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باالخره آروزی عباس میـرزای  
قاجار دارد رنگ واقعیت میگیـرد  
و ایران پله ھای ترقی را یـھـو بـا  
تدابیر دولت حسن کلیـدسـاز طـی  

 اقــتـصــاد  ٢٠ در مــیـان "  کـرده و  
! قرار گرفته است "  بزرگ نوظھور 

مـجـمـع جـھـانـی  " بنا به  گزارش  
ـفـاعـی   ـت ـران اقتصاد،  این نھاد غـی

با وجود آنـکـه  "  مستقر در سوییس 
موقعیت ایران نسبت بـه گـزارش  " 

شاخص رقـابـت پـذیـری  " سال قبل  
یک پله تنزل یافته ست،  "  جھانی 

با این حال گـزارش تـازه مـجـمـع  
ـران در    جھانی اقتصاد می  گوید ای

برخی زمینه ھا پیـشـرفـت ھـایـی  
ـر ایـن اسـاس،  . نشان داده اسـت   ب

ـران را   پیدایش این پیشرفت ھـا ای
ــان   ــی  اقــتــصــاد بــزرگ  ٢٠ در م

ـرار مـی دھـد  مـجـمـع  . نوظـھـور ق
ـرای تـدویـن ایـن   جھانی اقتصاد ب
شاخص، موقعیت کشورھـا را در  

ــه در امــور  ١٢  ــه از جــمــل ـن  زمــی
زیربنایی، آموزش، رانـدمـان بـازار  
کار، ابتکار، و آمادگی فـنـی و  
. تکنولوژیک ارزیابی می کـنـد 

کشور ھا در ھر زمینه بین یـک  
تا ھفت امتیاز دریافت می کننـد  
ـریـن   ـررسـی بـاالت و ایران در ایـن ب
امتیازھا را در زمینه بـھـداشـت و  
آموزش پایه، و حجم بـازار کسـب  

ــط  . " کـرده اسـت  ــا آمــار غــل گـوی
دادند به روش جمھوری اسـالمـی  

ــردھــای  "  بــه مــزاق   " عــاقــل م
بورژوازی ھم خوش آمده که ایران  

ــاالتــریــن  )  جــمــھــوری اســالمــی (  ب
امتیازھا را در زمینه بـھـداشـت و  

آموزش پایه، و حجم بـازار کسـب  
کرده است و یـا آن کشـورھـایـی  
ــا ایــران قــرار   ــایســه ب کــه در مــق
گرفتند چقدر بدبخت ھستند کـه  
از جمھوری اسـالمـی ھـم عـقـب  

ما که آماری و ارقامـی  !  افتادند 
ـر " از   ـب ـم، امـا  "  مـنـابـع مـعـت نـداری

تجربـه ومشـاھـده شـخـصـی مـان  
ـر   میگـویـد مـورد اول صـحـیـح ت

 . است 
رئیس جمھور حکـومـت اسـالمـی  
در آخرین سخنرانی اش مـژده داده  
ــد  ــام ش ــم ! کــه دوران رکــورد ت

روزنامه حکومـتـی شـرق امـا بـا  
: ناباوری در یادداشتی یادآور شـده 

ھای این خروج از رکود    نشانه "...  
در آمار اشـتـغـال کشـور مشـھـود  

دوستی در نـامـه ای بـه نشـریـه  
: مـی نـویسـد "  کارگر کمونیست " 
اگر ممکن است درباره مھم تریـن  " 

مولفه ھا و مشخصه ھـای نـظـام  
سرمایه داری تـوضـیـحـاتـی ارائـه  
بفرمائید یا مـقـالـه ای مـعـرفـی  

 ."کنید 
ـرای   در انتـھـا چـنـد نـوشـتـه را ب
عالقمندانی که می خواھنـد ایـن  
ـنـد   موضوع را به تفصیل دنبال کـن
ـتـدا   معرفی خـواھـم کـرد؛ امـا اب
ــی   ــه صــورت خــیــل الزم اســت ب
لــفــه و   ــد مــ ــن ــه چ ــر ب ــص ــت مــخ

مشخصه نظام سرمایه داری اشاره  
 .ای بکنم 

اگـر سـئـوال فـوق را جـلـوی ھــر  
انسان منصفی که از این وضعیت  
ـنـگ آمـده اسـت   ناراضی و بـه ت
بگذارید، لیستی از خصـوصـیـات  
قابل مشـاھـده جـامـعـه امـروز را  

ـری،  :  برایتان برخواھد شـمـرد  ـراب نـاب
و  .  فقر، حکومت پلیسی، جـنـگ 

ـیـسـت   ـم ل ـروی وقتـی بـه اعـمـاق ب
بیکاری، کـار  :  طوالنی تر میشود 

برای مزد، تورم، رقابت، بحرانھـای  

 " کارگران و انقالب در خاورمیانه"کنفرانس 
 ٧ صفحه          با موفقیت برگزار شد

 جنبش کارگری ایران کجا ایستاده است 
متن سخنرانی شھال دانشفر 
در کنفرانس کارگران و 
 انقالبات در خاورمیانه

 ٦           صفحه  

 مصلحت سیاسی یک گزارش اقتصادی 
 یاشار سھندی 

 مشخصه ھای نظام سرمایه داری
 ناصر اصغری 

 درسھا و تجارب اعتصاب  
 در معدن بافق

 
 اخبار کارگری

 

 ١١ صفحه   نسان نودینیان  

 ١٢       صفحه  

 قانون کار در ایران و کشورھای غربی
           محمدرضا پویا 

سھام عدالت، دزدی دھھا ھزار    
  میلیاردتومانی از کارگران و مردم

     محمد شکوھی 

 ٨         صفحه  

 ٩ صفحه  

 ٣            صفحه   ٤          صفحه  
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حق ھـر کـودک بـه  
یک زنـدگـی شـاد،  

 . ایمن و خالق 
 

ـــاه و   ـــن رف ـــی تضـــم
سعادت ھر کـودک،  
مستقـل از وضـعـیـت  
خانوادگی، با جامعه  

دولـت مـوظـف  .  است 
ـــتــــانــــدارد   ـــت اس اس
ــاه و   ــدی از رف واح
امکانات رشد مـادی  
و معنوی کودکان و  
ـــان را، در   ـــوان ـــوج ن
ـــح   ـــط ـــن س ـــری ـــاالت ب
ــن   ــی ــکــن، تضــم ــم م

 . کند 
ـــرداخـــت کـــمـــک   پ
ھـزیـنـه ھـای الزم و  
ارائه خدمات رایـگـان  
پزشکی و آمـوزشـی  
و فــرھــنــگــی، بــرای  
ــدارد   تضــمــیــن اســتــان
ــــی   ــــدگ ــــاالی زن ب
کودکان و نـوجـوانـان  
مستقـل از وضـعـیـت  

 . خانوادگی 
قرار گـرفـتـن کـلـیـه  
کــــودکــــان فــــاقــــد  
خانـواده و امـکـانـات  

ــحــت   ــوادگــی، ت خــان
ـــت و   ـــل دول ـــکـــف ت
زندگی و تربیت آنـھـا  
در نھادھای مـدرن و  

 . پیشرو و مجھز 
 

ایجاد مـھـد کـودک  
ھای مجھز و مـدرن  
به منظور برخورداری  
ــان از   ــودک ــه ک ــم ھ
یک محـیـط زنـده و  
ــی و   ــت ــی ــرب ــالق ت خ
اجتماعی، مستقل از  

 . شرایط خانوداگی 
 

ـــری حـــقـــوقـــی   ـــراب ب
کامل کودکان، اعـم  
از ایــنــکــه داخــل یــا  
ــا   ــی ــدن خــارج ازدواج ب

 . آمده باشند 
ممنوعیت کار حرفـه  
ای برای کودکـان و  

ــر   ــان زی ــوان ــوج   ١٦ ن
 . سال 

ممـنـوعـیـت ھـر نـوع  
ـــان در   ـــودک آزار ک
ــواده، مــدارس و   خــان

موسسات آموزشی و  
در سطح جامعه بطـور  

مــمــنــوعــیــت  .  کــلــی 
. اکید تـنـبـیـه بـدنـی 

ممـنـوعـیـت فشـار و  
آزار روانـی و ارعـاب  

 . کودکان 
 

مقابله قاطع قـانـونـی  
ــفـــاده   ــت ــوء اس ــا س ب
. جنسی از کـودکـان 

سوء استفاده جـنـسـی  
از کـــودکـــان جـــرم  
ــی   ــای ــن ــن ج ــگــی ــن س

 . محسوب میشود 
 

تــعــقــیــب و مــجــازات  
قانونی کسـانـی کـه  
به ھر طریق و به ھـر  
ــــع   ــــه مــــان ــــی ــــوج ت
برخورداری کودکـان،  
اعم از دختر و پسـر،  
از حــقــوق مــدنــی و  
اجــتــمــاعــی خــویــش،  
نظیر آموزش، تفـریـح،  
و شرکت در فعالـیـت  
ھـــای اجـــتـــمـــاعـــی  
مخـصـوص کـودکـان  

 گردند 

 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

 حقوق کودکان  
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اگرچه روحانی معتقد بـه  .  نیست 
شدن اقتصاد از رکـود اسـت    خارج 

ـتـدای امسـال    اما در سـه  مـاھـه اب
مـاھـه    نرخ بیکاری نسبت بـه سـه 

ـر شـده اسـت ٩٢ آخر سال   ."  بیـشـت
استناد روزنامه مذکور به گزارش  
صندوق بین المللی پول اسـت کـه  
مدعی است که بیکاری نه تنھـا  
کاھش نیافته بلکـه درطـی سـال  
گذشته یک درصد ھـم افـزایـش  

ــه اســت و حــتـی  ــدوق  "  داشـت صــن
ـیـن  ــد اســت      ب ـق ــلـی پـول مـعــت ـل ــم ال

وضعیت اشتغال ایران طـی دوسـال  
ـرشـدن دارد و در   آینده رو بـه بـدت

ـران بـه  ٢٠١٥ سال    نرخ بیکاری ای
بـا  ....  درصد خواھد رسیـد   ٦٥/١٤ 

ـیـن  ـلـی    نرخ اعالمی صندوق ب الـمـل
ـــن   ـی ــ ـران در ب ــ ـــع ای پـــول درواق

 از  ١٦ کشورھای جھان، در رتبه  
یـعـنـی  .  نظر درصد بیکاران اسـت 

 کشور در جھـان از نـظـر  ١٥ تنھا  
ـران   ـر از ای بیکاری وضعیتـی بـدت

حمـیـد  " یک بابایی به نام  ."  دارند 
که روزنامـه شـرق  " اسماعیلی   حاج 

معرفی  "  کارشناس کار " ایشان را  
ـیـکـاری؛  " کرده از   ـرخ واقـعـی ب ن

و بـه قـولـی  .  میگویـد "  درصد   ٢٣ 
ـیـد نـوشـتـه اسـت   سیـاه روی سـف

ـیـاس بـا کشـورھـای  " حتی   در ق
ـر   اروپایی مانند اسپانیا که درگـی
بحران بیـکـاری شـدنـد، بـا وجـود  
ـران   آنکه رونق اقتصـاد آنـھـا از ای
ــاالتــر اســت، امــا نــرخ   ــار ب ــی بس

ــکــاری   ـی درصــد اعــالم شــده    ٢٦ ب
ـرخ    پس چـطـور مـی .  است  شـود ن

ــی   ــف ــن ــیــکــاری در ایــران بــا م ب
ـنـھـا    ٨/٥  ـتـصـادی ت درصد رشد اق
ــاشــد   ١٠   درصــد  ١٠ ." (  درصــد ب

ــدوق بــیــن   ــای گــزارش صــن ــن مــب
المللی پول مـی بـاشـد کـه ایـن  
کارشناس کـار در مـورد آن بـه  
شـدت شـک دارد و بـا آمـار و  
ـرخ   ارقام ثابـت کـرده اسـت کـه ن
ـر از ایـن   ـیـشـت بیکـاری بسـیـار ب

ــا اســت  ــھ ــعــی  .)  حــرف ــار واق آم
بیکاری به اعتراف کـار بـدسـتـان  
ـنـھـا   ـر از ای حکومت بسیار بیـشـت
است تا جایـی کـه از سـونـامـی  
بیکاری میگوینـد و بـعـضـی از  
ایشان گفته اند نزدیک نیمـی از  
جمعیت ایران بیکار ھستند و ایـن  

ـیـسـت   ھمه ھم از سر خیرخواھی ن
ـروھـای   ـی بلکه ھشداری است تا ن
امنیتی و سـرکـوبـگـر، آمـادگـی  
شان برای شورشـھـای احـتـمـالـی  

 .باال ببرند 
مـا  "  اما فرض را بر این بگذاریم  

ـیـشـرفــت   ــای فـرنـگ پ ـپ ھـم ھـم
ـم  ـی ـرزا  "  میکـن و روح عـبـاس مـی

ـران در   قاجار شاد شـده اسـت، وای
 کشور نوظھوراقتصـادی  ٢٠ میان  

جھان، جا خوش کـرده و خـدا را  
ــراطــوری   ــپ ــد شــایــد ام چــه دیــدی
ھخامنشـی احـیـا شـد وکـوروش  
آسوده بـخـواب خـود ادامـه دھـد،  
ـنـد کـه   چرا کـه کسـانـی ھسـت

ــد  ــدارن ــی پــیــشــرفــت  . " ھــمــیــشــه ب
قرار است  "  ممالک محروسه ایران 

ـر اسـتـخـوانـھـای مـن   بر خـاکسـت
شـاخــص  " کـارگـر مــمـکـن شــود  
مـجـمـع  "  رقابت پـذیـری جـھـانـی 

جھانی اقتصـاد اسـم واقـعـی اش  
ـثـمـار مـا کـارگـران   تضمیـن اسـت

ـرار اسـت در  .  است  اگر کاالیی ق
) یا ھر جای دیـگـر جـھـان (  ایران 

تولید شود وبتواند به پول نـزدیـک  
شود اولین و مھمترین مسئلـه اش  
تامین نیروی کار ارزان وخـامـوش  
است که این موضوع را تضـمـیـن  

ـیـاز جـمـھـوری  . میکند  وقتی امت
اسالمی از این لحاظ باالتر اسـت،  
ــه اوال   ــود ک ــش ــان داده مــی نش
مرعوب کردن من کارگر سـاکـن  
ایران باید تضمین شـده بـاشـد و ا  
دوم اطمینان دادن به سـرمـایـه دار  

 .برای تامین سود است 
مجمع جھانی اقتصـاد بـا ارائـه   " 

ـرای   ساالنه این گزارش تصویری ب
مقایسه تطبیقی کشورھای جھـان  

ـتـصـادی،   با تـوجـه بـه رقـابـت اق
میزان تولید و سـالمـت بـازار بـه  

در این مـقـایسـه  ." دست می دھد 
تطبیقی سوییس ھمان قدر شـانـس  
دارد که جمھوری اسالمی و ایـن  
نشان میدھد وقتی پـای سـود در  
ـیـس و جـمـھـوری   میان باشد سوی
ــرقــی   ــم ھــیــچ ف اســالمــی بــا ھ

رقابت اقتصادی، مـیـزان  . "  ندارند 
شـاخـص  "  تولید و سـالمـت بـازار 

ـرای   ھای ھستند که بـورژوازی ب
جامعه مـورد نـظـر خـود تـعـریـف  
کرده است تا تعییـن کـنـد کـجـا  
ـر   برای سرمایه گذاری منـاسـب ت

حاال اگـر در یـکـی یـک  . است 
مشت دایناسـور اسـالمـی حـاکـم  
باشند و در دیگری حکومت قـرن  

بیست یکـمـی بـورژوایـی، ھـیـچ  
مھم ایـن اسـت  .  تفاوت نمی کند 

. که این سه شرط تـامـیـن بـاشـد 
ــکــی تســمــه ازگــرده   اگــر در ی
ـریـن   کارگران میکشنـد و در بـدت
ـروی   ـی شرایط و با وحشیانه ترین ن
ھا امنیتی و انتظامی کارگـر را  
ـنـد و در   وادار به کارکردن میکـن

ــولـی   ـق ــدوق  " دیـگـری ب گـاو صـن
ــی  ــان ــھ ــه  "  ج ــده ک ــورژوازی ش ب

امــنــیــت ثــروت ھــای شــخــصــی  
سرمایه داران و دولتھا را تضـمـیـن  
ــد، اصــوال ھــیــچ جــای   ــن ــک ــی م
مناقشه نیسـت، مـحـل مـنـاقشـه  
فقط آن سه شرط است کـه بـایـد  
تامین شود تا سود سرمـایـه داران  

 . تضمین شده باشد 
مجمع جھانی اقتصاد که نشسـت  
ــس   ـی سـاالنـه اش در داووس ســوی
ـیـک   ـل برگزار میشود، بطور سـمـب
گویای روابط بورژوازی جـھـانـی  

ـلـعـه ھــای  .  اسـت  کـه روسـای ق
مختلف دور ھم جمع میـشـونـد تـا  
ــھـادات خـود را   ــشـن ـی نـظــرات و پ
مطرح کنند و نشـان دھـنـد کـه  
ـری   ـیـشـت کدامـیـک آمـادگـی ب
برای تامین سـود سـرمـایـه داران  

حاال از ایـن سـازمـان چـه  .  دارند 
انتظاری است کـه یـک مـعـیـار  
درست و انسانی داشـتـه بـاشـد و  
یک گزارش صحیح از موقعـیـت  
انسانھا بدھد که به چه شـکـلـی  

چون نتایجـی  .  روزگار میگذرانند 
که از این اجالسھا بیرون می آیـد  
ـیـت،   تنھا ھدفی که نـدارد انسـان

برای ھـمـیـن اصـال  . انسانھا است 
نباید به گزارشات اینچنینـی ایـن  

ایـن گـونـه  .   مجامع باور داشـت 

ــحــت   ــل گــزارشــات از یــک مص
ـرد  ایـن را  .  سیاسی منشا مـیـگـی

بیشتر از ھر کسی بی بـی سـی  
درک میکنند که این گزارشـات  

 .    را برجسته میکند 
از مقایسه ای کـه کـارشـنـاسـان  
حکومتی کرده اند میتوان فھمیـد  

ـلـی " که گزارشات   " منابع بین المل
تابع روابط سیاسی بـا حـکـومـت  
تھیه و منتشر میشود نه واقـعـیـت  

ــدگــی تــوده مــردم  ــکــاری،  .  زن بــی
ــیــت   ــق امــن ــل ــود مــط ــب گــرانــی، ن
شغلی، اخراجھای گسترده، تـالش  
حکومت برای انجماد دستمـزدھـا،  

حاکمیت فقر وفالکـت در سـطـح  
ـرسـی بـه   بسیار وسیع، عـدم دسـت
ـرخ بـاالی   بھداشت برای ھـمـه، ن
ھولناک  خدمات پزشکی، نبـود  
مسکن مناسب برای ھمگـان، در  
آستانـه نـابـودی کـامـل مـحـیـط  
زیست ایران  واین اواخر بحران بـی  

ـیـجـه و ثـمــره   ...  آبـی و  ـت ھـمـه ن
حاکمیت جمـھـوری اسـالمـی در  
. طی بیش از سه دھه می بـاشـد 

این که چرا کارشناسان مـجـامـع  
ـلـی بـورژوازی چشـم بـه    بین المل
ـنـد   ـن ـب روی این واقـعـیـت ھـا مـی
امری کامال سـیـاسـی اسـت نـه  

صحبت  .  یک  اشتباه محاسباتی 
از دھکده جھانی میشود اما دنیـا  
ـم شـده اسـت   به قلعه ھایی تقـسـی
ـر آن حـاکـم   ـبـدی ب که خان مست

خان بـگـویـد  " است و البته ھر چه  
ــای  ."  ھـمــان حــکــم اســت  در دنــی

ـنـه   بورژوازی بـخـصـوص در زمـی
آمار و ارقام مالک بـھـیـچ وجـه  
ـلـکـه آمـادگـی   رفاه مردم نیست ب
دولت حاکم برای پـذیـرش قـواعـد  
ـرای کسـب   روتین سرمایه داری ب
ــت  ــود مــالک قضــاوت اس . س

ــن   جـمــھـوری اسـالمــی ھــم از ای
ـیـسـت،   ـبـوده و ن قاعده مستثناء ن
بخصوص این حکومت خاص کـه  
ــو بــورژوازی آخــر قــرن   ــی ــات ــرن ــت آل
بیستمی بود برای سرکوب یـک  

ــم اقــتــصــادی دولــت  .  انــقــالب  ــی ت
روحانی به ظاھر نشـان داده اسـت  
ـرفـتـه   که میخواھد به قواعـد پـذی
شده و روتیـن سـرمـایـه داری تـن  
ـرای ھـمـیـن از گـوشـه و   بدھد ب
کنار مجامع بین المللی اخـبـار و  
ـنـد کـه   گزارشاتی منتشر مـیـکـن
ھمه چیز آرومه و ایشان ھـوشـیـار  
و خوشحال، و در عـیـن حـال بـی  
خیال ھمه جنایتھایی است که در  

 .ایران صورت میگیرد 
 

  
 
 

 ١  از صفحه   مصلحت سیاسی یک گزارش اقتصادی 

ھ  د ک ی م ھ وان ف ت ی د م ی کرده ان ت از مقایسھ ای کھ کارشناسان حکوم
ھ و "  منابع بین المللی" گزارشات  ی ھ ا حکومت ت اسی ب تابع روابط سی

وده مردم دگی ت ود .  منتشر میشود نھ واقعیت زن ب ی، ن کاری، گران ی ب
اد  جم رای ان مطلق امنیت شغلی، اخراجھای گسترده، تالش حکومت ب
رسی  دم دست دستمزدھا، حاکمیت فقر وفالکت در سطح بسیار وسیع، ع
ود  ب زشکی، ن ات پ دم اک  خ ن ول االی ھ رخ ب بھ بھداشت برای ھمھ، ن

مسکن مناسب برای ھمگان، در آستانھ نابودی کامل محیط زیست ایران  
ھوری ...  واین اواخر بحران بی آبی و یت جم م ھمھ نتیجھ و ثمره  حاک

  اسالمی در طی بیش از سھ دھھ می باشد

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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من ھم قبـول دارم  . ادواری و غیره 
لــفــه و   کــه ھــمــه ایــنــھــا از مــ

و نه لـزومـا  "  مھم " مشخصه ھای  
مھمترین نظام تولید سرمایه داری  

ــد  ــن ــن  .  ھســت ــظــر م ــه ن ــا ب ام
و سـتـون اصـلـی ھـمـه  " مھمترین " 

لفه و مشخصات، مالکیـت   این م
ـیـد اسـت  ـر ابـزار تـول ! خصوصی ب

ــم کــه   ــن ــیــد ک ــت  " تــأک ــی مــالــک
ـیـد  ـر ابـزار تـول و نـه  "  خصوصی ب

ـر مسـواک   مالکیت خصوصی ب
ــدان و دوچــرخــه و   ــر دن و خــمــی
اینگونه ابزار و وسائل شخصـی و  

ـر ابـزار  .  خصوصی  از مالـکـیـت ب
ـیـد سـرمـایـه   تولیـد در نـظـام تـول
داری، مالکیت بر کـارخـانـجـات،  
ـرای   ـر خـانـه ب مزارع، مالکـیـت ب
ــاده شــخــصــی،   ــف ــت ــه اس ســود و ن
وسایل ارتباط جمـعـی، مـعـادن و  
ـیـعـی، ابـزار آالت   دیگر منابع طب
ماھیگیری ماکرو، وسائـل حـمـل  
ـنـی   و نقل عمومی و موارد اینچی

تأکید بر این نکـتـه  .  مد نظر است 
ضروری است، چرا که طـرفـداران  
ـیـسـتـی بـا در   نظام تولید کاپیتـال
دست داشتن رسانه و مـطـبـوعـات  

ـنـد    مھندسی افکار، سعی می  کن
ــه   ــگــون ـن ــه ای بـا مــتـوســل شــدن ب
ــه   ــم ــذل کــل ــت ــای مــب ــدھ تــرفــن

را به حتـی خصـوصـی  "  مالکیت " 
و شخصی ترین وسائل ھم تسـری  

 . بدھند 
ــت   ــکــی ــد کــنــم کــه مــال ــأکــی ت
خصوصی بر ابزار تولید، مـخـتـص  

ـیـسـت  امـا  .  نظام سرمایـه داری ن
مالکیت و ابزار تولید، ھـر دو بـه  
ـیـن   معنای معاصر آنھا و ھـمـچـن

ـنـدھـای  "  آزادی "  ـیـد و ب فرد از ق
ــاب   ــت    -ارب ــکــی ــی، مــال رعــیــت

خصوصی بر ابزار تولیـد در نـظـام  
سرمایه داری را از دیگـر جـوامـع  

ھای تولید، مـثـال    طبقاتی و شیوه 
ـفـکـیـک    برده  داری و فئودالیسم ت
اما برگردیم به مالکیـت  .  دھد   می 

خصوصی بر ابزار تولیـد در نـظـام  
 .تولید سرمایه داری 

مبنا و اصل مالکیـت خصـوصـی  
ـیـد   ـیـد در نـظـام تـول بر ابـزار تـول
سرمایه داری، اسـتـخـراج سـود و  
. ارزش اضافه ھر چه بیشتر اسـت 

ھمین اصل باعث مـی شـود کـه  

ـر ھــمــه   ــد ب ـی ــول ــزار ت ــان اب صـاحــب
شئونات زندگی اجتمـاعـی افـراد  
در جامعه حاکمیت داشته باشنـد،  
ـر   حتی اگر گاھا با چشـمـان غـی
ــت   ــابـل روئــی مـجــھــز و مســلـح ق

 . نباشد 
ــن   ــد بـه اخــتـصـار، ای اجـازه بـدھـی

" ای   ھای دوره   بحران " موضوع را با  
داری تـوضـیـح    نظام تولید سرمـایـه 

تالش برای استخـراج سـود  .  بدھیم 
ای نـظـام    ھای دوره   بیشتر به بحران 

ـروز  .  سرمایه داری منجر میشود  ب
ــران  ــح ــر از    ھــای دوره   ب ای کــه ھ

چندگاھی به نقطه اوج خود مـی  

رسند و دنیا را به قھقرا می برنـد،  
ـر ایـن   از خصیصه ھای گریزناپـذی

ـبـاشـت،  .  نظام است  ھر بحران بـا ان
تراکم و تمرکز سرمایه، ھر بار بـا  
ـر از   ـرانـگـرت ـر و وی ـت ابعادی عمیق

در  .  بحران قبل ظھـور مـی کـنـد 
پایه ای ترین سطح، قانون گرایـش  
ـیـه   ـنـای کـل نزولی نرخ سـود مـب

ــحــران  ــصــادی جــامــعــه    ب ھــای اقــت
ــه داری اســت  مــارکــس  .  ســرمــای

نشان می دھـد کـه ھـمـگـام بـا  
ــیــک   ــیــب ارگــان ــرک ــاشــت، ت ــب ان
. سرمایه ناگزیر افزایش می یـابـد 

این بدیـن مـعـنـاسـت کـه نسـبـت  
سـرمـایـه ای کـه  ( سرمایه ثابت  

بـه  )  خرج وسائل تولید مـی شـود 
سرمـایـه ای کـه  ( سرمایه متغیر  

ـروی کـار کـارگـر   ـی خرج خریـد ن
دائم در حـال افـزایـش  )  می شود 

در تحلیل مـارکسـیـسـتـی،  .  است 
ــھــا از   ســود و ارزش اضــافــه تــن
سرمایه متغیر اسـت کـه حـاصـل  

یعنـی سـرمـایـه ثـابـت  .  می شود 
ـیـه نـمـی   ـر سـرمـایـه اول ارزشی ب

در نتیجه ربط این بحث به  .  افزاید 
ـتـی   بحث مـا ایـن اسـت کـه وق
نسبت سرمایه ثـابـت بـه سـرمـایـه  
ـرخ سـود   متغیر افزایـش یـافـت، ن

یـعـنـی نسـبـت  .  کاھش می یابـد 
ای که ارزشی بر سرمـایـه    سرمایه 

نمی افزاید، به نسبت سرمایه ای  
ـر شـده   که منبع ارزش است بیشـت

ـرخ سـود و  .  است  ـیـن آمـدن ن پـائ
ارزش اضافه از یک حد، یـعـنـی  

 ! بحران 
ـرای    سرمایه راه  ھـای مـتـعـددی ب

خروج از بحـران را امـتـحـان مـی  
ـریـن سـطـح،  .  کند  در پـایـه ای ت

دستمزدھا را تا جائی که کارگـر  
ـلـف   از فقر و گرسنگی کـامـل ت

ـیـن مـی آورد  یـعـنـی  .  نشود، پـائ
ـبـال بـا   دستمزد کارگری را که ق

که شامل بیمـه و  (  ساعت  ٤ پول  
 ســاعــت  ٨ از  )  غـیــره ھــم ھســت 

  ٤ کارش زندگی می کرد، ایـن  
 سـاعـت و  ٣ ساعت را مثـال بـه  

ـرای  . حتی کمتر تقلیل می دھد  ب
فروش وسائل تولید شده، بـه بـازار  
احتیاج دارد و این سرمـایـه دار را  
به رقابت با سرمایه داران ضعیفتـر  
می کشد؛ تا جائی کـه در ھـر  
بحرانی تعدادی از سـرمـایـه داران  
از زیر بار این رقابت جان سالم بدر  
. نمی برند و ورشکست می شوند 

ـقـه " بنابراین در وھـلـه اول،   " مسـاب
ـر،   برای حصول ارزش اضافه بیشـت
ـیـن سـرمـایـه داران در   رقابت را ب
چھارچوب کشوری تشدیـد مـی  

با ورشکسته شدن سـرمـایـه  .  کند 
ـیـکـار   ـر، کـارگـران ب داران ضعیفت

ـنـگـاه  ھـای ورشـکـسـتـه بـه    شده ب
ارتش بیکاران اضافه می شوند و  
این به رقابت بین کارگـران دامـن  

در مراحل  .  زده و تشدید می کند 
بعدی رقابت برای به دسـت آوردن  
ـر فــراکشــوری،   ــشــت ـی بـازارھــای ب
ـرای   ـتـھـا ب منجر بـه جـنـگ دول

 . تصرف بازارھای تازه می شود 
و  "  بـحـران " اینـجـا بـه دو مـقـولـه  

که بسـیـاری آنـھـا را از  "  رقابت " 
مھمتریـن مشـخـصـه ھـای نـظـام  
ـتـا   ـنـد نسـب سرمایه داری می دان

اما از نظر مـن آن  . بیشتر پرداختم 
دو مقوله حاصل کشمکش بر سـر  
سود بیشتر ھستند کـه ریشـه در  
ــمــار و کــار بــرای مــزد و   ــث اســت

 .مالکیت بر وسائل تولید دارند 
 

 آزادی در سرمایه داری
لفه ھـایـی   باالتر به مشخصه و م
از نظام سرمایه داری پرداختم کـه  
از دید یک منتقد مـارکسـیـسـت  

امـا طـرفـداران  .  به این نظام اسـت 
نـظـام سـرمــایـه داری مشــخـصــه  

از این نظـام را نـام  "  مثبتی "ھای  
آزادی  " و  "  قـانـون " می برند به نام  

" آزادی فـرد " اجازه بدھید به  ".  فرد 
 .بصورت خیلی اختصار بپردازیم 

ــت دارد کــه یــک   ــعــی ــن واق ای
ــه   ــظــام ســرمــای مشـخــصــه مــھــم ن

ـقـاتـی    داری، در برابر نظام  ھای طب
ـرده داری،   " آزادی " فئـودالـی و ب

ـر قـانـون   ـراب فرد و برابری وی در ب
ـتـصـادی یـک  . است  ـری اق نابراب

ـم سـرمـایـه   مشخصه مھم سـیـسـت
ـیـن و  .  داری اسـت  در تـمـام قـوان

ــات مــھــم کشــوری و بــیــن   ــان بــی
المللی بورژوائی، حق مالکـیـت و  

ـتـصـادی حـک   فرض نابرابری اق
ـری صـوری و  !  شده است  ـراب اما ب

ــون از   ــان ــی در بــرابــر ق ــاس ســی
ـر   مشخصات مـھـم و انـکـارنـاپـذی

ھـیـچـکـس  .  سرمایه داری اسـت 
حق ندارد کس دیـگـری را وادار  
به کار برای کسی بـکـنـد؛ امـا  
اگر کسی کـه صـاحـب وسـائـل  
ــد، از   ــکــن ــســت کــار ن ــد نــی تـولــی
گرسنگی جان سالم بـدر نـخـواھـد  

ـرد  کسـی نـمـی تـوانـد جـلـوی  !  ب
ـرای   ـــ ـری را ب ــــگـــ کــــس دی
کاندیداتوری ریـاسـت جـمـھـوری  
سد کند؛ اما کاندید باید چندیـن  
صد ھزار دالر داشـتـه بـاشـد کـه  
ـیـغـات   ـل اوال ثبت نام کند و بعد تب
! انتخاباتی موفقی داشـتـه بـاشـد 

ـر   ـراب ھمه حق دفـاع از خـود در ب
دست درازی این و آن را داشـتـه  
ـنـد   باشنـد؛ امـا ھـمـه نـمـی تـوان
ـرای دفـاع از خـود   وکالئی را ب
ـیـد   استخدام بکنند که سیاه را سـف

 ! کند 
منصور حـکـمـت دربـاره آزادی و  
ــاه و   ــه کــوت ــوشــت بــرابــری در ن

ـری،  " خـــوانـــدنـــی،   ـرابــ ــ آزادی، ب
 : می نویسد " حکومت کارگری 

یعنی رھایی کامل از  "  آزادی "»
ـتـصـادی،   قدرت و حـاکـمـیـت اق
سیاسی و فرھـنـگـی سـرمـایـه و  
سرمایه داری، یعـنـی رھـایـی از  
ــات و   ــاســب ــط، مــن ــه رواب ــی کــل
نھادھای اسارت آور و سرکـوبـگـر  
جامعه بورژوایی، یـعـنـی رھـایـی  
ازچنگال بردگی مزدی، رھـایـی  
ــاتــی، رھــایــی از   ــق ــب ــاد ط ــی ازانــق
ـــی   ـت ــ ـــن دول ـی ـرکـــوب مـــاشــ ســ
بورژوازی، رھایی از بی حـقـوقـی  
ــگــی،   ــاد فــرھــن ــی ــاســی و انــق سـی
رھایی از پیله مذھب و پندارھا و  
قوانین و ارزش ھای خرافه آمـیـز  
و عقب مـانـده جـامـعـه مـوجـود،  
ـم ھـای مـذھـبـی،   رھایی از سـت
قدمی و جنسی، رھایی از فقر و  
فالکت، جـھـل و خـرافـه و کـل  
ـبـعـیـضـات و مصـائـب جـامـعــه   ت

 ١  از صفحه   مشخصه ھای نظام سرمایه داری

د سرمایھ راه ن در .  ھای متعددی برای خروج از بحران را امتحان می ک
ر و  ق ارگر از ف ھ ک ی ک ا جائ ا را ت مزدھ ن سطح، دست پایھ ای تری

ارگری را .  گرسنگی کامل تلف نشود، پائین می آورد مزد ک یعنی دست
 ساعت ٨از )  کھ شامل بیمھ و غیره ھم ھست(  ساعت ٤کھ قبال با پول 

ر ٣ ساعت را مثال بھ ٤کارش زندگی می کرد، این   ساعت و حتی کمت
اج دارد و . تقلیل می دھد ی برای فروش وسائل تولید شده، بھ بازار احت

ا  د؛ ت ر می کش ت ف ی این سرمایھ دار را بھ رقابت با سرمایھ داران ضع
ن  ار ای ر ب ھ داران از زی ای دادی از سرم ع جائی کھ در ھر بحرانی ت

  رقابت جان سالم بدر نمی برند و ورشکست می شوند
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شرکت کننـدگـان کـنـفـرانـس کـارگـری 
استکھلم انزجار خودرا از جنایـات جـریـان 
تروریستی داعش در عراق ابراز میکنـنـد 
ــع را مــحــکــوم  ــایــات فــجــی ــن جــن و ای

 . مینمایند
تروریسم و فاشیسم اسـالمـی دسـت سـاز 
دولتھای مرتجعی است کـه بـازی کـن 
صحنـه عـراق ھسـتـنـد و طـی ده سـال 
گذشته تا کنون جز ترور و قوم گرایی و 
مذھب گرایی و جـنـگ و کشـتـار بـه 

 . ارمغان نیاورده اند
ما ھمه این دولتھای سرمایه داران نظـیـر 
دولت آمریکا و عـربسـتـان و جـمـھـوری 

مـا .  اسالمی را شدیدا محکوم میکـنـیـم
با مردم ستمدیده عراق اعالم پشتـیـبـانـی 

راه حـل رھـایـی مـردم عـراق .  میکنـیـم
سرھم بندی کردن دستجات تازه اسالمی 

راه رھـایـی مـردم از .  و قـومـی نـیـسـت
جھنمی که این نـیـروھـا بـرپـا کـرده انـد 
جارو کردن کامل  ارتـجـاع درنـده خـوی 

اسالمی از حیات سیاسی و اجـتـمـاعـی 
کارگران و .  عراق و کل خاورمیانه است

مردم عراق مـانـنـد مـردم کـل مـنـطـقـه 
خواھان حکومت و جـامـعـه ای بـری از 
ــفــرت پــراکــنــی ھــا و  تــبــعــیــضــات و ن
. تخاضمات قومـی و مـذھـبـی ھسـتـنـد

انقالبات موسوم به بھار عرب این واقعیت 
را به روشنی در برابر انظار جھانیان قـرار 
داد و گرچه به نتیجه کامل نرسیـد امـا 
ضربه کاری ای بـه دیـکـتـاتـوری ھـای 
 سرمایه داران و ارتجاع اسالمی وارد کرد

 باید جھانیان بدانند که راه برون رفت از 
شرایط فاجعه بار کنونی نه مـانـورھـای 
دیپلماتیک و سیاسی و نظامی آمـریـکـا 
و دولتھای مـنـطـقـه نـظـیـر عـربسـتـان و 
جمھوری اسالمی است و نـه دسـت بـاال 
پیدا کردن این یـا آن فـرقـه مـذھـبـی و 
عشیرتی و سر ھـم بـنـدی کـردن دولـت 

ھمـه .  دیگری از سران این دستجات است
این دولتھا و دار و دسته ھـا بـه کـمـپ 
ارتجاع و تـوحـش و در مـقـابـل مـردم و 

 .خواستھای انسانی آنان قرار دارند
راه حــل در دســت تـوده مــردم عــراق و 
پشــتــیــبــانــی مــردم آزادیــخــواه جــھــان از 
. کارگران و مردم ستمدیده عـراق  اسـت

را ه حل  قطع دخـالـت تـمـام ایـن دولـت 
ھای ارتجاعی  در اوضاع عراق ، قـطـع 
فوری جنگ و پایان دادن به حـاکـمـیـت 

 .  اسالمی در عراق است -جریانات قومی
ھمبستگی با کارگران و مـردم عـراقـی 
یک گام  مـھـم ھـمـبـسـتـگـی جـھـانـی 
کارگری و دامن زدن بـه یـک جـنـبـش 
ھمبستگی کارگری در سطح خاورمیانـه 
و شمال آفریقا در اوضاع سیـاسـی امـروز 

 . جھان و خاورمیانه است
 -کمیته ھمستگی بین المللی کـارگـری

ایران در این کنفرانس ھمبستگی خود را  
با مـردم عـراق اعـالم مـیـکـنـد و ھـمـه 
کارگران و مـردم را بـه پشـتـیـبـانـی از 

 .کارگران و مردم عراق فرا میخواند
 

 -کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری
 ایران

 ٢٠١٤سپتامبر ٦

ـری . " بورژوایـی  ـراب ، یـعـنـی نـه  " ب
فقط برابری حقوقی و قانونی، نـه  
فقط برابری شھروندان جـامـعـه از  
ـلـکـه   ھر قوم و نژاد و جنـسـیـت، ب
برابری در امـکـانـات مـادی، در  
ـقـا و   دسترسـی بـه ابـزارھـای ارت
شکفتـن اسـتـعـدادھـای فـردی و  
ـیـد و در   اجتماعی، برابری در تول
زیست، برابری در اعمـال اراده در  
سرنوشت اقتـصـادی، سـیـاسـی و  
اداره جامعه خود ـ برابری در بـھـره  
مندی از مـحـصـوالت مـادی و  
معنوی کار و تالش اجتماعی و  
برابری در مبارزه برای فایق آمـدن  
بر ھر عقب ماندگی و کـمـبـود ـ  
ـنـھـا بـا درھـم   ـری ای کـه ت براب

ــدن مــالــکــیــت خصــوصــی   ــی کــوب
ــد و   ــی ــول ــل ت ــورژوایــی بــر وســای ب
ـردگـی   ـردن ب مبـادلـه، از مـیـان ب
مزدی و قرار دادن وسایل تولید و  
ثروت جامعه در مالکیت جـمـعـی  
و اشتراکی کلیه انسانھای سھیـم  
ـیـت اجـتـمـاعـی حـاصـل   در فـعـال

 «.میشود 
ـری " و  "  آزادی " در نتیجه   ـراب در  "  ب

ــونـی و   ــه داری، کـه قـان سـرمـای
ـنـد، صـوری انـد و   حقوقی ھسـت

 . دست نیافتنی 
 

ـفـه و  " واضح است که درباره   ل مـ
داری    نـظـام سـرمـایـه "  ھـای   مشخه 

مـی شــود یــک کــتـاب قــطــور  

نوشت تا بشود گوشه ھایی از آن  
ـرای جـواب بـه  .  را باز کرد  اما ب

یک سئوال و معرفی چند مقالـه  
ــن   ــدوارم کــه ای ــاب، امــی و کــت
ــده   ـن یـادداشـت کـمـکــی بـه خـوان

 .گرامی کرده باشد 
 

======= 
 : برای مطالعه بیشتر 

در میان صدھا و ھزاران کتـاب و  
ــاره   ــه آمـوزنـده در ب جـزوه و مـقـال
ویژگی ھای نظام سرمایه داری،  
ــه   ــاه ب ــســت کــوت مــن یــک لــی

 :عالقمندان معرفی می کنم 
 
ـتـال ( سـرمـایـه  )  ١  ـی ، کـارل  ) کـاپ
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ــــوری  )  ٣  ـئ ـــ ــــه ت ـری ب ـــ ــــظ ن
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 6  ١٣٩٣ شھریور ١٨ کارگر کمونيست

من شھال دانشفر ھـمـاھـنـگ  
کننده و یـکـی از سـخـنـگـویـان  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
ـرای   ـیـن ب ـپ کارگری ایران و کـم
ـم  . آزادی کارگـران زنـدانـی ھسـت

ــش   ــحــث مــن در مــورد جــنــب ب
ـران  .  کارگری در ایران است  در ای

ــی،   ـر، گـران از یـکــسـو شـمــا فــق
بیکاری، و فـالکـت بـی حـد و  
حصر کـارگـران و مـردم را مـی  

ـیـد کـه  .  بینید  ـن اوضاعی را میبی
ــه   ــجـات ب در آن ھـر روز کـارخـان
تعطیلی کشیده شـده و کـارگـران  

و  .  بسیاری از کار بیکار میشوند 
ــکـارسـازی ھــا   ـی ھـمـراه بـا ایـن ب
دستمزدھای پرداخـت نشـده یـک  
معضل وسیع در جنبش کارگـری  

 . است 
ــبــش   از ســوی دیــگــر یــک جــن
اعتراضی رو به رشد کارگری را  
ـقـش   شاھدید که به طور واقعـی ن
ــن   ــگـاھـداشـت مـھـمـی در فـعـال ن
ـر تـوازن   ـی ـی فضای سیاسـی و تـغ
قوای سیاسی  جامعه دارد و ایـن  
اعتراضات ھمـواره یـک عـرصـه  
دائمی چالش رژیم اسالمـی بـوده  

ــبــار جــنــبــش  .  اســت  ــن اعــت ــه ای ب
ــی در   ــگــیــن کــارگــری وزن ســن

در  .  تحوالت سیاسی جامعـه دارد 
ایران کارگران از حـق اعـتـصـاب  

ولـی ھـر روز در ایـن  .  محرومند 
کارخانه و آن کارخانه اعـتـصـاب  

ـران کـارگـران از حـق  .  است  در ای
تشکل محرومند ولی کارگران بـا  
اعتراض و مبارزه شان تشکلـھـای  

ـنـد  مـثـل  .  خود را ایـجـاد مـیـکـن
تشکلھایی چون سندیکای واحد،  
ـپـه،   ـیـشـکـر ھـفـت ت سندیکـای ن
ــه ازاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات
ــتــه   ــری ، کــمــی ــگــی ــی ــه پ ــت کــمــی

بعالوه اینـکـه  .  ھماھنگی و غیره  
مجامع عمـومـی کـارگـری کـه  
یــک رکــن مــھــم اعــتــراضــات  
ــه   کـارگـری اسـت، امـروز دارد ب
ــدیــل   ــب ــری ت ــات ت ــب ــا ث شــکــل ب

ـروفـیـل سـاوه کـه  . میشود  مثل پ
ـنـد مـا ھـر مـاه   کارگران میگـوی
ــت مــجــمــع عــمــومــی   ــاب ــطــور ث ب
ـم تـا مـتـشـکـل   تشکیـل مـیـدھـی

یا در جـایـی مـثـل کـیـان  .  باشیم 
تایر و صنـایـع فـلـزی و زاگـرس  
ـره کـارگـران بـه قــول   ـروه و غـی ق
خودشان مجمع عمومی بزرگشـان  

ــده   ـن را تشـکـیـل مـیـدھـنـد، نـمـای
انتخاب میکنند و با تصـمـیـمـات  
متحد مجمع عمومی خود بر سـر  
ـرد مـبـارزاتشـان   ـیـش ب چگـونـه پ
تصمیم میگیرند و ایـن شـکـل از  
سازمانیابـی تـوده ای کـارگـری  
ھر روز بیشتر دارد جـای خـود را  

یـا فـرضـا حـداقـل  .  باز مـیـکـنـد 
دستـمـزد کـارگـران ھـر سـالـه از  
ــن   ــی ــعــی ــاالی ســر کــارگــران ت ب

ـتـی  .  میشود  کارگران ھیـچ دخـال
ـبـه گـری  .  در آن ندارند  از سه جان

دو جـانـب آن  .  حرف زده مـیـشـود 
ـنـد کـه   دولت و کـارفـرمـا ھسـت

و  .  روشن است کجا ایسـتـاده انـد 
طرف دیـگـر آن ھـم تشـکـلـھـای  
ـنـد کـه   ـتـی ھسـت دست سـاز دول

" جـامـعـه کـارگـری " تحت عنوان  
اما بـطـورواقـعـی  . سخن میگویند 

نقششان آرام نگاھداشـتـن فضـای  
ـر   ـــحـــصــ ـن کـــارخـــانـــجـــات و مــ
نگاھداشتن اعتراض کارگـران در  
چھارچوب قانون کـار جـمـھـوری  

بدین ترتیب ستمی  .  اسالمی است 
ــاری از   ــچـه در بســی ـراتــر از آن ف
کشورھای سرمایه داری شاھدش  
ـران وارد   ـر کـارگـران ای ـم ب ـی ھسـت

اما کارگران در برابر ایـن  .  میشود 
شرایط برده وار کار ساکت نمـانـده  
ـر سـر خـواسـت   و شاھد جنبشی ب
افزایش دستمزدھا ھستیم کـه ھـر  

نـمـونـه  .  روز قویتر به جلو می آید 
 ھزار امضـا از  ٤٠ اش جنبشی با  

سوی کارگران است که اتحـادیـه  
آزاد کارگران ایران مبتکـر بـه راه  
ـراضـی   ـیـن اعـت ـپ افتادن ایـن کـم

ـــت  ـران  .  اس ــ ـــارگ ـــی ک ـت ــ و وق
پتروشیمی ماھشھر با رقم حـداقـل  
ـیـون تـومـان جـلـو   ـل دستمزد دو می
ــدگــان   ــن ــد، ھــمـاھــنــگ کـن آمـدن

 ھــزار امضــا از آن  ٤٠ طــومــار  
اعالم حمایت کـردنـد و حـتـی از  
ـران کـارگـری   درون زندان نیز رھـب
ـیـه   در پشتیبانی از این حرکت بیان

 .دادند 
ـبـش   وجه دیگر از مـوقـعـیـت جـن

کارگری در ایران وجود صفـی از  
کـه در  .  رھبران کـارگـری اسـت 

سطح جامعه و بـعـضـا در سـطـح  
ــی   ــھــادھــای کــارگــری جــھــان ن

ــنــد  ــه شــده ھســت ــاخــت ــھــا  .  شــن ایــن
ـنـھـا در سـطـح   رھبرانی که نـه ت
ـلـکـه   مسایل مشخص کارگری ب
در سطح مسائل سیاسـی جـامـعـه  

ـیـه  .  ابراز وجود میکنند  مـثـال عـل
ــان   ــدانــی اعــدام، بــرای آزادی زن
ــوق   ــاســی، در دفــاع از حــق ســی
ـیـه زن   کودک، علیه تبعیض عـل
سخن میگویند به مناسبت ھـای  
سیاسی مختلف بیانیه میدھـنـد و  

ـتـی  .  فراخوان میدھنـد  در مـنـاسـب
ـیـه   چون روز جھانـی کـارگـر عـل
ـم وارونـه سـرمـایـه   کل این سیسـت
داری کیفرخواست خـود را اعـالم  

ـنـد  .  میکنند  و اینھا رھبرانی ھست
ـنـد  در جـامـعـه و در  .  که محبوب

از  .  سطح جامعه شناخته شـده انـد 
ـران رضـا شـھـابـی،   جمله این رھـب
جعفر عظیم زاده، پروین محـمـدی،  
شاھپور احسانی راد، بھنام ابراھیـم  
ــرخ زمــانــی، مــحــمــد   زاده، شــاھ
جراحی، عـلـی نـجـاتـی و دھـھـا  
رھبـر و فـعـال دیـگـر کـارگـری  
ھستند که تـعـدادی از آنـھـا ھـم  
اکنون در زندانند و از زندان بیانیـه  

بطور مـثـال ھـمـیـن االن  .  میدھند 
ـرونـده   ـم زاده پ ـراھـی برای بـھـنـام اب
جدید درست کرده انـد، اتـھـامـش  

چـون  .  نیز شورش در زنـدان اسـت 
رژیم اسالمی رھبران کارگـری و  
ــاسـی را دســتـگــیــر   ــن ســی ـی فـعــال
میکند تا جنبش کارگری و کـل  

امـا ایـن  .  جامـعـه را عـقـب زنـد 
ــز صــدای   ــدان نــی ــران در زن ــب رھ
ـنـد و   آزادیخواھی را فـریـاد مـیـزن

ـم  . ساکت نیستند  میخواھـم بـگـوی
ـبــران   ـیـن صـفـی از رھ وجـود چـن
کارگری و جـلـو آمـدن آنـھـا بـه  
عنوان شخصـیـت ھـای سـیـاسـی  
ـفـاق   شناخته شـده، خـود یـک ات
سیاسی مھم اسـت کـه در عـیـن  
حال وزن جنبش کـارگـری را در  

 .اوضاع سیاسی ایران نشان میدھد 
.  به ھمین یکماه اخیر نگاه کنیـد 

ــی   ــعـن دھـھـا مـرکــز کـارگــری ی
ــصـاب و   ھـزاران کـارگــر در اعـت

ــد  ــارزه بــوده ان ــب ــال  .  م ــرای مــث ب
مراکزی چون معدن بافق یـزد بـا  

 کـارگـر، پـارس جـنـوبـی،  ٥٠٠٠ 
زاگرس قروه، پتروشیمی ماھشھـر،  
ـراکـتـور سـازی   پتروشینی تبریز، ت
ـروفـیـل و نـورد صـفـا در   تبریز، پ
ـپـه، کـیـان   ساوه، نیشکـر ھـفـت ت
ـرز   ـب تایر، صنایع فلـزی، مـعـدن ال
ـلـی   ـر مـریـوان، پ ـی شرقی ، سد بن
اکریل اصفھان، پازنشستگان ذوب  
ــرکــز   ــھــان و دھــھــا م ــف آھــن اص
ـــه   ـــگــر از جـــمــل ـری دی ــارگــ ک
کانونھای داغ اعتراض کارگـری  
ھستند کـه مـبـارزات آنـھـا روی  
ـر   ـی فضای سـیـاسـی شـھـرھـا تـاث

نمونه اخیر از این دسـت  .  میگذارد 
ــارزات، اعــتــراضــات گســتــرده   مـب
کارگران بافق یزد بود کـه در آن  

 ھزار کارگر با خواست مستقیـم  ٥ 
آزادی بدون قید و شرط کـارگـران  
بازداشت شده دست بـه اعـتـصـاب  
زدند و در این مـبـارزات حـمـایـت  
ـنـد و   مردم شھر را نیز ھمراه داشـت
. این یک اتفاق سیاسی مھم بـود 

ــد کــه   ــی ــن ــا  شــمــا مــی بــی و ی
کارگران پروفـیـل سـاوه در وسـط  
ـنـد و   این شھر راھپیمایـی مـیـکـن
ــب   ــخـود جـل تـمـام تـوجــه ھـا را ب

به ایـن مـعـنـی کـه بـا  . میکنند 
ــده شــدن اعــتــراضــات از   کشــی
کارخانه به خیابـان و بـه مـقـابـل  
ــس   ــل ــی چــون مــج ــت ــراجــع دول م
ـــی،   ـــان ـر روح ــ ـت ــ ـــی، دف اســـالم
ـر   ـی فرمانداریھا ، استانداری ھا تاث
مستقیم آنھا را بر فضای سیاسـی  

 . شھرھا می بینید 
ـنـجـاسـت ایـن مـوقـعـیـت   نکته ای
ـران را در   جنبش کارگـری در ای
ـر جـنـب و جـوش   متـن اوضـاع پ

بـه نـظـر  .  سیاسی ایران بـایـد دیـد 
من ایران یک نقـطـه روشـنـی در  
ـتـوانـد   تحوالت سیاسی منطقه مـی

ـران مـا شـاھـد جـلـو  .  باشـد  در ای
آمدن جنبش ھـای آزادیـخـواھـانـه  
ــت  ــکــال اس ــه رادی ــیــم ک . ھســت

. انســانــی اســت .  ســکــوالر اســت 
جنبش ھایی که دارند خود را بـه  
اشکال جنبش خالصی فرھنگـی،  
ـیـه زن،   ـبـعـیـض عـل جنبش علیه ت
جنبش علیه محیط زیسـت، و در  
ـرای   ـبـش ب جنبش کـارگـری، جـن
خواست افزایش دستمزدھا خود را  

و یا مثال جـنـب و  .  نشان میدھند 
جوش اعتراضی علیـه داعـش در  
ـیـن   شھرھای کردستان ایران و کمپ
برای کـمـک رسـانـی بـه مـردم  
ــه درخشــان از   ــمــون عـراق یــک ن
فضای سیاسی ایران است و ھمـه  
ــم   ــم رژی ــی ــق ــت ایــنــھــا چــالــش مس

ـر  .  اسالمی است  ـت به عبارت روشن
ــبــش قــوی   ــن ــروز بــا یــک ج ام
ـبـانـه در   آزادیخواھانه و برابری طـل

ـبـشـی کـه  .  ایران روبرو ھستیم  جـن
ـر   ــ ـت ــ ـن ـــان روشــ ـی ــ ـــا ب ـر روز ب ھــ
ـیـدا   ـری پ خواستھایش، تعین بیشـت

ـنـھـا ھـمـه   .  میکند  از ھمین رو ای
ــت جـنــبــش چــپ در   ــعـی از مــوق

ـران حـکـایـت دارد  تـا  .  جامـعـه ای
جایی کـه حـتـی خـود دولـت از  
رسوخ تفکرات چـپ در جـامـعـه  

اینھا ھمـه امـیـد  . صحبت میکند 
 . بخش است 

ـقـالب در    با تصویری که دادم ان
ایران میتواند ضربه ای کـاری بـر  
جمھوری اسالمی بعنـوان  سـتـون  
فقرات اسالم سیاسی در منطقـه و  
. کل تحرکات اسالم سیاسی باشـد 

جمـھـوری اسـالمـی داعـش ایـران  
است و سـی و چـنـد سـال اسـت  

اوائل انقالب بـرای  .  جنایت میکند 
متسقر کردن خودش نسـل کشـی  

زن  .  کـــودک را کشـــت .  کـــرد 
ـان  .  حامله را کشت  بـه صـورت زن

صف کارگـران را بـه  .  اسید پاشید 
گلوله بست  و غیره و امـروز ایـن  
مردمند که با مبارزاتشان جـلـوی  
ــا و   ــیــری ھ ــگ ــی ــلــی از وحش خــی

ـتـه انـد  اگـر  .  جنایات رژیم را گـرف
ـیـن امـروز اعـدام ھـا   چه که ھـم
بیداد مـیـکـنـد و دولـت روحـانـی  

 سـال اخـیـر  ١٥ رکود اعدام ھا در  
در عـیـن حـال در  .  را داشته اسـت 

ـای مـھـم   سطح منطقه نیز یک پ
اتفاقاتی که ھم اکـنـون در عـراق  
ــوری   ــھ ــم ــم، ج ــی ــدش ھســت شــاھ

به این معـنـی کـه  .  اسالمی است 

 جنبش کارگری ایران کجا ایستاده است
 متن سخنرانی شھال دانشفر در کنفرانس کارگران و انقالبات 

  در خاورمیانه 
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بعد از حمله آمـریـکـا بـه عـراق و    
ـیـروھـایـش از ایـن   بیرون کشیـدن ن
کشور و خالء سیاسی که بـوجـود  
آمد و بخاطر بن بسـت امـریـکـا و  
اساسا بورژوازی جھانی اسـت کـه  
ھر جک و جانوری سر بلند کـرده  
ـقـرار کشـیـده   و اوضاع را به این قھ

رقابت جمھوری اسـالمـی و  .  است 
عربستان صعودی است که نتیجـه  
اش جلودار شدن داعـش در عـراق  

به عبارتی سی و چنـد  .  شده است 
سال حاکمیت جمھوری اسالمی و  
جلو صـحـنـه آمـدن امـروز داعـش  
نشانه اوج انحطاط سـرمـایـه داری  

ـاریـکـی  .   امروز است  و در ایـن ت
ایران و جنبش کـارگـری در ایـران  

 . یک نقطه امید است 
ـبـش کـارگـری در   به نظر من جـن
ـبـش آزادیـخـوانـه مـردم   ایران و جـن
ایران نیاز به بیـشـتـریـن حـمـایـت و  
ھمبستگـی جـھـانـی و بـو یـژه در  

ـا  .  خاورمیانه را دارد  در ھمین راسـت
ــی و   ــدان ــت از کــارگــران زن حــمــای
رھبران کارگـری در ایـران امـری  
بسیار سیاسی و مھم است و بـرای  
پیشبرد این امـر مـا سـعـی داریـم  
توجه جھانی را به این مـھـم جـلـب  

 . کنیم 
ـبـسـتـگـی   ما در این کنفرانس ھـم
کارگری خاورمیانه میخواھیـم بـه  
این اجمـاع بـرسـیـم کـه امـروز بـه  
ـبـش   بیشترین ھمبـسـتـگـی در جـن
ـاز   ـی کارگری در سطح خاورمیانه ن
است و این نیاز سیاسی و فـوری  

ـاسـی  . است  چرا که پیوندھای سـی
ـا   ـارزات مـردم ایـران ب مھـمـی مـب
مصـــر و تـــونـــس و عـــراق و  
ـانـه   ـی کشورھای کل منطقه خاورم
ـا را بـه ھـم وصـل   ـق و شمال آفـری

باید در جھـت ایـجـاد ایـن  .  میکند 
ـانـه   ـی ھمبستگی در سـطـح خـاورم
گام برداریم و برای آن طرح روشـن  

ـاشـیـم  مـن  .  و آگاھانه ای داشته ب
این را یک گام مھم و در عـیـن  
ـال   حال اولیه  برای یک انترناسیـون
و ھبمستگـی جـھـانـی کـارگـری  

کنفرانـس مـا و تشـکـیـل  .  میدانم 
شبکه ھمبسـتـگـی کـارگـری در  
ـا قـدمـی   ـق خاورمیانه و شمال آفـری
کوچک، اما مھم در ایـن جـھـت  
ـایـج   ـت است و امیدوارم در اینجا به ن

 .رضایت بخشی برسیم 
 شھال دانشفر 

 ٢٠١٤  سپتامبر  ٦ 
***      . 

 

 " کارگران و انقالب در خاورمیانه"کنفرانس 
 با موفقیت برگزار شد

 
ایران کنفرانسی یک روزه در شھر استـکـھـلـم   - به دعوت کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری٢٠١٤ سپتامبر ٦روز 

در این کنفرانس فعالین کارگری از  کشورھای مصر، تـونـس، عـراق و ایـران بـعـنـوان سـخـنـران .  در سوئد برگزار شد
ھدا کامل از فعالین کارگری و چھره ھای سیاسی فعال در مصر، حاتم لـویـنـی فـعـال کـارگـری و .   شرکت داشتند

چپ از تونس، اکرم نادر از فعالین کارگری در عراق، و ھمچنین حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری ایران و 
بھرام سروش از جانب کمیته ھمبـسـتـگـی .  شھال دانشفر از فعالین کارگری ایران از جمله سخنرانان این کنفرانس بودند

ابتدا به حاضرین خوش آمد گفت و دستور کـنـفـرانـس و سـخـنـرانـان را )  آی دبلیو اس سی( بین المللی کارگری ایران 
شـھـال دانشـفـر ھـمـاھـنـگ .  مختصرا معرفی کرد و در مورد اھمیت و اھداف کنفرانس به زبان انگلیسی تـوضـیـح داد

او بعدا طـی سـخـنـرانـی خـود .  ھدف از فراخوان این کنفرانس را توضیح داد" آی دبلیواس سی"کننده و از سخنگویان 
ضمن مرور مھمترین مبارزات کارگران در ایران، تاکید کرد که انقالب در ایران میتواند چھره کل مـنـطـقـه را تـغـیـیـر 

ھدا کامل تصویری از انقالب مصـر و نـقـش کـارگـران . دھد و کل فضا را به نفع کارگران بطور اساسی متحول سازد
ارائه داد و تاکید کرد که گرچه کارگران قلب انقالب مصر بودند اما نتوانستند خواستھـای خـودرا عـمـلـی کـنـنـد و 

حاتم لوینی در مورد انقالب تونس توضیح داد که نـیـروی چـپ و کـارگـری . اعتراضات کارگران و مردم ادامه دارد
علیرغم حمایتھای وسیعی که از جانب مردم داشت، و توانست نیروھای ارتجاعی اسـالمـی را عـقـب بـرانـد، اشـتـھـای 

او نیز ادامه مـبـارزات وسـیـع کـارگـران و چـپ .  گرفتن قدرت را از خود نشان نداد و فرصتھای خوبی از دست رفت
اکـرم .  کارگری در تونس و اھمیت ھمبستگی با مبارزات مردم و کارگران در ایران و منطقه را مورد تاکید قـرار داد

نادر نیز اشاره کرد که صدای کارگران عراق در میان فضای ترور و جنگ بگوش نمیرسد اما کارگران و مردم تالش 
حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری بر این نکته پافشاری کـرد کـه . میکنند خودرا از این اوضاع نجات دھند

تازمانی که کارگران خودرا نه بعنوان قربانی، بلکه بعنوان یک طبقه و نیروی مدعی قدرت و صاحب جامعه نبیـنـنـد 
. و اھمیت نقش خود در کل جنبشھای سیاسی جامعه را مورد توجه قرار ندھند، میتواند فرصتھا بازھم از دسـت بـرود

" آی دبلیو اس سـی"که از جانب " شبکه ھمبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا"در این کنفرانس طرح تشکیل 
تشکیل ایـن شـبـکـه کـه قـرار . ارائه شده بود توسط کاظم نیکخواه معرفی شد و محورھای آن مورد بحث قرار گرفت

 . است پل ارتباطی میان کارگران کشورھای مختلف منطقه باشد در کنفرانس مورد استقبال قرار گرفت و تصویب شد
. قسمتی از این کنفرانس به  ھمبستگی با کارگران زندانی و مشخصا حمایت از بھنام ابراھیـم زاده اخـتـصـاص یـافـت

شکوفه بھاری نامه مشترک زبیده حاجی زاده ھمسر بھنام و نیما ابراھیم زاده فرزند او را برای شرکت کـنـنـدگـان بـه 
در ھـمـانـجـا از شـرکـت کـنـنـدگـان در . زبان انگلیسی خواند و عکس بھنام در مقابل دوربین فیلم برداری قرار گرفت

در ادامـه کـنـفـرانـس پـیـام ایـن .  کنفرانس خواسته شد که طومار حمایت از کارگران زندانی در ایران را امضا کـنـنـد
کنفرانس در ھمبستگی با کارگران و مردم عراق و پیام پاسکال دکامپ از اعضـای فـدراسـیـون کـارگـری س ژ ت 

 . توسط بھرام سروش قرائت شد) آی دبلیو اس سی(فرانسه و عضو 
در فاصله ساعات استراحت کنفرانس یک کلیپ ویدئویی که توسط فرزام کرباسی با ھمکاری مھران مـحـبـوبـی در 

 . مورد مبارزات کارگران و مردم ایران و انقالب مصر و تونس تھیه شده بود پخش شد
کنفرانس در انتھا از تالشھای ھوشیار سروش از برگزار کنندگان کنفرانس و دوستان دیگر با کف زدن قدردانی کرد و 

این کنفرانس با ھمکاری کیان آذر و شیرین شـمـس بصـورت .   شب به کار خود پایان داد٨با جشن و شادی در ساعت 
تعدادی از سخنرانان از کشورھای مختـلـف نـیـز .  مستقیم از طریق اینترنت پخش میشد و فیلم ھای آن موجود میباشد

متون مورد بحث در ایـن کـنـفـرانـس .  که قرار بود بصورت تصویری در کنفرانس سخنرانی کنند ارتباطشان برقرار نشد
 .منتشر خواھد شد

 ٢٠١٤ سپتامبر ٧
 ایران-کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری
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ھ با   یکی از خوانندگان نشری
: ارسال ایمیلی سوال کرده 

اگر ممکن است، درباره  " 
راک   تفاوت ھا ونقاط اشت
قانون کار درایران  و غرب  
توضیحاتی ارائھ بفرمایید ایا  
این مطلب کھ گفتھ میشود  
دستمزدھا درجھان غرب  
ت   ت صح ر اس ی ت ع واق

 ؟ ."دارد 
نقطھ اشتراک قانون کار  
جمھوری اسالمی با قوانین  
کار کشورھای غربی، خرید  
نیروی کار بعنوان بخشی از  
رداخت   د و پ ی ول ھ ت روس پ

. بھ کارگر است "  دستمزد " 
فی الواقع پرداخت دستمزد  
پایان پروسھ ای است کھ  
ار   م ث ر است ارگ طی آن ک
ید   ول میشود، ارزش اضافھ ت
دون   ا ب ھ ت د و در ان کن ی م
ھیچگونھ اختیاری در کل  
پروسھ تولید، مزد دریافت  

 . میکند 
راق   اما در مورد نقاط افت
ا   ران ب ار ای ن ک ی وان ق

 :کشورھای غربی 
ابتدا باید بگویم کھ محتوای  
اه   زان رف ی ار و م ون ک ان ق
کارگر مندرج در قانون کار،  
از یک توازن قوای سیاسی  
د  . عمومی تر پیروی میکن

اینکھ کارگر و شھروندان بھ  
چھ میزان در جامعھ صاحب  
ھ در   حق ھستند، بالفاصل
. قانون کار منعکس میشود 

طبقھ کارگردر کشورھای  
م   ھ ی در دو دوره م غرب
سیاسی یعنی سالھای پس از  
انقالب اکتبر روسیھ و در  
دھھ شصت، توانست دول  
ی   ین ب نش م را بھ عق حاک
ت   ی ع د و وض ای م وادار ن
معیشت و کار خود را بھبود  

حق اعتصاب، حق  .  ببخشد 
ن   ت ل، بس ک ن تش ت داش
قردادھای دستھ جمعی و  

داشتن حقوق بیکاری برای  
ھ   ل اران، از جم ک ی ھ ب م ھ
ای   اوردھ ت ن دس ری ت م ھ م
پیشروی سیاسی کارگر در  
ھا   غرب بوده است کھ ھمین
در قانون کار منعکس شده  

جنگ کارگر با دول و  . است 
ھا بھ کسب   طبقھ حاکم تن
حقوق ذکر شده باال محدود  

حقوق شھروندی، عد  .  نماند 
ور   ت در ام ت دول ال دخ
دان،   رون ھ ی ش وص خص
آزادیھای سیاسی نسبی و  
آزادی در بیان حقوقی است  
کھ کارگر از دل این جدال  

ھر  .  بریا خود کسب نمود 
ھا در یک   چند برخی از این
دھھ اخیر مورد ھجوم دول  
غربی قرار گرفتھ است، اما  
وازن   ا در ت ھ ن ان ری ت م ھ م
قوای سیاسی جامعھ نھادینھ  
شده و کسی جرئت نزدیک  

ھیچ  .  شدن بھ آنھا را ندارد 
د   وان دولتی در غرب نمی ت
ن   ت ق داش صاب و ح اعت
سندیکا و اتحادیھ را ممنوع  
اعالم کند، زیرا کھ با عکس  
رو   ردم روب د م دی ل ش اعم

د  .  خواھد شد  بطور کلی بای
گفت کھ چگونگی قانون کار  
ان   ھ ای نش ع ام ر ج در ھ
میدھد کھ کل شھروندان آن  
جامعھ بھ چھ میزان دارای  
حقوق ھستند و بھ چھ میزان  
م   ھ اعی س م ت روت اج از ث

د  ھ ای را  .  دارن ع ام ما ج ش
ال   ث ھ م د ک د دی ی واھ خ ن
ری در ان   اعتصاب کارگ
ممنوع باشد اما مطبوعات  

ھ  .  آزاد داشتھ باشد  با نگاه ب
موارد باال، مقایسھ قانون کار  
در ایران با قانون کار در  
کشورھای غربی دیگر کار  

ما در  .  سختی نخواھد بود 
ایران چھ از نظر سیاسی و  
چھ از نظر اقتصادی با یک  
شرایط متعار و تثبیت شده  

اقتصاد کشور  . روبرو نیستیم 
ای   ھ رم ده، اھ ی اش رو پ ف
اقتصادی و سیاسی در دست  
نظامیان، اخوندھا و نزدیکان  
ر   ھ اگ ت ک ی اس ت وم ک ح
ی   ت د، ح رسی ی زورشان م
وجود قانون کار را ھم ملغی  

ھمانطوریکھ  . اعالم میکردند 
در پیش نویس اول قانون  
کار رژیم اسالمی، وجود  
کارگر را بطور کلی منکر  
شده بود کھ با مبارزات و  
مقاومت کارگران مجبورشد  

در ایران  .  انرا پس بگیرد 
ت،   وع اس ن م صاب م اعت
کارگر حق ایجاد تشکل خود  
را ندارد، بیمھ بیکاری برای  
ی   ون ی ل ی م و م ظی ل ع خی
. جویندگان کار، وجود ندارد 

ت،   ھ دول ت ک اس ھ ال س
کارفرمایان و تشکالت دست  

ده  " ساز دولتی بعنوان   ماین ن
ر  ش  "  کارگ زای در مورد اف

دستمزد کارگران تصمیم  
میگیرند و نمایندگان واقعی  
کارگران از نظر حکومت و  
قانون کارش، اجازه شرکت  
دارد  روسھ را ن ن پ . در ای
د  ن ن ی ب : نتیجھ انرا ھم ھمھ می

 در  ٩٠ زندگی زیر خط فقر  
ده  .  صد مردم در ان کشور 

ھ   ھا تن از فعالین کارگری ب
اد   صرف تالش برای ایج
تشکالت کارگری و دفاع از  
ط   وس ران، ت ارگ وق ک ق ح
گیر و   ی دست رژیم اسالم
ن   ری ی ت د انسان ت ض تح
ر   دان بس ط در زن رای ش

در واقع دفاع از ھر  . میبرند 
ی و   شت ی ع وق م ق ھ ح ون گ
ران   ارگر در ای اسی ک ی س

ا   م رم " رس د "  ج اش ب ی . م
جمھوری اسالمی ھمین بی  
وب را   رک ی و س وق ق ح
را را   رده و آن ھ ک ول رم ف

با وجود  . مینامد " قانون کار " 
فقر گسترده و سرکوبھای  
وحشیانھ، طبقھ کارگر در  
ایران ھمواره با این شرایط  
ھ   ضد بشری تحمیلی مقابل

ت  رده اس زان  .  ک ی م
ری در   ارگ ات ک صاب اعت
ر   ی ب واھ یر گ ای اخ ھ سال

 .ھمین امر است 
واقعی تر  " اگر منظورتان از  

د  "بودن دستمزد  ، قدرت خری
کارگر است، پاسخ مثبت  

ت  ت  .  اس اب ر ث ن ام ا ای ام
ت  س ی ی  .  ن ای در دوره ھ

وضعیت معیشت کارگر  
بدرجاتی سقوط میکند و در  
دوره ھایی بھ یمن مبارزات  
ت در   اوم ق ری و م ارگ ک

صرفھ  " برابر طرح ھای  
دولت ھا، از شرایط  "  جویی 

وده   وردار ب رخ ری ب ت ھ ب
اما بطور کلی کارگر  .  است 

د با   وان شاغل در غرب میت
دستمزد خود کرایھ خانھ  
بپردازد، غذا و آشامیدنی  
تھیھ کند، تلفن و اینترنت  
داشتھ باشد، ماشین بخرد و  
ھ   ال ب ھ در س ت ف د ھ ن چ

رود  ی ب رخص ھ  .  م م ھ
شھروندان بدون استثنا بیمھ  
درمانی ھستند، ھر چند کھ  
ھای اخیر   قیمت آن در سال
باال رفتھ است، ولی کسی  

دغدغھ پول بیمارستان و  
ھر چند کھ  . پزشک را ندارد 

در سالھای اخیر برخی از  
رفاھیات کارگر در جوامع  
غربی پس گرفتھ شده است،  
اما مثال کماکان کارفرما و  
دولت بخشی از ھزینھ ھای  
مھد کودک را میپردازند و  
د   بھ ھمین جھت زنان میتوانن
ی و   اع م ت ی اج دگ در زن
اقتصادی شرکت فعال داشتھ  

معنای فقر در ایران و  . باشند 
جوامع غربی کامال متفاوت  

فقر در ایران امروز  .  میباشد 
یعنی گرسنگی بھ معنای  
اخص کلمھ ولی برای مثال  
ی   ای ای اروپ ورھ در کش
نداشتن تلفن ثابت در خانھ،  

ھر چھ  .  بھ معنای فقر است 
سطح رفاه جامعھ باال باشد،  
ھ فقر   سطح مواردی کھ ب
. معنا میشود، باالتر میرود 

ا   رب ب ر در غ ارگ ک
دستمزدش میتواند مھمترین  
ی خود را   دگ اج زن حت ای م
ھ در   د، امری ک ن ن ک ی تام
ر   ایران بھ یک محال غی
ل شده است  دی ب کن ت م . م

تان را   امیدورام پاسخ سوال
م  . گرفتھ باشید  پیشنھاد میکن

برای آشنایی بیشتر با قانون  
وای   ت ح ران و م ار در ای ک
یک قانون کار پیشرو بھ  
ارگر   ار ارزان، ک اب ک ت ک
خاموش در سایت منصور  

لینک  . حکمت مراجعھ نمایید 
این سات را در پایین مشاھده  

 :میکنید 
ht tp :/ /hek mat .publ i c -

archive.net/ 
 

 در پاسخ به یک سوال 
قانون کار در ایران و 

 کشورھای غربی
 محمدرضا پویا 

 

 کارگر کمونیست را بخوانید
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طـرح دولـت   «سھام عـدالـت »
ــژاد از ســال   ــا  ٨٥ احــمــدی ن  ب

ادعای افزایش درآمـد افـراد کـم  
درآمد و پائیـن جـامـعـه، بـه اجـرا  

براسـاس ایـن طـرح،  .  گذاشته شد 
دولت سھام شـرکـتـھـای زیـان ده  

بـه  .  اش را به مردم واگـذار کـرد 
عبارتی سھام صدھا شرکت زیـان  
ده دولتی ھر سھم به ارزش یـک  
ــی   ــه جــمــعــیــت ــومــان ب ــون ت ــی ــل مـی

ــزدیــک بــه   ــر  ٥٠ ن ــیــون نــف ــل  مــی
  ٥٠ دولت ادعا کـرد  .  فروخته شد 

میلیون نفر سھامدار شده اند، کـه  
از این طریـق ھـم اشـتـغـال ایـجـاد  
می کند و جلوی ورشکسـتـگـی  
را میگرد و ھم بـا وارد شـدن در  
بازرا بوس، این شرکـتـھـا سـود ده  
ــه   ــجــه  ب ــی ــد و در نــت ــشــون مــی
ـر جـامـعـه   ـی ـق درآمدھای اقشـار ف

 .اضافه خواھد شد 
ــن   ــاره آخــری روزنــامــه شــرق در ب
وضعیت سـھـام عـدالـت احـمـدی  

براساس آمـاری  :  نژاد نوشته است 
که سازمـان خصـوصـیـسـازی در  
سایت خود منتشر کرده اسـت، از  

، کل سـھـامـی  ٩١  تا سال ٨٥ سال  
 واگذار شـده  ٤٤ که در قالب اصل 

. ھزارمیلیاردتومان اسـت ١٠٠ است  
درصد سھـامـھـای واگـذارشـده  ٤٠ 

اسـت   «سھـام عـدالـت »مربوط به  
حـدود   «سـھـام عـدالـت »پس سھم  

اگـر  .  ھزارمیلیاردتومان میشود ٤٠ 
ـــه ارزش   ـت ــ ـــذش ـــال گ در دوس
ـر   ـراب ـب سھامھای عدالت دو تا سـھ
ــاشـــد، ارزش کـــل   ــده ب ھــم ش

ــا  ٨٠ ســھــامــھــای واگــذارشــده   ت
 .ھزارمیلیاردتومان میشود ١٢٠ 

پیرامون سرنوشت پرداخت سود بـه  
ـیـونـی سـھـام  ٥٠ سھامداران   ـل  مـی

 سال گذشته بـه  ٨ عدالت در طول  
گفته مقام حکومتی که در گیـر  

ـنـھـا   »در این ماجرا بـوده اسـت،  ت
ــار آن ھــم در ســال  ــکــب  و  ٨٨ ی

ـتـدھـم بـود   درآستانه انتخـابـات دول
ــت »کــه ســود   بــه   «ســھــام عــدال

دارندگان آن پرداخت شد، امـا نـه  
ـلـکـه از   از محل سود شرکتھـا، ب

 .«محل درآمدھای نفتی 
ــه   در طــول ھشــت ســال گــذشــت

ــامــدار شــدن     ٥٠ مــوضــوع ســھ
ـر کـه ھـر کـدام سـھـم   ـف میلیون ن
یک میلیونی از سـھـام شـرکـت  
ھای زیان ده را خـریـده بـوده انـد،  
. یک خـواسـت مـردم بـوده اسـت 

متقابال این موضـوع یـک بـحـث  
داغ دار و دسته ھای حـکـومـتـی   
ـم بـوده    وباندھای خانه کارگر رژی
و ھر ازچند گاھی این باندھـا بـه  
ـیـجـه فشـار   ـت ناچار وبخـشـا در ن
ــن مــورد ،   خــواســت مــردم در ای
ــت در   ــافــیــت دول ــار شــف خــواســت
رسیدگی به موضوع سھام عدالت  

خانـه کـارگـر ھشـت سـال  . بودند 
پیش از این تصمـیـمـم دولـت دھـم  
ــران   ــه کــارگ ــال کــرد و ب ــب ــق اســت
توصیه کرد سھام این شرکتھـا را  
ــب ھـم از   ـی ـرت ــن ت بـخـرنـد تـا بـدی
ــھــا   ــت ــرک ــگــی ایــن ش ــت ورشــکــس
ــغــال   ــت ــم اش ــیــری شــود، ھ ــوگ جــل
موجود حفظ شـود و ھـم سـودی  

در ھـمـیـن  .  نصیب کارگران بشود 
رابطه چندین گروه تـخـصـصـی از  
باندھای وزارت کار، خانه کارگر  
و باندھای دیگر دولتی تشـکـیـل  
شد تا این پروژه احـمـدی نـژاد را  

 .راه بیندازند 

ـر اســاس آمـار و ارقـامــی کــه   ب
ـم   سازمان خصـوصـی سـازی رژی

ـیـش ا ز     ٤٠٠ داده است، دولت ب
شرکت دولتـی  کـه در آسـتـانـه  
ورشکستگی کامل  بوده انـد در  
قالب سھام یک میلیون تـومـانـی  

ــه   ـیــتـی نـزدیــک ب   ٥٠ بـه جـمــع
ـرفـروخـتـه شـده اسـت  ـف . میلیـون ن

عمده این شرکت ھا زیر مجموعه  
ــی و   ــاع ــم ــن اجــت ــامــی ــای ت ھ
ــد  ــتــی بــوده ان ــھــای دول ــت ــرک . ش

ـروسـه   تعدادی از این شرکت ھا  پ
ـر سـوال بـوده   تشکیل شـدنشـان زی

ــی از  .  اسـت  ــف ــل روایــتـھــای مــخــت
میزان ارزش سھام این شرکـت ھـا  

صـحـبـت از  .  اعالم شده شده است 
ارزش امروزی ایـن سـھـام رقـمـی  

ـــن   ـی ــ ـــا  ٨٠ ب ـــزار  ١٢٠  ت  ھ
برخی از  .  میلیاردتومان می باشد 

باندھـای حـکـومـتـی ارزش ایـن  
ـیـارد  ١٥٠ سھام را امروز    ھزار میل

 .تومان اعالم کرده اند 
 کارشناسان  باندھای حکومـتـی  
که بخشا خودشان در جـریـان ایـن  
ـر   زد وبند باندھای دولتی بـا سـای
باندھای حـکـومـتـی بـود ه انـد،  
ـرای   اخیرا گفته انـد دوراھـکـار ب
تعیین تکلیف نھایی بـا مـوضـوع  
سھام عدالـت و ایـن شـرکـت ھـا  

سـھـام  »راھکار اول یا  :  وجود دارد 
باید وارد بورس شود کـه   «عدالت 

پیششرط ورود شرکتھا بـه بـورس  
آن است کـه شـرکـتـھـا سـھـسـال  

متـوالـی سـودده بـاشـنـد؛ یـعـنـی  
حتی بـا فـرض سـوددھشـدن ایـن  
شرکتھا، باید سھسال زمان بگذرد  

وارد بـورس   «سـھـام عـدالـت »تـا  
شود و افراد بتوانند از سھـام خـود  

راھکار دیگر ایـن  . بھرھمند شوند  
است که سھامداران، سـھـام خـود  
را به سھامداران عمده شرکتـھـای  
واگذارشده بفروشند اما با قیمـتـی  

ـر  کـه در بـاره ایـن  .  بسیـار کـمـت
راھکار دوم ھنور دولـت روحـانـی  
ـلـی   ـب سکوت کرده و بـانـدھـای ق
درگیر در ماجرا ھـم سـعـی مـی  
کنند این موضوع بـه فـرامـوشـی  

 .پیرده شود 
یعنی با این اوصاف این شرکتـھـا  
ــوده و   کــه از اول ورشــکــســتــه ب
ـنـد   سوددھی نداشته اند نمـی تـوان
ـرایـن   در بورس معامله شوند و بناب

ــھــا کــال   مـوضــوع ســوددھــی ایــن
ـیـجـه  .  منتفـی مـی بـاشـد  ـت در ن

ـرداخـت   ـتـظـر پ سھامداران نباید من
سود سھامشان باشند وسود رسـمـا  
بدست باندھای دزدان حـکـومـتـی  
رسـیـده اسـت و سـر کـارگـران و  
ــده   ــیــر بــی کــال مــان مــردم فــق

این ھـم بـخـشـی دیـگـر از  . است  
قوانین و تبصره ھای حـکـومـتـی  
ـرای بـاال کشــیـدن دھــھـا ھــزار   ب
. میلیاردتومان پول مردم بوده اسـت 

بر اساس حساب و کـتـاب ھـایـی  
ـتـی   که باندھای مـجـلـسـی ودول
ـیـون   ـل کرده انـد، سـھـام یـک مـی

 سال پیـش ایـن شـرکـت  ٨ تومانی 
 میلیون تومـان  ٣ ھا  امروز باالی  

ــاب  .  ارزش دارد  ــس ــا احــت   ٥٠ ب
ــون ســھــامــدار، کــل ارزش   ــی ــل مـی
ـر   امروز سھام این شرکتھـا بـالـغ ب

ـیـارد تـومـان مـی  ١٥٠  ـل  ھزار می
مبلغی که خـود بـانـدھـای  . باشد 

ـر   حکومتی قبلی و فعـلـی درگـی
ـیـد کـرده   در این بخور وبچاپ تائ

ــب  .  انــد  ــی ــن تــرت  ھــزار  ١٥٠ بــدی
میلیارد تومان را رسما این بانـدھـا  
در قالب سـھـام عـدالـت از جـیـب  
ــب   مـردم دزدیـده  و ریـالـی نصـی
ــونــھــا نــفــرســھــامــدار نشــده   ــی ــل مــی

این ماجرا اخیر در دعواھـای  . است 
دزدان حــکــومــتــی از بــانــدھــای  
مختلف اوج گـرفـتـه و از دولـت  
روحانی خواسته اند کـه مـوضـوع  

البته با در نظـر  .  را پیگیری نماید 
داشتن سھم دولت روحانی از ایـن  

اعتراضات و تقالھای  .  خوان یغما 
کـارگـران و مـردم بــرای بـازپــس  
گیری سود سھـامشـان ھـنـوز بـه  
ـرار ھـم   ـرسـیـده و ق ـیـجـه ای ن نت

ــســت بــرســد  ــعــروف  .  نــی دزدان م
حکومتـی مـرتضـوی، رحـیـمـی،  
احـمـدی نـژاد، خـاوری، و دزدان  

ھزار میلیاردتومانـی، از  ٣ معروف  
دست انـدرکـاران اصـلـی طـرح و  
سازماندھی این دزدی بـزرگ از  

ایـن  .  کارگران و مردم می باشنـد 
ـر   ـرخـی از دسـتـگـی موضـوع را ب

ـیـارد  ٣ شدگان دزدی   ـل  ھـزار مـی
تومانی، بویژه مه آفریـد خسـروی  
ـتـه   که اعدام شد، در دادگـاه گـف

ـتـه  . بود  این دزد حکومـتـی نـاگـف
ھای زیـادی از بـانـدھـای دزدان  
ـری   ـیـت رھـب حکومتی، بویژه از ب
و خامنه ای داشت کـه حـکـوت  
از ترس علنی شدن، وی را اعـدام  

مرتضوی جنایتکار کـه از  .  کرد 
عناصر مھم  دست و پـا کـرد ن  
ـبـت نشـده بـا   شرکتھای سیـاه  ث
سرمایه تامین اجـتـمـاعـی اسـت،  
ھنوز در حـاشـیـه امـن حـکـومـت  

بابک زنـجـانـی ھـا و  .  قرار دارد 
ـر و روسـای   خاوریھا و دھھا مـدی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 

 

سھام عدالت، دزدی دھھا ھزار 
 میلیاردتومانی از کارگران و مردم

ول مردم در  دن پ اال کشی ا وب ھ دھی دزدی ان یک مورد دیگر از سازم
ا،  ھ ماجرای واگذاری سھام عدالت، موضوع دستکاری صورت حساب
وضعیت تولید و بویژه بحرانی نشان دادن  دخل و خرج چندین شرکت 

باند مرتضوی .  دارو سازی وابستھ بھ سازمان تامین اجتماعی می باشد
روش  و وزارت بھداشت با اعالم آمار دروغ از کمبود نقدینگی، عدم ف
ھ  ھ دارو، ب ی روی ت و واردات ب اب ا، عدم رق ھ ت ن شرک دات ای ی ول ت
گی،  کارگران و کارکنان این واحدھا، مدام از اعالم خطر ورشکست
ب  ی رت ن ت دی ا ب ھ ت ت ف تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران سخن گ
گی  کارگران را وادار نمایند کھ با خرید سھام این واحدھا از ورشکست

  و بیکارسازی ھزاران کارگر جلوگیری نمایند
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بانکھای دولتی در دوران احمـدی   
ـروژه دزدی بـزرگ   نژاد در این پ

 .نقش داشته اند 
یک مورد دیگر از سازمـانـدھـی  
دزدیھا وباال کشیدن پول مـردم در  
ماجرای واگذاری سھـام عـدالـت،  
ــورت   ــکــاری ص ــوضــوع دســت م
ـیـد و بـویـژه   حسابھا، وضعیت تـول
بجرانی نشان دادن  دخـل و خـرج  
چندین شرکت دارو سازی وابسته  
به سازمان تامین اجتمـاعـی مـی  

بـانـد مـرتضـوی و وزارت  .  بـاشـد 
بھداشت بـا اعـالم آمـار دروغ از  
ـنـگـی، عـدم فـروش   ـقـدی کمبود ن
تولیدات این شرکتھا، عدم رقـابـت  
ــه   ــه دارو، ب ــی روی و واردات ب
کارگران و کارکنان این واحـدھـا،  
مدام از اعالم خطر ورشکستگـی،  
ـروی انسـانـی و اخـراج   ـی تعدیل ن
ـتـه تـا بـدیـن   کارگران سخـن گـف
ـنـد   ترتیب کارگران را وادار نـمـای
که با خرید سھام ایـن واحـدھـا از  
ــکــارســازی   ــگــی و بــی ورشـکــســت
ـنـد  . ھزاران کارگر جلوگیری نـمـای

با این وعده کـه بـعـد از تـامـیـن  
نقدینگی مورد نیاز این واحدھا و  
رفتنشان به بورس، سود سھامشان  

. اینھا ایـن کـارکـردنـد .  را بگیرند 
ـیـش رفـت کـه   ماجرا تـا آنـجـا پ
باندھای حکومتی گرد آمـده در  
سـازمـان واگـذاری و خصـوصــی  
سازی به نحوه کـار ایـن بـانـدھـا  
ـتـا اعـالم   اشکال گـرفـت و نـھـای
کردند که واگذاری و خصـوصـی  
سازی بیش از یک سوم شـرکـت  
ـر قـانـونـی بـوده   ھای دولتـی غـی

این سـرنـوشـت و مـاجـرای  .  است 
سھام عدالت احـمـدی نـژاد مـی  

ـیـارد تـومـان  .  باشد  دھھا ھزار میل
پول کـارگـران و مـردم را رسـمـا  
دزدیدند و کارگران و مردم مـانـده  
ـتـی کـه   اند با برگه سـھـام عـدال
ارزشی ندارد و کسی جـوابـگـوی  
ــردم   ــه م وعــده ھــای داده شــده ب

ـم مـالـی و  .  نیست  مافیای عظـی
ــتــگــاه دولــت دزدان، از   دم و دس
ــانــدھــای رنــگــارنــگــش   دولــت وب
ــای   ــافــی ــس م ــا رئــی ــه ت گــرفــت
ـری و   ـیـت رھـب حکومت دزدان، ب
شخـص خـامـنـه ای رسـمـا جـزو  
ــای   ــھ ــدگــان دزدی ســازمــان دھــن
ـــا ھــــزار   ــــه ای دھــــھ ـــان افس
ـیـاردتـومـانـی از کـارگـران و   میل

در ایـن مـیـان  .  مردم می بـاشـنـد 
اعتراضات کارگران و بخشـھـایـی  
از مردم که سھام عـدالـت خـریـده  
ــی کســـی   ــه دارد ول ــد ادام ان

دولت و بـانـدھـای  . جوابگو نیست 
درگیر در این ماجرا ھر کـدام بـه  
نوبه خود کارگران را سـردوانـده و  
ـنـد  . سراغ باند دیگری می فـرسـت

در ایـن مـیـان دولـت روحـانـی و  
باندھای مجلسی ھم زیاد دوسـت  
ندارند موضوع کشـدار بشـود بـه  
ھمین خاطر در صـدد رسـیـدن بـه  
ــدھــای   ــان ــت وب ــا دول ــی  ب ــوافــق ت
ـر در   مجلسی و بـانـدھـای درگـی
این دزدی برای ختم مـاجـرا مـی  

ـرای  .  باشند  ـرار شـده ب مـجـلـس ق
رسیدگی به این مـوضـوع جـلـسـه  

شـکـی  .  غیرعلنی برگزار نـمـایـد 
نیست  سھامداران و کـارگـران و  
مردم نباید انتظاری از حـکـومـت  
ـبـه شـان   برای رسیدگی به مـطـال

اینھا دور ھـم جـمـع  . داشته باشند 
میشوند که موضوع را با ھـر زد  

ـر  .  و بندی شده، فیصله بدھند  بناب
این مھـم اسـت کـه کـارگـران و  
مردم آماده بوده و حواسشان جـمـع  
ـراض   باشد و بموقع دسـت بـه اعـت

 .بزنند 
اگر قرار بـاشـد پـول کـارگـران و  
ـقـد   مردم از دزدان حـکـومـتـی  ن
ـراضـات   بشود، باید دست به  اعـت
ــت،   ــه دول ــی گســتــرده ای بــرعــل
ــر در مــاجــرای    ــی بــانــدھــای درگ
فروش سھام عدالت به کارگران و  

باید تمام جـامـعـه را در  . مردم زد 
ـنـی   جریان این دزدی آشکار و عـل
ــت قــرار داد و ضــمــن فشــار   دول
آوردن بر دولت روحانی و باندھـای  
ـر در ایـن دزدی   حکومتی درگـی
افسانه ای، خواھان پرداخـت سـود  

ــن   ســال  ٨ سـھـامــداران در طــول ای
ـراض و  .  گذشته شد  ـنـه اعـت زمـی

ــان   ــه در مــی ــن مــطــالــب طــرح ای
فقـط  .  کارگران و مردم وجود دارد 

با زور اعتراض و مبارزه است کـه  
کارگران خواھند توانست خواسـتـه  
ھایشان را به حـکـومـت تـحـمـیـل  
بکنند و درمورد سھام عدالت ھـم  

 .میشود این کار را کرد 
 

***           

 کارگران و انقالب"تصاویری ازکنفرانس 
 "  در خاورمیانه
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اعتصاب کـارگـران بـافـق پـایـان  
ـرای  . یافت  اما ھنـور کـارگـران ب

تثبیت موفقیتھای این اعتـصـاب،  
ـنـی    کارھای بس دشوار و سنـگـی

ــش رو دارنــد  . در دو عــرصــه پــی
یک عرصه داخل معدن بـافـق و  
دوم عرصه سراسری در ارتباط بـا  

 .کارگران در ایران 
گـام  :  در عرصه داخل معدن بافـق 

اول آماده شدن در مقابل روشھـای  
ــه و ســرکــوب اســت  در  .  مــزوران

معـدن بـافـق دولـت و نـھـادھـای  
در  .  زخمـی شـدنـد  «ناجا »امنیتی 

ــوار   ــل اراده مــحـکــم و اســت ــاب مـق
ھزاران کارگر و خـانـواده ھـایشـان  
ـتـی ـ   ـی ابتکار عمل  به قصد امـن
ـیـسـی کـردن اعـتـصـاب را از   ـل پ

ــد  ــق  .  دســت دادن ــاف ــعــدن ب در م
ــی   ــب نشــیــن ــا عــق ــصــاب ب اعــت
ــا   ــافــت، ام ــان ی ــای حــکــومــت پ
کشمکش میان کارگران و دولـت  
و ھیئت مدیره معدن ادامه خواھـد  

حکومـت تـالش مـیـکـنـد  .  یافت 
ــه   ــاد ب ــاب افــت ــھــا کــه از آســی آب
تالفی علیه کارگران دسـت بـزنـد  
ــیــن   ــه تــعــدادی از فــعــال ــی ــل و ع

 کـارگـری  ١٨ کارگری از جمله  
که حکم احضارشـان صـادر شـده  

کارگـران  . بود، پاپوش دوزی کند 
ــدانــنــد  در کشــورھــای   ــد ب بــای
ـرکـــوب   ـــدادی، روش ســ ـب ــ ـت اســ
کارگران بعد از موفقیتھای آنـھـا  

تجربه مھـم در ایـن  .  نھادینه است 
ــوع   ــه، خـنــثـی کـردن ھــر ن ـن زمـی
ــای   ــه ھ ــل ــاپــوش دوزی و حــی پ
ـیـه کـارگـران اسـت  . مزورانـه عـل

دولت و کارفرمایان، کانون ھـای  
ــھــای خــودی از   زرد از تشــکــل

ــه کــارگــر »قــمــاش   را بــه    «خــان
بھانه ھمراھی با کارگـران مـعـدن  
بافـق و بـه مـنـظـور کـاسـتـن از  
ــاوردھــای   ــســم و دســت ــکــالــی رادی
اعتصاب، بیشتر از گذشته فـعـال  

ــکـنــنـد  ــوع  .  مـی ــابـل ایـن ن در مـق
ــھــکــارانــه دولــت و   ــب کــارھــای ت

ــظ   کـارفـرمــاھـا، تــنـھــا ابـزار حـق
رادیکالیسم، اعتصاب و پاسـداری  
از اتحاد و ھمبستـگـی کـارگـران  
ـرپـایـی مـجـمـع   در محـل کـار، ب
ـران اســـت  . عـــمـــومـــی کـــارگــ

اعتصابات دو دوره اخیر در مـعـدن  
بافق با خود میزان معین و قـابـل  
اتکایـی از آگـاھـی بـه مـنـافـع  
ــخــاذ راه   ــاتــی و اھــمــیـت ات ــق طـب
ـرای حـفـظ و   حلھـای کـارسـاز ب
تامین شغل و تامین معـیـشـت را  
در میان کارگران تثبیـت کـرده و  
به بخش مھـمـی از خـودآگـاھـی  

اتکا به ایـن  .  آنھا تبدیل شده است 

خــودآگــاھــی اســت کــه مــجــمــع  
عمـومـی کـارگـران بـه سـتـاد و  
ـنـده و اطـاق   ـری کـن کانـون رھـب

ھـم  .  فکر کارگران تبدیل میشـود 
اکنون ده ھا مانع و ده ھـا اقـدام  
ــای   ــاوردھ ــت دســت ــبــی بــرای تــث
ــن   ـری اعـتـصــاب از جـمــلـه مــھـمــت
خواست کارگران یعنی لغو انتقـال  
ــه بـخـش خصـوصـی در   مـعـدن ب
ــه   دسـتـور کـار آنـھـا قــرار گـرفـت

جواب روشن و تعیین لیست  .  است 
کارھا و گام ھایی که کـارگـران  
ــوی و   ــت ق ــل دول ــاب را در مــق
ــرو   ــوه دھــد، در گ ــل ــم ج مــنــســج
ــی   ــوم ــم ــع ع ــم ــج ــات م مصــوب

در عرصه داخـلـی  .  کارگران است 
ھمواره نقش کارگران رادیـکـال و  

کارگران پیشـرو  .  پیشرو مھم است 
باید برای سازمان مجمع عمومـی  

ـنـد  ـیـن  .  فعاالنـه تـالش کـن فـعـال
اصلی و دلسوز از کارگران معـدن  
ـنـده در   را بعنوان سخنگـو و نـمـای

مجمع عمومی انتخاب و از ایـن  
طریق رھبران کارگران معدن بافـق  
را که حاصل اعتصاب و مـجـمـع  
عمومی ھای بعد از اعـتـصـابـات  
است را به مـردم شـھـر و ھـزاران  
کارگر در معـدن بـافـق مـعـرفـی  

و با اتکا به ھـمـیـن روش  .  کنند 
است که از حضور عـنـاصـری از  
شورای شھر و اطـاق بـازرگـانـی  

کـارگـران  "  نماینـدگـان " که بعنوان  
وارد شده بودند، جلوگیری خـواھـد  

و نکته مھم اینکه از کـانـال  .  شد 
محمع عمومی کارگران میتوانند  

ھـای دولـت و  "  البـی " عناصر و  

شورای شـھـر و کـارفـرمـاھـا را  
ـیـن   منزوی و دست آنھا را از تـعـی
ــران   ــدگــی کــارگ ــوشــت و زن ســرن

ـــد  ـن ــ ـن ــ ـــاه ک ـــکـــی از  .  کـــوت ی
ـیـت کـارگـران   ـق فاکتورھای مـوف
بافق حمایت و پشتیبانـی خـانـواده  
ھای کارگران زنـدانـی و حضـور  
فعال آنھا در تحصن و اجتمـاعـات  
ــابـل فــرمـانـداری شـھـر و   در مـق
حمایت مـردم شـھـر از کـارگـران   

در تمام اعتصابات کارگـری  .  بود 
ھر جا که خانواده ھای کـارگـران  
ـنـده   به ستون اصلی و حمایـت کـن
ـراض مـیـشـونـد،   وارد صحنـه اعـت
ــصــاب خــود را گــامــھــا بــه   اعــت

در  .  موفقیـت نـزدیـک مـیـکـنـد 
اعتصاب کارگران مـعـدن بـافـق،  
حمـایـت خـانـواده ھـا مـھـم و در  
ـقـش مـھـم و   موفقیت اعتصاب ن

ـنـده ای داشـت  ـرای  .  تعیین کـن ب
ــنــگ   ــاط تــنــگــات ــب ــم ارت ــی ــحــک ت
کارگران با خانواده ھایشـان خـارج  

ــعــی   ــی ــط طــب ــســم رواب از مــکــانــی
ــواده ھــایشــان،   کــارگــران و خــان
مجمع عـمـومـی کـارگـران اسـت  
ـنـد   که با اقدامات ابتـکـاری مـان
برگزاری شـبـھـای ھـمـبـسـتـگـی  
کارگـران بـا خـانـواده ھـایشـان و  
مردم شـھـر بـافـق، ایـن اتـحـاد و  
ـر   ـیـشـت ھمبستگی را  ھـر چـه ب

در شب ھـای شـاد  .  تحکیم کند 
ــای   ــاوردھ ــگــی، دســت ــســت ــمــب ھ
اعتصاب را بازگو و در قـدردانـی  
و ارج نھادن به کـارھـای مـھـم و  
انقالبی خانواده ھای کارگـری و  
مردم شـھـر، رقـص و پـایـکـوبـی  

دستاورد اعتصاب را بـایـد  .  کنند 
ـران  .  بمیان مردم و جامعه برد  در ای

ــداد و   ــب ــت اســت ــحــت حــاکــمــی ت
دیکتاتوری جـمـھـوری اسـالمـی  
وجود و برگزاری فستیوال و شـب  
ھمبستگـی ھـر چـنـد بـا مـوانـع  
ـرو خـواھـد   ـیـسـی روب امنیتی و پل
ـرای کـارگـران مـعـدن   شد امـا ب
بافق و مـردم شـھـر بـا اتـکـا بـه  
ـرده   ـتـھـای گسـت ھمکاری و حمای
برگزاری شب ھای ھمـبـسـتـگـی  

 .    عملی است 
در ســطــح  :  در عــرصــه سـراســری 

 معـدن در  ٣٧٠٠ سراسری بیش از  
در اسـتـان یـزد  .  ایران فعال ھستند 

ــر در  ٢٤٠٠٠ بــیــش از     کــارگ
در  .  معادن سنگ اشـتـغـال دارنـد 

ـفـاق مـعـادن،   اکثریت قریب بـه ات
خصــوصــی ســازی و اخــراج و  
ــارزه   ــرصــه مــب ــکــارســازی، ع ــی ب
ــت و   ــا دول ــعــادن ب کــارگــران م

انتقال تجارب  .  کارفرماھا میباشد 

و درسھای اعتصـابـات مـداوم دو  
دوره از اعتصابات کارگران بـافـق  
به کارگران این معادن بر قدرت و  
توان و رشد اعتصابات کـارگـری  
میفزاید و زمینه ھای اعتصـابـات  
سراسری در سطح چند مـعـدن در  
استان یزد و اعتصابـات سـراسـری  
تر در سـطـح چـنـدیـن مـعـدن در  
سطح سراسری را فـراھـم خـواھـد  

درسھا و تجارب اعتصـابـات  . کرد 
ــق بــرای   ــاف ــارگــران ب مــداوم ک
ــش   ــف جــنــب ــل ــت بــخــشــھــای مــخ

و در  .  کارگری قابل اتکـا اسـت 
ھمین راستا است که تشـکـلـھـای  
کارگری و فعالین کارگری بایـد  
ـنـار و   ـی دست بکار برگـزاری سـم
جلسات با شرکت کارگران بـافـق  

 . به منظور انتقال این تجارب شوند 
میدیای اجتماعی و کـانـالـھـای  
تلویزیونی نیز در انتقـال درسـھـای  
اعتصابات مداوم کارگران مـعـدن  
ـنـده   ـیـن کـن بافق نقش مھم و تـعـی

در شرایط کنونی و بـا  . ای دارند 
ــای   ــدی ــن مــی ــصــاب ای ــان اعــت پـای
اجتماعی و کانالھای تلویـزیـونـی  
ھستند که درسھای این اعتصاب  
ـنـد در سـطـح سـراسـری   را میتوان
ـرای   ـــط را بــ ـرای ـــال و شــ ـق ــ ـت ــ ان
دخالتگری سراسـری کـارگـران و  
ــصــاب   ـری از ایـن اعـت درس گــی

 .قدرتمند و رادیکال آماده  کنند 
ــتــصــاب بــافــق و درســھــایــش   اع
ـراض کـارگـران را وارد دوره   اعـت

اعتراض و اعـتـصـاب  .  جدید کرد 
ـبـات   بجای تمکـیـن، طـرح مـطـال

لـغـو خصـوصـی  »روشن و شفاف  
ـیـسـم و تـداوم  «سازی  ،  رادیـکـال

ـر از   ـف اعتصاب، شرکـت ھـزاران ن
کارگران ھمراه خـانـواده ھـایشـان،  
ـبـانـی مـردم شـھـر   حمایت و پشتی
ــوشــش   ــر رســانــی و پ ــب ــافــق، خ ب
ــری بــمــوقــع و آزادی تــمــام   ــب خ
دستگیر شدگان  درسـھـای مـھـم  

 .     این اعتصاب ھستند 
 

در حاشیه 
اخبار 

 کارگری
 نسان نودینیان 

  درسھا و تجارب اعتصاب در معدن بافق

 مـعـدن در ایـران فـعـال ٣٧٠٠در سطح سراسـری بـیـش از :   در عرصه سراسری
. کارگر در معادن سنـگ اشـتـغـال دارنـد٢٤٠٠٠در استان یزد بیش از   . ھستند

در اکثریت قریب به اتفاق مـعـادن، خصـوصـی سـازی و اخـراج و بـیـکـارسـازی، 
انـتـقـال تـجـارب و .  عرصه مبارزه کارگران معادن با دولت و کارفرماھا میباشـد

درسھای اعتصابات مداوم دو دوره از اعتصابات کارگران بافق به کـارگـران ایـن 
معادن بر قدرت و توان و رشد اعـتـصـابـات کـارگـری مـیـفـزایـد و زمـیـنـه ھـای 
اعتصابات سراسری در سطح چند معدن در استان یزد و اعتصابـات سـراسـری تـر 

 . در سطح چندین معدن در سطح سراسری را فراھم خواھد کرد
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 اعتراضات 
 

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی برای 
 دومین روز متوالی

ـابـل وزارت  ١٠٠٠ :  شھریور ١٧  ـق ـانـی م ـیـش دبسـت  مـربـی پ
ـنـدگـان بـه صـدور  .  آموزش و پرورش تجمع کردند  تجمع کـن

ـانـون   ـانـی، اجـرا نشـدن ق ـیـش دبسـت بخشنامه اخراج مربیان پ
تعیین تکلیف آنان، استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجـه  
استخدامی و توھین عسگری آزاد، معاون توسعه مدیریـت و  

کـه  ( سرمایه انسانی رییس جمھور در صحن علنی مـجـلـس  
 .اند   معترض ) سواد خوانده بود   مربیان پیش دبستانی را بی 

 
 مربی پیش دبستانی ٥٠٠تجمع اعتراضی 

 مقابل نھاد ریاست جمھوری 
ـاسـت  ٥٠٠ :  شھریور ١٦   مربی پیش دبستانی مقابل نـھـاد ری

تجمع کنندگان  به بیـش از دو سـال  . جمھوری تجمع کردند 
بالتکیفی خود برای استـخـدام در وزارت آمـوزش و پـرورش  

ـانـی  .  اند   اعتراض می کرده  ـیـش دبسـت ـان پ ـی : یکی از مـرب
ـیـش  ٣٠ معترضان به نمایندگی از حداقـل  »  ھـزار مـربـی پ

ـامـه اخـراج   دبستانی کل کشور در واکنش به صـدور بـخـشـن
ـیـف ایـن   مربیان پیش دبستانی، اجرا نشدن قانون تعییـن تـکـل
مربیان، استنکاف دولت از تخصیص ردیف بودجه استخدامـی  
و توھین آقای عسگری آزاد، مـعـاون تـوسـعـه مـدیـریـت و  

کـه    -سرمایه انسانی رییس جمھور در صحن علنی مجلـس  
ـانـی را بـی سـواد خـوانـده بـود   تـجـمـع    -مربیان پیش دبست

ـا سـر دادن شـعـارھـایـی نـظـیـر   .«اند   کرده  تجمع کننـدگـان ب
نـه آزمـون نـه  »،  «گن وزیر عادل، چرا ز مـا غـافـل؟   می »

ـیـن    مـربـی مـی »و   «تبصره، استخدام حـق مـنـه  مـیـرد تـوھ
به بیش از دو سال بالتکیفی خود برای اسـتـخـدام   «پذیرد   نمی 

 .اند   در وزارت آموزش و پرورش اعتراض می کرده 
 

 تجمع کارگران البرز غربی 
ـانـدار  :  شھریور ١٦  ـا سـفـر اسـت کارگران البرز غربی ھمزمـان ب

ـابـل درب   ـق گیالن و ھیئت ھمراه به مـنـطـقـه عـمـارلـو در م
ورودی معدن تجمع کردند و خواستار دریافت دو مـاه حـقـوق  

 .معوقه خود شدند 
 

  «نگین سبز خاورمیانه»تجمع کارگران 
 «نگین سبز خاورمیانـه »نفر از کارگران  ٨٠ تجمع : شھریور ١٥ 

ـادر و  ٣ در اعتراض به تعویق   ـن  ماه حقوق  مقابل اداره کل ب
 .کشتیرانی اھواز 

  
  اعتصاب کارکنان واگن پارس

ـقـه :   شھریور ١٣  ـای    اجرای طرح طـب ـنـدی مشـاغـل و مـزای ب
کارکنان، عدم مدیریت صحیح و نامنظم بودن پرداخت حـقـوق  
از جمله مطالباتی است  که کارگران برای تحقق آنھا دسـت  

 درصد حقوق تیـر مـاه  ٣٠ در حال حاضر  . به اعتصاب زده اند 

 درصد حقوق مرداد ماه ھنوز پـرداخـت نشـده  ١٠٠ و ھمچنین  
  ١٠٠  تا یک میلیـون و  ٨٠٠ دریافتی کارگران بین  .  است 

 .ھزار تومان است 
 

 تجمع  کارگران شھرداری 
زابل؛ تجمع دو روزه کارگران خدماتی شـھـرداری  :  شھریور ١٢ 

ھای اداری منطقه زابـل در    در مقابل فرمانداری و چند نھاد 
 . ماه حقوق معوقه ٢ اعتراض به  

 
تمامی کارگران بازداشتی معدن بافق آزاد 

 شدند
ـافـق از  :  شھریور ١٢  کارگر بازداشتی مـعـدن سـنـگ آھـن ب

،  «محـمـدحسـن تشـکـری ».  یزد آزاد شدند  «خلد برین »زندان  
ــی » رضــا  »،  «کــاظــم کــارگــران »،  «مــحــمــد تشــکــری   عــل

 کـارگـر  ٦ ،  «ایـرانـی »و   «زاده   رضـا خـواجـه »،  «دھستانـی 
. انـد   بازداشتی معدن سنگ آھن بافق دقایقی پیش آزاد شـده 

بـر خـالف  : ھمسر یکی از بازداشت شدگان در این باره گـفـت 
ـا   قرار قبلی، محمدحسن تشکری، رئیس شورای شھر بافـق ب

ـا قـرار  ٧٠ قرار کفالت    میلیون تومانـی و سـایـر کـارگـران ب
 .اند    میلیون تومانی آزاد شده ٥٠ کفالت  

 
تجمع کارگران ماشین لنت بھمراه خانواده 

 ھایشان 
ـنـت  » نفر از کـارگـران کـارخـانـه  ١٥ :  شھریور ١٢  مـاشـیـن ل

شـان در اعـتـراض بـه اخـراج و    ھـای   به ھمراه خانواده  «سمنان 
ـان   ـابـل فـرمـانـداری شـھـرسـت ـق مطالبات حقوقی معوقه در م

ـان  کـه از سـوی کـارگـران  .   سمنان تجمع کردنـد  در جـری
ـفـر از   اخراجی کارخانه ماشین لنت صورت گـرفـت، چـنـد ن

ـتـرضـیـن    کارگران رسمی کارخانه به ھمراه خانواد  ھایشان، مـع
ـا فـرمـانـدار شـدنـد  ـار دیـدار ب . را ھمراھی کردنـد و خـواسـت

 نفر از کارگران قرار دادی کـارخـانـه  ٢٢ کارفرما اول شھریور  
ـیـش از   ـاری پ ـامـه اجـب ـابـل تـعـھـد ن را به دلیل آنکه در مق

کـارفـرمـا در  .  امضای قرارداد مقاوت کرده بودند اخراج کرد 
ـاتشـان   ـب این نامه حق اعتراض از کارگران را در مقابل مـطـال
ـامـه   محدود کرده بود و از کارگران می خواست این تعـھـد ن

تـعـدادی از کـارگـران  .  را امضاء کنند و به آن پایبند باشنـد 
ـاچـار   ـا تـرس از اخـراج ن قراردادی که امنیت شغلی ندارند ب

ـنـد امـا    شده  اند تعھد نامه ساختگی کارفرما را امضـاء کـن
 نفر از کارگران راضی به این کار نشدند و از کار اخـراج  ١٢ 
ـفـر از کـارگـران قـرار دادی  ٦٠ از سـال گـذشـتـه  .  شدند   ن

ـقـه،  .  اند   کارخانه بدون دلیل، اخراج شده  ـا سـاب و این کارگران ب
ـافـت   ھمانند کارگران شاغل در کارخانه، ھنوز موفق بـه دری

 .اند   مطالبات معوقه خود نشده 
ـات کـارگـران  :  مطالبات کارگران ماشین لنت  ـب مجموع مطـال

ـاداش و  ١٥   ماه است که باید به ازای  حقوق، سـنـوات و پ
  بـه کـارگـران پـرداخـت  ٩٣  و  ٩٢ ،  ٩١ ،  ٩٠ عیدی سالھای  

 . شود 
 

 اعتصاب اخطاری کارگران پتروشیمی فجر
 کارگر پتروشیمی فجر در اعتراض به عـدم  ٥٠ :   شھریور ١٠ 

پرداخت حقوق  و مزایای پرداخت نشده چند ساعت دسـت از  
در پی اعتراضات  کارگران پتروشیـمـی فـجـر  .  کار کشیدند 

ـیـمـانـی ایـن مـجـمـوعـه  ٩٠ در سال   ، شماری از کـارگـران پ
ـان بـر خـالف   ـای آن قرارداد مستقیم شدند اما حـقـوق و مـزای

از زمـان  .  ھای داده شده تغییر محسوسـی نـکـرده اسـت   وعده 
تبدیل قرارداد  کارگران، حق بدی آب و ھوا، حق ارتفاع، حـق  

در ایـن  .   در فیش حقوقی آنھا محاسبه نشده است ... جذب و 
ـنـد؛ اگـر قـرارداد    تجمع اعتراضی کارگران معترض می  گـوی

ھای شرکت پیمـانـکـاری رامـپـکـو    مستقیم ھستند چرا لباس 
ـنـد و اگـر    کنند و برای این شرکت کار مـی   رابر تن می  کـن

ـایـی کـه ایـن شـرکـت   زیر نظر رامپکو ھستند، چرا از مـزای
 دھد، محروم ھستند؟    پیمانکاری به کارگران می 

 
کارگران سیمان لوشان در ازای واگذاری 

 خواھند معدن، شغل می
ـلـی  ٥٥ اخراج  :   شھریور ١٢  ـیـجـه تـعـطـی  نفر از کارگران در نت

معادن سنگ آھک سیمان  .  معدن سنگ آھن سیمان لوشان 
لوشان به شرکت سیمـان خـزر واگـذار مـیـشـود و کـارگـران  
. نگرانند که این واگذاری بدون انتقال کـارگـران انـجـام شـود 

ـفـرکـه  ١٥٠  کارگر این واحـد  ١٨٠ سال گذشته از مجموع    ن
 «خوشایند خـزر »تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری بنام  

  ٣١  کارگر و  ٧٦  تیر ماه،  ٣١ در تاریخ  (بودند در دو مرحله  
کـارگـران خـواھـان   .  انـد   اخـراج شـده )   کارگر ٧٤ شھریور ماه،  

 . شان پس از انتقال معدن ھستند   حفظ شغل 
  

تجمع مربیان پیش دبستانی وارد روز سوم 
 شد
ھزار نفر از مربیان پیش دبستانی که تعدادی از  :   شھریور ١١ 

 بـرای سـومـیـن روز    انـد،   ھا به تھران آمـده   آنھا نیز از شھرستان 
ـان  .  انـد   متوالی مقابل نھاد ریاست جمھوری تجمع کـرده  ـی مـرب

ـا   پیش دبستانی در اعتراض به بالتکلیفی وضعیت خـود و ب
ـار بـرگـزاری   تجمع در مقابل نھاد ریاست جـمـھـوری خـواسـت
آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی و نیروھای شـرکـتـی  

 و بستن این پرونده یک بار برای ھمیشه شدند 
 

تجمع اعتراض آمیز مربیان پیش دبستانی 
 مقابل آموزش و پرورش خراسان شمالی

ـان  :  شھریور ١١  ـتـی شـھـرسـت مربیان پیش دبستانی مدارس دول
بجنورد در حرکتی اعتراض آمیز مقابل اداره کـل آمـوزش و  

حاضرین در ایـن تـجـمـع  . پرورش خراسان شمالی تجمع کردند 
ـفـی و بـرگـزار نشـدن آزمـون   ـی دلیل اعتراض خود را بـالتـکـل

 .استخدامی معلمان پیش دبستانی عنوان کردند 
  

 اعتراض دانشجویان
ـلـم دانشـگـاه  ٢٠٠   ھزار تومان از حقوق دانشجویان تربیـت مـع

پردیس ک ردستان کسر و دانشجویان این تصمیـم مسـئـوالن را  
ـان  ٧٠ .  کننـد   عنوان می "  دریافت بزور پول "   تـن از دانشـجـوی

شـان از    معترض این دانشگاه به دلیل کسری بخشی از حقوق 
ی داخلی دانشگاه تجـمـع    سوی مسئوالن دانشگاه در محوطه 

ـار پـرداخـت کـامـل حـقـوق  شـان    اعتراضی را برگزار و خواسـت
ـا  .  بودند  یکی از فعاالن دانشجویی سنندج طی گفتگویـی ب

دانشجویان تربیت معلم به عـنـوان  :  خبرنگار ک ردپا اعالم کرد 
ـنـد و    پرسنل رسمی وزارت آموزش و پرورش به شـمـار مـی  آی

ـان ایـن  .  شان کامل پرداخت شود   باید حقوق  به گفته دانشـجـوی
 ھـزار  ٢٠٠ رغم اینکه مسئوالن دانشگاه پردیس    دانشگاه، علی 

ـقـدی را   تومان از حقوق دانشجویان را کسر نـمـودنـد، وجـه ن
ـبـه مـی "  ھـدیـه " تحت عـنـوان   ـان مـطـال ـنـد   از دانشـجـوی . کـن
دانشجویانی که این وجه نقدی را بـه  :  گویند   دانشجویان می 

ھـای درس    دانشگاه پرداخت ننمایند، اجازه شرکت در کـالس 
 .شود   به آنھا داده نمی 

ـان طـی دوسـال گـذشـتـه    دانشجویان دانشگاه پردیس ک ردست
چندین بار به نشانه اعتراض به وضعیـت خـوابـگـاه و سـلـف  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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دانشگاه تجمع اعتراضی را برگزار و دست به اعـتـصـاب زده  
اکـنـون غـذاھـای    بودند به گفته دانشجویان، این دانشگـاه ھـم 

پز شده، خروش لپه را به نرخ مـاھـی و    نظیر سیب زمینی آب 
 .فروشد   ھای تھران به آنھا می   کباب رستوران 

 
 اعتراض کارگران ساوه 

کارگران در اعتراض به عملکرد اتحادیه اسکـان  :   شھریور ١٧ 
در  )  ھای مسـکـن کـارگـران ایـران   اتحادیه مرکزی تعاونی ( 

ـار  .  مقابل فرمانداری ساوه و زرندیه تجـمـع کـردنـد  و خـواسـت
 .  ساله شان در تحویل مسکن شدند ٦ خاتمه بالتکلیفی  

 
اعتصاب کارگران در شھرک صنعتی 

 صفادشت استان البرز
ـادشـت  :  شھریور ١٥  کارگران شاغل در شھرک صنعـتـی صـف

ـبـود آب و پـرداخـت نشـدن   در استان البرز در اعتراض به کم
ماه حقوق عقب افتاده در مقابل کارگاھھا و کـارخـانـه ھـا  ٢ 

 .در این شھرک، اعتصاب کردند 
 

 اعتصاب کارگران شرکت بام تھران
کارگران شرکت بام تھران در اعتراض به پـرداخـت  :  شھریور ١١ 

کـارگـران  .  ماه حقوق عقب افتاده  اعتصاب کرده انـد ٣ نشدن  
اعالم کردند تا پرداخت نشدن حقوق ماھھای گـذشـتـه دسـت  

 .از اعتصاب بر نمی دارند 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 ماه حقوق ٤ھزار کارگر پروفیل ساوه 

 اند نگرفته
ـبـھـشـت،   کارگران کارگران پروفیل ساوه  حقوق مـاھـای اردی

 . خرداد، تیر و مرداد سال جاری را از کارفرما طلب دارند 
 

 ماه گذشته ٣کارگران پتروالکتریک در 
 اند حقوق نگرفته

ـیـش از   ـفـر از کـارگـران شـرکـت  ١٠٠ حقوق و مزایای ب  ن
ـاکـنـون پـرداخـت نشـده   پتروالکتریک از خرداد مـاه امسـال ت

 .است 
 

 ماه حقوق١٣عدم دریافت 
 مـاه حـقـوق  ١٣ کارگران مـعـادن سـنـگ سـیـمـان لـوشـان  

 .اند   نگرفته 
 

فرش  سنگ»مطالبات معوقه حقوقی کارگران
 «قرمز

از بھمن ماه سال گذشته که شـرکـت سـنـگ فـرش قـرمـز  
ـفـر از  ٢٠ تعطیل اعالم شده است، معوقات حقوقی حـدود    ن

ـنـوز پـرداخـت نشـده اسـت  . کارگران شاغـل در کـارخـانـه ھ
 .  ماه است ٨  تا  ٢ مطالبات معوقه حقوقی کارگران  بین  

 
 اند  ماه حقوق نگرفته٧کارگران شھداب 

کارخانه شھداب عالوه بر حقوق، سھم حق بیمـه کـارگـران را  
 تا پایان اردیبھشت ماه سال جـاری  ٩٢ نیز از اول آذر ماه سال  

کارفرما با تھدید بـه اخـراج مـانـع پـی  .  پرداخت نکرده است 
 . گیری مطالبات  کارگران شده است 

 
ماه حقوق کارگران شرکت ٤عدم پرداخت 

 زدایی پتروپارت نمک
 کـارگـر  ٧٠ زدایی شرکت پتروپارت که    کارگران پروژه نمک 

ـنـھـا حـقـوق  ٣٠ رسمی و   ـنـد، امسـال ت  کارکر پیمانی ھسـت
پیـش از ایـن، کـارگـران در  .  اند   فروردین ماه را دریافت کرده 

ـا   ـافـت  ٩ سال گذشته نیز حقـوق خـود را ب ـاخـیـر دری  مـاه ت
 .کردند که در اعتراض اقدام به اعتصاب کرده بودند   می 

  
 اخراج و بیکارسازی

 
  ھزار تحصیل کرده بیکار در لرستان ١٣٠

 ھـزار  ١٤٠  تا  ١٣٠ لرستان حائز رتبه اول بیکاری است و بین 
 .تحصیل کرده بیکار دارد 

 
 

حقوقھای پرداخت نشده کارگران در 
 ھمدان

ھای تولیدی در استان ھمدان حقوق کارگران خـود    برخی واحد 
ـان ھـمـدان . اند    ماه پرداخت نکرده ٧  تا  ٢ را بین    -کارگران اتـوب

ـنـد   کـارگـر  ٣٠ .  ساوه از جمله کارگرانی حقوق نگرفته ھست
ـافـت نـکـرده ٥ این شرکت،   در  . انـد    ماه اسـت کـه حـقـوق دری

 .شود   حالیکه عوارض این اتوبان ھمیشه از رانندگان اخذ می 
 

 کارگر بدلیل اعتراض٢٠اخراج 
جـاری    زدایی پتروپارت، در طـول سـال   کارفرمای پروژه نمک 

دلیل اعـتـراض     کارگر اھل شھرستان ھفتکل را به ٢٠ بیش از  
 .اخراج کرده است 

 
پایمال کردن آشکارحقوق کارگران 

 !درھمدان
ھـای دسـتـه    پرداخت نکردن به موقع حقوق کـارگـران، اخـراج 

ـاشـی    جمعی کارگران، قرارداد  ھای سفید امضاء و حـوادث ن
 .از کار درھمدان خبرداد 

ـاشـی از کـار  در   ـزایـش حـوادث ن این گزارش حاکی از اف
 کـارگـر  ٤ تنھا در طول مدت یک ماه  . شھرستان ھمدان است 

ھای تولیدی شھرستان ھمدان براثر این حـوادث فـوت    در واحد 
 .اند   کرده 

ـان قـرار  ٩٥ بنابھمین گزارش،بیش از    درصـد کـارگـران اسـت
 .دادی ھستند 

  
 

 ناامنی محیط کار 
 

 کارگر جانباخته اند٤در یک ماه 
ـنـھـا در   افزایش حوادث ناشی از کار  در شھرستان ھمدان ، ت

ـیـدی     کـارگـر در واحـد ٤ طول مـدت یـک مـاه   ھـای تـول
ـا امـنـی   ـاشـی از کـار و ن شھرستان ھمدان براثر  حـوادث ن

 .مخیط کار جانباخته اند 
  

 مرگ تلخ دو کارگر در عمق چاه
یکی از کارگران مشغـول کـار در عـمـق  .  تھران :  شھریور ١٤ 

چاه بوده که به دالیل نامعلومی دچار بی حالی شـده و بـه  
دنبال آن کارگری دیگر نیز برای کمک بـه وی بـه عـمـق  

ھـر دو کـارگـر در  .  چاه رفته  و او ھم بی حال شـده اسـت 
ـان  .  عمق چاه جانباخته اند  ھر دو کارگر تبعه کشور افغانسـت

  سال سن داشتند ٢٨ بوده و حدود  
 

شده حوادث   درصد کارگران کشته١٠تنھا 
 کاری سال قبل بیمه بودند

 درصد از کشـتـه شـدگـان  ١٠ بر اساس آمار وزرات کار تنھا  
ـامـیـن  )  ٩٢ سال  ( حوادث کاری سال قبل   زیر پوشش بیـمـه ت

ـیـمـه  . اجتماعی قرار داشتند  عمده کارگران کشته شده فاقـد ب
 .اعالم شده  «کارگران ساختمانی »
 

 ای به کام مرگ کشیده شد   ساله٣١جوان 
ـنـگ گـاز در سـکـوی گـازی در     ١٥٠ صدای انفجار شل

توجه ھمه کـارمـنـدان  ) استان بوشھر ( «دیر »کیلومتری بندر  
ـبـل، رامـیـن  . سکو را جلب کرد  ـقـه ق ـی   ٣١ کمتر از چند دق

ساله دستور استارت پمپ را داده بود و کـمـی بـعـد صـدای  
 !انفجار گاز و پس از آن، مرگ رامین 

 
تن بر اثر گاز گرفتگی و حفر چاه ٤مرگ 

 در رودان ھرمزگان
ساعاتی قبل از حادثه چھار نفر که جھت حفر چاه به داخـل  
آن رفته بودند دچار گاز گرفتگی شده و موفق به خـروج از  

 .داخل چاه نشده اند 
 

 کارگران
 

 پایان اعتصاب غذای بھنام ابراھیم زاده
! ھای شریـف و آزاده   ھای کارگری ، انسان   کارگران ، تشکل 

ـام    ھای قبلی   ھمانگونه که در اطالعیه  ـن  کمیته دفـاع از بـھ
ـیـم زاده از روز   ـام ابـراھ   ١٧ ابراھیم زاده اعالم کرده بودیم بھن

مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده بود و بعد از اعـتـصـاب  
غذا ھم به زندان رجایی شھر تبعید شد ، بھنام به خاطر عـدم  

ـیـد    پاسخگویی به خواسته  ـبـع ھایش از سوی مسئول زندان و ت
 شھریور ماه اعتصـاب  ١٠ به زندان رجایی شھر از روز دوشنبه  

ـبـه     ١٢ غذای خشک را شروع کرده بود که روز چـھـار شـن
ـاسـی  ١٢ شھریور مسئوالن زندان بھنام را به بند   ـنـد سـی  که ب

باشد انتقال دادند و بھنام ھم بـه اعـتـصـاب غـذای خـود    می 
کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضـمـن تشـکـر از  .  پایان داد 

ھای شریـف و    ھای کارگری و انسان   ھا و سازمان   تمام تشکل 
ـبـود   آزاده در داخل و خارج ایران که در ایـن مـدت بـرای بـھ

ـان    شرایط بھنام تالش کردند اعالم می  ـایـد ھـمـچـن دارد که ب
ـیـن کـارگـری    متحد و یک صدا برای آزادی تمامی  ـال  فـع
 .زندانی و کارگران زندانی تالش کنیم 

 ١٣٩٣ چھاردھم شھریور ماه  
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
 :تھران و حومه

پیروزی بزرگ کارگران شریف معدن بافق را صمیمانـه شـاد  
 گوییم   باش می 

ـیـروزی دادخـواھـی    زحمت  کشان عدالت طلب شرکت واحـد پ
ـافـق را   بزرگ کارگران شریف اعتصابی معدن سنگ آھن ب

شـان و ھـمـه    ھای گرامی متحصن و یاران   به ایشان و خانواده 
ـاش   ـانـه شـاد ب ـیـم مردم عدالـت دوسـت ایـران و جـھـان صـم

آنھا ھمراه با این شاد باش از جـامـعـه کـارگـری  .  گویند   می 
ـانـه دعـوت    آگاه و زحمت  کش معدن سنگ آھن بافـق دوسـت

ـزرگ    می  کنند برای پاسداری از دستاوردھای این پیروزی ب
ـادیـن   ـی ـن ـایـه حـقـوق ب و نگھبانی بھتر از حقوق خـویـش بـر پ

ھر چـه زودتـر   «منشور جھانی حقوق سندیکایی »کارگری  
ـنـد  ـقـل کـارگـری خـود را تشـکـیـل دھ . سنـدیـکـای مسـت
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 -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه 
 ٩٣ شھریور  

 
فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق 

 :بشر وسازمان جھانی مبارزه با شکنجه
به حبس خودسرانه بھنام ابراھیم زاده و 

تمام فعاالن سندیکایی زندانی دیگر پایان 
 !دھید

فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حـقـوق  
برنامه نـظـارت بـر  ) ٢٠١٤ سپتامبر  ٤  (١٣٩٣ شھریور  ١٣ بشر  

ـامـه مشـتـرک   حمایت از مـدافـعـان حـقـوق بشـر، کـه بـرن
 (FIDH) «فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشـر »
اسـت،   (OMCT) «سازمان جھانی مبارزه با شکنـجـه »و   

اطالعات تازه ای دریافت کرده و از شـمـا درخـواسـت مـی  
اطـالعـات  .  کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید 

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طـریـق  :  تازه 
عضـو  (  (LDDHI)جامعه دفاع از حـقـوق بشـر در ایـران  

از تداوم حبـس  )  فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر 
) اسـد ( خودسرانه و محرومیت از مراقبت پزشکی آقای بھنام  

ـیـگـیـری ایـجـاد تشـكـل ھـای   ـتـه پ ابراھیم زاده، عضو کمی
 حـکـم  ١٣٨٩ كارگری و فعال حقوق کودک، که از خرداد  

جـامـعـه  .  پنج سال زندان خود را می گذراند، مطلع شده است 
دفاع از حقوق بشر در ایران ھمچنین از آزار قضـایـی، حـبـس  
ـاره   خودسرانه، بدرفتاری و محرومیت از مراقبت پزشکی در ب

ـا بـه  )  ١ . ( دیگر فعاالن سندیکایی زندانی خبر داده اسـت  ـن ب
ـیـم زاده، کـه در حـال   ـام ابـراھ ـن اطالعات دریافتی، آقای بھ
حاضر در زندان رجایی شھر در حبس است، به شدت نیازمـنـد  

ــد و  .  مـراقــبـت پــزشـکــی اسـت  او دچــار سـردردھــای شـدی
ـزشـکـی مـحـروم   مشکالت کلیه و روده است و از مراقبـت پ

مسوؤالن بارھا آقای ابراھیم زاده و خـانـواده او را  .  مانده است 
ـیـم زاده طـی  .  مورد آزار قرار داده اند  برای نمونه، آقای ابـراھ

حمله بی رحمانه ماموران زندان و ماموران امنیتی دیـگـر بـه  
(١٣٩٣  فـروردیـن  ٢٨  زندان اوین در تاریخ  ٣٥٠ زندانیان بند  

. به شدت مورد ضرب و جرح قرار گـرفـت )  ٢٠١٤  آوریل  ١٧ 
 وزارت اطـالعـات  ٢٠٩ سپس او را در سلول ھای انفرادی بند  

  ١٧ (  خـرداد  ٢٧ در زندان اوین حبس کردند؛ گویا در تاریـخ  
ـلـی  ٣٥٠ او را مدت کوتاھی به بند  )  ژوئن   بازگرداندند و خی

  ٨ در تاریخ  .   بردند ٢٠٩ زود دوباره به سلول ھای انفرادی بند  
نیروھای امنیتی با آزار رسـانـی بـه خـانـواده  )   ژوئن ٢٩ (تیر  

ـازرسـی قـرار دادنـد، و   ـزل خـانـوادگـی او را مـورد ب او، من
ـا   کامپیوتر و وسایل دیگر و مدارک شناسایی و بانکی را ب

در حدود ھمان تاریخ، اتھـام ایـجـاد اغـتـشـاش در  .  خود بردند 
او در اعـتـراض بـه ایـن  .  زندان به آقای ابراھیم زاده تفھیم شد 

دسـت بـه اعـتـصـاب  )   اوت ٨ (  مرداد  ١٧ رفتارھا، در تاریخ  
)  اوت ١٤ (  مرداد  ٢٣ در پی آن، مسوؤالن در تاریخ  . غذا زد 

ـاده رجـایـی شـھـر   ـت او را به طور غیرقانونـی بـه زنـدان دوراف
ـیـدتـی   منتقل کردند و در آنجا او را به جای بند  زندانیان عـق
. دیگر در بند  مخصوص زندانیان خـطـرنـاک زنـدانـی کـردنـد 

آقای ابراھیم زاده در پی بدتر شدن وضعیت جسمانـی اش بـه  
بھداری زندان منتقل شد، اما در آنجـا مسـوؤالن زنـدان او را  
تھدید کردند که اگر به اعتصاب غذای خود ادامه دھـد بـه  

ـیـم زاده کـه  .  سلول انفرادی فرستاده خواھـد شـد  آقـای ابـراھ
ـاری نـدارد، بـه   ـت ـا ایـن بـدرف ھیچ راه دیگری برای مقابله ب
ـزشـکـی   ـبـت پ اعتصاب غذای خود ادامه داده و خواھان مراق

در عـیـن  .  مناسب وکافی و بازگشت به زندان اوین شده است 
ـامـبـر ١ (  شھریور  ١٠ حال، او اعالم کرده که از تاریخ   ـت ـپ )  س

بدون آب و نوشیدنی ھای  ( دست به اعتصاب غذای خشک  
ـامـه  .  خواھد زد و لب ھای خود را خـواھـد دوخـت )  دیگر  بـرن

ـادآوری مـی کـنـد   نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ی
 فعال دیگر کارگری و سندیکایی در حـال  ١٥ که دست کم  

ـز   ـی حاضر در ایران در زندان به سر می برند و شماری دیگـر ن
 فـعـال  ١٥ از این  .  با حکم ھای درازمدت زندان روبرو ھستند 

ـ آقای رضا شھابی زکریا، صندوقدار سندیکـای  :  سندیکایی 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، حکـم شـش  
سال زندان خود را می گذرانـد و پـس از اعـتـصـاب غـذای  

ـاریـخ     ١ (  خـرداد  ١١ طوالنی به علت انتقال غیرقانونی در ت
ـیـه ١٢ (  تیر  ٢١ به زندان رجایی شھر، در تاریخ  )  ژوئن  )  ژوئ

ـتـه پـی  »به بیمارستان منتقل شد؛ ـ دو تن دیگر عضو   ـی كـم
ـان شـاھـرخ  :  ھستند  «گیری ایجاد تشكل ھای كارگری  ـای آق

، مـحـمـد جـر احـی  )  سال و شش ماه زنـدان ١١ حکم  (زمانی  
، و ھـر دو در عـیـن حـال از اعضـای  )  سال زندان ٥ حکم  ( 

موسس سندیکای کارگران  نقاش و تزیینات؛ ــ دسـت کـم  
کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشـکـل ھـای  »پنج تن عضو  

 سـال  ٢ حـکـم  ( آقایان یوسف آب خرابات  :  ھستند  «کارگری 
، واحـد سـیـده  )  حکم سـال زنـدان ١ (؛ محمد موالنایی  ) زندان 

) حکم یک سال زنـدان ( ، افشین ندیمی  )  سال زندان ٢ حکم  ( 
ـاریـخ  ( و غالب حسینی    مـرداد  ٢٧ حکم شش ماه زندان از ت

ـز عضـو  )  اوت ١٨ برابر با   ـی ـنـج تـن ن کـانـون  »؛ ـ و حداقل پ
  ٤ حکـم  (آقایان محمود باقری  : ھستند  «صنفی معلمان ایران 

 سـال  ٦ حکم  ) ( بداغی (، رسول بداقی  )سال و شش ماه زندان 
؛ مھـدی فـراحـی  )  سال زندان ٦ حکم  ( ؛ محمد داوری  ) زندان 

ـتـه  ٣ حکم  ( شاندیز   ـی  سال زندان؛ که در عین حال عضـو كـم
و عـبـدالـرضـا  )  پی گیری ایجاد تشكل ھای كارگری است 

؛  ـ فـعـال حـقـوق کـودک و  )  سال زندان ١٥ حکم  (قنبری،  
 مـرداد  ٢٥ سندیکایی، آقای علیرضا کرامتی راد، در تاریخ  

برای گذراندن حکم سه ماه زندان به اتھام اھـانـت  )   اوت ١٦ ( 
به رھبر به زندان رجایی شھر رفت؛ ـ به عـالوه، یـک فـعـال  
دیگر کارگری و فعال حقوق کودک، آقای سعید شـیـرزاد،  

در شھر تبریز در شمـال غـربـی  )  ژوئن ٢ ( خرداد  ١٢ در تاریخ  
ـازداشـت   ایران بازداشت شد، و مدت دو ماه از دلیل و مکان ب

  ٦ (  مـرداد  ١٥ سرانجام، در تاریخ  . او اطالعی در دست نبود 
 وزارت اطـالعـات در  ٢٠٩ گزارش شد که او را به بند  )  اوت 

او ھنوز در آنجا در حبس است و  .  زندان اوین منتقل کرده اند 
ـیـغ   ـل ـب ـیـت و ت اتھام گردھمایی و تبانی برای اقدام علیه امـن

فعاالن سندیکایی زنـدانـی  .   علیه نظام به او تفھیم شده است 
ـفـی از   ـل اغلب با مجازات ھای اضافی به شکل ھای مـخـت

ـنـد  آقـای  .  آزار و محرومیت از مراقبت پزشکی مـواجـه ھسـت
ـز در اواخـر خـرداد   بـه طـور  )  اواسـط ژوئـن ( فراحی شـانـدی

ـان بـداغـی  .  غیرقانونی به زندان رجایی شھر منتقل شـد  ـای آق
، جر احی، ندیمی، آب خرابات و موالنایی به مراقبـت  ) بداقی ( 

پزشکی نیاز مبرم دارند ولی به طـور مـنـظـم از آن مـحـروم  
ـیـه  .  ھستند  به عالوه، با اقدامی رایج، اتھام ھای تازه ای عـل

ـیـم   ـان ابـراھ ـای شماری از فعاالن سندیکایی زندانی از جمله آق
ـان رسـیـدن  )  بداقی (زاده و بداغی   مطرح شده تا پس از به پای

گذشته از ایـن،  .  محکومیتشان از آزادی آنھا جلوگیری شود 
ـنـگـی بـرای ایـجـاد   احکام زندان علیه اعضای کمیته ھمـاھ
ـان حسـن رسـول نـژاد، جـمـال   ـای تشکـل ھـای کـارگـری آق
ـیـم   ـاسـم مصـطـفـی پـور، ابـراھ میناشیری، ھادی تنومند، ق
مصطفی پور، و محمد کریمی تایید شده است و آنھا ممـکـن  

بـعـضـی از  .  است به زودی دستگیر شوند و به زنـدان بـرونـد 
ـنـگـی بـرای ایـجـاد تشـکـل ھـای   ـتـه ھـمـاھ ـی اعضای کم
ـلـمـان   ـفـی مـع کارگری و  نیز بعضی از اعضای کانون صن

ـیـجـه   ایران به حکم ھای زندان محکوم شده اند و در انتظار نت
ـنـی،   ـان خـالـد حسـی ـای تجدید نظر به سر می برند، از جمله آق
ـیـرضـا   ـنـگـرودی و عـل علی اکبر باغانی، محمود بھشتی ل

 «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعـان حـقـوق بشـر .  ھاشمی 
ـام   ـن نگرانی شدید خود را از تداوم حبس خـودسـرانـه آقـای بـھ
ـزشـکـی   ابراھیم زاده، وخامت حال و محرومیت او از مراقبت پ
ـاال ابـراز مـی   و آزار و حبس فعاالن سندیکایی نامبرده در ب

ـاده از آزادی  .  کند  این فعاالن سندیکایی فقط به خاطر استف
ـاق حـقـوق   ـث بیان، آزادی گردھمایـی و تشـکـل کـه در مـی
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و میثاق بین المللـی حـقـوق  
مدنی و سیاسی ـ که ایران عضو متعاھـد آنـھـاسـت ــ و در  
کنوانسیون ھای مربوطه سازمان بین المللی کار تامین شـده  

 .است، مجازات می شوند 
ـتـمـردان   «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشـر » دول

ـاال   ایران را فرا می خواند تمام فعاالن سندیکایی نامبرده در ب
را آزاد کنند و با لغو اتھـام ھـا و خـاتـمـه دادن بـه احضـار،  
بازجویی و پیگرد قضایی فعاالن سندیکایی به آزار تـمـامـی  

ـامـه نـظـارت از  :  اقدام ھای درخـواسـتـی .  آنھا پایان دھند  بـرن
ھمگان می خواھد با نوشتن نامه به دولتمردان ایـران از آنـھـا  

تحت ھر شرایطی، سالمت روحی و جسمانی آقـای  : بخواھند 
ـاال و   بھنام ابراھیم زاده، ھمه فعاالن سندیکایی نامـبـرده در ب
ـنـد؛   ـیـن کـن تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایـران را تضـم
ـیـم زاده، جـر احـی   ـان ابـراھ ـای مراقبت پزشکی کافی برای آق
موالنایی، ندیمی، آب خرابات و تمام دیگر مـدافـعـان حـقـوق  
بشر در زندان تامین کنند؛ فوری و بدون قید و شـرط تـمـام  
ـاال و تـمـام دیـگـر مـدافـعـان   فعاالن سندیکایی نامبرده در ب
ـیـه   ـب ـن حقوق بشر زندانی در ایران را که حبس آنھا به قصـد ت
آنھا به خاطر فعالیت ھای حقوق بشری انجام شده است، آزاد  

ـلـه در  .  کنند  ـنـده، ازجـم ـز و آزاردھ به ھرگونه اقدام تھدیدآمی
ـاال   سطوح قضایی، علیه ھمه فعاالن سندیکایی نامبرده در ب
و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دھنـد و ھـمـه  
آنھا را آزاد کنند و امکان انجام فعالیت ھای بدون مانع آنـھـا  
را در ھر شرایطی تضمین کنند؛ در ھـر شـرایـطـی اعـالمـیـه  

  ١٨ سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ  
در مجمع عـمـومـی سـازمـان  ) ١٩٩٨  دسامبر  ٩  (١٣٧٧ آذر  

 کـه مـی  ١ مـاده  :  ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه 
ھمه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروھی در  »:  گوید 

سطوح ملی و بین المللی بـرای حـمـایـت از حـقـوق بشـر و  
ـیـت   ـال آزادی ھای اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ھا فـع

 «کنند، 
ـیـرھـای  »:  که می گوید ١٢ ـ ٢ و ماده   - دولت باید کلیه تـدب

الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از ھـمـه افـراد  
به صورت فردی و گروھی در برابر خشونت، تھدید، اقدامات  
ـا   تالفی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونـی، فشـار ی
ـاده مشـروع و   ـف ھرگونه اقدام خودسـرانـه دیـگـر در پـی اسـت
قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین  

ـنـد کـه حـقـوق بشـر و   «گردد؛  در ھر شرایطی تضمیـن کـن
آزادی ھای اساسی مطابق با موازین بین المللی حقـوق بشـر  
و عھدنامه ھای بین المللی که ایران نیز مـتـعـاھـد آنـھـاسـت  

 .رعایت خواھند شد 
 

کارگران فوالد زاگرس در پی تسلیم شکایت 
به دیوان عدالت اعالم کردند ھر جا که 

الزم باشد دست به اعتراض و داد خواھی 
 خواھند زد

ــران  ــه آزاد کــارگـران ای در پــی صـدور رای اخــراج  :  اتـحــادی
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کارگران فوالد  زاگرس توسط ھیاتـھـای تشـخـیـص و حـل  
اختالف قروه که با تمسک به صرف انحالل شرکـت صـورت  
ـابـل مـجـلـس   ـق گرفته است این کارگران پس از تجمـع در م

 مـرداد مـاه و  قـول  ١٩  و  ١٨ شورای اسالمی در روزھای  
مسئولین مجلس برای پیگیری خواست ھایشان، صبح دیـروز  
با ارائه دادخواستی به شعبه دیـوان عـدالـت اداری در شـھـر  
ـان قـروه   سنندج از شرکت فوالد زاگرس و اداره کـار شـھـرسـت

این شکایت از آن رو مطـرح شـده اسـت کـه  .  شکایت کردند 
ـان   ھیاتھای تشخیص و سپس حل اختالف اداره کـار شـھـرسـت
قروه در ھمسویی با تبانی مسئولین وزارت کار با کـارفـرمـا   

صـرف انـحـالل  " و بر خالف مقررات قانونی جاری کشور بـه  
حکم اخراج ھمه کارگران این کارخانـه  "  شرکت فوالد زاگرس 

ـان ابـالغ کـرد ٢٢ را در روز   صـدور  .   مرداد ماه گذشته به آن
این رای ضد کارگری در شرایطی صورت گرفته اسـت کـه  
کارفرما در نامه خود به اداره کار مبنی بر اخراج کـارگـران،  
زیان انباشته و عدم امکان ادامه تولید را به عنوان ادله ھـای  
ـان   ـیـرغـم ادعـای زی انحالل شرکت مطرح کرده بـود امـا عـل
ـیـد از سـوی کـارفـرمـا،   انباشته و عـدم امـکـان ادامـه تـول
ھیاتھای تشخیص و حل اختالف اداره کار قـروه در آرا خـود  
بدون اشاره به احراز یا عدم احراز چنین  ادعاھایی از سـوی  
ـا عـدم اخـراج   کارفرما که میتوانست مبنای قانونی اخراج ی

رای بـه قـطـع  "  صرف انحالل شرکت " کارگران قرار بگیرد به  
ایـن  .  رابطه کاری کارگران فوالد زاگرس با کارفـرمـا دادنـد 

رویکرد ضد کارگری بدین دلیل از سوی این ھیاتـھـا اتـخـاذ  
ـان   شده است که آنان در آرا سال گـذشـتـه خـود، مـوضـوع زی
انباشته شر کت و ورشـکـسـتـگـی شـر کـت را کـه مـورد  
ـیـل عـدم احـراز   ادعای کارفرما بود بررسی کرده بودند و بدل
ـازگشـت بـکـار   اینگونه ادعاھا از سوی کارفرما رای بـه ب
کارگران شرکت فوالد زاگرس داده بودند به ھمین دلیـل ایـن  
ـنـگـونـه ادعـاھـا از   ھیاتھا در آرا جدید خود با درز گرفتن ای

با ھدف تحقق بخشـیـدن بـه خـواسـت وزارت  (سوی کارفرما  
ـیـن ایـن   ـانـی مسـئـول کار مبنی بر اخراج کارگران که در تب

رای خود را مبنـی  )  وزارتخانه و کارفرما صورت گرفته بود 
بر اخراج کارگران این شرکـت بـه صـرف انـحـالل آن، صـادر  

بنا بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  کردند 
ــم   ـی ـا تسـل ایـران، کـارگـران شـرکـت فـوالد زاگـرس دیـروز ب
ـنـدج ،   دادخواست خود به شعبه دیوان عدالت در شھرستان سـن
ـای   ـانـونـی و حـقـه خـود از پ اعالم کردند تا تحقق حقوق ق
نخواھند نشست و ھر جا که الزم باشد دست بـه اعـتـراض و  

  ١٣   –اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  .  دادخواھی خواھند زد 
 ١٣٩٣ شھریور ماه  

  
رضا شھابی راننده سندیکایی زندانی بار 

 دیگر زیر تیغ جراحی رفت
آقای رضا شھابی عضو ھیات مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران  

ـاحـیـه مـھـره  ھـای  ¬شرکت واحد که حدود دو سال پیش از ن
گردن مورد جراحی قرار گرفته بود یکبار دیگر در روز سـه  

ھـای کـمـر مـورد  ¬شنبه یازدھم شھریور ماه از قسمت مھـره 
ـاد آور مـیـشـود  .  عمل جراحی سنگین دیگری قرار گرفـت  ی

ایشان به ھنگام دستگیری و انتقال به زنـدان اویـن بـه عـلـت  
ھای کـمـر و  ¬ضربات ماموران دستگیر کننده از ناحیه مھره 

گردن شدیدا مصدوم شده و در تـمـام مـدت زنـدان مـتـحـمـل  
دردھای کشنده ناشی از این ضربات بوده و عالوه بـر آن بـه  
ـاسـب زنـدان بـه   ـامـن علت شرایط اسفناک غیر بھداشتی و ن

شـرایـط  .  ھای دستگاه گوارشی نیز مبتال شده است ¬بیماری 
ـاعـث   ـیـشـت خـانـوادگـی ب سخت و ناگوار اقتـصـادی و مـع

فشارھای عصبی و تشدید  دردھای طاقت فـرسـای ایشـان  
کش از زحمـات  ¬عموم ھمکاران این راننده زحمت .  باشد ¬می 

دلسوزانه تیم پزشکی و کارکنان شریف بیمارستان سپاسـگـزار  
خواھند ضـمـن  ¬بوده و از مسئوالن قضایی و وزارت کار می 

ـا   ـزل ت آزادی ایشان شرایط ادامه درمـان و اسـتـراحـت در مـن
ـای   بھبودی کامل و بازگشت بکار و پرداخت حقـوق و مـزای

سندیکـای کـارگـران  .  ھای زندان ایشان را فراھم نمایند ¬سال 
 ٩٣ شھریور  . شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
پایمال کردن حقوق کارگر : تھران و حومه

 !زندانی بھنام ابراھیم زاده را پایان دھید
ـان   ـای پایمال کردن حقوق کارگر زندانی بھنام ابراھیـم زاده را پ

ـلـی !  دھید   ¬بھنام ابراھیم زاده کارگر رنج کشیده کارخـانـه پ
ـاد جـاده قـم ( اتیلن مھدی آباد باقر شـھـر   ـاقـر آب واقـع در   )  ب

ـنـج سـال اسـت   محرومترین مناطق جنوب تھران نزدیک به پ
ـنـھـا فـرزنـد   که مظلومانه زنـدانـی بـوده و در دوره زنـدان ت
نوجوانش به بیماری خطرناک خونی مبتال و ھم اکنون بیش  
از دو سال است مراحل دشوار معالجه بیماری سخت خـود را  
. تحت نظر پزشکان موسسه خیریه محک تـحـمـل مـیـکـنـد 

ـتـصـادی کـمـرشـکـن و مـخـارج   عالوه بر این فشـارھـای اق
ـان و زنـدان و   ـیـمـارسـت خانوادگی، درمان، رفت و آمـد بـه ب
ـاکـی را   ـن مستاجری در باقر آباد ،شرایط روحی روانی وحشـت
برای این کارگر مظلوم و خانواده ستمدیـده اش ایـجـاد کـرده  

ـنـاک سـتـم  . است  حال با چنین شرایط طاقت فرسا و دھشـت
دیگری بر ایشان و خانواده زجر کشیده او تحمیل شده و او را  
که گویی اسیری بدون حق و حقوق از دوران برده داری است  
به زندان رجایی شھر و به میان مـجـرمـان جـرائـم خـطـرنـاک  

سندیکای کارگران شرکت واحد کـه خـود  .  منتقل نموده اند 
بعنوان یک نھاد ھمیشه تحت مجازات روزگـار مـیـگـذرانـد؛  

لـذا  .  دفاع از حقوق این کارگر زندانی را وظیفه خود مـیـدانـد 
نقض حقوق این کارگر زندانی را مـحـکـوم نـمـوده و ضـمـن  
دفاع از خواسته ھای بحق ایشان مصرا از مسئوالن میخواھـد  
ضمن انتقال ایشان به زندان اوین شـرایـط فـوری آزادی او را  
فراھم آورند برای این اقدام انسانی و عـادالنـه حـمـایـت ھـمـه  
سازمان ھا و نھادھای راستین کارگری و آزادگـان مـردمـی  

سـنـدیـکـای کـارگـران شـرکـت  .  و عدالت خواه را خواستاریـم 
 ٩٣ واحد اتوبوسرانی تھران و حومه شھریور ماه  

 
گی ابراھیم  اعتصاب دست جمعی و خانواد

 ھا در حمایت از بھنام زاده
گفتگو با رحمن ابراھیم زاده پدر بھنام 

 ابراھیم زاده
اعضای خانواده بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانی در اعـتـراض  
ـیـم   به وضعیت بسیار خطرناکی که بھنام در آن قرار دارد تصم

 شـھـریـور بـه صـورت دسـت  ١١ گرفته اند از روز سه شنبه  
ـاره   ـب ـن جمعی دست به اعتصاب غذای نامحدود بزنند ، در ای
ـام انـجـام داده ایـم ،   ـن گفتگوئی با رحمن ابراھیم زاده پدر بـھ
ـتـه   ـی رحمن ابراھیم زاده خود فعال کارگری و از اعضای کـم

ھـای کـارگـری     برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   ھماھنگی 
ـیـدیـم کـه شـمـا    -سالم .  است  ـیـم زاده  شـن آقای رحمن ابراھ
 از    خواھید دست به اعتصاب غذا بزنیـد ، چـه کسـانـی   می 

خانواده شما در این اعتصاب غذا شرکت میکنند ؟ خودم بـه  
ـا از بـرادراش  ،  ٢ عنوان پدر بھنام ، مادرش ، ھمسرش ،    ت

ـیـمـا ھـم    خواھرش ، ھمسر برادرش و یکی   از دوستانمـون ، ن

ـیـمـاری    می  خواست در اعتصاب شرکت کنه اما به خـاطـر ب
عـلـت    -سـوال  .   که داره ما گفتیم نباید اون اعتصاب کـنـه 
گـی چـیـه و چـه    اعتصاب غذای شما بـه صـورت خـانـواد 

ـام بـرسـن و    خواسته  ـن ای دارید؟ خواسته ما اینه که به داد بھ
ـام    وضعیت بھنام رو رسیدگی کنن ، جواب خواسته  ـن ھای بـھ

رو بدن چون واقعا جان بھنام در خطره و به ھمین خـاطـر کـه  
ـبـه     شـھـریـور مـاه  ١١ ما ھم تصمیم گرفتیم از روز سه شن

اگـر بـعـد از    -سوال  .  دست به اعتصاب غذای خشک بزنیم 
ـامـه   اعتصاب به خواسته شما تـوجـھـی  ای     نـکـردنـد چـه بـرن

خواھید داشت ؟ قطعا ما به اعتصاب غذای خودمـون ادامـه  
ـاضـا داریـم کـه    میدیم و از تمامی  ـق ـا ھـم ت ـی  آزادیخواھان دن

 .کمک کنند و به داد بھنام برسند 
ـیـن کـارگـری ، تشـکـل  -سوال   ـال ھـای    از کـارگـران ، فـع

 کارگری در سطح داخل و خارج چه انتظاری دارید ؟ 
ـانـی  ـب ـی     ما انتظار داریم که اونھا ھم از بھنام حـمـایـت و پشـت
ـا   ـاشـنـد ت ـام ب ـن کنند و در این شرایط سخت کمک ما و بـھ

کـنـم    بھنام از این وضعیت رھایی پیدا کنه باز ھم تاکید مـی 
ـیـن   ـال که واقعا جان بھنام در خطره ، با زندانیان سیاسی و فـع

شـه در    کارگری زندانی برخوردی سیاسی و صـحـیـح نـمـی 
ــدان  ــازمــان   زن ــام س ــا از ایــن رو از تــم ــارگــری و    ھ ــای ک ھ
ـاضـا دارم بـرای    تشکل  ـق ھای کارگری در داخـل و خـارج ت

ـیـن کـارگـری    بھنام و تمامی  ـال ـاسـی و فـع  این زندانیان سـی
 زندانی تالش کنند و به داد اونھا برسند 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی  -آلمان 

Wings German 
ـا   ـنـگـز کـه ب در پی اعتصاب شش ساعته خلبانان ژرمـن وی
ـان ایـن شـرکـت   ـان ـب ـل ـازنشـسـتـگـی خ ھدف بھبـود شـرایـط ب

ـیـمـت آلـمـانـی روز جـمـعـه     ٧ (  اوت  ٢٩ ھواپیمایی ارزان ق
در  .   پرواز داخـلـی لـغـو شـد ١٠٠ انجام شد، بیش از  ) شھریور 

ـار کـاھـش سـن   ـان خـواسـت ـان ـب ـل ـفـی خ حالیکه اتحادیـه صـن
ــه   ــانــان ب ــب ــگــی خــل  ســال و افــزایــش حــقــوق  ٥٥ بــازنشــســت

 درصد آخرین حقوق است، شـرکـت لـوفـت  ٦٠ بازنشستگی تا  
ـار دارد بـر آن   ـی ـت ھانزا که کلیه سھام ژرمن وینگز را در اخ

قـرار  .   سال باال ببرد ٦١  به  ٥٩ است تا سن بازنسشتگی را از  
است گفتگوھای بین ایـن اتـحـادیـه و مـدیـران شـرکـت در  

ـان لـوفـت  . روزھای آینده ادامه یابد  ـان ـب اعتصابات سه روزه خل
 میلیون یورو به این شرکت  ٦٠ ھانزا در ماه آوریل نزدیک به  

 .زیان وارد کرده بود 
 

 کارگر توسط ١٧تیرباران  -افغانستان 
 طالبان
ـفـده کـارگـر  )   شھریور ٨ ( اوت  ٣٠ صبح روز   ـان ھ ـب افراد طال

ـاران کـردنـد  ـیـرب ـان ت ژنـرال  .  افغان را در والیت فـراه افـغـانسـت
ایـن  :  عبدالرزاق یعقوبی فرمانده پلیس استان فراه اعـالم کـرد 

ـان   افراد کارگران یکی از روستاھای شھرستان پشـتـکـوه اسـت
ـاد و   ـت ـف فراه بودند که قصد داشتند برای کار به مرز میل ھ

ـان ایـن  :  وی افزود . بروند ) مرز ایران و افغانستان (ھشت   طالب
ـاران   ـیـرب افراد را در بیست کیلومتری مرز ایران و افغانستان ت

ـفـر از آن  ھـا    کردند که بر اثر آن یازده کارگر کشته و شش ن
ـتـه وی، ایـن کـارگـران کـول .  زخمی شدند  بـر بـرای    به گـف

جابجایی اموال و وسایل تجاری در منطقه مرزی این والیـت  
 .کردند  کار می 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 میلیون بیکار در منطقه ١٨بیش از  -اروپا 
  یورو پولی

.  درصد اسـت ١١ / ٥  کشور منطقه یورو  ١٨ شمار بیکاران در  
، موسسه آمـار  " یورواستات " به این ترتیب برمبنای آخرین آمار  

ـفـر در مـنـطـقـه  ١٨ /  ٤ اتحادیه اروپا، در ماه ژوئیه    میلیون ن
  ٣ /  ٣٣ از این تعداد سـن   .  اند   یوروی اتحادیه اروپا بیکار بوده 

ـان  ٢٥ میلیون نفر زیر    سال است که از معضل بیکـاری جـوان
ـایـی  .  در جوامع اروپایی حکایت دارد  آمار این مـوسـسـه اروپ

ـیـکـاران    دھنده   اما نشان  ی آن است که یک سال پیش شمـار ب
 ھزار نفر بیـشـتـر از  ٢٢٦ در منطقه یورو  )  سال ٢٥ زیر  (جوان  

در آمار یورواستات ھمچنیـن آمـده  .   مقطع کنونی بوده است 
ترین شمار بیکـاران     درصد کم ٤ /  ٩ است که آلمان و اتریش با  

ـا   ـا ب / ٥  و  ٢٧ /  ٢ را در منطقه یورو داشته و یونان و اسپانی
 درصد باالترین شمار بیکاران را در این مـنـطـقـه بـه خـود  ٢٤ 

ـان  .  اند   اختصاص داده  قیمت کاالھا در مـنـطـقـه یـورو ھـمـچـن
موسـسـه آمـار اتـحـادیـه  .  ثابت مانده و افزایشی نداشته است 

اروپا در این باره اعالم کرده است که در ماه اوت سال جـاری  
ـا  ٢٠٠٩  دھم درصد بوده و از اکتبـر سـال  ٣ نرخ تورم تنھا    ت

ـبـوده اسـت  ـیـن ن ـائ . کنون نرخ تورم در منطقه یورو این قدر پ
شود یکی از دالیل اصلی پایین آمدن نرخ تـورم در    گفته می 

قیمت نفت در ایـن  . منطقه یورو کاھش قیمت نفت بوده است 
ـانـک  .    محدوده زمانی تا دو درصد کاھش داشـتـه اسـت  ب

مرکزی اروپا که در واقع بانک مرکزی کشـورھـای حـوزه  
شود، از گران نشدن کاالھا ابـراز نـگـرانـی    یورو محسوب می 

داران را بـه    کرده است، زیرا نرخ تورم بسیار انـدک، سـرمـایـه 
کند و خریداران نیز کـه    ھای وسیع ترغیب نمی   گذاری   سرمایه 

ـنـد، از خـریـد وسـیـع   منتظر کاھش بیشتر نرخ کاالھـا ھسـت
ــد   خـودداری مــی  ــن ــرای  .  کــن بــانــک مـرکــزی اروپــا کــه ب

ھای پولی اعضا تشکیل شده و یـکـی از    ھماھنگی سیاست 
ھا با تورم است، کاھش تـورم را    ھایش حفظ تعادل قیمت   ھدف 

ـتـصـادی مـی  دانـد و بـه    سبب کند شدن چرخه پیشـرفـت اق
 .ھمین دلیل خواستار تورمی دو درصدی است 

 
اعتراض گسترده علیه راست  -سوئد 
 گرایان

ـیـه   ـلـم عـل تظاھرات حدود ده ھزار نفـر از شـھـرونـدان اسـتـکـھ

راھپیمای یک گروه راستگرای افراطی به خشونـت کشـیـده  
ـا  .   شد  ـان درگـیـری ب ـیـس در جـری ـل دست کم دو مـامـور پ

ـازداشـت شـده انـد  ـز ب ـی ـفـر ن .  معترضان زخمی شـده و سـه ن
" سوئـد بـرای سـوئـدی ھـا "فعالیت ھای حزب دست راستی  

ـا   ـتـه ھـای اخـیـر ب ـف ـیـش رو، در ھ برای انتخابات محلی پ
ـبـل  .  اعتراض گروھھای چپ مواجه شده است  یک ھفته ق

از آن ھم ھزاران نفر که عمدتا از فعاالن گروه ھـای مـوسـوم  
ـیـه  )  ضد فاشیست ( به آنتی فا   بودند، در شـھـر مـالـمـو عـل

" سوئد برای سوئدی ھـا " راھپیمایی حزب مخالف با مھاجرت  
 .تظاھرات کردند 

 
ادامه اعتراضات به اقدام نژاد  -آمریکا 

 پرستانه پلیس
سه ھفته پس از کشته شدن یک نوجوان سیاھپوست تـوسـط  
ـان ادامـه دارد  . پلیس آمریکا، اعتراضھا به این واقعه ھـمـچـن

صدھا نفـر، در اعـتـراض بـه  )  شھریور ٨ ( اوت  ٣٠ روز شنبه  
این اتفاق راھپیمایی کردنـد و در شـعـارھـای خـود خـواھـان  

سه ھفته قبل مایکل بـراون، نـوجـوان  .  حاکمیت عدالت شدند 
ـیـرانـدازی درن   ـا ت ـبـود ب ھجده ساله سیاھپوستی که مسلح ن
ویلسون، یک مامور پلیس سفیدپوست، از پادرآمد و کشـتـه  

معترضان به مرگ او می گویند که این اتفاق نـمـونـه  . شد 
ـپـوسـت   ـاھ ای از برخوردھای تبعیض آمیز پلیس با افـراد سـی

مردم فقط خشـمـگـیـن  : " یکی از معترضان می گوید . است 
ما احساس می کنیم کـه پـس  .  نیستند، آنھا کالفه شده اند 

از سه ھفته ھیچ قول محکـم و اجـرایـی بـه مـا داده نشـده  
ما حتی نمی دانیم کـه  . ھیچکس بازداشت نشده است . است 

پـس از کشـتـه شـدن  ."  چرا این مامور پلیس تیراندازی کرد 
مایکل براون و در پی باالگرفتن اعتراضھا که بـه آشـوب و  
ـیـس   ـل درگیری با نیروھای پلیس منجر شد، نیروھای ویـژه پ
ـلـف   ایالتی در شھر فرگوسن مستقر شدند و با ابزارھای مخـت
ـیـکـی تـالش   از جمله گاز اشک آور و گـلـولـه ھـای السـت

ـنـد  ـفـرق کـن اریـک  .  کردند که معترضان خشمگـیـن را مـت
ھولدر، دادستان کل آمریکا ھم بـرای آرام کـردن اوضـاع بـه  
. منطقه فرگوسن رفت و با خانواده مایکل بـراون دیـدار کـرد 

ـیـس بـه   ـل برخورد پلیس با مایکل براون در پی ظنیـن شـدن پ

مشارکت او در یـک سـرقـت آغـاز شـد کـه سـرانـجـام بـه  
. تیراندازی توسط یک مامور پلیس و مـرگ او انـجـامـیـد 

این نوجوان ھجده ساله سابقه ھیچ اقدام خالف قانونی نداشته  
 .است 
 

 ھای کوتاه خبر
 

در پی فراخوان اتحادیه کارگری، کارکنان شـرکـت     -آلمان  
بـه مـدت  )   شھـریـور ١٠ ( سپتامبر  ١ راه آھن آلمان روز دوشنبه 

ـیـن  .  سه ساعت دست از کار کشیدند  بـن بسـت مـذاکـرات ب
نمایندگان اتحادیه و کارفرمایان دلیل ایـن اعـتـصـاب اعـالم  

ـبـود شـرایـط کـار و  . شده است  کارکنان راه آھن خـواھـان بـھ
 .افزایش حقوق ھستند 

 
ـیـد  ٥ بیش از     -کامبوج    ھزار کارگـر یـک کـارخـانـه تـول

  ١٠ ( کفش در استان کمپونگ چام روز دوشنبه اول سپتامبر  
با خواست بھبود شرایـط کـار دسـت بـه اعـتـصـاب  )  شھریور 

آنھا از جمله خواھان دریافت اضافه دستمزد بابت یـک  .  زدند 
ـنـد  ایـن کـارگـران در  .  وعده غذا و بابت اضافه کاری ھسـت

 .بیرون از کارخانه دست به تجمع و تظاھرات زدند 
 

ھای سلیمانیه و اربیل در پی گـرانـی    شھرھای استان   -عراق  
ـان عـراق شـاھـد بـرگـزاری   بنزین توسط دولت اقلیـم کـردسـت

ـیـم    شرکت . تظاھرات بود  کنندگان در این تظاھرات از دولت اقل
ـزیـن   ـن کردستان عراق خواستند در تصمیم خود برای گـرانـی ب
تجـدیـدنـظـر کـرده و شـرایـط شـھـرونـدان کـه از مشـکـالت  

ـان  .  اقتصادی رنج می برند را رعایت کند  دولت اقلیم کردسـت
بھای بنزیـن را  )   شھریور ١٠ ( عراق روز دوشنبه اول سپتامبر  

ـار و بـرای  ٩٠٠ برای خودروھای خصوصی در ھر لیتر   ـن  دی
 . دینار تعیین کرد ٥٠٠ ھا    تاکسی 

 
 
 

 


