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شھرداری اھواز ھـمـه و ھـمـه از  

ـراضـات   جمله کانون ھای داغ اعت
ـر بـوده   کارگری در سـه مـاه اخـی

اعتراضات ھـزاران کـارگـر  .  است 
ـیـش از   در این مراکز کارگـری ب
ـتـھـب   ھر چیز نشانگر فضای مـل

 . محیط ھای کارگری است 
اعتراضات بافق یزد یـک نـمـونـه  

ـقـطـه عـطـف بـود .  بود    ٥ .  یک ن
ھزار کارگر این معدن با اعتـراض  
متحد خود توانستند مقابل نیـروی  
سرکوبگر رژیم بایستند کـه طـی  
ـرض بـازداشـت   آن  کارگران مـعـت
. شده بی قید و شرط آزاد شـدنـدد 

ـنـد بـعـد   ھمچنین کارگران توانست
ـراض بـار دیـگـر   ـتـه اعـت از دو ھف
ـنـد و   مقامات مسئول را عقب بـزن
جلوی طرح فـروش سـھـام مـعـدن  
که بیکارسـازی کـارگـران را در  

موفقیت ایـن  .   پی داشت، بگیرند 
ـــارزات   ـب ــ ـــدرت م ـران ق ــ کـــارگ
متحدشـان را مـقـابـل چشـمـشـان  

ـرای کـل  .  گذاشت  الگویی شد ب
جنبش کارگری و بـطـور واقـعـی  
ـبـش   ـر فضـای جـن تاثیر مھمـی ب
ـراضــی کـارگــری گـذاشــت  . اعـت

بویژه نقش خانواده ھای کـارگـران  

و بـه تـحـرک در آمـدن فضـای  
ــافـق یـزد در حــمـایــت از   شـھــر ب
مبارزات کارگران مـعـدن در ایـن  
ـبـدیـل شـد  . شھر به یک نمونـه ت

ــی کـــه   ـــط ــوصـــا در شــرای خص
اعــتــراضــات کــارگــری گســتــرده  
ـتـھـب   است و فضای جـامـعـه مـل

اعتراضات کـارگـران بـافـق  . است 
ــارزات   ــه مــب ــان داد ک ــزد نش ی
ـتـوانـد روی   کارگری چگونه مـی
ـر   ـی فضای سـیـاسـی شـھـرھـا تـاث
گذارد و جنب و جوش اعتـراضـی  
 . گسترده ای حول خود شکل دھد 

نمونه دیگر از مبارزت قابل توجـه  
کارگری در این سه ماه مبـارزات  
کارگران پروفیل سـاوه اسـت کـه  
تاکیدی دیگر برکار آیی مـجـمـع  
ـرای   عمومی بـعـنـوان مـکـانـی ب
ــابــی   ــحــد شــدن و ســازمــانــی ــت م

در ایـن  .  اعتراضات کارگری بود 
اعتراضات کارگران اعالم کـردنـد  
ـرای   که مجمع عمومی مکانی ب
متشکل ماندن آنھاست و ھـر مـاه  

بدون اینکـه الـزامـا  .  جمع میشوند 
موضوع خاصی در مـیـان بـاشـد،  

ــا   ــن روزھ ــالــی کــه ای در ح
یـادآور مـیـشـونـد  "  عاقالن جناحھا " 

که  تجربه نشانه داده فیلتر کـردن  
بی ثمر است یا اصوال عالقـه ای  

، وب سـایـت  !به فیلتر کردن ندارند 
ـتـه گـذشـتـه   حکومتی انتخاب ھف

 .فیلتر شد 
این وب سایت فیلتر شد چون روز  
ـر   قبل از ابن واقعه در گزارشی خب

ـیـارد تـومـان  ٧ داد که   ـل  ھـزار مـی
و ایـن بـار  .  دیگر ناپدید شده است 

رئیس بانـک مـرکـزی در دوران  
احمدی نژاد، خود احمدی نـژاد و  

ـیـدی    حمید پـورمـحـمـدی گـل  سـف
ـنـد  ـرونـده ھسـت . متھم اصلی این پ

ـیـاردی  ٧ رانت  "خبر   از  "   ھزار میل
ـتـصـادی   قول ریس کـمـیـسـیـون اق
ـیـان شـده تـا   مـجـلـس اسـالمـی ب
ـقـل قـول   اینجای خبر که یـک ن
ـرگـزاری   بود، اما تاکـیـد ایـن خـب

سفیـدی    که حمید پورمحمدی گل 
ـرونـده   یکی از متـھـمـان اصـلـی پ
ـیـاردی بـوده   ـل اختالس سه ھزار می

ـقـه   ـیـون  ٥٠٠ که به قید وثی ـل  مـی
تومان آزاد شده است و به گـزارش  
این سایت اکنون در دولت روحانی  

ــه   ــومشــاغــل "  دارد ب ــل  "  اب ــدی تــب
میشود، کار دست این وب سـایـت  

این حرفھا ظـاھـرا مـوجـبـات  . داده 
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ـرگـزاریـھـا   ـرخـب طبق آخرین خـب
جنگ بـه داخـل شـھـر کـوبـانـی  

ــده اســت  ــاومــت مــردم  .  رســی مــق
کوبانی زبانزد ھمـه رسـانـه ھـای  

اما با این وجـود  . خبری شده است 
ـفـاده از   ـروھـای داعـش بـا اسـت نی
ــاد و   ــحــاتــی زی ــی ــات تســل امــکــان
توپخانه و اسلحه ھـای سـنـگـیـن  
توانسته اند وارد بخشھایی از شھر  

ــروز شــشــم   .  کــوبــانــی بشــونــد  ام
اکتبرجنگ در کوبانی بـه داخـل  

 .شھر کشیده شده است 
 

ـرکـیـه در مـرز   نیروھای نظامی ت
ترکیه و سوریه کـه فـقـط چـنـد  
صد متر از کوبانی فاصله دارنـد،  
نظاره گـر صـحـنـه جـنـگ و در  
حقیقت منتظر سـقـوط ایـن شـھـر  

ــه داعــش ھســتــنـد  ــل شــھــر  .  بـوســی
کوبانی اکـنـون در مـیـان دود و  

ـریـت  .  آتـش غـرق شـده اسـت  اکـث
ــاق مــردم شــھــر و   ــه اتــف قــریــب ب
روستاھای اطراف کوبانی، ناچارا  
محل زندگی خود را رھا کـرده و  
ـرکـیـه   علیرغم ممانعتھای دولت ت

بخشھـایـی  .  از مرز عبور کرده اند 
ـر کـه   از مردم با شنیـدن ایـن خـب
داعش وارد شـھـر کـوبـانـی شـده  
ـیـه   است، بـه مـیـدان آمـده و عـل
داعــش و حــامــیــانــش دســت بــه  

 .اعتراض زده اند 
 

امشب در بسیـاری از شـھـرھـای  
ــرھــای   اروپــا و تــعــدادی از شــھ

مردم متنفر از داعـش   ترکیه و  
به خیابان آمدند و انزجـار خـود را  
علیه داعش و دولت ترکیـه نشـان  

این اعتراضات و به خیابـان  .  دادند 
آمدن میتواند در ابـعـادی بسـیـار  
ـیـا   گسترده تر و وسیعتر در تمام دن

 .اتفاق بیفتد 
 

 !مردم متمدن جھان، آزادیخواھان 
 

ـروریسـتـی   داعش یک نیـروی  ت
جــریــانــی ضــد  .   اســالمــی اســت 

انسان و جنایتکار که ھر جـا کـه  
پا میگذارد، با سر بریدن و جنایـت  
و خون ریختن و زن ستیزی چـھـره  

بحـران  .  کریه خود را عیان میکند 
ــون داعــش   ــه کـه اکــن ــان خـاورمــی
یـکـی از مـحـصــوالت آن اســت،  
ـبـعـات سـیـاسـتـھـای   بخشی از ت
آمریکا و متحدینـش در مـنـطـقـه  

ــاشــد  ــب ــی ــاســت  .  م داعــش را ســی
دولتھای غـربـی بـه سـرکـردگـی  

داعــش مــورد  .  امــریــکــا ســاخــت 
حمایت قطر و عربستان سعودی و  

ـرکـیـه  و  ـتـھــای  .   اسـت   ت دول
ــروه   ــبــان و حــامــی ایــن گ ــی پشــت
تروریستی باید بیش از پیش افشـا  

اکـنـون  .  و تحت فشار قرار گیرنـد 
در چند قدمی ترکیه، یک شھـر  
بعد از مقاومت طوالنی در آستانـه  
ـرکـیـه بـا   سقوط اسـت و دولـت ت
ـتـظـر   ھمه تجھیزات خود فقـط مـن

 .سقوط این شھر است 
 

ھــمــه کســانــی کــه شــاھــد ایــن  
وضعیت ھستند، ھمه کسانی که  
از داعش و جنایات وحشیانـه ایـن  
ـروریسـتـی جـانشـان بـه لـب   باند ت
رسیده، خواھان پایـان یـافـتـن ایـن  
ــا   ــی و ی ــان ــمــک رس ــد ک رون

ـنـد  مـردم  .  مماشات با داعش ھست
خشمگین اکنـون در بسـیـاری از  
شھرھا به خیابان ریـخـتـه و خشـم  

 .خود را بروز میدھند 
 

باید در دفاع از مردم کـوبـانـی و  
ـنـھـا  .  علیه داعش به میدان آمـد  ت

نیروی قدرتمند و کارسـاز ھـمـیـن  
ـنـد  اگـر  .  مردم در خیـابـانـھـا ھسـت

ـروریسـتـھـا   دولتھای حامی ایـن ت
دست از حمایت آنھا بردارنـد مـردم   
خاورمیانه میتوانند ھمه جـریـانـات  
اسالمی تروریسـت را از صـحـنـه  

آنـچـه امـروز  .  جامعه پاک کنند 
توانسته مقاومت مردم کوبانی در  
مقابل تروریستھای داعش را ایـن  
ـنـدازد   ـی چنین به حالت دفـاعـی ب
اسلحه و امکاناتی است کـه ایـن  

ـرار   ـیـار داعـش ق کشورھا در اخـت
 .داده اند 

 
ـیـھـا و تـمـام   ـف داعش و ھـمـه سـل
دستجات اسالمی از یک جـنـس  
ـنـد  . و دارای یک مـاھـیـت ھسـت

مردم باید با این خیزشی که آغاز  
کرده اند تمام جریانات اسالمـی و  
ـرار   حامیانشان را مـورد تـعـرض ق

حمایت از مـردم کـوبـانـی  .  بدھند 
یعنی تـعـرض بـه داعـش یـعـنـی  
ــان داعــش و   ــه حــامـی اعـتــراض ب
ــریــانــات   ــه ھــمــه ج ــی ــل ــرض ع تــع

این اعتراضات تـوده ای  . اسالمی 
. باید بیش از پیش گستـرش یـابـد 

ـم و   باید در ھمه جا به خیابان بروی
ـم  ـی . از مـردم کـوبـانـی دفـاع کـن

ـیـه داعـش   بشریت متمدن باید عـل
ــد  ـیـای ــدان ب ــن  .  بـه مـی بـایـد بـه ای

ـنـــاک در   ــ ـت ـــاریـــوی وحشــ ـن ســ
 .خاورمیانه پایان داد 

 
کمیته کردستان حزب کمونیـسـت  
کارگری ایران خـود را در کـنـار  
ھمه مردم معترضی مـیـدانـد کـه  
در خیابانھا ھستند و خواھان پایان  
دادن به سناریـوی سـیـاه داعشـی  

ـنـد  مـا  .  در کوبانی و منطقه ھست
ـم بـا   ـی از ھمـگـان دعـوت مـیـکـن
ـیـه داعـش و   اعتراضات خود عـل
ــانـات اســالمــی اعــالم   ھـمــه جــری
کنند نه به داعش، نـه بـه اسـالم  
ــان و   ــامــی ــه ح ــه ب ــاســی، ن ســی
ـروریسـت   سازندگان این جریانـات ت

 !اسالمی 
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مجمع عمومی خود را تشـکـیـل  
میدھند، تا متحد بمانند و بر سـر  
خواستھا و مبارزاتشان به بحـث و  

 . گفتگو بنشینند 
ـراض   تاثیرات ھمین دو نمـونـه اعـت
ـر دیـگـر مـبـارزات   کارگری را ب
ـر   کارگری در ھمین سه مـاه اخـی

بطوریکه در کـاشـی  .  میتوان دید 
ـر از  ٨ گـیـالنـی وقــتـی کـه   ـف  ن

فعالین کارگـری احضـار شـدنـد،  
ـراضـشـان شـدت   کارگران بـه اعـت
دادند و در نتیجه بـالفـاصـلـه روز  
بـعـدش کـارگـران بـازداشـت شـده  
ــچ قــراری آزاد   ــدون ھــی ــدوی، ب ب

 . شدند 
ــر در   ــه قــابــل تــوجــه دیــگ ــت نــک
ـر    مبـارزات ھـمـیـن سـه مـاه اخـی
ـقـش   ایستادن کارگران در مقابـل ن
بازدارنده و سرکوبگرانه شـوراھـای  

ــه  در  .  اســالمــی اســت  ــل از جــم
کارخانه ای چـون پـارس واگـن  
ــران قصــد   ــگــامــیــکــه کــارگ ــن ھ
داشتند اعتراضشان را بـه خـیـابـان  
بکشنـد و بـا مـمـانـعـت شـورای  
اسالمی، روبرو شدند، کارگران بـا  
آنھا درگیر شدند و حسـابشـان را  

از سـوی  .  کف دستشان گذاشتند 
دیگر در کنار مبارزات کـارگـران  
در محیط ھای کارگری مـا در  
ــجــمــع اعــتــراضــی   ایــن مــدت ت

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا به حکم زندان و شـالق  

ـروشـیـمـی  ٤ به    کارگر معترض پت
در ایـن حـرکـت  .  رازی را داشتیم 

ـنـدگـان   اعتراضی ھماھنـگ کـن
 ھــزار امضــا، طــی  ٤٠ طــومــار  

ــت   ــعـرضــات دول ـیـانــیـه ھـایــی ت ب
روحانی به زنـدگـی و مـعـیـشـت  
کارگران از جمله طرحھایی چـون  
ـیـکـار   طرح حمایت از تولید کـه ب
سازی وسیع کارگران را در پـی  

ـرار دادنـد و   دارد مورد اعتراض ق
ھمچنین  به لغو بخشنامه دولتـی  
مــربــوط بــه کــوتــاه شــدن دســت  
پیمانکاران از محیـط ھـای کـار  

ــردنــد  ــراض ک بــا اشــاره بــه  .  اعــت
ـر   ـیـمـت ھـا ب گرانی روز افـزون ق
خواست افزایش فوری دستمـزدھـا  
تاکید مجدد گذاشتند و خواستـار  
لغو احکام شـالق و زنـدان صـادر  

ـروشـیـمـی  ٤ شده برای   ـت  کارگر پ
ـرونـده ھـای   ـیـه پ رازی و لغو کـل
قضایی تشکیل شده برای فعالیـن  

ـران کـارگـری شـدنـد  ایـن  .  و رھب
حرکت اعتراضی انعکاس مھمـی  
. در محیط ھای کارگری داشـت 

کمیته پیگیری برای کمـک بـه  
ایـجــاد تشــکــل ھــای کــارگــری  
ــایــت خــود را از اعــتــراض   حــم

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ھزار امضا به حکم زندان و شـالق  

 کارگر پتروشیمی رازی اعـالم  ٤ 
ـراض   کردند و این موضوع با اعـت
ـیـز   دیگر تشکلـھـای کـارگـری ن
روبرو شد و بـه بـحـث داغـی در  
میان کارگران در مـحـیـط ھـای  

 . کارگری تبدیل شد 
ـقـطـه   ھمین نمـونـه ھـا نشـان از ن
ـبـش   عطف ھای جـدیـدی در جـن

ایـن  .  اعتراضـی کـارگـری اسـت 
ــســت کــه اعــتــراضــات   ــالــی درح
ـر   ـرده ت کارگری  ھـر روز گسـت

اعتراضاتی که تعـرضـی  .  میشود 
. است و کارگران کوتاه نمی آینـد 

ــراضــاتــی کــه روزھــا طــول   ــت اع
ــران   ــکــشــد و طــی آن کــارگ مــی
ــشــونــد قــدم بــه قــدم   ــی مــوفــق م
مدیریت و مـقـامـات مسـئـول را  

از جـمـلـه  . عقب بزنند و تداوم دارد 
ـراضـات   یک وجه مشخـصـه اعـت
ــھـا و   ــودن آن ــی ب ایـن دوره طـوالن

ــارگــران بــر روی   ــاری ک ــافش پ
خواسته ھایشان است و ایـن خـود  
نشان از سازمانیافتگی و اتـحـاد  

این ھا ھمـه  .  باالی کارگران دارد 
ــش   ــب ــن ــم ج ــروی ھــای مــھ ــیــش پ

بـه  .  کارگری در ایـن دوره اسـت 
این مبارزات باید نگاه کـرد و از  

نگـاھـی بـه  .    تجربیاتش آموخت 

ــن   ــه ھــای مــھــمــی از ای ــمــون ن
ــارزات  در یـک مــاه اخــیــر   مـب

 :داشته باشیم 
ــھــم بــرای   ــت م یــک مــوفــقــی
کارگران نیشکر ھفت تپه بـعـد از  

 یک ھفته اعتراض 
ـیـشـکـر  ١٤   -  مھر ماه کارگران ن

ـتـه   ـپـه بـعـد از یـک ھـف ھفـت ت
اعتراض در رابطه با چـگـونـگـی  
ـقـه   به اجرا گذاشته شدن طرح طـب
بندی مشاغل در ایـن کـارخـانـه،  
توانستند کـارفـرمـا را بـه عـقـب  

ـیـز در مـرداد  .  برانند  قبل از آن ن
ماه این کارگران در ھمیـن رابـطـه  

 . تجمع اعتراضی داشتند 
ـرار اسـت کـه   موضـوع از ایـن ق

ـقـه  ـنـدی مشـاغـل    طرح جدید طب ب
 سال و بدنبال مـبـارزات  ٢٢ بعد از  

ـپـه   پیگیر کارگران نیشکر ھفـت ت
 به اجـرا  ٩٣ از ابتدای شھریور ماه  

امـا اجـرای آن بـه  .  گذاشته شـد 
نوعی بود که  مـوجـب شـکـاف  
عمیق تر حقوقی میان کـارگـران،  
کارمندان، سرپرستان کارگاھھا و  

ـران کـارخـانـه گـردیـد  بـدیـن  .  مدی
ترتیب چگونگی اجرای این طـرح  
ـر در مـیـان   موجب اعتراض بیشـت

ــد و کــارگــران   کــارگــران گــردی
خواستار تجدید نظر در اجرای ایـن  

ـنـکـه  . طرح شدند  نکتـه جـالـب ای
کارگران این کارخانـه بـه حضـور  
رئیس شورای اسالمی در کمیتـه  

بررسی طرح طبقه بندی مشـاغـل  
تحت عنوان نماینده کـارگـران در  

 . این کمیته  اعتراض داشتند 
روشن است که یک ھـدف مـھـم  
کارگران از خواست اجـرای طـرح  
ـنـدی مشـاغـل افـزایــش   ـقـه ب طـب

مبـارزات  .  سطح حقوقھایشان است 
پیگیرانه کارگران نیـشـکـر ھـفـت  
ــان بــر روی   ــافشــاری آن ــه و پ ـپ ت

 مھر ماه موجب  ١٤ خواستشان در  
بـه  .  عقب نشینی کـارفـرمـا شـد 

ایـن مــعــنـی کــه مـدیــر عــامــل  
ـرفـتـن اشـکـاالت   کارخانه بـا پـذی

ــه  ــق ــدی مشــاغــل در    طــرح طــب ــن ب
مقابل خـواسـت کـارگـران عـقـب  
نشسته و دستور توقف اجرایـش را  

بــعــالوه  ایــنــکــه  .   صــادر کــرد 
مــوافــقــت کــرد کــه از ابــتــدای  

 ھزار تومـان بـه  ١٥٠ شھریور ماه   
سطح حقوق و دسـتـمـزد کـارگـران  

 . افزایش یابد 
ـیـت کـارگـران   ـق بدنبـال ایـن مـوف
نیشکر ھفت تپه بـه سـر کـارشـان  

صـف مـتـحـد مـبـارزه  .  بازگشتند 
این کارگران، اعتراضـات پـی در  

 

  ١  از صفحه   دھھا مرکز مھم کارگری در اعتراض و مبارزه

 ھزار کارگر این  ٥ .  یک نقطھ عطف بود .  اعتراضات بافق یزد یک نمونھ بود  
معدن با اعتراض متحد خود توانستند مقابل نیروی سرکوبگر رژیم بایستند کھ  

ھمچنین  .  طی آن  کارگران معترض بازداشت شده بی قید و شرط آزاد شدندد 
کارگران توانستند بعد از دو ھفتھ اعتراض بار دیگر مقامات مسئول را عقب  
بزنند و جلوی طرح فروش سھام معدن کھ بیکارسازی کارگران را در پی  

موفقیت این کارگران قدرت مبارزات متحدشان را مقابل  .   داشت، بگیرند 
الگویی شد برای کل جنبش کارگری و بطور واقعی تاثیر  .  چشمشان گذاشت 

بویژه نقش خانواده ھای  .  مھمی بر فضای جنبش اعتراضی کارگری گذاشت 
کارگران و بھ تحرک در آمدن فضای شھر بافق یزد در حمایت از مبارزات  

خصوصا در شرایطی کھ  .  کارگران معدن در این شھر بھ یک نمونھ تبدیل شد 
اعتراضات  .  اعتراضات کارگری گسترده است و فضای جامعھ ملتھب است 

کارگران بافق یزد نشان داد کھ مبارزات کارگری چگونھ میتواند روی فضای  
سیاسی شھرھا تاثیر گذارد و جنب و جوش اعتراضی گسترده ای حول خود  

 . شکل دھد 
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ـپـه و   پی کارگران نیشکر ھفـت ت
ـر   ـری و پـافشـاری آنـھـا ب پیـگـی
خواستھایشان و اعتـراض آنـان بـه  
نقش مخرب شـورای اسـالمـی و  
کنار زدن عمـلـی ایـن نـھـادھـای  
ــی از ســر راه   دســت ســاز دولــت
ـقـطـه قـوت   مبارزاتشان از جملـه ن
ـراضـی   ھای مھم این حرکت اعـت
ــت   کـارگــری اسـت کــه مـوفــقــی
ـپـه را در   کارگران نیشکر ھفت ت

کارگران نیشکـر  .  پی داشته است 
ـراضـات   ھفت تپه بدنبـال ایـن اعـت
ـر   ـر و قـدرتـمـنـد ت امروز متحـد ت
برای پیگیری دیگر خواستھایشان  

 .  ھستند 
ـپـه یـک کـانـون   نیشکر ھـفـت ت
اعتراضی شناخته شده کـارگـری  

ـرای  .  است  دستاوردھای مھمـی ب
ــش کــارگــری داشــتــه   کــل جــنــب

ــم آن  .  اســت  ــاورد مــھ ــت یــک دس
ھـم  .  سندیکای این کارگران است 

اکنون حدود دو ھـزار کـارگـر در  
این کارخانه به کار اشتغال دارنـد  
ــن   ــون کــه کــارگــران ای و اکــن
کارخانه بعد از مـبـارزات مـوفـق  
خود در موقعیت قـدرتـمـنـد تـری  
قرار دارند، یـک گـام مـھـمـشـان  
سرو سامان دادن بیشتر به تشـکـل  

درھمین راستا تـاکـیـد  .  خود است 
بر مـجـمـع عـمـومـی بـه عـنـوان  
ــی و   ــاب ــی بــرای ســازمــانــی ــل مــح
قدرتیابی تشکـل و مـبـارزاتشـان،   

ــار مــھـم اسـت  ــن  .   بسـی ــی ھـمــچـن
 ھزار تومان به حقوق  ١٥٠ افزایش  

ـرای   این کارگران یک دستاورد ب
ــن  .  آنــان اســت  ــا وجــود ای امــا ب

ــن   ــمــزد ای ــوز دســت افــزایــش، ھــن
کارگران کفاف زنـدگـی آنـان را  
ــش   ــن بـه جـنــب ــوسـت ـی نـمــیـدھــد، پ
اعتراضی بر سر خواسـت افـزایـش  
دستمزدھا و بلند کردن پرچـم ایـن  
خواست از سـوی ایـن کـارگـران  

 . اقدامی عاجل و مھم است 
کارگران کاشـی گـیـالنـا کـوتـاه  

 نمی آیند 
 مھر بیست و یـکـمـیـن روز  ١٥   -

اعتراض کارگران کاشی گـیـالنـا  
اعتراض ایـن کـارگـران بـه  .  است 

.   ماه دستمزدشـان اسـت ١٦ تعویق  
ــن کــارگــران   ــال ای ــن ح در عــی
دستمزدھای تیر، مرداد و شھـریـور  

ـنـکـه  . خود را طلب دارند  بعالوه ای
از ابتدای سال جاری تا کنون بـه  

ـبـھـشـت مـاه   غیر از حق بیمه اردی
ـیـمـه آنـان   ھیچ مبلغی بابت حق ب
ــمـاعــی   بـه ســازمـان تـامــیـن اجـت

 کـارگـر  ١٦٠ . پرداخت نشده است 
ــه خــواســتـار فــوری   ایـن کـارخــان

در تـجـمـعـات  .  طلبھایشان ھستند 
پی در پـی ایـن کـارگـران وعـده  

از  .  ھای بسیاری داده شـده اسـت 
جمله قرار است کـه در روزھـای  
ــده ســھــامــداران و مــدیــریــت   ــن آی
ــالنــا در   ــی ــه کــاشــی گ کــارخــان

ای بـا  اداره کـل صـنـایـع    جلسه 
ـیـمـت   استان گـیـالن  راجـع بـه ق
گذاری برای واگذاری مالـکـیـت  

ـریـت جـدیـد بـه   کارخانه بـه مـدی
اما برای کـارگـران  .  توافق برسند 

مھم نیست که مدیریت کـارخـانـه  
با کیست بلـکـه حـرف کـارگـران  
ــه   ــی کـه ب ـت ـنـسـت کــه تـا وق ای
خواستھایشان پاسـخ داده نشـود و  
طلب ھای معوقه خود را دریافـت  
ـراضـاتشـان ادامـه   نکنند، بـه اعـت

 . خواھند داد 
ــر   ــراب جــالــب تــوجــه ایــنــکــه در ب
اعــتــراضــات ھــر روزه کــارگــران،  
ــی و مــالــک   ــون مــدیــریــت کــن
احتمالی کارخانه بـازگشـت خـود  

ــه اخــراج   ــه را ب ــه کــارخــان   ٨ ب
کارگری مشروط کرده است کـه  

ـبـال شـکـایـت  ٣٠ در    شھریـور بـدن
اغـتـشـاش  " کارفرما تحت عنـوان  

ـتـظـامـی  "  گر  از سـوی مـراجـع ان
ـر شـدنـد  . دولت احضار و دسـتـگـی

اسامی این کارگران عبـارت بـود  

علیرضـا یـحـیـایـی، مـھـدی  : از  
ــی،   کشــاورز، مــوســی مــحــســن
اسماعیل جمشـیـدی، غـالمـعـلـی  
ـیـمـی و جـواد   چگینی، جھان سل
.  عزیزخانی و خانم طاھره فـتـحـی 

اما این دستگیری ھا مانع ادامـه  
مبارزه کارگران کـاشـی گـیـالنـا  
نشد و ایسـتـادگـی کـارگـران در  
مقابل این سرکوبگریھا باعث شـد  

ــه در روز    ــالفــاصــل   ٣١ کــه ب
ــر   ــریــور، تــمــام ھشــت کــارگ شــھ
بازداشت شده بدون سپردن ھرگـونـه  

اکـنـون ھـم  .  تعـھـدی آزاد شـونـد 
ـنـد  ایـن  .  کارگران کوتـاه نـمـی آی

کوتاه نیامدن و قدرتمند ایسـتـادن  
گویای فضای اعتـراضـی امـروز  

 . مبارزات کارگری است 
ــس   ــارس رئــی کــارگــران واگــن پ
شورای اسـالمـی را گـوشـمـالـی  

 میدھند 
 کـارگـر واگـن  ٩٠٠  مھـر  ١٤   -

ـیـمـی از   پارس در پی دریـافـت ن
حقوق یک مـاه خـود ، پـس از  
ــتــصــاب، قصــد   ــه اع ــت ــف یــک ھ
بازگشت موقت به سرکـارشـان را  
داشتند کـه بـا کسـری مـواد و  

ایـن  .  قطعات تولید مـواجـه شـدنـد 

دھمین روز است که تحت عـنـوان  
ـیـد در ایـن   ـیـه تـول نبود مـواد اول
کارخانه مـتـوقـف مـی مـانـد و  
ـــه وضـــع   ـــت ب ـب ـران نســ کـــارگــ

 . بالتکلیف کارخانه معترضند 
اعتراض کارگران واگن پـارس از  

 مھر شروع شـد و در ایـن روز  ٥ 

آنھا دست از کار کشـیـدنـد و بـه  
ـلـوار   نشانه اعتراض یـک بـانـد ب
آیت الله اراکی را برای ساعـاتـی  

در ایـن حـرکـت  .  مسدود کـردنـد 
ــس و   ــی اعــتــراضــی حضــور پــل
ماموران امنیتی در محل تـجـمـع  
ـرض   پرشمار بود و  کارگران مـعـت
ــن   ـران ای خـواھـان اسـتـعـفـای مـدی

سپـس در سـومـیـن  .  شرکت بودند 
ـرار شـد   روز اعتراض کـارگـران ق
ـم   که فرمانده قرارگاه نظامی خـات
االوصیاء  که سھامدار کـارخـانـه  
ــه   ـیـایـد و ب اسـت بـه کـارخـانـه ب

در ایـن  .  مطالبات آنان پاسخ دھـد 
ــن کـارخـانـه در   روز کـارگـران ای
محوطه کارخانه با سردادن شـعـار  

      مدیریت حیا کن، کـارخـانـه رو »
ـر پـا   «رھا کن  تجمع اعتراضـی ب
ـراضـات  .  داشتند  در ادامه این اعـت
 مھر کارفـرمـا شـرکـت  ٦ در روز  

به میان کـارگـران آمـده و وعـده  
رسیدگی به خواستھای کـارگـران  
از جمله سه ماه حقوق معوقه آنھـا  
و جلوگیری از تجزیه کارخانه بـه  

ـر را داده بـود ٤  .  واحد کـوچـکـت
پس از آن جـھـت رسـیـدگـی بـه  

 مـھـر  ٧ خواستھای کارگـران در  
ـرار گـاه نـظـامـی   جلسه ای در ق
خاتم االوصیا تشکیل گردیـد کـه  

ـــوجـــه اســـت  ـــل ت ــاب ـرکـــت  .  ق شــ
کنندگان در این جـلـسـه عـبـارت  
بودند از فرمانده قرارگاه نـظـامـی  

سھـامـدار اصـلـی  (خاتم االوصیاء  
ـر  ) این کارخانه  ، مدیرعامـل، مـدی

ـــای شــــورای   ـــت، اعض ـراس ــ ح
اسـالمـی کـار، مســئـول انـجـمــن  
اسالمی و فرمـانـده بسـیـج واگـن  

 . پارس 
ــن   ـی تشـکـیـل جـلـسـه ای بـا چـن
ــه   ــرکــوبــگــران ب ــبــی از س ــی ــرک ت
روشنی نشانگر فضـای نـظـامـی  
ایست که در این کارخانه بـوجـود  
ــوجــه   ــل ت ــد و نـکــتـه قـاب آورده ان
ـیـن فضـایـی   اینست کـه در چـن
است که کـارگـران واگـن پـارس  
دست به اعتصاب زده و جانانه در  
ــگــران حــکــومــت   ــل سـرکــوب ــاب مـق

ـنـا  .  اسالمی ایستاده اند  از جمله ب
 مـھـر  ٨ به گزارشی از ایلنـا روز  

ــصــاب   ــن روز اعــت در چــھــارمــی
کارگران کارخـانـه واگـن پـارس،   
ـری کـارگـران بـا   ـیـل درگـی به دل
اعضای شـورای اسـالمـی کـار،  

رئیس شورای اسالمی به بھداری  
مـوضـوع از  .  کارخانه منتقل شـد 

این قرار بود که اعضای شـورای  
اسالمی کار پـس مـذاکـره شـب  
ــرمــا و   ــا کــارف ــه خــود ب ــت گــذش

قرارگـاه  (سھامدار اصلی کارخانه  
ـیـا  ـب ، بـه مـیـان  ) نظامی خاتم االن

ـیـجـه   ـت کارگران آمـده و از بـی ن
.  بودن این مذاکرات گزارش دادنـد 

ــحــات   ــوضــی کــارگــران کــه از ت
اعضای شورای اسالمی به خشـم  
ـنـد کـه   ـت آمده بودند، تصمیم گـرف
ــرون از   ــراض خــود را بــه بــی اعــت

امـا اعضـای  .  کارخانه بـکـشـنـد 
شــورای اســالمــی مــانــع خــروج  

تا اینکه کـار بـه  . کارگران شدند 
ــد و کــارگــران   درگــیــری کشــی
حساب رئیس شورای اسالمـی را  
که عمال نقش نیروی سرکوب را  
ــش   ــکــرد، کــف دســت ــازی مــی ب
گذاشتند و گوشمالـی اش دادنـد  
و نتیجه اینکـه وی بـه بـھـداری  

 . منتقل شد 
ـفـاق ایسـتـادان   جنبه مـھـم ایـن ات
ــورای   ــل ش ــاب کــارگــران در مــق
اسالمی کار و نقش سرکوبگـرانـه  

 . آنان است 
در ھمین رابـطـه کـارگـران واگـن  
پارس یکبار دیگر در ماه گذشتـه  
دست از کار کشـیـده بـودنـد امـا  
اعتصابشان به دنبـال وعـده ھـای  
ــیــن   ــره ای ب ــریــت در مــذاک مــدی
نمایندگان کارگران با کارفرما و  

ـنـه  .  فرماندار پایان یافته بود  پیشی
و زمینه ھای اعتـراض کـارگـران  
کارخـانـه واگـن پـارس بـه طـرح  
کارفرما مبنی بر تجزیه کارخانـه  

.  شـرکـت کـوچـک اسـت ٤ به  
تجزیه کارخانه عـمـال چـیـزی از  
واگن پارس باقی نمیگذارد و ایـن  
ـرای کـارگــران   مـوضـوع قـطـعـا ب

کـارگـران  .  عواقـب خـوبـی نـدارد 
ـنـد  کـارفـرمـا در حـال  »:  میگـوی

حاضر که در یک کارخانه کـار  
دھـد،     ما را نـمـی   کنیم، حقوق   می 

 کارگر در  ١٠ چه برسد به اینکه  
ــه ســازی   یــک شــرکــت قــطــع

آنـوقــت  .  مشـغـول بـه کـار شـونـد 
دیگر صدای ما به ھـیـچ جـایـی  

  .«رسد   نمی 
ــش   ــش نــق ـی ــش از ب ایـن خــبــر بــی
سرکوبگرانه شـوراھـای اسـالمـی  
در کارخانجات به عنوان مـانـعـی  
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ـیـابـی و مـبـارزات    بر سر سـازمـان
. کارگران  را به نمایش میـگـذارد 

با قدرت مجامع عـمـومـی اسـت  
که کارگران میتوانند صـف خـود  
ــد و دســت   ــگـاھــدارن ــحــد ن را مــت
ــه    ــم ــی و ھ ــالم ــای اس ــوراھ ش
ـروھـای سـرکـوبـگـر حـکـومـت   نی
اسالمی را از کارخانجات کـوتـاه  

 .  کنند 
ـیـه   کارگران معـدن سـنـگـرود عـل

 انحالل این معدن 
ــرود  ٣١٠  ــر مــعــدن ســنــگ  کــارگ

سنگرود  از توابع شھرستان رودبـار  
ـفـه دومـیـن دور  ٥ پس از    روز وق

ـراض بـه   مبارزات خود را در اعـت
انحالل این معدن و سه ماه حـقـوق  

ــن  .  مـعـوقـه شـان آغـاز کـردنـد  ای
ـرای  ٥ کارگران در    مـھـر مـاه ب

پیگیری خواستھایشـان بـه تـھـران  
 مھر مقابـل وزارت  ٦ آمدند و روز  

ــر پــا   ــراضــی ب کــار تــجــمــع اعــت
  ٨  و  ٧ سپس در روزھای  . کردند 

مھر در مقابل سازمان تـوسـعـه و  
ــس   ــجــل ــادن و م ــع ــازی م ــوس ن
ـتـصـادی   اسالمی و سالن جھاد اق
وزارت کار به تجمعات اعتراضـی  
ــامــات   خـود ادامــه داده و از مــق
ــار   ــی خـواســت ــف حـکــومـت ـل مـخــت

ــد  ــه  .  پـاســخــگــویــی شــدن از جــمــل
ـنـده   مقاماتی چون محجوب نـمـای
ــی   ــن ــی ــلــس اســالمــی و حس مــج
نماینده مجلس اسـالمـی از سـواد  
کوه ناگزیـز بـه حضـور در جـمـع  
کارگران شدند و وعده رسـیـدگـی  
ــھــای آنــان را دادنــد  ــت ــه خــواس . ب

کارگران این معدن اعـالم داشـتـه  
اند که تا  دریافت پاسخ قاطع از  
سوی مسئوالن به تجمـعـات خـود  

 .  در تھران ادامه خواھند داد 
ـتـه کـارگـران ایـن مـعـدن،   به گف
مسئوالن این شرکت از تاریـخ اول  
تیرسال جـاری حـکـم بـه انـحـالل  
معدن داده و اعالم کـرده انـد کـه  

در  .  کارگران باید بازخـریـد شـونـد 
ــراضــات ایــن   ــت ــن روز اع ــی شــشــم
کارگران ده راننده این مـعـدن کـه  
وظیفه حمل کارگران از معدن بـه  
شھرھای رشـت، قـزویـن، لـوشـان،  
منجیل، رستم آباد، و دو مـنـطـقـه  
ـر   فاراب و خـرگـام عـمـارلـو را ب

ـیـل تـعـویـق     ٤ عھده دارند، بـه دل
ــن   ــه ای ــان ب ــزدش ــم ــه دســت ــاھ م

 . اعتراضات پیوستند 

 روزه کارگران قـطـار  ٢٠ اولتیماتوم  
 شھری اھواز  

 کارگر پیمانی قطـار  ١٥٠  مھر  ٣ 
ـــواز   ـری اھ ــ ـــھ ـرو ( ش ــ ـت ــ در  )  م

چھارمین روز اعتصاب خود و در  
پی وعده یکی از مدیران شـرکـت  
ـرداخـت   ـر پ ـنـی ب پیمانکـاری مـب

 روز  ٢٠ مـعـوقـات کـارگـران در  
ـیـون   ـل ـرداخـت یـک مـی آینده و پ
ــان در   ــه آن ــده ب ــان مســاع ــوم ت

ــت  ــاف ــان ی ــای ــی، پ ــای آت . روزھ
کارگران اولتیماتـوم داده انـد کـه  
اگر به این وعده ھـا عـمـل نشـود  
ــد   دوبــاره دســت از کــار خــواھــن

شرکت کیسون پیمـانـکـار  .  کشید 

ساخت قطار شھـری اھـواز حـدود  
ـیـمـانـی دارد کـه  ٩٠٠   کارگـر پ

ھمواره با مـعـضـل دسـتـمـزدھـای  
 .  معوقه روبرویند 

ـیـش   تجمعات پی در پی مربیان پ
 دبستانی 

شھریور ماه و مھر ماه امسال مـا  
شاھد تجمعات پی در پـی جـمـع  
ھایی از مربیان پیش دبستانی در  

ـم  از  .  مقابل مجلس اسالمی بـودی
ـر از ایـن   ـف ـیـش از ھـزار ن جمله ب
مربیان در نیمه شھریور مـاه چـنـد  
ـراضـی   روز مـتـوالـی تـجـمـع اعـت

ـیـان بـه  .  داشتند  ـرضـیـن مـرب مـعـت

 ھـزار  ٣٠ نماینـدگـی از حـداقـل  
مربی پیش دبستانی کـل کشـور  
در واکنش به صـدور بـخـشـنـامـه  
اخراج مربیان پیش دبستانی، اجـرا  
ـیـف ایـن   ـیـن تـکـل نشدن قانون تعی
ــت از   ــکــاف دول ــن ــان، اســت ــربــی م
تخصیص ردیف بودجه استخدامـی  
و تـوھـیـن آقـای عسـگـری آزاد،  
معاون توسعه مدیریت و سـرمـایـه  
انسانی رییس جمـھـور در صـحـن  

ـیـش   -علنی مجلس   که مربیان پ
دبستانی را بی سواد خـوانـده بـود  

در ایــن  .  تــجــمــع کــرده بــودنــد   -
ـرض  بـا   اعتراضات مربیـان مـعـت
ــظــیــر   ــی ن ــای ــارھ ســر دادن شــع

گن وزیر عـادل، چـرا ز مـا    می »
ـبـصـره،  »،  «غافل؟  نه آزمون نـه ت

مـربـی  »و   «استـخـدام حـق مـنـه 
ـرد   میرد توھـیـن نـمـی   می  بـه   «پـذی

ـفـی خـود   بیش از دو سال بـالتـکـی
برای استخدام در وزارت آمـوزش  

ـنـد  ـراض داشـت   ٣٠ .  و پرورش اعـت
ــی   ــان ــش دبســت ــی پــی ھــزار مــرب
خواستار استخـدام فـوری خـود و  
ـفـی   ـی پایان دادن بـه ایـن بـالتـکـل

 . ھستند 
کارگران شھرداری زابـل شـھـردار  
را وادار به حضـور در جـمـع خـود  

 کردند 

ــور  ٣٠ روز   نــفــر از  ١٢٠  شــھــری
کارگران بخش خدمات و وسـایـل  
نقلیه شھرداری زابل برای دومـیـن  
ـراض بـه   بار در یک ماه  در اعـت
ــن مــاه   دریــافــت نــکــردن چــنــدی
دستمزدشان در مقـابـل سـاخـتـمـان  

در  .  شھرداری زابل تجمـع کـردنـد 
این روز کـارگـران بـا تـجـمـع در  
ــان شــھــرداری   ــم ــل ســاخــت ــاب مــق

ـر  . خواستار حضور شھردار شدند  زی
فشار این اعتراضات شھردار زابـل  
نــاگــزیــر بــه  حضــور در جــمــع  
ـرداخـت   معترضـیـن و دادن قـول پ
ـرای   یک ماه از حقوق کارگران ب

کـارگـران  .  صبح روز بـعـدش شـد 
اعالم کردند کـه اگـر ایـن وعـده  
ــصــاب   ــاره اعـت عـمــلـی نشــود دوب

 . خواھند کرد 
تجمع در اعتراض به احکام شـالق  

ـرای   ــ ـــدان ب ـر  ٤ و زن ــ  کـــارگ
 پتروشیمی رازی 

 مـھـر  جـمـعـی از  ١ صبـح روز  
ــه ابــتـکــار   ــھـران ب کـارگـران در ت
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
اعتراضی چـھـل ھـزار امضـا بـا  
ــمــزد، در   ــت خــواســت افــزایــش دس
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  

دست به تجمع زدنـد  و خـواھـان  
لغو فوری احکام شـالق و زنـدان  

ـروشـیـمـی  ٤ بر علیه   ـت  کـارگـر پ
رازی و پایان دادن بـه تـعـرض بـه  
ـقـاط   ـراضـات کـارگـری در ن اعت

ــد  ــف کشــور شــدن ــن  . مـخــتــل در ای
حــرکــت اعــتــراضــی کــارگــران  
ـیـد و   خواھان لغو فوری و بـی ق
شرط حکم شالق و زنـدان چـھـار  
ـر   ـروشـیـمـی رازی و ب ـت کارگر پ
کناری و عـذر خـواھـی قـاضـی  
این پرونده ، آزادی کلیه کارگـران  
زندانی ، لغو احکام صادره و منـع  
تعقیب قضـائـی کـارگـرانـی کـه  
حکمی در مورد آنان صـادر شـده  
است و پرونده ھای آنان در مرحلـه  
ــع   ــد نـظــر قــرار دارد ، مــن تـجــدی
تعقیب قضائی کلیـه کـارگـرانـی  
که پرونده ھایشـان در دادگـاھـھـا  
ـر از   ـف جاری است و منجمله دو ن
ھـمــاھـنــگ کــنــنـدگــان طــومــار  
ــری   ــف ــراضــی چــھــل ھــزار ن اعــت
ـیـه   کارگران، بازگشت بـکـار کـل
ـیـــل   ــ ـــی کـــه بـــه دل ـران کـــارگــ
اعتراضاتشان از کـار اخـراج شـده  
اند و  پـایـان دادن بـه ھـر گـونـه  
تعرضی به اعتراضـات کـارگـری  
ـتـی کـردن آنـھـا   ـی و سیاسـت امـن

خواستھـای ایـن کـارگـران  . شدند 
خواستھای کل کارگران و یـک  
ــل ســرکــوب   گـام مـھــم در مــقـاب

 . اعتراضات کارگری است 
 
 

 

نمونھ دیگر از مبارزت قابل توجھ کارگری در این سھ ماه مبارزات کارگران  
پروفیل ساوه است کھ تاکیدی دیگر برکار آیی مجمع عمومی بعنوان مکانی  

در این اعتراضات  .  برای متحد شدن و سازمانیابی اعتراضات کارگری بود 
کارگران اعالم کردند کھ مجمع عمومی مکانی برای متشکل ماندن آنھاست و  

بدون اینکھ الزاما موضوع خاصی در میان باشد، مجمع  .  ھر ماه جمع میشوند 
عمومی خود را تشکیل میدھند، تا متحد بمانند و بر سر خواستھا و مبارزاتشان  

 . بھ بحث و گفتگو بنشینند 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد
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 :مقدمھ 
ش رو   ی ھ پ ھ ای ک م رج ت
وان آن را بھ   دارید، فالح ال
ھ بود و سایت   عربی نوشت

  ١٥ جدلیھ مصر آن را روز  
ھ انگلیسی  ٢٠١٤ ژوئن    ب

ش   خ ھ و روی ب م رج ت
انگلیسی سایت قرار داده  

گرچھ نوشتھ مھر آن  .  بود 
تاریخ را بر خود دارد، اما  
الع   رای اط ھ آن ب م رج ت
خوانندگان فارسی زبان از  
نگاه رھبران جنبش کارگری  
ش روی،   ی ل پ ائ ھ مس ب
وع   بخصوص در اوان وق
آن، کھ ادامھ آن وضعیت،  
امروز جھان را اینچنین در  
ت،   رده اس رو ب ود ف خ
ت  ی اس . ضروری و حیات

 )مترجم (
*** 

موصل و دیگر شھرھای  
رات   ی ی غ د ت اھ راق ش ع
اک و   رن ط ی، خ اس اس

 .سرنوشت سازی ھستند 
رسانھ ھا، بخصوص آن  
بخش کھ متحد دولت عراق  
و دول غربی ھستند، روی  
رف در   ھ تص ش و ب داع
آوردن چندین شھر عراق  
ح   ل روه مس ن گ ط ای وس ت
تمرکز کرده اند کھ مخاطبین  
خود را بر علیھ آن تحریک  

الحق وجود و تأثیرات  .  کنند 
ی در   ت روریس روه ت ن گ ای
ح در   ل ل مس اف ح ان م ی م
شھرھای مزبور در وقایع  
. اخیر غیرقابل انکار است 

اما این ھم واقعیت دارد کھ  
مردم عراق علی العموم چھ  
ا   زی ی رک ق م اط ن در م
جنوب، و چھ در مناطقی کھ  
دولت دیگر کنترلی روی  
آنھا ندارد، مخالف داعش  

مناطق بھ اصطالح  .  ھستند 
،  " مثلث سنی " و یا  "  سنی " 

ای   ھ ان ازم ھ س ی ک وان ن ع
وص   ص خ ی، ب ات الع اط
سازمان جاسوسی آمریکا،  

CIA  بعنوان بخشی از نقشھ ،
ھ   داخت راه ان رای ب ھ ب ای ک
جنگھای فرقھ ای در عراق  

مھندسی کرده بودند، اختراع  
در عین حال مردم  .  کردند 

عراق علی العموم مخالف  
رژیم مالکی و سیاستھای آن  
کھ بر مبنای سیاستھای قومی  

فرقھ ای پایھ ریزی شده    –
د  اشن ی ب ز م ی د، ن ن  .  ان ای

وص در   ص خ وع ب وض م
شھرھا کھ تبعیض فرقھ ای  
بسیار متمرکز است و دولت  
وان   ن ع ادی ب ردم ع ھ م ب
دشمنان سیاسی برخورد می  

 .کند، صدق می کند 
سقوط و تصرف چند شھر  
ای   روھ ت نی ھ دس عراق ب

آرزوی مردم  ) داعش (مسلح  
خواستشان مبنی  .  آنجا نیست 

ر راحت شدن از دست   ب
ای، روشن و    ھای فرقھ   گروه 

این مطالبھ را  .  صریح است 
ن  ص ح ق ت ری ای    از ط ھ

د، اما    شان بیان کرده   آرام  ان
ھای تروریستی مسلح    گروه 

از این فضا سواستفاده کرده  
د  . و قدرت را بدست گرفتن

مطالبات مردم علیھ تبعیض  
ھ و   رائی عادالن رقھ گ و ف
منصفانھ است، در حالیکھ  
سیاستھای مالکی ارتجاعی  
و تبعیض گرایانھ ھستند و  
ردود   ردم م ب م ان از ج

در عین حال کنترل  . ھستند 

ط   وس ردم ت ا و م رھ ھ ش
ھ   دی جدی ب دی ھ ش، ت داع
جامعھ و زندگی روزمره  

 .است 
مطالبات عمومی بھ ابزاری  
برای نیروھای ارتجاعی بدل  
شده تا مثل الشخورھا شکار  
. را بین خود تقسیم کنند 

ی از   اس ی ای س روھ ی ن
تروریستھای القاعده گرفتھ تا  
حزب بعث و سران عشایر  
تا رھبران مذھبی شیعیان کھ  
گ   ن وان ج راخ ارا ف ک آش

ونالیستھای    داده  اند، تا ناسی
کرد کھ دستاورد سیاسی و  

ھا  .  نظامی داشتھ اند  ھمھ این
در حالی اتفاق می افتند کھ  
ل   ی ھ م ارا ب ک راق آش ع
نیروھای سیاسی غالب تقسیم  

شده؛ در حالیکھ خواست  
مردم عراق نادیده گرفتھ می  

 .شود 
ھ  ق ط ن ای م روھ ی  –ای    ن

بخصوص ایران، عربستان  
کھ از    -سعودی و ترکیھ  

شوند،    تجزیھ عراق منتفع می 
د تا    کار خودشان را می  ن کن

ھای سیاسی خود را    استفاده 
د  رن ب ت  .  ب ھ دول ک ی ال در ح

ای کھ    دلیل اصلی   –آمریکا  
ھمھ این مشکالت بر مردم  

ده   راق وارد آم دارد    –ع

شود ھر طور کھ    آماده می 
ھ کند  . انتخاب کند، مداخل

ھ   ی ک ت ال وق ح ا ب ا ت ام اوب
درباره وقایع اخیر حرف  

اش را    زده، دو بار نگرانی 
راز   ت عراق اب ف اره ن درب

ت  ھ اس ت ھ  .  داش ون گ چ ی ھ
ای را در    مالحظھ و نگرانی 

مورد سرنوشت دو میلیون  
نفری کھ زیر سلطھ داعش  
ھستند و یا سرنوشت زنانی  
کھ در موصل بخاطر اعمال  
گانگسترھای داعش شروع  

ھ خودکشی، از    کرده  د ب ان
طبقھ  .  خود نشان نداده است 

کارگر نیروی واحدی است  
کھ در سراسر عراق، از  
شمال کردستان تا دورترین  
راق،   وب ع ن اط در ج ق ن

این نیروست کھ  .  وجود دارد 
وجود و بقایش بھ ریشھ کن  
کردن تبعیض و اتحاد تمامی  

و  .  مردم عراق وابستھ است 
تواند    تنھا نیرویی است کھ می 

ھا   بھ تکھ تکھ شدن و جدائی
 .پایان بدھد 

ما مداخلھ آمریکا را مردود  
ی  ان    م ن خ ھ س م و ب ی دان

اسب   ن ام  (inappropriate)ن
اوباما کھ نھ نگران مردم،  
ت   ت اس ف گران ن کھ ن ل ب

ما ھمچنین  .  اعتراض داریم 

ھ   ی ل ر ع ھ ب ان ت خ رس س
 .ایم   ھای ایران ایستاده   دخالت 

م  ھای    ما بر علیھ دخالت رژی
ج، بخصوص   ی وزه خل ح
عربستان سعودی و قطر کھ  

ھای مسلح را تأمین    گروه 
 .ایم   کنند، ایستاده   مالی می 

ت  اس ی ف س ال خ ا م ای    م ھ
ای و ارتجاعی نوری    فرقھ 

 .المالکی ھستیم 
ما ھمچنین کنترل نیروھای  
گانگستر و تروریست بر  
موصل و دیگر شھرھا را  

ما با مردم  . دانیم   مردود می 
این شھرھا اعالم حمایت  

کنیم و از مطالبات آنھا بر    می 
گرائی و تبعیض    علیھ فرقھ 

 .کنیم   پشتیبانی می 
در آخر، ما دخالت نھادھای  
ھا بھ   مذھبی و فراخوان آن
ی   ھ کش م گ ھ ن ج

(indiscriminate)   ردود را م
 .دانیم   می 

ھدف ما حمایت از کسانی  
است کھ نماینده منافع توده  
مردم ھستند و از آنھا حمایت  

کنیم کھ در این شرایط و    می 
اک و   رن ط الت خ م ح
ی   اف دازه ک ھ ان اعی ب ج ارت

د  ما بھ یک  .  قدرتمند شون
موضع بین المللی فراخوان  

دھیم کھ از این موقعیت    می 
دن و   ر ش ت راب ھ خ رو ب
دخالتھای دولتھای منطقھ ای  
جلوگیری کنند و از مردم  

 .عراق حمایت کنند 
 

لینک انگلیسی مطلب از  
 :سایت جدلیھ 
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 درباره وقایع اخیر در موصل و دیگر
  شھرھای عراق

 ) رئیس فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھای کارگری در عراق (فالح الوان  
 ناصر اصغری : ترجمه 

 

مطالبات عمومی بھ ابزاری برای نیروھای ارتجاعی بدل شده تا مثل  
نیروھای سیاسی از تروریستھای  .  الشخورھا شکار را بین خود تقسیم کنند 

القاعده گرفتھ تا حزب بعث و سران عشایر تا رھبران مذھبی شیعیان کھ  
اند، تا ناسیونالیستھای کرد کھ دستاورد سیاسی    آشکارا فراخوان جنگ داده 

ھمھ اینھا در حالی اتفاق می افتند کھ عراق آشکارا بھ  .  و نظامی داشتھ اند 
میل نیروھای سیاسی غالب تقسیم شده؛ در حالیکھ خواست مردم عراق  

 .نادیده گرفتھ می شود 
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کدورت خـاطـر مـقـامـات بـاالی  
دولت روحـانـی را فـراھـم آورده و  
عاقالنه ترین کار را فیلتـر کـردن  
سایت مذکور دیدند، چرا که ایـن  
ـــحـــاق   شـــخـــص از ســـوی اس
جھانگیری معاون اول روحـانـی و  
نوبخت سخنگوی دولـت روحـانـی  

ـــه ســـمـــت   عضـــو شـــورای  ” ب
ــت  عضــو کــارگــروه  ” و  “  گــو   و   گـف

تخصصی ستاد ھماھنـگـی امـور  
دبیـر سـتـاد تـدویـن  " و  “  اقتصادی 

منصوب شـده  "  برنامه ششم توسعه 
جناب پـور مـحـمـدی گـل  .  است 

ـبـل از دولـت روحـانـی   سفیدی ق
ـر  مشـاور عـالـی   سمتھای نـظـی
ـیـز   رییس کل بانک مرکزی و ن
مــعــاونــت امــور بــانــکــی وزارت  
اقتصاد و دارایی داشته و احمـدی  

ـنـه ایشـان   ـر سـی نشـان  " نژاد ھم ب
" درجــه دو لــیــاقــت و مــدیــریــت 

 .چسبانده 
 

نویسنده گزارش سایت انتخاب بـه  
ـنـگـونـه کـنـایـه   دولت روحانـی ای

ـیـت ایـن فـرد  : "میزند  گویی فعال
تنھا در دولت پیشین، مذموم بـوده  

اشـکـال و    اما در دولت فعلی بـی 
در عـیـن  ".  کامال  قـانـونـی اسـت 

 ھزار میلیـارد  ٧ حال آخرین خبر از  
ـیـس   تومان ناپدید شده به گفته رئ
ـتـصـادی مـجـلـس   کـمـیـسـیـون اق
اسالمی این است که رد پـول در  

ـم نـجـومـی  .  دبی پیدا شده  این رق
در جریـان سـقـوط ارزش ریـال در  
مقابل دالر  بدسـت آمـده کـه بـه  
گرانی وسیع کاالھـا مـنـجـر شـد  
ـر مـردم   که این خود به فقر بیـشـت
دامن زد اما برای چند نفر یـک  
شبه یک ثروت افسانـه ای رقـم  

 ھـزار  ١٧ و در جای دیگر    .  زده 
میلیـارد تـومـان بـه یـغـمـا رفـتـه  
.  است، اینبار درصنایع پتروشیـمـی 

قرار نیست  "   رانت خواری " داستان  
ـنـکـه   به انتھا برسد نـه بـخـاطـر ای

ـلـکـه  "  جیب آخونـدھـا تـه نـدارد "  ب
ـتـصـاد  "  مکالھای "  درس خوانده اق

ھم جیـب شـان بـه بـزرگـی گـاو  
. صندوق بانکھـای امـارات اسـت 

شخصی که متھم در یک پرونده  
ازدولت قبلی اسـت را بـه  "  فساد " 

ــاد   عـنـوان عضـو مــھـمـی از سـت

اقتصادی دولت روحانی منـصـوب   
ـرکـن  ( می کنند   عـنـوان دھـان پ

ـرای پـوشـش   اسم این نھاد صرفا ب
دزدیھای حکومت و در عین حـال  
تدوین قوانینی برای خالـی کـردن  

،  )  آخرین ریال از جیب مردم اسـت 
چرا که راھھای رسیدن به خدا را  
از خود خدا بھتر بلـد اسـت؛ و بـا  

ــجــربــه و تــبــحــر در امــر   ایــن ت
دزدیھای ھزاران میلیارد تـومـانـی  

ــکــی از   کــه دارد بــی شــک ی
کارآمدترین مھره ھای حـکـومـت  
در ستاد اقتصادی دولـت خـواھـد  

 ! بود 
ـر رسـیـده   در کنار این اخـبـار، خـب

که شھرام جزایری پـاک، پـاک  
اگـر کـارگـر  !  از زنـدان آزاد شـده 

زندانی، زندانی سیاسی کـه دوره  
ـرسـد   محکومیتـش بـه پـایـان مـی
ھمچـنـان در زنـدان نـگـه داشـتـه  
ـرایـش   میشود تا پرونده تـازه ای ب
ـنـد شـھـرام   بسازند، شخـصـی مـان
جزایری که یـکـی از دلـه دزدان  

جمھوری اسـالمـی اسـت کـه از  
بیت رھبری تا مھدی کـروبـی از  

ایشان رشوه گرفته اند، تنھا با دو  
ـــان دوره   ـــای ـر از پ ــ ـی ــ ـــاخ روز ت

در ایـن  .  محکومیتش آزاد میشود 
میان بابک زنجانی کـه مـعـلـوم  
نیست دو میلیارد دالر پول نفت را  

در کدام صندوق یکی از بـانـک  
) ؟ ( ھای جھان پنھان کـرده اسـت 

ـم اتـحـادیـه اروپـا   از لیسـت تـحـری
ـر   خارج میشود و بی بی سی خـب
اولش ھمین مـوضـوع مـیـشـود و  

  ٦٠ بخش مھمی از بخش خبـری  
دقیقه اش را به کارشنـاسـان اھـل  
فن اخـتـصـاص مـیـدھـد کـه بـه  
بینندگانش حالی کند کـه ھـمـه  
چیز رو به بھـبـود اسـت، و مـژده  
میـدھـد کـه امـکـان دارد دولـت  

و ما خـیـال  ! دستش به پولش برسد 
ـم کـه    خواننده خود را راحت سـازی
ـیـسـت خـرج رفـاه   ـرار ن این پـول ق
مردم یا حتی ادعای ھمـیـشـگـی  
بورژوازی خرج زیر ساختھـا شـود،  
بلکه ھمه عوامل حکومت دنـدان  
ـری از   تیز کردند که  سھم بیـشـت

 . این دومیلیارد به چنگ بیاورند 
 سه ھزار، ھفت ھزار، ھـفـده ھـزار  

" به زبان سـاده مـی آیـد " میلیارد،  
اما به واقع نشانگر این است کـه  
ثروت این جامعه چـگـونـه غـارت  
میگـردد و دودش بـه چشـم مـا  

 ماه حقوق عـقـب  ١٦ .  مردم میرود 
افتاده کارگـران کـاشـی گـیـالنـا  
چقدر مـیـشـود؟ سـر جـمـع ھـمـه  
ــادگـی حــقـوقــی کــل   ـت عـقـب اف
کارگران ایران چه مـیـزان اسـت؟  

آمار رسمی وجود نـدارد امـا بـی  
ــه   ــی آن ب ــال ــدار ری شــک مــق
ـم دزدی   ـل ھیچکدام از این سـه ق

چـنـد  .  که اشاره شده، نمـی رسـد 
میلیون انسان زحمت کـش حـقـوق  
ـم از   ـل شان به زحمـت بـه یـک ق
ــان   ــدســت ــارب ــا کــالن  ک ــھ دزدی

این ارقام سرسـام  .  حکومت میرسد 
آور غـارت شـده فـقـط در سـایـه  
سرنیزه حکومتـی مـمـکـن اسـت،  
که کارگری که خواستار حـقـوق  
عقب افتاده اش شده  محکوم بـه  

ــن فــاجـعــه  .  شـالق کــرده اســت  ای
ـر مـیـشـود   ـت وقتی تصویرش کامل
ـر یـک   ـم بسـت ـی که شـاھـد ھسـت
کارگر شامل دو بشکه دویست و  
بیست لیتری و یک تخته چـوب  
. و یک تیکه  موکت می باشـد 

ـلـکـه   این عکس تزیینی نیسـت، ب
گویای فاجعه ای اسـت کـه در  
عمق جامـعـه جـریـان دارد و ایـن  
ـروت   نتیجه غارت بی حد و مرز ث

 .جامعه است 
فیلتر سایت حکومتی انتخاب در  
راستای فرمان خامـنـه ای اسـت  
ــالس ســـه   ــورد اخــت ــه در م ک
ھزارمیلیاردی خـواسـتـار آن شـده  
ــه را زیــاد کــش   ــی ــود کــه قض ب

افشای گـریـھـای دامـنـه  . ندھند 
ــی   ــکــردن ــاور ن ــای ب ــھ دار دزدی
دولتمردان سابق جمھوری اسالمـی  
بخشـی از جـنـگ و جـدالـھـای  
درونی حکومت است برای فشـار  

انتظار اینکـه  .  آوردن بر رقیب خود 
این مجرمان به محاکمه بکـشـنـد  
مانند این است که انتظار داشـتـه  
باشیم که چاقو دستـه خـودش را  

نھایت اتفـاقـی کـه خـواھـد  .  ببرد 
ــرام   ــد شــھ ــن ــی مــان افــتــاد کســان
جزایری و مه آفرید امیر خسـروی  
و بابک زنجانی ھا دستمال ھای  
ـنـد کـه جـمـھـوری   چرکی ھسـت
ــھــا را دور   اســالمــی بــراحــتــی آن
میریزد تا اصل نـظـام را در امـان  

جـمـھـوری اسـالمـی  .  نگه دارنـد 
یک حکومت فاسد است که تـا  
ـیـده   عمق وجودش فساد ریشه دوان
ـم   ـرای خـت ـر ب و یک درمان بیشت
این تبـاھـی وجـود نـدارد و آنـھـم  

 .  سرنگونی این حکومت است 

 ١  از صفحه    لیتری٢٢٠غارت و  بستری با بشکه 

 

د"سھ ھزار، ھفت ھزار، ھفده ھزار میلیارد،  ا "  بھ زبان ساده می آی ام
گردد  ی بھ واقع نشانگر این است کھ ثروت این جامعھ چگونھ غارت م

ارگران ١٦. و دودش بھ چشم ما مردم میرود اده ک ت  ماه حقوق عقب اف
ی کل  وق ادگی حق ت ب اف ھ عق کاشی گیالنا چقدر میشود؟ سر جمع ھم
ی شک  کارگران ایران چھ میزان است؟ آمار رسمی وجود ندارد اما ب
می  ده، ن مقدار ریالی آن بھ ھیچکدام از این سھ قلم دزدی کھ اشاره ش

م . رسد ل چند میلیون انسان زحمت کش حقوق شان بھ زحمت بھ یک ق
رسد ی ام سرسام آور .  از دزدیھا کالن  کاربدستان حکومت م ن ارق ای

ارگری  ھ ک غارت شده فقط در سایھ سرنیزه حکومتی ممکن است، ک
. کھ خواستار حقوق عقب افتاده اش شده  محکوم بھ شالق کرده است

ر یک  م بست ی د ھست این فاجعھ وقتی تصویرش کاملتر میشود کھ شاھ
ھ چوب و  خت ری و یک ت ت کارگر شامل دو بشکھ دویست و بیست لی

ای . یک تیکھ  موکت می باشد وی کھ گ ل ست، ب ی ی ن ن ی زی این عکس ت
ی  فاجعھ ای است کھ در عمق جامعھ جریان دارد و این نتیجھ غارت ب

  .حد و مرز ثروت جامعھ است
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ت   » داش ھ ر ب وزی
ھای فرسوده را    بیمارستان 

نیھ کشور    آسیب  پذیرترین اب
خواند و با اشاره بھ اقدامات  
فاده از   انجام شده جھت است
ظرفیت بخش غیردولتی در  

در  : " سازی گفت   بیمارستان 
چنین شرایطی بھ ھیچ وجھ  
شرایط برای دریافت خدمات  

ی  م ر ن ی ی غ ردم ت د   م ن ھ  .  ک ب
ر   ا، وزی ن زارش ایس گ

ھ داد  ت ادام داش ھ ی  :  ب ت وق
فردی حاضر است خدمات  
ر و   ت ھ طی ب ی ح را در م
مجھزتر از ما ارائھ کند،  
ی دارد از او   کال گر اش م

م  ی ن ال ک ب ق ت ن  .  اس ی در چن
شرایطی بھ ھیچ وجھ شرایط  
برای دریافت خدمات مردم  

ھایی کھ    تغییر نمی  کند و آن
کنند یا از مزایای    مخالفت می 

د یا   ن ع نیست این امر مطل
دانند و متاسفانھ بھ منافع    می 

د  دارن . ملی و مردم توجھ ن
ھ در   ن ک ان ای ی ا ب وی ب
ھ در   زل ک زل ورت ی ص
تھران یا ھر شھر دیگری  

ان  ت ارس م ی وده    ب رس ای ف ھ
ب  ی ھ در    آس ی ن ن اب ری رت ذی پ

د، افزود  اگر  :  کشور ھستن
د   یای یک زلزلھ در کشور ب
اولین جایی کھ باید خدمت  
ارائھ کند بیمارستان است در  

ان  ت ارس م ی ھ ب ی ک ای    حال ھ
ھ    فرسوده آسیب  پذیرترین ابنی

در کشور ھستند و ببینید چھ  
بالیی بر سر مردم خواھد  

ھاشمی با اشاره بھ اینکھ  . آمد 
دار بود خود   ول اگر دولت پ

ساخت،    ھا را می   بیمارستان 
د    در این سال :  افزود  ی ن ی ب ھا ب

چند بیمارستان درست در  
کشور ساختھ شده اما بھ دلیل  
عدم تامین نیروی انسانی یا  

زات و   ی ھ ج ان  ...  ت ن چ م ھ
د   بدون استفاده مانده  حاال  .  ان

ده   ر ش اض ی ح ھ کس ک
اش را در این حوزه    سرمایھ 

بگذارد باید دستش را ببوسیم  
 "یا شروع بھ جوسازی کنیم؟ 

ت،   داش ھ ان، ب ت ارس م ی ب
امکانات دارویی و پزشکی،  

معالجھ و بھبودی جسمی و  
واده ھای   سالمتی برای خان
کارگری، رکن پایھ ای و  
نھادینھ کشمکش دائمی با  
دولت و کارفرما و نھادھای  

این  .  وابستھ بھ دولت است 
ت   ح ران ت ش در ای ک م کش
حاکمیت استبدادی اسالمی و  
ھ   ای ھ بزرگ از سرم ق حل
ده   ده ش یچی ار پ داران، بسی

ت  ای  .  اس ادھ ھ ت و ن دول
ای   ژه سازمانھ ھ بوی وابست
بیمھ ھای اجتماعی، تامین  

ار   ی، وزارت ک اع م ت اج
ھرکدام از اینھا بسھم خود  
ای   واده ھ ان ی خ دگ زن
کارگری را در کنترل گرفتھ  
قا و   و بعبارتی بقا و عدم ب
حیات در دست ھای ظالمانھ  
ھا بگرو   و استثمارگرانھ این

ده است  ھ ش ت ھ  .  گرف ق ب ط
کارگر در ایران جمعیتی  

میلیون  ٥٠ بزرگ با بیش از  
نفر بخش اعظم جمعیت را  

ھا  .  تشکیل میدھد  یون ل این می
ھ با مشکالت   انسان روزان
ھ دارو و   عدیده ای از جمل
پزشک و تامین اجتماعی  

د  ن ت ر ھس ی دازه  .  درگ ر ان ھ
خرابی و وضعیت نابسامان  
ات   ان ک ان و ام ت ارس م ی ب
بھداشتی و پزشکی کھ وجود  
دارد بر زندگی و سالمتی  
این جمعیت پنچاه میلیونی  
. تاثیر مستقیم و فوری دارد 

اخیرا وزیر بھداشت اعالم  
رده  ک  : " ک ورت ی در ص

زلزلھ در تھران یا ھر شھر  
ان  ت ارس م ی ری ب گ ای    دی ھ

ھ    فرسوده آسیب  پذیرترین ابنی
اگر  : در کشور ھستند، افزود 

د   یای یک زلزلھ در کشور ب
اولین جایی کھ باید خدمت  
ارائھ کند بیمارستان است در  

ان  ت ارس م ی ھ ب ی ک ای    حال ھ
ھ    فرسوده آسیب  پذیرترین ابنی

در کشور ھستند و ببینید چھ  
بالیی بر سر مردم خواھد  

 ."آمد 
افاضات متناقض این مزدور  
دزد برای  توجیھ و حمایت  
ردن   ی ک وص از خص

ھا است  تناقض  .  بیمارستان
آشکار در این است کھ اوال  
دانند کھ تعداد   خود اینھا می
ھا در   زیادی از بیمارستان

تھران و ده ھا  شھر بزرگ  
وده،   رس ت، ف ی ع م رج و پ
قدیمی و در حال تخریب  

بخش خصوصی در  .  است 
عرصھ تامین اجتماعی و  
ھ و   بیمارستانھا بھ یک مسال
مشکلی بزرگ برای  توده  
واده   میلیونی کارگران و خان
ت  ده اس ل ش دی ان تب . ھایش

ھ دارو،   ھی ھ ت ن ین ھزی تام
معالجھ و ویزیت و ادامھ  
. معالجات امری ساده نیست 

ای   مستلزم پول و درآمدھ
ھنگفت مالی و دارایی و پس  
. انداز و اندوختھ کافی است 

ت   ح ران ت روز در ای ام
داد و   ب ت ت اس ی م اک ح
دیکتاتوری نظام جمھوری  
داز و   س ان ھ پ ی ن الم اس
اندوختھ ای وجود دارد و نھ  
ی   اف ای ک وق و مزای ق .  ح

بیش از پنچاه میلیون از  
واده ھایشان   کارگران و خان

در زندگی زیر فقر زندگی  
قوم  .  میکنند  فقر مطلق حل

. میلیونھا نفر را فشرده است 
ھ بیمارستان و   دسترسی ب
دارو و معالجھ و ویزیت و  
تندرستی جسمی برای این  
ر و   ارگ ان ک ون انس ی ل ی م
مردبگیر بھ یک آرزو تبدیل  

مریض شدن و گرفتار  .  شده 
شدن برای معالجات پایھ ای  
بھ معنی از دست دادن حیات  

اینھا واقعی  .  و زندگی است 
اختاپوس مالی نظام  .  ھستند 

ھ   جمھوری  اسالمی روزان
دم   ی از ع اش رگ ن م

دسترسی بھ امکانات کافی  
ھا را   پرشکی و بیمارستان

ھ با  .  رقم میزند  برای مقابل
این اختاپوس مالی و برای  
دسترسی بھ امکانات کافی  
پزشکی راه حل کارگران  
مقابلھ با دولت و نھادھای  

اگر اعتصاب  .  وابستھ است 
ش   زای رای اف ران ب ارگ ک
ت   دستمزد و برای پرداخ
نکردن حقوقھا اھمیت دارد،  
مبارزه متحد و تعیین یافتھ  
برای رایگان شدن امکانات  
پزشکی، بھداشت و دارو  

طب  .   نیز قابل اھمیت است 
ی و   ت داش ھ ات ب دم و خ
پزشکی رایگان، مناسب، و  
ھ  م رای ھ رس ب ت . در دس

معاینھ منظم و واکسیناسیون  
ان  ودک ل ک ام ن  .  ک ی م تض

برخورداری ھمھ کودکان از  
یک رژیم غذایی کافی و  
طح   ل از س تق ب مس اس من
ھ و   ق ط ن واده، م ان د خ درآم

ریشھ  .  محل اقامت و غیره 
ای   اری ھ م ی ردن ب ن ک ک
اپیدمیک و عفونی ناشی از  
عدم سالمت محیط زیست،  
معاینھ منظم ھمھ شھروندان  
در برابر بیماری ھای قلبی،  
سرطان ھای رایج و بیماری  
ھایی کھ تشخیص بھ موقع  
ف   فی ھا در درمان و تخ آن
. عوارض آنھا حیاتی است 

گسترش و بھبود جدی سطح  
بھداشت عمومی، اطالعات  
. پزشکی و بھداشتی عامھ 

ی   دھ ان ازم رش و س ت گس
امکانات پزشکی و درمانی  
بھ نحوی کھ دسترسی فوری  
بھ پزشک و دارو و درمان  
یھ ساکنین کشور   برای کل

این مانیفست  .  آسان باشد 
بات بیش   کارگران و  مطال
واده   از پنچاه میلیون از خان

 .   ھای کارگری است 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان  

 کارگران و دولت

 

. طب و خدمات بھداشتی و پزشکی رایگان، مناسب، و در دسترس برای ھمھ  
تضمین برخورداری ھمھ کودکان از  .  معاینھ منظم و واکسیناسیون کامل کودکان 

یک رژیم غذایی کافی و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقھ و محل  
ریشھ کن کردن بیماری ھای اپیدمیک و عفونی ناشی از عدم  .  اقامت و غیره 

سالمت محیط زیست، معاینھ منظم ھمھ شھروندان در برابر بیماری ھای قلبی،  
سرطان ھای رایج و بیماری ھایی کھ تشخیص بھ موقع آنھا در درمان و تخفیف  

گسترش و بھبود جدی سطح بھداشت عمومی،  .  عوارض آنھا حیاتی است 
گسترش و سازماندھی امکانات پزشکی و  .  اطالعات پزشکی و بھداشتی عامھ 

درمانی بھ نحوی کھ دسترسی فوری بھ پزشک و دارو و درمان برای کلیھ  
مانیفست کارگران و  مطالبات بیش از پنچاه میلیون  این   .ساکنین کشور آسان باشد 

 .   از خانواده ھای کارگری است 
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 اعتراضات 
 

کارگر ٥٠٠پایان اعتصابات مداوم  بیش از
 کشت و صنعت نیشکر ھفت تپه 

ـریـت  .  طرح طبقه بندی مشاغل مـتـوقـف شـد : مھر ١٤  مـدی
و مـوافـقـت  .  اشکاالت طرح شده توسط کارگران را پذیرفت 

 ھزار تومانی حـقـوق و دسـتـمـزد  ١٥٠ خود را برای افزایش  

در روزھـای  .   کارگران از ابتدای شھریور مـاه اعـالم کـرد 
 نفر از کارگران بخش صنـعـت داخـلـی  ٥٠٠ گذشته بیش از  

تپـه بـار دیـگـر تـجـمـع    شرکت کشت و صنعت نیشکر ھفت 
ـر امـور اداری ایـن   ھای اعتراضی خود را در مـقـابـل دفـت

ـنـد  ـت ـرض ھـای  .  واحد اداری از سر گرف ـری اعـت از سـرگـی
نیشکر ھفت تپه پس از آن صـورت گـرفـت کـه کـارگـران  
ـنـده   ـنـی کـن ـی ـتـه بـازب ـی معترض از پیـشـنـھـاد نـھـایـی کـم

ـبـال .  بندی مشاغل کارخانه راضـی نشـدنـد   طبقه  ) مـھـر ٩ ( ق
ـنـدی مشـاغـل   ـقـه ب ـتـه طـب مدیران داخلی و اعضای کمـی
کارخانه کشت و صنعت نیشکر ھفت تپه در پی اعـتـصـاب  
ـررسـی   کارگران تشکیل جلسه دادنـد و خـواسـتـه آنـان را ب

ـرگـه .  کردند  ھـایـی    در این جلسه تصمیم گرفته شده اسـت ب
ـراض  شـان را بـه طـرح    میان کارگران توزیع شود تا آنان اعـت

ـنـدی   جدید طبقه بندی مشاغل بنویسند و به کمیته طبقه ب
ـران  .  مشاغل کارخانه تحـویـل دھـنـد  اقـدامـان مـزوانـه مـدی

کارخانه ناگام و کارگران مجددا اعتصاب کرده و تحمعات  
ـنـدی  »و نیز خبر  .   اعتراضی را ادامه دادند  ـقـه ب طـرح طـب
ـری کـه     کارگر فصـلـی نـی ٧٠٠ مشاغل در مورد حدود   ب

قرار است طبق روال ھرساله از آبان ماه فعالت خود را شـروع  
توسط مدیریت کارخانه بـمـیـان  .   کنند نیز اجرا نخواھد شد 

 . کارگران رفته است 

 به دنبال اخطار سه روزه 
به دنبال اخطار سه روزه کارگران کارخانـه کـاشـی  : مھر ١٤ 

ـراضـی کـردنـد  در   گیالنا در مقابل اداره کار تـجـمـع اعـت
کارگران کارخانه کاشی گـیـالنـا در  )  سه روز قبل ( مھر ١١ 

در صـورتـی  :   شانزدھمین روز اعتصاب اعالم کرد ا بـودنـد 
ـبـه     معوقه   که در ارتباط مطالبات  )  مـھـر ١٤ ( شان تا دوشن

تصمیمی گرفته نشود، اعتراض خود را بـه شـیـوه دیـگـری  
 کارگر کاشی گیالنا در  ١٦٠ اعتصاب  . ادامه خواھند داد 

حالی به شانزدھمین روز متوالی وارد شده اسـت کـه ھـیـچ  
ـبـات   یک از مقامات دولتی شھرسـتـان رودبـار  بـه مـطـال

کـارگـران  .  انـد   کارگران اعتصابی پـاسـخ مشـخـصـی نـداده 
  ٥  در فـاصـلـه زمـانـی     ماھه حقوق ١٦ اعتصابی به تعویق  

  ٣٠ و پرداخت نشـدن حـداقـل  )   تاکنون ٨٨ از  (سال گذشته  
ـرضـنـد   شان   ماه از حق بیمه  در  پـانـزدھـمـیـن روز از  .   مـعـت

اعتصاب کارگران کارخانه کاشـی گـیـالنـا، کـارگـران از   
مـھـدی  »لغواخراج دو کارگر کارخانـه کـاشـی گـیـالنـا   

دھـنـد کـه چـنـدی    خبر مـی  «احمد میرزایی »و   «کاظمی 
 .پیش و با شروع اعتراض کارگران، اخراج شده بودند 

 

مدیر داخلی کارخانه واگن پارس در 
 ششمین روز اعتصاب کارگران استعفا داد

مدیر داخلی واگن پارس اراک در شـشـمـیـن روز  :  مھر ١٠ 
ـیـدی اسـتـعـفـاء  ٩٠٠ اعتصاب نفر از   کارگران این واحد تـول

شـان بـا سـردادن    تر در تجـمـعـات   کارگران معترض پیش .  داد 
    شعارھایی خواستار استعفای مدیران این واحد تولیـدی شـده 

ـرای حـل مسـالـه اعـتـصـاب،    مھم .   بودند  تریـن مـوضـوع ب
اگـر حـقـوق سـه مـاه  .  پرداخت حقوق معوقه کارگران است 

ـیـد مـجـددا از سـر   ـنـد، تـول گذشته کارگران را پرداخت کن
گفتنی اسـت کـارگـران واگـن پـارس در  .  شود   گرفته می 

  ٥ ( اعتراض به تعویق حقوق از ابتدای تیر امسال تا کنـون؛  
در چھارمین روز اعـتـصـاب  .  اند   دست از کار کشیده )  مھر 

ـراضـشـان نسـبـت بـه   کارگران برای به نمایش گذاشتن اعـت
مذاکرات بی نتیجه با کارفرما ، قصدتظاھرات درخـارج از  

اعضای شـورای اسـالمـی کـار  .  محوطه کارخانه داشتند 
 .کارخانه ضمن ایجادمانع با کارگران خشمگین درگیرشدند 

 

 اعتصاب در نیروگاه گناوه
ـروی اصـفـھـان " کـارگــران شـرکـت  :  مـھـر ٧  ـی کــه  "  نصــب ن

ـروگـاه گـنـاوه را بـه   ـی پیمانکار مسئولیت نصب تجھیـزات ن
 مـاه حـقـوق و مـزایـا از  ٣ عھده دارد در پی عدم دریافت  

ـرسـنـل   سوی این پیمانکار دست به اعتصاب زده و از ورود پ
. به محوطه نیروگاه مـمـانـعـت کـردنـد )  گروه مپنا ( کارفرما 

این اعتصاب برای چندمین بار است که تکرار می شود و  
ھر بار با گرفتن قول مساعد از سوی پیمانکـار اعـتـصـاب  
شکسته و کارگران به سر کار خود باز میگـردنـد امـا ایـن  
ـیـات   ـل بار به دلیل اتمام پروژه که فقط چند روز به اتمام عم
ـنـکـه   نصب و راه اندازی باقیمانده و کـارگـران نـگـران از ای
ـیـن   حقوق معوقه خود را نتوانند دریافت کنند دست بـه چـن

 .اعتصابی زدند 
 

 تجمع مربیان پیش دبستانی 
 مربی پیش دبستانی مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع  ١٠٠ : مھر ٨ 

تجمع کنندگان که عموما از شھـرھـای دیـگـر بـه  .  کردند 
 بودند به اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف اسـتـخـدام    تھران آمده 

 ھزار مربی پیش دبستانی و استنکـاف دولـت از  ٣٠ حداقل  
ـراض    تخصیص ردیف بودجه برای استخدام  ـیـان اعـت  این مـرب

در یک ماه گذشته مربیان پیش دبستانی در تـھـران  . دارند 
ـبـه اسـتـخـدام تـجـمـعـات   و تعدادی زیاد از شھرھا با مـطـال

 . اعتراضی را سازمان داده اند 
 

حقوق تیرماه  کارگران اعتصابی معدن 
 سنگرود پرداخت شد 

حقوق تیرماه تسویه شـده و دو مـاه از مـعـوقـات  :   مھر ١٣ 
ـر از کـارگـران  ٢٨٠ .  حقوقی کارگران باقی مانده است  ـف  ن

در سـومـیـن روز از حضـور  )  البـرز غـربـی ( معدن سنگرود  
اعتراضی در تھران، در مقابـل سـاخـتـمـان مـجـلـس تـجـمـع  

کارگران در اعتراض به انحالل   معدن سنگرود  و  .  کردند 
بـه  )  مـھـر ٦ ( شان طی سه ماه گذشـتـه    پرداخت نشدن حقوق 

تھران آمده و در مقابل وزارت کار تجمع کـردنـد، کـارگـران  
مھر نیز برای اعتراض به مقابل ساختمان سازمان تـوسـعـه  ٧ 

ــوسـازی مـعــادن رفــتــنـد و   ــن روز  ٨ و ن مــھــر  در ســومـی
و در  .  حضورشان در تھران مقـابـل مـجـلـس تـجـمـع کـردنـد 

ـر  »جھارمین روز اعتراض   با دریـافـت قـول مسـاعـد از وزی
ـئـت   صنعت برای بررسی این موضوع در جـلـسـه امـروز ھـی

ـنـد    به محل زندگی  «دولت  شان در شھرستان رودبار بـازگشـت
ـبـات    نفر از نمایندگان آنان برای پی ٣٠ اما   شـان    گیری مطـال

 .اند   مانده   در تھران باقی 
 

تجمع کارگران پتروشیمی ایالم مقابل 
 مجلس

ـراض بـه عـدم  : مھر ١٤  کارگران پتروشـیـمـی ایـالم در اعـت
ـراض بـه اخـراج   پرداخت حـقـوق و دسـتـمـزدھـا  و در اعـت

 . کارگران در  مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند 
  
 

 ھای غرب تھران  تجمع کارگران پایانه
ــھــر ٩  ــه ٣٠ :  م ــان ــای ــان پ ــازم ــارگــران س ــا و    نــفــر از ک ھ

سوارھای غرب تھران در مـقـابـل سـاخـتـمـان شـورای    پارک 
ـرای امضـای   ـراض بـه اعـمـال فشـار ب شھر تھران  در اعـت

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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الـحـسـاب حـقـوق و    قرارداد جدید، دریـافـت سـه مـاه عـلـی  
دستمزد، سه ماه تعویق در پرداخت حق بیمه و نپرداختـن حـق  
اوالد شھریورماه در مقابل ساختمان شورای دست به تـجـمـع  

قرار داد جدید از طـرف کـارفـرمـا شـامـل  . اعتراضی زدند 
تقسیم کار به روزانه و شبانه، اسـت کـه در مـیـزان حـقـوق  

مدیرعامل بـه تـمـامـی  . یابد   دریافتی کارگران کاھش می 
کارگران معترض گفته است تا از ھرگونه تجمع اعتـراضـی  

ـیـت ھـمـاھـنـگ شـده تـا  »اجتناب کنند زیرا   با پلیس امـن
 «معترضان را دستگیر کند 

 
درگیری دستفروشان با مأموران در 

 آباد خرم
ـروی    دستفروشان سبزه میدان خرم :  مھر ١٢  ـی آباد با مـأمـوران ن

این درگیری زمانی شـروع شـد کـه  .  انتظامی درگیر شدند 
ـتـظـامـی   دستفروشان در مقابل یورش مأموران سرکـوبـگـر ان

 .مقاومت کردند 
 

 اخراج و بیکارسازی
 

  کارگر شھرداری کاشمر١٥اخراج 
ـر از کـارگـران شـھـرداری کـاشـمـر ١٥ اخـراج  :  مھر ١٠  ـف . ن

 . سال سابقه کاری دارند ١٢ تعدادی  کارگران اخراجی  
 

 ناامنی محیط کار 
 

 در شرق تھران کشته شدن دو نفر 
ـر آن :  مھر ١٣  ـر از  ٢ حادثه در شرق تھران رخ داده و بر اث ـف  ن

جان خـود را  )  زا   آتش (کارکنان  کارگاه  تولید مواد ناریه  
 .از دست دادند 

 
کنی در روانسر، جان  کارخانه ذرت خشک

 دانشجوی کارگر را گرفت
ـتـحـصـیـل مـقـطـع     سـالـه فـارغ ٢٤ فـریـاد یـاری :   مھر ١٠  ال

شـھـرسـتـان  "  کـنـی   ذرت خشـک " کارشناسی در کـارخـانـه  
مرگ وی زمانی بـه  .  روانسر به دلیل حادثه کار جان سپرد 

ـیـه بـار حـاوی دانـه  ھـای    وقوع پیوستـه کـه مشـغـول تـخـل
ـر ریـزش ایـن دانـه، دچـار خـفـگـی   آفتابگردان بوده و بر اث

ـیـسـانـس  . شود   می  این جوان روانسری که دارای مـدرک ل
ـتـی در   بوده به دلیل بیکاری و عدم استخدام در ادارت دول

 .کارخانه روستایشان مشغول کار بوده است 
  

  سقوط مرگبارکارگری جوان
کارگری ھنگام کار در یک پروژه ساختمانی در  :  مھر ١٠ 

اتوبان ھمت از روی داربست سقوط و بر روی میلـگـردھـای  
 . ریخته شده بر روی زمین افتاد و جان سپرد 

 
 سقوط کارگر ساختمانی در رشت

ـر  : مھر ٧  یک کارگر حـلـب کـار کـه بـه مـنـظـور تـعـمـی
شیروانی، بدون ھیچ گونه وسیله ایـمـنـی و حـفـاظـتـی در  
پشت بام یک آپارتمان چھار طبقه در خیابان سعدی رشـت  
مشغول به کار بود از پشت بام سقـوط کـرد و در دم جـان  

ـنـی  .  سپرد  ـی ـنـچـن با شروع فصل سرما در گیـالن حـوادث ای
کـارگـران حـلـب کـار کـه بـه  .  بسیار به چشم می خـورد 

ـیـمـه تـامـیـن   صورت انفرادی کار می کنند معموال فاقد ب
ـنـد کـه بـه   اجتماعی بوده و غالبا کارگران بیـکـاری ھسـت

ـردازنـد  کـارگـران  .  طور مقطعی و فصلی به این کار مـی پ
حلب کاردر واقع بخشی از کارگران ساختمانی می باشـنـد  
ـیـمـه و وسـایـل   که به دلیل نداشتن ھیچ تشکـلـی، بـدون ب
ایمنی جان خود را به خطر می اندازنـد تـا مـعـاش خـود و  

ـیـمـه  .  خانواده را تامین کنند  ـرای ب کارگران سـاخـتـمـانـی ب
شدن باید بعد از ارائه گواھی مھارت، کارت پایان خدمـت،  
ـلـغـی پـول بـه   فتوکپی شناسنامه خود وخانواده و واریـز مـب
حساب انجمن صنفی کارگران ساختـمـانـی، آدرسـی را بـه  
ـتـی   ـرن ـت ـن عنوان محل کار معرفی کنند و بعد از ثبت نام ای
مدت طوالنی منتظر بمانند و ھـرگـاه نـام آنـھـا در سـایـت  

ـنـد  ایـن  .  مربوطه درج شد برای مراحل بعدی مراجـعـه نـمـای
ـرای   روند معموال ماھھـا طـول مـی کشـد و از طـرفـی ب
ـرادی   ـف کارگرانی نظیر کارگران حلب کار کـه بـه طـور ان
کار می کنند امکان مـعـرفـی آدرس مـحـل کـار وجـود  

اگرچه کارگران ساختمانی برای بیمه شـدن بـایـد از  .  ندارد 
ـر از   ھفت خوان بگذرند اما سقوط و مرگ انـھـا در کـمـت

کمیته ھماھنگی برای کمـک  .  چند ثانیه اتفاق می افتد 
 به ایجاد تشکلھای کارگری 

 
سقوط مرگبار کارگرجوان از طبقه ھفتم 

 درجھرم
ـقـه  ٢٣ سقوط جوانی  :  مھر ٩   ساله نصـاب آسـانسـور از طـب

اسـتـان  "  جـھـرم " ھفتم ساختمان در حال ساخـت در شـھـرسـتـان 
 .فارس، مرگ وی را رقم زد 

 
 آمار جان باختگان شرکت ملی گاز

 نفر در در اثـز نـاامـنـی  ٣٨٠  در مجموع  ٩٢  تا  ٨٤ از سال  
از این تعـداد  .  محیط کار در شرکت ملی گاز جانباخته اند 

  درصد آنھا، متعلق به بخش پیمانکاری بوده است ٨٧ 
 

 مرگ سه کارگر ساختمانی در اراک 
 سـالـه در  ٣٠ و ٢٨ و ٢٢ سه کارگر دارای سن ھـای  :  مھر ٧ 

ساختمانی در اراک بر اثر سقوط باالبر از طبقات فـوقـانـی  
 .یک پروژه نیمه کاره جان سپردند 

 
 مرگ یک کارگر با انفجار بالن تبلیغاتی 

ـر  ٥ ) سوم مھر : (مھر ٨   کارگر خدمات شھرداری الھیجان ب
ـرروی   اثر انفجار ناگھانی یک بالن تبلیغاتی که قرار بود ب
ـرواز درآیـد بـه   ساختمان شھرداری و خدمـات شـھـری بـه پ

ـیـژن خـانـی پـور یـکـی از  . شدت دچار سوختگی شدند   ب
ـم مـیـزان گـاز  ٩٣ کارگرانی بود که سوم مھر   ـنـظـی  برای ت

روز تـحـمـل درد  ٥ بالن تبلیغاتی دچار حادثه شد و پـس از  
 . درصد، جانباخت ٥٠ ناشی از سوختگی  

 
نھمین کولبر در نقطه صفر مرزی با گلوله 

 نظامیان جان سپرد
ساله اھل شھر ارومیه به نام ظاھـر سـربـازی  ١٩ یک کولبر  

ـران جـان   براثر شلیک نیروھای نظامی حکومت اسالمی ای
 .خود را از دست داد 

  اخبار بین المللی
 

کارکنان مترو دست به اعتصاب  -پرتغال 
 زدند

ـرتـغـال از   دومین اعـتـصـاب کـارکـنـان بـخـش عـمـومـی پ
پـس از  .  آغـاز شـد )   مـھـر ٢ (  سپتامبـر  ٢٤ چھارشنبه شب 

اعتصاب دو روز  بیش از ھشتاد درصد از پرسـتـاران، اکـنـون  
کارکنان متروی این کشور در اعتراض به ساعـات کـار و  

.  ساعته ای را آغـاز کـرده انـد ٢٤ سطح دستمزد اعتصاب  
ھای مالی سـیـاسـت صـرفـه     بحران   بدولت این کشور در پی 
ھا را در پیش گرفته است که بـاعـث    جویی و کاھش ھزینه 

ـران شـده اسـت  . نارضایتی عـمـیـق کـارگـران و مـزد بـگـی
بسیاری از پرستاران، فعالیت در بخش عـمـومـی را تـرک  

ـنـد و یـا  .  کرده اند  آنھا یا در بخش خصوصی کار می کن
 .به خارج از کشور رفته اند 

 
خشم مردم از قتل یک نوجوان  -آرژانتین 

  و عدم امنیت عمومی
ـنـوس آیـرس  ١٣ بدنبال قتل نوجوانی   ـی  سـالـه در اسـتـان بـوئ

ـیـت   ـراض بـه عـدم امـن آرژانتین، گروھی خشمگین در اعـت
کافی، با تجمع در برابر یک ایستگاه پلیس، شیشـه ھـای  

فرانکو تورس که به ھـمـراه  .  این ایستگاه پلیس را شکستند 
ـبـال بـود در   پدرش در خودروی خانوادگی عازم تمریـن فـوت
ـیـمـه دزدی   تیراندازی چھار سارقی که از یک شـرکـت ب

سارقان او و پدرش را  .  کرده و در حال فرار بودند کشته شد 
ـنـد و بـه گـمـان آن کـه   با صاحبان شرکت اشتباھی گرفت
تعقیب مـی شـونـد بـه خـودروی فـرانـکـو و پـدرش آتـش  

 .گشودند 
ھا  اعالم اعتصاب کارمندان بانک -ھند 

 برای افزایش دستمزد
( سپتامبـر  ٢٦  نتیجه ماندن مذاکرات روز جمعه     بی   در پی 

ــحــادیــه )   مــھــر ٤  ــدگــان ات ــن ــمــای ــن ن ھــای کــارگــری و    بــی
ـرای    کارفرمایان، اتحادیه  ـنـد ب ـت ھای کارگری تصمیم گـرف

ـنـد   تحمیل خواستـه  . ھـای خـود ، دسـت بـه اعـتـصـاب بـزن
ـیـشـنـھـاد داده  ١١ کارفرمایان افزایش    درصدی دستمزد را پ

ـیـسـت و    گویند این درصد کـافـی      کارگران می   اند، ولی   ن
آنھا ھمچنین خواھان بھبود پرداختی بازنشسـتـگـی، بـھـبـود  

ـنـد ٥ خدمات درمانی و ھمچنین   ـتـه ھسـت .   روز کار در ھـف
گویند که تاریخ اعتصـاب را پـس از تـوافـق    کارگران می 

 .ھا اعالم خواھند کرد   بین کلیه اتحادیه 
 

اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی  –آلمان 
 لوفت ھانزا

ـبـه    ھانزا از روز سه   خلبانان شركت ھواپیمایی آلمانی لوفت  شـن
در ارتباط با مناقشه مربوط به بازنشستگی پیش از موعـد  

ـیـس  . کنند   اعتصاب می  به گزارش وال استریـت ژورنـال، رئ
ھـانـزا در    اتحادیه خلبانان آلمان اعالم کرد که خلبانان لـوفـت 

ـر  ٣٠ شنبه    شب سه ٩ فاصله زمانی شش صبح تا   ( سپتـامـب
ایـن اعـتـصـاب در بـخـش  .  كشـنـد   دست از كار مـی )   تیر ٨ 

ـریـن    پروازھای طـوالنـی  ـرددت ـرت مـدت از فـرانـكـفـورت كـه پ
. رود، صـورت خـواھـد گـرفـت   فرودگاه آلمان به شمـار مـی 



 11 ٣٣٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

شرکت خطوط ھوایی و خلبانان آلمان بیش از دو سـال اسـت  
 .که درباره حقوق بازنشسنگی اختالف دارند 

 
   تن٣٠٠٠جان باختن بیش از  -مھاجران 

 در سال جاری میالدی
سازمان بین المللی مھاجرت می گوید سال اخیـر مـیـالدی  
مرگبارترین سال برای پناھجویان غیرقانونی بـود کـه طـی  

ـرانـه  ٣ آن بیش از   ـت  ھزار پناھجو ھنگام گذر از دریـای مـدی
ـیـش،  .   جان باختند  تعداد قربانیان در مقایسه بـا سـه سـال پ

" بـھـار عـربـی " یعنی وقتی که با آغـاز دوران مـوسـوم بـه  
میزان پناھجویان به نحو بی سابقه ای افـزایـش یـافـت، دو  

ـلـی  .  برابر شده است  ـیـن الـمـل در تازه ترین گزارش سازمـان ب
ـیـان مـھـاجـرت   ـربـان مھاجرت آمده است که باالترین میـزان ق
ـقـا   غیرقانونی بعد از دریای مدیترانه در مناطق شرقی آفـری

لئـونـارد  .  و ھمچنین مرز آمریکا و مکزیک ثبت شده است 
دویل، سخنگوی این سازمان ھنگام مـعـرفـی ایـن گـزارش  

مایلیم توجه جھانیان را بـه ابـعـاد تـکـان دھـنـده و  : " گفت 
ـم  ـی ـم کـمـک  .  غیرانسانی این مساله جلب کن مـی خـواھـی

کنیم تا صدای آنان که عزیزانشان را اینگونه از دسـت داده  
به امید اینکه دیگر کسـی جـان خـود را  .  اند، شنیده شود 

بر اساس گـزارش سـازمـان  . " تقدیم قاچاقچیان بیرحم نکند 
  ٤٠ بین المللی مھاجرت از آغاز قرن بیست و یکم تـاکـنـون  
ـیـش از     ٢٢ ھزار پناھجوی غیرقانونی جان باخته اند کـه ب
 .ھزار تن از آنھا در راه رسیدن به اروپا از پای در آمده اند 

 
ھا توسط  اشغال شھرداری -یونان 

 کارمندان خشمگین
کارکنان شھرداری ھای شھرھای مختلف یونان، به نشـانـه  
اعتراض به سیاستھای دولت ائتالفی این کشور، از صـبـح  

ساختمان ھای شـھـرداری  )   تیر ٨ ( سپتامبر  ٣٠ روز سه شنبه 
اتحادیه سراسری کـارکـنـان شـھـرداری  .  ھا را اشغال کردند 

تـمـام کـارکـنـان  : ھای یونان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
در اشغال شھرداری ھا حضور یافته اند و برای سه سـاعـت  
ـرپـایـی تـظـاھـراتـی بـه   مقر شھرداریھا را اشغال و سپس با ب

. سوی وزارت اصالحات اداری، راھپیـمـایـی خـواھـنـد کـرد 
کارکنان شھرداری ھا به ادامه سیاست ریاضت اقتـصـادی،  

تعدیل نیروی انسانی شھرداری ھا و وضع کاری کارکـنـان  
ـنـد  در ھـمـیـن حـال تـعـدادی از شـھـرداران  .  معترض ھسـت

ـیـه ای ضـمـن اعـالم   ـیـان شھرھای بزرگ یونان با انتشار ب
ـراض ھـا اعـالم کـردنـد  ھـم اکـنـون  :  حمـایـت از ایـن اعـت

شھرداریھای کشور با کمبود جدی نیروی انسـانـی مـواجـه  
ھستند و از ارسال فھرست کـارکـنـان شـھـرداریـھـای خـود،  

ــعــدیــل خــود داری خــواھــنــد کــرد  ــیــس  ' .  بــرای ت ــاک ــری ک
ـقـاد شـدیـد از  ' متسوتاکیس  ـت وزیر اصـالحـات اداری بـا ان

از دادگـاه  :  ھمکاری نکردن تـعـدادی از شـھـرداران گـفـت 
خواسته شده است تا بر اساس قوانین موجود شـھـردارانـی را  
ـرای تـعـدیـل   که حاضر به ارسال فھرست کـارکـنـان خـود ب
ـرار   نیروی انسانی نیستند، تحت تعقیب و پیگرد قـانـونـی ق

ـنـج  .  دھد  دادگاه یونان بر اساس ھمین درخواست تا کـنـون پ
.   شھردار شـھـرھـای بـزرگ یـونـان را احضـار کـرده اسـت 

ـیـن   بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جھانی و صندوق ب
المللی پول موسوم به تروئیکا، از دولت یونـان خـواسـتـه انـد  
که برای کاھش ھزینه ھای دولتی تا پایـان امسـال حـدود  

بـحـران  .   ھشت ھزار نفر از کارکنان دولـت را اخـراج کـنـد 
مالی و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یـونـان، بـاعـث  

  ٢٧ شده است که میزان بیـکـاری در ایـن کشـور از مـرز  
ـیـش از  . درصد فراتر رود  ـیـکـاری زنـان ب در این میان نرخ ب

ـرآورد  ٦٠  سال حدود  ٢٥  تا  ١٨  درصد و جوانان  ٥٠   درصـد ب
 .شده است 

 
 ھای کوتاه خبر

 
ـفـجـار مـعـدن    -ترکیه   تحقیقات چھار ماھه از فـاجـعـه ان
دھد عدم بررسی صحیح مـیـزان    سنگ سوما نشان می   زغال 

ھای فرار و تجھیزات ارتباطی معیوب بـاعـث    گاز، نبود راه 
ـنـی شـد کـه جـان   ـرزمـی   ٣٠١ تشدید سانحه این مـعـدن زی

طبق گزارشی که به دادستانی ترکـیـه  . معدنچی را گرفت 
ـفـاق   ارایه شده است فاجعه معدنی سوما که در مـاه مـه ات

ـیـان  .  افتاد قابل پیشگیری بود  ـربـان ـبـدشـکـافـی ق نتایج کال

ـنـشـاق گـاز سـمـی    نشان داده است بیشتر آن  ـر اسـت ـر اث ھا ب
ـیـد    مونوکسید کربن جان باخته  اند که بر اثر آتش سوزی تـول

 . تری شد   شد و موجب انفجار بزرگ 
 

ـیـن و     -ھند   کارگران در مزارع چای ھنـد بـا حـقـوق پـای
بـه  .  اند   شرایط سخت کار توان ادامه زندگی را از دست داده 

 کارگر در سـال جـاری مـیـالدی در  ٦٩ گزارش گاردین،  
ـر ایـن  .  انـد   مزارع چای ھند جان خود را از دست داده  ـیـشـت ب

ـنـد، بـا    کارگران که در مزارع منطقه بونداپای کار می  کـن
 سنت حتی از تھیه مـایـحـتـاج  ٥٠ حقوق روزانه یک دالر و  
 .اند   اولیه خانواده خود بازمانده 

 
 شھروند خود را مـلـغـی  و  ١٨ دولت کویت ملیت   -کویت  
مقامات دولتی علت ایـن  .  ھای آنان را پس گرفت   پاسپورت 

ـلـف  ٢ اقدام را مسائل امنیتی و داشتن ھمزمان    ملیت مـخـت
ھای مـخـالـف دولـت ایـن اقـدام را در    گروه . اعالم کرده اند 

 . جھت تسویه حساب با مخالفین و حذف آنھا دانسته اند 
 

مشاور سازمان ملل متحد در مسـائـل کـار و     -پاراگوئه  
ـریـن تـعـداد   ـیـشـت فقر در روستاھا، اعالم كرد كه پاراگـوئـه ب

برپایه این گزارش پـاراگـوئـه بـا دارا  .  کودکان کار را دارد 
 درصد کارگر کودک، در صدر کشورھـای  ٢٥ بودن حدود  

این کـودکـان  . دارای کودکان كار خردسال قرار گرفته است 
عمدتا مجبور به انجام کارھایی مانند کشـاورزی، سـاخـت  

ـیـن  .  و ساز و کار در خیابانھا ھستند  ـیـن کـودکـان ب ھمچن
ـیـه ای در  ١٧  تا  ١٤   سال بدون داشتن ھیچگونه حقـوق اول

 خطر قرار گرفتن در محل ھای کار خطرناک ھستند 
 

ـر سـال    –آلمان   ـتـامـب تعداد افراد بیکار در آلمان در ماه سـپ
  ١٣ در این زمـان حـدود  .  جاری اندکی افزایش یافته است 

ھزار نفر به تعداد افراد بیکار اضافه شده تا رقم کلـی آنـھـا  
ـتـصـادی  .   ھزار نفر برسد ٩١٨ به دو میلیون   کـارشـنـاسـان اق

ـیـکـار در   پیش بینی کرده بودند در این ماه از تعداد افراد ب
ـیـکـاری در  . این کشور کاسته شود  بدین ترتیب نرخ کلـی ب

 درصـد  ٦.٧ قدرتمندترین اقتصاد حوزه پولی یـورو بـه رقـم  
 .می رسد  
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