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کنفرانـس  :  کارگر کمونیست 
" کارگران و انقالب در خاورمیانـه " 

ـم   ـر در اسـتـکـھـل در ششم سپتـامـب
ارزیابی کلی شما در  . برگزار شد 

ـرانــس   ــف مـورد بــرگـزاری ایـن کـن
 چیست؟ 

این کنفرانس کـه  :  شھال دانشفر  
به فراخوان کمیته ھمبستگی بیـن  
المللی کارگری ایران برگزار شـد،  
ــد و   ــوع خــود اقــدامــی جــدی در ن
ـران   ارزشمند در جنبش کارگری ای

ــود  ــه ب ــطــق ــطــور کــه  .  و مــن ھـمــان
ـیـن کـارگـری از   ـیـد فـعـال مـیـدان

کشورھای مصر، تونس، عـراق و  
ـنـد   ایران در کنفرانس شرکت داشـت
و بر ایجاد پیوند مـیـان کـارگـران  
ـر کشـورھـای   این کشورھا و سـای

ـنـد  نـکـتـه  .  منطقه تاکید گـذاشـت
ـرانـس ایـجـاد   ـف قابل توجه این کـن
ــان   ــد ادامـه کــار مــی یـک پــیـون
کارگران در منطـقـه بـود کـه بـا  

شبکه ھـمـبـسـتـگـی  " طرح ایجاد  
کارگری در سطح خـاورمـیـانـه و  

استارت آن زده شد و  "  شمال آفریقا 
ـرار   ـرانـس مـورد بـحـث ق ـف در کـن
ـیـد   گرفت و خوشبختانه مورد تـای

ـرار   و تصویب شرکت کننـدگـان ق
 . گرفت 

ــن   ــه در ای ــظــری ای ک ھــم ن
کنفرانس مشاھده مـیـشـد بسـیـار  

ـرای نـمـونـه  .  جلب نظر مـیـکـرد  ب
حاتم لوینی که یکی از جوانان و  
فعالین انقالب تونس بوده و عضـو  
ــری کــارگــران   ــون ســراس ــی فــدراس
تونس است بسیار مشتاق بود کـه  
ـران مـطـلـع   از تجربیـات مـا در ای
شود و برای پیشروی کارگران در  
ــد  ــاده کــن ــف ــس از آن اســت ــون . ت

 شھریور طـی  ٢٤ ایلنا دوشنبه  
ـری اعـالم کـرد کـه   دادگـاه  " خـب

ـنـی،   ـنـدر امــام خـمـی   ٤ جـزایـی ب
ـروشـیـمـی رازی را بـه   ـت کارگر پ

 ضـربـه  ٥٠  ماه حبـس و  ٦ تحمل  
ایـن  ."  شالق محکـوم کـرده اسـت 

حــکــم ظــاھــرا در پــی شــکــایــت  
ـروشـیـمـی   ـت کارفرمای شـرکـت پ
رازی از ایـن کـارگـران بـه اتـھـام  

" توھین و تھدیـد " و  "  اخالل در نظم " 
ـتـه  .  صادر شده است  کارفرما گـف

  ٢٨  کارگر در تـاریـخ  ٤ است این  
ـروشـیـمـی  ٩٢ بھمن   ـت  کـارگـران پ

ــب " رازی را   ــحــریــک و تــرغــی " ت

ھـای    کرده و بـا طـرح درخـواسـت 
غیر موجـه و خـارج از مـوضـوع  " 

ــط کــاری،   ــجــمــع  "  رواب ــاعــث ت ب
ـلـی   کارگران پیمانکاری و تـعـطـی

 .اند   کارگاه شده 
معلوم بود که جمھوری اسـالمـی  
منتظر بود آبھا از آسیاب بیفتد تـا  

ـروشـیـمـی را    حمله  ـت  به کارگران پ
ــد  ــه  .  آغــاز کــن ــی ک ــارگــران ک

اعتصابشان برای مـدتـی بـه ایـن  
ـتـگـو دامـن زد کـه   بحـث و گـف

قدرت متحد کارگران می تـوانـد  " 
ـرانـد  ". جمھوری اسالمی را عقب ب

 اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران        
 محکومیت کارگران به شالق و زندان و اخراج بایستندکلیه مردم ایران باید در مقابل 

 ٢                صفحه  

 جمھوری شالق
 !کارگران بدانند

 ناصر اصغری 

 پیرامون کنفرانس کارگران و انقالب
  در خاورمیانه
 گفتگو با شھال دانشفر 

ـرو  "  ما اکنون با اقتصادی روب
ـم نـام آن را   ـی ھستیم که می تـوان

ـم  " ؛  " اقتصاد غـارتـگـری بـگـذاری
ھـا بـه    بسیاری از ایـن واگـذاری   

تر از قیمـت واقـعـی    آشنایان و نازل 
صورت گرفته است که ایـن امـر  

ھای سرمایه داری    یکی از مولفه 
غـارتـگـری  " ؛  ." خویشاوندی است 

که در اقتصاد عـبـارت شـنـاخـتـه  
ـلـف   شده ای است در ابـعـاد مـخـت

ظھور و بروز پیدا مـی کـنـد کـه  
ـیـش   نمونه ای از آن را چـنـدی پ
رییس جمھوری بـا اعـالم غـارت  

ــارد دالری در آمــدھــای  ٢  ــی ــل مــی
دولـت فـاسـد  " ؛  ." نفتی فاش کرد 

ــه غــارتـگــری را در حــد   گـذشــت
ـیـل   کمال انـجـام داد، امـا بـه دل
بــرخــی مــالحــظــات امــیــدی بــه  
برخورد جدی دولت با مفسـدیـن و  

ـرا    پرونده واگـذاری  ـیـسـت، زی ھـا ن

ـر ایـن امـر واقـف    آن  ھا به خوبی ب
ـلـه دسـت   ـنـد کـه ایـن مسـئ ھست
ـرای   کردن در النه زنبور اسـت و ب

ھا تبـعـات سـیـاسـی بـه ھـمـراه    آن 
چه مسلم است مـبـارزه    آن " ؛  ." دارد 

ـیـاز بـه اراده جـدی و   با فسـاد ن
افرادی دارد که منافـع خـودشـان  
درگیر نباشد و بـه مـنـافـع خـود  
گوشه چشم نـداشـتـه بـاشـنـد لـذا  
ـنـه   امیدی به برخی اعضای کابی
دولت یازدھم برای مـبـارزه جـدی  
ـبـوعشـان   با فساد در وزارتخانه مت
ـتـشـان   ـری و بخشـھـای تـحـت مـدی

ـم دولـت    بـعـیـد مـی " ؛  ." نیسـت  دان

 اعتراف بر اقتصاد غارتگری
 سبقت دولت روحانی یاشار سھندی 

           نسان نودینیان 
 

مندی  حقوق کارگران و بھره
 کارگران از نظام عدالت در ایران

                ناصر اصغری 
 اخبار کارگری

 ٩                 صفحه  

 ٦        صفحه  

 ٤   صفحه  

 ٥           صفحه  

 ٣          صفحه  
 ٤            صفحه  
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جـــمـــھـــوری اســـالمـــی  
دستگیری، محـکـومـیـت و  
اخراج فعالین کـارگـری در  
ـلـف   شھرھا و مـراکـز مـخـت
کارگری را گسـتـرش داده  

  ٩ بدنبال دستـگـیـری  .  است 
نفر از کارگران معدن بـافـق  

 نفر دیگر از آنان  ٩ و احضار  
توسط ارگان ھای سـرکـوب  
جمھوری اسـالمـی، چـھـار  
نفر از نماینـدگـان کـارگـران  
پتروشیمی رازی در ماھشھر  

 دادگـاه  ١٠٣ توسط شـعـبـه  
عمومی این شھـر بـه شـش  
ماه زنـدان و پـنـجـاه ضـربـه  

نـه  .  شالق محکوم شـده انـد 
تنھا کارگـران پـتـروشـیـمـی  
رازی و پـتـروشـیـمـی ھـای  
ماھشھر، بلکه کـل طـبـقـه  
کارگـر و مـردم آزاده بـایـد  
ــاســت   ــه ایــن ســی نســبــت ب
جنایتکارانه و سرکـوبـگـرانـه  

 .دست به اعتراض بزنند 
 جمھوری اسالمی به اخراج  
ــتــگــیــری کــارگــران   و دس
معترض نیاز دارد تا بـتـوانـد  
فــقــر و مــحــرومــیــت را بــه  
کارگـران و مـردم تـحـمـیـل  

بـه ایـن وحشـیـگـری  .  کنـد 
ــو   ـل نـیـاز دارد تـا بـتــوانـد ج
اعتصابات بزرگ و متـعـدد  
ـلـف   را که در مـراکـز مـخـت
کارگری در سـراسـر کشـور  
ــد  ــان دارد، ســد کــن ــری . ج

ـــتــــراضــــات   ـــرکــــوب اع س
کارگـران و دسـتـگـیـری و  
ــیــن کــارگــری   اخــراج فــعــال

 ساله حـکـومـت  ٣٥ سیاست  
اسالمی بوده اسـت امـا در  
یکسال اخیر و با روی کـار  
ــیــنــه   آمـدن روحــانــی و کــاب
امنیتی اش بار دیگر بگـیـر  
و ببند فعالین کـارگـری و  
کــارگــران مــعــتــرض شــدت  

تجربه کارگـران  .  یافته است 
معدن بافق و خانواده ھایشان  
نشان داد که میتوان نیـروی  
ـلـه بـه   وسیعی را علیـه حـم
ــوق   حــرمــت و حــق و حــق
ــه مــیــدان آورد  . کــارگــران ب

عـالوه بـر ایــن در روزھــای  
اخیر چھار نفر از کـارگـران  
معتـرض پـروفـیـل سـاوه در  
اراک، دو نفر از کـارگـران  
پروژه نمک زدائی شـرکـت  
ـــتـــروپـــارت و یـــکـــی از   پ
کارگران کارخانه شـیـشـه و  

ـــوســـط  )  شـــوکـــا ( گـــاز   ت
کارفرما و ھمـراھـی ارگـان  
ھــای جــمــھــوری اســالمــی  

ھــمــه ایــن  .  اخـراج شــده انـد 
احکام باید با عکس العـمـل  

 .وسیع و گسترده مواجه شود 
 کــارگــران ســنــگ مــعــدن  
ــواده ھــایشــان   ــافــق و خــان ب
عکـس الـعـمـل شـایسـتـه و  
قدرتمندی علیه دستگـیـری  
و احضار عزیزانشان از خـود  
نشان دادند و نیروی وسیعی  
ــت   ــاس ــی ــن س ــه ای ــی را عــل
ــه مــیــدان   ــه ب ســرکــوبــگــران

ـــد  ـــر  .  آوردن ـــزاران کـــارگ ھ
پتروشیمی ھای ماھشھـر و  

 کارگر پروفیل سـاوه  ٤٠٠٠ 

و نــورد صــفــا و کــارگــران  
شرکت پتروپارت و شوکـا و  
اعضای خانواده ھایشان نـیـز  
میتوانند دوش به دوش ھـم،  
ـلـه بـا حـکـومـت و   به مقـاب
ــد و   ــزن ــرخــی کــارفــرمــاھــا ب
نگذارند که کارگر معترض  
شالق بخـورد و زنـدانـی یـا  

در مقابل حـکـم  .  اخراج شود 
شالق به کارگران بایـد کـل  
جامعه به اعتراض بلند شود  
و نــگــذارد کــه حــکــومــت  
جنایتکار اسـالمـی چـنـیـن  
احــکــامــی صــادر کــنــد و  
حرمت کارگر را ایـنـچـنـیـن  

ــگــدمــال کــنــد  ــد از  .  ل ــع ب
کارگران بافق اکنون نـوبـت  
کارگران و مردم ماھشھـر و  
بویژه خانواده ھای کارگـران  
است که به میدان بیاینـد و  
کل جامـعـه را بـه حـرکـت  

کــارگــران مــراکــز  .  درآورنــد 
کارگری در سراسر کشـور،  
دانشجویان و ھمه نـھـادھـا و  
ــف   ــخــتــل ــای م تشــکــل ھ
آزادیخواه را بـه حـمـایـت از  
کارگران و اعتصـابـاتشـان و  
به اعتراض قاطعـانـه عـلـیـه  
ایــن احــکــام ضــد انســانــی  

 .فرامیخوانیم 
ــاد حــکــومــت    ســرنــگــون ب

 جنایتکار اسالمی 
حزب کمونیسـت کـارگـری  

 ایران 
  ١٥ ،  ١٣٩٣  شــھــریــور  ٢٤ 
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 .  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

 کلیه مردم ایران باید در مقابل
محکومیت کارگران به شالق و زندان و 

 اخراج بایستند 
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ـیـف و   اما سرکوبگری سالح کـث
دائمی رژیم اسالمی در مقابله بـا  
. اعـتــراض کــارگـری بـوده اســت 

ــال ھــم    نــفــر از  ٩ مــرداد امس
کارگران مـعـدن بـافـق را بـاز بـا  

 تـن  ٨ .  ھمین ترفند بازداشت کرد 
از کارگران کارخانه پلـی اکـریـل  

ــھــان و   ــن از کــارگــران  ٥ اصـف  ت
ـبـال   مـعـدن چـادرمـلـو را ھـم بـدن
اعـتــراضــشــان بـازداشــت و مــورد  

ــن  .  اذیـت و آزار قــرار داد  فـعــالــی
کارگری در سنندج را ھـم چـنـد  
سال پیش بدنبال برگزاری اول مـاه  
مه بازداشت و تعـدادی را شـالق  

 . زد 
این ماھیت رژیمی اسـت کـه بـا  
شالق سر کـار آمـد و بـا شـالق  

ـرده  اراجـیـف  .  امورش را به پیش ب

شکایت کارفرما را کسی از این  
ـرد  . رژیم کـارگـرکـش نـمـی پـذی

ھزاران کارگر سـالـھـاسـت کـه از  
ــن کـارفــرمـاھـای نـورچشــم   ھـمـی
آقازاده ھای رژیم بخاطر نپرداخـتـن  
ــمــزدھــایشــان شــکــایــت مــی   دســت

کنند، اما با ھر شکایتی از آنھا،  
درجه نزدیکی آنھـا بـه مـقـامـات  
بلندپایه رژیم شالق باالتر ھم مـی  

ــوری  .  رود  ــھ ــم ــل دادگــاه ج دلــی
اسالمی ھمان است که کارفـرمـا  

ـرغـیـب  : " گفته است  تحریک و ت

 !"ھمکاران خود به اعتصاب 
جمھوری اسالمی بداند که یـک  

 میلیونی گرسنه و بـه  ٨٠ جامعه  
فقر کشانده را نمی توان با چماق  
ــگــه داشــت  . و شــالق ســاکــت ن

کارگر بیکار و دستمـزد دریـافـت  

نکرده، کارگری کـه بـا حـداقـل  
دستمزد زیر خط فقر کـه نـان آور  

 نفر دیگر ھم ھسـت را نـمـی  ١٠ 
توان با شالق برای ھمیشه ساکت  

ــد  .  کـرد  جــمـھــوری اســالمـی بـای
این حکم اعتراض کـارگـران  !  برود 

بافق و پتروشیـمـی ھـا و مـعـادن  
چادرملو، حکم کارگران بیکار و  
ـران   زنان بیحقوق و کل جـامـعـه ای

 .است 
 !کارگران درس بگیرند

ـر   حکم دادگاه جمھوری اسالمی ب
علیه فعالین کارگری پتروشیمـی  
ـرای   ھا، در واقع درس بـزرگـی ب
بقیه کارگرانی است که دست بـه  
اعتصاب و اعتراض می زنند، تـا  
ـراض   ھمه جوانب اعتصاب و اعـت

ـبـایـد  .  خود را بخوبـی بسـنـجـنـد  ن
ـیـمـه راه   ھیچ اعتراضـی را در ن

باید تا تحمیل شکـسـت  . رھا کرد 
بایـد  .  کامل به اعتراض ادامه داد 

ـــن   ـی ـرای ھـــمــ ــ ـران را ب کـــارگــ
. ترفندھای رژیم ھـم آمـاده کـرد 

ــد اســت کــه   جــای بســی امــی
کارگران زندانی بـافـق و خـانـواده  

ــمــراه کــارگــران   ــه ھ ھــایشــان، ب
ـر بـار   اعتصابی مـعـدن فـوق، زی

ـرفــنـد   ــه " ت ــق ـی ــه قــرار وث " آزادی ب
این اما به نظر من ھـنـوز  .  نرفتند 

بـایـد کـارگـران را  .  کافی نیست 
در مجامع عمومی حـول ھـمـیـن  
ترفند رژیم آمـاده کـرد چـرا کـه  
اینھا زبان خوش حالیشان نیست و  
ــوان   ــعــن بـه اعــتــراض کـارگــری ب
دشمن درجه اول خود می نـگـرنـد  
و فـقـط ھـوشـیـاری کـارگـران و  
ـم را   خانواده ھای آنھاست که رژی

 . بطور کامل عقب خواھد راند 
 ٢٠١٤  سپتامبر  ١٥ 

 

 ١    از صفحه  
 میلیونی  ٨٠ جمھوری اسالمی بداند کھ یک جامعھ  

گرسنھ و بھ فقر کشانده را نمی توان با چماق و  
کارگر بیکار و دستمزد  .  شالق ساکت نگھ داشت 

دریافت نکرده، کارگری کھ با حداقل دستمزد زیر  
 نفر دیگر ھم ھست را نمی  ١٠ خط فقر کھ نان آور  

جمھوری  .  توان با شالق برای ھمیشھ ساکت کرد 
این حکم اعتراض کارگران بافق  !  اسالمی باید برود 

و پتروشیمی ھا و معادن چادرملو، حکم کارگران  
 .بیکار و زنان بیحقوق و کل جامعھ ایران است 

 جمھوری شالق
 !کارگران بدانند

 دادگاه عمومی  ١٠٣    شعبھ  
 نفر از  ٤ بندر امام خمینی  

ران   ارگ ای ک ده ھ ن ای م ن
پتروشیمی رازی را بھ شش  
ھ   ماه حبس و پنجاه ضرب

رد  وم ک ک ن  .  شالق مح ای
اولین بار نیست کھ چنین  
م   حکمی از سوی محاک
یھ کارگران   قضائی بر عل

سال  . معترض صادر میشود 
فر از  ٩ ھشتاد و شش،    ن

ھ آزاد   کارگران عضو اتحادی
کارگران ایران را بھ ھمراه  
دو کارگر دیگر در شھر  
سنندج  بھ خوردن ضربات  
تازیانھ محکوم کردند کھ در  
ادامھ با اعتراضات گسترده  
ھ و   ادی ح ط ات وس ھ ت ای ک
سازمانھای کارگری جھانی  
ھ   ام ب ک ن اح د ای ام ش ج ان
و   غ ورد ل ک م ای ی ن ث ت اس

د  ردی ن  .  گ ی ا صدور چن ام
احکامی در شرایط حاضر  
ھ در   ژه ای ریش طور وی ب
سیاست مدون شده ی دولت  
ھ   ورد ب رخ ی در ب ان روح
اعتراضات صنفی و محلی   

روزی  .  کارگران قرار دارد 
ھ   ون گ ن ھ ای ت ک س ی ن
ا   ری ب ارگ ات ک راض ت اع
برخورد قھر آمیز  نیروھای  
امنیتی و انتظامی و قوه  

ھمین  .  قضائیھ مواجھ نشود 
امروز و بدنبال اخراج چھار  
ھ   کارگر معترض کارخان
پروفیل ساوه کھ برای دفاع  
ل   اب ق وق شان در م ق از ح
د   کارخانھ حاضر شده بودن
ھ   ی ب ات الع ن اط وری ام م
دستور دادستانی در محل  
حاضر و مانع ورود آنان بھ  
محل کار خود شدند و در  

ادامھ دادستان ساوه ھمچون  
ھ این   نگھبان چماق بدستی ب
وپ و تشر   ا ت ارگران ب ک
اعالم کرد کھ بروید خدا را  
شکر کنید کھ زندان نمی  

اینان قرن حاضر  .  اندازمتان 
رده داری   ام ب ظ ا ن را ب
اه   ب ت ش اش ی ال پ ھزاران س

وقتی یک دادستان  . گرفتھ اند 
بھ کارگرانی کھ در نتیجھ  
ت   دم دریاف گرسنگی و ع
ماھھا حاصل زحمت شان  
راض و   ت ھ اع ور ب ب ج م
د اینگونھ   دادخواھی شده ان
برخورد میکند، معلوم است  
ی   م ت س ی ن س ی ن ھ در چ ک
ت   ری رب ون دوران ب چ م ھ
کارگر را زمین می خوابانند  

باید در  .  و شالق نیز میزنند 
ت   ری رب ن ب ر ای راب ب
سازماندھی شده ایستاد و  

ر   ھ ب حکم شالق و تازیان
پشت کارگران را بھ یک  
رده و   ت راض گس ت اع

 .سراسری تبدیل کرد 
 

اتحادیھ آزاد کارگران ایران  
ران   ارگ ھ ک وان ب راخ ا ف ب
پتروشیمی رازی و عموم  
کارگران در سراسر کشور  
برای اعتراضی قدرتمند در  
دان   برابر احکام شالق و زن
ای   ده ھ ن ای م ھ ن ی ل ر ع ب
کارگران  پتروشیمی رازی،  
صدور حکم شنیع و ضد  
انسانی شالق را بر علیھ این  
د   کارگران قویا محکوم میکن
و با ھشد ار بھ نتیجھ عدم  
لغو فوری این احکام اعالم  
ھ ابقای این   میدارد نسبت ب
احکام ساکت نخواھد نشست  
و از ھیچ تالش اعتراضی  

ذار   رو گ و آن ف غ رای ل ب
 .نخواھد کرد 

 
زنده باد اتحاد و ھمبستگی  

 سراسری کارگران ایران 
 

اتحادیھ آزاد کارگران ایران  
 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٢٤  –
 
 

 
کارگر 

کمونیست 
 را بخوانید

 صدور حکم ضد انسانی شالق و اعاده دوران بربریت 
 بر علیه کارگران را قویا محکوم میکنیم



 4  ١٣٩٣ شھریور ٢٥ کارگر کمونيست

ـیـن ھـدا کـامـل از مصـر   ھمچـن
روی ادامه این ارتباط و پیوند ھـا  
تاکید داشت و اکرم نادر از عـراق  
تاکیدش این بود که ھمبسـتـگـی  
میان فعالین چـپ و کـارگـری  
ـر   ـرده ت در کشورھای منطقه گست
ـبـال   شود و بـطـور ادامـه کـار دن

ـــکـــه  .  شـــود  ـب ـیـــل شــ و تشـــکــ
ھمبستگی مبـارزاتـی کـارگـری  
در این منطقه را گامی در جـھـت  

 . پاسخ دادن به این نیاز برشمرد 
ایــن درجــه از اجــمــاع در مــورد  
مھمترین مسائل سیاسی مـنـطـقـه  
ـرانـس   ـف و تصمیم گیری عملی کن
ــه یــک   ـر ســر ســاخــتـار دادن ب ب
ــارگــری در   ــی ک ــگ ــســت ــمــب ھ
ـیـش از   خاورمیانه و شمال آفریقا ب
ـرانـس   ـف بیش اھمیت و جایگاه کـن
ــم را نشــان   ــل ــتــکــھ ــری اس کــارگ

از ھمین رو بـه نـظـر مـن  .  میدھد 
ـقـالب در   کنفرانس کارگـران و ان
خاورمیانه یک کنفرانـس مـوفـق  

به شرط این که تصـمـیـمـات  .  بود 
ـم  ـی و  .  این کنفرانس را عملی کـن

ـم  ـرداری . در جھت آن گام عـمـلـی ب
این کنفرانس کارھای بسیاری را  
ـرای   در دستور ما گذاشـت کـه ب

 . اجرایش باید شتاب کنیم 
  

چه مباحثـی  :  کارگر کمونیست 
ـرار   در این کنفرانس مورد بحـث ق
گرفت؟  آیا بجز بررسی وضعـیـت  
جنبش کارگری، شرایط کـنـونـی  
ـنـد   سیاسی در کشـورھـایـی مـان
ـررسـی   عراق و مصر و سوریه ھم ب

 گردید؟ 
 

ببینید ما امروز بـا  :  شھال دانشفر 
ـیــم  ـروی . یـک خـاورمـیـانـه نـو روب

تحوالت بسیاری در این منطقه و  
کشورھای شمال آفریقا روی داده  

ـر مـوج  .  است  ـت به عـبـارت روشـن
 در  ٨٨ انقالبی ای کـه در سـال  

ـبـال آن   ایران شکل گـرفـت و بـدن
انقالبات منطقه خاورمیانه و شمال  
آفریقا از مھمترین تحوالت تـاریـخ  
معاصر بوده که چـھـره سـیـاسـی  
منطقه و دنیا را متـحـول کـرده و  
ــرایــط   ــر ش ــقــی ب ــی ــرات عــم ــی تــاث
ـر   ــ ـــاســـی در ایــران و ســـای ســی
. کشورھای منطقه گذاشته اسـت 

ــش   ــوان جــنــب ــت ـی ــم ــن رو ن از ھــمــی
کارگری در ایران و یـا ھـر کـدام  
از این کشور ھا  را خارج از متن  
ـرار   ـررسـی ق این تحـوالت مـورد ب

ـم  .  داد  کنفرانس کارگری استکھـل
نیز در مباحثش نقـطـه عـزیـمـتـش  
ھمین تحوالت سـیـاسـی مـھـمـی  
که در سطح خاورمیـانـه و شـمـال  

 . آفریقا جریان دارد،  بود 
 

یک تاکید مھم در این کنفرانـس  
ــران   ــالب در ای ــق ــن بــود کــه ان ای
ــد ضــربـه ای کــاری بــر   ــتـوان مـی
جمھوری اسالمی بعنوان  سـتـون  
فقرات اسالم سیاسی در منطقه و  
ــاســی   ــحــرکــات اســالم ســی کــل ت

چرا که بـطـور مـثـال  در  .  باشد 
سطح مـنـطـقـه یـک پـای مـھـم  
اتفاقاتی که ھم اکنـون در عـراق  
ــوری   ــھ ــم ــیــم، ج شــاھــدش ھســت

ـــگـــونـــی  .  اســـالمـــی اســـت  ـرن ســ
ــه   ــج ــی ــالمــی نــت ــوری اس ــھ ــم ج
مستقیمش رھایی مـردم و عـقـب  
راندن فاشیست اسالمی داعـش و  

 . امنیت کل منطقه خواھد بود 
ـیـن در مـبـاحـث   کنفرانس ھمـچـن
خود با اشاره به وضعیت عـراق و  
جنایات فاشیسم اسالمـی داعـش  
ـیـجـه   ـت در ایـن کشـور، کـه در ن
خالء سـیـاسـی ای کـه بـعـد از  
ــه عــراق و   ــکــا ب ــه آمــری ــمــل ح
ـرون   ـی شکستش در این منطقه و ب
کشیدن نیروھای آن از این کشـور  

ایجاد شده ، بـه جـلـو رانـده شـده  
است، بر پیونـد عـمـیـق مـبـارزات  
کارگران و مردم در سطح منـطـقـه  
ـر   ـراب خاورمیانه و شمال آفریقا در ب
ــن بــربــریــت    داعـش ھــا و کــل ای

ـر ایـن  .  تاکید گذاشت  ھمچنیـن ب
تاکید گذاشت کـه خـواسـتـھـای  
ـری   ـراب مشترکی از جمله آزادی، ب
ــارزات   ــی مــب ــان ، کــرامــت انس
ـردم در کـــل   ـران و مــ کـــارگــ
خاورمیانه و شمال آفریقا را به ھـم  

 گره میزند 
 

در سخنرانی ھا اوضـاع سـیـاسـی  
ایران، عراق، مصـر، تـونـس مـورد  

در این مبـاحـث  .  بحث قرار گرفت 

از نقش مھم کارگران در انقالبـات  
ـقـا و اوضـاع سـیـاسـی   شمال آفری
ـران   ھمین امروز این کشورھا و  ای

از آماده نبودن چـپ و  .  بحث شد 
ـرای گـرفـتـن   جنبش کـارگـری ب
قدرت سیاسـی بـه عـنـوان یـک  
ضعف اساسی در انقالبات منطقـه  

و یـک  .   و درسھای آن بحث شد 
استنتاج مھم این مباحـث تـاکـیـد  
بر نقش سیاسی طبقه کارگر بـود  
ـقـالبـات بـدون حضـور   و اینـکـه ان
سیاسی طبقه کـارگـر بـه جـایـی  

 .نخواھد رسید 
 

شاره کـردیـد  ا :  کارگر کمونیست 
ــرح   ــرانــس ط ــف ــن ــبــکــه  " کــه ک ش

ھمبستگی کارگری خاورمیانه و  

. را به تصویب رساند "  شمال افریقا 
رئوس کار این شبکه چـیـسـت و  
ـروھـایـی در ان عضـویـت   ـی چـه ن

 دارند؟ 
ھـمـانـطـور کـه از  :  شھال دانشفر 

عنوان آن روشن است ایـن شـبـکـه  
ــگــی   ــســت ــمــب ــکــه ھ یــک شــب
مبارزاتی کارگری در خاورمیانـه  

ـقـا اسـت  ـری در طـرح  .  و شـمـال آف
مصوب این شبکه وظایـف روشـن  
و تعریف شده ای را اعـالم کـرده  

ـراضـات  .   ایم  انعکاس اخـبـار اعـت
کارگری در سطح خـاورمـیـانـه و  
رساندن صدای اعتراض کـارگـران  
به گوش ھمه مردم جـھـان یـکـی  

در این راستـا  .  از این وظایف است 

به عنوان یک اقدام عـمـلـی ایـن  
ـری   شبکه انتشار یک بولتـن خـب
به زبانھای مختلف را در دسـتـور  

و ھمچنین در ایـن  .  گذاشته است 
ـفـاده فـعـال از مـدیـای   طرح  است
ــرار   ــد ق ــی ــاک ــمــاعــی مــورد ت اجــت

 . گرفته است 
 

دفاع از کارگران زندانی و تـالش  
برای آزادی آنـان از زنـدان یـک  
وجه مھم ھمبسـتـگـی کـارگـری  
در سطح خاورمیانه و شمال آفریقـا  

ــی  .  اسـت  ــه روشــن دلــیــلـش نــیـز ب
اینست که یک شگرد دولتـھـای  
سرکوبگر دستگیری و اذیـت  و  
ـران   ـرض و رھـب آزار کارگران معـت

ــری اســت  ــنــکــه  .  کــارگ ــرای ای ب

ـبـش کـارگـری و   بتوانند کل جـن
ـنـد  ـران . مبارزات مـردم را عـقـب ب

بتوانند جلوی سازمانیابی مبارات  
از ھـمـیـن رو  .  کارگران را بگیرند 

حمایت از کارگران زندانـی یـک  
ـقـویـت مـبـارزات   اقدام مـھـم در ت
کارگری و کل جامـعـه و یـک  
شکـل عـمـلـی از ھـمـبـسـتـگـی  

ـفـه  .  کارگری جھـانـی اسـت  وظـی
سومی این شبکه دفـاع فـعـاالنـه  
از حق بی قیـد و شـرط تشـکـل،  
ـیـان و   تجمع، اعتصاب ، آزادی ب

شبکه ھـمـبـسـتـگـی  .  عقیده است 
ــیــن   کــارگــری ھــر جــا کــه چــن
حقوقی از کارگران سلب میشـود،  
صدای اعتراضش را بلنـد خـواھـد  
کرد و از مـبـارزات کـارگـران در  
ـلـف در جـھــت   کشـورھـای مــخـت
تحقق این حقوق پایه ای دفـاع و  
. پشتیبانی خود را اعالم مـیـکـنـد 

ضمن اینکه شبکه ھـمـبـسـتـگـی  
ــی   ــوشــت ــســرن ــم کــارگــری بــر ھ
کارگران در سراسر جھـان تـاکـیـد   
دارد و از مـبـارزات کـارگـران در  
ــر گــوشــه جــھــان حــمــایــت و   ھ

ھـم اکـنـون  .  پیشتبانـی مـیـکـنـد 
فعالینی کارگری از کشـورھـای  
ــراق ، اردن و   مصــر، تــونــس، ع
مراکش عالقه مند به فعالیت بـا  
ـفـه   این شبکه ھستند و یک وظـی
ــن شــبـکــه گســتــرش   اعضـای ای
. دامنه آن در کشـور خـود اسـت 

این شبکه جلسات ماھانه خود را  
ـرانـس ھـای   ـف خواھد داشت و کـن
. ساالنه اش را برگزار خواھد کـرد 

ــکــه   ــل شــب ــظــر مــن تشــکــی ــه ن ب
ھمبستگی کارگری  خاورمیـانـه  
ــام   ــا یــک گ ــال آفــریــق ــم و ش
کوچک اما مھم در جھت رفتـن  
به سوی یک ھمبستگی جھانی  

برداشتن این گـام  .  کارگری است 
خبر شعف آور آن  .  شورانگیز است 

 . را باید به ھمه جا رساند 
 
 

 پیرامون کنفرانس کارگران و انقالب
  در خاورمیانه
 گفتگو با شھال دانشفر 

 ١  از صفحه  

کنفرانس ھمچنین در مباحث خود با اشاره بھ وضعیت عراق و جنایات فاشیسم  
اسالمی داعش در این کشور، کھ در نتیجھ خالء سیاسی ای کھ بعد از حملھ  

آمریکا بھ عراق و شکستش در این منطقھ و بیرون کشیدن نیروھای آن از این  
کشور ایجاد شده ، بھ جلو رانده شده است، بر پیوند عمیق مبارزات کارگران و  

مردم در سطح منطقھ خاورمیانھ و شمال آفریقا در برابر داعش ھا و کل این  
ھمچنین بر این تاکید گذاشت کھ خواستھای مشترکی از  .  بربریت  تاکید گذاشت 

جملھ آزادی، برابری ، کرامت انسانی مبارزات کارگران و مردم در کل  
 خاورمیانھ و شمال آفریقا را بھ ھم گره میزند 
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اسـامـی  (  چنیـن کـاری بـکـنـد، 

طبیـعـتـا  ) را اعالم کند " مفسدین " 
ھا به دست یک نفر صورت    فساد 

ای    ھـا شـبـکـه   نگرفتـه اسـت ایـن 
ھستند که در درون قدرت حضـور  
دارند و یا به قدرت متصلند و بـه  
بھانه ھای مختلف مورد حـمـایـت  

دولت به فسـاد  " ؛  ." گیرند   قرار می 
ــخــواھــد   ورود جــدی نــکــرده و ن

ـران  "  ؛  " کرد  زیر ساخت اقتـصـاد ای
متاسفانه یک زیرساخت پرمسئلـه  
ای اســت کــه در آن مــحــرک  
ملی اقتصاد، منافع ملی نیـسـت  
بلکه منافع گروه ھای وابسته بـه  

ـروت اسـت  بـه ھـمـیـن  .  قدرت و ث
دلیل شاھد این اتفاقات عجیـب و  

ـم  ـی تصـمـیـمـات  "  ؛  ." غریـب ھسـت
ـر   یک شبه و خلع السـاعـه ھـم ب
ــافـع ایـن گـروه ھــای   اسـاس مـن
شکل می گیرد و مسئله اصـلـی  
ـری ھـا و   بروز چنین تصمیـم گـی
تصـمــیــم ســازی ھـای ریشــه در  
ـنـه   فساد سازمان یـافـتـه و نـھـادی

" ؛ ". شده در اقتصاد کشـور دارد  
ــی تــریـن عــامـل آن  ) فســاد ( اصـل

انحصار قدرت و ثروت است و در  
ـرل درآمـدھـای   ـت ایران انحصار کـن
ــعـی کــه   ــی ــع طـب ــی و مــنـاب ـفــت ن
ـروت مـحـسـوب   ـبـع ث بیشترین مـن

 ."...می شود در اختیار دولت است 
اینھا گوشه ھای از سخنان دکتـر  
راغفر فوتبالیست سابق اسـت کـه  
بعد از روی کار آمدن حـکـومـت  
ـیـار   اسالمی خود را تماما در اخـت
ـر   جمھوری اسالمی گذاشت و زی
توجھات ھـمـیـن حـکـومـت و بـا  

درس  "  رانت حکومـتـی "استفاده از  
اقتصاد در خارج خوانده و اکـنـون  
رسما ایشان در مصاحبه با ایلنا و  
ـراف   سایت حکومـتـی فـرارو اعـت
میکند که آنـچـه در جـمـھـوری  
اسالمی به عنوان اقتصـاد جـریـان  
دارد، اقتصاد غـارتـگـری مـحـض  

ـیـن بـار اسـت کـه  .  است  ایـن اول
انـدیشـه  " رسما یکی از صـاحـبـان  

ـتـصـاد  ـیـن از  "  برجسته اق ایـن چـن
نھادینه شدن فساد و غـارتـگـری  

ــم  .  مــیــگــویــد  ــی ــت مــا شــاھــد ھس
اقتصاددانـانـی کـه درس خـوانـده  
ــنــد و در   ــت ــاریــس و لــنــدن ھس پ
ــد   ــن ــم ســاکــن ھســت ــجــا ھ ھــمــان
ـتـصـاد   ھیچگاه به صـراحـت از اق

حاکم بر ایران این گونه یاد نـمـی  
کنند بلکه ھمه ھمت خودشـان را  
این قرار دادند که مطالبی که از  
مکاتب اقتصادی بـورژوازی یـاد  
گرفتند، به کاربدستان جـمـھـوری  
اسالمی حالی کنند و به خواننـده  
ـقـا   و شنوندگان خویش اینگونـه ال
ـلـی   میکنند که گویا شخص عاق
سکاندار اقتصاد نیست و گـر نـه  
ـتـصـاد   ایران میتوانـد یـکـی از اق
ھای نوظھور بـاشـد، چـیـزی در  

ـتـه  !  حد ترکیه یا برزیل  ـب ایشـان ال
ــم   ــی ــی و ت ــدشــان بــه روحــان ــی ام

ــت   ــادی دول ــص ــدبــیــر و  " اقــت ت
ــت  " امـیـد  اسـت، امـا روحـانـی ثـاب

کرده اسـت کـه دسـت کـمـی از  
قبلی ھایش ندارد و سعی دارد بـا  
حلوا حلوا گفتن دھـان بـورژوازی  
را شیرین کند که البته بـه مـذاق  
ـیـاد   ـن برخی ھم خوش آمـده کـه ب
ـیـه   ـیـان ـتـصـاد ب مجمع جـھـانـی اق

  ٢٠ میدھد که ایران عنقریب جـز  
 . کشور صنعتی جھان میشود 

این درحالی است که کارشناسـان  
دیگر ھمین حکومت مانند راغفـر  

اکنون نرخ رشـد  : " تاکید میکنند 
ـتـصــادی بــر خــالف نــرخ رشــد   اق

." نقدینگی در حال کـاھـش اسـت 
ــی کـــه   ــام ـری ن ــ ــب ــی قــن عــل

ــتــصــاد  "  ــاد اق ــت اقــتــصــاددان و اس
ـبـاشـد  "  دانشگاه تربیت مـدرس  مـی

ــد  ــگــوی درصــدی    رشــد نــیــم : " مــی
اقتصـاد، نشـانـه خـروج از رکـود  

و یا یکی دیگر از ھمیـن  ".  نیست 
ـنـــس   مـــحـــمـــود جـــامســـاز،  " جــ

نـظـر مسـائـل    اقتصاددان و صاحـب 
ـلـی بـا   ـی اقتصادی ایران، در تـحـل

ھای تورم و بیـکـاری    اشاره به نرخ 
رغم کاھش یافتـن،    که بزعم او به 

ھمچنان دو رقمی ھستند، پرسیـده  
ـنـاد کـدام   است که دولت بـه اسـت
آمار و ارقام اقتصـادی، از خـروج  
اقتصاد ایران از رکـود سـخـن بـه  

اشاره این دو به  "  میان آورده است؟ 
ــان روحــانـی اســت کــه در   سـخــن

یـا بـه  "  جوار ملکوتی امام رضـا " 
ـنـگـاه   ـر یـک ب عبارت صحیـح ت
ـران،   بزرگ سـرمـایـه داری در ای
ــران از   مــدعــی شــد اقــتــصــاد ای

ـتـی  .  رکورد خـارج شـده اسـت  وق

شکنجه گر ساکن در وزارت کار  
: به صـراحـت مـیـگـویـد )  ربیعی ( 
اگر کاری نکنیم، تعداد بیکـاران  " 

" رسـد    به ده میلیون مـی ١٤٠٠ در  
دیگر از این صریح تر نـمـی شـود  
به بی مایه بودن سخنان روحـانـی  

احمدی نژاد یکـی از  .  اشاره کرد 
اتھاماتش دروغ گویی اسـت امـا  
ـیـد   شاھد ھستیم که روحـانـی کـل
ــن   ـرای خــودش در ای ــز ب سـاز نــی

 .زمینه استادی است 
ــر کــه نــان و نــمــک ایــن   راغــف
حـــکـــومـــت را خـــورده اســـت،  

ــشــار  "  ـت ــظــام را در ان ــحــت ن مصـل
ــصــادی  ــت " اســامــی مــفــســدیــن اق

ــدانــد وافــزوده  ــی ــظ  : " م بــرای حــف
آبروی نظام باید برخورد جـدی بـا  
این افراد شود و سالمت نـظـام بـه  

تـوفـان خـنـده  !" (جامعه ثابت شود 
ـر دسـتـگـاه  !)  ھا  خود جناب راغـف

ـیـن   ـنـچـن قضاییه حـکـومـت را ای
ـرده اســـت  ـرفـــی کــ ایـــن   : " مـــعــ

ھا آنگونه که انتظار مـی    دستگاه 
ــی   ــه خـوب رود وظـایـف خـود را ب

دھند و در برخی مـوارد    انجام نمی 
حتی زمانی کـه مسـائـل روشـن  

ــی    مــی  ــاجــل ــدام ع ــود ھــم اق ش
مدعی الـعـمـومـی  ....  کنند   نمی 

برای اموال به تـاراج رفـتـه مـردم  
ــظــار   ــت ــد ان ــن ــر چ وجــود نــدارد ھ

ـــی  ــــه    م ــــت ب رفــــت کــــه دول
ھای دولت نـھـم و دھـم    غارتگری 

و خـود جـنـاب  ."  رسیدگی کـنـد 
دکتر معترف است اینـکـار دسـت  

 . در النه زنبور کردن است 
ما بارھا در ایـن نشـریـه تـاکـیـد  
ـم کـه اقــتـصـاد جـمـھــوری   کـردی
ـروت   ـنـایـش غـارت ث اسالمی مـب
جامعه است و این مختـص دولـت  

بنیان ایـن  .  احمدی نژاد ھم نیست 

ــاھــی   حــکــومــت بــر فســاد و تــب
ھـمـان روزی  .  گذاشته شده اسـت 

ـنـای   ـر ب که خمینی اقتصاد را زی
االغ خواند کاربدسـتـان حـکـومـت  
ـنـد کـه   تکلیف خودشان را دانسـت
این حکومت وظیفه اش سـازمـان  
ـیـسـت   دادن نظم روتیـن سـرمـایـه ن
برای ھمین از ھیچ چیز گـذشـت  

" فسـاد " نمی کنند؛ آخرین خبر از  
این حکومت حاکی از ایـن اسـت  
ـنـھـای   که چشـم طـمـع بـه زمـی

 .  فرودگاه مھرآباد دوخته شده است 
ـیـجـه فـاجـعـه بـار غـارتـگـری   نت
سازمان یافته حکومت خود را در  
فــالکــت روز افــزون مــردم نشــان  
ــدھــد کــه در گــزارشــی در   ــی م
روزنامه حکومتی شرق انـعـکـاس  
یافته که در آن تـاکـیـد مـیـشـود  

 درصـد  ٣٠ مصرف غذایی مـردم  
ـتـی ارقـام  : "کاھش یافته است  وق

ھزینه و درآمد خانوار را مـقـایسـه  
ـم    کنیم به این نتیجه مـی   می  رسـی

ــیــن خــوراک،   ــه تــام ــن کــه ھــزی
ــوان   پـوشـاک و مسـکــن بـه عـن

ـیـه خـانـوار در طـول   نیازھـای اول
 تـا سـال  ٨٢ سال یعنی از سال  ١٠ 
درصـد افـزایـش  ٣٦٥ ، بیش از  ٩١ 

داشته و به عبارت دیگر مـخـارج  
ـر شـده اسـت  ـراب ... خانوار چـھـارب

. قوت غالب مردم ایران، نان اسـت 
قوتی که نسبت بـه بـاقـی اقـالم  

. شـود   ترین برآورد مـی   غذایی ارزان 
ــن حــال مصــرف قــوت   ــا ای امـا ب
غالب ھم کاھش یـافـتـه و مـردم  

ـر نـان مـی ٣٧  . خـورنـد   درصد کمت
ـررسـی، تـمـام  ١٠ طی   سال مورد ب
ـرمـز،    اقالم  اساسی یعنی گوشت ق

ـتـه    نان، برنج، روغن و تخم  ـب مرغ ال
 تـا  ٢٧ به جز گوشت پرندگان بین  

ـرف  ٣٧  ــ ـــش مص ـــاھ ـــد ک درص
ــر آنــکــه    انــد و تــاســف   داشــتــه  آورت

مصرف شیر نیز که ماده غـذایـی  
شـود؛    بدون جایگزین خـوانـده مـی 

 درصد کاھش یـافـتـه اسـت ٣١ 
وقتی ارقام ھزینه و درآمد خـانـوار  

کنیم به این نتیجـه    را مقایسه می 
ــیــن    مــی  ــام ــه ت ــن ــم کــه ھــزی ــی رس

خوراک، پوشاک و مسـکـن بـه  
ـیـه خـانـوار در   عنوان نیازھای اول

 تـا  ٨٢ سال یعنی از سال  ١٠ طول  
ــیــش از  ٩١ ســال   درصــد  ٣٦٥ ، ب

افزایش داشته و به عبارت دیـگـر  
ـر شـده   ـراب مخـارج خـانـوار چـھـارب

ــاد آور شــد کــه  .."  اســت  ــد ی بــای
ـیـمـت   تامین ھمین ھزینه ھا بـه ق
چشم پوشی مردم از بسـیـاری از  
احتیاجات ضروری زنـدگـی اسـت  

 . تا بتوانند فقط شکم خود را سیر کنند 
ــصــاد   اعــتــراف بــرغــارتــگــری اقــت
ـران  از ســـوی   ـم در ایــ حـــاکــ
اقتصاددان پرورش یافته در دامـان  
ـر   جـــمـــھـــوری اســـالمـــی از ســ
ـیـسـت   ـرای مـردم ن خیـرخـواھـی ب
بلکه نشان از نـگـرانـی ایشـان از  

است کـه در  "  شورش گرسنگان  " 
سـالمـت  " آرزوی عبث میخواھنـد  

ــام  ــظ ــود "  ن ــت ش ــاب ــه مــردم ث . ب
ـیـسـت   شورشی که نه تنھا کور ن
بلکه نشانه ھایی از آگاھی را از  

اعـتـصـاب  .  خود نشـان داده اسـت 
قدرتمنـد کـارگـران مـعـدن بـافـق  
یکی از نشانه ھـای ایـن مـدعـا  

ـیـن امـا،  .  است  اعترافات این چـن
ــه  را بــرای جــمــھــوری   آب رفــت
ــمــی   اســالمــی بــه جــوی بــاز ن

 . گرداند 
 

 اعتراف بر اقتصاد غارتگری ١    از صفحه  

اعتراف برغارتگری اقتصاد حاکم در ایران  از سوی اقتصاددان پرورش یافتھ  
در دامان جمھوری اسالمی از سر خیرخواھی برای مردم نیست بلکھ نشان از  

است کھ در آرزوی عبث میخواھند  "  شورش گرسنگان  "نگرانی ایشان از  
شورشی کھ نھ تنھا کور نیست بلکھ نشانھ  . بھ مردم ثابت شود " سالمت نظام " 

اعتصاب قدرتمند کارگران معدن  .  ھایی از آگاھی را از خود نشان داده است 
اعترافات این چنین اما، آب رفتھ  را  .  بافق یکی از نشانھ ھای این مدعا است 

 . برای جمھوری اسالمی بھ جوی باز نمی گرداند 
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 :مقدمه 
نوشته ای که در پی می آید در  

 و بـه درخـواسـت  ٢٠١٤ ماه مـه  
 The Foreign Policy“نھاد  

Centre”   نوشته شد و در ژورنال
 این نـھـاد درج  ٢٠١٤ ماه سپتامبر  

ـنـده  .  شده است  ھمانطور کـه خـوان
فارسی زبان می بیند، این نوشتـه  
یک نـگـاه کـلـی بـه وضـعـیـت  
حقوقی کارگران داشته و مبنـای  
ـنـده   عزیمت آن این بـوده کـه خـوان
انگلیسی زبان ھـیـچ اطـالعـاتـی  
ــی   ــوق ــت حــق ــورد وضــعــی در م

به ھمین علت بـه  .  کارگران ندارد 
بدیھی ترین مسائل اشاره شده که  
برای خواننده فارسی زبان بخشـی  

 .از زندگی روزانه است 
ـیـسـی نـوشـتـه   نوشته به زبان انگل
شده است و ھمکاران نھاد فوق آن  
را به فارسی ھم ترجمه کـرده انـد  
که من بدون ھیچگونه اصـالحـی  
ھمان ترجمه فارسی آنھا را اینـجـا  
ـرار مـی   ـنـدگـان ق در اختیار خـوان

ھمچنین الزم به گفتن اسـت  .  دھم 
 مـرجـع دارد، کـه  ١٨ که نوشته  

ـیـسـی   ھمه آنھا ھم در نسخه انگـل
و ھم نسخه انگلیسی روی سایـت  

 .نھاد فوق آمده اند 
 ٢٠١٤  سپتامبر  ١٤ 

*** 
 

مـنـدی    حقوق کارگـران و بـھـره 
 کارگران از نظام عدالت در ایران 
روند پایدار در جمھوری اسـالمـی  

ھای صنفـی    ایران سرکوب ات حادیه 
ــوده اســت  ــوق کــارگـری ب . و حـق

ھـای    کارگران از تشکیل انـجـمـن 
ـیـز قـانـونـا    مستقل ممنوعند، و ن
حق ندارند در ھیچ اقـدام جـمـعـی  
شرکت کنند زیرا اعتصابات حـرام  

ـیـح شـده اسـت  ـم  .  اعالم و تقب رژی
ــار "  ــی ک ــای اســالم ــوراھ را  "  ش

ــا از طــرف   ــصــوب کــرده ت مــن
ایـن  .  گیری کنند   کارگران تصمیم 

ـروھـای   ـی ـریـت و ن نھادھا بـا مـدی
ـتـی ھـمـکـاری   ـی اط العاتی و امن
ـیـز   دارند تا فـع االن سـیـاسـی و ن
ھرگونه احتمال اقدامـات جـمـعـی  
ـنـد  . کارگری را شنـاسـایـی نـمـای

بنابراین، اگر کـارگـران بـه عـل ت  
نارضایتی از قبیل پرداخـت نشـدن  
ــه در ســـطـــح   ــزدھـــا، ک ـــم دســت

ـرده  ــ ـت ـــت،    گســ ـــداول اس ـت ــ ای م

اعتصاب نمایند در خطر مـجـازات  
دقیقـا   "  ھا   سردسته . "گیرند   قرار می 

شـوراھـای  " تحت نظر جـاسـوسـان  
ــجــمــن " و  "  اســالمــی کــار  ھــای    ان

ـریـت  "  اسالمی  ھستند که به مـدی
 .شود   گزارش داده می 

قانون کار جمھوری اسالمی ایران  
کـنـد کـه    به وضوح تصـریـح مـی 

اعتصابات ضد اسالمی و مـمـنـوع  
ـقـل  . است  تشکیـل سـازمـان مسـت

کارگران جرمـی قـابـل مـجـازات  
ـیـت کـارگـران را  . است  رژیم فعال

طوری به دق ت زیر نظـر دارد کـه  
ــون   ــان ــای  " حــت ی در ق ــوراھ ش

ــر شــده کــه  "  اســالمــی کــار  ذک
اعضاء آن بـایـد تـعـھ د خـود بـه  
. والیت فقیه را ثابت کرده بـاشـنـد 

ـراض   ــ ــا اعــت ــدھ ــه ص ھــر ســـال
شـود و در    کارگری گزارش مـی 

ـرای   ھر قضیه پلیس ضد  شورش ب
ــا احضــار   ــھ ــده کــردن آن پــراکــن

 .گردد   می 
ـر  ٢٠١٤ شب او ل مـاه مـه   ، جـعـف

زاده و جمـیـل مـحـم دی بـه    عظیم 
عل ت دعوت از کـارگـران جـھـت  
ـیـه حـد اقـل    اجتماع و اعتراض عـل
دستمزدی که در آن سـال اعـالم  

ـر شـدنـد  ھـمـان  .  شده بود، دستگـی
ـرویـن   روز شاپور احسانـی راد و پ
محم دی، به عل ت وابسـتـگـی بـه  
ھمان سازمانی که جعفر و جمـیـل  
ــد، بــرای مــد ت   ــودن عضــو آن ب
ــعــد از   ــگــیــر و ب ــت ــاھــی دس کــوت

رضا شھابی،  .  بازجویی آزاد شدند 
فعال برجست  دیـگـر کـارگـری از  
ات حادیه رانندگان اتـوبـوس طـھـران  

ـر شـد و  ٢٠١١ در سال    دسـتـگـی
علیرغم کسالت و بیمـاری، از آن  
ـری اعـتـصـاب   زمان به ات ھام رھـب

  ٢٠٠٦ رانندگان اتوبوس در سـال  
ـرد  در زندان بـه سـر مـی  کـل یـه  .  ب

ــه   ــری از ات حــادی فــعــاالن کــارگ
ـیـشــکـر ھــفـت  ــه تـحــت فشــار    ن ـپ ت

ـروھـای   ـی ـنـی از سـوی ن سھمگـی
آنـھـا را سـاکـت  .  امنیتی ھستند 

اند؛ بسیـاری از آنـھـا شـغـل    کرده 

ـــت داده  ـــود را از دس ـــد  خ . ان
سندیکای کارگـران فـلـزکـار در  

 بـعـد از آن  ١٩٨٠ سنندج در دھـ   
ـیـدی آن   که تمامـی فـع االن کـل
ــدانــی   ــجـه و زن ــگـیــر، شــکـن دسـت

ــد  ــل  ش ــح ــد، مــن ــدن ــال  .  ش ــم ج
ــراغ  ویســی، یــکــی از اعضــاء    چ

برجست  سـنـدیـکـای مـزبـور اعـدام  
ات حادیه نانوایان سقز به ھمـان  .  شد 

مــحــمــود  .  ســرنــوشــت دچــار شــد 
صالحی، فعال مشھور کـارگـری  
ــه   ــه ایـن ات حـادی ـرجسـت و عضـو ب
زندانی و در تحت شـرایـط بسـیـار  

ــداری شــد  ــگــھ ــول  .  وخــیــم ن رس
بداغی، عضو ھیأت مدیره کانـون  
ـران مشـغـول   صنـفـی مـعـل مـان ای
گذراندن محکـومـیـت شـش سـالـ   
ـل ت   خـــود اســـت کـــه بـــه عــ

ــت  ــی ھــای ات حــادیــه بــه آن    فــعــال
 .محکوم شده است 

ــمـان، بـه صــورت   کـارگــران مســل
افرادی در مقابـل نـظـام عـدالـت،  
ماننـد ھـر کـس دیـگـری اسـمـا   

ام ا، احـکـام  .  دارای حقوق برابرند 
ــوق حــاکــم   ــن حـق اسـالمــی بــر ای

ــا  .  اســت  ــعــتــرض ب کــارگــران م
دستگیری خودسرانه مـواجـھـنـد و  
ـرچسـب   ـر شـده ب کارگران دستگـی

عوامل دشمن خارجی و تھدیـدی  " 
. خـورنـد   مـی "  برای امنیـت مـل ی 

بازجویی از آنـھـا مـعـمـوال  تـحـت  
ــار خشــن صــورت   ــط بســی شــرای

ــرادی    مــی  ــف ــل ول ان ــرد؛ در س ــی گ
شـونـد    نگھداری و شـکـنـجـه مـی 

که علیه رفـقـای خـود شـھـادت  
ــد  ــدھــن ــا حــت ی از  .  دروغ ب ــھ آن

ــز   مــالقــات مــعــمــول مــرت ب نــی
رفتار رژیم اسالمی بـا  .  محرومند 

ـم  زاده و    شاھرخ زمانی، جعفر عظـی
ھایی از چنیـن    رسول بداغی نمونه 

 .رفتاری است 
ـم  ـراھـی ـتـ     بھنام اب زاده، عضـو کـمـی

ھـای آزاد    پیگیری ایجـاد تشـک ل 
کارگری به عل ت دفاع از حـقـوق  

 در  ٢٠١٠ دیگر کارگران از ژوئن  
ــه ســر مــی  ــدان ب ــحــت    زن بــرد و ت

شرایط بسـیـار خشـن نـگـھـداری  
ـنـد از  .  شود   می  ات ھامات او عبارت

عضویت در گروه مخالفان مسل ح،  
ات ھامی که قـویـا  تـوسـ ط آقـای  

زاده و دیگر فع االن رد شـده    ابراھیم 
ـتـال بـه  .  است  ـیـمـا، مـب پسرش، ن

سرطان است و اطب اء از آزادی او  
اند زیرا بـه بـھـبـودی    حمایت کرده 

ــد ولــی    نــیــمــا کــمــک مــی  ــن ک
دو عضــو  .  مـوافـقـت نشــده اسـت 

ــگــر ھــمــان ســازمــان،   مـعــروف دی
شاھرخ زمانی و مـحـم د جـراحـی  

ـیـت " نیز به ات ھـام   ھـای ضـد     فـعـال
ـر  "  اســـالمـــی  ـــدان بـــه ســ در زن

 .برند   می 
، اعضـاء ات حـادیـه  ٢٠١٠ درسال  

آزاد کارگران ایران، در سنندج، بـه  
پیمایی روز او ل    دلیل شرکت در راه 

ماه مه به جریمه و تحـم ل شـل اق  
 .در مأل عام محکوم شدند 

ـرای   سه عضو کمیته  ھماھنگی ب
ھـای    کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

کارگری و فع االن کـارگـری از  
مھاباد در آذربایجان غربی، به نـام  

خـرابـات،    واحد سـی ده، یـوسـف آب 
 سـالـه  ٧٦ کـه  ( محم د موالنایی  

ــت  ــه عــل ت شــرکــت در  )  اس ب
ـبـط بـا حـقـوق    فعالیـت  ھـای مـرت

  ٢٠١٤ کارگران در اواسط فوریـه  
ـر و بـدون حـق  آزادی بـا   دستگـی

 .وثیقه بازداشت شدند 
بـا فـعـاالن کــارگـری ھـرگـز بــر  

گناه مگر ثـابـت شـود    بی "مبنای  
ـلـکـه    رفتار نمی "  گناھکار  شود، ب

گناھکار مگر ثـابـت  " آنھا ھمواره  
ـبـا  ھـر  .  ھستند " گناه   شود بی  ـری تق

ای    فع ال کارگری شـنـاخـتـه شـده 
برای بازجویی احضـار شـده و بـا  
مطالب  وثیق  سنگین مواجه گشـتـه  
که آزادی آنھا جـھـت مشـارکـت  

ھای مرتبط بـا حـقـوق    در فعالیت 
. کـنـد   کـارگـران را مـحـدود مـی 

اکثر این فع االن از سفر بـه خـارج  
نیز ممنوع ھستند؛ یا قبل از سفـر  
خارج باید تشریفات اداری را طی   

ـر  .  کنند  ـرنـامـ  سـف این قضیه در ب

اخــیــر داود رضــوی از ات حــادیــه  
رانندگان اتوبوس طـھـران مـعـمـول  

ای از ات حـادیـه    نامه   شد؛ او دعوت 
صنفی در فـرانسـه جـھـت حضـور  

 .در کنفرانسی دریافت داشته بود 
وکالی مدافع حقوق کـارگـران و  
ـیـز بـا ارعـاب   فع االن کارگری ن

ـنـد  ایـن قضـیـه در  .  مـواجـه ھسـت
ـتـی   خصوص محمود صالـحـی وق
ـیـز   ـر شـد و ن ـتـدا دسـتـگـی که اب
وکـالی اعضـاء ھــیـأت اجـرایــی  

ـپ ه مصـداق    ات حادیه نیشکر ھفـت  ت
 .یافت 

کارگران مھاجر افغانی حـت ی آن  
. حقوق برابر اسمی را ھـم نـدارنـد 

ـق ی   ـل ـرقـانـونـی ت آنھـا سـکـنـ  غـی
شوند و ھر کسی که آنھـا را    می 

استخدام کند جریـمـه و مـجـازات  
ــی  ــود   م ــا  .  ش ــی ب ــالم رژیــم اس

کارگران غیرمسلـمـان بـه عـنـوان  
کـنـد و    شھروندان نابرابر رفتار می 

ــوان   ــه عــن ــون ب ــان ــل ق ــاب در مــق
شھروندان مسلمان با آنان معـامـلـه  

 .شود   نمی 
در نظر گرفتن این نکته نیز حـائـز  
اھم یت اسـت کـه ھـیـچ قـاضـی  
ـل ی وجـود نـدارد   ـق تعلیم دید  مسـت

ــرونــده  ــر پ ھــای دادگــاھــی    کــه ب
مرتبط با عالئق کارگران نـظـارت  

قضـ ات عـبـارت از  .  داشته باشـد 
نمـازنـد    روحانیونی ھستند که پیش 

ــراســم ازدواج یــا   و بــه اجــرای م
ـردازنـد   تشییع جـنـازه مـی  آنـھـا،  .  پ

ــنــی بــر آمــوزش  ــت ھــای حــوز     مــب
علمیه تصمیمات حقوقی دلبـخـواه  

ـتـی  .  گیرند   می  ـر اوقـات، وق اکـث
ــوقــدانـی مــاد ه  ــدی    حـق ای در ســن

حقوقی را در دفـاع از مـوک لـش  
کند، قضیه را متـوق ف    مطرح می 

کرده اسناد حقوقی آنھا را مـردود  
اکثر قوانین که به نـظـر  .  شود   می 
رسد حـقـوق کـارگـران را در    می 

ــت مــی  ــبــی ــد حــاوی    ایــران تــث کــن
مواد ی است که به نحوی مـؤث ر  
آنھا را از ایـن حـقـوقـی اسـاسـی  

 .سازد   خود محروم می 
 

ــه از  ــرگــرفــت ــال  :  ب گــزارش  " ژورن
ــوق بشــر در ایــران  ــاره  "  حــق ــم ش

 ٢٠١٤ سپتامبر  
http://www.ihrr .org/

ihrr_journal/justice-en 
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 انــقــالبــات مــنــطــقــه  
ــه و شــمــال  خــاورمــیــان
ـــکـــی از  ـــا ی ـــق ـــری آف
مھمترین تحوالت تاریخ 
معاصر است که چھـره 
سیاسی منطقه و دنـیـا 
. را متحول کـرده اسـت

این موج انقالبی بدنبال 
ــقــالب  ــران ٨٨ان  در ای

شکل گرفت و در عین 
حال تاثیرات عمیقی بر 
شرایط سیاسی در ایران 
و ســایــر کشــورھــای 

 . منطقه گذاشته است
یــک عــامــل تــعــیــیــن 
کـنـنــده در انـقــالبـاتــی 
چون تونس و بخصـوص 
مصر بـه مـیـدان آمـدن 
کارگران وشکل گیری 
اعـتـصــابـات کـارگــری 

در ایران نیـز . بوده است
جــنـــبـــش اعـــتـــراضـــی 
کارگری یک عـرصـه 
دائمی اعتـراض عـلـیـه 
رژیم اسالمی است کـه 
تـاثـیـر مسـتـقـیـمـی بـر 
ــال کــردن فضــای  ــع ف
سیاسی جامعه و توازن 
قوای حاکم بر جـامـعـه 

محـور اصـلـی و . دارد
بنیادی این انقالبـات و 
فضای انفجاری حاکـم 
بر مـبـارزات مـردم در 
ایران، اعـتـراض عـلـیـه 
ــت و  ــی ــحــروم ــر، م ــق ف
سرکوبی اسـت کـه در 

ــه داری  ــظــام ســرمــای ن
ــــــن .  ریشــــــه دارد ای

انقالبات در عـیـن حـال  
ــه  ــه کــارســازی ب ضــرب
جنبش فوق ارتـجـاعـی 
ــی وارد  ــاس ــی ــالم س اس

 . آورده است
بدین ترتیب خواستھـای 
جھانشمول و مشتـرکـی 
نـظـیـر نـان و آزادی و 
ـــری و کـــرامـــت  ـــراب ب
انسانی این انقالبـات و 
تــحــوالت ســیــاســی در 
ایران را بـه ھـم پـیـونـد 

مجمـوعـه ایـن .  میدھد
شرایط امـروز بـیـش از 
ھر وقت بر لزوم ایـجـاد 
یک ھمبستگی ادامـه 
کار و سازمان یافته و 
نــــقــــشــــه مــــنــــد در 
ــراضــات مــردم در  اعــت
سطح این منطقه تاکید 

یـک ھـدف .  میگـذارد
مھم کنفرانس کارگران 
و انقالب در خاورمیانـه 
در اســـــتـــــکـــــھـــــلـــــم 
پاسخگویی بـه وجـھـی 

از ایــن ھــمــبــســتــگــی،  
ــعــنــی ھــمــبــســتــگــی  ی
مبارزاتی کارگـران در 

ایـن .  خاورمـیـانـه اسـت
ــس در جــھــت  ــران ــف کــن

ســـاخـــتـــار دادن بـــه 
ھمبستگی کارگران در 
سطح خاورمیانه ایـجـاد 

کمبـتـه ھـمـبـسـتـگـی " 
کارگران در خاورمیانـه 

را در "  و شمال آفـریـقـا
دستور کـار خـود قـرار 

ـــدھـــد ـــه .  مـــی ـــت ـــی کـــم
ھبستگی کارگـران در 
ــه و شــمــال  خــاورمــیــان
آفریقا این مـحـورھـا را 
در دســتــور کــار خــود 

 : قرار میدھد 
کــــــمــــــیــــــتــــــه    -١
ھمبستگـی کـارگـری " 

در خاورمیانه و شـمـال 
وظیفـه دارد بـا "  آفریقا

ــــعــــکــــاس اخــــبــــار  ان
اعتراضات کارگری در 
ــه و  ــان ســطــح خــاورمــی
رساندن صدای اعتراض 
کارگران به گوش ھمه 
مردم جھان به پیشـروی 
ــاری  ــارزات ی ــب ــن م ای

در ایـن راسـتـا .  رسانـد
ــریــن  ــعــنــوان فــوری ت ب
ــدام انــتــشــار یــک  اق
بـــولـــتـــن خـــبـــری بـــه 
زبـانـھـای مـخـتـلـف، و 
ھمچنین استفاده فـعـال 
از مدیای اجتماعی را 
در دستور کـار فـوری 

 . خود قرار میدھد
دفـاع از کــارگــران   -٢

زندانی و تـالش بـرای 
ــان از زنــدان  آزادی آن
یــــک وجــــه مــــھــــم 
ھمبسـتـگـی کـارگـری 
در سطح خاورمـیـانـه و 

 .شمال آفریقا است
شبکه ھمبستـگـی  " -٣

کارگری در خاورمیانه 
دفـاع "  و شمـال افـریـقـا

فعاالنه از حق بی قیـد 
و شرط تشکل و تجمـع 
و اعــتــصــاب و آزادی 
بیان و عقیـده را یـک 
محور فعالیتھای خـود 

 .میداند
ھمبستـگـی " شبکه   -٤

کارگران در خاورمیانـه 
ــا ــق ــال آفــری ــر "  و شــم ب

ھمسرنوشتی کـارگـران 
در سراسر جھان تاکـیـد 
ـــارزات  داد و از مـــب
کارگری در ھر گوشـه 
ـــت و  ـــای ـــم ـــان ح ـــھ ج

 .پشتیبانی میکند
ھمبستـگـی " شبکه   -٥

کارگران در خاورمیانـه 
تـالش "  و شمال آفـریـقـا

ــالــه  ــر س ــد ھ ــکــن ــی م
کنفرانس ھـمـبـسـتـگـی 
ــــارگــــری را بــــا  ک

فراخواندن شمار ھـرچـه 
بـیــشـتــری از فــعـالــیــن 
کــارگــری و اتــحــادیــه 
ای از کشــــورھــــای 

 . منطقه برگزار کند
شــبــکــه ھــمــبــســتــگــی 
کارگری خاورمیـانـه و 
شمال آفریقـا، جـلـسـات 
روتین ماھـانـه خـود را 
بـرگــزار کــرده و یــک 
ـــــالش فـــــوری آن  ت
گســتــرش دامــنــه ایــن 
شبکـه بـه کشـورھـای 
ھر چه بیشتری در این 

 . منطقه است
کــنــفــرانــس تــمــامــی 
نھادھا و سـازمـانـھـای 
کارگری و فعـالـیـن و 
اکتیویست ھای جنبش 
کــــــــارگــــــــری در 
کشورھای خاورمیانه و 
ــه  ــقــا را ب شــمــال آفــری
ــه شــبــکــه  پــیــوســتــن ب
ھمبسـتـگـی کـارگـری 
در خاورمیانه و شـمـال 

 .آفریقا فرامیخواند
ـــس  مصـــوب کـــنـــفـــران

 ٦کارگری استـکـھـلـم 
 ٢٠١٤سپتامبر 

 
 
  
 

 طرح شبکه ھمبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا 



 8  ١٣٩٣ شھریور ٢٥ کارگر کمونيست

 سبقت  دولت روحانی در  
زمینھ تحمیل بی حقوقی  
بکارگران از دولتھای قبل از  

دولت  .  او بیشتر شده است 
روحانی کھ از اطاق فکر  
بخشھایی از تکنوکراتھای  
مان و   تحصیل کرده از آل
دیگر کشورھای غربی بھره  
مند است، میخواھد با طویل  
ھ   ردن ب ض ک ری و ع
ام   ن و ن ی وان الح ق ط اص
روزی و   ای ام ذاری ھ گ
ورژواری و   د ب ورد پسن م
بانک جھانی، مسیر این بی  

کند و ھم  " قانونی "حقوقی را  
اینکھ زمینھ ھای آماده را بر  
بستر ایجاد فقر مطلق، برای  

را   ای ف ذاری ھ ھ گ ای سرم
د  ھیا کن . مرزی آماده و م

حذف یارانھ ھای نقدی یکی  
پیش  " و اخیرا  . از این ھا بود 

ت از   ای ھ حم ح ویس الی ن
ھ  ". تولید  این پیش نویس کھ ب

ت،   ع ن ر ص ای وزی امض

ده،   جارت رسی دن و ت ع م
قرار است در روزھای آینده  
أت   ی ھ ھ ب ب وی رای تص ب

ود  ھ ش ت ارائ رح  .  دول ط
حمایت از تولید اولین بار در  

 با ھمکاری اتاق  ٩١ سال  
رکز   ران و م ی ای ان ازرگ ب

  ٦١ ھای مجلس در    پژوھش 

از آنجا کھ  .  ماده تدوین شد 
قرار بود این طرح با فوریت  
و در مدت زمان دو ماھھ  
اجرایی شود، اعتراضاتی از  
اسان   ارشن رخی ک وی ب س
نسبت بھ سنگین بودن آن  
مطرح و در نھایت قرار شد  

. مورد بازنگری قرار گیرد 
در مراحل بعدی نیز این  
طرح در خرداد سال گذشتھ  
ھ نتیجھ   مطرح شد ولی ب
نرسید و در صحن علنی  
مجلس نیز مورد اعتراض  
برخی نمایندگان مجلس قرار  
ورد   د م رار ش ت و ق رف گ

. بازنگری دوباره قرار گیرد 
در آخر مقرر شد تھیھ طرح  
حمایت از تولید در مجلس  
ت   ود و دول ف ش وق ت م

ای را برای حمایت از    الیحھ 
تولید تھیھ کند کھ در این  

ش  ی ا پ ھ    راست ح س الی وی ن

ط   وس د ت ی ول ت از ت ای حم
. وزارت صنعت تدوین شده 

د "  ی با  "   الیحھ حمایت از تول
 ماده ای، ده  ٤٢ ساختاری   

ھا تبصره در قالب الیحھ ای  
بخشھای  .  طوالنی ارائھ شده 

ھ   ھ ب ح ن الی ی از ای طوالن
خدمات و ارائھ سوبسید و  
ی از   ت ای م ای ح ک ھ م ک
ای   ادھ ھ ا، ن رم ارف ک
ح   ط رات در س وروک ب
ھ   دانشکاه ھا و موسسات ب
اصطالح  علمی اختصاص  

 ٣٩ در ارتباط   با ماده  . دارد 
د "  ی ول " الیحھ حمایت از ت

اتحادیھ آزاد کارگران ایران  
شھریور نوشتھ  ٢٣ بتاریخ  
ت  ران و   ».    اس ارگ ک

ھمکاران شاغل در بخشھای  
 خصوصی و دولتی 

د "  ی ول " الیحھ حمایت از ت
ده   ھنوز بھ تصویب نرسی

 این  ٣٩ است، تصویب ماده  
د   ن در  "  ح " الیحھ و اعمال ب

 قانون کار کھ مد  ١٠ ماده  
نظر این الیحھ است مترادف  
خواھد بود با اخراج صدھا  
ھزار نفر از ما در بخشھای  

ھمھ  .   دولتی و خصوصی 
رسانھ ھای رسمی بھ جز  
بخش اندکی از آنھا کھ فقط  
خبر را منتشر کرده اند در  
ھ   ح ن الی ھ ای ورد ب رخ ب
د  رده ان ھ ک ش ی وت پ . سک

رسانھ ھای مدعی اصالح  
طلبی، کمیسیون کارگری  
رت   س و حض ل ج م

وب  ج ح ھ در دوره  !!  م ک
دی نژاد، داد و   دولت احم
واھی اش   ر خ ارگ ان ک غ ف
گوش فلک را کر میکرد در  
ر   ای ھ و س ح ن الی ورد ای م
اقدامات فراقانونی و ضد  
ی   ان ت روح ری دول ارگ ک

ما  .  سکوت پیشھ کرده اند 
یک بار با اعترض خود در  
دولت پیشین، موفق شدیم  
د   رات ض ی ی غ ال ت م اع
کارگری تر در قانون کار را  
عقب بزنیم اینبار نیز میتوانیم  
و باید متحد و یکپارچھ از  
ھ   ھر طریق ممکن دست ب
یھ تصویب   اعتراض بر عل

مالی ماده   الیحھ    " ٣٩ احت
ید  ول بزنیم و  "  حمایت از ت

اجازه ندھیم آخرین ذره ھای  
امنیت شغلی را از ما سلب  

د  ن ن اد و  .  ک ح اد ات ده ب زن
ری   راس ی س گ ت س ب م ھ
ھ آزاد   کارگران ایران اتحادی

ران   ران ای ارگ   ٢٣   –ک
  «١٣٩٣ شھریور ماه  

 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 سبقت  دولت روحانی

ل  حصی ای ت ھ وکرات کن دولت روحانی کھ از اطاق فکر بخشھایی از ت
ا  د ب خواھ ی د است، م کرده از آلمان و دیگر کشورھای غربی بھره من
طویل و عریض کردن بھ اصطالح قوانین و نام گذاری ھای امروزی 
ی را  وق ی حق ن ب ر ای ی، مسی ان و مورد پسند بورژواری و بانک جھ

ق، "  قانونی"  کند و ھم اینکھ زمینھ ھای آماده را بر بستر ایجاد فقر مطل
د ن ا ک ی ھ ھ .  برای سرمایھ گذاری ھای فرا مرزی آماده و م اران حذف ی

  ھای نقدی یکی از این ھا بود
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بندر ) جزایی( دادگاه عمومی ١٠٣شعبه 
 کارگر پتروشیمی رازی را به ٤امام خمینی 

تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق 
 .محکوم کرده است

حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیـمـی  
توھین و  »و   «اخالل در نظم »رازی از این کارگران به اتھام  

صادر شده است، اگر چه دادگـاه آنـان را از اتـھـام   «تھدید 
در رای دادگـاه  .  مبری اعالم کرده است  «توھین و تھدید »

 فـعـال  ٤ مدعی شده است این  )  کارفرما ( آمده که شاکی  
 کارگران پتروشیمـی رازی  ٩٢  بھمن  ٢٨ کارگری در تاریخ  

ـر    را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواسـت  ھـای غـی
موجه و خارج از مـوضـوع روابـط کـاری، بـاعـث تـجـمـع  

کـارفـرمـا  .  انـد   کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شـده 
در عین حال مدعی شده است این تجمع چند روز بصـورت  
ـیـد   ـنـه سـاز اخـالل در تـول پراکنده ادامه یافته است و زمـی
مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی و توھیـن و تـھـدیـد  

دادگـاه بـا تـوجـه بـه شـکـایـت  .  مسوالن مجتمع بوده است 
ھای مدار بسته مـجـتـمـع و    کارفرما و بازبینی فیلم دوربین 

آنچه سایر قرائن موجود در پرونده خوانده شـده اسـت، عـلـی  
ـر   ـنـی ب اخـالل در  »رغم دفاعیات کارگران، اتھام آنـان مـب

دادگاه در عـیـن  .  را محرز و مسلم تشخیص داده است  «نظم 
حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شـرایـط خـاص  

کارگران، حبس و شالق آنان را به مـدت دو  )  متاھل بودن ( 
 .سال تعلیق کرده است 

 
 اعتراضات 

 
 ! کارگران  ھمچنان در اعتصاب بسر میبرند

ـری از ورود چـھـار کـارگـر  :  شھریور ٢٤  ـرغـم جـلـوگـی ـی عل
ـرای   اعتصابی پروفیل ساوه به کارخانه و عـزم کـارفـرمـا ب
ـیـن اجـبـار و تـھـدیـد کـارگـران واحـد   اخراج آنان و ھـمـچـن
گالوانیزه برای راه اندازی این بخش، اعتصاب کارگران ایـن  

 .کارخانه ھمچنان ادامه دارد 
 

در محوطه  «نورد و لوله صفا»کارگران 
 کارخانه تجمع کردند

 با برپایی  تجمع اعتراضی کارگران مدیریت بـه کـارگـران  
ـرداخـت    وعده  ـتـه حـقـوق خـردادمـاه را پ  داد که تا پایان ھـف

ھـزار کـارگـر    «نورد و لوله صفا »درکارخانه  .  خواھد کرد 
ـر و مـرداد    مشغول به کارند که دستمزد ماه  ـی ھای خرداد، ت

 .اند   سال جاری را دریافت نکرده 
 

 اعتصاب کارگران کارخانه نکاسفال 
 نفر از کـارگـران  ٧٠  شھریور ماه بیش از  ١٥ از  : شھریور ٢٤ 

کارخانه نکا سفال در اعتراض بـه عـدم دریـافـت حـقـوق و  

دستمزد ماه ھای تیر، مرداد و بخشـی از مـعـوقـات خـرداد  
 .دست به اعتصاب زده اند 

این دومین اعتصاب در میان کارخانجات و کـارگـاه ھـای  
 .اطراف نکا در شھریور ماه امسال ھست 

 
کارگران کارخانه پروفیل  دست از کار 

 کشیدند
ـراض بـه  :  شھریور ٢٣  کارگران کارخانه پروفیل ساوه در اعـت

بـعـد از  ٣ عدم تحقق مطالباتشان توسط  کارفرما از ساعت  
ظھر اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل فـرمـانـداری  

 .ساوه کردند 
 

تھران؛ تجمع اعتراضی کارگران قراردادی 
 سیمان لوشان

ـراردادی سـیـمـان لـوشـان در اسـتـان  :  شھریور ٢٤  کارگران ق
ـر  ٥٥ گیالن، با سفر به تھران در اعتراض به بالتکلیـفـی   ـف  ن

از ھمکارانشان در نتیجه تعطیلی این واحد تولیدی، مـقـابـل  
ـیـاد مسـتـضـعـفـان تـجـمـع کـردنـد  ـن مشـکـالت  .  ساختمان ب

 زمـانـی آغـاز  ٩٢ کارگران سیمان لوشان از مرداد ماه سال  
ھای مختلف این واحد صنـعـتـی    شد که دولت وقت به بھانه 

 نفر از کارگران کارخانه سـیـمـان  ١٨٠ . را تعطیل اعالم کرد 
طـی  )  ٩٢ مـردادمـاه ( لوشان قبل و بعد از تعطیلی کارخانـه  

ـیـکـار شـده  .  اند   چند مرحله اخراج شده  از مجموع کارگران ب
  ١٧  کارگر پیمـانـی و  ٥٥ کارخانه سیمان لوشان ھم اکنون  

انـد کـه     سال باقی مـانـده ١٨  تا  ١٠ کارگر رسمی با سوابق  
ھمچنان بالتکلیف بوده و منتظر بازگشایی مجدد کارخـانـه  

ـرای بـاز گشـایـی  . و بازگشت بکار خود ھستند  کارگران ب
کارخانه و بازگشت به کار، تجمعات متعددی را در مقابـل  

ـرگـزار کـرده  انـد    نھادھای مختلف دولتی در استان گـیـالن ب
 ..ای نداشته است   که تا به امروز نتیجه 

  
تجمع مربیان پیش دبستانی به چھارمین 

 روز متوالی رسید
ـیـش  .  چھارمین تجـمـع مـتـوالـی  :   شھریور ١٩  ـیـان  پ مـرب

دبستانی که از شھرھای دیگر به تھران آمده اند، طـی سـه  
روز گذشته تجمع اعتراضی  مقابل نھاد ریاست جـمـھـوری  

چـھـارمـیـن  .   و وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده بـودنـد 
که مـقـابـل نـھـاد ریـاسـت  )   شھریور ١٩ چھارشنبه  (تجمع   

ـرورش   جمھوری آغاز شده بود،  به مقابل وزارت آموزش و پ
تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبسـتـانـی  از  .  منتقل شد 

ـیـف  )   شھریور ١٦ یکشنبه  (  به منظور مشـخـص شـدن تـکـل
ـیـش دبسـتـانـی مـقـابـل  ٣٠ استخدام حداقل    ھـزار مـربـی پ

ـنـدگـان بـه  .   نھادھای دولتی  شروع شده  است  تجـمـع کـن
صدور بخشنامه اخراج مربیان پیـش دبسـتـانـی، اجـرا نشـدن  
ـنـکـاف دولـت از تـخـصـیـص   قانون تعیین تکلیف آنان، اسـت
ردیف بودجه استخدامی و تـوھـیـن عسـگـری آزاد، مـعـاون  
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جـمـھـور در صـحـن  

سواد خـوانـده    که مربیان پیش دبستانی را بی ( علنی مجلس  
 .اند   معترض ) بود 
 

  «ایران برک»تجمع کارگران بازنشسته 
ـران بـرک »کارگران بازنشسته کـارخـانـه  :  شھریور ١٨   «ای

رشت در اعتراض به عدم دریافت سنوات پایان خدمت خـود  

 مـاه از بـازنشـسـتـگـی، در مـقـابـل درب  ٧ بعد از گذشت  
ـقـه  ١٥ . ورودی کارخانه تجمع کردند   نفر از کارگران بـاسـاب

انـد     ماه پیش از این واحد بازنشسته شده ٧ ایران برک که از  
اند سنوات پایان خدمت خود را از کـارفـرمـا    ھنوز نتوانسته 
  ١٦ میزان مطالبات ھر یک از کارگران از  .  دریافت کنند 

 . میلیون تومان میباشد ٢٠ تا  
 

 تجمع کارگران ساوه 
ـراض بـه  :  شـھـریـور ١٧  جـمـعـی از کـارگـران سـاوه در اعـت

ھـای    اتـحـادیـه مـرکـزی تـعـاونـی ( عملکرد اتحادیه اسکان  
در مقابل فرمانداری ساوه و زرنـدیـه  )  مسکن کارگران ایران 

 سـالـه  ٦ کارگران خواستار خاتمه بالتکلیفـی  .  تجمع کردند 
 . شان در تحویل مسکن شدند 

 
تجمع اعتراضی بیش از ھزار تن از 

 کارگران در عسلویه
  ٢ بیش از ھزار تن از کارگران خوابگاه کـمـپ  :  شھریور ٢٢ 

ـراض بـه بـازرسـی اتـاقـھـای   بیدخون در عسـلـویـه در اعـت
 بدون اجـازه بـه خشـم  ١٨ و ١٧ کارگران و کارکنان فازھای  

 .آمده و دست به تجمع زدند 
 

 اعتصاب کارگران نساجی قزوین
کارگران نساجی قزوین به مدت چـنـد سـاعـت   :  شھریور ٢٢ 

کارگران در اعتراض به واریز نشدن حـق  .  دست به اعتصاب 
افـتـاده    بیمه و ھمچنین پرداخت نشدن دو مـاه حـقـوق عـقـب 

 .اعتصاب کردند 
 

 اعتراض به افزایش قیمت لوازم التحریر
در اعتراض بـه افـزایـش  )  تھران ( مردم اسالمشھر :  شھریور ٢١ 
ـر در آسـتـانـه بـازگشـایـی  ١٠  ـتـحـری درصدی قیمت لـوازم ال

مدارس و دانشگاھھا، در مـقـابـل مسـجـد جـامـع  تـجـمـع  
ـیـن بـه افـزایـش ده درصـدی    تجمع .  کردند  کنندگان ھمچـن

 .قیمت انواع لباس اعتراض کردند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

ماه حقوق کارگران کارخانه ٦عدم پرداخت
 قندقھستان

کارگران کارخانه قند قھستان شـش مـاه اسـت  : شھریور ١٩ 
 ھـزار تـومـان  ٢٠٠ اند، تنھا مبلغ    که حقوقی دریافت نکرده 

ـرداخـت شـده   به صورت جزئی در این مدت بـه کـارگـران پ
ـرداخـت نشـد  ». است  حقوق کارگران کارخانه قند قھستان پ

،  «کارخانه قند قھستان در آستانه ورشکستگـی اسـت »،  «
و عـبـاراتـی   «نگذاریم کارخانه قند قھستان  تعطیل شـود »

 سـال  ١٠ دیگر، تیترھای تکان دھنده ای ھستند که طـی  
گذشته تاکنون در نشریات و روزنامه ھای خراسان جـنـوبـی  
ـریـن صـنـعـت   نگاه ھا را به مشـکـالت مـوجـود در بـزرگـت

 .شھرستان درمیان متوجه ساخته است 
 

 کارگر نگھبان ٣٢ ماه حقوق ٥تعویق 
 زاگرس خودرو بروجرد

ـرداخـت حـقـوق  ٥ بیش از  : شھریور ١٩  ـر در پ   ٣٢  ماه تـأخـی
زاگرس خـودرو  .  کارگر قراردادی  کارخانه زاگرس خودرو  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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تولید کننده انواع خودرو پروتون در بروجرد واقع است کـه در   
 به سبب افـزایـش مشـکـالت مـالـی بـا  ٩١ اسفند ماه سال  

 نـگـھـبـان  ٤٠  کارگر تعطیل شد و فقط حدود  ٤٠٠ بیش از  
این واحد از مـرداد مـاه سـال  .  در این کارخانه باقی ماندند 

ـیـدی خـود را بـا    کـارگـر از سـر  ١٥٠ جاری فعالیت تـول
  ٣٢ شـود بـه    معوقات حـقـوقـی مـربـوط مـی . گرفته است 

کارگری که از زمان تعطیلـی کـارخـانـه زاگـروس خـودرو  
 .محافظ اموال کارخانه بودند 

   
ماه ٣عدم پرداخت 

نفرازکارکنان آبفای روستایی ١٨٥٠حقوق
 خوزستان

نفر از کارکنان شرکـت آب و فـاضـالب  ١٨٥٠ :  شھریور ١٧ 
روستایی خوزستان از سه ماه پیش تاکنون حـقـوق نـگـرفـتـه  

 .اند 
 

 ١٨ و ١٧کارگران پتروالکتریک  در فاز 
 اند  ماه گذشته حقوق نگرفته٣جنوبی  پارس

ـیـش از  ٣ عدم پرداخت  :  شھریور ١٧   ماه حقوق و مـزایـای ب
 . نفر از کارگران شرکت پتروالکتریک ١٠٠ 

 
 ماه حق بیمه کارگران دو کشتی ٢٧

 الیروبی در بندرعباس پرداخت نشده است
ـیـمـه کـارگـران در  ٢٧ عدم پرداخت  : شھریور ١٧   مـاه حـق ب

شـرکـت نـگـیـن سـبـز  )  ھاپرسـاکشـن ( ھای الیروبی    کشتی 
 . بندرعباس 

 
 اخراج و بیکارسازی

 
کارگردرصورت عدم راه ٣٠٠بیکاری 

 اندازی کارخانه
ـنـد قـھـسـتـان  :   شھریور ١٩  افزایش بدھی ھای کـارخـانـه ق

بزرگترین صنعت شھرستان درمیان در آستانه ورشکـسـتـگـی  
قرار داده و عقب ماندگی شش ماھه حقوق کـارگـران مـی  

 . کارگر این کارخانه را بیکار کند ٣٠٠ رود تا بیش از  
  

 افزایش اخراج کارگران پیمانی در فارس
ھای تشخیص و حـل اخـتـالف    براساس آماری که از ھیات 

ــخــراج شــده اســت، اخــراج   ــان فــارس اســت ادارات کــار اســت
ـروی    کارگران شاغل در شـرکـت  ـی ھـای تـامـیـن خـدمـات ن

 افـزایـش  ٩٣  تـا  ٩٢ انسانی در فاصله زمانی اردیبھـشـت  
ـیـت    ھـا سـخـت   دلیل ایـن اخـراج .  داشته است  ـر شـدن فـعـال ت

ھای تامین خدمات نیروی انسانی به دلیـل افـزایـش    شرکت 
ھـای تـامـیـن    از آنـجـا کـه شـرکـت . ھای تولید اسـت   ھزینه 

ـیـاز   خدمات نیروی انسانی در یافتن نیروی انسانی مـورد ن
ـنـه    ھا نقش واسطه را ایفا می   کارخانه  کنند، در عـمـل ھـزی

ـیـد را افـزایـش مـی  دھـنـد کـه اسـتـمـرار ایـن    تمام شده تول
ـرای   ـتـصـادی کـنـونـی ب وضعیت در شرایـط نـامـنـاسـب اق

ھـای    در چنین شرایـطـی شـرکـت .  ھا ناممکن است   کارخانه 
تامین خدمات نیروی انسانی برای حـفـظ حضـور خـود در  

ھای تعدیل ساختاری در مـورد    بازار کار به اجرای سیاست 
ـنـد روی آورده   کارگرانی که در استخدام آن  انـد کـه    ھا ھست

ـیـکـار شـده  ـبـع  .( انـد   در نتیجه شماری از این کارگـران ب مـن
 )ایلنا 
 

 ناامنی محیط کار 
 

یک کارگر قربانی سھل انگاری در 
 کارگاھی در پلدشت شد

ـفـاع  :   شھریور ٢١  ـری  ١٢ دو کارگر مشغول کار در ارت  مـت
ـر پـایشـان   در پلدشت بودند که براثر شکسته شدن تـخـتـه زی

ـقـال بـه  .  سقـوط کـردنـد  ـت یـکـی از کـارگـران  پـس از ان
 .بیمارستان جان باخت و دیگری نیز به شدت مجروح شد 

 
 گودبرداری غیراصولی جان کارگر را گرفت

ھای در حـال سـاخـت واقـع    در یکی از شرکت :   شھریور ٢٠ 
ی آزاد ارس، پیمانکار شرکت در حـال حـفـاری و    در منطقه 

گودبرداری بود و یکی از کارگران روی داربسـت در حـال  
ـر آوار   بنایی بود که براثر ریزش دیوار از داربست افتاد و زی

 .ماند 
 

 مرگ کارگر جوان  باالی تیر چراغ برق
ـیـدی در  ٣٠ کارگر  : شھریور ٢٠   سالـه در یـک واحـد تـول

ـرق بـاالی   مھماندوست دامغان که برای وصل کردن مدار ب
تیر چراغ برق رفته بود، دچار برق گرفتگـی شـد و در دم  

 .جان باخت 
 

 مرگ کارگر دستگاه حفاری
ـر روی چـاه  :   شھریور ٢٠  در حالی که دستگاه حـفـاری ب

کشاورزی در فاریاب در حال کار بود ، کارگر آن بنام د،ع  
بدلیل برخورد دستگاه حفاری در بیرون از چـاه  بـه او جـان  

 .باخت  
 

کارگر باطری سازی در انفجار مغازه جان 
 باخت

انفجار در یـك مـغـازه بـاطـری سـازی در اراك  :  شھریور ١٩ 
در ایـن  .  استان مرکزی موجب كشته شدن کارگر مغازه شد 

ـبـاخـت  و  .   حادثه دلخراش کارگر مـغـازه حـادثـه دیـده جـان
صاحب مغازه باطری سازی كه به شدت مجـروح شـده بـود  

 .به بیمارستان منتقل شد 
 

  مرگ کارگر پتروشیمی شازند 
ـیـمـانـی    «مـحـمـدی   عـبـاس خـان »:   شھریـور ١٩  کـارگـر پ

پتروشیمی شازند بر اثر سقوط از سقف کارگاه جـان بـاخـتـه  
 . است 
 

  مرگ کارگر پتروشیمی شازند 
ـیـمـانـی    «مـحـمـدی   عـبـاس خـان »:   شھریـور ١٩  کـارگـر پ

پتروشیمی شازند بر اثر سقوط از سقف کارگاه جـان بـاخـتـه  
 . است 
 

  کارگر ساختمانی  را بلعید٢چاه 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شھرداری تـھـران؛   :  شھریور ١٩ 

ـر  ٣٥ تا  ٣٠ دو کارگر بین   ساله تبعه افغانستـان مشـغـول حـف

چاه برای آزمایش خاک جـھـت احـداث واحـد مسـکـونـی  
بودند که این افراد به دلیل نامعلـومـی در داخـل  سـقـوط  

و نفـر دوم کـه دچـار  .   کرده و یکی از کارگران جانباخت 
ـقـل تـا مـورد مـداوا   ـت مصدومیت شد به مراکز درمانی من

 .قرار گیرد 
 

پتروشیمی خوزستان؛ کار با مواد شیمیایی 
 بدون وسایل ایمنی استاندارد

ـروشـیـمـی  ٤١   – ٤٠ کارگران پیمانکاری واحد   ـت  مجتمـع پ
 ساعت از روز با مواد شیمیایی سـر و کـار  ٨ خوزستان که  

ـر مـواد   ـراب دارند از وسایل حفاظت و ایـمـنـی مـنـاسـب در ب
 نفر از کارگران خـدمـاتـی  ١٥٠ بیش از  . زا محرومند   سرطان 

 این مجتمع فاقد وسایل ایمنـی  ٤١  – ٤٠ و تعمیرکار واحد  
ـر مـواد خـطـرنـاک شـیـمـیـایـی   ـراب مناسب و استاندارد در ب

ـبـاس،  .  ھستند  کارگران خدماتی و تعمیرکار سالی دو بار ل
یـک از    کنند اما ھـیـچ   دریافت می ... کفش و ماسک و 

ـنـاسـب بـا نـوع کـار بـا مـواد   این وسایل اسـتـانـدارد و مـت
مواد شیمیایـی چـون، فـنـول و  .  خطرناک شیمیایی نیست 

 –  ٤٠ واحـد  .  از جمله این مـواد اسـت )  گاز خردل ( فسژن  
 پتروشیمی خوزستان واحد سیلوی این مـواد خـطـرنـاک  ٤١ 

شیمیایی است که کارگران خـدمـاتـی مـوادی را کـه بـه  
شـود بـایـد جـارو کـرده و وارد کـیـسـه    زمین ریـخـتـه مـی 

ـیـق،  . کنند  تعمیرکاران نیز در این واحدھا به تعمیرات ابزار دق
پردازنـد کـه در صـورت تـمـاس بـا ایـن    ھا می   برق و پمپ 

مواد، بنا به خاصیت جذب آن از  راه پوست، آنان را پـس از  
 .کند   ھای قلبی و ریوی می   مدتی دچار ناراحتی 

 
افزایش آمار مرگ ناشی از حوادث کار در 

 اصفھان
مدیر کل پزشکی قانونـی اسـتـان اصـفـھـان از  :  شھریور ١٨ 

ـتـدای سـال   افزایش آمار مرگ ناشی از حوادث کـار از اب
در پنج ماھه اول سـالـجـاری آمـار اجسـاد  :  تاکنون خبر داد 

نفر معاینه شده ناشی از حوادث کـار نسـبـت بـه مـدت  ٥٦ 
 . و دو دھم درصد رشد داشته است ٣٠ مشابه سال قبل  

  
افزایش حوادث منجر به مرگ ناشی از کار 

 در ھرمزگان
سرپرست بازرسی کار اداره کل تـعـاون، کـار و  : شھریور ١٨ 

ـرخ حـوادث مـنـجـر بـه مـرگ  :  رفاه اجتماعی ھرمزگـان  ن
ناشی از کار در استان در مقایسه با سـال گـذشـتـه چـھـار  

ـیـمـی افـزود .  درصد افزایش داشته است  : مـحـمـدعـلـی سـل
دھد که ھر ساله با افزایـش    ھای انجام شده نشان می   بررسی 

شاغلین صنعتی، میزان بروز حوادث فوتی نـاشـی از کـار  
 نفـر  ١٠  کارگاه صنعتی باالی  ١٨٠ از  . افزایش یافته است 

درصد آنھا واحدھـای خـدمـاتـی و  ٦٠ شاغل در ھرمزگان ،  
ـبـود مـھـارت کـارگـران و   ساختمانی ھستند که به علت ن

ھای ایمنی متناسب بـا کـار در    عدم برخورداری از آموزش 
 .معرض حوادث ناشی از کار قرار دارند 

 
شلیک گلوله ھنگ سپاه به کولبران مرزی 

 در پیرانشھر
ی ھنگ مرزی پیرانشھـر    در دو کمین جداگانه :  شھریور ٢٠ 

ـرای  "  مـار   مـلـه " در محلی به نام   ـنـدیـل،  ب واقـع در کـوه ق
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ـنـام  مـال ادریـس  ٣٥ کولبران منطقه، یک کولبـر   سـالـه ب
ابراھیمی فرزند قادر جان خـود را از دسـت داده و دو تـن  

ـر  .   دیگر نیز به شدت زخمی شدند  ـرادر بـزرگـت ـیـن ب ھمچـن
ـروھـای   مال ادریس به نام سلیمان چھل ساله نیز در کمین نی

اکنون در یـک مـرکـز    مسلح  به شدت مصدوم گشته و ھم 
ـر از  .  درمانی تحت مداوای پـزشـکـی اسـت  ـب ایـن دو کـول

 .باشند   از توابع بخش الجان می " خضر   قره "اھای روستای  
 

انفجار بشکه جان کارگر ساختمانی جوان 
 را گرفت

انفجار شدید بشکه به ھـنـگـام جـوشـکـاری در  :  شھریور ١٨ 
محل کارگاه ساختمانی واقع در خیابان مـجـیـدیـه، خـیـابـان  

 .شھید محمودی، باعث مرگ آنی کارگر جوان افغانی شد 
 

 مرگ یک کارگرساختمانی دربجنورد
یک کارگرساختمانی ھنگـام سـنـگ کـاری  :  شھریور ١٧ 

 طبقه در بـجـنـورد تـخـتـه ای کـه  ٥ نمای یک ساختمان  
ـرار گـرفـتـن روی آن   کارگران در طبقه پنجم ساختمان با ق
مشغول کار بودند سر می خـورد و ھـنـگـام فـرود بـه سـر  
کارگری که در پایین سـاخـتـمـان مشـغـول تـھـیـه مصـالـح  
ساختمانی بوده است اصابت می کند و ضربه مغـزی مـی  

 . شود 
 

 یک کارگر ساختمانی در جلفا کشته شد
ریزش آوار حین گودبرداری مـنـجـر بـه مـرگ  :  شھریور ١٧ 

 . ساله در شھر جلفا شد ٣٧ کارگر  
 

 کارگران
 

ادامه اعتصاب  کارگران پروفیل ساوه و 
 شروع اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

ـران    سـاعـت  ٤  الـی  ٣ بـعـد از  :  اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـیـن کـارگـران  و   ـروز مـا ب مذاکره در جلسه ایـی کـه دی
ـیـن وزارت   فرماندار و دادستان و نیروی انتظامی و مسـئـول
ـرگـزار   کارشھر ساوه در مـحـل فـرمـانـداری  ایـن شـھـر ب

ـرسـیـد  وکـارگـران از طـرف  ,  گردید   به ھیچ نتیجه ایی ن
ـنـد کـه   ـت ـرار گـرف تـجـمـع شـمـا  "  مسئولین مورد تھدیـد ق

ـم  ـی ـرویـد  .  کارگران غیر قانونی است و جـمـع اتـان مـیـکـن ب
نماینده قانونی خودتان را انتخاب کنید واو فـقـط حـق دارد  
مسایل حقوقی شما را پیگیری کند وھمین طورآنان گفتنـد  
حق با کار فرما است و میتواند کارگران قرار دادی  خـود  

ولی کارگران بـه  " را ھر وقت تمایل داشته باشد اخراج نماید 
ـیـن   این مطالب شدیدا اعتراض نمودند و گفتند تمام این قـوان
ـفـع مـا   را کارفرماھا مینویسند و ھیچ کجای قانـون بـه ن

 سـال قـدمـت  ٣٥ کارگران نیست  چرا که یک شرکت با  
کارگرانش با قراداد موقت یک ماھـه بـه  کـار گـرفـتـه  

ـنـده اخـراجـی  .   میشوند  در این بین شاپور احسانی راد نـمـای
ـرار مـیـدھـد و  ,  کارگران   ـیـن را مـورد خـطـاب ق مسـئـول
 سال شما مسئولین غیر قانونی عـمـل  ٣٥ بیش از  : میگوید  

ـنـده قـانـونـی   کردید که این مجموعه دارای تشکل و نـمـای
ـراردادی ھـیـچ   نبوده است و در ضمن نماینده ی کارگران ق
تضمینی برای امنیت شغلی خود ندارد و در معـرض اخـراج  

ـم کـه     ٦ قرار دارد و خود من نمونه آشکار این قضیه ھسـت

. سال پیش با شروع اعتصاب بزرگ کارگران اخراج شـده ام 
ــن   ــعــد از ای ــه ســاوه ب ــروفــیــل لــول ــورد و پ ــران  ن کــارگ

تصمیم گرفتند که از روز بعد اعـتـصـابشـان را  ,گفتگوھا   
در محل کار خود ادامه دھندو به تـجـمـع خـود در مـقـابـل  

طبق اخبار رسیده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  فرمانداری پایان دادند 
 شھریور ماه کارگـران در  ٢٣ کارگران ایران امروز یکشنبه   

پی تصمیم روز قبلشان از ساعات اولیه صبح اعتصابشان را  
ـر از  ٤ در محل کار خود آغاز کردند ولی در ھمین حین    نف

کارگرانی که دیروز در تجمع مـقـابـل فـرمـانـداری حضـور  
داشتند با تاکید دستور از جانب دادستانـی از ورودشـان بـه  

 شرکت ممانعت به عمل آمد و اخراج شدند 
 نفر در ابتدا اعتراض کردند که در صورت اخراج بایـد  ٤ این  

تمام حق و حقوقشان پرداخت گردد ومسئولیـن شـرکـت قـول  
 شھریور ماه با این کـارگـران  تسـویـه حسـاب   ٢٩ دادند تا  

ـراضـشـان  .  نمایند  اما دیگر کارگران نورد و پروفیل ساوه اعت
ـرداخـت   ـنـکـه خـواھـان پ را شدت دادند و گفتند در ضمن ای
فوری دستمزدھای معوقه اشان ھستند ولی تا ھمکارانشـان  
.  به  سر کار خود برنگردند به اعتصاب خود ادامه میدھـنـد 

درضمن کارگران دو نامه از طـرف کـارفـرمـا را مشـاھـده  
ـر  ٤٠٠  الی  ٣٠٠ نموده اند که در یکی از آنھا به تعدیل   ـف  ن

ـیـد شـده   ـیـز ق از کارگران تاکید شده است و در دیـگـری ن
است که ھر کارگری تمایل دارد با شرکت تسـویـه نـمـایـد  
ـنـگـی    ـقـدی وگرنه از این به بعد به علت رکـود و کـمـبـود ن
حقوق کارگران با تاخیر پرداخت میشود و کـارگـران بـاقـی  

طـبـق اخـبـار رسـیـده بـه  .  مانده باید این وضعیت را بپذیرنـد 
اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران شرکت نورد و لولـه ی  
ـیـمـه   صفا نیز جھت اعتراض به تمدید نشدن دفترچه ھـای ب
خود و حقوقھای معوقه اشان از دیشب دست بـه اعـتـصـاب  
زدند و کلیه کارگران شیـفـت شـب ایـن شـرکـت دسـت از  

, امروز نیز با ورود کارگران شیـفـت صـبـح  .  تولید کشیدند 
 کـارگـر  ١١٥٠ آنان نیز به اعتصاب پیوستند و عمـال کـل  

این کـارگـران در سـال  .  این شرکت دست به اعتصاب زدند 
ـنـمـوده انـد و از بـابـت   جاری از خرداد ماه حقوق دریافت ن
ـر   ـران نـاپـذیـری ب تمدید نشدن دفترچه ھایشان ضررھای جـب
آنان وارد شده است به طوری که یـکـی از کـارگـران کـه  
ـیـدا کـرده   دچار سرطان ریه است اکنون وضعیت وخیـمـی پ
است و یا ھمسر یکی از کارگران کـه دچـار سـوخـتـگـی  
ـیـمـه   ـرچـه ب شدید شده بود به علت بی پولی و نداشتن دفـت

در پی این اعتصاب کـارفـرمـای شـرکـت  .  فوت شده است 
 شنبه ھمین ھفته حقوق کـارگـران  ٥ صفا قول میدھد که تا  

را واریز نماید و طبق اخباری که بـدسـت کـارگـران رسـیـده  
 مـاھـه  ٦٠ است بدھی خود را به تامین اجتماعی با اقساط  

با تامین اجتماعی به توافق رسیـده انـد و از ایـن بـه بـعـد  
امـا  .  مشکل تمدید دفترچه ھای کارگران حل خواھـد شـد 

کارگرا ن شرکت نورد و لوله ی صفا تـاکـیـد نـمـودنـد بـه  
علت بدقولیھای مکرر کارفرما اعتصاب خود را تـا واریـز  

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .   دستمزدھایشان ادامه خواھند داد 
 ١٣٩٣ شھریور ماه  ٢٣  –ایران  

 
علیرغم اعمال فشار بر کارگران اعتصابی 

پروفیل ساوه، کارگران این کارخانه و نورد 
 ! لوله صفا ھمچنان در اعتصاب بسر میبرند

ـروفـیـل   علیرغم جلوگیری از ورود چھار کارگر اعتصابی پ

ـرای اخـراج آنـان و   ساوه به کـارخـانـه و عـزم کـارفـرمـا ب
ـرای راه   ـیـزه ب ھمچنین اجبار و تھدید کارگران واحد گـالـوان
اندازی این بخش، اعتصاب کارگران این کارخانه ھمـچـنـان  

ـر کـارگـران  .  ادامه دارد  ایـن اعـمـال فشـارھـا در حـالـی ب
اعتصابی صورت گرفته است که کـارفـرمـا صـبـح امـروز  
تالش کرد برای به شکست کشاندن اعتصـاب، بـخـشـھـای  
ـیـن از   غیر مھمی از کارخانه را تعطیل اعالم کند و ھمچن
ورود کارگرانی که طی ھفته ھای گذشته بنا بر خـواسـت  
ـری   کارفرما کار را تعطیل کرده بودند به کارخانه جـلـوگـی

اما با ھمه این فشارھا بویـژه اجـبـار کـارفـرمـا  .  کرده است 
ـیـزه کـارخـانـه، کـارگـران ایـن   برای راه اندازی واحد گالـوان
بخش در اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی بـا ھـمـکـاران خـود بـطـور  

ـر از  ٤ یکپارچه ای اعالم کردنـد تـا بـازگشـت بـکـار   ـف  ن
ـر  .  ھمکارانشان اعتصاب خود را نخـواھـنـد شـکـسـت  ـنـا ب ب

ـر   ـران، فشـار ب گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
کارگران پروفیل سـاوه و تـداوم اعـتـصـاب مـتـحـدانـه ایـن  
کارگران در حالی ادامه دارد کـه اعـتـصـاب نـزدیـک بـه  

ـرغـم وعـده  ١٢٠٠  ـی ـیـز عـل  کارگر کارخانه نورد لوله صفا ن
ـتـه   کارفرما برای پرداخت دستمزدشان در روز پنج شنبـه ھـف
جاری ھمچنان ادامه دارد و این کارگران اعالم کرده اند تـا  
واریز دستمزد معوقه خـود بـه حسـابـھـایشـان ھـمـچـنـان بـه  

کارخانه پروفیل ساوه بـا حـدود  .  اعتصاب ادامه خواھند داد 
 کارگر و کارخانه نورد لوله صـفـا بـا ھـمـیـن حـدود  ١٢٠٠ 

ـنـد و طـی   کارگر، تماما متعلق به یـک کـارفـرمـا ھسـت
ـراض بـه   سالھای گذشته کارگران ھر دو کارخـانـه در اعـت
عدم پرداخت دستمزدشان بارھا دست بـه اعـتـصـاب زده انـد  
ـر پـا گـذاشـتـه و   اما کارفرما ھر بار وعده ھای خود را زی
علیرغم خریـد چـنـدیـن کـارخـانـه بـزرگ دیـگـر در طـول  

ـیـش از     ٤٠٠٠ سالھای گذشته از پرداخت بموقع دستمـزد ب
ھزار کارگر این دو کارخانه خوددای کرده است و بارھـا بـا  
عدم واریز بیمه ھای کارگران به حسـاب سـازمـان تـامـیـن  
ـرچـه ھـای درمـانـی ایـن   اجتماعی باعث عدم تمدیـد دفـت
کارگران و پیش آمدن مشکالت سخت درمانی برای آنان و  

ـران  .  خانواده ھایشان شده است   –اتحادیه آزاد کـارگـران ای
 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٢٤ 
 

کارگران پروفیل ساوه در پی اعتصاب و بی 
توجھی کارفرما به خواست ھایشان، دست 

 ! به تجمع در مقابل فرمانداری زدند
ـران  از صـبـح امـروز کـارگـران  :  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای

کارخانه پروفیل  دسـت از کـار کشـیـدنـد و در پـی بـی  
 بـعـد از  ٣ توجھی کارفرما به خواست ھایشان از سـاعـت  

ظھر اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل فـرمـانـداری  
ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  ساوه کردند  بنا ب

ـیـز  )   عصـر ٧ ساعت  (  کارگران ایران این تجمع ھم اکنون   ن
ـتـظـامـی و   ـروی ان ـی ادامه دارد و دادستان ساوه، مسئولین ن
اداره کار در محل تجمع کارگران حاضر شده انـد و تـالش  
دارند بدون دادن وعده ای قابل تحقق به تـجـمـع آنـان پـایـان  

ـراضـی  .  دھند  بنا بر این گزارش، اعـتـصـاب و تـجـمـع اعـت
ـرای   کارگران پروفیل ساوه در پی خلـف وعـده کـارفـرمـا ب

ـر  .  پرداخت دستمزد معوقه این کـارگـران آغـاز شـده اسـت  ب
ـروفـیـل   اساس توافق قبلی کارگران و کارفرمای کارخانه پ

ـنـج مـاه دسـتـمـزد  ٢٠ ساوه قرار بود    شھریور ماه یکماه از پ
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معوقه کارگران پرداخت شود اما با گذشت دو روز از ایـن   
توافق کارفرما اعالم کرده است روز سه شنبه ھفتـه جـاری  
ـبـودن ایـن   این دستمزد را پرداخت خواھد کرد و بر قطـعـی ن
پرداخت نیز تاکید گذاشته و طی نامه ای رسمی بـه امـور  
اداری کارخانه خطاب به کارگران اعـالم کـرده اسـت ایـن  
ـیـدا خـواھـد   وضعیت یعنی عدم پرداخت دستمزدھـا ادامـه پ
کرد و ھر کس که میخواھد کار کند، بماند ھر کـس ھـم  

ـروفـیـل سـاوه در  .  نمیخواھد برود  ـیـن کـارفـرمـای پ ھمـچـن
ـنـده   ـر  ٤٠٠ ابالغیه دیگری اعالم کرده است طی ماه آی ـف  ن

بنا بر آخرین گزارشھای رسـیـده بـه  .  تعدیل نیرو خواھد کرد 
ـرغـم حضـور دادسـتـان،   ـی ـران عـل اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
مسئولین نیروی انتظامی و اداره کار ساوه در محل تـجـمـع  

کارگران معترض کارخانه پروفیل سـاوه،  )  فرمانداری ساوه ( 
ـیـجـه قـطـعـی و   ـت این کارگران اعالم کرده اند تـا حصـول ن
روشن برای دست یابی به خواست ھایشان به اعتـراض خـود  

ـراض کـارگـران  .  ادامه خواھند داد  ـلـی اعـت گزارش تـکـمـی
ـبـا از سـوی اتـحـادیـه آزاد   کارخانه پروفـیـل سـاوه مـتـعـاق
ـران   کارگران ایران منتشر خواھد شد اتحادیه آزاد کارگران ای

  ١٣٩٣ شھریور ماه  ٢٢  –
خانواده ھای کارگران پروفیل ساوه باید به 

 کارگران اعتصابی بپیوندند
ـروفـیـل سـاوه مـاھـھـا اسـت مـبـارزات   کارگران کارخانـه پ
ـیـه   سرسختانه ای را برای دریافت حقوق ھـای خـود و عـل

مدام دست از کار میکشند یـا جـلـو  . اخراج به پیش میبرند 
ـیـمـایـی   ـپ فرمانداری دست به تجمع اعتراضی میزننـد و اھ
میکنند و ھر بار موفق میشوند یک ماه حقوق معـوقـه را  
ـرون   ـی ـقـومـش ب آنھم با چند بـار بـدقـولـی کـارفـرمـا از حـل

اما علیرغم ھمه این تالش زورگوئی کـارفـرمـا و  .  بکشند 
 . ندادن حقوق و اخراج ادامه دارد 

امروز برای ھمه کارگران ایـن کـارخـانـه روشـن اسـت کـه  
قدرت کارفرما از ھمراھی نیروی انتظامی و اداره کـار و  
دادستان و دیگر ارگان ھای حکـومـت اسـت کـه ھـرچـنـد  
جرات سرکوب مستقیم کارگـران را نـدارنـد امـا در کـنـار  
ـیـه کـارگـران   کارفرما ایستاده و دسته جمعی به توطئه عـل

کارگران این کارخانه تجاربی غـنـی از مـبـارزه  .  مشغولند 
ـرا   دارند، اعتراضاتشان انعکاس خوبی در شھر داشته و اخـی
تصمیم گرفتند که ھر ماه مجمع عمومی خود را تشـکـیـل  

تجارب این کارگران برای سایر مراکـز کـارگـری  .  میدھند 
ـرغـم ایـن پـخـتـگـی و   ـی بسیـار درس آمـوز اسـت امـا عـل
ـیـاورده انـد  . سرسختی در مبارزه، نیروی خود را به مـیـدان ن

اعضای خانواده ھای کارگران یعنی یک جـمـعـیـت چـنـد  
ـنـد   ھزار نفره نزدیک ترین نیرو به کارگـران کـارخـانـه ھسـت
که باید در تجمعات و راھپیمائی ھای آنھا شرکت کنند و  

کارگـران سـنـگ مـعـدن  .  یا در شھر دست به تحصن بزنند 
ـرای   ـنـه درس بـزرگـی ب بافق و خانواده ھایشان در این زمـی
ھمه کارگران در سـراسـر کشـور دارنـد و بـایـد از جـانـب  
کارگران مبارز پروفیل ساوه نیز این تجربه به کـار گـرفـتـه  

اینکار عملی است و در صـورت عـمـلـی کـردن آن  .  شود 
مردم شھر نیز حمایت خود از کـارگـران را شـروع خـواھـنـد  

  . کرد 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  سپتامبر  ١٣ ،  ١٣٩٣  شھریور  ٢٢ 

 اقدامات فراقانونی، خزنده و ضد کارگری 
دولت روحانی بر علیه زندگی و معیشت 

 کارگران باید متوقف شود
 !کارگران و ھمکاران در سراسر کشور

بر ھیچکس پوشیده نیسـت کـه زنـدگـی و مـعـیـشـت مـا  
کارگران در بدترین وضعیت ممکن در تاریخ معاصر کشـور  
ـر اذعـان نـھـادھـای رسـمـی   ـنـا ب قرار دارد، بطوریکه که ب
ـیـون و پـانصـد ھـزار   ـل حکومتی خط فقر نزدیک به دو می
تومان است و حداقل مزد کارگران ششـصـد و ھشـت ھـزار  

 سـاعـت کـار،  ١٢ تومان و حداکثر دریافتی آنان با روزانـه  
تازه این مـیـزان از  .  بطور میانگین ھشتصد ھزار تومان است 

دریافتی  فقط شامل کارگران مشمول قانون کـار اسـت و  
به میلیونھا کارگر در بـخـش خـدمـات و در شـرکـتـھـای  
ـرداخـت مـیـشـود  . خصوصی حتی پایین تر از حداقل مـزد پ

تحمیل چنین مزد خفت باری بر مـا کـارگـران بـه مـثـابـه  
اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه چـنـان شـرایـطـی را پـدیـد  
ـر گـزارشـھـای رسـانـه ھـای رسـمـی،   آورده است که بنـا ب
ـقـا از   میلیونھا خانواده کارگری از تامین حداقلھایی برای ب
ـنـد و   قبیل فرآورده ھای لبنی و میوه و گوشت ناتوان ھسـت

ـنـھـا  .  سوء تغذیه در میان آنان بیداد میکند  با اینـحـال نـه ت
مسئولین حکومتی از چنین وضعیت دردناکی کک شـان  
نمی گزد بلکه دولت روحانی از زمان روی کـار آمـدنـش،  
ـنـھـا ھـدف خـود   ـروت را ت تامین منافع مافیای قدرت و ث
قرار داده است و در سکوت خبری و تحلیلـی رسـانـه ھـای  
مدعی اصالح طلبی بر اقدامـات فـراقـانـونـی خـود جـھـت  
نابودی حداقلھای موجود در مورد زندگی و مـعـیـشـت مـا  
ـرخـی از ایـن   کارگران در قوانین کشـور افـزوده اسـت و ب

ایـن دولـت  .  اقدامات را جنبه عملی و قـانـونـی داده اسـت 
بالفاصله پس از روی کـار آمـدن و در راسـتـای تـامـیـن  
منافع مافیای شرکتھای بزرگ پیمانـکـاری در صـنـایـع  
بزرگی ھمچون نفت و فوالد و پتروشیمـی و خـودروسـازی،  
ـیـشـیـن   بخشنامه ای را در لغو مصوبه ھیات وزیران دولت پ
مبنی بر حذف شرکتھای پیـمـانـکـاری ابـالغ کـرد و  بـا  
ـر صـدارت وزارت کـار،   ـتـی ب ـی گماردن یک مسئـول امـن
مھندسی مطالبات و سرکوب اعتراضـات کـارگـری را در  

 قـانـون کـار  ٤١ دستور گذاشت و در ادامه با دور زدن ماده  
ـنـدگـان طـومـار چـھـل  ٤ و دستگیری    نفر ازھماھنگ کـن

ـر آمـیـز و   ـی ـری کـارگـران ،  حـداقــل مـزد تـحـق ـف ھـزار ن
فالکتباری را بر ما تحمیل کـرد و از ھـمـان اول سـال بـا  
تعیین کار گروھی با پیش  کشـیـدن مـبـاحـثـی ھـمـچـون  
ـلـی از ایـن   تعیین حداقل مزد بر اساس بھـره وری و مسـائ

 قانون کار را اعالم نـمـود  ٤١ دست، آشکارا پایان عمر ماده  
و اخیرا نیز با ابـالغ بـخـشـنـامـه دیـگـری در مـورد حـذف  
اضافه کاری از کسورات کارگران و کارمـنـدان اسـتـخـدام  
ـرای   کشوری، تالش شکست خورده دولت احمدی نژاد را ب
تحمیل حقوق ناچیزی از بازنشستگی به میلیونـھـا کـارگـر  

ـنـھـا  .  و کارمند مشمول خدمات کشوری  تحقق بخشـیـد  ای
تنھا گوشه ای از اقدامات فـراقـانـونـی و ضـد کـارگـری  
ـلـی اسـت کـه تـاکـنـون   حکومت برای شخم زدن ھر حـداق
زندگی و معیشت ما کارگران و مزد بگیران را در بـخـش  
ـفـس   ـقـا و ن خصوصی و صنایع و نھادھای دولتی در حـد ب

اما ایـن اقـدامـات از سـوی  .  کشیدن سرپا نگاه داشته بود 
دولت روحانی پایانی ندارد و این دولت با تالش برای امـیـد  

دادن به مردم و ما کارگران  در زمینه رفع تحریمھا، بـطـور  
ـیـسـت   خزنده و گام به گامی در حال نابود کردن ھست و ن

ـنـی آزاد اعـالم  . ماست   ـب ھمین امروز قیمت فراورده ھای ل
شد و الیحه ای از ماھھا پیش در دستور دولت قرار گرفـتـه  
است که توسط برنامـه ریـزانـش در وزارت صـنـایـع تـحـت  

بر اساس این  .  ارائه شده است "  الیحه حمایت از تولید " عنوان  
الیحه امتیازات فراوان و بذل و بخششھای قجر منشانه ای  
ـروت عـطـا شـده اسـت امـا   به صاحبان قدرت و سرمایه و ث
چیزی که در این الیحه بسیار قابل تامل اسـت حـمـلـه بـه  

طبق این الیـحـه  . آخرین ذره امنیت شغلی ما کارگران است 
و در صورت تصویب آن، با اضافه کردن بندی تحت عنـوان  

 قانون کار،ھمه کارفرمایان و منـجـمـلـه  ١٠ به ماده  "  ح "بند  
دولت به عنوان کارفرمای بسیـاری از صـنـایـع و نـھـادھـا  
ـر   میتوانند به بھانه کاھش تولید و تغییرات  ساختاری در اث
ـرات   ـی ـی شرایط اقتصادی، اجتـمـاعـی، سـیـاسـی و لـزوم تـغ
گسترده در فناوری، صدھا ھزار کارگر شـاغـل را از کـار  

  ١٠ در مـاده  "  ح " اعمال بندی تحت عنوان بند  .  اخراج کنند 
قانون کار از طریق اعمال تغییرات ضد کارگری تر در ایـن  
قانون در دستور دولت پیشین نیز قرار داشت امـا در آنـزمـان  
ما کارگران با ھوشیاری و سازماندھی اشکال مختلفـی از  
اعتراضات توانستیم برگشت اعمال تغییرات ضـد کـارگـری  

 را از مـجـلـس شـورای  ١٠ تر در قانون کار و منجمله ماده  
کـارگـران و ھـمـکـاران شـاغـل در  .  اسالمی تضمین کنیم 

 بخشھای خصوصی و دولتی 
ـرسـیـده اسـت،  "  الیحه حمایت از تولید "  ھـنـوز بـه تصـویـب ن

ـنـد  ٣٩ تصویب ماده     ١٠ در مـاده  "  ح "  این الیحه و اعمال ب
قانون کار که مد نظر این الیحه است مترادف خـواھـد بـود  
ـتـی و   ـر از مـا در بـخـشـھـای دول ـف با اخراج صدھا ھزار ن

ھمه رسانه ھای رسمی به جز بخش اندکی از  .   خصوصی 
ـرخـورد بـه ایـن   آنھا که فقط خبر را منتشر کـرده انـد در ب

رسانه ھای مـدعـی اصـالح  .  الیحه سکوت پیشه کرده اند 
!! طلبی، کمیسیون کارگری مجلس و حضـرت مـحـجـوب 

که در دوره دولت احمدی نژاد، داد و فغان کارگر خـواھـی  
ـر   اش گوش فلک را کر میکرد در مورد این الیحه و سـای
اقدامات فراقانونی و ضد کارگری دولت روحانی سـکـوت  

ـرض خـود در دولـت  .  پیشه کرده اند  ما یـک بـار بـا اعـت
ـر در   پیشین، موفق شدیم اعمال تغییرات ضـد کـارگـری ت
قانون کار را عقب بزنیم اینبار نیز میتوانیم و باید مـتـحـد و  
ـیـه   ـر عـل ـراض ب یکپارچه از ھر طریق ممکن دست بـه اعـت

ـم و  "  الیحه حمایت از تولید   "٣٩ تصویب احتمالی ماده   ـی بزن
اجازه ندھیم آخرین ذره ھای امنیت شغلـی را از مـا سـلـب  

ـران  .  کنند  زنده باد اتحاد و ھمبستگی سراسری کارگـران ای
 ١٣٩٣  شھریور ماه  ٢٣  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
چراغ قرمز خراب، جریمه بی حساب و 

 کتاب
ـر شـکـایـت !   گزارشی از یک اجحاف  ـنـدگـان    براب ھـای ران

ـرمـز خـیـابـان    زحمت  کش سامانه نه شرکت واحـد، چـراغ ق
ـیـه    رجایی تقاطع خیابان مـدائـن از نـظـر زمـان  ـنـدی و ثـان ب

ھا دارای اشکال بوده ھمچنین بعلت ترافیـک    شماری مدت 
ـقـاطـع   شدید، وسایل نقلیه که در زمـان چـراغ سـبـز وارد ت

و ایـن  .  اند قادر نیستند به موقع از تقاطع خـارج شـونـد   شده 
ـر از   ـف ـتـاد ن اشکال عالوه بر رانندگان عادی برای حدود ھـف
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کـش سـامـانـه نـه شـرکـت واحـد دردسـر    رانندگـان زحـمـت 
بیشتری را بوجود آورده بشکلی که دوربین خـودکـار چـراغ  

ھـای ایـن    راھنمایی معیوب مذکور با ثبت شـمـاره اتـوبـوس 
ـرافـیـک شـدیـد قـادر    رانندگان زحمت  ـیـل ت کش که بـه دل

ـنـد تـخـلـف و جـریـمـه   نیستند به موقع از تقاطع عبـور کـن
ـنـکـه از    اند و عـلـی   راھنمایی و رانندگی ثبت کرده  رغـم ای

 و تقریبا فراگیر بودن آن برای ھـمـه    تعداد زیاد قبوض جریمه 
رانندگان، خرابی چراغ راھنمایی و عدم استاندارد ترافـیـک  

مدیریت مربـوط در شـرکـت  .  باشد   تقاطع مذکور محرز می 
ـررسـی  ھـای الزم در    واحد شتاب زده و بـدون مـطـالـعـه و ب

سیستم دستمزد و حقوق، مبالغی از یکصد تـا چـھـار صـد  
کش را به عـنـوان    ھزار تومان از دستمزد این رانندگان زحمت 

ـرمـز کسـر   جریمه راھنمایی و رانندگـی عـبـور از چـراغ ق
رانندگان متضرر که با توجه به دستمزد انـدک و  .  اند   نموده 

گرانی و تورم در تامین مخارج خانوادگی دچار کـمـبـود و  
کسری ھستند برای پیگیری موضوع به مسئوالن مـراجـعـه  

انـد کـه بـاز ھـم    و خواستار باز پرداخت مبالغ کسـری شـده 
ـم   اند که رسیـدگـی مـی   طبق معمول رایج پاسخ شنیده  ـی . کـن

اند در صورت عدم رسیدگی به موضـوع بـه    رانندگان مصمم 
اگر کمی دقـت  . مسئوالن باالتر و اداره کار شکایت نمایند 

ایـن  .  گـرفـت   شد این اجحاف به رانندگان صـورت نـمـی   می 
المثـل مـعـروف    اقدام نسنجیده مدیران ناکارآمد یاد آور ضرب 

ـر اســــت  ـــ ـری                       : زی ــــگـــ ـن ــــخ آھـــ ـل ـــ ـرد در ب ــــه کـــ ـن گـــ
ـر زدنـد گـردن مسـگـری  سـنـدیـکـای کـارگـران  !  به شوشت

  ٩٣ شھریور  . شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
حقوق شھروندی به سبک حسین قلی 

 ؟!!!خانی
در حالیکه ادعای رعایت حقوق شھـرونـدی و  ! داود رضوی 

اجرای قانون ومقررات در کشور ما گـوش فـلـک را کـر  
کرده وبا توجه به اینکه دائما تمام مسئولین از ھمه ی قـوا  
دم از رعایت قانون و حفظ حقوق شھروندان میزنند وبـطـوری  
ـقـص   که مرتبا در صدا و سیما ی حاج اقا ضرغـامـی از ن

ـنـد  ؟ امـا فـریـاد  ! حقوق شھروندی ھمه عالم انتقاد می کـن
دادخواھی ھزاران ھزار انسان به ویژه تھی دستـان و زحـمـت  
کشان کشورمان به گوش ھـیـچ مسـئـولـی نـمـی رسـد و  
ـنـد   کسانی که در این چرخه بی عدالتی دست و پـا مـیـزن
،ھمچنان در سکوت فراگیری که در رسانـه ھـای داخـلـی  
وجود دارد صدای فریاد خواھی یشان خـامـوش مـی شـود  
،این جانب آنچه که بر من رفته اسـت را بـه گـوش شـمـا  
ـیـدا   ـم ،شـایـد از ایـن طـریـق گـوش شـنـوائـی پ می رسـان

پنج ماه پیش از طرف پنج سـنـدیـکـای فـرانسـوی از  . شود  
این جانب دعوتی بعمل آمد تا در نشسـتـی کـارگـری کـه  

 ماه می در پاریس برگزار میشد شرکت کنم با توجـه  ٢٦ در 
ـران وجـود   ـیـط در ای ـل به مشکالتی که برای تھیه ویزا و ب
ـلـف   دارد بعد از تالش ھای بسیار و ھزینه کردن ھای مخـت
شرایط ویزا و بلیط را مھیا کردم وقرار شـد بـه تـاریـخ سـوم  

ـم  ٩٣ خرداد ماه   ـرواز کـن  ساعت سه و بیست دقیقه بامداد پ
،که خوب مشخص است که تا آنروز چقدر باید تـدارک و  
ـم و   تھیه می دیدم، به ھر حال شب موعود به فرودگاه رفـت
پس از مقدمات کار اماده سوار شدن به ھواپیمـا شـدم کـه  
بعد از کنترل کردن بلیط و خروج از گیـت ھـا ودر آسـتـانـه  
سوار شدن به ھواپیما بلند گو مرتب فامیل مرا صدا مـیـزد  

در یک لحظه که برگشتم آقای را دیدم با لباس شـخـصـی  
که بی سیم ھم در دست داشت به سمـت مـن آمـد وگـفـت  
ـم در آن قسـمـت   پاسپورتتان را ببینم ومن چون مـی دانسـت
ـیـایـد اعـتـمـاد کـردم و   ھیچ کس بدون مجوز نمی توانـد ب
پاسپورتم را به اودادم که بالفاصله دوید و رفـت ودر حـالـی  
که می دوید گفت االن می آیم و بعد که آمد گفت شـمـا  
از ھمین لحظه ممنوع الخروج ھستید و یه نامه داد و گـفـت  
ـراض کـردم ایشـان   فردا برو دادگاه انقالب ،وقتـی مـن اعـت
ـراض   گفتند دستور را اجرا می کنند ، به ھـر حـال بـا اعـت
ـنـد تـا چـمـدان مـرا   من ھواپیما را بیست دقیقه نگـه داشـت

فردا به دادگاه انقالب رفتم و آنھا گفتنـد از مـوضـوع  . دادند 
ـم شـش   بی اطالع ھستند و باید بروی اویـن ،بـه اویـن رفـت
ـرو   ساعتی مرا نگه داشتند و بعد ھم با منت گفتند شـمـا ب
ـراض کـردم   وزارت اطالعات مشکلت را حل کن وقتی اعـت
ـم واقـعـا مـتـوجـه   ،گفتند تا این جا ھم خیلی بھت حال دادی
منظورشان از حال نشـدم شـایـد مـنـظـورشـان ایـن بـود کـه  
بازداشت نشدی برو خدا راشکر کن ، به حـقـوق شـھـرونـدی  
در دادگستری کیفری استان تھران واقع در خیابان خـیـام در  
ـیـس   طبقه سوم مراجعه کردم ،که رئیس دادگستـری ھـم رئ
ھیئت نظارت بر حقوق شھروندی می بـاشـد اول کـه مـی  
خواستند مرا منصرف کنند و گفتند خوب برو مشکـلـت را  
با وزارت اطالعات حل کن ،بعد که با پافشـاری و اصـرار  
من که شما سوابق مرا ببینید اگر حکمی مبنی بر ممنـوع  
ـم   ـت الخروجی تا به حال برای من صادر شـده بـود از شـکـای
صرف نظر می کنم  گفتند که یه شکایت بنویس ،بـعـد از  
ثبت شکایت قرار شد دو ھفته دیـگـر رای بـدھـنـد دو مـاه  
ـیـس   ـنـد روی مـیـز رئ ـت طول کشید و ھر دفـعـه مـی گـف
ـیـس مـانـده ،بـه ھـر   دادگستری می باشد فقط امضای رئ
حال حقوق شھروندی سه نظریه داده بود یکی اینکـه وزارت  
اطالعات نباید این طور عمل می کرد وخالف قـانـون مـی  
ـنـد   ـرسـت ـف باشد دوم اینـکـه مـرا بـه دیـوان عـدالـت اداری ب
ـرونـده   وشکایتی انجا علیه این روش انجام دھم ،سوم اینکه پ
بایگانی شود، که در ماه سوم رسیدگی ،رای به بایـگـانـی  
ـئـت    ـنـد نـظـر ھـی ـت ـراض کـردم گـف دادند و ھر چه من اعـت
نظارت بر حقوق شھروندی این اسـت و کـاری نـمـی تـوان  

از آنجا به ریاست جمھوری رفتم وشکایتی ھـم آنـجـا  . کرد  
کردم اماتا کنون جوابی نگرفته ام در حـال حـاضـر چـھـار  
ـنـکـه وزارت   ماه است که پاسپورتم ضبط شده وباتوجه به ای
ـیـه   اطالعات ضابط قوه قضائیه می باشد ،امـا قـوه قضـائ
پاسخگو نمی باشد ومرا به  وزارت اطـالعـات پـاس مـی  
دھد ، به چند رسانه داخلی مراجعه کردم اما گفتنـد اجـازه  
ـم، واقـعـا یـه شـھـرونـد کـه   ـبـی رانـداری انتشار چنین مـطـل
ـنـد بـه   ـفـوذ ھسـت مدارکش توسط اشخاصی که صـاحـب ن
گروگرفته می شود باید چکار کند دیگر مگر جـایـی از  
قوه قضائیه ھم باالتر داریم ؟ یاد حرف قـدیـمـی ھـا افـتـادم  
ـلـی خـانـی ؟ھـمـیـشـه   که می گفتند ممـلـکـت حسـیـن ق
ـلـی   درکودکی برایم سوال بود؟ اما امروز معـنـی حسـیـن ق

  .خانی کامال برایم واضح و روشن می باشد 
بر ھم زدن سازماندھی شده انتخابات 

کانون بازنشستگان تھران برای جلوگیری از 
انتخاب بازنشستگان مستقل در ھیات مدیره 

 این کانون
ـات مـدیـره   انتخابات کانون بازنشستگان تھران برای تعیین ھـی

ـبـه  ٨ جدید از ساعت    شـھـریـور مـاه  ٢٠  صبح دیروز پنج شن
ـفـر از   ـزدیـک بـه دو ھـزار ن آغاز شد و علیـرغـم شـرکـت ن
ـات، ایـن   بازنشستگان تھرانی در کانون توحید  و انجام انتخـاب
انتخابات به شکل ماھرانه ای از سوی عوامل ھیات مـدیـره  
حاکم بر کانون  و با اغماض ناظرین وزارت کار بر ھم زده و  

ــد  ـاطــل اعــالم گــردی ــون  .  ب ــخــابــات کــان ــت ــن دوره از ان در ای
بازنشستگان تھرانی بر خالف دوره ھای پیـشـیـن تـعـدادی از  
کارگران بازنشسته اقدام به ارائه لیست مستقل کرده بودنـد و  
ـنـدگـان اقـدام بـه   در انتخابات ھیات رئیسه نیز، شـرکـت کـن
ـات   انتخاب ھیات رئیسه مستقلی برای نظارت بر روند انتـخـاب

ھمه اینھا در حالی بود که ھیات مـدیـره حـاکـم  .  کرده بودند 
ـات یـکـی از   ـتـخـاب بر کانون از ھمان لحظه شـروع رسـمـی ان
ـیـس سـنـی بـر   اعضای خود به نام فرھادی را به عـنـوان رئ
شرکت کنندگان تحمیل کرد و بالفـاصـلـه، حـاتـمـی یـکـی  
ـیـس   دیگر از سر سپردگان ھیات مدیره حاکم را به عـنـوان رئ
ـا اعـتـراض   ھیات رئیسه ناظر بر انتخابات معرفی کرد که ب
ـامـبـرده   قاطعانه شرکت کنندگان در انتخابات مواجه شد و ن

بنا بر گزارشھای رسیده بـه  .  نتوانست در این سمت قرار گیرد 
ـتـخـاب   اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این اعتراضات و ان
ـات،   ھیات رئیسه مستقل از سوی شرکت کنندگان در انتخاب
ـات کـانـون از دسـت   از ھمان اول معلوم شد که اینبار انتخـاب
حاکمان کانون و وزارت کـار خـارج شـده اسـت و حـاضـریـن  
ـنـد زد کـه تـحـت سـیـطـره   دست به انتخاب کسـانـی خـواھ

ـنـد  ـا بـر ایـن  .  مافیای حاکم بر کانون و وزارت کار نیسـت ـن ب
ـات و   ـتـخـاب ـاظـر بـر ان گزارش، پس از انتخاب ھیات رئیسه ن
ـاتـی مـقـرر   استقرار آنان در جایگاه و رسمی شدن تجمع انتخـاب
گردید تا کاندیداھا اقدام به معرفی خود کنند اما حـاکـمـان  
کانون تالش کردند از حضور کاندیداھای مستقل در جایگـاه  
ـا عـکـس الـعـمـل   و معرفی شدنشان جلوگیری کنند کـه ب
قاطعانه ھیات رئیسه مواجه شدند و این کـانـدیـداھـا مـوفـق  
ـنـدگـان در   شدند با حضور در جایگاه خود را به شـرکـت کـن

با پیش آمدن این وضعیـت و اعـمـال  .  انتخابات معرفی کنند 
ـیـش   ـیـش از پ ـات ب اراده مستقیم شرکت کنندگان در انتـخـاب
روشن شد که این انتخابات نتیجه دیگری بر خـالف مـیـل و  
اراده مافیای حاکم بر کـانـون و وزارت کـار از خـود بـروز  

ـات و بـر خـالف دوره ھـای  . خواھد داد  در ادامه این انتـخـاب
پیشین، ھیات رئیسه منتخب بازنشستگان با ھدف جلوگیـری  
ـاتـی   ـتـخـاب از ھر نوع تقلبی پیشنھاد داد کـه بـرگـه ھـای ان
ـات   عالوه بر مھر وزارت کار باید ممھور به مھر و امضـا ھـی

ـیـشـنـھـاد  . رئیسه ناظر بر انتخابات نیز بشوند  با تصویب ایـن پ
ھوشیارانه از سوی ھیات رئیسه، انتخابات کانون وارد مرحلـه  
سرنوشت سازی در تاریخ کانون بازنشستگان تھرانی شـد  و  
ـاظـریـن   ـتـه ن ـاف از ھمین لحظه بود که با اغماض سـازمـان ی
وزارت کار، حاکمان کانون با استفاده از ھمھمه بازنشسـتـگـان  

ـیـره  ٥٠ برای گرفتن برگه ھای انتخاباتی،بیش از   ـفـر از ج  ن
بگیران خود را به سوی جایگاه ھیات رئیسه به بھانه گرفتـن  
برگه ھای انتخاباتی گسیل  کردند و آنان با تـوسـل بـه زور  
ـان   گیری و غارت برگه ھا اقدام به پخش فله ای آن در مـی
شرکت کنندگان نمودند، در عین حال که این غـارتـگـری و  
ـا یـکـی از   ھجوم به سوی جایگاه ھیات رئیسه باعث شـد ت
ـاقـی بـرگـه ھـا در   اعضای ھیات رئیسه اقدام به گذاشتن ب
داخل کیفش کند و این بھانه ای دیـگـر بـرای بـر ھـم زدن  
انتخابات از سوی مافیای کانون بازنشستگان شد تا وی را  
ـان   متھم به دزدی برگه ھای انتخاباتی کنند بطوریکه که آن
ـات   با آوردن پلیس به محل و گشتـن کـیـف ایـن عضـو ھـی
رئیسه موفق شدند بر حجم اغـتـشـاش و در ھـم ریـخـتـگـی  
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ـات کـه   ـتـخـاب ـانـی بـر ایـن ان ـای انتخابات بیافزایند و نقـطـه پ
ـقـل در   میتوانست منجر به انتخاب کارگران بازنشسـتـه مسـت

اقـدام دیـگـری کـه بـرای  .  ھیات مدیره کانون شود بگذارنـد 
گذاشتن نقطه پایان بر این انتخابات از سوی مافیای حـاکـم  
ـان بـرای   بر کانون بازنشستگان صورت گرفت این بود کـه آن
ـان   ـای جلوگیری از شمارش آرا ریخته شده در صندوقھا وقـت پ
حضور بازنشستگان در کانون توحید را اعالم کردند و از قـول  

ـان " مدیر این کانون گفتند که   ـاب ـی و  "  وقت تمام است برویـد خ
به این ترتیب موفق به اخراج ھیات رئیسه انتخابات از سـالـن  
ـتـھـبـی   ـل شدند که در نتیجه آن صندوقھای آرا در شـرایـط م
ـار   ـی ـت بدون باز شدن پلـمـپ و شـمـارش آرا در مـحـل در اخ
مامورین وزارت کار قرار گرفت و در ادامه با سـم پـراکـنـی  
مافیای کانون بر علیه ھیات رئیسه منتخب بازنشستـگـان و  

ـنـکـه   دیـدیـد مـا  " کاندیداھای بازنشسته مستقل مبنی بر ای
ـاطـل  "  خود انتخابات را برگزار نکردیـم چـه شـد  ـات ب ـتـخـاب ان

اعالم و  مقرر گردید ھیات مدیره فعلی تا شش ماه آینده بـه  
 .کار خود ادامه دھد 

الزم به یادآوری است در این انتخابات پروین محـمـدی عضـو  
ـیـم   ـق ـا رای مسـت ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران ب
کارگران بازنشسته حاضر در محل انتخابات به عنوان یـکـی  
ـات حضـور   ـتـخـاب از اعضای منتخب ھیات رئیسه ناظر بـر ان
داشت و کارگران بازنشسته شریف و مستقلی اقـدام بـه ارائـه  
لیست برای انتخاب شدن در ھیات مدیره کانون بازنشسـتـگـان  

شھـریـور  ٢١   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  . تھرانی کرده بودند 
 ١٣٩٣ ماه  
 

 گزارش
 

کارگران فوالد مبارکه و ذوب آھن در 
 معرض قارچ پوستی

: عضو ھیات علمی دانشگاه علوم پزشکـی اصـفـھـان گـفـت 
ـازان یـگـان  ھـای    کارگران فوالد مبارکه و ذوب آھـن و سـرب

ـای   نظامی و انتظامی به دلیل اینکه بخش زیادی از روز پ
آنھا در پوتین به سر می برد بیشتر از سایر افراد در مـعـرض  

ـیـمـاری پـوسـتـی قـارچ کـانـدیـدا قـرار دارنـد  در  .  ابتال به ب
صورتیکه به این بیماری توجه نشود فرد دچار عفونت ثانویه  

 . کند   شود و این بیماری در تمام سطح پا رشد می   می 
 

 سال گرفتار ١١ «الکتریک رشت»کارگران 
 دور باطل دولت، مجلس و قوه قضائیه

ـنـه حـقـوق، دسـتـمـزد و   حل مشکالت این کارگران در زمـی
صورت سریال ادامه دارد    شان به   مسائل مربوط به بازنشستگی 

 «مجلس »،  «شورای تامین استان »و در یک دور باطل بین  
کارخانه ایران الکـتـریـک  . قرار گرفته است  «قوه قضاییه »و  

رشت تولیدکننده کلید و پریز برق بود که چھار کارخـانـه در  
ـاف داشـت امـا    رشت، شھرک صنعتی، جاده سنگر و کنف  ب

 پس از واگذاری به بخش خصوصی تعطـیـل شـد  ٨٢ در سال  
ـا بـه امـروز   ـاریـخ ت  کـارگـر ایـن کـارخـانـه  ٥٤٠ و از آن ت

ـیـل   مطالباتی در زمینـه حـقـوق و دسـتـمـزد دارنـد و بـه دل
  . شان نیز به مشکل برخورده است   ای بازنشستگی   مشکالت بیمه 

 اخبار بین المللی
 

سابقه کارکنان فست  اعتصاب بی -آمریکا 
 فود ھا

ھزاران نفر از کارکنان اغذیه فروشی ھای موسوم بـه فسـت  

ـامـبـر  ٤ فود روز پنجشنبه   ـت ـپ در سـراسـر  (  شـھـریـور  ١٣ (  س
آمریکا دست به اعتصاب زدند و در اعتراض به شرایـط کـار  

معترضان خواستار افزایش حـداقـل دسـتـمـزد  .  تظاھرات کردند 
ـزده دالر در سـاعـت   ـان از ھفت دالر و بیست و پنج سنت به پ

 .ھستند 
ـاف   ـلـی آنـھـا کـف به گفته کارکنان فست فودھا حـقـوق فـع

ـیـن  .  تامین یک زندگی حداقلی را ھم نمی دھد  آنھا ھمـچـن
ـاسـایـی   خواستار تشکیل آزادانه سندیکاھای کارگری و شـن

یـکـی  .  آنھا از سوی رستوران ھای زنجیره ای بزرگ ھستند 
ـلـی  : " از تظاھرکنندگان می گوید  ما خواھان دستـمـزد حـداق
این مبلغ زیاد نیست، تنھا مـی  .  پانزده دالر در ساعت ھستیم 

ـیـویـورک   خواھیم حقوقی داشته باشیم که با آن بتوانیـم در ن
ـزایـد " زندگی کنیم و زنده بمانیم  مـن بـرای  : " دیگری می اف

درخواست دستمزد بیشتر اینجا ھسـتـم زیـرا مـی خـواھـم در  
مـا  .  با حقوق کنونی پیشرفت نمـی کـنـم .  زندگی رشد کنم 

ھمه در یک وضعیت ھستیم، یکی می خـواھـد شـرایـطـش  
ـادر بـه پـرداخـت   بھتر شود و یکی دیگر ھم مـی خـواھـد ق

اگـرچـه تـظـاھـرات در اغـلـب  "  ھزینه ھای خانوده اش باشـد 
ـافـت، امـا در شـھـر   ـان ی ـای شھرھای آمریکا بدون خشونـت پ
نیویورک نوزده نفر به اتھام اخالل در عبور و مرور خوروھا و  

 . ایجاد راھبندان دستگیر شدند 
 

 معدنچی در عمق ٥جان باختن  -بوسنی 
  متری زمین٥٠٠

ـرزه در عـمـیـق   پنج تن از کارگرانی که بر اثر وقوع زمین ل
 متری معدنی در بوسنی مـحـبـوس شـده بـودنـد جـان  ٥٠٠ 
  ٣٠  سـاعـت حـدود  ١٨ امدادگران توانستند پس از  . باختند 

عده ای از نجات یافتـگـان  . تن از معدنچیان را نجات دھند 
دلیل وقوع این حادثه، مسـدود  .  به بیمارستان منتقل شده اند 

ـم در  ٣ شدن دھانه معدن بر اثر زمین لرزه ای به قدرت   ـی  و ن
 .مقیاس ریش تر در شھر صنعتی زنیتسا گزارش شده است 

 
اعتراض اتحادیه ساختمانی بریتانیا  -قطر 

 به وضعیت کارگران مھاجر
از دولت قطر خـواسـت  "  اتحادیه کارگران ساختمانی بریتانیا " 

تا شرایط فالکتبار کارگران مھاجر در این کشور را بـھـبـود  
 ھـزار  ٨٠ اتحادیه کارگران ساختمانی بریتانیا که  .   ببخشد 

ـیـون کـارگـر مـھـاجـر قـطـر را   ـل عضو دارد، وضعیت دو می
فالکتبار اعالم کرد این کـارگـران حـق تـرک کـار بـدون  
رضایت کارفرمایان را ندارند، ساعات کاری آنـان طـوالنـی  
. و سخت و دستمزدشان کمتر از یک دالر در ساعـت اسـت 

این اتحادیه اعالم کرد در صورت عدم بھـبـود شـرایـط کـار  
ـبـال   ـفـا " کارگران با فدراسیون جھانـی فـوت ـی جـھـت لـغـو  "  ف

ـبـال     ٢٠٢٢ میزبانی قطر برای بازی ھای جام جھـانـی فـوت
 .وارد گفتگو خواھد شد 

  ھای کوتاه خبر
 

کارکنان شبکه ریلی در آلـمـان بـا ھـدف افـزایـش    -آلمان  
دستمزدھا و درخواست برای کـاھـش مـدت زمـان کـار از  

ـر  ٦  شب ٩  صبح تا  ٦ ساعت   ـتـامـب روز  )   شـھـریـور ١٥ (  سـپ
به گفتـه مسـئـوالن اتـحـادیـه  . شنبه دست به اعتصاب زدند 

ـنـده قـطـار دسـت در ایـن  ٣٧ کارگری، بیش از    ھـزار ران
 . اعتصاب شرکت دارند 

 

ـفـرق کـردن     -ترکیه   ـبـول بـرای مـت ـان پلیس ضدشورش اسـت
ـاده کـرد   تظاھرکنندگان در این شھر از گاز اشـک  ـف .  آور اسـت
 تن از کـارگـران  ١٠ شماری از مردم استانبول پس از مرگ  

ـاالیـی یـک   ـات ب ـق ساختمانی براثر سقوط یک باالبر از طـب
ــد  ــرگــزار کــردن ــظــاھــرات را ب ــن ت . بـرج در حــال ســاخـت، ای

ـامسـاعـد   تظاھرکنندگان خشمگین در اعتراض بـه شـرایـط ن
این یک سانحه یا سرنوشت نیست، ایـن  :  زدند   کار فریاد می 

ـتـل اسـت  ـیـس ضـد شـورش و  .  یک ق ـل ـان پ درگـیـری مـی
تظاھرکنندگان اولین درگیری از زمـان آغـاز بـه کـار رجـب  

 .جمھور جدید ترکیه است   طیب اردوغان به عنوان رییس 
 

ـیـه گـزارش    دو تن    -قطر    از ف عالین حقوق بشر که برای تـھ
ـبـل از   ـتـه بـودنـد، ق از وضعیت کارگران مھاجر به قـطـر رف
ـازداشـت   ـتـی ب ـی ـن ـیـروھـای ام بازگشت از آن کشور توسـط ن

ـنـد گـزارش و    این دو تن .  شدند  ـان ھسـت  که از تبعه انگلـسـت
فیلم از وضیعت کارگرانی تھیـه کـرده بـودنـد کـه مشـغـول  

ـازدیـد    ساختن استادیوم  ھای ورزشی و دیگر امکانات بـرای ب
ـازی   مـیـالدی  ٢٠٢٢  سـال    ی جـام جـھـانـی   ھـا   کنندگـان ب

ـارھـا  .  ھستند  کشور قطر بدلیل بدرفتاری با کارگران مھاجر ب
از جانب سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقـوق بشـر  
ـتـه   ـاد قـرار گـرف ـق و دیگر سازمانھای حقوق بشری مورد انت

 .است 
 

ـاھـجـو در  ٣٥ گارد ساحلی ترکیـه از نـجـات     -ترکیه   ـن  پ
ـتـره ای  . دریای اژه خبر داد  ـان اکـثـرا سـوری و اری پناھجوی

  ٣٨٥ ترکیه گفته در عملیات مختلف طـی سـه روز  .  بودند 
 .پناھجو سرگردان در دریا را نجات داده است 

 
 درصـد  ٧.١ کاھش روند رشد اقتصادی ایـن کشـور    -ژاپن  

اعالم شده این درحالی است که پیش بینی می شد این رقـم  
این بیشترین افت رشد اقتصـادی ژاپـن طـی  .   درصد باشد ٧ 

افت میزان مصـرف خـانـوارھـا  . بیش از پنج سال گذشته است 
  ٨  بـه  ٥ و مردم بر اثر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  

ـزان سـرمـایـه گـذاری در سـه   درصد، و ھمچنین کاھش می
ماھه دوم سال، از عوامل افت رشد اقتـصـادی ژاپـن عـنـوان  

 .شده است 
 

ـلـمـان  )   شھریور ١٨ (روز سه شنبه دوم سپتامبر   -آمریکا   مع
ـیـای آمـریـکـا   ـلـوان ـنـسـی در مدارس سه منطـقـه از ایـالـت پ

ـقـه چـنـدیـن  .  اعتصاب کرد ند  معلمان ھمه این مدارس سـاب
آنـھـا  .  سال تدریس بدون بستن قرارداد با این مدارس را دارنـد 

ـیـز   با کاھش دستمزدھای خود رو به رو شده اند و اکـنـون ن
 .به آنھا گفته شده است مزایایشان قطع خواھد شد 

 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


