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" اتحـاد كـارگـر " در وبالگی به نام  
ــوان   ــن ــثــی تــحــت ع ــح تشــكــل  " ب

ــقــوق   ــای ح ــی ســنــدیــكــایــی و اح
آمده اسـت كـه اجـازه  "  سندیكایی 

ـنـده بـه مـعـنـای   مـی دھـد خـوان
ـیـسـم  " احیای سندیكا "  و سنـدیـكـال

ـرد  ـب ـر پـی ب ایـن  .  نوع ایرانی بـھـت
ــرفــا در ھــمــان   ــر ص ــه اگ ــت نــوش

ـتـشـر مـی  "  وبالگ "  نوشته و مـن
شد، شایـد نـظـر دادن در بـاره آن  
ــداشــت  ــی ن ــدان مــوضــوعـیــت . چـن

گــرچــه مــن از ھــویــت واقــعــی  
ــور اطــالع   ــده وبــالگ مـزب نـویسـن
ـقـی و   ـی ندارم، امـا آدمـھـای حـق
ــش   ــی ای كــه در جــنــب ــوق حــق
كارگری فعالیتھایی داشته اند از  
آن بحث دفاع كرده و در وبـالگـھـا  
ـلـغ آن   و دیوار فیسبوكی خـود مـب

بوده و بنابراین برخورد به آن نوشتـه  
 .را ضروری می كند 

ـیـن   نوشته مزبور از ھـمـان اول
سـطـرش مـدعـی مـی شــود كــه  

ھیچ تشکل دیگری نمـی تـوانـد  " 
ــکــایــی   ــدی ــن ســازمــان ســن جـانشــی

خب، این یك ادعائی اسـت  ".  شود 
كه ما ھم به لحاظ نـظـری بـه آن  
ــش   ــب ــن ــم ج جــواب داده ایــم و ھ
كارگری عمال نشان داده است كـه  
اتفاقا برای قدرت گرفتن كـارگـر،  
ــگــو   ــكــائــی جــواب ســازمــان ســنــدی

ـفـاقـا بـا  ! نیست  این ادعای من ات
ـر خـود نـویسـنـده   توضیحات بیشـت

ــای  "  تشـكـل ســنـدیـكـایــی و احـی
ـــی  ـــدیـــكـــای ـن ـــوق ســ ـق دربـــاره  "  حــ

ـلـغـش اسـت،   سندیكائی كه او مـب
پوست و گـوشـت بـه خـود مـی  

 .گیرد 
 

 تقابل شورا و سندیكا
به نظر می رسد كه نـویسـنـده  
نوشته مورد نظر از بحثھـایـی كـه  
درباره شورا و سـنـدیـكـا شـده انـد  

در جـائـی از  .  درك درستی نـدارد 
بار دیگر شاھد  : " نوشته آمده است 

ـرخـی   طرح بحثی کھنه از سوی ب
ایـن بـحـث  .  محافل معین ھستیـم 

ـیـن   قدیمی که ریشه آن به نـخـسـت
ـقـالب    سال  ـروزی ان ـی ھای پس از پ

گردد، ایـجـاد نـھـادھـایـی    باز می 
ـنـد شــوراھـای کـارگـری در   مـان

ھای سندیکایـی را    مقابل سازمان 
مــطــرح مــی ســازد و خــواســتــار  
سـازمــانـدھــی شــوراھـا بـه جــای  

دستمزدھای چند بار زیر خـط  
فقر ھمراه با گـرانـی و رشـد روز  
افزون قیمت ھـا، داسـتـانـی اسـت  
قدیمـی و یـک عـرصـه دائـمـی  
اعتراض کارگران و مردم در طـول  

ـم اسـالمـی   امـا  .  حاکمـیـت رژی
آنچه امروز به این جـدال ویـژگـی  
میدھد شرایط سـیـاسـی کـنـونـی  

من در ایـن نـوشـتـه  .  جامعه است 
تالشم به تـوضـیـح ایـن شـرایـط و  
ــش   ــزای ــت اف ــد بــر خــواس ــاکــی ت
دستمزدھا به عنوان یـک عـرصـه  
مھم مبارزه ای تعرضی علیه فقـر  
ـرای کـارگـران،   و گرانی نه تنھا ب

 .بلکه برای کل جامعه است 

فقر، گرانی و  دسـتـمـزدھـای  
 چند بار زیر خط فقر 

نگاھی به سطح قیـمـت ھـا و  
ــه   رشــد روز افــزون ســطــح آن، ب
ــعــاد فــقــر و   ــای اب ــی گــوی روشــن
فالکت کارگران و کـل جـامـعـه  

 ھزار تومان دستمـزد  ٤٨٧ با  . است 
ـتـه را ھـم   حتی نمیشود یک ھـف

این دستمزد حتی کفـاف  .  سر کرد 
. ھزینه تنھا مسکن را ھم نمیدھـد 

ھم اکنون خانواده ھـای بسـیـاری  
ھستنـد کـه بـخـاطـر سـطـح نـازل  
ـر فشـار گـرانـی   دستمـزدھـا و زی

امـا  .  سرسام آور، از ھم پاشیده انـد 

 یعنی چه؟" احیای حقوق سندیکایی"بحث 
 ناصر اصغری 

 مبارزات کارگری در برابر توحش 
 سرمایه داری در بنگالدش

 حبیب بکتاش  
 اعتراضات وسیع توده ای و ایجاد 

 در چین" كمیته امنیت ملی"
 ناصر اصغری  

 کارنامه صد روزه دولت فقر و بیکاری 
 نسان نودینیان   

 ٥  صفحه  

 ٧ صفحه  

 ٨  صفحه  

افزایش دستمزدھا یک خواست  
 اضطراری و عاجل

 شھال دانشفر  

 
پایان مھلت صد روزه  و 

 ادامه غارت زندگی
 ٦  صفحه   یاشار سھندی  

 اخبار کارگری
 ٩         صفحه  

 ٤            صفحه  
 ٣         صفحه  
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موازین 
 محاکمات

 
ـر   اصل در کلیه محاکـمـات ب

 . برائت متھم است 
ــدور از   ــایــد ب مــحــاکــمــات ب
تــحــریــک و پــیــشــداوری و در  
ـرگـزار شـود  . شرایط مـنـصـفـانـه ب

محل محاکمه، قاضی و ھـیـات  
ـیـن   منصفه بایـد بـه نـحـوی تـعـی
ــن   ــن شــرایـط تـامــی ــد کــه ای شـون

 . گردد 
متھم و وکـیـل او حـق دارنـد  
ـیـه ادلـه و   قبل از محاکمه از کل
مدارک و شھود دادسـتـان، و یـا  
طرف شاکی، مطلع شوند و آنـھـا  

 . را بازبینی کنند 
 

حکـم ھـر دادگـاھـی حـداقـل  
یکبار قابل فرجام خواھی تـوسـط  
ــی و یـا ھـر دو   مـتـھـم، دادسـتـان

 . سوی دعاوی حقوقی است 
ــه   مــمــنــوعــیــت دامــن زدن ب
پیشـداوری عـمـومـی نسـبـت بـه  
ـر در آن   محاکمات و افراد درگـی
مادام که محاکمه خاتمه نیـافـتـه  

 . است 
ممنوعیت محاکمه افـراد در  
شـرایـط و مـحـیـطــی کـه فشــار  
افـکـار عـمـومــی امـکــان یــک  
محاکمه بیطرفانه را سـلـب و یـا  

 . خدشه دار کرده باشد 
شھادت پلیس در مـحـاکـمـات  
ارزشی معادل شھادت سایر شھـود  

 . دارد 
قاضی و دادگاه بایـد کـامـال  
ـقـل   از روند بازپرسی و تحقیق مست

ـروسـه  .  باشـنـد  صـحـت قـانـونـی پ
تحقیق بایـد تـوسـط قضـات ویـژه  
ـرار   ـیـد ق ای مورد نـظـارت و تـائ

 . بگیرد 
ـیـن جـزایـی تـعـدی و   در قوان
تجاوز به جسـم و آسـایـش روحـی  
انسان ھا، خشونت علیه کودکـان،  
ــان، جــرائــم   ــه زن ــی ــت عــل خشــون

علیه زنان، جرائم ناشـی  "  ناموسی " 
ـفــرت گـروھـی و   از تـعـصــب و ن
جرائم توام بـا اعـمـال خشـونـت و  
ارعاب باید جرائم بسیار سـنـگـیـن  
تری در قیاس با تعدی به حـقـوق  
ملکی و اموال اعم از خصـوصـی  
ــد  ــی مــحــســوب گــردن . و دولــت

ــی و   ــام ــق ــای انــت ــازات ھ ــج م
باصطالح عبرت آموزانـه بـایـد بـا  
مجازات ھای معطوف به اصـالح  
مجرم و مصون داشتن جـامـعـه از  

 . وقوع مجدد جرم جایگزین شود 
  

 حقوق متھمین و مجرمین 
ــقــط   ــرم ف ــدون اعــالم ج   ٢٤ ب

. ساعت اجازه بازداشت وجـود دارد 
این بازداشتگاه موقت نباید زنـدان  
ـروی   ـی باشد، بلکه بخشی از مقر ن
انتـظـامـی اسـت کـه تسـھـیـالت  

 . متعارف را دارد 
قبل از دستگیری باید حـقـوق  

 . فرد بازداشتی به اطالع او برسد 
 

ھرکس حق فراخوانـدن وکـیـل  
ـری و   ـرای دسـتـگـی و یا شاھـد ب

ھـرکـس  .  بازجـویـی خـود را دارد 
ـر تـا یـکـسـاعـت   حق دارد حداکـث
ـنـی بـا   ـف پس از بازداشت دو بار تل
وکیل و نـزدیـکـان خـویـش و یـا  
ھرکس که صالح میدانـد تـمـاس  

 . بگیرد 
ـبـل از   ـتـظـامـی ق مامـوران ان
اعالم جرم حق نـدارنـد بـدون اجـازه  
ـنـد،   فرد از او انگشت نگاری کـن
عکس بگیرند و یا آزمایش ھـای  
ـــکــــی و تســــت ھــــای   ـــزش پ

 . کروموزومی بعمل بیاورند 
ـری بـایـد   بـه مـجـرد دسـتـگـی
بستگان درجه یک بـازداشـتـی و  
یا ھرکس که خود او تعیین کـنـد  

 . از بازداشت وی مطلع شوند 
ــجــه، ارعــاب،   ــوع شــکـن ھـر ن
تحقیر و اعمـال فشـار فـکـری و  
روانی بر افراد بازداشتی، متھمیـن  
و محکومین مطلقا ممـنـوع اسـت  
ــایــی   ــه آن جــرم جـن ــادرت ب و مــب

 . محسوب میشود 
ـراف بـا تـھـدیـد و   کسب اعـت

 . تطمیع ممنوع است 
مقاومت غیر خشونت آمیز در  
ــر   ــگــیــری، تــالش غــی ــت بــرابــر دس
خشونت آمیز برای فرار از زندان و  
ــه   ــگــیــری ب ــاب از دســت ــن یـا اجــت

 .خودی خود جرم نیست 
نیروھای انتظامی بدون کسب  
اجازه از خود فرد و یـا از مـرجـع  
قضایی صـاحـب صـالحـیـت حـق  
استنطاق و بازرسی شھروندان و یـا  
ورود به اماکن خصوصی آنـھـا را  

 . ندارند 
استقالل پـزشـکـی قـانـونـی و  
ـــصـــصـــی و   ـــخ ـــای ت ـــادھ ـــھ ن
البراتوارھـای فـنـی و عـلـمـی و  
ــه بــررســی   ــف ــزشــکــی کــه وظــی پ
ـرعـھـده   مدارک عینـی جـرم را ب
ـیـس و مـراجـع   ـل ـرنـد، از پ مـیـگـی

این نھـادھـا بـایـد تـابـع  .  انتظامی 
 . دادگستری باشند 

ــافــت و بــررســی   مــرجــع دری
ـیـس بـایـد مـرجـعـی   شکایت از پل
ـروھــای   ـی ــیـس و ن ـل ـقـل از پ مسـت

ـقـات  .  انتظامی باشد  ـی نتایـج تـحـق
ـنـا بـه اطـالع   این مرجع بـایـد عـل

 . عموم برسد 
ـرونـده ھـا و اطـالعـات   کل پ
نیروھای انتظـامـی در مـورد ھـر  
فرد باید به سھولت برای او قـابـل  

 . دسترسی و مطالعه باشد 
ناظر بودن قوانین کار و امـور  
ــھــداشــت   ــمــاعــی و رفــاه و ب اجــت
ــرایــط زیســت و   ــر ش عــمــومــی ب

 . فعالیت اقتصادی زندانیان 
ـر عـھـده   اداره زنـدانـھـا بـایـد ب
ـیـس و   ـل ـقـل از پ نـھـادھـای مسـت
نیروھای انتظامـی و تـحـت نـظـر  

 . مستقیم دادگستری قرار گیرد 
ـتـخـب   ھیات ھای بازرسی من
مردم حـق دارنـد بـه تشـخـیـص و  
انتخاب خود ولو بدون اطالع قبلـی  
ــد و بـازرســی   از زنـدان ھـا بـازدی

 . نمایند 
  

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد



 3 ٢٨٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

." سندیـکـاھـای کـارگـری اسـت 
ـفـاقـا   : " پائین تر نیز می گـویـد  ات

وزیر کار دولت یازدھم جـمـھـوری  
اسالمی یعنی علی ربیعـی خـود  
ـیـن   از مدافعان سینه چـاک چـن
ـقـالب بـود و   نظراتی در ابتدای ان

سـنـدیـکـا  " نقش او در رواج شعـار  
  ٥٨ ، در سال ھـای  "طاغوتی ست 

بـحـث  ."   فراموش نشده اسـت ٥٩ ـ  
ـر   قدیمی شورا و سندیكـا بـحـث ب
ـبـود  . سر تقابـل دو نـوع تشـكـل ن

بحث بر سر تقابل دو گـرایـش در  
جنبش كارگری و جـامـعـه و در  
ـم   ـی ـق ـر سـر دخـالـت مسـت نتیجه ب

این  .  كارگران بر سرنوشت خود بود 
كنه بحث ھم آن زمـان بـود و ھـم  

 .این دوره است 
اجازه بدھـیـد چـنـد نـكـتـه را  
برای خواننـده ای كـه احـیـانـا از  
ماجرا خبری نداشته باشد، بـازگـو  

 . كنم 
كسانی كه امروز یـادشـان  )  ١ 

ـر كـار   افتاده از علی ربیـعـی، وزی
ـنـد، در   ـن حسن روحانی گـالیـه ك
مقابل ھمان شـوراھـای كـارگـری  
ـلـشـان   ای كه از ھمان بـدو تشـكـی
بعد از انقالب مورد حمله عـوامـل  
ـرار   سركوب جمھـوری اسـالمـی ق
ـیـعـی و   گرفتند، زیر بغل علی رب
محجوب را گرفتند و در سركـوب  
فعالین شوراھای كارگری دخالـت  

ـرضـا  .  داشتند  ـی علی ربیـعـی، عـل
محجوب، حسن صادقی، سـھـیـال  
ــه چــاقــوكشــان   ــی ــودارزاده و بــق جـل
ــدسـت حـزب جـمـھــوری   چـمـاق ب
اسالمی، در واقع در ھمان جـبـھـه  
ـنـدگـان   ضدامپریالیستی تئوریزه كن
سندیكاھا بودند كه در حـمـلـه بـه  
شوراھای كارگری و اپـوزیسـیـون  
ــغــل   ــسـت، زیــر ب ـی چـپ و كــمــون

 .ھمدیگر را می گرفتند 
ـلـه  )  ٢  رژیم پھلوی برای مقـاب

ـبـش   ـرل در آوردن جـن ـت ـن و تحت ك
كارگری اقدام به ایجاد نھادھایـی  
ــوان   ــن كـارگــران تـحــت عـن ـی در ب

ـیـن  "  سنـدیـكـا "  ـیـن فـعـال كـه در ب
سندیكاھای زرد  " كارگری بعنوان  
ــاخـتـه شــده  "  حـزب رسـتـاخــیـز  شـن

ــد، كــرد  ــودن در ایــن خصــوص  . ( ب
خواننده عـالقـمـنـد را بـه نـوشـتـه  

دعـوا  "  تشکل مستقل کارگـری "" 

ــت؟  ـــس ـی ـر چــ ـر  " ( بــر ســ كـــارگــ
بـا  .) رجوع می دھم ) ٤ كمونیست  

شروع انقالب، اولین خاكریـزی كـه  
فعالین كارگری در كـارخـانـجـات  
باید از آن عبور می كردند، ھمیـن  
. به اصـطـالح سـنـدیـكـاھـا بـودنـد 

حزب رستاخیز تعدادی از عـوامـل  
خود در كارخانجات را دسـتـچـیـن  
ــن   ـری ای ـرای رھــب مـی كـرد و ب
ـرای آمـوزش   سندیكاھـای زرد، ب
به ایاالت مـتـحـده آمـریـكـا مـی  

ھای ایـن    از جمله آموزش . فرستاد 
ــكـالــیـســم   افـراد، مــقـابــلـه بـا رادی
ــه بــا خــطــر   ــابــل ــق ــری و م كــارگ

آنچـه كـه امـروز  .  سوسیالیسم بود 
ــده   ــویســن ــحــاد كــارگــر " ن از آن  "  ات

گالیه دارد، حـمـلـه كـارگـران بـه  
ھمین سندیكاھای زرد آریامـھـری  
است كه تعدادی در صدد احـیـای  

 .آنھا ھستند 
سندیكا طاغـوتـی  " مسئله  )  ٣ 
به سالھا بـعـد از شـكـسـت  "  است 

  ٦٠ انقـالب و سـركـوبـھـای دھـه  
برمی گردد و ربـطـی بـه انـحـالل  
سندیكاھای زرد رسـتـاخـیـزی در  

تقابل در  .   ندارد ٥٩  ـ  ٥٨ سالھای  
 ـ  ٥٨ جنبش كارگری در سالھای  

ـرایـــش  ٥٩  ـیـــن گــ ــ ـــل ب ـــاب ـق ، تــ
ــش   ــی و گــرای ــســت ــكــالــی ــدی ســن
ـیـن   كمونیـسـتـی ــ شـورائـی در ب
فعالین كـارگـری بـود و گـرایـش  
. شــورائــی دســت بــاال را داشــت 

پـوشـش  "  سندیكا طاغوتـی اسـت " 
" خانه كـارگـر "سركوبگرانه عوامل  

ـرای   در مقابـل تـالش كـارگـران ب
ـقـل مـثـل   ایجاد سندیكاھای مست
سندیكای كارگران نیشـكـر ھـفـت  
تپه و سنـدیـكـای كـارگـران واحـد  

یعنی حدود دو دھـه بـعـد از  .  بود 
ـنـكـه امـروز نـویسـنـده  !  آن زمان  ای

ــحــاد كــارگــر " وبــالگ   شــعــور  "  ات
ـرد و   كارگران را دستكم مـی گـی
ربیعی و شوراھای اسـالمـی كـار  
را در ھمان سنگر گرایش چپ و  
ـرار   ـبـش كـارگـری ق شورائـی جـن
ــقــالھــای   مــی دھــد، نشــان از ت

 .عاجزانه سندیكالیسم ایرانی است 
 

چنگ انداختن بیھوده به 
 تجارب تاریخی

ــالگ   ــده وب ــویســن ــاد  " ن ــح ات

باز ھم با دستكـم گـرفـتـن  " كارگر 
ــر   ــگ شــعــور كــارگــران ایــران و دی
ـیـن خـود، مـی نـویســد  : مـخـاطـب

تجربه تاریخی ھـمـه کشـورھـای  " 
سرمایه داری گواه بر آنسـت کـه  
ـقـه کـارگـر را از   نمی تـوان طـب
تشکل صنفی ـ سنـدیـکـایـی بـاز  

ــن تشــکــل ـــ تشــکــل  .  داشــت  ای
ـیـاز بـه آن از   سندیکایی ـ کـه ن
ــون ھــا کــارگــر در   ــی ــل ــی وضــع م
جامعه طبقاتی ناشی مـی شـود،  
ـر مـحـسـوب   واقعیتی انکار نـاپـذی

تجارب تاریخی اتفاقـا  ."  می شود 
گواه بر این مـی دھـد كـه نـمـی  
توان طبقـه كـارگـر را از تشـكـل  

تشـكـل  " تـجـربـه  !  خود بـاز داشـت 
ـفـع  " صنفی ـ سندیكائی  اتفاقا به ن

ـبـت   سندیكالیستھا چیزی را بـه ث
مـن در نـوشـتـه ای  .  نمی رساند 

ـقـالب صـنـعـتـی    اتحادیه ("  ھا و ان
) ٩٢  و  ٩١ كارگر كمونیست  " دوم 

ـری تشـكـلـھـایـی كـه   به شكلـگـی
سندیكالیستھا اصرار دارنـد بـه آن  

ـفـصـیـل  "  صنفـی "  ـنـد، بـه ت بـگـوی
پرداخته ام و اینجا دوباره وارد ایـن  

حـداقـل در یـك  .  بحث نمی شـوم 
ـیـد بسـیـار   قرن گذشته و بـا تـأك
بیشتر بر یكی دو دھـه گـذشـتـه،  
ـرل   ـت ـن چنین نھادھایـی كـارشـان ك
جنبش كارگری و اتفـاقـا كشـیـدن  
ـیـسـم   ـراضـات و رادیـكـال ترمز اعت

ـیـسـم  .  كارگری بوده است  سندیكال
" تشكل صنفی ــ سـنـدیـكـائـی " و  

ـم   خودش را در چھارچوب سـیـسـت
ـنـد و   سرمایه داری تعریف می ك
ـتـظـار   به ھمین دلیل بایـد از آن ان
ـم سـرمـایـه   ھم داشت كه از سیسـت
داری در برابر شوراھای كـارگـری  
دفاع بـكـنـد و اگـر الزم شـد در  
دوره ھایی دولتھا را ھم بـه كـمـك  

اما تالش روزانـه كـارگـران  .  بطلبد 
ـم   برای خـالـصـی از ایـن سـیـسـت

 .است 
اتـحـاد  " اگر نویسنده وبـالگ  

یك ادعای علـی الـعـمـوم  "  كارگر 
نمی توان طبقه كـارگـر را  " درباره  

از تشكل صنفی ـ سندیكایی بـاز  
مطرح می كرد، مـی شـد  "  داشت 

او اما ادعـای  .  از كنار آن گذشت 
ــرایــش   ــا گ ــابــل ب خــود را در تــق
ــش   ــب ــالــیــســتــی درون جــن ســوســی

ھـیـچ  " كارگری و تحـت پـوشـش  
ــد   ــوان ــمــی ت ــگــری ن تشــکــل دی
" جانشین سازمان سندیکایی شـود 

ـنـد كـه تـجـارب و   مطرح مـی ك
تالش تاكنونی مبارزاتی كارگـران  
عكس آن را بارھا به ثبت رسـانـده  

مشخصا تجارب چند سـال  .  است 
ــكــای   ــه در اروپـا و آمــری گـذشــت
شمالی نشـان داده اسـت ــ و مـا  
ــق   ــری ــاری از آنــھــا را از ط ــی بس

ــه اطــالع  "  كــارگــر كــمــونــیــســت "  ب
خوانندگان و فعالین كـارگـری در  
ـــه   ـــ ك ـم ـ ــ ـــده ای ـــان ـران رس ــ ای
ـیـسـتـھـا خـود یـك پـای   سندیكـال
ـیـسـم   ـلـه بـا رادیـكـال اصلی مـقـاب

ـراضـات  .  كارگری بوده اند  در اعـت
ــش اشــغـال، در   ـب مـعـروف بـه جـن

  ٢٠ اعتراض به گردھمـایـی جـی  
ـراضـات وسـیـع   در كانادا، در اعـت
ــت ویســكــانسـن آمــریـكــا، در   ایـال
ـیـا،   ـتـان ـری اعتراضات كارگری در ب
ـره ایـن كـار   در یونان و غیره و غـی

 .اصلی شان بوده است 
ـنـھـا گـذشـتـه،   اما از ھمـه ای

بـا  "  اتـحـاد كـارگـر " وبـالگـنـویـس  
" احیای حقوق سـنـدیـكـائـی " بحث  

بـه جـنـگ بـا شـوراھـا، دخـالـت  
ــود،   ــوشــت خ ــارگــران در ســرن ك
ـــش   ـرای ـم و گــ ـــســ ـی ــ ـــال ـی ــ ســـوس

شـرایـط  .  سوسیالیستی آمده اسـت 
تاریخی، رادیكالیسم در مـبـارزات  
كارگران و بحران سـرمـایـه داری،  
ـفـع   سرنوشت این جـنـگ را بـه ن
ـرانـی رقـم   ـیـسـتـھـای ای سنـدیـكـال

با تـمـام ظـاھـرسـازی  . نخواھد زد 
و طـرفـداری  "  مخالفت با ربیعـی " 

ـره   از متشكل كردن كارگران و غـی
، واقـعـیـت  "اتحاد كارگر "در نوشته  

اما این است كـه بـه جـنـگ بـا  
ــن   كــارگــران از خــالــصــی از ای

ــت  ــده اس ــت آم ــه  .  وضــعــی ــی بــق
ـنـاتـی   ـی حرفھایش تعارفات و تـزئ

 .برای استتار نیتش بیش نیستند 
ـــــ  ــ ــ  ـ
 

ـنـدگـان عـالقـمـنـد و  *   خـوان
ــه  ــوشــت ــه ن ــجــكــاو را ب ــای    كــن ھ

ــفــی در نشــریــه   ــل ــت كــارگــر  " مــخ
ــســت  ــونــی ــم ــه  "  ك ــه ب ــمــل و از ج

ــکــل "  ــوده   تش ــای ت ــه    ھ ــق ای طــب
ـیـسـت  " ( کارگر  ،  ) ١ كارگر كـمـون

و سیاسـت  "  کارگر کارگر " جریان  " 
ـــــه   ـق ــــ ـب ـــــی در طــــ ـــــورژوای ب

ـیـسـت  " ( کارگر  ،  ) ٣ كارگر كـمـون
دعـوا  "  تشکل مستقل کارگـری "" 

ــت؟  ـــس ـی ـر چــ ـر  " ( بــر ســ كـــارگــ
ــســت   ــســم و  " ،  ) ٤ كـمــونــی كــمــونــی
ـیـسـت  " (سندیكالیسم  كارگر كـمـون

ـر  " ،  ) ٥  ـرده کـــارگــ ـروس مــ خــ
ـیـسـت  !" ( کارگریسم  كارگـر كـمـون

ایجاد سازمانھای کـارگـری  "،  )٤ 
كـارگـر  " ( امر خود کارگران اسـت 

ــســت   ــونــی ــم ــاع از  " ،  ) ٥٠ ك دف
سندیكای واحد یـا مـمـاشـات بـا  

كـارگـر  "" (شوراھای اسالمی كار " 
دربـاره شـورا و  " ،  ) ٥٠ كمونیست  

 و  ٥٤ كارگر كمونیست  " ( سندیکا 
استقالل طبقاتی و تشـكـل  "،  )٥٥ 

ــارگــری  ــل ك ــق ــارگــر  " ( مســت ك
، بـن بسـت خـط  ) ٧٥ كمونیسـت  
ـیـسـت  " (ضد تحزب  كـارگـر كـمـون

میـراث  :  طبقه کارگر اروپا " ،  )٧٧ 
ـرارداد   ــــ ـــــک ق ـــــوژی ـــــول ـــــدئ ای

  ٩٧ كارگر كمونیسـت  " ( اجتماعی 
ـبـش  ) " ٩٨ و   حزبیـت دادن بـه جـن

كــارگـر كـمـونــیـســت  " ( کـارگـری 
ــه " ،  ) ٩٧  ــحــادی ــالب    ات ــا و انــق ھ

ـیـسـت  " ( صنعتی دوم  كارگر كـمـون
ـر و  " ،  ) ٩٢  و  ٩١  کــــارگـــ

)١٤٦ كارگر كمونیست  " ( سیاست 
ــت کـارگـر کـارگـری " ،   از  :  سـن

القیدی سیاسی تا مبلغ صـنـدوق  
ــول  ــی پ ــل ــمــل ــن ال كــارگــر  ( ،  " بــی

دربـاره  " ،  ) ١٦٤  و  ١٦٣ كمونیست  
ــــــــــزب   ــــــــــح ـرورت ت ضـــــــــ

ـیـسـت  " ( كمونیستی  كـارگـر كـمـون
ـیـسـم و  "،  )١٧١  ـیـون ـنـس یـون ـیـزی ب

تقابل آن بـا دمـكـراسـی مـحـیـط  
ـیـسـت  " (كار  و  )  ١٩٨ كارگر كمون
ــاره  "  ــی درب ــادداشــت ــا  " ی ــورا ی ش

ـیـســت  "" ( سـنـدیـكــا  كـارگــر كـمــون
 .دھم   رجوع می ) ٢٦٩ 
 

 یعنی چه؟" احیای حقوق سندیکایی"بحث   ١  از صفحه  
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درد تنھا سـطـح نـازل دسـتـمـزدھـا  
نیست، بلکه جمعیت عظـیـمـی از  
کارگران و حقوق بگیران جـامـعـه  
ـرداخـت   با معضل دسـتـمـزدھـای پ
نشده، آنھم برای ماھھا و حتی تـا  
ــد  ــکــســال، روبــرویــن ــش از ی . بــی

ـیـن کـارخـانـجـات زیـادی   ھمـچـن
بخاطر اقتـصـاد بـه گـل نشـسـتـه  
رژیم اسالمی به تعطیلی کشـیـده  
شده و کارگران بسیـاری از کـار  

بطوریکـه دولـت  . .  بیکار شده اند 
ـیـکـاری و و   خود از سـونـامـی ب
ـیـکـار   ـیـون ب ـل جود ھشت و نیم می

این معـضـالت نـه  . سخن میگوید 
ـلـکـه   تنھا گریبانگیـر کـارگـران ب
معلمان، پرسـتـاران و بسـیـاری از  
بخش ھای کارکن جـامـعـه شـده  

بازنشستگان نیـز در کـنـار  .  است 
ـنـی   محرومیت از ھـر نـوع تـامـی
ــا   ــران شــاغــل ب ھــمــچــون کــارگ
معضل دستمزدھای پرداخت نشـده  

زیر فشار ایـن وضـعـیـت   .  روبرویند 
خانواده ھای بسیاری ھستند کـه  
ماوا و مسکنشان را از دست داده  
و به حاشیه شھرھا رانده شـده  و  
ــروز ســخــن از افــزایــش آمــار   ام
ــتــی بصــورت   کــارتــن خــوابــان ح
ــھــمــراه کــودکــانشــان   ــواده و ب خــان

ھمچنین کودکان بسـیـاری  .  است 
ھستند که بخاطر فقر خـانـواده از  
تحصـیـل بـاز مـانـده و بـه صـف  

آمـار  .  کودکان کار پیـوسـتـه انـد 
ـیـداد مـیـکـنـد و   تن فروشی نیز ب
ـرای   بحث بر سر تن فروشی زنان ب
ـرای خـود و   تامین لقمـه نـانـی ب
ـیـن آمـدن سـن تـن   خانواده  و پـای

ـیـن ابـعـادی از  .  فروشان است  چن
ـیـمـا از کـودکـان   ـق فقر دارد مست
ـر بـچـه   ـرد و دخـت قربانی مـیـگـی
ھای  ده تا یازده سال را به خـانـه  
ھـای تــیـمــی تـن فـروشــان مــی  

در دل چنین شرایـطـی از  .  کشاند 
فقر و فالکـت، بـحـث بـر سـر  
ـــش فـــوری   خـــواســـت افـــزای
ــعــنــوان یــک   ــمــزدھــا، ب دســت
خواست، کامـال اضـطـراری و  

 . فوری  است 

اعتراضات کارگری و 
 جامعه پر التھاب

واقعیت اینست که اعتراضات  
کارگـری یـک عـرصـه دائـمـی  
مبارزه در مقابل تعرضات ھر روزه  

روزی نیـسـت  . رژیم اسالمی است 
که در این کارخانه و آن کارخانـه  
خبر از تـجـمـعـات و اعـتـصـابـات  

ــاشــد  ــب ــری ن ــراضــات  .  کــارگ ــت اع
ــن   کـارگـران بـازنشـسـتـه در ھـمـی
ـیـز   مدت در اصفھان و در تـھـران ن
ــن   ــگــر از ھــمــی گــوشــه ای دی

این اعتراضات در  .  مبارزات است 
ـرد   متن جامعه ای صورت مـیـگـی
ـر و فـالکـت و   ـر فـق ـراب که در ب
سرکوبگیری ھای رژیم اسـالمـی  
به غلیان آمده و شاھد جـلـو آمـدن  
مبارزات مـردم در عـرصـه ھـای  
ـر مـحـتـمـل   مختلف ھستیم و سـی
اوضاع به سمت رودرویی وسیـع و  
ـم اسـالمـی   گسترده مـردم بـا رژی

ــن فضــاسـت کــه  .  اسـت  در ھـمــی
ــران   ــم کــارگ یــک خــواســت مــھ
. خواست افزایـش دسـتـمـزدھـاسـت 

ــه اخــیــر   ــال خصــوصــا در دو س
ـر و   کارگران با صـفـی مـتـحـد ت
سازمانیافته تر بر سر این خـواسـت  

یـک  .  خود بـه مـیـدان آمـده انـد 
 ھـزار  ٤٠ نمونه مھـم آن طـومـار  

امضا با خواست افـزایـش فـوری  
ـتـکــار   دسـتـمـزدھـاسـت کــه بـه اب
ـران از   اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ھشت استان کشور و در اعتـراض  
ـتـشـر   به سطح نازل دستمـزدھـا مـن
ــی در   ــوش ــب و ج ــده و جــن ش
ـر سـر ایـن   محیطھای کارگری ب

از  .  خواست شکـل گـرفـتـه اسـت 
ـنـدگـان ایـن   سوی ھماھنگ کـن
طومارھا  تجمعاتی بر پـا شـده و   
در آخرین مورد آنھا طی نامه ای  
ـنـد  . از دولت روحانی پاسخ خواسـت

خواھان تشـکـیـل فـوری جـلـسـه  
ــر و پــس   شــورای عــالــی کــارگ

  ٤٨٧ گرفتن تصمیمشان مبنی بر  
ــوان مــیــزان   ــن ــه ع ــومــان ب ھــزار ت

ــد  ــمــزدھــا شـدن ــن  .  حـداقــل دســت ای
ـیـه ای   کارگران قبال نیز طی بیان
بر رقم یک میلیون و پانصد ھـزار  
تومان در گام اول به عنوان میـزان  
ــد   ــاکــی ــا ت ــزدھ ــم ــل دســت ــداق ح

اما دولت روحانـی کـه  .  گذاشتند 
  ٤٠ وعده انتخاباتی اش افـزایـش  

درصد بر حداقل دسـتـمـزدھـا بـود،  
ھمان پاسخی را به کارگـران داده  
که دولت ھای قبلی دادنـد و بـه  
قول ایـن کـارگـران پـاسـخ دولـت  

بـه  "  نـه بـزرگ  " روحانی یـک  
روشـن اسـت کـه  .  کارگـران بـود 

ـرنـد  در  .  کارگران این را نمی پـذی
ـیـز   بیانیه ھا و اولتیماتومھایشـان ن
اعالم کـرده انـد کـه اگـر پـاسـخ  
نگیرند حق خود میدانند کـه ایـن  
موضوع را در مجـامـع عـمـومـی  
کارگـری بـه بـحـث گـذاشـتـه و  
اعــتــراض خــود را در اشــکــال  

 .  دیگری دنبال کنند 
نکته قابل توجه اینجاست که  
ـرای   امروز در شرایطی از مبارزه ب
خواست افزایش دستمزدھـا سـخـن  
ـم اسـالمـی در   میگوییم کـه رژی
ـر از ھـر   موقعیت تضعیف شـده ت

 . وقت قرار دارد 
اقتصاد رژیم اسالمی به گـل  

قیمت ھـا ھـر روز  .  نشسته است 
ـر روز   ــ ـرود و ھ ــ ـی ــ ـر م ــ ـــاالت ب
ـلـی   کارخانجات بیشتری به تعـطـی

ھـدفـمـنـد  " طـرح  .  کشیده میشوند 
ــود  "  کـردن یـارانـه ھـا  ـرار ب کـه ق

ـیـارد   ـل رقمی حـدود صـدھـزار مـی
تومان، عاید خـزانـه دولـت کـنـد،  
ــه یــک مــعـضــل جــدی   امـروز ب
ــدیــل شــده اســت  ــب . حــکــومــت ت

خودشان دارند  شکستـشـان را بـا  
ــان   ــامــی روشــن بــی آمــار و ارق

ـرای اجـرای  .  میکنند  از جـمـلـه ب
مـرحـلـه اول ایـن طـرح سـخـن از  

 ھزار میلیارد تـومـان بـدھـی  ٢٠٠ 
ـم بـانـکـی اسـت  . دولت  به سیست

ـنـد کـه   ـت خودشان نیز از ایـن گـف
دولت در اجرایی کـردن ایـن طـرح  

 نتوانسته ھمـه مـنـابـع  ٩١ در سال  
الزم را محقق کند و طبق بررسـی  

ـنـھـا     ٥٢ ھای دیوان محاسبـات ت
از  “  ھدفمنـدی ” درصد درآمدھای  

ـنـی شـده،   ـی ـیـش ب محـل ھـای پ
 . محقق شده است 

حــاال دولــت مــانــده و یــک  
صندوق خالی و اقتصادی داغـان  

 میلیون مردمی که ماھـانـه  ٧٥ و  
ــکــارش  ٤٥  ــب ــومــان طــل  ھــزار ت

مردمی که از حـق خـود  . ھستند 
کوتاه نمی آیند و در برابر اینھـمـه  
فقر و بی تامینی ای که بر آنھـا  
تحمیل شـده اسـت، دیـگـر اجـازه  
نمیدھند که این چندرغاز پول نیز  

برای ھمین نیـز  .  از آنھا بریده شود 
دولت کـه خـود را در بـن بسـت  
میدید، به ھر دری زد و ھـر روز  
ـرای   برگی تازه رو کرد تا بلکـه ب
ــد، امــا   ــن ــدا ک ــی ــفــری پ خــود م

ـر بـه  .  نتوانست  ـیـز نـاگـزی آخرش ن
ادامه پرداخت یارانه ھای نقدی و  
ــه   ــل ــرح ــرای م ــردن اج مــوکــول ک

 . دومش به سال آتی شدند 
اما یـک دلـخـوشـی بـزرگ  

کـاھـش گـام بـه  "  دولت روحانی  
ـلـکـه ذره  "  گام تحریمھا  است تـا ب

ای فضای اعتراضی جامعه ای  
را که از فقر و فالکـت بـه امـان  
ـرای خـود   آمده، کاھـش داده و ب

اما اینجا نیـز بـن  .  فرصتی بخرند 
بستشان را بـه روشـنـی مـیـشـود  

ـیـجـه  . دید  ـت دور اول مذاکراتشان ن
نداد و دور دوم آن نیـز در نـوزدھـم  
آبانماه در ژنو بدون حصول توافقـی  

 . پایان یافت 
خالصه کالم اینکه ھمه چیـز  
ـیـه   حکایت از بن بست ھـمـه جـان
این حکومـت اسـت و ھـمـه ایـن  
موضوعات  خود محورھای مھـم   
کشاکـش ھـای درون حـکـومـت  
ـر   است و نـزاعشـان ھـر روز بـاالت

از جـمـلـه ھـنـوز ھـیـات  .  میگیرد 
مذاکره کننده  دولت بـه مـقـصـد  
ــامــه   ــه اسـت کــه روزن ــگــشــت بـازن
ـر اول خـود تـوافـق   ـت ـی کیھان در ت

سـراب  " ایران و غـرب در ژنـو را  
در  .  خوانده است "  ای   بزرگ ھسته 

ــت، مــردم   ــن وضــعــی ــل ای ــاب مــق
ـم کـه ھـر   ـی ـن معترضی را می بی
ـراضـاتشـان   روز با خواستھا و اعـت
جلو آمده و جـلـوی تـعـرضـات و  
ــم مــی   ــگــری ھــای رژی ســرکــوب
ـر   ـفـجـاری ب ایستند و فضـایـی ان
محیط ھـا و مـراکـز کـارگـری  

ــرده اســت  ــم ک ــیــن  .  حــاک ــن در چ
ـرش   ـرای گسـت ـنـه ب شرایطی زمـی
اعتراضات خود در تـمـام عـرصـه  
ھای اجتماعـی و در راس آنـھـا  
ــرای خــواســت افــزایــش   ــارزه ب مــب

دستمزدھا بیش از ھر وقت فـراھـم  
 . است 

نه "پاسخ کارگران به 
 دولت روحانی" بزرگ

باید در برابر پـاسـخ سـربـاالی  
دولت روحانی به خـواسـت فـوری  
ــمــزدھــا از ســوی   افــزایــش دســت
کارگران و به  گرانی روز افـزون  

ـر  .  قیمت ھا به اعتراض برخاست  ب
ــر آن در مــجــامــع عــمــومــی   س
ــحـث و تصــمــیــم   ــه ب کـارگــری ب

ــت  ــاس ــت  .  گــیــری بــرخ ــه دول ب
ــال   ــب ــق ــه اسـت ــوم داد و ب ــمـات ــی ـت اول
اعـتــراضــات گســتــرده کــارگــری  

 .است 
ـر   ـر سـر بـحـث ب تاکید مـن ب
ــن مــوضــوعــات در   ــام ای ــم ســرت
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
ـم   ـلـف و تصـمـی شھرھـا ی مـخـت
گیری بر سر مبارزه ای متحـد و  
سراسـری حـول خـواسـت افـزایـش  

تاکید مـن  .   فوری دستمزدھاست 
ـری   بر پیوستن بخش ھای وسـیـعـت
از کارگـران از جـمـلـه کـارگـران  
ــزرگ   ــمــع ھــای ب ــت و مـجــت ـف ن
کارگری، کارگران بازنشـسـتـه و  
ـبـشـی   معلمان و پرسـتـاران بـه جـن

 ھـزار  ٤٠ است که ھم اکنون  با  
امضـا بــر ســر خــواسـت افــزایــش  
دستمزدھا در جریان است و رفـتـن  
ــاعـــات   ــم ــدارک اجــت ــوی ت بس
ــن   اعـتــراضـی کـارگــری حــول ای

در عین حال ھمیـن  .  موضوع است 
ـنـده  ٤٠   ھزار کـارگـر امضـا کـن

ـر سـر خـواسـت افـزایـش   طومار ب
دستمزد میتوانند نقش مھـمـی در  
ـراضـات داشـتـه   جلو بردن این اعـت

 . باشند 
ـتـه   طبق روال ھـر سـال کـمـی
ھای زیر مجـمـوعـه شـورایـعـالـی  
کار جمھوری اسالمـی، از اوایـل  
ـتـھـای خـود را   ـی ماه جاری فـعـال
پیرامون چگونگی تعیین حـداقـل  

ایـن  .  مزد سال آینده آغاز کرده اند 
ــه ھــا ھــیــچ ربــطــی بــه   ــت ــی کــم

ـرده  .  کارگـران نـدارنـد  کـارگـران ب

 افزایش دستمزدھا یک خواست  اضطراری و عاجل
 ١  از صفحه  
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نیستند که از باالی سرشـان عـده  
ـرو   ـی ای بنشینند و بر نرخ فروش ن

ـنـد  بـایـد  .  کار آنھا رقم تعیین کـن
ـردگـی   ـر ایـن ب ـراب متـحـدانـه در ب

باید از ھر طریـق مـمـکـن  . ایستاد 
ــد   ــن ـل صـدای اعـتــراض خـود را ب

ـتـه  .  کرد  در مقابل جلـسـات کـمـی
ــات   ــع ــم ــج ــزد رژیــم ت ــای م ھ

و اعالم کـرد  .  اعتراضی برپا کرد 
که مزد ما کارگران باید تـوسـط  
نمایندگان منتخب خودمان تعییـن  

ــران بــایــد  .  شــود  مــزد مــا کــارگ
ـیـمـت ھـمـه   متنـاسـب بـا رشـد ق
کاالھای دیـگـر افـزایـش یـاد و  
ــفــاف داشــتــن یــک زنــدگــی   ک

ــد  ــی را بــکــن ھــم اکــنــون  .  انســان
ـروشـیـمـی مـاھشـھـر   ـت کارگـران پ
پیشقدم چنین حرکت و اعتراضـی  

و بسـیـاری از آنـان بـا  .  شده انـد 
خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا در  
اعتصاب بسر میبرند، باید به ایـن  

 .اعتراض و به این جنبش پیوست 
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی در  
ـرار دارد،   مخـمـصـه ای جـدی ق
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  

بـا ایـن  .  خواست ھمه مـردم اسـت 
ـراضـات   ـبـال اعـت ـق خواست به اسـت

 . سراسری کارگری برویم 
*** 

مختصری از مبارزات 
کارگران پوشاک 

 بنگالدش
 

ـــت   ـــوریس ـــالدش کش ـــگ ـن ــ ب
کوچک در شرق ھنـدوسـتـان بـه  
ـران و   وسعت کمتر از یک دھم ای
ـرابــر   ـر دو ب ـتـی بـالـغ ب بـا جـمـعـی

  ١٥٠ جمعیت ایران، یعنـی بـاالی  
 میلیون نفر از  ٤ بیشتر از  .  میلیون 

ــعــت   ــگــالدش در صــن مــردم بــن
 .پوشاک کار میکنند 

ـیـد   صنعت پوشاک برای تـول
جامه ھای آماده برای صـدور بـه  
ـیـشـرفـتـه،   کشورھای معروف به پ

 کـارخـانـه و  ٥٠ بویژه آمریکا، با  
چند ھـزار کـارگـر در سـالـھـای  

امـروز تـعـداد  .   شـروع شـد ١٩٨٠ 
ــه   ــوشــاک ب ــه ھــای پ کــارخــان

 ھزار رسیده و بیشتر از  ٥ نزدیک  
 میلیـون کـارگـر کـه نصـف  ٤.٥ 

ـرد  . آنھا زن ھستند را بکار میـگـی
حجم پـوشـاک صـادراتـی امـروز  

 میلیـارد دالر در سـال  ٢٣ بالغ بر  
ـرمـــایـــه داران  .  مـــی بـــاشـــد  ســ

کشورھای پیشرفته با باال رفـتـن  
ـم   دستمزد کارگران چینی، تصـمـی
گرفتنـد کـار و بـار خـود را بـه  

 .بنگالدش منتقل کنند 
 

دستمزد گرسنگی 
 کارگران

حداقل دستـمـزد کـارگـران در  
.  دالر در مـاه اسـت ٣٧ بنگالدش  

سرمایه داران در صنعت پـوشـاک  
ـیـشـرفـتـه دسـتـمــزد   کشـورھـای پ
ــر از دو ســاعــت کــار در   ــت کــم
ـردازنـد   کشورھای غربی را می پ
و در ازای آن بیشتر از یـک مـاه  
از کارگر بنگالدشـی در شـرایـط  
ـــدون   ـــاک کـــار و ب ـن ــ ـت وحشــ
کوچکترین تضمین جانی و بیـمـه  
. ھای اجتماعی کار مـیـکـشـنـد 

باید این را ھم به معادلـه اضـافـه  
ـنـگـالدش   کرد که روز کـار در ب
بجای ھشت سـاعـت، ده سـاعـت  
ـنـج روز   است و کارگران بجـای پ

ـتـه کـار   در ھفته، شش روز در ھف
با این حسـاب مـیـشـود  .  میکنند 

ــه داران صــنــعــت   ــرمــای ــفــت س گ
ـیـشـرفـتـه   پوشاک کشـورھـای پ

" یـک سـاعـت " غربی با دستمزد  
از  "  یک مـاه " کار کارگر غربی،  

ــگـالدشــی کــار مــی   ـن کـارگـر ب
ــد  ــارت از  .  کشــن ــم ــت وال شــرك

ــه گــزاران در   ــرمــای ــن س ــری ــزرگــت ب
 .صنعت پوشاک بنگالدش است 

 
کارخانه ھای پوشاک 

کشتارگاه کارگران 
 بنگالدش

ــر    و مــه  ٢٠١٢ بــیــن نــوامــب
یعنی ظرف شش یا ھفـت   ( ٢٠١٣ 

ــج تصــادف مـرگــبـار در  )  مـاه  ـن پ
کارخانه ھای پوشاک بنگالدش  

پیش از این نیز  .  اتفاق افتاده است 
ــھـای   ـیـن سـال   ٢٠١٢  و  ١٩٩٠ ب

ھشت آتش سوزی عمـده رخ داده  
بودند که جان صـدھـا کـارگـر را  

ــرفــتــه بــود  ــزی  .  گ تــنــھــا فــروری
ساختمان کارخانـه ای در داکـا،  
پایتخت بنگالدش، در مـاه آوریـل  

  ١١٢٠ ، جان بیشتر از  ٢٠١٣ سال  
ـیـش از     ٢٥٠٠ نفر را گرفـت و ب

صـاحـب  .  کارگر را زخـمـی کـرد 
ـقـه   ساختمان جواز ساخت پنـج طـب
را داشته است اما ساختمان ھشت  

ـتـه مـیـشـود  .  طبقه بوده اسـت  گـف
ــا در   ــوارھ ــھــای دی کــه شــکــاف
ـروریـــزی   ـــل از فــ ـب ــ روزھـــای ق
ــودنــد امــا   ــمــان آشــکــار ب ــت ســاخ
صاحـبـان کـارخـانـه از کـارگـران  
خواسته بودند کـه بـه کـار خـود  

تنگ بـودن فضـای  . ادامه دھند 
کار یکی از عوامل عـمـده آتـش  

ـلـمـداد مـیـشـود  آتــش  .  سـوزیـھـا ق
ـر   ــ ـب ـــوامــ ــوزی ن   ١١٧   ٢٠١٢ س

کارگر را خاکستر کرد و بیش از  
ــگــی و  ٢٠٠   نــفــر دچــار ســوخــت

 .زخمی شدند 
  ٢٤ ( بیشتر از یـک دوجـیـن  

ــر  ــف ــمــان  )  ن ــارل ــدگــان پ از نــمــایــن
بنگالدش صاحب کارخـانـه ھـای  

ــنــد  ــت ــی  .  پــوشــاک ھس ــت ھــمــدس

سرمایه داران داخلی و خارجی نـه  
تنھا کارگران را تـا حـد مـرگ  
استثمار میکنند، بلکه محل کـار  
کارگران را به کشتارگاھی برای  

 .آنان تبدیل کرده اند 
 

مبارزه کارگران پوشاک 
 برای افزایش دستمزدھا

آخرین گزارشات از مـبـارزات  
ــای   ــمــزدھ کــارگــران بــرای دســت
ـر، و   باالتر، شـرایـط کـار ایـمـن ت
بیمه ھای اجتمـاعـی مـربـوط بـه  

.  نوامبر، اسـت ١١ شش روز پیش،  
 سـاعـتـه  ٨٤ اعتصاب عـمـومـی  

ـیـش   کارگران بنگالدش یکشنبه پ
ـر از  .  شروع شـد  ـیـشـت  ھـزار  ٣٠ ب

ـیـش  .  کارگر به خیابانھا ریختنـد  ب
ـلـی در   از صد کارخانه به تـعـطـی

کارگران عالوه بر ایـمـنـی  .  آمدند 
ــای   ــه ھ ــم ــط کــار و بــی شــرای
ــار افــزایــش   ــت اجــتــمــاعــی، خــواس

ــه   ــمــزد ب  دالر  ١٠٠ حــداقــل دســت
ـنـدگـان  .  ھستند  اتحادیه صادر کن

ــگــالدش   ــه داران بــن ــان ــارخ و ک
ـرداخـتـن    دالر مـی  ٦٦ خواستار پ

باشد ولی کارگران کـوتـاه نـمـی  
 .آیند 

  ٢١ بنا به گزارش الجزیره، در  
ـر بـا  ٢٠٠ سپتامبر بیش از    ھزار نف

ــه   ــت ب ــای ســرخ، دس ــھ ــم پــرچ
ـر از  .  تظاھرات زدنـد  ـیـشـت   ٤٠٠ ب

. کارخانه به تعطیلی کشیـده شـد 
کـارگـران جـاده ھـای اصـلـی را  
بستندد و برخی کارخانه ھا را بـه  

ـیـس  .  آتش کشیدند  ـل درگیری با پ
ــشــتــر از   ـی  زخــمــی بــرجــای  ٥٠ ب

 ماه اکتبر امسـال  ٢٦ از  .  گذاشت 
ـر از کــارگــران  ١٩ تـا امـروز    نــف

ـری   کشته و صدھا نفـر در درگـی
ــگــالدش   ـروی ســرکــوب بــن بـا نــی

طـبـق گـزارش  .  زخمـی شـده انـد 
نھاد حقوق بشـر و کـار جـھـانـی  

ــر از   ــت ــر  ٥٠٠ بــیــش  ھــزار کــارگ
ـنـگـالدشـی در مـاه ژوئـن ســال   ب

 . دست به اعتصاب زدند ٢٠١٢ 
ــش   ــی ــد روز پ ــن ــار چ ــب در اخ
الجزیره آمده بود کـه اعـتـصـابـات  

ــایــر   ــاک و س ــوش ــارگــران پ ک
ـــه   ــالدش ب ــگ ــارگــران در بــن ک
ــبــوج، الئــوس،   کشــورھــای کــام

ـــمـــار   ـــان ـی ـرمـــه ( مــ ــ ـر  )  ب و ســـایــ
کشورھای ھمجوار کشـیـده شـده  

 .است 
سیستم سرمایه داری ھـر چـه  
. پیرتر میشود، وحشی تر میگـردد 

ـم انسـانـھـا امـروز   ـریـت عـظـی اکث
شالق این توحش را بر تـن و جـان  
خود حس میکنند و برای رھائـی  

ـنـد  ــکـن بـحــران  .  از آن مـبـارزه مـی
اقتصادی ساخـتـاری جـھـانـی از  
ــاســت ھــای   ــی ــرف و س یــک ط
ـثـمـار   ـتـصـادی و اسـت ریاضـت اق
ـر کـارگـران و   عریان، زندگی را ب
. اقشار زحمتکش تلخ کـرده اسـت 

ـقـه کـارگـر   مبارزات گسترده طـب
بنـگـالدش بـخـشـی از مـبـارزات  
ـلـه   طبقه کارگر جھانی برای مقاب
با این توحش سرمایه داری اسـت  
ـردگـی آن نـویـد   و سطـح و گسـت
ـقـه   ـرای طـب تحوالت میمونی را ب
. کارگر بنگالدش و جھان میدھـد 

ـرای   واقعیت این است که مبارزه ب
شرایط کار بھتر، برای بیمه ھـای  
ـرای دسـتـمـزدھـای   اجتماعی، و ب
ـر، امـروز امـری الزم و   ـراب چند ب
ـرای داشـتـن   ضروری برای بقا و ب
 .حداقلی از زندگی انسانی ھست 

 ٢٠١٣  نوامبر  ١٧ 
 

کارگر 
کمونیست 
 را بخوانید

 مبارزات کارگری در برابر توحش سرمایه داری در بنگالدش
 حبیب بکتاش  

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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ـتـه گـذشـتـه   جمعـه ظـھـر ھـف
ـلـش   ـی خیلی ساکت بـود شـایـد دل
ـبـل   این بود کـه مسـلـمـیـن روز ق

ـرای   ـم  ١٣٠٠ حسین را ب  نـمـیـدان
چندمین بار تا کـربـال مشـایـعـت  
ـنـد و   کردند و دوبـاره او را کشـت
مداحان اھل بیت طھارت بر یـزیـد  
لعنت بسیار فرستادند که به نظـرم  
بی انصافی است، یزید اگر کـار   
بدی ھم کرده باشد، برای علما و  
فضال و مداحـان حـرفـه ای کـه  
. بساط خوبی فـراھـم کـرده اسـت 

بھر حال طبل ھـای جـھـالـت آرام  
شده بـودنـد و حسـیـن پـارتـی بـه  

ــده بــود  ــی ــمــام رس کــانــالــھــای  .  ات
تلویزیونی را باال و پایین میـکـردم  
که چشمم به جمال آقای علیرضا  
ـقـی در بـی بـی سـی   نامور حقی

ـر  .  فارسی روشن شـد  ـم خـب شـصـت
دار شد که حتمـا بـاز جـمـھـوری  
اسالمی یک گندی زده که بی  
. بــی ســی او را احضــار کــرده 

موضـوع بـجـث  .  حدسم درست بود 
ـتـه ٢ صفجه  " در برنامه   "  آخـر ھـف

ـرامـون گـزارش   ـی بـی بـی سـی پ
دنیا گـریـزی  "رویترز بود در مورد  

کـه  "  و پرھیـزکـاری حضـرت آقـا 
ـم   چگونه یک امپراطـوری عـظـی

ساده زیستی و پـاک  " مالی را با  
 . اداره میکند " دستی 

من بحث را از نیمه دیـدم امـا  
ـقـی   ـی از نکبت سـخـنـان نـامـورحـق
معلوم بـود ایشـان نـاراحـت اسـت  
ـرز بـه شـیـوخ آن طـرف   ـت چرا روی

گیـر  )  البته ھمیشه فارس (  خلیج  
نداده، پـس حـتـمـا ریـگـی تـوی  
ـرز اسـت  ـت ! کفش خبـرگـزاری روی

ــن   ــد کــرد ای ــاکــی ــارھــا ت ایشــان ب
ایشـان  (  گزارش اگر درست باشد  

از آن  "  غـلـط تـاریـخـی " چند تـا  
نشان مـیـدھـد  !)  بیرون کشیده بود 

ـروت شـخـصـی ایشـان   که ایـن ث
ـرنـامـه عـنـایـت  .  نیست  مـجـری ب

فانی به علیرضـاخـان یـادآور شـد  
که در گزارش ھم تاکید شده که  

بـھـر حـال  !  استفاده شخصی نشـده 
نوبت بعدی به مجتبی واحـدی و  
یک آقـایـی کـه بـی بـی سـی  
ـرنـگـار آزاد مـعـرفـی   ایشان را خب
. میکرد به نام مھدی آزاد رسـیـد 

ــالد   ــی واحــدی کــه در ب مـجــتــب
ینگه دنیا حضور دارد برای حفـظ  
ــاکــاری   ظــاھــر ھــم شــده از ری

ــدارد  ــدی اش دســت بــرنـمــی . آخـون
ایشان کالمش را بـا نـام خـدا و  
ـنـی   عرض تسلیت عاشورای حسی

بـاز صـد رحـمـت بـه  ( شروع کرد  
جمھوری اسالمی کـه فـقـط بـه  
مسلمین جھان عـلـی الـخـصـوص  
ــت   ــی ــش تســل ــان حضــرت ــعــی شــی

سوال اسـاسـی مـجـری  !)  میگوید 
ــود کــه   ــن ب ــامــه از ایشــان ای ـرن ب
روحانی چرا نمی رود سراغ آقـا و  

آقـا  .  بسیار خوب :  به ایشان بگوید 
مشکالت زیاد است، خزانه خالـی  
است، خزانه شما که ماشااله پر و  
پیمان است یک مقداری کمک  
کنید که از این وضعـیـت نـجـات  

ـم  ــدا کــنــی ـی مـجــتــبـی واحــدی  .  پ
ـقـد بـود کـه روحـانـی نـمـی   معت
خواھد اینکار را بکند اصـال ایـن  
کاره نیست، فرصت را دارد مـثـل  

آن آقـای  .  خاتمی از دست میدھد 
ـبـایـد ایـن   دیگر گفتند نه اصـال ن
کار را بکند، اصال چه اصـراری  
است که اینکـار را بـکـنـد بـایـد  
فرصت داد تا ایشان نفسـی چـاق  

ـلـی کـارھـا  .  کند  تا حاال ھم خـی
کرده، خب اگر به چشم نمی آیـد  
به این خـاطـر اسـت کـه خـرابـی  

ــه  !  بــیــش از حــد اســت  ــت ــف بــه گ
ـرنـامـه   مھمانان برنامه و مجـری ب
مذکور، در جـمـھـوری اسـالمـی  

نھادھایی وجود دارد کـه کـه بـه  
ـرای   ـنـد ب ھیچکس جوابگو نیـسـت
ھمین نه مالیات مـیـدھـنـد و نـه  
ــد در آنــجــا چــه   کســی مــیــدان

ـیـسـت بـه ایـن  .  میگذرد  یـکـی ن
آقایان محترم بگویید آن نھـادھـای  
رسمی که ثبت شده اند و اسـم و  
رسم شان مـعـلـوم اسـت بـه کـی  
. جوابگو بودند که ایشـان بـاشـنـد 

در جــمـھــوری اســالمـی ھـر روز  
ــبــت   رکــورد تــازه ای ازغــارت ث

ـیـارد، ده  .  میشـود  ـل سـه ھـزار مـی
  ١٨ ھزار میلیارد، غارت کـیـش،  

ھـمـه ایـن  ...  تریلر دالر و طال و  
رکوردھا زیر نـظـر دولـت رسـمـی  

انجام پذیرفته اما مـگـر تـا حـاال  
ــوده؟   ــا حــاال جــوابـگــو ب کسـی ت
بھرحال بی بـی سـی بـی غـرض  
ـقـا   ـنـده گـانـش ال ـن میخواھد به بی
کند که صبر کنید روحانی اینھا  

 !را ھمه قانونمند خواھد کرد 
این روزھـا پـایـان صـد روزی  
ــی بــه خــودش   اســت کــه روحــان
ـتـصـاد   مھلت داده بود که وضع اق
ـفـاقـا در ایـن   را بھبود بخشد و ات
ـرنـامـه ویـژه   مورد بی بی سـی ب
ای داست که نشان دھد بـھـرحـال  
روحانی دارد سعی اش را میکنـد  
ــاق چشــمــگــیــری   ــف ــر ات امــا اگ

امـا  .  نیافتاده تقصیر ایشان نیـسـت 

ـم کـه دولـت   در واقع شـاھـد بـودی
ــھــای   ــی ادامـه ھــمــه دولــت روحـان
جمھوری اسالمی بوده و از ھـمـان  
روز اول شاھد ھجـوم بـه زنـدگـی  

ـتـصـادی . "کارگران بودیم  ـم اق ـی " ت
این دولت از روز اول یـک صـدا  
گفتند که قیمتھا بیشتر از آنـچـه  
که ھسـت بـایـد بـاشـد و شـاھـد  
بودیم که دراین مدت گـرانـی نـه  
تنھا متوقف نشده بلـکـه بـه رونـد  
صعودی خود ادامـه داده و خـود  
ـرق و   ـیـمـت آب و ب دولت رسما ق

ـنـد  .  گاز را گـران کـرد  ـرجـیـع ب ت
ــان   ــس  " ســخــن ــمــه مــردان رئــی ھ
در این مـدت ایـن بـوده  " جمھوری 

در ایـن  .  که خـزانـه خـالـی اسـت 
مدت با بی شرمی تمام آمارھای  
ــاول   ــار ســرســام آوری از چــپ بســی
ثروت جامعه منتشـر کـرده انـد و  

ــر   ــگ ــدیشــه ھــا  "  از ســوی دی ان
پشـت سـر ھـم  "  برجسته اقتصادی 

به دولت توصیه کردنـد کـه بـایـد  
برنامه ریاضت اقتصـادی کـامـال  

ـم  .  پیاده شود  و اکنون با خبر شـدی
ـنـدگـان بـانـک جـھـانـی   که نمای

انـدیشـه ھـای  "  فـرنـگـی " نسخه  ( 
ـنـھـانـی بـه  )  برجسته اقتـصـادی  پ

ـم اسـت   ایران سفر داشتنـد و مسـل
آنھا نیامدنـد کـه بـه ایـن ایشـان  
ـرنـامـه رفـاه   ـنـد کـه ب توصیه کـن

ـلـکـه در   مردم را تدارک ببینند ب
ـر   ـیـشـت راستای کمک به حملـه ب
ــران،   ــه ســطــح مــعــیــشــت کــارگ ب
. توصیه ھـای الزم را فـرمـودنـد 

ــراھــا بــه   ــن مــاج ــی ودر بــطــن ھــم
گزارش رویترز خامنه ای خود بـه  
ـراطـوری   تنھایی دارای یک امـپ

  ٩٥ رقـم  .  مالی عـظـیـمـی اسـت 
میلیارد دالر که شخصـا خـامـنـه  
ای اداره میکند از منابع  رسمـی  
این حکومت تھیه شده است و بـه  
قول مسلمین، خدا عالم است کـه  
ــزان   ــه چــه مــی ــن رقــم ب واقـعــا ای

 .میباشد 
ــه   ـرز تـاکـیـد مـیـکـنـد ب ـت روی
مدرکی دست نیافته که خـامـنـه  

خـب  !  ای استفاده شخصی میکند 
مسلم است که ایشان با ایـن پـول  
تسبیح و مـھـر و جـانـمـاز تـھـیـه  
" نکرده اما به تاکید خود رویتـرز  

ــاد  ــاشــی از ســت ــاد  ( درآمــد ن ســت
ـنـی  بـه  )  اجرایی فرمان امام خـمـی

ــه  ــامــن ـــی    خ ــال ــالل م ـتــق ای اســ
بخشد تا او را ھم از مجلس و    می 

نیاز کـنـد و    بودجه کل کشور بی 
ھـای سـیـاسـی در    ھم از درگیری 

ـرون نـگـه دارد  ـی گـزارش  ".  ایران ب
مذکور نشان میدھد کـه خـامـنـه  
ای تحت عنوان ستاد مذکـور بـه  
ـروت   چه شـیـوه ھـایـی بـه ایـن ث

در بـخـش  .  دست پیدا کرده اسـت 
دیــگــر از گــزارش خــبــرگــزاری  

که ھفـت  "  رویترز اشاره شده است  
سال پیش کـه غـرب و سـازمـان  
ـران را از   ـر ای ملل اعمال فشـار ب

 سـتـاد    ھا آغاز کـردنـد   طریق تحریم 
برای توسعه خود به فـکـر ایـجـاد  

ھای ترکیبی افـتـاد و بـه    شرکت 
دسـت بـه   «قھرمان مـلـی »عنوان  
 .کار شد 

پس از آن بود که ستاد شـروع  
به خرید سھام بانکی و مخابراتـی  

گـذاری    کرد و ھمچنیـن سـرمـایـه 
ـیـمـه   در بانک و شـرکـت      ھـای ب

ـفـت   و ساز    ساخت    انرژی       پاالیش ن
ـرق و   ـروگـاه ب ـی سیمـان و یـک ن
ـیـد نـوشـابـه را آغـاز   کارخانه تول

ـرز از سـال  .  کرد  ـت ـتـه روی بـه گـف
طـی  (  میالدی تـا کـنـون  ٢٠٠٠ 

سـتـاد در تـمـام  )   سال گذشته ١٣ 
امور اقتصادی کشور رخنه کـرده  

افزایـد کـه    این گزارش می .  است 
ــاد اجــرایــی فــرمــان حضــرت  "  ســت

 پایان مھلت صد روزه  و ادامه غارت زندگی
 یاشار سھندی 
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ــخــش از   ــا  در ھــر ب ــریــب امـام، تــق
ــام دارد، از   ــعــت ایــران ســھ صــن

ھای بانکی و مالی، نفـت    فعالیت 
ــد   ـی و مـخـابــرات گـرفــتـه تـا تـول

ھای ضـدبـارداری و حـتـی    قرص 
ــرغ  ــرم ــت ــرورش ش ــرز در  ."   پ ــت روی

بخشی دیگری از گزارش از قـول  
وزارت خزانه داری امریکا تاکـیـد  

سـتـاد اجـرای حضـرت  :"  میکـنـد 
  ٣٧ ای مـتـشـکـل از    امام شبکه 

 تجاری وابسته اسـت کـه    شرکت 
    گذاری   طور مخفیانه به سرمایه   به " 

ـــدام   ــت ایــران اق ــوم ــک بــرای ح
ستـاد اجـرایـی فـرمـان  .  کنند   می 

امام خمینی و دو موسسه اصـلـی  
ـران   تابعه آن از طرف حـکـومـت ای

ـــاری از بـــخـــش  ـی ھـــای    در بســ
ـقـاط   ـران و دیـگـر ن اقتـصـادی ای
ـقـای جـنـوبـی،   ـنـد آفـری جھان مان
کرواسی و امارات متحده عـربـی  

گذاری کـرده و تـوانسـتـه    سرمایه 
ـیـاردھـا دالر بـه   ـل است ساالنه مـی

 ."حکومت ایران سود برساند 
ـر   ـــار دیـــگــ ـــن گـــزارش ب ای
تاکیدی است بر این که فسـاد و  
ــود   ــاروپ ــامــی ت ــم ــھــکــاری ت تــب

جمـھـوری اسـالمـی را تشـکـیـل  
ایـن گـزارش بـار دیـگـر  .  میدھـد 

ــد بــر ایــن اســت کــه ایــن   ــاکــی ت
حکومت سر سوزنی ھم بـه فـکـر  

ـیـسـت  ایـن  .  رفاه و آسایش مـردم ن
ـیــقـی اسـت از   گـزارش آدرس دق
پولھای خزانه دولـت کـه نـاپـدیـد  

این گـزارش مشـخـص  .  شده است 
ـتـی کـه   میکند  در ھمین وضعـی
از اقتصاد ورشکسته و بـه کـمـا  
رفته جـمـھـوری اسـالمـی سـخـن  
میگویند، پول و ثروت فراوانی در  
ـتـوانـد   جامعه وجـود دارد کـه مـی
خرج مردم شود امـا حـکـومـت و  
شخـص خـامـنـه ای ھـمـه آن را  

مـا بـارھـا  .  گروگان گرفته اسـت 
تاکید کردیم که این حکـومـت و  
اساسا بورژوازی ھمیـشـه دسـتـش  

اگـر  .  تو جیب مردم تھیدست است 
در امریکا بخاطر بحـران سـرمـایـه  
داری صد ھا ھزار نفر بی خانمـان  
ــد   ــول شــدن ــی پ ــکــار و ب و بــی
بالفاصله دولت امریکـا در یـک  

 میلیارد دالر به بـانـکـھـا  ٧٠٠ قلم  
ایـن  .  و صنایع کمک مالی کرد 

پولی که در دست دولت است بـه  

ــول خـود مـردم اســت امــا   واقـع پ
حاضر نیستند یک دالر ھم خـرج  

ــود  ــخــت ش ــگــون ب در  .  مــردم ن
جمـھـوری اسـالمـی ھـم داسـتـان  
. ھمان است اما به شکلـی دیـگـر 

ـرای    ھـزار تـومـان  ٤٥ سر مردم ب
یارانه نقدی منت میگـذارنـد کـه  
از بودجه عمـرانـی خـرج مـیـشـود  
پس بنابر ایـن، آن دو تـا جـاده و  

ــن  (  بـزرگـراه   بـودجـه عـمـرانـی ای
ھـم  )  حکومت ھمین چـیـزھـاسـت 

ـیـمـه   که قرار است کشیده شود، ن
خـامـنـه ای  .  کاره رھـا مـیـشـود 

خـودش ھـم  " !!  آخرت "حتی برای  
یک ریال صـرف سـاخـتـن یـک  
ـلـکـه ھـمـه   مسجد نـمـی کـنـد ب
مساجدی ھم که ساخـتـه شـده و  
ــودجــه   ــد از ب قــرار اســت بســازن
عمرانی تامین میشود یعـنـی بـاز  

ـرز  .  ھم از جیب مردم  ـت گزارش روی
ـــان مـــا   ـن ـر ســـخــ ــ ـــدی ب ـی ـــاکــ ت
کمونیستھای کارگری است کـه  
ادامه این حکومت را مساوی بـا  
ـم  ـی . تباھی و نیستی بیشتر مـیـدان

اکنون زبـان مـا مـردم بـایـد دراز  
ـنـد بـودجـه   ـتـی مـیـگـوی باشـد وق

ـروت سـتـاد شـخـصـی   نداریم، به ث
خامنه ای اشاره کنیم، به بـودجـه  
ـرای سـپـاه و   ھای ھنگفتی که ب
ــروی انــتــظــامــی و   ــی ارتــش و ن
امنیتی و ھسته ای و حوزه ھـای  

اگر قرار اسـت  .  علمیه اشاره کنیم 
تامیـن  " بازسازی اقتصادی "ھزینه  

شود باید منابع آن از این مکانـھـا  
و ردیف بودجه این ارگانھا تامـیـن  

از سوی دیگر وقایـع چـنـد  .  شود 
روز اخیـر گـویـای آن اسـت کـه   
امثال نامورحقیقی ھا به مـعـنـای  

ــمــه   روحشــان را بــه  " واقــعــی کــل
این کاربـدسـتـان  ".  شیطان فروختند 

بیرون از حکـومـت بسـیـار سـعـی  
دارند چھره موجھی از جـمـھـوری  

در جـریـان  .  اسالمی نشـان دھـنـد 
ــاتـی کــه روحــانـی را از   ــخـاب ـت ان
ـرون کشـیـدنـد بسـیـار   ـی صنـدوق ب
سـعـی کـردنـد نشـان دھــنـد کــه  
خامنه ای عـاقـل شـده و درجـه  
فرزانه گی اش باال رفته اما ایـن  
گزارش تنھا خامنه ای را رسـوا  
نکرد بلکه چھره کریـه فـریـب را  
ـروز   در سیمای این مصلحان تا دی
سپاھی حکومت را نیز به نمـایـش  

 .گذاشت 
ـراطـوری   گزارش رویترز از امپ
مالی خامنه ای در آستانه پـایـان  
یافتن فرصت صـد روزه روحـانـی  
ـتـصـادی،   برای بھبود وضعـیـت اق
گویای فاجعه ای است کـه ایـن  

ایـن  .  حکومت سازمان داده اسـت 
فاجعه کار یک روز و دو روز و  
سو مدیریت برخی از کـاربـدسـتـان  
ـیـسـت، ایـن   جمھوری اسـالمـی ن
نتیجه طبیعـی حـکـومـتـی اسـت  
که جز غارت و چـپـاول چـیـزی  
. دیگری در دستور کارش نیـسـت 

ــکــی از   ــوان ی ــی بــه عــن روحــان
امنیتی ھا این حکومت و اکنـون  
به عنوان رئیـس جـمـھـوری آن از  
ھمه این مـاجـراھـا آگـاه اسـت و  
ماموریت ھمیشگی او و امثال او  
ـقـی   ـی و کسانی مانند نـامـور حـق
حفاظت از این دستگاه چـپـاولـگـر  

حقیقـت ایـن اسـت تـا ایـن  .  است 
حکومت سرپاست به ھمـیـن روش  

ــد داد  ــواھ ــه خ ــا  .  ادام ــط ب فــق
سرنگونی این حکومت اسـت کـه  
میشود بـه غـارت زنـدگـی تـوده  

 .  مردم پایان داد 

ـر  ١٢ روز   ــوامــب  خــبــری  ٢٠١٣  ن
ــر پــایــان یــك جــلــســه   ــی ب ــن ــب م
اضطراری چھار روزه دولت چـیـن  

" كمیته امنیـت مـلـی " برای ایجاد  
ـراضـات روبـه   برای مقابله بـا اعـت
ــه   ــن كشــور، در رســان رشــد در ای

در ھـمـیـن  .  ھای غربی پخش شد 

رابطه آمده است كه چیـن سـاالنـه  
شاھد ھزاران اعتراض وسـیـع تـوده  
ـفـاق آنـھـا   ای است كه قریب به ات

ـتـصـادی و   حول وضـعـیـت بـد اق
ـرنـد  . فساد اداری شكل مـی گـی

ـنـجـا ھـم   این اعتراضات تـا ھـمـی
ــش   ــزای ــاعــث اف  درصــدی  ٢٠ ب

تـعـدادی از  .  دستمزدھا شده اسـت 
ـبـال   شركتھای بـزرگ كـه بـه دن
ــوب شــده   كــارگــر ارزان و ســرك

چینی راھی آن كشور شده بودنـد،  
بار و بنه را بسته و به كشـورھـای  

ـر كـوچ    به اصطالح خودشان امـن  ت
ـتـھـا،  .  کردند  از جـمـلـه ایـن شـرك

ــان   ــس ك ــاك ــزرگ ف ــت ب شــرك
(Foxconn)   است كه تولید خود

 .را به ویتنام منتقل كرده است 
 

 !انترناسیونال بخوانیم
ــم كــه دربــاره   ــن ــایــد اقــرار ك ب
ــن و   ــی چــی ــاس ــت ســی وضــعــی
ــت ســیــاســی   ــی بــخــصــوص وضــع
اقتصادی و اجتماعی ای كـه در  
ھمه جای دنیا به واكنشھای تـوده  
ـنـد و   ای، چـه پـاسـیـو و چـه ت
اعتراضی، دامن می زنـد، چـیـز  

ـبـی  .  زیادی نمی دانم  بیشتر مطـال
را كه از چین دنبال كرده ام چنیـن  
ـنـد   ـن تصویری را منعكس مـی ك

" كمونیسـم "كه از آنجا كه تحت نام  
یــك جــامــعــه یــك و خــرده ای  
ـرای   میلیارد نفری را به جھنمی ب
ـبـدیـل   بخش عمده این مـمـلـكـت ت
كرده اند، كارگران و جـوانـانـی كـه  
ــد، خــواھــان   ــن ــراض مــی كــن اعــت

خالصی از این وضعیت ھستند و  
تبلیغات غربی آنـھـا را بـه طـرف  
ــراســی خــواھــی ســوق داده   دمــك

اما در البالی خبر مـربـوط  .  است 
ـتـه  " به جلسه اضطراری ایجاد   كمـی

ـر از  "  امنیت مـلـی  ـیـشـت ـری ب خـب
دیـگـر مـوضــوعـات تـوجــه ام را  

ــب كــرد  ــود جــل ــخ ــكــی از  .  ب ی
ـر، كـه صـبـح روز   اعتراضات اخـی

ـر و در مـیـان  ١١ دوشنبه    نـوامـب
ــراض دیــگــر و بــه   ــت ــدیــن اع چــن
مناسبت ھمین جلـسـه اضـطـراری  
صورت گرفته، تجمع حـدود ھـزار  
نفره جلوی ایسـتـگـاه جـنـوبـی راه  

ـراض  .  آھن پكن بـود  در ایـن اعـت
ـیـه   ـر عـل معترضیـن شـعـارھـای ب
فساد اقتصـادی و سـیـاسـی سـر  
ـرنـاسـیـونـال   ـت می دھند و سـرود ان

ــد  ــن ــرای  !  مــی خــوان ــه كــه ب ــت ــب ال
ـر از   ـیـشـت ـتـی ب كشوری كه جمعی

ـر دارد، تـجـمـع  ١٣٠٠  ـف  میلیـون ن
ـبـایـد  ١٠٠٠  ـبـی ن  نفر چیز عـجـی

باشد، اما آخرین باری كه ما خبـر  
ـراضـی   از یك چنین تجمع و اعـت

 ؟  !را از چین شنیدیم، كی بود 
 ٢٠١٣  نوامبر  ١٦ 
 

 در چین" كمیته امنیت ملی"اعتراضات وسیع توده ای و ایجاد 
 ناصر اصغری 
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حسن روحانی اعـالم کـرده اسـت  
) ١٣٩٢ ( که  در اوائـل آذر مـاه  

 روزه ا  ١٠٠ گزارش محورھای   
ــه ایــن شــکــل    در ســه مــحــور ب

بخش اول اولین گزارش  ..  ا »: است 
ـیـس  ١٠٠   روزه دولت که توسط رئ

جمھور به مردم ارائه خـواھـد شـد،  
شامل این نکته است کـه کشـور  
در حال حاضر از حیـث سـیـاسـی،  
فرھنگی، اقتصادی، اجـتـمـاعـی  

در چه شرایطی قرار دارد و  ... و  
دولت یـازدھـم در چـه شـرایـطـی  
دولت و کشـور را از دولـت دھـم  

در این بخـش  .  تحویل گزفته است 
 روزه  ١٠٠ دولت در اولین گزارش  

خود به تبیین وضعیـت و شـرایـط  
ـر   واقعی کشور خواھد پرداخت و ب
ــکــار   ــظــاری کــه اف اســاس انــت

عمومی دارند شرایط را برای آنھا  
بخـش  . تبیین و تشریح خواھد کرد 

 روزه دولـت  ١٠٠ دوم اولین گزارش  
یازدھم به نـکـتـه ھـا، ایـده ھـا و  
سیاست ھـای مـورد نـظـر دولـت  
برای حل و فصـل مشـکـالت و  
ــش روی کشــور   مــعــضــالت پــی

ایــن  .  اخــتــصــاص خــواھــد داشــت 
بــخــش از گــزارش دولــت بــرای  
اطالع و آگاھی مردم از سـیـاسـت  
ـرای حـل   ھا و اقـدامـاتـی کـه ب
مشکالت در نظر دارد، بیـان مـی  
شود و طی آن سعی خـواھـد شـد  
که وظایف، تعھدات و اقـدامـاتـی  
که دولت برای حل معضالت، در  

ــریــح شــود  ــر دارد، تش ــظ و امــا  . ن
ـیـس   سومین بخـش از گـزارش رئ

ــه بــرخــی   ــه مــردم ب ــور ب ــھ جــم
اقداماتی کـه دولـت آنـھـا را در  

یعنی پس از    - روزه گذشته  ١٠٠ 
تحویل گرفتن مسئولیت از دولـت  

انجام داده است، اختـصـاص    -دھم  
خواھد داشت؛ چـرا کـه از زمـان  
ــم   روی کــار آمــدن دولــت یــازدھ
اقدامات گـونـاگـونـی در بـخـش  
ــادی،   ــص ــی، اقــت ــاس ــای ســی ھ

ـرای  ...  فرھنگی، اجتماعی و   ب
حداقل در کوتـاه    -رفع مشکالت  

انجام شده اسـت کـه ایـن   -مدت  
ــز بـخـش سـوم و   ـی مـوضـوعـات ن

ـیـس  ١٠٠ پایانی گزارش    روزه رئ
جمھور به مردم را شـامـل خـواھـد  

ــت  .  شــد  ــیــق ــخــش در حــق ــن ب ای
اقداماتی است که در جھت مھار  
برخی مشکالت و بھبود وضعیـت  

 .«کشور و مردم انجام شده اسـت 
این گزارش و این محورھا بـا ھـر  

ـر ( درجه از تزئین  ـی ) اعـتـدال و تـدب
ــوع   ــن ن ــا ای ــود و ب ــه ش آراســت

ــا "  ــیــرھ ــکــب ــل مــردم و  "  ت ــحــوی ت
کارگران بدھند، ماھیت عمـیـق و  
مھندسی شده حاکمیت این نـظـام  
سرتا پا ضد کارگر و وحشـی را  

کارنامه صد روز در  .  نمی پوشاند 
ـیـش   قدرت روحانی و حاکمـیـت ب
ــوری   ــھ ــظــام جــم ــه ن از ســه دھ
ـر از   ـف ـیـونـھـا ن ـل اسالمی برای می
ــواده ھـای آنـھــا   کـارگـران و خـان

فــالکــت و فــقــر،  .  روشــن اســت 
بیکارسازی، گرانی و سرکـوب و  
ـری از   اعدام و زندانی و جـلـوگـی
برگزاری ھرنوع تـجـمـع و مـراسـم  

تشکل در کارنامه این نظـام ضـد  
در ایـن نـظـام  .  انسانی وجود دارد 

ـروت   ـر مـحـور دزدی و  ث کـه ب
اندوزی میچـرخـد، در ایـن نـظـام  
کــه انســان و نــیــروی کــارش،  
کرامت و حرمت انسانـی اش بـه  

ـر دارائـی  "   کاال "  برای مالکیت ب
جامعه توسط اقلیت نـاچـیـزی از  

جنایتکار سـازمـانـدھـی  "  حاکمان " 
ـیـالن و   شده اسـت، کـارنـامـه و ب

گـرانـی  .  گزارش بی معنی اسـت 
. یکی از مشکالت در ایران اسـت 

قیمت ھا در بازار ھمـچـنـان رونـد  
ــنــد و   ــن صــعــودی طــی مــی ک
ـر   معیشت مردم در ایران سـخـت ت

ــود  ــی در ایــران  ».  مــی ش وقــت
ترکیب تورم و بیـکـاری بـه عـدد  

ــھــوم  ٥٠  ــف ــده بــه م ــی  درصــد رس
 درصـدی شـاخـص  ٥٠٠ فاصـلـه  

ــدارد   ــان ــا اســت ــت ایــران ب ــالک ف
. کشورھای توسعـه یـافـتـه اسـت 

ــرشــده، عــدد   ــتــش ــن طــبــق آمــار م

ــال     ٩/٢١ ،  ٨٤ فــالکــت در س
ایـن عـدد  . درصد برآورد شده است 

ــمــان زمــان دوبــرابــر   نــرم  »در ھ
حـال رسـیـدن  .  بوده اسـت  «جھانی 

 درصـد  ٥٠ این شاخص بـه عـدد  
بیانگر انحراف شدید این شـاخـص  
از استانداردھا بوده و بـه مـعـنـی  
افت سـطـح رفـاه خـانـوار اسـت ـ  

روحانی در مـتـن   .«روزنامه شرق 
شـاخـص  »این شاخص ھا که بـه  

شــنــاخــتــه شــده دولــت   «فــالکــت 
در  .   یازدھـم را تـحـویـل گـرفـت 

کارنامه این دولت ھیچ اثـری از  
 «شاخص فـالکـت »بھبود و رفع  

بیان  فاصلـه پـانصـد  .  وجود ندارد 
ــا   درصــدی شــاخــص فــالکــت ب
استاندارد کشورھای توسعه یافته  
از زبان روزنامه شرق و مـیـدیـا و  
ــھــای جــمــھـوری اســالمــی   ارگـان

اطـاق ھـای  . امری اتفاقی نیست 
فکری جمھوری اسالمی بشـکـل  

نشـان  "  عـادی " سازمانیافته و بـا  
ـریـن   «شاخص فالکت »دادن   بیشـت

تالش و کار برای سـاکـت کـردن  
گـوشـه ھـای  .  جامعه را میکنند 

نسبتا وسیع از فاجعه فـالکـت را  
ــا   ــد و ھـمــزمــان ب ــن ــکـن ــان مــی ـی ب
ـراضـات   آمادگی در مـقـابـل اعـت
کارگـری، زنـان، جـوانـان و تـوده  
ـتـی   ـی ھای میلیونی مردم بـا امـن
کردن جامعه و مراکـز کـار مـی  

گـزارش کـارنـامـه صـد  .  ایستنـد 
روزه دولت روحانـی بـایـد بـه ایـن  
شــاخــص ھــای فــالکــت جــواب  

تابلو و شاخص کارگـران و  .  بدھد 
جامعه در مـقـابـل گـزارش صـد  
ـــا   ـــاق ـف ــ ـــی ات ـــت روحـــان روزه دول

ـیـکـاری و  «شاخص فالکـت » ، ب
چالشـھـای مـھـم و  . گرانی است 

تعیین کننده ای در درون جـامـعـه  
ـقـاتـی کـارگـران و   و جنـبـش طـب

ـرخ  .  مزدبگیران در جـریـان اسـت  ن
ـیـون تـومـان   ـل تورم باالتر از دو مـی

نرخ دستمزد در ایران یـکـی  . است 

ـرخ دسـتـمـزد جـھـان   از ارزانترین ن
ــن  .  اسـت  ـری یـکـی از مـحــوری ت

ــش کــارگــری   ــات جــنــب مــطــالــب
ــمــزدھــا اســت  در  .  افــزایــش دســت

دولتھـای دھـم و یـازدھـم ھـم از  
ـبـوده و   افزایش دستمزدھا خبری ن

افزایش ناچیز حق مسکـن  .  نیست 
. کارگران ھم اجرایی نشـده اسـت 

ـتـه گـذشـتـه کـارگـران   در دو ھـف
خباز شھرھای مریـوان و سـروآبـاد  
ـیـه ای از اجـرایـی   ـیـان با صدور ب
ــای   ــزدھ ــم ــل دســت ــداق ــدن ح نش

سـوال  .  مصوب، شـکـایـت کـردنـد 
این است در کـارنـامـه صـد روزه  
ــی کــارگــران   دولـت حســن روحــان
ــات   ـب بـکـدام یــک از ایـن مـطـال

 ! رسیده اند؟ جواب منفی است 
بیش از سی سال از حاکمیـت  
جنایتکارانه جـمـھـوری اسـالمـی  

کــارگــران و  .  ســپــری شــده اســت 
ـتـھـا را   مردم، انـواع و اقسـام دول

ـیـکـاری و  .  تجربه کرده اند  فقر، ب
ــی   ــون ــط کــن ــی در شــرای گــران
. مـحــوری تــریـن مــطـالــبـه اســت 

کارنامه صد روز دولـت روحـانـی  
ـر در   ـی فاقد گزارش مثبت و تـغـی
ـیـکـاری   شاخص فقر، گرانـی و ب

 .  است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 کارنامه صد روزه دولت فقر و بیکاری 
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 اعتراضات 
 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شیمیایی 
 فلزی خاور در پاکدشت

 آبان کارگران شرکت شـیـمـیـایـی فـلـزی خـاور در  ٢٥ 
 ماه دستمزد پرداخـت نشـده خـود  ٩ پاکدشت در اعتراض به  

در مقابل دادسرای رژیم اسالمی تجـمـع کـردنـد و پـس از  
ـیـف   ماھھا اعتراض و مبارزه موفق به گـرفـتـن حـکـم تـوق

 .کارخانه و پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند 
  

 روز اعتراض ،دو ماه از معوقات ٥بعد از 
حقوقی کارگران قطعات بتنی گیالن 

 پرداخت شد
ـنـی   ـت در پی پنج روز اعتراضات  کـارگـران قـطـعـات ب

 کـارگـر  ٢٠٠ گیالن، سرانجام دو ماه از معوقات حـقـوقـی  
در تجمع پنج روزه کارگران قـطـعـات  .  این واحد پرداخت شد 

 آبـان مـاه سـال  ١٣ بتنی گیالن در رشت، که از روزدوشنبه  
ـبـه    آبـان مـاه ادامـه  ١٨ جاری آغاز شد و تا پـایـان روزشـن

)  آبـان مـاه ٢١ ( داشت، کارگران موفق شدند روزسه شنبـه  
 .شان را دریافت کنند    ماه حقوق معوقه ٤ دو ماه از  

 
 اعتصاب کارگران شھرداری بھبھان

ـراض بـه  :  آبان ٢١  کارگران شـھـرداری بـھـبـھـان در اعـت
ـبـل  ٨  ماه حقوق عقب افتاده خود از  ٨ پرداخت نشدن    روز ق

 ..دست به اعتصاب زده و این اعتراضات ادامه دارد 
 

تجمعات اعتراضی متحدانه کارگران پلی 
 اکریل اصفھان

 آبان کارگران پلی اکریل اصفھان بدنبال پـایـان  ٢٦  روز  
گرفتن مھلت داده شده، به مقامات کـارخـانـه ، دسـت بـه  

ـراضـات فـرمـانـدار  .  تجمع مجدد زدنـد  ـر فشـار ایـن اعـت زی
شھرستان مبارکه وعده رسیدگی به خواسـت آنـان را داد و  

ـرغـم  .  دعوت کـرد "  خویستن داری "کارگران را به   ـی امـا عـل
ـبـه     ٢٧ این وعده ھا کارگران این کارخانه صبح روز دوشـن

. آبان نیز در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدنـد 
ھمزمان با این تجمع اعتراضی جمعی از آنان به نماینـدگـی  
از کارگران راھی فرمانداری شـدنـد تـا خـواسـتـھـایشـان را  

در این نشست مسئوالن فرمانـداری ھـمـان  .  پیگیری کنند 
وعده ھای خود را تکرار کردنـد و از کـارگـران خـواسـتـار  

ـم  .  پایان دادن به تجمعاتشان شدند  نمایندگان کارگران تصمـی
گیری به این موضوع را به طرح آن در میان ھمه کـارگـران  

 .و تصمیم گیری جمعی خود موکول کردند 
ـریـت   یک خواسـت مـھـم کـارگـران عـذرخـواھـی مـدی
کارخانه از اظھارات توھین آمیزی است کـه بـه کـارگـران  

ـراشـی ھـای دالالن  " کرده و اعتراضات برحق آنان را   مانع ت
 .خواندند " فروش کاالھای چینی 

ـنـد   کارگران پلی اکریل خـواسـتـھـای خـود را در ده ب
  ٢٠ تدوین کرده اند که از جـمـلـه خـواسـتـھـایشـان افـزایـش  

ـرداخـت مـعـوقـات کـارگـران   درصد به سطح دسـتـمـزدھـا، پ
ــر   ــره وری خــود و ســای ــھ ــه ســخــتــی کــار و ب مــربــوط ب
ھمکارانشان، منتفی شدن اجرای طرح کوچک سازی ایـن  
مجموعه و حفظ یکپارچگـی کـارخـانـه بـه عـنـوان یـک  
ـراردادھـای مـوقـت کـاری،   صنعت مادر، افزایـش مـدت ق
بازبینی کامل طرح طبقه بندی مشاغل کنونـی کـارخـانـه  
با نظارت نمایندگان کارگران، استعفای برخـی از اعضـای  
ھیات مدیره کنونی کارخانه ، روشن شدن وضعیت تعـاونـی  
مصرف و امکانات رفاھی کارخانـه در مـجـتـمـع ویـالیـی  

 چادگان و مھمانسرای مشھد، 
ـیـن بـه نـوع   ـراضـی کـارگـران ھـمـچـن در این نامه اعـت

و  "  پـاکسـرنـد " ھـای    پرداختی کارکنان تامین نیرو با شرکت 
معترض بـوده و خـواسـتـار رسـیـدگـی فـوری بـه  "  فردوس " 

 .اند   وضعیت ھمکاران پیمانکاری خود شده 
الزم به یادآوری است که کارگران پلی اکریل در رابطـه  

مـاه،      آبـان ١٤  و  ١٢ ،  ١١ ،  ٨ با ھمین خواستھا در روزھای  
 آبان را برای رسیدگـی  ٢٦ تجمع داشتند و به آنھا وعده روز  

 .به خواستھایشان داده بودند 
 کارگر به کـار اشـتـغـال  ١٥٠٠ در کارخانه پلی اکریل  

مجموعه پلی اکریل از شش شرکت تشکیل شده کـه  .  دارد 
ـنـد  )  ھلدینگ (تحت مسئولیت شرکت مادر   . کار مـیـکـن

اکنون با تصمیم کارفرما مبنی بـه واگـذاری شـرکـتـھـای  
ـیـکـاری کـارگـران را تـھـدیـد   زیر مجموعه به پیمانکاران ب

 . میکند 
ـیـک    از جمله  قرار است بخش آزمایشگاه به شرکت ن
آزمون، شرکت نیروگاه به انرژی گستران، شرکت پلی استـر  

 به الیاف زاینـده  ٢ به پلی استر ھشت بھشت، شرکت اکلیت  
ـنـدری و   رود، شرکت اسکه سازی بـه شـرکـت خـدمـات ب

 ..تر انتقال یابد   بخش خدمات به شرکت پھن گس 
  
 

 برابرشدن ٢جمعی از مردم اصفھان به 
 کرایه اتوبوس اعتراض کردند

در واحد اتوبوسرانی اصفھان کـرایـه اتـوبـوس از طـریـق  
کارت الکترونیکی پرداخت میشود و زمـانـی کـه مسـافـر  

ـلـغ از مسـافـر  ٢ کارت به ھمراه نداشته بـاشـد   ـرآن مـب ـراب  ب
این امر باعث اعتراض و تجمع مسـافـران  .   گرفته میشود  

 .شد 
 

 اعتراض دانشجویان مقطع کارشناسی 
ارشد دوره ھای شبانه دانشگاه رازی 

 کرمانشاه
جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دوره ھـای  
ـراض بـه افـزایـش   شبانه دانشگاه رازی کـرمـانشـاه در اعـت

 .ھفتاد درصد شھریه ورودی ھای جدید اعتراض کردند 
 

 اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان
دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان علیه طرح سـرکـوبـگـرانـه  
و ارتجاعی تفکیک جنسیتی در ایـن دانشـگـاه دسـت بـه  

 .اعتراض زدند 
 

اعتراض دانشجویان دانشکده کامپیوتر 
 دانشگاه تھران

ـر  ٢٠ روز دوشنبه   ـیـوت  آبان دانشـجـویـان دانشـکـده کـامـپ
دانشگاه تھران در اعتراض به نابسامـانـی خـدمـاتـی و بـی  

 .کفایتی گردانندگان دانشگاه دست به اعتراض زدند 
 

 نا امنی محیط کار 
 

 مرگ یک کولبر دیگردر بانه
ـران در  :  آبان ٢٣  مأموران نظامی حـکـومـت اسـالمـی ای

ـتـل   ـر را بـه ق ـب شھرستان بانه با شلیک مستقیم یک کـول
ـیـل    بیست و دوم آبان .  رساندند  ـر بـه نـام جـل ـب ماه یـک کـول

یونسی در پی تیراندازی نیروھای نظامی ایران جان خود را  
ـرآبـاد " وی در حد فاصلـه روسـتـاھـای  .  از دست داد  و  "  اشـت

از توابع شھرستان بانه در اسـتـان ک ردسـتـان از  "  بویین علیا " 
ـران ھـدف   سوی مأموران نـظـامـی حـکـومـت اسـالمـی ای

جلیل یونسی مـتـأھـل و  .  شلیک مستقیم قرار گرفته است 
 .باشد   صاحب یک فرزند می 

 
  اخراج و بیكارسازی 

 
کار با حکم قضایی دادگاه شھرستان  کنف

 سنگر تعطیل شده است
 نفر از کارگران بازنشسته کـارخـانـه  ٢٥ در پی شکایت  

ـرای دریـافـت مـعـوقـات حـقـوقـی خـود، ایـن   کنف کـار ب
 آبان ماه با حکم قضایی تعطیل اعـالم  ١٥ کارخانه از تاریخ  

 کـارگـر بـاقـی مـانـده ایـن  ٣١ شده است،  با ایـن حـکـم  
 کـارگـر ایـن  ٦١ از مـجـمـوع  .  کارخانه نیز بیـکـار شـدنـد 

ـیـش از  ٣٠ اند،     استخدام شده ٩٢ کارخانه که در سال   ـر پ ـف  ن
ـم کـارفـرمـا اخـراج شـده   تعطیلی قانونی کارخانه با تصـمـی

 .بودند 
 

 اضطراب دائمی و ترس از بیکاری 
ـیـمـی از   ھر ساله از مـھـرمـاه بـا آغـاز فصـل سـرمـا ن

به مـرور بـا اتـمـام    «معدن طالی زرکان تکاب »کارگران  
نھایت تـا آذر مـاه      شوند و در    شان تعدیل می   قرار داد کاری 

. دھـنـد   شان را از دست مـی    نفر از کارگران شغل ٣٠٠ حدود  
 کارگر شاغل در این معدن با شروع فصـل سـرمـا ھـر  ٥٥٠ 

باشـد و   «ھا   تعدیلی »شان در لیست    ماه منتظرند که اسامی 
ـیـکـاری ھـمـیـشـه بـا ایـن   این اضطراب دائمی و ترس از ب

 .کارگران ھمراه است 
  

زمینه چینی زنگنه وزیرنفت برای اخراج 
کارگران نفت وعدم تبدیل وضعیت کارگران 

 !قراردادی
آبان پانا نیوز، بیژن نامـدار زنـگـنـه دربـاره افـزایـش  ٢٤  

ـرای ایـجـاد  :  تعداد کارکنان شاغل در صنعت نفت، گفـت  ب
شغل فقط نباید دنبال این بود که افراد حتما کارمند دولـت  

وزیر نفـت در مـورد  .  شوند، این روش گران و کم بازده است 
ـفـت " افزایش نیروھای شاغل در صـنـعـت   بـعـد از دوران  "  ن

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



١٣٩٢ آبان ٢٨  کارگر کمونيست  10 

 ھـزار  ٩٠ در آن زمـان  :  مسئولیت خود در دولت ھشتم گفت 
نفر در صنعت نفت مشغول به کار بودند اما این عدد امـروز  

ضمن اینکه در خـود  .   ھزار نفر رسیده است ٢٤٠  تا  ١٤٠ به  
 نفـر رسـیـده  ٨٠٠  به  ١٥٠ ستاد وزارت نفت تعداد شاغلین از  

نیت خیر داشتن در ھمه کـارھـا امـری  : زنگنه افزود . است 
است ضروری در مورد بحث اشتغال ھم این موضوع صـادق  
است، ولی این امر نیازمند سواد و عـقـل الزم بـوده و اگـر  
فاقد این دو مولفه مھم باشیم مسائل کشـور حـل نـخـواھـد  

ـروھـای  .  شد  ـی ـرامـون ن ـی وی در مورد توجه به مشـکـالت پ
پس از عـبـور  :  قراردادی و شرکتی وزارت نفت تصریح کرد 

 .از اضطرارھای پیش رو به این موضوع نیز خواھم پرداخت 
 

 اخراج در احداث تونل سنندج
ـیـمـانـکـاری   یکی از کـارگـران شـاغـل در شـرکـت پ

، مجری احداث تونل انقالب در میدان نبوت شـھـر  «معتبر »
 کارگر به سـبـب کـمـبـود  ٣٠  ماه حقوق  ٦ سنندج از تعویق  

 کـارگـر ایـن کـارگـاه از  ٧٠ : منابع مالی خبر داد و گفت 
شان تعـدیـل    اوایل سال جاری به مرور با اتمام قرار داد کاری 

این شرکت پیمانکاری که در حال احـداث تـونـل  .   اند   شده 
انقالب در شھر سنندج است به بھانه پرداخت نشـدن صـورت  

ھای مالی شرکت از سوی شھرداری سنندج، تـوان    وضعیت 
ـبـی    پرداخت به موقع حقوق کارگران و سایر ھزینه  ھای جـان

کارگران به دلیل فقدان کامل امنیت شغـلـی بـه  .   را ندارد 
دلیل کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخـراج قـدرت پـی  
گیری مطالبات صنفی خود را نـدارنـد  تـعـداد کـارگـران  
شاغل در احداث پروژه تونل انقالب در ابتـدای سـال جـاری  

ھـایـی     نفر بود که به مرور با آماده سازی بـخـش ١٠٠ حدود  
 . از پروژه، کارگران نیز از سوی کارفرما تعدیل شدند 

 
تعطیلی کارخانه سیمان بوکان و بیکاری 

  کارگر٥٠٠
سـیـمـان کـاوان بـعـد از یـک سـال    کـارخـانـه :  آبان ٢١  

ـرای فـعـال کـردن   بازدھی، بدلیل اتـمـام سـوخـت مـازوت ب
ـیـجـه   بخش  ـت ی ایـن    ھای کارخانه تـعـطـیـل گـردیـد و در ن

ـیـکـار  ٥٠٠ تعطیلی    کارگر و کارمند این کارخانه ازکـار ب
 دست بـکـار کـرده  ١٣٨٥ کارخانه سیمان کاوان سال  .  شدند 

 بازدھـی سـیـمـان را آغـاز کـرده و  ١٣٩١ و در آذرماه سال  
 کارگر وکارمنددر این کـارخـانـه مشـغـول بـه  ٥٠٠ بیش از  
 . اند   کار بوده 
 

 كارگران 
 

شکایات اداره اطالعات از خالد حسینی 
فعال کارگری وعضو کمیته ھماھنگی برای 

 کمک به ایجاد شکل ھای کارگری
  از سوی شعبه پنجم دادیـاری  ٢١/٨/٩٢ روز سه شنبه  

دادسرای انقالب وعمومی سنندج اخطاریـه ای بـه خـانـواده  
خالد حسینی تحویل داده شد که سه روز پس از ابالغ بـایـد  
ـتـسـابـی کـه   این فعال کارگری  جھت  دفاع از  اتـھـام ان

خـالـد  . اداره اطالعات به او وارد کرده در دادگاه حاضر شود  
ـروھـای اداره  ٩١  اسفند  ١٧ حسینی  که در تاریخ   ـی  توسط ن

ـر و بـه مـدت    روز در  ٣١ اطالعات در خانه اش دسـتـگـی
ـیـون تـومـانـی اززنـدان ازاد  ٥٠ بازداشت بود   با وثیقه   ـل  می

گردید و طی مـاھـای  
گـذشـتـه ســه بـا ر از  
سوی شعبه اول دادگـاه  
انفالب سننـدج  مـورد   
محاکمه قرار گـرفـتـه  
ـیـجـه ایـن   ـت که ھنوز ن

محاکمه به او ابالغ نشده  واین با رمعلوم نیسـت طـرح ایـن  
ـتـه  .  شکایات به چه اتھامـی صـورت گـرفـتـه اسـت  کـمـی

ھماھنگی ضمن محکوم کردن احضار و بازداشت کارگـران  
و فعالین کارگـری ،خـواھـان آزادی تـمـامـی کـارگـران ،  
ـنـد مـی بـاشـد  .  فعالین کارگری و زندانیان سـیـاسـی در ب

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٨٩  آبان  ٢٢ -کارگری 

 
کمیته دفاع از بھنام  - ١٤ اطالعیه شماره 

دستگیری وفا قادری محکوم : ابراھیم زاده
 ! است

ـتـه گـذشـتـه وفـا  !  ھای کارگری   کارگران ، تشکل  ھـف
 از فعالین صادق و خوشنام جنـبـش کـارگـری    قادری یکی 

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    و از اعضای کمیته ھماھنگـی   ب
ــدن دوران    تشــکــل  ــاه  ٥ ھــای کــارگــری بــرای گــذران  م

 از    وفـا قـادری یـکـی .  محکومیت خود روانـه زنـدان شـد 
فعالین جسور جنبش کـارگـری اسـت کـه در یـک دھـه  
ـنـھـا جـرمـش   گذشته چندین بار دستگیر و زندانی شـد و ت

وفـا  .   ھای دیـگـرش بـود   ای   دفاع از حقوق خود و ھم طبقه 
 ، رضـا     روانه زندان شد که شاھرخ زمانـی   قادری در حالی 

ـلـھـی و مـحـمـد   شھابی ، بھنام ابراھیم زاده ، پـدرام نصـرال
ـقـل   ـیـن کـارگـری عضـو تشـکـالت مسـت جراحی از فـعـال
ـری کــردن دوران   کـارگــری در داخــل زنـدان مشــغـول ســپ

 از این عزیزان از وضـعـیـت    محکومیت خود ھستند چند تن 
 ھم برخوردار نیستند و به خاطر تحمل چندیـن     خوبی   جسمی 

ـنـد    سال زندان با بیماری  ـبـان ھسـت ھای سختی دست به گری
 که حتی رضا شھابی احتمال فلـج شـدنـش قـوت    در حالی 

ـرم   ـنـجـه ن گرفته ، محـمـد جـراحـی بـا سـرطـان دسـت و پ
کند و بھنام ابراھیم زاده از ناحیه گوش و گـردن آسـیـب    می 

کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محـکـوم  .   دیده است 
 ماه زندان  وفا قادری  خـواھـان آزادی وفـا  ٥ کردن  حکم  

! قادری و دیگر کارگران و فعالین کارگری زنـدانـی اسـت 
ـیـسـت و  !  کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد بـایـد گـردد  ب

 ١٣٩٢ یکم آبان  
 

دستگیری، زندانی کردن و 
 آزار و اذیت کارگران

 

رضا شھابی به حکم 
زندان وفا قادری 

 اعتراض کرد 
ـبـه     ١١ با خبر شـدم روز شـن

ــه  ٩٢ آبـان مــاه   ، وفـا قــادری ب
ـقـل   ـت ـنـدج مـن زندان مرکزی سـن

این کارگر نساجی و  .  شده است 
ـرای کـمـک   فعال کارگری عضو کمیته ی ھماھنگـی ب

 ھای کارگری در یک دادگاه ناعادالنه و    به ایجاد تشکل 
.   ماه حبس تعزیری محکوم شـده اسـت ٥ به دالیل واھی به  

این کارگر نام آشنای جنبش کارگری سالـھـای مـتـمـادی  
ـقـه  ای ھـایـش شـبـانـه روز تـالش    در راستای منافع ھم طب

کرده است و به ھمین دلیل بـارھـا مـورد تـھـدیـد و غضـب  
ایـن کـارگـر نسـاجـی  .   مسئولین امنیتی قرار گرفته است 

شین بافت در جھت منافع کارگران و کمـک بـه خـانـواده  
ھای کارگران زنـدانـی بـا وجـود داشـتـن مشـکـالت زیـاد  

مـن ضـمـن مـحـکـوم کـردن  .  ھمیشه پیش قدم بـوده اسـت 
زندانی شدن مجدد این کارگر زحمت کش خواسـتـار آزادی  
بی قید و شرط وفا قادری، شاھرخ زمانی، محمد جراحـی،  
ـم زاده، رسـول بـداغـی و   ـراھـی ـلـھـی، بـھـنـام اب پدرام نصـرال

ـنـد    –زندان اویـن  .   عبدالرضا قنبری ھستم    رضـا  ٣٥٠ ب

ــا  ــی زکــری ــره    -شــھــاب ــات مــدی ــدانــی عضــو ھــی کــارگــر زن
 سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
 دو فعال کارگری ناپدید شدند

به گزارش رسـیـده افشـیـن نـدیـمـی و مـھـرداد  : آبان ٢٣ 
ـرای کـمـک بـه   صبوری از اعضای کمیته ھماھنـگـی ب
ایجاد تشکل ھای کارگری که مدتی به کـار کـارگـری  
ـیـش ھـنـگـام   در کردستان عراق مشغول بـودنـد شـش روز پ

آنـھـا  .  بازگشت به ایران در منـطـقـه بـانـه نـاپـدیـد شـده انـد 
موقعی که به خاک ایران وارد شـده بـودنـد بـا یـکـی از  
دوستان خود تماس گرفته بودند ولی از آن لـحـظـه بـه بـعـد  

 فـعـال کـارگـری در دسـت  ٢ ھیچ خبری از سرنوشت این  
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل  .  نیست 

 ١٣٩٢ آبان  ٢٣ . ھای کارگری 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده 
 

 ٣٠٠ ماه حقوق ١٠شرکت جھاد نصر  تعویق 
 نفر از کارگران شاغل

ـر   «جھاد نصر » که به عنوان یک مؤسسه عمومی غـی
ـروژه  ـنـه اجـرای پ ھـای عـمـرانـی در مشـھـد    دولتی در زمی

ـرداخـت  ١٠ فعالیت دارد از دی ماه سال گذشته بمدت    ماه پ
ـر انـداخـتـه اسـت  ـر از  ١٠٦ .   حقوق کارگران را به تاخی ـف  ن
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کارگران این موسسه که پیش از این طرف قرارداد  وزارت  
ـرارداد و بـازگشـت    جھاد کشاورزی بوده  اند خواستار تغییر ق

 .به وزارت جھاد ھستند 
 

 ماه ١٨ ماه حقوق و عدم پرداخت ٥تعویق 
 «رھنما صنعت»بیمه کارگران شرکت 

 نیشابور
شرکت رھنما صنعت که در زمینه تولید مـاشـیـن آالت  
ـیـل   بسته بندی در شھرک صنعتی خیام فعالیت دارد به دل
ـرداخـت حـقـوق   کمبود نقدینگی و کاھش سفارشات، توان پ

سـال  .   ھای جانبی کارگاه را نـدارد   کارگران و سایر ھزینه 
کردند که به تدریـج     نفر کار می ٢٥ گذشته در این کارگاه  

 . طی یک سال گذشته تعدیل شدند 
 

ماه گذشته ٢عدم پرداخت حقوق 
 !بازنشستگان صندوق فوالد

در صورت عدم پرداخت حقوق بـازنشـسـتـگـان، احـتـمـال  
اعتصاب و اعتراض آنھا ھمچون ماه ھـای گـذشـتـه وجـود  

 دارد 
ـرعـامـل کـانـون بـازنشـسـتـگـان ذوب :  آبان ٢٥  آھـن    مـدی

 مـاه گـذشـتـه ھـنـوز حـقـوق  ٢ اصفھان با بیان اینکه طی  
: بازنشستگان صندوق فوالد پرداخت نشده است، تاکید کـرد 

ـیـارد  ٢٠٠ طلب دو ماھه بازنشستگان صنـدوق فـوالد   ـل  مـی
  ١٠٠ تومان بوده کـه سـھـم اصـفـھـان از ایـن رقـم مـعـادل  

ـرداخـت حـقـوق  . میلیارد تـومـان اسـت  ذ در صـورت عـدم پ
بازنشستگان، احتمال اعتصاب و اعتراض آنھا ھمـچـون مـاه  

 آبـان امسـال بـه  ١١ :  ھای گذشته وجود دارد، یـادآور شـد 
دنبال برگزاری جلسه ای و امضای آن از سـوی اسـتـانـدار  

 میلیارد تومان به عنوان بـدھـی  ٥٦ مقرر شد فوالد مبارکه  
ـر بـار   خود به صندوق فوالد پرداخت کند اما این شرکت زی

ھـا    از مـدت .  رود   پرداخت این مبلغ به صـنـدوق فـوالد نـمـی 
ـیـل   پیش تاکنون حقوق بازنشستگـان صـنـدوق فـوالد بـه دل

 .نبود منابع مالی الزم ھر ماه با تأخیر پرداخت شده است 
 

 گزارش مراکز کارگری
  
 

گزارشی از وضعیت شھرک صنعتی 
 فلزکاران سنندج

ـنـدج "  در سـال  "  پروژه ی شھرک صنعتی فلزکـاران سـن
 با مشارکت اتحادیه ی صنفی جوشکاران از طـریـق  ١٣٦٥ 

تشکیل تعاونی و خـریـد زمـیـن آن ازشـھـرداری و تـأمـیـن  
اعتبار و جمع آوری ھزینه ی آن توسـط اعضـای اتـحـادیـه  

شھرداری از  .  برای ساخت تحویل شھرداری سنندج داده شد 
ـبـارات،   ـبـوداعـت ھمان ابتدا به بھانه ی کـمـبـود بـودجـه و ن
عملیات آماده سازی شھرک را به تعویق انداختـه و عـمـال  

سـرانـجـام  .  به جز مسطح کردن زمین کار دیگری انجام نداد 
ـری ھـای مـکـرر  ١٣٧٠ در سال   ـیـگـی  اعضای اتحادیه با پ

پس از دریافت زمین، شخصـن اقـدام بـه سـاخـتـن کـارگـاه  
با این وجـود شـھـرک فـلـزکـاران  .  ھای جوشکاری کردند 
 سال از ساخت ایـن شـھـرک از  ٢٢ ھمچنان بعد از گذشت  

ـرای  .  کمترین امکانات بھداشتی و رفاھی برخوردار اسـت  ب

...) آب، برق، آسفالت، خانه بـھـداشـت و ( دریافت امکانات  
ـنـه   اعضای اتحادیه باید طی ماه ھا وسال ھای متعدد ھـزی
ـتـی   ـی ھای سرسام آور میلیونی بپردازند و باز بـا بـی مسـؤل

ـنـد  ایـن  .  اداره ھا و ارگان ھای دولتی دست و پنجه نرم کـن
 کـارگـاه بـزرگ و کـوچـک  ٤٠٠ شھرک دارای حدودن 

 کـارگـر  ٣ است که در ھر  یک از آنھـا بـطـور مـتـوسـط  
از آخـریـن خـواسـت ھـا  .  جوشکار مشغول به کار میباشنـد 

ومطالبات بـحـق فـلـزکـاران، آسـفـالـت سـازی خـیـابـان ھـا  
وپارکینگ شھرک است که بـا تـوجـه بـه خـاکـی بـودن  
خیابان ھای شھرک، در فصول گرم سال با گـردوخـاک و  
ـیـز   شیوع انواع بیماری ھای ریوی و درفصول سرد وبارانی ن
با آب گرفتگی معابر و کارگاه ھا و گ ل والی  کـارگـران  

ـتـی  . را دچار مشکالت عدیده می کند  باتوجه به بی کفای
وبی مسؤلیتی ھمیشگی شھرداری و شورای شھر و دیـگـر  
ارگان ھای مربوطه و ھمچنین در نبود نماینـدگـان واقـعـی  
ـتـی اتـحـادیـه،   کارگران  جوشکار در اتحادیـه و بـی کـفـای
ـیـن   سرانجام فلزکاران با ھمفکری اقدام به تشـکـیـل و تـعـی
. ھیئت امنائی برای پیگیری بھتر مسائل شھـرک کـردنـد 

ـئـت امـنـاء   در مورد آسفالت خیـابـان ھـای شـھـرک ، ھـی
مذکور مذاکراتی با شھرداری و دیگر ارگان ھـای مسـؤل  
انجام داد و قرار بر این شد که اعضای اتحادیه و فلزکـاران  
ـردازنـد   ـپ شھرک، مبلغی را با عنوان ھمیاری به شھرداری ب
و شھرداری سریعا آسفالت خیـابـان ھـا را شـروع کـنـد کـه  

 سال تنھا قسمـت ھـایـی از  ١ متأسفانه بعداز گذشت حدود  
خیابان اصلی با کیفیت پایین آسفالـت شـده و خـیـابـان دوم  
ھنوز در مرحله ی جدول گذاری بسر می برد و کار آن بـه  
اتمام نرسیده و وضعیت پارکینگ نیز کما فی سابق دسـت  

 .نخورده باقی مانده است 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ١٣٩٢  آبان  ٢٣ -ھای کارگری 
 

 گزارش از نیروگاه حرارتی دماوند
ـروگـاه حـرارتـی دمـاونـد در  ١٥٠  ـی  کارگر شـرکـتـی ن

ـیـمـه   ـیـمـه،ب اعتراض به عقب افتادن اضافه کـاری،عـیـدی،ب
ـروگـاه  ٥١٠ تکمیلی،و حقوق   ـی  کارگر مشغول بکار در آن ن

ـروگـاه   ـی ـراض زدنـد و  ٥ در جلوی در ن  روز دسـت بـه اعـت
ـیـن   خواستار جوابگویی روشـن و شـفـاف از سـوی مسـوول

ـروگـاه  .  شدند  ـی ـرداری ن اکثر این کارگران از قسمت بـھـره ب
ـیـون  ٥  الـی  ٤ ھستند،که ھر کدام بطور متوسط بین   ـل  مـی

اصل موضوع از این قرار است که حـدود  . طلب معوقه دارند 
دو سال می باشد که مدیریت نیروگاه به بنیاد شھید محـول  

بنیاد شھید ھـم بـه عـلـت نـداشـتـن تـجـربـه کـار  . شده است 
ـروگـاه را بـه دسـت شـرکـت ھـای   ـی نیروگاھی ،امور این ن

در نتیجه چنیـن مشـکـالتـی  . خدماتی و غیرحرفه ای سپرد 
 درصد پول دسـتـمـزد  ٣٠ بروز کرد که این شرکت ھا حداقل  

ـنـد کـه در اقـدامـی   ماھانه کارگران را به جـیـب مـی زن
ـیـمـه  ٤ راھزنانه از پرداخت    سال مالیات کارگران و پرداخت ب

تامین اجتماعی سھم کارفرما مربوط بـه شـش مـاھـه دوم  
ایـن  . خـود داری کـرده اسـت ٩٢  و خرداد ماه سـال  ٩١ سال  

درصد سھم کارگر از دستمزد کـارگـران  ٧ درحالی است که  
برای پرداخت به بیمه را ھم از حقوق کارگران کم کرده وبـه  

مدتھاست که زمزمه اعتـراض بـه ایـن اقـدام  .  جیب زده اند 
ـیـن   شرکت در میان کارگران وجود داشته و حتا خود مسـول

ـنـده مـقـامـات شـھـر دمـاونـد   ھم در جریان بودند که به نمای
ـرای قـانـع کـردن کـارگـران حضـور   اطالع داده بودند کـه ب

ـتـی  . داشته باشند  ـی به ھـمـیـن خـاطـر مـعـاون سـیـاسـی امـن
ـیـس حـراسـت   فرمانداری پاکدشت، بخشدار شریف آباد و رئ

پـس از آن  .  نیروگاه در بین تجمع کنندگـان حـاضـر شـدنـد 
مدیر عامل نیرو گاه ھم قول داد که مطالبات کـارگـران را  

فعال با دادن وعده ،عملی شدن موضوع بحـال  . پیگیری کند 
ـبـل مـی  .   خود مانده است  ـیـن شـھـر از ق با ینکه مسـوول

دانستند از قبل نیامدند که موضوع را حل کننـد ،فـقـط و  
قتیکه کارگران اعتراض می کنند آنھم برای ھـمـراھـی بـا  

کـارگـر فـلـزکـار    .  مدیریت نه کارگران پیدایشان می شـود 
 ٢٠/٨/١٣٩٢ 

 
 گزارش 

 
 گزارش از کارخانه ھای استان البرز

ازشش ماه پیش به کارگران کـارخـانـه ھـای مـامـوت  
ـرگـان مـیـھـن سـازنـده کـارتـن و اشـی   سازنده کانتینر ،خـب
ومشی تولید کننده مواد غذایی که در جـاده کـمـال ابـاد  
کرج واقع شده اند نھار و سرویس قطع شده و حتا پـولـش را  

 پـس از  ٢ بخشی ازکارگران ماموت شـمـاره  .ھم نمی دھند 
 .اعتراض اخراج شدند 

 
 شود فیش حقوقی به کارگران ارائه نمی

ـری     ٢ حقوق کارگران شھرداری مریوان معموال با تـاخـی
شود و بدلیل آنکه فیـش حـقـوقـی     ماھه پرداخت می ٣ الی  

شود مشخص نیست مزایای حـقـوقـی    به کارگران ارائه نمی 
ـبـی بـه  ...  از جمله سنوات، اضافه کـاری و  ـی ـرت بـه چـه ت

 .کارگران تعلق می گیرد 
 

 اخبار بین المللی 
 

معترضان رئیس جمھور را ھو  -فرانسه 
 کردند

در حاشیه مراسم سالگرد پایان جنـگ جـھـانـی اول در  
 .پاریس، پلیس فرانسه حدود ھفتاد نفر را بازداشت کرد 

ـبـه     ١١ در خیابان شانزه لیزه پاریس، معترضان روز دوشـن
فرانسوا اوالند، رییس جمھوری این کشـور  (   آبان ٢٠ (نوامبر  

 . را ھو کردند 
مـی  “  ھمبستگی برای ھمـه ” آن لور بالن، رئیس انجمن  

آنھا از این دولت که به حرفشان گـوش نـمـی دھـد  : " گوید 
دولتی که روز به روز مالیات ھا را افزایـش  .  خسته شده اند 

سـاده  .  می دھد و آزادی ھای مردم را محدودتر می کـنـد 
مـانـوئـل  . "  بگویم، فرانسه در وضعیت بسیار بدی قرار دارد 

والس، وزیر کشور فرانسه که از این رویداد بسیار خشمگین  
ـر  : "گفت , بود  ـف ـیـزه، دھـھـا ن متاسفانه در خـیـابـان شـانـزه ل

ـیـس جـمـھـوری   خواستند با اقدامشان، نه تنھا بـه مـقـام ری
حمله کنند، بلکـه بـه فـرانسـه و بـه مـلـت فـرانسـه و بـه  

یـکـسـال و  . "  دیگر کافی است .  جمھوری ما حمله کردند 
ـیـت   نیم پس از آغاز ریاست جمھوری فرانسوا اوالند، محـبـوب

ـر  .  او در میان مردم به پایین ترین میزان خود رسـیـده اسـت  ب
ـیـت،  ٢٦ اساس یک نظرسنجی جدید، تنھا با    درصد محبوب
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ـر  ٣٠ فرانسوا اوالند، نامحبوبترین رییس جمھوری    سـال اخـی
 .فرانسه بشمار می آید 

 
اعتراض مردم نتیجه داد، دولت  -رومانی 

 مجبور به عقب نشینی شد
یک کمیته پارلمانی در رومانی الیحه جنجالی ای را  
که راه را برای استخراج یک معدن بزرگ طال در منطـقـه  
روشا مونتانا در مرکز رومانی ھـمـوار مـی کـرد، مـنـحـل  

پیش از رای گیری در پارلمان، ویکتور پونتا، نخسـت  .  کرد 
وزیر رومانی اعالم کرد که در صورت رای منفی به طـرح  
روشا مونتانا امیدوار است که مجلس کشور بـزودی قـانـون  
ـرسـانـد  . کلی تری را در مورد بخش مـعـدن بـه تصـویـب ب

ـر  ٣٠٠ معدن طال و نقره روشا مونتانا با بیـش از    تـن ذخـای
 تن ذخایر نقره، بزرگترین معدن طالی اروپا بـه  ١٥٠٠ طال و  

حساب می آید اما برای استخراج آن ساالنه به حدود دوازده  
دو ماه پیش، پس از تصـویـب  .  ھزار تن سیانور احتیاج است 

الیحه دولت که با پروژه معدن روشا مونتانا مـوافـقـت مـی  
کرد، دھھا ھزار نفر از مردم سراسر رومانی را به خیابان ھـا  

ـنـد کـه اسـتـخـراج طـالی  .  کشاند  مردم بر این عقیده ھسـت
روشا مونتانا با استفاده از مقادیر زیـادی سـیـانـور، فـاجـعـه  

 .بزرگی برای محیط زیست این منطقه خواھد بود 
 

ھزاران کارگر مھاجر  -عربستان سعودی 
 دست به اعتراض زدند

ـری ھـای   ـر در جـریـان درگـی ـف بدنبال کشته شدن دو ن
ـرل ویـزای   ناشی از یورش پلیس عربستان سعودی برای کنت

ـر  ١٠ کارگران مھاجر، ھزاران کارگر روز یکشنبه   ( نـوامـب
ـراض زدنـد (   آبان ١٩  بـا  .  در ریاض، پایتخت، دسـت بـه اعـت

ـرای کـارگـران   ـیـن شـده ب سپری شدن مھلت شش ماھه تعی
مھاجر شاغل در عربستان سعودی، مسئوالن این کشـور از  
ـرده بـه وضـعـیـت ویـزای   ھفته گـذشـتـه، رسـیـدگـی گسـت
کارگران مھاجر و و برخورد با آنان را در دسـتـور کـار خـود  

در ھمین راستا، در سـه مـاه گـذشـتـه حـدود  . قرار داده اند 
ـنـگـالدشـی   یک میلیون کارگر فیلیپینی، یمنی، ھندی، ب

یـک  .  و پاکستانی مجبور بـه تـرک عـربسـتـان شـده انـد 
مسئوالن می گویند اتیـوپـی  : " کارگر اتیوپیایی می گوید 

ویـزایـی در  .  کافـی اسـت .  ھا مشکلزا ھستند و باید بروند 
اکـنـون بـه  .  سه و نیم سال در عربستان بـوده ام .  کار نیست 

کـارگـر مـھـاجـر دیـگـری مـی  . "  کشورم باز مـی گـردم 
می خواھـنـد مـا  .  سعودی ھا خارجی نمی خواھند : "گوید 
پس از کشته شـدن  . "  آنھا ھیچ خارجی نمی خواھند . برویم 

ـیـس   ـل دو نفر در جریان درگیری ھای کارگران مھـاجـر بـا پ
ـیـش از  ٦٨ عربستان در روز شنبه، حدود   ـر زخـمـی و ب ـف  ن

ـرض بـازداشـت شـده انـد ٥٠٠  ـیـش از  .   کارگر معـت   ١٠٠ ب
عـربسـتـان سـعـودی  .  خودرو نیز به آتش کشیـده شـده اسـت 

بزرگترین اقتصاد دنیای عرب، قصد دارد تا میزان بیکـاری  
 درصدی در بین شھروندان خـود را بـا اخـراج کـارگـران  ١٢ 

ـیـون  ٩ تخمین زده می شود حدود  .  مھاجر کاھش دھد  ـل  مـی
کارگر مھاجر در عـربسـتـان حضـور دارنـد کـه اغـلـب بـه  

 .کارھای خدماتی و یدی و یا دفتری مشغولند 
 

وضعیت بیکاری جوانان در  -اروپا 
 کشورھای عضو اتحادیه اروپا

رھبران ارشد اروپا با ھدف بررسی بحران بیکاری جوانـان  
در شـھـر  (  آبان ٢١ ( نوامبر  ١٢ در اتحادیه اروپا روز سه شنبه  

تازه ترین آمارھای مرکز آمـار اروپـا  .  پاریس گرد ھم آمدند 
ـیـش از   نشان می دھد که نرخ بیکاری جوانان اروپایی به ب

ـیـون  . بیست و سه و نیم درصد رسیده است  ـل یعنی شـش مـی
ـنـد ٢٥ جوان اروپایی زیر   بـحـران  .   سـال، فـاقـد شـغـل ھسـت

بیکاری جوانان در بین کشورھای مختلف اروپایی متفـاوت  
نرخ بیکاری جوانان در آلمان ھفت و ھفت دھم درصـد  . است 

ـیـا بـه   ولی این رقم در کشورھای بحران زده یونـان و اسـپـان
ـتـه جـوانـان  .  حدود شصت درصد رسـیـده اسـت  ـیـس کـمـی رئ

مـا خـواسـتـار آن  " :  کنفدراسیون اتحادیه اروپا مـی گـویـد 
ھستیم که اعضاء اتحادیه اروپا به ھم نزدیکتر شوند و تنھـا  
ـیـت ھـای   از لحاظ بودجه مشترک نباشند، بلکه درمسئـول
خود در مسائل اجتماعی و اشتغـال ھـم مشـارکـت داشـتـه  

ـم و  .  باشند  این اروپایی است که ما با آن مـوافـقـت کـردی
البته مـنـظـور ایشـان  . "  برای میلیونھا اروپایی می خواھیم 

ـیـن    ایشان می .  واضح است  گوید که نرخ بیکاری را بـایـد ب
ھـای    اعضا اتحادیه سرشکن کرد تا فشـار از روی کشـور 

چـون ایشـان راه  .  بشدت بحران زده عضو کاھش پیدا کـنـد 
درکشورھای بـحـران زده  .  حلی برای معضل بیکاری ندارد 

ـیـکـاری حـدود شـصـت   ـرخ ب ای چون یونان و اسپانیـا بـا ن
ـیـکـارنـد  ـیـکـاری  .  درصد، بیش از نیمی از جـوانـان ب ـرخ ب ن

ـیـش از    درصـد رسـیـده اسـت  ٢٥ جوانان در فرانسه ھم به ب
 .یعنی از ھر چھار جوان فرانسوی، یک نفر بیکار است 

 
تظاھرات کارگران خشمگین یک  -کامبوج 

 کارخانه نساجی
در جریان درگیری پلیس با کارگران خشمگین کارخانـه  
اس ال در پنوم پن، پایتخت کـامـبـوج دسـت کـم یـک زن  

ـری پـس از آن  .   کشته و پنج تن نیز زخمـی شـدنـد  درگـی
ـرض کـه خـواھـان   صورت گرفت که صدھا کـارگـر مـعـت
افزایش دستمزد ھا و بـھـبـود شـرایـط کـاری بـودنـد قصـد  
ـر ایـن کشـور   داشتند به سوی خانه ھون سـن، نـخـسـت وزی

پلیس با بستن خیابان ھا مـانـع از حـرکـت  .  تظاھرات کنند 
به گفته شاھدان، پلیس ضد شورش در سـرکـوب  .   آنھا شد 

ـفـاده کـرده اسـت امـا   تظاھرکنندگان از گلوله واقـعـی اسـت
در ایـن تـظـاھـرات،  .  پلیس این ادعا را تکذیب مـی کـنـد 

ـرتـاب مـی   ـیـس سـنـگ پ ـل کارگران خشمگین به سـوی پ
ـیـس مـلـی کـامـبـوج،  .  کردنـد  ـل ـتـه سـخـنـگـوی پ بـه گـف

ـیـس را بـه آتـش کشـیـدنـد  ـل .  تظاھرکنندگان وسایل نقلیه پ
پلیس برای متفرق کردن معترضـان، از مـاشـیـن ھـای آب  

در  .   پاش، بمب ھای دودزا و گاز اشک آور استفـاده کـرد 
ـتـی بشـدت تـظـاھـر   ـی ـروھـای امـن ـی ـری، ن جریان این درگـی
کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادنـد و چـنـد تـن را  

کارگران کارخانه اس ال از مـاه اوت سـال  .  بازداشت کردند 
ـلـی  .   جاری در اعتصاب به سر می برند  ـیـن الـمـل سازمان ب

کار مدت ھا است که وضـعـیـت کـار کـارگـران صـنـعـت  
 .پوشاک کامبوج را نامناسب ارزیابی می کند 

 
سومین روز اعتراض ھزاران  -بنگالدش 

 کارگر بافندگی
ـر  ١٣ روز چھارشنبه   ھـزاران کـارگـر  )   آبـان ٢٢ (  نوامـب

ـتـخـت ایـن کشـور   کارخانجات بافندگی در حومه داکا پای

ـراض زدنـد   برای سومـیـن روز مـتـوالـی  ایـن  .  دسـت بـه اعـت
 کارخانه بافندگـی در  ٢٥٠   تمامی   اعتراضات باعث تعطیلی 

ـتـخـت واقـع شـده، گـردیـده   منطقه اشولیا که در حومه پـای
( تـاکـا  ٣٠٠٠ کارگران خواھان افزایش دستمزد از  .  است 
ـیـن  )   دالر ١٠٣ ( تاکا  ٨٠٠٠ به  )  دالر ٣٨  در ماه و ھـمـچـن

ـنـده        این کارخانه .  بھبود شرایط کار خود ھستند  ھا تولید کـن
انـد ام،    ھای معروف دنیا از جمله اچ   پوشاک برای مارک 

وال مارت ھستند که در بازارھای آمریکا و اروپا به فـروش  
ـره انـجـمـن  .  میرسند  ـئـت مـدی محمد عتیق اسالم رئیـس ھـی

تولید و صادرات پوشاک بنگالدش گفتـه اسـت کـه آنـھـا  
کارخانجـات    تمامی   بدلیل شورش کارگران مجبور به تعطیلی 

 .تولید پوشاک آن منطق شده اند 
 

ممنوعیت اعتصاب در نفت، بندر  -عمان 
 ھا ھا و فرود گاه گاه

قانون قراردادھای دستـه جـمـعـی و  "  اصالحیه "بر اساس  
اعتصاب مسالمت آمیز، اعتصاب  یا تحریک به اعتصـاب  

ـنـدر گـاه  ـفـت، ب ھـا و    در شرکتھای استـخـراج و پـاالیـش ن
کـه بـه امضـا  " اصالحیه "این  . فرودگاھھا ممنوع اعالم شد 

شیخ عبدالله بین ناصر البکری وزیر کـار عـمـان رسـیـده از  
قـابـل اجـرا  )   آبـان ٢٠ ( نوامبر  ١١  از روز    تاریخ صدور یعنی 

بر اساس این قانون جدید، چنانچه کـارگـران شـاغـل  .  است 
ـتـه   در این سه بخش مطالبه  ای از    ای داشتـه بـاشـنـد، کـمـی

ـنـده کـارفـرمـایـان و   طرف وزارت کار، اتاق بازرگانی، نمـای
ـبـات   ھمچنین نماینده کارگران، موظف ھستند که به مـطـال

ـتـه    در صورتیکه ظرف سـه .   کارگران رسیدگی بکنند   ھـف
ـر رجـوع داده   توافقی صورت نگیرد، موضوع به مسئول باالت

 در ھر صـورت کـارگـران حـق دسـت زدن بـه    میشود، ولی 
: گـویـد   بـه روشـنـی مـی "  اصالحیه "این  . اعتصاب را ندارند 

ـر   ـبـت غـی چنانچه کارگری دست به اعـتـصـاب بـزنـد، غـی
موجه بحساب میاید و کارفرما حق دارد دست به ھر اقـدام  

 . بر علیه کارگران اعتصابی بزند   قانونی 
 
 


