریمه پرداخـت  

وھمچنین طول روز کـار تـا  ,  نکند 
ــی  ١٢   ســاعـت وشــرایـط بـھــداشـت

ـراض  ,  ورفاھی کارخانه  مورد اعـت

ــود  ــارگــران ب ــالم  .  ک ــس از اع پ
ـیـمـائـی   ـپ اعتصاب کارگران و راھ
ـیـون در مـرکـز اصـفـھـان  , اعتصاب

ــصــاب تشــکــیــل و   ــت ــتــه اع ــی کــم
ـر را بـه  ٨ کارگران اعتصابی ،    نف

ـتـخـاب کـردنـد  ـنـده ان . عنوان نـمـای
ـرات ،   ــــ ـــــذاک ـــــان م ـری ــــ درج
نمایندگانکارگران، تعھد شـفـاھـی  

ــه   ــیــدگــی ب ــرای رس ــرمــا ب کــارف
ــصــابــیــون را   ــت ــه ھــای اع ــت خــواس
ـنـد وبـه اعـتـصـاب ادامـه   ـت ـرف نپذی

ــد  ـــحـــت فشـــار آژان ھـــا  .  دادن ت
کارگران بـه کـارخـانـه وسـر کـار  

 سـاعـت  ٨ بازگشته وراسا ،خواسته  
کار روزانه  را اجراکردند وپـس از  

 ساعت کار در کارخـانـه مـحـل  ٨ 
 .کار را ترک کردند 

ــه   سـرانـجـام کـارفـرمـا خـواسـت
ھای کارگران را پذیرفته وخواسته  

ــل  ــی از قــبــی ــای ــت  ٩ ,  ھ ــاع  س
ـیـش وتـوھـیـن بـه  , کار   ـت ـف توقف ت

ــجــاد غــذاخــوری در  ,  کــارگــران  ای

ـــه  ـــان ـــارخ ـــش  ,  ک ـــزای % ٢٠ اف
اختصاص یک ساعـت  ,  دستمزدھا 

برای استراحت وغـذای کـارگـران  
ـیـش   وکن لم یکون شدن کنترات پ

 .متحقق گردید , گفته 
ـر آزار   در اثنای اعتصاب در اث
ـر   وفشار پلیس بر کارگران دستـگـی

برخی از آنان اقرار به وجـود  ,  شده  
تشکیالت مـخـفـی کـارگـری در  

ـیـل   کارخانه نمودنـد بـه ھـمـیـن دل
ــا   ــگـیــر شــدگـان ت ـرخــی از دسـت ب
ـرخـی   مدتی در زندان به سر برده وب
ــرک مــحــل   ــور بــه ت ــب ــز مــج ــی ن

 .گردیدند 
از افراد برجسـتـه ایـن تشـکـل  
ـلـه   ـنـھـا ونصـرال بایـد از مـحـمـد ت

محمد تنھا بـعـدا  .  کامرانی نام برد 

برای احیای تشکیـالت کـارگـران  
نفت به آبادان عزیـمـت نـمـود، امـا  
سرانجام دستگیـر ودر زنـدان قصـر  
ـیـز   جان باخت و نصرالله کامرانی ن
به دلیل تعقیب پلیـس رضـاشـاھـی  

 .به روسیه گریخت 
ـراضـات   به دلیل گستـرش اعـت
ــع   کـارگـری وتشـکـل یـابـی وسـی
کارگران توسط فعالین کـارگـری  
وحزب کمونیست ایران،  حکـومـت  
ــصــاب   رضــا شــاه  پــس از اعــت

الیـحـه ای را  ,  کارگران اصفـھـان 
طـبـق  .  توسط مجلس تصویب کرد 

این الیحه ھر کس کـه تشـکـلـی  

ایـجـاد کـنـد یـا بـه تشـکـیـالتـی  
ــا رژیــم   ــف ب ــدد کــه مـخــال ــون ــی ـپ ب
سلطنتی باشد ویا به ترویج افـکـار  

ـر وبـه  ,  کمونیستی بپردازد  دستـگـی
 ســال زنــدان مــحــکــوم  ١٠  تــا  ٣ 

این قانون مبنای کـار  .  خواھد شد 
پلیس و دستگاه امنیتی حکـومـت  
ــن   ـی ـرخـورد بـه فـعـال پـھـلـوی در ب
کارگری ومخالفین حکومت رضا  

ـر ایـن  .  شاه قرار گرفت  با تکـیـه ب
الیحه بسیاری از کادرھای حـزب  
وفعالین ورھبران عمـلـی کـارگـران  
دستگیر وروانه زندانـھـا گـردیـدنـدو  
ــای   ــح ــه ان ــان ب ــاری از آن بســی
گوناگون یا سالھا در زندان بـودنـد  

 .ویا به قتل رسیدند 
در این سالھا موارد مـتـعـددی  

ـر   از اعتصابات وتشکلھا ولیسـت پ
ـــــن   ـی ــــ ـــــعـــــال ـــــعـــــدادی از ف ت
ــورھــای کــارگــری را   وارگــانــیــزات
میتوان ارائه دادکه حضور ھریـک  
ازآنھا باعث شکل گیری تشکلـی  
. یا اعتصـابـی مـوفـق مـیـگـردیـد 

ـران   اکثریت قریب به اتفاق این رھـب
عملی در جریان انقـالب مشـروطـه  

ــالب    روســیــه  ١٩١٧  و ١٩٠٥ وانــق
پراتیسیـن  ,  تبدیل به رھبرانی آگاه  

. ومورد اعتماد کارگران گـردیـدنـد 
ـنـده   به ھمین دلیل نقش تعییـن کـن
ـقـاتـی   شرایط تاریخی وموازنـه طـب
در سطح جھانـی مـیـان بـورژوازی  

وطبقـه کـارگـر را در آن دوره را  
در ایـن  ..  نباید از نظر دور داشـت 

سـالـھـا حضـور اجـتـمـاعـی حــزب  
ـتـگـری ایـن   کمونیست ایران ودخال
حزب در مسائل گوناگون جـامـعـه  
ـر از   ـقـشـی بـه مـراتـب مـھـمـت ، ن
ـراکـنـده  کـارگـران در   حرکـات پ

 .جنبش کارگری دارد 
این نقش تا امروزنیز به فعالیـن  

در  .  کارگری راه را نشان مـیـدھـد 
سایه تحزب وگرد آمـدن کـارگـران  
ــر   ــی ــم تشــکــل فــراگ ــر پــرچ در زی

ـقـاتـی شـان  ـیـزدر  ,  طب بـورژوازی ن
برخورد به جنبش کارگری نـاچـار  
ـتـھـای خـود را   است که مـحـدودی

به ھـر حـال بـه نـظـر مـن  .  بپذیرد 
وجود حزبی که فعالین ورھبران آن  
ـقـاتــی   بـه مـعـتـمـدان ومـراجـع طـب

ـقـشـی  ,  کارگران تبدیل شـده انـد  ن
ـیـشـرویـھـای   ـنـده در پ ـیـن کـن تعـی

 .جنبش کارگری دارد 
  ١٣٢٠  تـا سـال  ١٣١٠ از سال  

ــات   مـوارد مـتـعـددی از اعـتـصـاب
امـا  ,  کارگری گزارش شده اسـت 

ــراضــی ایــن   ــت ــروی اع ــی قــدرت ون
ــدازه   ــچـگـاه بـه ان ــات ھـی اعـتـصـاب

ـیـش از سـال     ١٣١٠ اعتراضـات پ
ازجمله این اعتـصـابـھـا  .  نبوده است 

ــصــاب   ــوان بــه اعــت ــت ــی  روزه  ٨ م
کارگران ساخـتـمـانـی در راه آھـن  

تدارک مجـدد اعـتـصـاب  ,  نوشھر 
اشـاره  ..  , در مناطق نفتـی جـنـوب 

 .کرد 
ــــن   ـی ـــ ــــال ــــع ــــان ف ـی ـــ از م
وسازماندھندگان این دوره بـایـد از  

, مـحـمـود دھـگـان ,  کسانی مانند 
ــه نســاج ,  مــحــمــد تــنــھــا  ــرال شــک

ــی (  ــان ــازی ,  ) م ــج , مــرتضــی ح
ــا  ــن ــن ب ــی ــرام ,  حس ــم ــی ــی ,  ک , لســان

عـلـی  ,  محمـد آخـونـدزاده ,  فروزش 
ــرقــی   ــزابــی ,  ش ــور  ,  مــحــمــد ان پ
ــی  ,  حسـیـن شـوقـی ,  رحـمـتـی  عـل

, حسـابـی ,  یوسف افتخـاری ,  امید 
ـر عـمـلـی  ...  , دھزاد  و صدھا رھـب

کارگـری کـه سـازمـانـدھـنـدگـان  
اعتصابـات کـارگـری بـودنـد یـاد  

 .کرد 
ـیـن یـا در   اکثریـت ایـن فـعـال
ــل   ــھــای رضـاشــاھــی بـه قــت زنـدان
ـقـاط دورافـتـاده   رسیدنـد ویـا بـه ن
تبعید ویا از سر اجبار مـجـبـور بـه  

 .مھاجرت گردیدند 
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

کارگران صنایع فلزی ایران در بزرگراه فتح 
 تجمع كردند

ـراض بـه  ٦٠٠   نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در اعـت
 ماه حقوق معوقه درمقابل بزرگراه فتح تجمـع  ٨ عدم دریافت  

 . کردند 
ـیـل  :  ولی موحد، نماینده این كارگران به ایلنـا گـفـت  بـدل

عدم پرداخت معوقات حقوقی کـارگـران کـارخـانـه صـنـایـع  
ـران کـارخـانـه   فلزی ایران، در جلسه استانداری تھران با مـدی

 مـرداد مـاه ھشـت مـاه  ٢٢ قرار شد حداکثر تا روزیکشنبه  
حقوق معوقه کارگران پرداخت شود که با عملی نشـدن ایـن  

كارگران اعتراض خـود را    - مرداد  ٢٣ دوشنبه    -وعده امروز  
 . اعالم كردند 

کارگـران صـنـایـع فـلـزی  :  نماینده کارگران اضافه کرد 
ای مسئوالن کارخـانـه بـه خـواسـتـه    توجه   ایران در صورت بی 

 . دھند   شان به تجمعات خود ادامه می   قانونی 
ـیـه صـبـح امـروز   گفتنی است این تجمع از سـاعـات اول

 .نتیجه خاتمه یافت    صبح بی ١١ آغاز و در ساعت  
 

تجمع كارگران نساجی مازندران در مقابل 
 فرمانداری، 

ـراض بـه عـدم  ١٥٠   کارگر نسـاجـی مـازنـدران در اعـت
 ماه حقوق معوقه خـود در مـقـابـل فـرمـانـداری  ٢٦ دریافت  

ھـای    خبرھایی دیگر از تعطیلی واحـد .  قائمشھر تجمع کردند 
ـیـه    تولیدی به دنبال افزایش بی  رویه نرخ ارز و كمبود مواد اول

 کـارگـر کـارخـانـه نسـاجـی  ١٥٠ صـبـح امـروز  .  میگویند 
 ماه حقـوق مـعـوقـه  ٢٦ مازندران در اعتراض به عدم دریافت  

پس از راھپیمایی در مقابل فرمانداری این شھر تجمع کـرده  
. و نسبت به عدم توجه دولت به وضعیتشان اعتـراض کـردنـد 

 قـانـون اسـاسـی و  ٤٤ نساجی مازندران پس از اجرای اصل  
جریان خصوصی سازی به دلیل سوء مدیریت و عدم نـظـارت  

ـیـدات    دولت و ھمچنین واردات بی  رویه کاالھای مشابـه تـول
نساجی مـازنـدران  .  این کارخانه دچار بحران مالی شده است 

 کارگر داشـتـه اسـت کـه  ٧٠٠٠ در دو دھه گذشته بیش از  
ـر کـاھـش یـافـتـه  ٧٦٥ این تعداد طی چند سال اخیر به   ـف  ن

نساجی مازندران متشکل از نسـاجـی تـالر، نسـاجـی  .  است 
طبرستان، گونی بافی و فاین نایس و نسـاجـی تـجـن اسـت  

 مـاه حـقـوق در  ٢٦ که کارگرانشان با عدم دریافت بیش از  
ـیـدی  .  برند   شرایط سختی به سر می  کارگران ایـن واحـد تـول

دیگر توان پاسخگویی به حداقلھای یک زندگی را نـدارنـد  
 .و شرمنده خانواده خود ھستند 

 
 تجمع کارگران کارخانه بانی پالست غرب 

امروز کارگـران کـارخـانـه  :   اتحادیه آزاد کارگران ایران  

بانی پالست غرب جلوی اداره کار سنندج دسـت بـه تـجـمـع  
 کـارگـر  ٢١ کارخانه بانی پالست که دارای  . اعتراضی زدند 

ـبـاشـد کـه در سـالـھـای   میباشد سازنده کانالھای کولر مـی
امـا  . گذشته جزء بھترین سازنده ھای نـوع خـود بـوده اسـت  

 سال خدمـت در ایـن  ٨  الی  ٢ اکنون کارگران که سابقه ی  
سه ماه است که حقوق زیر حداقل  خود را  , شرکت را دارند  

ـیـش از   ـیـمـه  ١٠ دریافت نکرده اند و کارفرما ب  مـاه حـق ب
در ماھھـای  . پرنسل را به تامین اجتماعی واریز ننموده است  

گذشته نیز کارگران با فروش ضایعات توانسته اند قسمـتـی  
از حقوق خود را بـدسـت آورنـدکـارفـرمـای ایـن شـرکـت بـا  

 میلیارد تومان تسیھالت از بانکھای سپه و مـلـی  ٣ دریافت  
ـیـد   ـنـدج ادعـا مـیـکـنـد کـه قـادر بـه ادامـه تـول شھر سـن

اکنون آب و برق و گاز این کارخانه به علت بـدھـی  . نیست  
ـرونـد و   قطع میباشد و کارگـران ھـر روز بـه کـارخـانـه مـی
ساعت کاری خود را با شرایط نبود ابتدایی ترین امـکـانـات  
به سر میبرند و نگھبانی و سرایدار این شرکت با خانـواده در  

ـرق و گـاز ( این شرایط فـالکـت بـار  ـبـود آب وب زنـدگـی  )  ن
امروزدر اداره کار  سنندج جـلـسـه ایـی بـا حضـور  . میکنند  

کارفرما و مسئوالن بانکھای مربوطه در اداره کار تشکـیـل  
ـری   ـیـگـی شد و به کارگران قول دادند که مسایـل آنـان را پ

 . نمایند  
 

ھا  التدریسی دبستان، حق تجمع مربیان پیش
 و مربیان بھداشت مقابل مجلس

ـیـش  ـیـان پ ـروھـای شـرکـتـی، مـرب     دبسـتـان،   تعدادی از نی
ـیـان    التدریس سـازمـان فـنـی و حـرفـه   معلمان حق  ای و مـرب

بھداشت کار اصفھانی مقابل مجلس شورای اسالمی تجمـع  
کنندگـان بـا سـر دادن شـعـارھـایـی ھـمـچـون      تجمع .  کردند 

خـواسـتـار تـحـقـق   «مجلس بـا کـفـایـت حـمـایـت حـمـایـت  »
. مطالباتشان و روشن شـدن وضـعـیـت اسـتـخـدامشـان بـودنـد 

ـنـد کـه    تجمع  کنندگان ھمچنین پالکاردھایی در دست داشـت
ـم، ھـمـه مـا  »روی آن نوشته شده بود   ـی ما منتظر لطف خدای

دست به دعاییم؛ تصمیم شما نمایندگان امروز دل ما را شـاد  
 .کند   می 

 
تجمع اعتراضی كارکنان مخابرات الرستان 

 در مقابل فرمانداری
ـرات   ھھا تن از کـارگـران و کـارگـزاران شـرکـت مـخـاب

شـان بـه    شھرستان الرستان در اعتراض به تبدیل قرارداد كاری 
پاره وقت و ساعتی در مقابـل فـرمـانـداری ایـن شـھـرسـتـان  

 کارگر شرکت مخابرات شھرستـان  ٤٠ بیش از  .  تجمع کردند 
 روز در  ١٥ الرستان نسبت به تغییر قرارداد خود از ساالنه به  

 و با ارائه طوماری که یک نسخه از آن    ماه اعتراض کرده 
دراختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفـتـه اسـت خـواسـتـار رفـع  

ــوالن شــده  کــارگـران مــخــابــرات  .  انـد   مشـکــالتشــان از مســئ
ـراض بـه  ٢٦ شھرستان الرستان با سوابق پنج تا    سـال در اعـت

ـرارداد خـود بـه   ـر ق ـی   ١٥ اقدام کارفرمای خود نسبت به تغی
روز ابراز نارضایتی کرده و از تغییـر شـرایـط كـار و تـھـدیـد  

ـراز نـاامـیـدی کـرده  از کـارگـران  .   انـد   امنیت شغلی خود اب
بـدون  ( خواسته شده است با امضاء فرم و تقاضای ھمکاری  

ـنـد و بـطـور  ٤ روزانه فقط  )  قرارداد قانونی   ساعت کـار کـن
.  شـود    ھزار تومان به آنان دستمزد داده مـی ٢٠٠ ماھانه فقط  

در حال حاضر شرکت مخابرات شھرستان الرستان نسـبـت بـه  

اجرای این طرح پیش قدم بوده است و اقدام تجمـع کـارگـران  
ـیـجـه بـوده    در مقابل فرمانداری شھرستان تا ھم اکنون بـی  ـت ن

 .است 
 

تجمع دوباره نیروھای شرکتی و مربیان 
 پیش دبستانی مقابل مجلس

ـروھـای    تعـدادی از مـربـی  ـی ـیـش دبسـتـانـی و ن ھـای پ
شـان از    شرکتی آموزش و پرورش امروز در اعتراض به اخراج 

ــد  ــجــمــع کــردن ــس ت ــل مــجــل ــاب .  آمــوزش و پــرورش مــق
ـنـدگـان بـا دادن شـعـارھـایـی ھـمـچـون    تجـمـع  ـروی  »کـن ـی ن
نمایندگان مجلـس عـدالـت  »،  «دبستان استخدام استخدام   پیش 

ـتـشـان   «عدالت  ـر وضـعـی خواستار تعیین تکلیف ھرچه سریعـت
 .شدند 

مـا  :  یکی از نیروھای شرکتی آموزش و پرورش گـفـت 
ـیـف   نیروھای شرکتی آموزش و پرورش خواستار تعیین تـکـل

ـم   ھرچه سریعتر وضعیـت  ـی خـواسـتـه  :  وی افـزود .   مـان ھسـت
ھـا    اصلی ما استخدام در آموزش و پرورش است چراکه سـال 

ـم   تحت عنوان معلم شرکتی کار کـرده  شـایـد دھـمـیـن بـار  . ای
ـم ولـی    باشد که ما در مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع مـی  ـی کـن

ـرار   متاسفانه تاکنون ھیچکدام از مطالباتمان مـورد تـوجـه ق
ـنـده مـردم ارومـیـه در  . نگرفته است  در ھمـیـن راسـتـا نـمـای

مجلس شورای اسالمی از ریـاسـت جـلـسـه خـواسـت طـرح  
ـرای حــل   ـرورش ب اصـالح مـاده ای از قـانـون آمـوزش و پ

ـر تـا    مشکالت معلمان پیش دبستانی و شرکتـی  ھـا حـداکـث
ـرد  ـرار گـی . چھارشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس ق

ـبـه نـادر قـاضـی پـور بـا اعـالم   در ادامه جلسه روز یکـشـن
اخطاری از عدم قرار گرفـتـن طـرحـی در خصـوص اصـالح  
ـنـی   قانون آموزش و پرورش در دستور کار امروز صـحـن عـل

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسـالمـی  .  انتقاد کرد 
: با اشاره به تجمع ھزاران نفر جوانان روبروی مـجـلـس گـفـت 

 سـال اسـت در  ١٠ معلمان پیش دبستانی و شرکتی ھا که  
مجموعه آموزش و پرورش کار می کنند دچار مشـکـالت  

وی با بیان اینکه حاج بابایی وزیر آمـوزش  .  فراوانی شده اند 
اصـالح  :  و پرورش در حق این افراد ظلم کـرده اسـت، گـفـت 

ـرورش امـروز در سـرفصـل   ماده ای از قـانـون آمـوزش و پ
ـرایـن کـمـیـسـیـون   ـنـاب دستورھای صحن علنی قرار داشـت، ب
آموزش باید دستور ھیئت رئیسه در ایـن خصـوص را عـمـل  

قاضی پور از ریـاسـت جـلـسـه خـواسـت ایـن طـرح را  . کند 
ـرار   ـنـی ق حداقل روز چھارشنبه در دستـور کـار صـحـن عـل

حسن ابوترابی فرد نایب رئیـس مـجـلـس کـه ریـاسـت  .  دھد 
: جلسه امروز را برعھده داشت، در پاسخ به این اخطار گـفـت 

ـنـی   این طرح طبق روال قانونی در دسـتـور کـار صـحـن عـل
 . مجلس قرار می گیرد 

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده

 
 ماه حقوق دریافت ٨کارگران پارکت ساری 

 اند نکرده
ماه حقوق مـعـوقـه کـارگـران شـركـت پـارکـت سـاری  ٨ 

شرکت پارکت سـاری بـعـد از اجـرای  .  پرداخت نشده است 
 قانون اساسی و واگـذاری آن بـه بـخـش خصـوص  ٤٤ اصل  

ـنـون بـه سـبـب افـزایـش   دچار مشكالت مدیریتی شده و اك

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 کـارگـر خـود  ٣٠  ماه حقوق  ٨ مشکالت مالی در پرداخت  
ـنـه راه  .   ناتوان شده است  شرکت پارکت ساری که در زمـی

سازی و آسفالت فعالیت دارد قبل از اجرای طرح خصـوصـی  
ـیـت   ـر فـعـال ـتـصـادی کـوث سازی تحت پـوشـش سـازمـان اق

کرد که متاسفانه بعد از اجرای این طرح به جھـت سـوء    می 
ـرداخـت حـقـوق   مدیریت و با افزایش بحرانـھـای مـالـی در پ

 .  کارگران خود کوتاھی کرده است 
 

 ماه حقوق ٥ سازی بوشھر  کارگران رنگ
 اند دریافت نکرده

ـنـج مـاه حـقـوق   كارگران کارخانه رنگ سازی بوشھـر پ
صاحبان کارخانه رنگ سازی بوشھـر بـه  .   اند   دریافت نكرده 

ـیـه و از دسـت دادن بـازار فـروش   جھـت كـمـبـود مـواد اول
ــرده   ــت ــدی خــود بــه جــھــت واردات گس ــی مــحــصــوالت تــول

 کارگر خـود  ٥٠  ماه حقوق  ٥ محصوالت مشابه، از پرداخت  
 . اند   ناتوان شده 

 مـاه حـقـوق دریـافـت  ٥  سازی بـوشـھـر    کارگران رنگ 
 اند   نکرده 

ـنـج مـاه حـقـوق  ٥٠  کارگرکارخانه رنگ سازی بوشھر پ
 .اند   دریافت نکرده 

 
 درصد ازکارگران بروجردی ٨٠بیش از 

 .دارای قرارداد موقت ھستند
ـروی کـار در   ـی بدلیل عدم توازن در عرضه و تقاضـای ن

ـیـز چـاره  ای جـز پـذیـرش شـرایـط    بازار اشتغال، کـارگـران ن
 .ناعادالنه و خالف قانون کارفرمایان ندارند 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 کارگر کارخانه عقاب افشان بیكار ٣٠٠

 شدند
 کـارگـر  ٣٠٠ :  دبیر خانه کـارگـر سـمـنـان اعـالم کـرد 

ـیـکـار   ـیـا ب کارخانه عقاب افشان تولید کننده اتوبوس اسکان
 . اند   شده 

ـنـا گـفـت  ـل ـر بـه ای : حبیب الله محقق با اعـالم ایـن خـب
ـنـده اتـوبـوسـھـای عـقـاب   ـیـد کـن کارخانه عقاب افشان تـول

قیمت و    ھای ارزان   به دلیل واردات گسترده اتوبوس )  اسکانیا ( 
ـیـه    بی  كیفیت چینی و ھمچنین ناتوانی در تـھـیـه مـواد اول

شد، ناچـار    تولید و قطعاتی که از کشور سوئیس تامین می 
 کارگر خود را از ابتدای امسال به مـرور بـا  ٣٠٠ شده است  

 . شان تعدیل کند   اتمام قرارداد کاری 
ـرای کـاھـش  :  او افزود  ـیـدی ب ھمچنیـن ایـن واحـد تـول

مشکالت مالی اضافه کاری و نھار و شام و سرویس ایـاب  
ـیـز کـاھـش داده   اسـت و بـا    و ذھاب کارگران رسمـی را ن

ـبـه   تعطیل کردن کارگران از روز چھارشنبه تا صبح روز شـن
 . بنحوی سعی در کاھش مشکالت مالی خود دارند 

ـریـن مشـکـل ایـن کـارخـانـه را واردات    محـقـق عـمـده  ت
ایـن  :  اتوبوسھای ارزان قیمت چینـی عـنـوان کـرد و گـفـت 

ـیـمـت    اتوبوس  ـیـون  ٦٠ ھا با کارایی بسیار پایین و با ق ـل  مـی
ـیـا کـه مـجـھـز بـه   تومان در مقایسه با اتوبوسھـای اسـکـان
امکانات استاندارد روز دنیا اسـت وارد بـازار فـروش خـودرو  

 . شده است 

ای    او با بیان اینکه کارخانه عقاب افشان معوقات بیـمـه 
: خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است عنـوان کـرد 

ـیـمـه  ٣٠٠ ھم اکنون   کارگر بیکارشده برای دریافت مقرری ب
 . اند   بیکاری به اداره کار وتامین اجتماعی معرفی شده 

این فعال کارگری در خاتمه عمده مشکالت ایـن واحـد  
ـنـگـی   تولیدی را عالوه بر واردات مواد اولیه، مشکالت نقدی

ادامه رونـد کـنـونـی و عـدم  :  و بانکی عنوان کرد و افزود 
حمایت دولت از بخش خصوصی باعث تعطیلی این کارخانـه  

 . خواھد شد 
 

ھای تولیدی به دنبال افزایش  تعطیلی واحد
 رویه نرخ ارز بی

ـیـدی،    شناس اقتصادی تعطیلی واحد   یک کار  ھـای تـول
کاھش قـدرت خـریـد کـارگـران، اخـراج و تـعـدیـل آنـان از  

ـرخ ارز در    واحد  ھای تولیدی را از اثرات زیان بار افـزایـش ن
ـنـدگـان، یـک گـروه،  .   بازار دانست  ـیـد کـن دو گروه از تـول
ـیـه و تـجـھـیـزات    تولید کننده  ھای ساده ھستند که مواد اول

این گروه تنھا از تـورم مـوجـود  . شود   ھا در داخل تولید می   آن 
ـنـدگـانـی  .  بینند   در کشور زیان می  ـیـد کـن اما گروه دوم تـول

ھـا عـمـدتـا از خـارج    ھستند که مواد اولیه و تـجـھـیـزات آن 
ـر تـورم از افـزایـش  . شود   کشور تامین می  این دسته عالوه ب

ـنـد  ـیـز در رنـج ھسـت بـحـران فـعـلـی نـاشـی از  .   نرخ ارز ن
ھای نادرست اقتصادی دولت به خصوص ھدفمـنـدی    سیاست 

ھـا    اولین کسی که در زمان ھدفمندی یـارانـه .  یارانه ھاست 
قرار دولت بر این بـود کـه  .  با این امر مخالفت کرد من بودم 

  ٣٠ ھـا،    از محل ذخیره پول ناشی از طرح ھدفمـنـدی یـارانـه 
ـنـطـور    درصد را به واحد  ھای تولیدی اختصاص دھـد کـه ای

ھای تولیـدی و بـه    نتیجه این امر نیز آسیب دیدن واحد .  نشد 
مـنـحـنـی  .  ھا شد   تبع آن اخراج و تعدیل کارگران از این واحد 

ـبـات یـک رابـطـه   فیلیپس در حقیقت نمـایـانـگـر وجـود و ث
ـیـکـاری و   معکوس بین دو مشکل مھم اقتصادی یعـنـی ب

در حالت عادی ممکـن اسـت بـا مشـکـل تـورم  .  تورم است 
زیاد رو به رو شویم ولی حداقل مشکل بیکاری خیلـی حـاد  

اما در حال حاضر ھم با تورم رو به رو ھستیم ھـم بـا  . نیست 
بیکاری و منحنی فیلیپس سیر صعـودی بـه خـود گـرفـتـه  

 .است 
 

پیمانکاران شھرداری رشت کارگران آسیب 
 دیده را از کار اخراج کرده است 

ـیـش از    سـال  ١٠ بسیاری از نیروھای شـھـرداری کـه ب
سابقه کار داشتند، به خصوص در بخش خدمات شھـری بـه  

برخی از کـارگـران در حـیـن  . بخش خصوصی واگذار شدند 
ھـا    شوند و پیمانکار این شرکـت   کار دچار آسیب جسمی می 

 .کنند   آنان را از کار اخراج می 
 . درصد مردم اھواز بیکار ھستند٩٥

نماینده مردم اھواز در مجلس شورای اسالمی بـا اعـالم  
ـر مـردم   ـیـشـت این که ھم شاکنون درمالقـاتـھـای مـردمـی ب

  ٩٥ اکـنـون حـدود    ھـم :  تقاضای کار واشتغـال دارنـد، افـزود 
ـرای کـاھـش   درصد مردم اھوازبیکار ھستند ،ازاین رو باید ب

 . این آمار کاری کرد 
کارگر شرکت پیچ و مھره   ٧٠اخراج 

 کامکان سیرجان
ـرجـان  ٧٠  نفر از كارگران اخراجی كارخانه  پیچ و مھره سی

با نام کامکان در اعتراض به اخراج خود مقابل فـرمـانـداری  
کـارگـران در  .  این شھر پیش از ظھر امـروز تـجـمـع کـردنـد 

ـرخـی از آنـھـا   اعتراض به اقدام کارخانه اعالم کردند کـه ب
 چـگـونـه     سال سابقه کـار دارنـد و در ایـن سـن ٢٠  تا  ١٥ 
ده    زا   مـنـصـور عـارفـی .   دیگری داشته باشـنـد    کار   توانند   می 

بسـیـاری از  :  در اظھـار داشـت   یکی از کارگران اخراج شده  
ـقـه یـک   کارگران غیربومـی   یـا دو سـال دارنـد،     کـه سـاب

ایم، ھفته گذشـتـه    اند و ما که بومی ھستیم، اخراج شده   مانده 
و اخراج را به دست ما دادند و مـا امـروز    داد    برگ لغو قرار 

ـم     آمده  ـی ـرسـان رضـا  . ایم حـرف خـود را بـه گـوش مسـئـوالن ب
ـنـد    مـی :  پھنی یکی دیگـر از کـارگـران گـفـت   سنگ  گـوی

ـپـا   محل فروش تولیدات را نداریم و شرکت ایران خودرو و سای
خرند و تولیدات روی دست مـا مـانـده    محصوالت ما را نمی 

ـیـف مـا چـیـسـت و    است و ما را اخراج کرده  اند، پـس تـکـل
ـنـده کـارگـران  . ده ما چه باید بکنند   خانوا  علی اندایـش نـمـای

اخراجی که خود نیز سرپرست بخشی از کارخانه بوده اسـت،  
ھای شـرکـت تـعـطـیـل شـده اسـت و    اگر دستگاه :  گوید   می 

کند، چرا پیچ و مھره بـا نـام ھـمـیـن شـرکـت از    تولید نمی 
ـیـکــاری    چـیـن وارد مـی  ـرای ب ــوالن فـکــری ب شــود، مسـئ

ـنـد ٢٠  تـا  ١٥ کارگران   ـقـه کـن مـھـدی    مـحـمـد .   سـال سـاب
 کـارگـر  ٦٩   : زاده مدیر کارخانه کامکان اظھار داشت   بیگ 

 و    اخراجی قراردادی بودند که قرارداد آنان بـه پـایـان رسـیـده 
. طی دو مرحله با توجه به نیازی که نداشتیم، اخـراج شـدنـد 

ای از سھم بازار را کـه خـودروسـازان    بخش عمده :    وی افزود 
ـلـی   سایپا و ایران خودرو در کشور مشتریان ما بودند بـه دالی

ـم   که آنھا ھم نیاز ندارند از دسـت داده  ـیـگ .  ای زاده عـنـوان    ب
انـد و    ھای تولیدی ما تعـطـیـل شـده    درصد دستگاه ٧٠ : کرد 
توانیم کارگری داشته باشیم و اگر این روند ادامه یـابـد،    نمی 
. شـونـد    کارگر دیگر ھم با تعطیلی کارخانه بیکار مـی ١٥٠ 

ـر اسـاس  :  وی گفت  ـرای اخـراج ھـم ب انتـخـاب کـارگـران ب
ھا و یا اخـطـارھـای انضـبـاطـی بـوده    کاری   ، کم   ھا   مرخصی 

انـد    اساس تصمیم ھئیت مدیره کارخانه اخراج شـده   است که بر 
و اگر روزی نیاز به کارگر باشـد و وضـعـیـت خـوب شـود،  

: زاده تصـریـح کـرد   بیگ . شود   قطعا از وجود آنان استفاده می 
 روال کنونی برای ادامه کار، کارخانـه مـتـضـرر اسـت و    با 

 .کنیم   تعطیل می 
 

 نبود امنیت شغلی برای کارگران ایرانی
ـر از  ٣٠ حقوق دریافتی بیش از    درصد از کارگران، کمت
 . میزان حداقل دستمزد است 

 حداقل حقوق ماھانه کارگران در ایران تـوسـط شـورای  
 ھـزار تـومـان  ٣٩٠ عالی کار در اسفند سال گذشته حـدود  

ھـای    تعیین شد؛ حداقل حـقـوقـی کـه بسـیـاری از تشـکـل 
ـتـه انـد کـه ایـن حـقـوق   کارگری به آن معترض بوده و گـف

جـمـشـیـد  . ھای یک خانوار کارگری نیسـت   جوابگوی ھزینه 
خانوارھای شـھـری    پژویان، رییس شورای رقابت، گفته است  

ـر بـه  ٩٤٦ با درآمد ماھانه کمتر از   ـق  ھزار تومان زیر خـط ف
علیرضا نوایی، از اتحاد بین المللی حمایـت  .  آیند   حساب می 

ـبـاط   از کارگران در ایران که مقیم پاریس است، در ایـن ارت
کارگری که نیروی کار خـود را  »: گوید   به رادیو فردا می 

ـنـه   می  ھـای    فروشد باید درباره امنیت شغلـی و تـامـیـن ھـزی
در این میـان بـھـروز   «. اش اطمینان خاطر داشته باشد   زندگی 

ـرخ   خباز، فعال کارگری در سوئد، ضمن نادرسـت دانسـتـن ن
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ـر از حـداقـل  ٣٠   درصدی کارگرانی که حقـوق شـان کـمـت
ـیـش از  »:  دستمزد ماھانه است، به رادیو فردا مـی گـویـد  ب

ـیـدی کـار  ٨٠   درصد کارگران در واحدھای کـوچـک تـول
ــنــد کــه ایــن واحــدھــای کــوچــک    مــی  ــن  درصــد  ٥٨ ک

انـد و    قراردادھای سفیدامضا را به خـودشـان اخـتـصـاص داده 
ـنـا    «.کارگرانشان فاقد امنیت شغلی ھستند  ـل خبرگزاری ای

ـریـن مشـکـل    ای   پـایـه :  به نقل از کارشناسان نـوشـتـه اسـت  ت
کارگران ایران، وجود قراردادھای مـوقـت کـار اسـت و ایـن  
موضوع به منزله شمشیر داموکلسی باالی سر آنان اسـت و  

ـرای مشـکـالت دیـگـرشـان از جـمـلـه    کارگران نمی  توانند ب
ھـای    پرداخت نشدن دستمزد، کسر حقوق و نـداشـتـن تشـکـل 

ـرگـزاری  .  مستقل اعتراض کننـد  ـیـن بـه گـزارش خـب مـچـن
ایسنـا، کـاظـم خـلـجـی، مسـئـول خـانـه کـارگـر خـرمـدره،  

مـاھـه را تـھـدیـد     روزه و یـک ١٥  مدت    قراردادھای کوتاه 
ھـمـیـن  »: کننده امنیت شغلی کارگران دانسته و گفته است 

ـتـکـار    حس عدم  ـیـت و اب  امنیت مانع جدی برای بروز خـالق
ایـن در حـالـی   «.  فعالیت آنھا خواھد بود   کارگران در زمینه 

ـرگـزاری  ـر اسـاس گـزارش خـب ـرخـی از    اسـت کـه ب ھـا و ب
ـراردادھـای    سایت  ھای کارگری، در بعضی از مناطق ایران ق

بـھـروز  .  شـود   سه روزه یا سفید امضا با کارگران بسـتـه مـی 
ـراردادھـای مـوقـت  »:  خباز در این مورد می گوید  مسئله ق

که زمانـی مـا در شـعـارھـای روز اول مـاه مـی تـاکـیـد  
ـراردادھـای    می  ـبـدیـل بـه ق کردیم که باید لغو شود، امروز ت

ـرقـانـونـی اسـت و ھـیـچـکـس   سفیدامضایـی شـده کـه غـی
ـیـز در    «. گیرد   مسئولین آن را به گردن نمی  علیرضا نوایی ن

ـر لـزوم امضـای   گفت و گو با رادیو فردا، ضـمـن تـاکـیـد ب
ـلـی   قراردادھای دائم با کارگران معتقـد اسـت بـحـث تـعـطـی

ـرده در سـال  ـیـت    کارخانه ھا و اخراج گسـت ـر، امـن ھـای اخـی
کـارگـری کـه کـار  »:  شغلی کارگران را از بین برده اسـت 

ـنـه   می  ھـای زنـدگـی خـود را از نـظـر    کند باید بتواند ھـزی
مسکن، خوراک، پـوشـاک، بـھـداشـت، ایـاب و ذھـاب و  

ھـا    بخشی از تامین این ھزینه .  تحصیل فرزندانش تامین کند 
گردد به میزان حقوق دریافتی کارگر و بـخـش دیـگـر    برمی 

به پرداخت مـنـظـم حـقـوق مـاھـیـانـه و پـاداش و مـزایـای  
اما به نظر می رسد بحث امنیت شغلی کـارگـران   «. کارگر 

ــض نـمـی شــود  ـق ــن مـحـدوده ھـا ن ـرخـی از  .  فـقـط در ای ب
کارشناسان در این ارتباط به تالش دولت مـحـمـود احـمـدی  

از جمله فرامـرز  .  نژاد برای تغییر قانون کار اشاره می کنند 
توفیقی، عضو کمیته اصـالح قـانـون کـار، در اواخـر سـال  

با اصـالح قـانـون کـار،  »:  گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت 
ـیـدی کشـور ھـمـوار   شرایط اخراج کارگران در واحدھای تول
ـیـن   خواھد شد و به این ترتیب امنیت شغلـی کـارگـران از ب

گره اصلی مسایل و مطالبات کـارگـری بـه   «. خواھد رفت 
اگـر ایـن  .  شـود   ھای مستقل کارگری باز مـی   دست تشکل 

ـبـات   مسئله به عنوان یک خواسـت عـمـده در صـدر مـطـال
کارگری مطرح شود، در رسیدن به مطالبات خود به فـرجـام  

 .خوبی خواھیم رسید 
ـبـود   ـر ن ـی بھروز خباز، فعال کارگری در سـوئـد امـا تـاث
امنیت شـغـلـی کـه شـمـاری از فـعـاالن و تشـکـل ھـای  
ـرضـا   ـی کارگری از آن انتقاد می کنند، چه خواھد بود؟ عـل

ـران،   نوایی، از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ای
ـتـی کـارگـران از  »:  دھـد   به این سوال چنین  پـاسـخ مـی  وق

ـنـد از ایـن   امنیت شغلی برخوردار نباشد ھمیشه نگران ھسـت
تواننـد از    توانند کارشان را حفظ کنند یا نه، می   که آیا می 

ھای زندگی خود برآیند و آیا حقوق شان بـه    پس تامین ھزینه 
شود کارگـر    این مسایل باعث می .  موقع پرداخت خواھد شد 

آرامش روحی الزم را ھنـگـام کـار نـداشـتـه بـاشـد کـه بـه  
در ضـمـن،  .  دھد   صورت حوادث ضمن کار خود را نشان می 

ھـای    ھـا مشـکـالتـی را در خـانـواده   این مسایل و نـگـرانـی 
شـود فـرزنـدان    آورد و بـاعـث مـی   کارگـری بـه وجـود مـی 

کارگران نتوانند به تحصیل خود ادامه دھند و حتی ممـکـن  
است منجر به از ھـم پـاشـیـدن خـانـواده و گسـسـتـن روابـط  

ـبـاط، بـھـروز خـبـاز، فـعـال   «.خانوادگی شود  در ھـمـیـن ارت
کارگری در سوئد، بر تشکل یابی کارگران در جھت تامیـن  

گـره  »:  امنیت شغلی شان تاکید می کـنـد و مـی گـویـد 
ھـای    اصلی مسایل و مطالبات کارگری بـه دسـت تشـکـل 

ـلـه بـه عـنـوان  .  شود   مستقل کارگری باز می  اگر این مسـئ
ـبـات کـارگـری مـطـرح   یک خواست عمده در صـدر مـطـال
ـم   شود، در رسیدن به مطالبات خود به فرجـام خـوبـی خـواھـی

  «.رسید 
                                                 

  
 مخالفت دولت با طرح بیمه بیكاری مجلس 

دولت با طرح بیمه بیکاری مجلس به دلیل بار مـالـی و  
ـیـل، الیـحـه   ارائـه    گستردگی آن مخالف است و به ھمین دل

 بیمه بیکاری به مجلس ارائه کـرده    دولت، الیحه .  کرده است 
 .که کمی محدودتر از طرح بیمه بیکاری مجلس است 

                                                         
 تبدیل شدن كارخانه یارسیلون به انبار 

 علوفه
ـنـده نـخ در آسـیـا   این کارخانه زمانی بزرگترین تولیدکـن

ـیـش از     ٥٠٠ بود، به دلیل بدھی باال تعطیل شـده اسـت و ب
جوانان استان لرستان از بیکـاری و  .  کارگر آن بیکار شده اند 

 .اند   ھا خسته   تعطیلی کارخانه 
                                                

 تامین زندگی با امدادھای غیبی
افزایش قیمت کاالھای اساسی بـه خصـوص در یـک  
ماه اخیر، کارگران را مجبور کرده دست کم یکـی از اقـالم  

ـنـد   روزھـای    از .   اساسی در سبد غذایی خود را حـذف کـن
ـرو   ـرخـی اقـالم روب نخست سال، کارگران با افزایش قیـمـت ب
شدند و قـدرت خـریـد خـود را از دسـت دادنـد و بـایـد بـا  

 . امدادھای غیبی زندگی خود را اداره کنند 
                                                              

ـریـت   ـران اعـالم کـرد کـه مـدی اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـقـدی  و   شرکت ایران خودرو اقدام به قطع تمامی مزایای ن
غیر نقدی یک ھزار کارگر این مـجـتـمـع صـنـعـتـی کـرده  

به نوشته سایت اتحاد، در عیـن حـال، از مـقـدار پـایـه  . است 
ـنـھـا   حقوق کارگران این شرکت در تیر ماه  سال جاری نیز ت

ـر اسـاس ایـن گـزارش،  .   درصد آن پرداخت شـده اسـت ٧٠  ب
ـران   شرکت مھر کام پارس، از شرکت ھای زیر مجمـوعـه ای

 ھـزار  ٣٠٠ خودرو، نیز با سه ھـزار کـارگـر شـاغـل، فـقـط  

تومان از دستمزد این کارگران در تیر ماه سال جـاری را بـه  
 .صورت علی الحساب پرداخت کرده است 

 
نوسان نرخ ارز امنیت شغلی كارگران را به 

 اندازد خطر می
ـرخ   افزایش نرخ ارز، عالوه بر کـاھـش قـدرت خـریـد و ن
ـرای بسـیـاری از   تورم، تعدیل نیروی كار را بدنبـال دارد و ب

 واحدھای صنعتی مضر خواھد بود 
  
  

ھای  داران فرآورده صنفی جایگاه انجمن
 : نفتی ھشدار داد

ھـای اخـتـصـاصـی    بیش از یکصد نفر از مالكین جایگـاه 
ـتـی کشـور از مشـکـالت درآمـدی    عرضه فرآورده  ـف ھـای ن

ھا، مخصوصا    ھا پس از اجرای قانون ھدفمندی یارانه   جایگاه 
ـنـدگـان  .   کارمزد ناچیز دریافتی انتقاد كردند  چندتن از نمای

ھـای    انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضـه فـراورده 
ـتـی از   ـنـا ضـمـن اعـالم نـارضـای نفتی با حضور در دفتر ایل

ـیـش از  : عملکرد مسئوالن، اظھار داشتند  آیا تھدیـد شـغـل ب
ـران شـاغـل در ایـن  ٥٠٠   ھزار نفر مجموعه كارگران و مـدی

شان که به دلیل کارمـزد نـاچـیـز    ھای     صنف به ھمراه خانواده 
ـتـی ( ھا    جایگاه  ـف در  )  کمتر از دو و نیم درصد فروش مـواد ن

رنج و عذاب ھستند نباید برای مسئولین ایـجـاد حسـاسـیـت  
کند؟ آیا حتما باید تجمعی ایجاد شود تا مسئولین به فـکـر  

 چاره بیافتند؟  
ھـا    پس از ھدفمندی یـارانـه :  آنان در ادامه تصریح کردند 

 درصـد اضـافـه  ١٥٠٠  تا  ٧٠٠ ھای انرژی    که قیمت حامل 
  ٨٩ ھا را حتی به میزان تورم دو سـال    شد مسئولین کارمزد 

)  درصـد ٥٠ (و کاھش فروش ایجاد شده  )  درصد ٣٥  (٩٠ و  
نمایندگان انجمن صنفی صاحبان پـمـپ  .   نیز افزایش ندادند 

در حـالـی کـه در دولـت  :  ھای کشور عنـوان کـردنـد   بنزین 
ـران پـاداش  ـیـونـی    جمھوری اسالمی بعـضـی مـدی ـل ھـای مـی

ـنـه آب،  ٢٠ کنند، یک جایگاه با    دریافت می   کارگر، ھـزی
 میلیارد تومان سـرمـایـه،  ٣ برق، مالیات و استھالک حداقل  

آنان در پـایـان  .   کند    میلیون کارمزد دریافت می ١٨  تا  ١٤ 
امیدواریم یـکـی از مسـئـوالن احسـاس  : خاطر نشان ساختند 

مسئولیت کرده و برای یکبار ھم که شده از این مـجـمـوعـه  
سوال کنند درد شما چیست؟ البته ما با توجه به سـوابـق از  

ـم  الزم بـه  .   اینكه گوش شنوایی وجود داشته باشد نـاامـیـدی
ـنـدگـان مـجـلـس در   ذکر است پیش از این چند تن از نـمـای

ـفـت، وزیـری  ١٦/٢/٨٦ ای به تـاریـخ    نامه  ـر وقـت ن  از وزی
ھامانه خواسته بودند که به چاره اندیشـی الزم جـھـت رفـع  

ـنـد   مشکل درآمد جایگاه  امـری  .  ھا در سراسر کشور اقدام ك
 . رسد تا به امروز معطل مانده است   که به نظر می 

 
ھای شھركرد بدلیل كمبود  تعطیلی دامداری

 علوفه 
ـنـد     کمبود و گرانی علوفه و سایر نھاده  ھای دامی مـان

یـکـی از  ...  سبوس، مواد معـدنـی، ذرت، سـویـا، کـلـزا و 
. ترین مشکالت کنـونـی دامـداران شـھـر کـرد اسـت   بزرگ 
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ـروری   استان چھار محال و بختیـاری از مـراکـز مـھـم دامـپ
ـتـصـاد و اشـتـغـال   کشور بوده و دامداری بخش مھمی از اق

ـنـکـه  .  دھـد   مردم این استان را تشکیل مـی    ٦٠ بـا وجـود ای
دھـنـد و    درصد از جمعیت استان را روستائیان تشـکـیـل مـی 

ـیـت دارنـد  ٣٥   درصد از این جمعیت در بخش دامداری فـعـال
 مجتمـع  ١٠ از  .   شود   اما توجھی به مشکالت دامداران نمی 

دامداری سنتی در حـاشـیـه شـھـر کـرد فـقـط یـک واحـد  
اکثر واحـدھـای دامـداری سـنـی ایـن اسـتـان  . فعالیت دارد 

 .تعطیل و یا در آستانه تعطیل شدن قرار دارند 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
دادگاه علیرضا عسگری، جلیل محمدی و 

 !ریحانه انصاری برگزار شد
ـبـه   ـیـل مـحـمـدی،  ١٦ روز دوشن  مـردادمـاه دادگـاه جـل

 عضـوی کـه در  ٣ علیرضا عسگری و ریـحـانـه انصـاری  
ی ھماھنگی بازداشت شـده    ی کمیته   مجمع عمومی سالیانه 

ـرگـزار  ٤ ی    بودند در شعبه  ـقـالب اسـالمـی کـرج ب  دادگاه ان
ـیـت مـلـی کشـور از  »اتھام این افراد  . شد  ـیـه امـن اقدام عل

مـطـرح   «ی ھماھنگی   طریق تشکیل گروه غیرقانونی کمیته 
شان    کدام   شد که این اتھام از سوی آنان رد شد چرا که ھیچ 

ـبـوده   از مؤسسان کمیته  در جـریـان ایـن  .  انـد   ی ھماھنـگـی ن
ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی کـه    محاکمه ھر سه نفر از اھداف کـمـی

ھـای کـارگـری    حرکت در مسیر کمک به ایـجـاد تشـکـل 
ھمچنین در جریان دادگاه سعی شـد کـه  .  است دفاع کردند 

ـتـسـب    کمیته  ی ھماھنگی به یکی از احزاب سـیـاسـی مـن
شود که این امر نیز با واکنش ھر سه نفر مواجه شد و آنـان  

ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی از احـزاب و    بار دیگر بر استقـالل کـمـی
ـیـل  .  جریانات سیاسی تأکید کردند  علیرضا عسگـری و جـل

محمـدی پـس از اتـمـام دادگـاه بـه زنـدان مـرکـزی کـرج  
ـیـد    بازگردانده شدند و ھمچنین ریحانه انصاری پیـش  ـر بـا ق ت

ی ھماھنگی بار دیگـر تـأکـیـد    کمیته .  کفالت آزاد شده بود 
انـد و    دارد که این سه عضوش ھیچ جرمی مـرتـکـب نشـده 

ـیـل  .  باید کامال  تبرئه شوند  ھمچنین علیرضا عسگری و جل
محمدی شرایط بسیار سختی را در زنـدان مـرکـزی کـرج  

انـد و    کنند و دچار مشکالت جسمی زیادی شـده   تحمل می 
 .باید در اسرع وقت از زندان آزاد شوند 

 

 نا امنی محیط كار
 

یکی دیگر از مصدومان حادثه انفجار 
 پتروشیمی جان خود را از دست داد

ـفـجـار     با مرگ محم د حمیدی یکی از مصـدومـان ان
خطوط گاز پتروشیمی، تعداد جانبـاخـتـگـان ایـن حـادثـه ی  

حال عبدالرضا نوروزی رضایت بـخـش  .    نفر رسید ٦ تلخ، به  
اعالم شده ولی شرایط مصدومین دیـگـر از جـمـلـه مـحـمـد  

 .امین دانشی و عبدالسید ثامری وخیم گزارش شده است 
محم د حمیدی پنجمین مصدوم این حادثه بوده کـه جـان  

 .خود را از دست داده است 
 

كارگر فضای سبز مشھد در حین كار كشته 
 شد

برخورد شدید خودروی پراید و سانتافه جان یک کارگـر  
 در حالی اتفاق افتاد کـه    این حادثه .   فضای سبز را گرفت 

دو خودروی پراید و سانتافه در مسیر میدان انقـالب مشـھـد  
ھا در حرکت بودند که به دلیل نامعلومـی    به سمت گاراژدار 

ـرتـاب ھـر دو خـودرو بـه    با یکدیگر برخورد می  کنند و با پ
الین وسط خیـابـان، مـنـجـر بـه مـرگ کـارگـر شـھـرداری  

ـیـاری فضـای سـبـز    می  شوند که در آن محدوده مشـغـول آب
 . بود 

 
  متری چاه٥سقوط کارگری به عمق 

کارگری به علت ریزش دیواره چـاه فـاضـالب بـه درون  
به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمـان آتـش  .   چاه سقوط کرد 

حـادثـه عصـر روز  :  نشانی تھران دربـاره ایـن حـادثـه گـفـت 
اتفاق افتاد که طی آن کارگری در چـاه    -شنبه    -گذشته  

 . محبوس شد 
آتش نشانان پـس از رسـیـدن بـه  : جالل ملکی ادامه داد 

محل بالفاصله محدوده حادثه را ایمن سـازی کـردنـد و بـه  
ـتـار بـود ٥ کمک کارگر رفتند كه در عمق   ـری گـرف .   مـت

ملکی با اعالم نجات یافتن ایـن كـارگـر عـلـت حـادثـه را  
 . ریزش دیواره چاه بدلیل رعایت نکردن اصول ایمنی دانست 

 
گرفتگی، جان یک کارگر ساختمانی را  برق

 .در کرمانشاه گرف
 در شھر کرمانشاه یـک کـارگـر سـاخـتـمـانـی بـه نـام  

گرفـتـگـی شـد    الله دچار برق   فرزند فیض " فرھنگ حمیدی " 
  ٣٠ بنا بھمین گزارش، فرھـنـگ حـمـیـدی . و از دم جان سپرد 

در شـھـرسـتـان  "  ن سـ نـار " ساله ، متأھل و از اھالی روستـای  
سروآباد استان ک ردستان، در باالبر ساختمان و به علت تـمـاس  

   با برق، جان باخته است 
کارگر در شھرک صنعتی میرجاوه ٢مرگ 

 سیستان و بلوچستان
ـرجـاوه سـیـسـتـان و   ـر در شـھـرک صـنـعـتـی مـی ـف دو ن
ـر سـقـوط در چـاه جـان خـودر ا از دسـت   ـر اث بلوچستان ب

ـر اعـالم مـرکـز فـوریـت ھـای  . دادند  ـراب بنا بھمین گـزارش،ب
 مبنی بر کشف دو جسد در شھرک صنـعـتـی  ١١٠ پلیسی  

میرجاوه استان سیستان و بلوچستان بالفاصله مـامـوران اداره  
ـررسـی   مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاھی اسـتـان جـھـت ب

ماموران در محـل بـا  . موضوع به محل اتفاق مراجعه کردند  
ـرخـورد کـردنـد کـه در داخـل چـاه   جسد دو نفر زن و مرد ب

بابررسی اجساد ھیچگونه آثـار ضـرب و  .  سقوط کرده بودند 
جرحی برروی بدن آنھا مشاھده نشد لذا اقـدامـات خـودرا در  

ـرایـن  . جھت بررسی چـگـونـگـی حـادثـه آغـاز کـردنـد  ـنـا ب ب
ـیـن    گزارش  ، ماموران در بررسی ھـای خـود بـه وجـود دورب

ـم ھـای   ـی ـل ـنـی ف ھای مداربسته کارخانه پی برده و با بازبی
ثبت شده در دوربین ھا به حقیقت ماجرا پی بردند و مشاھـده  
کردند ھومن در حال کار با دستگاه به یکباره به داخل چـاه  
ـرون آوردن او از داخـل   ـی سقوط کرده و سمانه نیز که قصد ب

گفتنی اسـت ،  . چاه را داشته به داخل چاه سقوط می کند 
ـیـه گـازھـای   با توجه به اینکه چاه مورد نـظـر مـحـل تـخـل
تصفیه خانه ای بوده ھردو بر اثر متـصـاعـد شـدن گـازھـای  

  .سمی فوت کردند  
مرگ کارگر سبزواری در پی سقوط تانکر 

 آب
ــزوار بــر اثــر   کـارگــر شــرکــت احــداث راه آھــن در ســب
واژگونی تانکر آب به طرز دلخراشی جان خـود را از دسـت  

ـره مـرگ  ١١٠ به در پی اعالم مرکز  . داد  ـق مبنی بر یک ف
ساله در یک شرکت احـداث ریـل راه  ٢٧ مشکوک مردی  

آھن در سبزوار، بالفاصله گروھی از ماموران پاسگاه سلطـان  
این گزارش حـاکـی  . آباد این فرماندھی به محل اعزام شدند 

است پس از مراجعه تیم گشت پاسگاه سلطان آباد به مـحـل،  
تحقیقات و مشاھدات ماموران حـکـایـت از آن داشـت کـه  
کارگـر یـک شـرکـت احـداث ریـل راه آھـن در مـحـدوده  

در حالـی کـه روی یـک تـانـکـر آب   «ترخاص »روستای  
ثابت، مشغول پرکردن تانکر آب بوده، با واژگونی تانـکـر بـه  
علت سنگینی بیش از حد، به زیر تانکر سـقـوط و بـه طـرز  

 .دلخراشی جان خود را از دست داد 
 

 پرستاران
 

  ٢٠بازنشستگی پرستاران زن پس از 
ـرسـتـاری،   غضنفر میرزابیگی، رییس کل سازمان نظام پ

ـرسـتـاران زن پـس از    سـال کـار  ٢٠ با اعالم بازنشستگی پ
مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیز به پرستـاران زن  :  گفت 

به گزارش خبرگزاری مھر، او با اشـاره بـه  .  تعلق می گیرد 
 درصـد  ٩٥ تصویب قانون ارتقای بھره وری و اجـرای آن در  

مشکل اصلی، اجرا نشدن ایـن  :  بیمارستان ھای دولتی افزود 
رییـس کـل سـازمـان نـظـام  .  قانون در بخش خصوصی است 

پرستاری ھمچنین از اجرای قانون تعـرفـه گـذاری خـدمـات  
 .پرستاری در آبان ماه سال جاری خبر داد 

  
 بازنشستگان 

 
 طومار کارگران بازنشسته البرز

 صد نفر از کارگران بازنشسته شھرستان البرز در اسـتـان  
قزوین با امضای طوماری خطاب به رئیس كـل بـانـك رفـاه  
ــجــاد حســاب   ــاری شــدن ای ــت بــه اجــب ــن نســب ــان قــزوی اســت

ـراض كـردنـد  ـر بـانـك اعـت ایـن  .   الكترونیكی و دریافت عـاب
ـر   ـفـاده از عـاب كارگران كم سواد بودن را دلیل ناتوانی در اسـت

ـرداخـت حـقـوق   بانك ذكر كرده  ھـای    شـان در حسـاب   اند و به پ
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در بخـشـی از ایـن نـامـه کـه  .   الكترونیكی اعتراض دارند 
ـیـس بـانـك   رونوشتی از آن به ایلنا ارسال شده، خطـاب بـه رئ

تعـدادی از كـارمـنـدان شـمـا  »:  رفاه استان قزوین آمده است 
ـربـانـك مـی   بازنشسته  ـنـد   ھا را مجبور به استفـاده از عـاب ـن . ك

ـیـل نـداشـتـن سـواد    متاسفانه بسیاری از بازنشستـه  ھـا بـه دل
ھا كار كنند و به كـرات دیـده    توانند با این دستگاه   كامل نمی 

ـرخـورده  ایـن بـازنشـسـتـگـان    «. انـد   شده است كه به مشكـل ب
ـیـش از   ـیـكـی پ ـرون خواستار آموزش استفاده از خدمات الـكـت
ــنــد و از   ــن خــدمــات ھســت ــفــاده از ای ــاری كــردن اســت اجــب

ـراز    اطالعی و كم   سوءاستفاده سودجویان از بی  سـوادی آنـان اب
 . اند   نگرانی كرده 

 
 

 گزارش
 

 درصد ٢١نرخ واقعی بیکاری ایالم بیشتر از 
 است

دبیر اجرایی خانه کارگر ایالم نرخ بیکاری اسـتـان ایـالم  
 .  درصد دانست ٢١ را برخالف اعالم مركز آمار، بیش از  

ـران در   علی غیاثی با انتقاد از آمار اخیر مرکز آمـار ای
ـنـا گـفـت  ـل   ٢١ رقـم  :  خصوص نرخ بیکاری در ایـالم بـه ای

ـران   درصدی نرخ بیکاری استان که از سوی مرکـز آمـار ای
 . منتشر شده است نادرست است 

ـیـدی در     درصد از واحد ٩٠ ھم اکنون  : او افزود  ھای تـول
ھـا    شھرک صنعتی ایالم تعطیل شده و تعداد کمی از واحـد 

 . فعال ھستند 
ھـای    به گفته این فعال کارگری اکثر کارگران کارخانه 

ـیـکـاری   ـیـمـه ب تعطیل شده بیکار و تحت پوشش مستمری ب
 . اند   قرار گرفته 

او با بیان اینکه در حال حاضر در ایالم اشتـغـالـی وجـود  
ـنـکـه مـراجـع  :  ندارد اظھار داشت  طبق مشاھدات با وجود ای

ـنـد ایـن    رسمی، از آمار واقعی نرخ بیکاری اجتناب مـی  کـن
 . شود    درصد برآورد می ٢٥ رقم حداقل بیش از  

غیاثی وضعیت اشتغال در ایالم را نگران کننده خوانـد و  
ـتـه شـغـل مـحـسـوب  : گفت  فعالیـت یـک سـاعـت در ھـف
شود و احتساب کـار یـك سـاعـتـه ایـن افـراد کـه در    نمی 

 . واقعیت بیکار ھستند به عنوان شغل نادرست است 
ـنـه اضـافـه کـرد  ارایـه  :  این فعال کارگری در این زمـی

کاری با محاسبه تعداد کـارگـران    آمار ایجاد شغل و نرخ بی 
 . ھای کاذب، اشتباه است   موقت و شاغلین شغل 

امـکـان اشـتـغـال  :  دبیر خانه کارگر ایالم ھمچنین افـزود 
دوم برای شاغلین در استان ایالم ھمانند شـھـرھـای کـالنـی  

ـنـد  ..  چون تھران و  وجود ندارد و فقط کارمندان دولتی ھسـت
 . توانند شغل دوم داشته باشند   که می 

ـران اسـتـان   گفتنی است طبق اعالم بھاره مـركـز آمـار ای
ـیـار  ٢١ ایالم با    درصد باالترین نرخ بیكاری كشور را در اخـت

 .دارد 
 

افزایش دستمزد کارگران مناطق بد آب  
 ھوا

 افزایش دستمزد کارگران مناطق بد آب و ھـوا اشـتـغـال  
ھـای    آنان را تھدید خواھد كرد چرا كه بـاعـث فـرار سـرمـایـه 

فرھنگ سـازی  .  بخش خصوصی از این مناطق خواھد شد 
در خصوص حفـظ و رعـایـت حـقـوق کـارگـر در مـوضـوع  

تـوانـد تـا    مـی ...  ھا، حفاظت فنی و بھداشت کـار و   قرارداد 
حدودی به حل برخی مشكالت كارگری در مناطـق سـخـت  

نرخ واقعی تورم در تعیین افزایـش  .    آب و ھوایی كمك كند 
طـبـق قـانـون کـار  .  دستمزد ساالنه کارگران واقعی نیسـت  

ـرخ تـورم  ـر اسـاس ن         افزایش دستمزد ساالنه کارگران بـایـد ب
ھمان سال تعیین شود، این در حالیست که  شـورای عـالـی  
کار در پایان سال برای تعیین افزایش نرخ دستمزد سال آینـده  

 . کند   اقدام می )  ھمان سال       بر اساس نرخ تورم (کارگران  
 

به امید / ھا و مراجعات كارگران سیل نامه
 یك فریادرس

به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان، این شھرستان نیـز از  
ـنـده مـردم کـاشـان و   این قاعده مستثنی نیست و دفتر نمـای
آران و بیدگل در مجلس ھمه روزه شاھد مراجعـات مـردمـی  
ـتـصـادی و مـعـیـشـتـی دچـار مشـکـل   است که از نظر اق

ـیـكـاری از  .   اند   شده  ـنـدگـان كـارگـران ب اکثر مـراجـعـه کـن
ـریـن    شھرستانھای کاشان و آران و بیدگل ھستند کـه مـھـم  ت

ھا داشتن شغل مناسب جھت تامین مـعـاش،    درخواستھای آن 
گالیه از اجرایی نشدن قانون کار در محیطھای کارگری و  
صنعتی، دریافت حقوق معوقه، پیگیـری چـرایـی اخـراج از  
کار، تامین امنیت شغلی، تھیـه جـھـیـزیـه، سـربـازی، عـدم  

ھـای صـعـب الـعـالج،    ھای بیماری   توانایی در پرداخت ھزینه 
کمک ھزینه تحصیلی، انتقال دانشجو، مشکالت بـھـداشـت  

یکی از مـراجـعـیـن  .  ھا مورد دیگر است   و درمان، دارو و ده 
ـنـده مـردم کـاشـان   به نام امیر حسین نوریان که به دفتر نمای
ـبـانـی بـعـضـی   ـی مراجعه کرده بود از عـدم حـمـایـت و پشـت

ـر، بـا    ھای کارگری و حقوق   ازمسئولین نسبت به خانواده  بگـی
بـا  :  توجه به گرانی سرسام آور موجود گالیه کـرد و گـفـت 

ـم، در     ماه در جبھه ٣٦ وجود اینکه   ھای جنگ حضور داشـت
حال حاضر بیکار ھستم و متاسفانه ھیچ کس حاضر نیـسـت  
شغلی به من بدھد تا بتوانم خرج ھمسر و چھار فـرزنـد خـود  

او با بیان اینکه مـدت دو سـال اسـت کـه  .   را تامین نمایم 
اثرات شیمیایی جنگ تحمیلی در من ظاھار شـده اسـت و  

ـم    سخت ناتوان و بیمار شده  ام و ھزینه زندگی خود و فـرزنـدان
مـن از  :  شـود، گـفـت   تنھا با قالی بافی ھمسرم تامین مـی 

ھا ثبت نـام کـرده    اولین کسانی بودم که برای دریافت یارانه 
بودم اما به دالیل اداری متاسفانه تا كنون موفق به دریـافـت  

 . ام   یارانه خود نشده 
ـری ابـوزیـدآبـاد   احسان فالح ساکن روستای محروم کـوی

 کـارگـر اخـراجـی شـرکـت  ٢٠٠ آران و بیدگل نیز یکی از  
است که برای رسیدگی به مشکـل خـود بـه   «پاک وش »

 . دفتر نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده بود 
او از عدم رسیدگی نسبت بـه درخـواسـت بـازگشـت بـه  

ـلـکـه بـه    به اینجا آمـده :  کار خود انتقاد کرد و گفت  ام تـا ب
ـنـکـه مـراجـعـات  .  مشکل من رسیدگی کنند  با توجه به ای

ھـا و    تر نماینده کاشان و آران و بیدگل درشھـر   مردمی به دفا 
ھا روز به روز افزایش یافته جای سوال اسـت کـه چـه    بخش 

تعداد از مسئوالن ادارات و نھادھای مختلف شھـرسـتـانـھـای  
ھـای    کاشان و آران و بیدگل درارتباط با سیر صعودی نـامـه 

ارسالی از طرف نماینده مردم روی خوش نشان خـواھـنـد داد  
ـنـده مـردم   و پاسخگوی مطالبات مردم خواھند بـود؟  نـمـای

ـرنـگـار   ـتـگـو بـا خـب کاشان، آران و بیدگل در مجلس در گف
ـنـدگـان بـه   ایلنا در کاشان بیشترین درخواسـت مـراجـعـه کـن

ھـایـی کـه در سـراسـر    دفترش را با توجه به تورم و گـرانـی 
ـیـدگـل حـاکـم شـده   کشور و شھرستانھای کاشان و آران و ب

ایـن  :  مشکالت معیشتی و اقتصـادی ذکـر کـرد و گـفـت 
ـر   ـنـدگـان بـه دفـت اتفاقات باعث شده تا بیشتر مـراجـعـه کـن

ھـا    مربوط به قشر محروم، مستضعف و کارگر این شھرسـتـان 
 . باشد 

 
 !میزان بیكاری و آمارھای متناقض

  درصدی ٢٣ ـ نرخ بیکاری  ١ 
 درصـدی اعـالم شـده از سـوی  ٢٣ ایلنا، نرخ بیکاری  

ـرانـی،  ١٠٠ مرکز آمار به این معنی است که از ھر   ـر ای ـف  ن
 نفر فاقد ھرگونه شغل ھستند و این درحالـی اسـت کـه  ٢٣ 

طبق مرکز اعالم آمار، برای تھیه نرخ اشتغال نـاقـص یـک  
ساعت کار در ھفته کافـی اسـت و در واقـع آمـاری کـه  

 . شود مربوط به اشتغال ناقص است   اعالم می 
 

چند /  درصد رسید١٢.٩ـ نرخ بیکاری به ٢
 نفر در ایران بیکار ھستند؟

ـیـکـاری   براساس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ ب
 . درصد رسیده است ١٢.٩ در بھار سال جاری به  

ـران   تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمـار ای
 سـال  ١٠ نشان می دھد، نرخ بیکاری در جـمـعـیـت بـاالی  

 درصد رسـیـده اسـت کـه  ١٢.٩  به  ٩١ کشور طی بھار سال  
ـیـکـاری  ٩٠ این رقم در مقایسه با زمستان سال     ١٤.١  که ب

 درصد کاھـش نشـان مـی  ١.٢ درصد اعالم شده بود معادل  
ـر  .  دھد    ٣٨.٢ در ھمین گزارش میزان نرخ مشارکت بـالـغ ب

درصد اعالم شده که این شاخص ھم در مقایسه با زمسـتـان  
ـیـدا کـرده اسـت، امـا  ٢.٣ گذشته معادل    درصـد بـھـبـود پ

مقایسه شاخص بیکاری در بھار سال جاری با دوره مشـابـه  
ـتـه  ٠.٦  نشان از رشد  ٩٠ در سال   ـب  درصد نرخ بیکـاری و ال
  ١٠  درصدی در نرخ مشارکت جمعـیـت بـاالی  ٠.٦ کاھش  

بر اساس ایـن گـزارش در حـال حـاضـر  . سال در کشور دارد 
ـیـکـار  ١٠  میلیون نفر از جمعیت بـاالی  ٣.١   سـال کشـور ب

ـر سـاکـن  ٢.٦ ھستند که از این تعداد معـادل   ـف ـیـون ن ـل  مـی
 .شھرھا و پانصدھزار نفر ساکن روستاھا ھستند 

 
ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به قیمت بیكار 

 شدن نیروی كار ایرانی
ـنـكـه   ـیـان ای رییس اتحادیه کارگران شھرداری تھران بـا ب
ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به قیمت بیكار شدن نیـروی كـار  

مخالف كار كردن اتباع بیـگـانـه  :  كشور تمام می شود، گفت 
ـریـزد  . در كشور نیستم به شرط آنكـه بـازار كـار را بـه ھـم ن

ھـمـچـنـان  :  وگو با ایسنا، گـفـت   عبدالله مختاری ـ در گفت 
كه نیروھای كار ما در كشورھای خارجی مشـغـول بـه كـار  
ـران كـار   ـنـد در ای ھستند اتباع كشورھای دیگر ھم می تـوان
ـیـگـانـه مـوجـود در   ـبـاع ب ـر ات كنند ولی در حال حاضر بیشت

ـراز گـلـه .  كشور غیر مجازند  مـنـدی از مسـامـحـه    وی با اب
ـیـگـانـه   ـبـاع ب ـرخـورد بـا ات برخی نھادھا و دستگـاھـھـا در ب

ـبـاع  : غیرمجاز گفت  ـیـت ات علیرغم آنكه قانون بر منـع فـعـال
ـیـد دارد امـا   ـرمـجـاز در مشـاغـل داخـلـی تـاك خارجی غـی
ـیـل ضـعـف قـانـون، تـخـلـف بسـیـاری از   متـاسـفـانـه بـه دل
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كارفرمایان و مسامحه برخی نھادھا و دستگاھھا در برخـورد  
ایم از این رو معتقـدم یـا    با اتباع بیگانه غیرمجاز موفق نبوده 

باید قانون را برداریم یا اینكه كسـانـی كـه از اجـرای قـانـون  
ـم  ـی ـن مـخـتـاری  .  سرباز می زنند به عنوان متخلف جریـمـه ك

ـیـگـانـه در   ـبـاع ب درعین حال گفت كه مخالف كـار كـردن ات
ـر و مـتـوازن   ـراب كشور نیست اما این امر باید در یك حالـت ب

ـریـزد  ـیـس اتـحـادیـه  .  باشد نه اینكه بازار كار را بـه ھـم ب ری
كارگران شھرداری تھران در ادامه گفت وگـو بـا ایسـنـا بـه  
ـیـگـانـه در كشـور   ـبـاع ب ـری ات اثرات و پیامدھای به كارگـی

ـروی  :  پرداخت و گفت  ـی به كارگیری اتباع بیگانه، بازار كار ن
انسانی را به ھم می ریزد و بسیاری از فرصتھـای شـغـلـی  

ـیـگـانـه  : وی افزود . را در داخل اشغال می كند  ورود اتبـاع ب
ـیـمـت   غیرمجاز به كشور ضمن خارج كردن ارز مملكت بـه ق
بیكار كردن نیروی كار ایرانی تمام می شود و متاسـفـانـه در  

. ای را نیز به ھم می زنـد   این جریان معادالت حقوقی و بیمه 
ـرخـی    به گفته مختاری به دلیل سوء استفاده و بـھـره  كشـی ب

ـیـگـانـه حـقـوق آنـھـا دسـتـخـوش سـوء   كارفرمایان از اتباع ب
استفاده و تضییع قرار می گیرد و این امر نقض حـقـوق بشـر  

كارفرمایان اتباع بیگانه غیرمجاز را بیـمـه  .   را به دنبال دارد 
ـبـاع   نمی كنند و حقوق قانونی آنھا را نمی دھند در مقابل ات
بیگانه ھم در جھت واخواھی بر آمده و حقوق و مطالبـات از  

بسیاری از كشـورھـای  .   دست رفته خود را طلب می كنند 
خارجی از اتباع بیگـانـه در خـدمـات فـنـی و مـھـنـدسـی،  

ـفـاده مـی    فعالیتھای تخصصی و پروژه  ھای زیرساختی اسـت
كنند درحالی كه چنین نگاھی اساسا در كشـور مـا وجـود  

ـر  :  وی با اشاره به قانون اشتغال اتباع خارجی گـفـت .  ندارد  ب
ـران  ١٢٠ اساس ماده   ـنـد در ای  قانون، اتباع بیگانه نمـی تـوان

مشغول به كار شوند مگر آنكه دارای روادیـد ورود بـا حـق  
ھـای مـوجـود    كار مشخص بوده و مطابق قوانین و آئین نامـه 

 .پروانه كار دریافت كرده باشند 
 

 اخبار بین المللی
 

 اعتصاب کارکنان راه آھن مادرید -اسپانیا 
ـلـی   به گزارش یورو نیوز کارمندان بخش حمل و نقـل ری

 اوت در اعتراض بـه  ٣ در مادرید، پایتخت اسپانیا روز جمعه  
.  خصوصی سازی راه آھن به اعتصابی یـکـروزه دسـت زدنـد 

ماه گذشته میالدی اعالم شد که در پی انجـام خصـوصـی  
 میلیون یورو از بودجـه عـمـومـی  ٤٠٠  میلیارد و  ٥٦ سازی،  

این اعـتـصـاب و تـظـاھـرات از سـوی  .   کاسته خواھد شد 
. ھای کارگری راه آھن اسپانیا ترتیب داده شده اسـت   اتحادیه 

ــازه  ــا اقــدامــات ت ـی ــان ــای اجــرای    دولـت اســپ ای را در راســت
ـتـصـادی بـانـک مـرکـزی اروپـا در دسـت    سیاست  ھای اق

ـقـه ریـاضـت   تنـگ .  بررسی قرار داده است  ـر شـدن حـل ھـای    ت
ـر ایـن   اقتصادی در راستای عبور از بحران بـدھـی دامـنـگـی

با این ھمه ماریانـو  .   شود   کشور  عضو حوزه یورو عنوان می 
راخوی، نخست وزیر این کشور ضمن اشاره به اینکـه ھـنـوز  
تصمیمی اخد نشـده و ایـن سـیـاسـت ھـای تـازه در دسـت  

ـیـارد یـورو رقـمـی  ٩٠٠ بیش از  »: مطالعه است گفت  ـل  مـی
ھـا،    این امـر ھـمـه دولـت .  است که ما باید بازپرداخت کنیم 
ای و مـقـامـات مـحـلـی را    دولت مرکزی و دولت مـنـطـقـه 

ـنـه   مجبور می  ـرای    سازد تا از ھـزی ھـای خـود بـکـاھـنـد و ب

ـیـا  «. افزایش گردش مالی تالش کننـد  ـر اسـپـان نـخـسـت وزی
ـیـسـت،    تاکید می »: تصریح کرد  کنم که این یک گزینـه ن

ـم،  .  توان کار دیگری کرد   نمی  اگر درآمـدی نـداشـتـه بـاشـی
ـم پـولـی قـرض    توانیم خرج کنیم و بیشتر از آن نمی   نمی  ـی توان
ھایی برای مشکل تـامـیـن    به این دلیل ما باید تصمیم .  دھیم 

ھـای اصـلـی مـادریـد از    ھمزمان خیـابـان  «.مالی اخذ کنیم 
سوی ھزاران تن از کارمندان دولت مسدود شده و معتـرضـان  
بار دیگر با به ھـمـراه داشـتـن پـالکـارد و سـر دادن شـعـار  

ـراز    اعتراض خود را نسبت به سیاست  ھای اقتصادی دولـت اب
 .کردند 
 

 اعتصاب کارگران سواحل تفریحی -ایتالیا 
به گزارش یورو نیوز کارگران بـخـش خـدمـات سـواحـل  

ـراض بـه  ٣ تفریحی در ایتالیا، روز جمعه    اوت به منظور اعـت
  ٢٠١٦ برنامه احتمالی فروش تاسیـسـات سـاحـلـی تـا سـال  

معترضان که بـه نشـانـه  . میالدی، اقدام به اعتصاب کردند 
ـر  ھـای    کشیدن دسـت از کـار تـا سـاعـت یـازده ظـھـر چـت

ـنـد مـی  ـنـد کـه    آفتابگیر را در سواحل بسته نگه داشـت گـوی
فروش سواحل رھنمودی از سوی اتحادیه اروپا به دولت ایـن  

ھزار منطقـه سـاحـلـی خصـوصـی  ٣٠ در ایتالیا  . کشور است 
ـریـحـی   ـف وجود دارد که این شمار یک چھارم کل سواحل ت

یکی از شـاغـالن ایـن بـخـش  .  شود   این کشور را شامل می 
ـم کـه  »:  درباره دلیل این اعتصاب گـفـت  مـا نـمـی خـواھـی

مـا از ایـن  .  اقتـصـادمـان روی سـواحـل حسـاب بـاز کـنـد 
سی ھزار خانوار از این کسـب و  .  تاسیسات دفاع می کنیم 

ـم و    مـا وام ھـایـی گـرفـتـه .  کننـد   کار تامین معاش می  ای
ـم   بدھی  ـرداخـت داری ـرای بـاز پ ـرنـامـه    «. ھـایـی ب در ایـن ب

احتمالی، صدور مجوز برای گردانندگان سواحل خصـوصـی  
گویند این امر سبب کـاھـش    دیده شده است که شاغالن می 

 ھزار تن از شاغالن خـواھـد  ٦٠٠ سرمایه گذاری و بیکاری  
 .شد 

 

اعتراض و در ھم شکستن وسائل  -عمان 
 شرکت

ـبـه   Muscat Dailyبه گزارش   ـنـجـشـن  اوت  ٢ روز پ
-Bahwan-Enkaھزاران کارگر شرکت ساختمان سازی  

Bechtel (BEB) consortium   در اعتراض بـه مـرگ
 از ھمکاران خود دست به اعتراض زدند و وسـائـل ایـن    یکی 

ـنـد   از در ھـم    ھـا حـاکـی   گـزارش .  شرکت را در ھم شکست
.  دستگاه خودرو این شـرکـت اسـت ٢٠ شکسته شدن حداقل  

اعتراض حدود ساعت چھار و نیم بعـد از ظـھـر ھـنـگـامـی  
 از کارگران بدلیل نرسانـدن وی بـه    صورت گرفت که یکی 

 آن جانباختنش، کارگران را به خشم آورد    بیمارستان و در پی 
ھای شـرکـت و خـورد    و آنھا دست به صدمه زدن به ماشین 

این کارگر کـه از  .  کردن لوازم داخل بھداری شرکت کردند 
ـر   ـیـاج بـه رسـیـدگـی فـوری دکـت تبعه ھند و نجار بود احت

ـریـت خـواسـتـه بـودنـد کـه وی بـه  .  داشت  کارگران از مـدی
ـنـد   سرعت به بھداری انتقال یابد ولی  ـفـت مـیـکـن .  آنھا مخال

کارگران خود دست به کار میشوند و ھـمـکـار خـود را بـه  
     متا سفانه این کارگـر در طـی   بھداری منتقل میکنند، ولی 

ـیـل  .  راه جان میبازد  این شرکت که مشغول توسعه فرودگاه ب
 ھزار کارگر در استـخـدام خـود  ٩ المللی مسقط است، حدود  

این کارگران در ماه ژانویه نیز به منظور دستیابـی بـه  .  دارد 
 . دستمزد باالتر دست از کار کشیده بودند 

 
 کارگر در اثر ریزش ٦مرگ  -مکزیک 

 معدن ذغال سنگ
 کـارگـر مـعـدن  ٦  اوت  ٣ به گزارش رویترز روز جمعـه  

که در شمال مکزیک واقع شـده   Coahuilaذغال سنگ  
ـفـجـاری  .  است در اثر ریزش این معدن جان باختنـد  ـر ان در اث

که در این معدن رخ مـیـدھـد، مـقـدار زیـادی گـاز مـتـان  
در ایـن  .  مشتعل میشود که باعث ریزش این معدن میـشـود 

  ٣٠٠  کارگـر کشـتـه، یـک کـارگـر مـجـروح و  ٦ حادثه  
ـبـود و یـا  .  کارگر دیگر از معدن تخلیه میشوند  کارگـران ن

ـیـل اصـلـی   ایـن حـوادث    کمبود ایمنی مـحـیـط کـار را دل
 .دانند   می 

 
تظاھرات علیه سیاست صرفه  -اسرائیل 

 جویی اقتصادی دولت 
به گزارش یورو نیوز ھزاران تن از ساکنان شھر تـل آویـو  
با برگزاری تظاھراتی گسترده بار دیگر مخالفت خـود را بـا  

ـراضـات ضـد  .  سیاستھای اقتصادی دولت اعالم کردند  اعـت

دولتی در اسرائیل پس از آن آغاز شد که ماه گذشتـه دولـت  
تصمیم گرفت با ھدف افزایش سه درصدی تولیـد نـاخـالـص  

ــتــی  ٢٠١٣ داخــلــی خــود در ســال   ــھــای ریــاض ــت ــاس ــی ، س
ـرانـه تـری را بـه اجـرا درآورد  ـنـدگــان  .  سـخـتـگـی تـظـاھـرکـن

گویند، سیاستھای تبعیض آمیز اقتصـادی دولـت سـبـب    می 
افزایش فاصله طبقاتی میان قشر فقیر و ثرتمند در جـامـعـه  

ـلـی  .   شده است  ـی طی یک ماه گذشته نیز دو شھروند اسرائ
در اعتراض به مشکالت اقتصادی و اجـتـمـاعـی اقـدام بـه  
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گفتگوی صندوق بین 
المللی پول با دولت 

 یونان
ـیـوز یـک   به گـزارش یـورو ن
ـلـی   مقام عالیرتبه صندوق بین المـل
ـرای مـذاکـره بـا دولـت   پول کـه ب
ــه سـر مـی بــرد،   یـونـان در آتـن ب
نتیجه گفتگوھای نـھـادھـای سـه  
ـیـن   گانه کمیسیون اروپا، صندوق ب
المللـی پـول، و بـانـک مـرکـزی  
اروپا، با مـقـامـات ایـن کشـور را  

ـنـده خـوانـد  مـوضـوع  .   امیدوار کن
گفتگو میان نھادھای سـه گـانـه  
ـلـی و دولـت آتـن اجـرای   بین المـل
ـتـصـادی   یک برنامـه ریـاضـت اق
دیگر جھت صرفه جـویـی یـازده و  
نیم میلیارد یورویی تا پـایـان سـال  

ـر اسـاس  .    میالدی اسـت ٢٠١٤  ب
ـیـن   این برنامه بازنشستگان، نخـسـت
ـتـصـادی   قربانیان صرفه جـویـی اق
ــاره حــقــوق   ــنــد، کــاھــش دوب ھســت

بازنشستگی و افزایش ھزینه بیمـه  
ــرای ایــن قشــر تــنــھــا   درمــانــی ب
بخشی از برنـامـه جـدیـد ریـاضـت  

یک بازنشـسـتـه  .   اقتصادی است 
 یـورو  ٩٥٠ من اوایل  »: می گوید 

  ٧١٩ امـا االن  .  حقوق می گرفتم 
ـرم  ـرداخـت  .  یورو مـی گـی ـرای پ ب

ــه ھــای ضــروری زنــدگــی   ــن ھــزی
زندگی سختی دارم،  .  مشکل دارم 

ـم   بار آخری که به بیمارسـتـان رفـت
 «.  یورو از جـیـب خـودم دادم ٥٩ 

 سـالـه کـه در  ٥٨ حقوق ماتوالی  

ــده،  ٢٠١٠ ســال   ــه ش ــازنشــســت  ب
چھارصد یورو کاھش یافتـه، وی  

زندگی مـن کـامـال  »:  می گوید 
عوض شده، دیگر خیلی کارھا را  

حتی دیـگـر  .  نمی توانم انجام دھم 
ـم یـک نـوشـیـدنـی بـا   نمـی تـوان

به گفته یکی از   «.دوستانم بخورم 
ــده در   ــن ــامــات شــرکــت کــن مــق
مذاکرات، تا کنون یک بخش از  
ـر   برنامه نھایی شده و گفتگو ھا ب
ـر   ـتـامـب سر سایر موارد از مـاه سـپ

 . آغاز می شود 
 

اقدام پلیس  -آلمان 
علیه فعاالن ض د سرمایه 

 داری در فرانکفورت
پلیس فرانکفورت در آلمان روز  

ـرای جـمـع آوری  ٦ دوشنبـه   اوت ب
چــادرھــای فــعــاالن ضــدســرمــایــه  
داری در نزدیکی ساختمان بانـک  
مرکزی اروپا در ایـن شـھـر اقـدام  

این اتفاق پـس از نـزدیـک  .   کرد 
ده ماه چادر زدن فـعـاالن حـرکـت  
ــه   ــه داری مــوســوم ب ضــدســرمــای

ــورت » ــف . رخ داد  «اشــغــال فــرانــک
ـنـد    فعاالن فرانـکـفـورتـی مـی  گـوی

ـفـاده   اعتراض شان متوجه سـوءاسـت
ـر   ــ ـــای ـــی و س ـــال ـــام م ـــظ از ن

ھای اقتصادی مـوجـود    عدالتی   بی 
ھـای    است و در آینده ھم به حرکـت 

عـلـت  .   دھند   اعتراضی ادامه می 
ــرای جــمــع آوری   ــیــس ب ــل اقــدام پ
اردوی فعاالن ضدسـرمـایـه داری،  
ـری   ــ ـــھ ـــوالن ش ـئ ــ ـــزارش مس گ
فرانکفورت از وضعیت بـھـداشـتـی  

تـوجـھـی بـه    ھـا و بـی   نامطلوب آن 
.  نظافت محیط اعـالم شـده اسـت 

دادگاه اداری شـھـر فـرانـکـفـورت  
ـرضــان را   درخـواســت فــوری مـعــت
ـیـس رد   برای جلوگیری از اقدام پل

 .کرده بود 
 

تدارک  -اندونزی 
کارگران برای اعتصاب 

 یک میلیون نفره
ــــزارش   ــــه گ  Tempoب

Interactive   ـــــون ـی ـــ فـــــدراس
( ھای کارگری انـدونـزی    اتحادیه 

KSPI )   اعالم کرده که در نـظـر
ـر ھـمـزمـان در   دارد در ماه سپتامب

 شھر بزرگ اندونزی دست بـه  ١٤ 
آنھا امیدوار ھستند  .  اعتصاب بزند 

ـر در   ـف ـیـون ن که بیش از یک میل
ـنـد  . این اعـتـصـاب شـرکـت بـکـن

گانـه خـود را    کارگران خواست سه 
 -١ :  به این شرح اعـالم کـرده انـد 

لغو بکار گرفتن کارگران مـوقـت  
ــا    -٢  بســتــن قــراردادھــای دائــم ب

ــود   ــت مــوج ــوق  -٣ کــارگــران م

افزایش دستمزدھای حداقل و لـغـو  
ـیـمـه ٥ پرداخت   تـوسـط     درصد حق ب

ـــه   ـردن آن ب ــ ـپ ــ ـران و س کـــارگــ
کارگران اعالم کـرده  .  کارفرمایان 

ـراض خـود را در     ٢ انـد کـه اعـت
ــرا در مــی  ــه بــه اج ــل ــرح ــد   م . آورن

ـیـت   ـق چنانچه مرحله نخسـت مـوف
  ١٢ آمیز نباشد در مرحله دوم آنھـا  

ــی  ــل ــوبــان اص کشــور را مســدود    ات
میکنند تـا دولـت را مـجـبـور بـه  

 . پذیرش مطالبات خود بکنند 

 
 ٧دستگیری  -یونان 

"  غیر قانونی"ھزار مھاجر 
  روز٣ظرف 

مقامات حکومـتـی یـونـان در  
ـرخــی   ـتـی کـه ب ـیـاتـی ضــرب ـل عـم

ــه  ــان ــا آن را    رس ــزرگ »ھ ــن    ب تــری
ـرقـانـونـی   «سرکوب  مـھـاجـران غـی

ـر از    توصیف کرده    ٧٢ اند در کـمـت
ساعت بیش از ھفت ھـزار مـھـاجـر  
ـرقـانـونـی   مشکوک به حضور غـی
. در این کشور را بازداشت کـردنـد 

به گزارش روزنامه گاردین در روز  
 مردادماه، این تـعـداد  ١٧ شنبه،    سه 

مھاجران مشکوک تنھـا در آتـن،  
پایتخت یونان، و حـومـه آن و بـه  

ــت   ــس  ٤٥٠٠ دس ــی  نــیــروی پــل
روزنامه گاردیـن  .  اند   آوری شده   جمع 

گـویـد    در ادامه گزارش خـود مـی 
ھا پـس از    که اغلب این بازداشتی 

اند، اما حدود دو    ساعاتی آزاد شده 
ــر از آنــھــا کــه عــمــدتــا   ــف ھــزار ن
ـنـد در   آفریقایی و آسـیـایـی ھسـت
ـــظـــار   ـت ــ مــراکـــزی خـــاص در ان
بازگردانده شدن به کشور خـود بـه  

ـنـه روز  .  برند   سر می  در ھمین زمـی
شنبه گذشته نیز پلیس یـونـان    یک 
 تبعه پاکستان را که مـدارک  ٨٨ 

ــان را   ــون الزم بــرای زنـدگــی در ی
اند سوار ھواپیما کرده و بـه    نداشته 

در  .  کشورشان پس فرسـتـاده اسـت 
ـر   ھمین حال روزنامـه گـاردیـن خـب
داده است که مقامات دولت یونـان  
ـنـھـا در   طرح ساخت ھشت مرکز ت

داری    پایتخت این کشور برای نگـه 
از مھـاجـران در آتـن را در دسـت  

این مراکز قرار است  .  بررسی دارند 
تا ده ھزار نفـر گـنـجـایـش داشـتـه  

ـیـس  . باشند  ـل ـتـی پ ـیـات ضـرب عمل
ـرای جـمـع  آوری مـھـاجـران    یونـان ب

غیرقانونی در این کشور بـا دفـاع  
مقامات دولتی یونان از ایـن اقـدام  
نیز ھمراه بوده است، تـا آنـجـا کـه  
ـتـه اسـت  : یک مقام شھر آتن گـف

ـم شـھـرھـا یـا    ما اجازه نـمـی » دھـی
این مـقـام   «. کشور ما اشغال شود 

ـیـکـوس دنـدیـاس   شھر آتن به نام ن
ــن او را    «افــراطـی »کـه گـاردی

ـیـش رفـتـه   توصیف کرده تا آنجا پ
مھاجران در کشـور   «مسئله »که  

ـر از    شاید حتی بـزرگ »یونان را   ت
ـلـه و مشـکـل مـالـی   «مـان   مسـئ

ــه اســت  ــه آقــای  .  دانســت ــت ــف ــه گ ب
دندیاس، مھاجران غیرقانـونـی کـه  

انـد    اخیرا در شھر آتن دستگیر شـده 
ھای آینده در مـرکـزی در    در ھفته 

ــگــه  ــن ن داری    خــارج از شــھــر آت
ـرداد    می  شوند تا آن که زمـان اسـت

 .آنھا به کشورشان فرا برسد 
 

کارگر 
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