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چشم انداز اقتـصـادی جـھـان  " 
منطقه یورو  .  چنگی به دل نمیزند 

و ژاپن خیال خارج شدن از رکـود  
را ندارند و به ویژه خبرھـایـی کـه  
ـنـده   ـرسـد، نـگـران کـن از چین مـی

ـفـت از  ..."   است  ـیـمـت ن سقوط ق
ـیـمـت  "   دالر گـذشـتـه  ٦٠ مرز   ق

 آذر  ٢١ جھانی نفت در روز جمعه  
ـلـی   ـنـالـمـل ـی پس از اینکه آژانس ب
ـنـی خـود را دربـاره   ـی انرژی پیشب
تقاضای جھانی نفت در سال آینده  

 دالر سقـوط  ٦٠ کاھش داد به زیر  
ـیـن اسـت کــه  ."  کـرد  و ایـن چـن

تحلیلگر اقتصـادی از پـاریـس از  
به  .  اخبار نگران کننده یاد میکند 

ــازار  "  بـاور ایشــان    آن چـه در ب
جھانی نفت میگذرد، بازندگـان و  

ـنـد   برندگان فراوان دارد که نمـیـدان
ـردشـان تـا کـی ادامـه   باخت و ب

ــــت  ــــاف ــــد ی ــــا  .  خــــواھ ــــازارھ ب
که اگـر خـود را  ..."  سرگردانند  

ــا واژه ھــا اســتــاد   ــازی ب اســیــر ب
ــه داری   ــم، بــواقــع ســرمــای ــی ــن ــک ن

 .جھانی سرگردان و حیران است 
ـتـصـاد از پـاریـس   برای اسـتـاد اق

این یـک بـازی  ) فریدون خاوند ( 
است که یک سوی آن جـمـعـی  
خندانند و در سوی دیگر جـمـعـی  

ــنــاس  .  گــریــان  ــه کــارش ــت ــف بــه گ
آنـھـایـی  "... اقتصادی رادیو فردا  

ـنـد بـا   که از این سقـوط سـرمسـت
ـفـت،   کاھش چھل دالری قیمت ن
ساالنه رقمی حدود ھزار و سیصـد  
ـنـدگـان   ـیـدکـن میلیارد دالر از تـول

ـنـدگـان ایـن   نفت بـه مصـرف کـن
ـروت  .  کاال منتقل مـیـشـود  ایـن ث

ـیـھـا،   کالن به جیب اروپاییھا، ژاپن
". چینیھا و ھندیھا ریخته میشـود 

توجه میکنید استاد چه مـاھـرانـه  
ـروت   اصال مشخص نمـی کـنـد ث
کالن به جـیـب کـدام اروپـایـی و  

ریخته میشود چـون  ...  ژاپنی و و 
ـیـن   ـنـده چـن میخواھد به من خـوان
القا کند که یـک کسـی مـثـل  
ـیـز   من از این سقوط نفع میبرد و ن
من را مجاب سازد کـه زنـدگـی  

ــتــگــی دارد  در  . " بــه شــانــس بس
ــه   شـمــاری از کشــورھـا از جــمــل
ـنـده مـواد   آمریکا، ھر مصرف کـن
ـیـل کـاھـش بـھـای   سوختی به دل

ھای اخیر حـول بـحـث بـه    جدل 
ـری   ـراســ اصـــطـــالح تشـــکـــل ســ
ـــاره   ـــزی درب ـی ــ ـری، چ ــ ـــارگ ک

ھای کارگـران    مشکالت و مشغله 
ھر ناظری به راحتـی  . نمی گویند 

می بیند که این جـدالـھـا، ریشـه   
در جنگ و دعوای، مـتـأسـفـانـه،  
ـتـه   ـر اعضـای کـمـی تعطیل نـاپـذی

ــگــی دارد  از ھــمــان  )  ١ .( ھـمــاھــن
ـتـشـار اطـالعـیـه   اولین روزھـای ان
مربوط به نشست دوم این دوسـتـان  

 ) ٢ . (در سقز، نظرم را نوشتم 
منتھا در حـاشـیـه مـبـاحـث حـول  
نشستھای این دوستان یک نکتـه  
ـنـکـه   مھم برجستـه شـده اسـت؛ ای

ای    ھـای تـوده   کارگران از تشـکـل 

ــنــد  امــا تــالش و  .  خــود مــحــروم
ـرای ایـجـاد تشـکـل  ھـای    مبارزه ب

ـقـا در    توده  ـی ای طبقه کـارگـر، دق
ـلـه اسـت  تـالش  :  خود ھمین مسـئ

ــوده  ــکــل ت ــاد تش ــج ای    بــرای ای
خواھـم    این مسئله را می ! کارگران 

برجسته کنم، چرا که در بـعـضـی  
ھـا آمـده    ھـا و مصـاحـبـه   از نوشته 

ــال از    اســت کــه مــی  شــود مــث
ناکـافـی بـودن دسـتـمـزدھـا و یـا  
ـره،   اعتراض به گـرانـی نـان و غـی
کارگـران را بـه مـتـشـکـل شـدن  

 .فراخواند 
تا آنجا که به تاکتیک مبـارزات  
کارگران برمی گردد، واضح است  

 پرستاران به میدان میایند
 اطالعیه حزب کمونیست کارگری

 طبقه، نژاد و دیالكتیك خشونت: فرگوسن
 مایک بسلر   

 عباس گویا :               ترجمه 

 صعود و سقوط قیمت نفت 
 به قیمت باخت زندگی 

 یاشار سھندی 

مبارزه برای ایجاد 
 تشکل کارگری

 ناصر اصغری 

 اخبار کارگری
تجمع زنان پناهنده افغانستانی مقابل 
 دفتر کمیساریاي سازمان ملل در تهران

 ٨           صفحه  

 !پایان اعتصاب! شروع اعتصاب
  نسان نودینیان 

با تجمعات اعتراضی گسترده فعالین کارگری 
 ٤        صفحه    دربند را آزاد کنیم

 ٧               صفحه  

 ٥          صفحه  

 ٣          صفحه  

 ٦     صفحه   ٢              صفحه  



 2  ١٣٩٣ آذر ٢٥ کارگر کمونيست

طبق گزارش رسیده بـه حـزب 
کمونیست کارگری ایـران از 

 ٢٣ساعت ده صبـح امـروز  
حدود )   دسامبر١٤(آذر ماه 

 نــفــر از پــرســتــاران در ٧٠٠
مـــیـــدان پـــاســـتـــور تـــجـــمـــع 
ــردنــد ــا ک ــراضــی بــرپ ــت . اع

ھمزمان با تجمع در تھران در 
شــھــرھــای دیــگــر از جــمــلــه 
مشــھـــد و اصـــفــھـــان نـــیـــز 

در .  تجمعاتی برپا شده اسـت
تجمع تھران نیز پرستارانی از 
گیالن، اصفھـان و مـازنـدران 

نــیــروھــای .  حضــور داشــتــنــد
سرکوب رژیم وسیعا در محل 
حضور داشتند اما پـرسـتـاران 

 دقـیـقـه ٤٠تا ساعت یک و 
به تجمع خـود ادامـه دادنـد، 
قــطــعــنــامــه خــود را قــرائــت 
کردند، بـر خـواسـت ھـایشـان 
تاکید کردند و اعالم کـردنـد 
که اگر به خـواسـت ھـایشـان 
رسیدگی نشود به تـجـمـعـات 

 .خود ادامه خواھند داد
 

ھمزمان بـا تـجـمـع پـرسـتـاران 
شریفـی مـقـدم  دبـیـر خـانـه 
پرستار با نمایندگان مـجـلـس 
یک ساعت گفتگو داشت و 
ســـپـــس گـــزارشـــی از ایـــن 
. مـالقــات بــه پــرســتــاران داد

ــرســتــاران کــه در گــزارش  پ
شریفی مقدم فضـای سـازش 
و مماشات مـیـدیـدنـد، اعـالم 
کردند که در صورتـیـکـه تـا 

 اسفند به ٥روز پرستار یعنی 
خواسـت ھـایشـان پـاسـخ داده 
نشــود، دســت بــه تــجــمــعــات 

پرستاران .  دیگری خواھند زد
ـــش فـــوری  خـــواھـــان افـــزای
حقـوقـھـایشـان ھسـتـنـد و بـه 
حقوق ھای چند ده میلیونی 
به برخی پزشکان مـتـخـصـص 

و فوق مـتـخـصـص اعـتـراض 
پــرسـتــاران در تــجــمــع .  دارنـد

ــان  ــیــن خــواھ امــروز ھــمــچــن
استخدام پرسـتـار بـیـشـتـر بـه 
ــه  مــنــظــور کــاھــش فشــار ب
پرسنل درمانی و رسـیـدگـی 

الزم .  بھتر به بیـمـاران شـدنـد
به توضیـح اسـت کـه بـرخـی 

 ٣٥٠پـرســتـاران مـاھــانــه تــا 
ساعت کار میـکـنـنـد و ایـن 
ـــای  ـــاری ھ ـــم ـــی ـــب ب مـــوج
متعددی در میان آنـھـا شـده 

پالکاردھای متـعـددی .  است
در دســت پــرســتــاران بــود از 

 درصـــد ٩٣مـــا »:  جــمـــلـــه
ــم ــی ــت »، «ھســت ــری وال اســت

ــظــام ســالمــت  ــعــی در ن واق
ـــران،  مـــا بـــه »، «... ای

، «بیعدالتـی اعـتـراض داریـم
بیتوجھی مسئوالن افزایش، »

... و  «مـھـاجـرت پـرسـتـاران
پــرســتــاران ھــمــچــنــیــن .  اســت

طوماری داشتند تحت تـحـت 
ــراض  ــاد اعــت ــده ب عــنــوان زن
پـرســتـاران در ایــران، از ایــن 

مـردم .  اعتراض حمایت كنیـد
حاضر در اطراف بـا امضـای 
ایـن طـومـار از پـرسـتـاران و 

 . اعتراض آنھا حمایت کردند
 

سازمان نظام پرستاری کشور 
وابسته به حکومت به اشکال 
مختلف تالش کرده بود جـلـو 
این تجمع را بگیرد از جـمـلـه 
یک اس ام اس به این شـرح 
برای پرسـتـاران ارسـال کـرده 

ــــه فضــــای آرام »:  بــــود ب
وفرصت معقول دوتا سـه مـاه 

بنابراین اقـدامـات .  نیاز است
غـیـرقـانــونـی اعـم از تـجـمــع 

نه تـنـھـا مـورد تـایـیـد ... و 
نیست بلكه ضربـه زنـنـده ھـم 

سازمان به نماینـدگـی . ھست

از شما قانونا خـواسـت ھـای 
 .«شما را پیگیری میـکـنـد

ـــوســـط  ـــز ت ـــی ـــالکـــاردی ن پ
ارگــانــھــای رژیــم در مــحــل 
تظاھـرات حـمـل مـیـشـد کـه 
ــه ســکــوت،  ــاران را ب ــرســت پ
رعایـت حـجـاب، الـلـه اکـبـر 
گفتن بجای شـعـار دادنـد و 

پــاســخ .  سـوت زدن شــده بـود
پرستاران امـا دادن شـعـار و 
اعـالم خــواســت ھــا و اعــالم 
ــات  ــجــمــع ــرای ت آمــادگــی ب

 . بعدی بود
 

حزب کمونیست کارگـری از 
پرستاران و اعـتـراض آنـھـا و 
ـــل  ـــن ـــرس ـــای پ ـــواســـت ھ خ
زحمتکش درمانی در کشـور 
قاطعانه حـمـایـت مـیـکـنـد و 
مردم تھران و سـراسـر کشـور 
را به حمایت فعاالنه از آنـھـا 

حقوق پـرسـتـاران .  فرامیخواند
و پرسنل درمانی باید چندین 

بـه حـقـوق ھـای .  برابر شـود
چند ده میلونـی بـایـد پـایـان 

ـــار .  داده شـــود ـــط ک شـــرای
پرستاران باید بھبـود اسـاسـی 

طب رایگان ھمـراه .  پیدا کند
با حقوق کـافـی بـه پـرسـنـل 
درمانی حق پرسنـل درمـانـی 

 . و حق ھمه مردم است
 

حزب کـمـونـیـسـت کـارگـری 
 ایران
 دسـامـبـر ١٤، ١٣٩٣ آذر ٢٣

٢٠١٤ 
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 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

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

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

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

 پرستاران به میدان میایند
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نفت ساالنه چند صد دالر صـرفـه  
ـرا بـه خـریـد   جویی میکند و یا آن
ــاص   ــص ــا اخــت ــاال ھ ــگــر ک دی

درست در جاھایی کـه  ..."  میدھد 
استاد تاکید میکند رکـود اسـت  
و وضعیت نگران کننده است، مـن  
مصرف کننده ساالنـه چـنـد صـد  
ــد   ــری دالر بــاد آورده را صــرف خ

ـم  بـه بـاور  !  کاالھای دیگر میکـن
ــای   ــھ ــصــاد، شــرکــت ــاد اقــت اســت
ھواپیمایی ھم با د م خـود بشـکـن  
ـنـد امـیـدوار   ـتـوان میزند چـون مـی
ـنـکـه   باشند که  بـا تـوجـه بـه ای

سـود  "... قیمت سوخت پایین آمده  
ـیـسـت   خالص این شرکت ھـا از ب

ـیـسـت  ٢٠١٤ میلیارد دالر در    به ب
ـیـارد دالر در   ـل   ٢٠١٥ و پنـج مـی

بـا کـاھـش  .  افزایش خواھد یافت 
ـیـل   بھای مسافرت ھوایی، بـه دل
ــھــای ســوخــت، شــمــار   کــاھــش ب
مسافران ھوایی احـتـمـاال از سـه  

 به سـه  ٢٠١٣ میلیارد نفر در سال  
ـر در   ـف ـیـون ن میلیارد و پانصد میل

."  افزایش خواھد یافت ٢٠١٥ سال  
ـقـدر بـاھـوش اسـت کـه   استـاد آن

بـا  "  یادآور نشود که ممکن است  
کاھش بھای مسـافـرت ھـوایـی،  
به دلیـل کـاھـش بـھـای سـوخـت  

شرکتھای ھواپیمایی سر به جـان  " 
ـنـد   ـتـوان کارکنانشان بگذارند تـا ب
ضررھای ناشی از کاھش بـھـای  

 .مسافرت ھوایی را جبران کنند 
اما چه کسانی گریاننـد؟ اسـتـاد  

ـتـصـاد بـحـران زده  " به پوتین و   اق
اقتصاد ورشکـسـتـه بـه  " و  "  روسیه 

و  "  جــا مــانــده از ھــوگــو چــاوز 
بـه   .  الجزایر و نیجریه اشاره میکند 

جمھوری اسالمی که مـی رسـد  
ـر فـقـط   استاد در ایـن مـورد اخـی
اشاره میکند که دولـت روحـانـی  
ــاال مــی آورد،   ــودجــه ب کســری ب
! اتفاق خاص دیگری نـمـی افـتـد 

ـران   اما ما میدانیم دولت برای جـب
کسری بودجـه مـجـبـور اسـت از  
ـنـه ھـایـش بـکـاھــد و بــرای   ھـزی
ــه   ـل ــن وســی ـری ـنـکــار دم دسـت ت ای
جبران، حمله بـه سـطـح مـعـیـشـت  

مردم است و آن ممکن نیست جـز  
ــا "  ــھ ــمــت ــی کــردن قــی ــع "!!. واق

سالھاست کـه کـارشـنـاسـانـی از  
جنس استـاد سـاکـن در پـاریـس،  
ـیـمـت   ـنـد کـه ق ـنـد و نـوشـت گفت
ـیـن   ـران پـای حاملھای انرژی در ای
است برای ھمین مردم بی محـابـا  
ـنـد و ھـوا را   آنرا مصرف مـیـکـن

ـنـکـه   ـر ای آلوده می سازند و مھمت
ـنـد  ـرای  .  به فکر نسل آینده نیست ب

ھمین دولت باید قیمت آنرا واقعـی  
سازد، که اینکار را تحت پـوشـش  
ھدفمندی یارانه ھا شروع کردنـد،  
ـری ھـزار   ـت ـی ـنـزیـن ل نمـونـه اش ب

اما اکنون که ایـن  .  تومانی است 
قیمت سقـوط کـرده امـا بـاز ھـم  
ـنـده   دولت مصمم است که سـال آی

ــھــای انــرژی "  ــم  "  حــامــل ــاز ھ را ب
گرانتر کند و ایـن نشـان مـیـدھـد  
ـر   که ھمه تبلیـغـات تـاکـنـونـی ب
پایه دروغ  و فـریـب مـردم بـوده  

ـفـت کـه سـرمـایـه مـلـی  .  است  ن
خوانده میشود، در واقـع سـرمـایـه  
ملی یک دولـت سـرمـایـه داری  
ـیـد آن   است که میخـواھـد از تـول

 .  بیشترین سود را ببرد 
حقیقت این است که سقوط قیمت  
نفت نمونه گویایی از بحران ذاتـی  

بحـرانـی کـه  .  سرمایه داری است 
ـتـی   سعی مـیـشـد بـه بـی کـفـای

شـود و  "  فروکاھیده " مدیران مالی  
ــازی عــرضـه و تــقـاضــا   ــه ب یـا ب

ـیـش از ھـر چـیـز  .  بازارھا  نفـت ب
یک کاال است مانند ھر کـاالی  

دیگر در نظام سرمایـه داری کـه  
ـبـاشـد کسـی   تا زمانی سود آور ن
به تولید آن توجه نشان نمـی دھـد  
ــیــت   ــع ــب و از ھــمــان قــواعــدی ت
میکند که بقیه کـاالھـا در ایـن  

ــد مــیـشــود  ـی ــول ــن  .  نـظــام ت امـا ای
کاالی خاص به خاطر مـوقـعـیـت  
اش در تولیـد سـرمـایـه داری بـه  

تبدیل  "  کاالی استراتژیک " یک  
ــن ســوخــت  .  شـده اسـت  کشـف ای

فسیلی مـعـیـن، جـھـان سـرمـایـه  

سـوخـتـی  .  داری را دگرگون کرد 
که جایگزین ذغال سنگ شـد و  
مشتقات آن موجب ساخت صنایـع   
ـیـل،   سودآور دیگری ماننـد اتـومـب
ــع   ــه و صــنـای ـت ــال جـاده ھــای آسـف
ھواپیمایی و بسـیـاری دیـگـر از  

امـا کشـف ایـن  .  صنایع گـردیـد 
ـر اسـاس   ماده در نـظـامـی کـه ب
ـنـا شـده، مـوجـب   ـتـی ب ـی سود اقل
ـرای نسـل بشـر   مصائب بزرگی ب
گردیده است که بزرگترین تـھـدیـد  
از تولید و مصرف آن در جـامـعـه  
ـم   ـی ـل سرمایه داری، بھم ریخـتـن اق

و  .  آب و ھوایی کره زمـیـن اسـت 

اکنون بیشتر از گذشـتـه مـحـیـط  
ــد قــرار   ــھـدی زیسـت در مـعــرض ت
ــه، چــون بــرای عــده ایــی   گـرفــت

ــد   ــولــی ــه کــردن بــرای ت ــزیــن ھ
ــدار  "  ــھــای پــاک و دوســت ســوخـت

ــیــط زیســت  ، دیــگــر نــمــی  " مــح
به ھمیـن سـادگـی ثـابـت  !  صرفد 

پژوھشھای صنـعـتـی  "میشود که  
اگر در آن سـود مـالـی  " و علمی 

ـبـاشـد، کـنـار گـذاشـتـه   در کار ن
ــه قــیـمــت   مـیـشــود حــتـی اگـر ب
نابودی حیات کنونی کره زمـیـن  

 .منجر شود 
سقوط قیمت نفت و یا صـعـود آن  
ھیچگاه به سود توده مـردم تـمـام  

آنزمان که قیمت نفـت   .  نشده است 
ــت مــانــد  ١١٥ در حــد    دالر ثــاب

ـران نشـان داد کـه   تجربه ما در ای
یک ریالش بابت رفاه مردم خـرج  

ـبـوه یـا  .  نشده  ـروت ان بلکـه ایـن ث
ــروھــای   ــرج نــی غــارت شــد یــا خ
امنیتی و نظامی و تـھـیـه بـمـب  

و درسـت  .  اتمی اسالمی گـردیـد 
ـفـت بـا   در اوج این صعود قیمت ن
اجرای طرح ھدفمندی یارانه ھـا،  
بیشترین یورش به سطح مـعـیـشـت  

ــدھــی گــردیــد  بــا  .  مــردم ســازمــان
ـفـت اکـنـون دولـت   سقوط قیمت ن
بھانه الزم را پیدا کرده اسـت کـه  
مدعی شود پولی در کار نیـسـت  
ـر   و باید بیشتر کار کـرد و کـمـت

ـفـت  " خواسـت؛   ـیـمـت ن کـاھـش ق
ـنـدھـای   فرصتی است تا  ھـمـه ب
اقتصاد مقاومتی را مـورد تـوجـه  

) شـود ( و عملیاتی  )  گیرد (  قرار  
ــوده  "   ـرای ت ـیـام روحـانـی ب ایـن پ

مردم است که در عملیاتی کـردن  
فالکت مردم ھیچ شک و شـبـه  

ــت  .  ای نـدارد  ـف ــت ن ــوط قـمـی سـق

آنچـنـانـکـه اسـتـاد دانشـگـاه رنـه  
دکارت پاریس میگوید الزامـا بـه  
این منجر نخواھد شد که کسـی  
ـرد   مثل پوتین تحت فشار قرار گـی
ـرای   بلکه ممـکـن اسـت ایشـان ب
بدست آوری بازار رقیـب، جـنـگ  

 صعود و سقوط قیمت نفت به قیمت باخت زندگی 
 ١  از صفحه  

 

ده  ام نش م سقوط قیمت نفت و یا صعود آن ھیچگاه بھ سود توده مردم ت
ا ١١٥آنزمان کھ قیمت نفت  در حد .  است ھ م جرب د، ت ان  دالر ثابت م

اه مردم خرج نشده کھ .  در ایران نشان داد کھ یک ریالش بابت رف ل ب
ھ  ی ھ این ثروت انبوه یا غارت شد یا خرج نیروھای امنیتی و نظامی و ت

ا .  بمب اتمی اسالمی گردید ت ب ف مت ن ی و درست در اوج این صعود ق
شت  ی ع ھ سطح م ورش ب ن ی اجرای طرح ھدفمندی یارانھ ھا، بیشتری

ھ الزم . مردم سازماندھی گردید ان ھ ت ب ون دول با سقوط قیمت نفت اکن
ار  ر ک را پیدا کرده است کھ مدعی شود پولی در کار نیست و باید بیشت

دھای : "کرد و کمتر خواست ن کاھش قیمت نفت فرصتی است تا  ھمھ ب
ی )  گیرد(  اقتصاد مقاومتی را مورد توجھ قرار  ن ) "  شود( و عملیات ای

الکت مردم  پیام روحانی برای توده مردم است کھ در عملیاتی کردن ف
  ھیچ شک و شبھ ای ندارد
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ویرانگری را دامن بزنـد کـه فـی  
الحال در اوکراین و خاورمیانـه در  
ــت  ــدن اس ــه ور ش ــعــل ــال ش . ح

جمھوری اسـالمـی کسـر بـودجـه  
ـتـصـادی " اش را با   ـیـت اق " عـقـالن

که دارد با فشـار بـه تـوده مـردم  
ـران خـواھـد کـرد  روحـانـی و  .  جـب

ـیـجـه تـوطـئـه   ـت پوتین سقـوط را ن
امریکا و عربستان میخواننـد ایـن  
بیش از ھر چیز خطـاب بـه مـردم  
داخل است که باید ساکت بماننـد  
ـثـی شـود و   تا توطئه خارجی خـن
ھر حرکتی پیشاپیش مھر توطـئـه  
ـر خـود دارد تـا بـه   خارجـی را ب

 .  شدت سرکوب گردد 
نفت اما از سوی دیگر بـه یـک  
کاالی سیاسی نیز تبدیل شـده و  
ـرای   وسیله ای بوده کـه گـاھـا ب
ـبـای مـنـطـقـه ای و   فشار بر رق
جھانی دولتھا بکار گـرفـتـه شـده  

گــاھــا ابــزاری بــوده کــه  .  اســت 
ـیـسـتـی در   جنبش ھای نـاسـیـونـال
ـردنـد   پوشش آن کار خود را پیش ب
ـتـی را بـه ایـن بـاور   و چپ سـن

رسانده بود کـه یـکـی از اھـداف  
ـفـت  "  امپریالیسم جھانخوار "  غارت ن

کشورھای جھان سوم است، کـمـا  
ـنـد   اینکه حتی ھنوز سعی میکـن
که جنگھا و تحوالت خاورمـیـانـه  
را بر سر تصاحب چاه ھھای نفـت  

حـتـی جـنـگـی کـه  .  جلوه دھـنـد 
ــه راه   ــق ــط ــن ــکــا در م ــری ــت ام دول

را  "  نظم نویـن جـھـانـی " انداخت تا  
سازمان دھد از سـوی ایـن چـپ  
ـفـت خـوانـده   جنگ بر سر غارت ن

ـر   ـیـز اکـث انـدیشـه ھـای  " شد و ن
ـقـول  "  برجسته اقتـصـادی  ـفـق ال مـت

ـر ســر   ــن جــنـگ ب ــد کــه ای بـودن
ــرل بــازار نــفــت   ــت تصــاحــب و کــن

ـر از آنـکـه نـحـوه  .  میباشد  ـیـشـت ب
تولید و توزیع کـاالی مـعـیـن در  
نظام سرمایه داری مـطـرح بـاشـد،  
ـیـغـاتـی سـیـاسـی   ـل ـب جنبه ھای ت
ـرجسـتـه شـده اسـت  . پیرامون آن ب

یکی از این تبلیغات دروغین ایـن  
ـفـت   بود که امریکا خود صاحب ن
ــگــه   ــی اسـت امــا دسـت ن فـراوان
داشته تا نفت خاورمیانه ته بکشد  

ـیـازمـنـد خـود   ـیـا را ن بعد ھمه دن
ـر  !  سازد  اما ظـاھـرا امـریـکـا صـب

نکرده این اتفاق بیفتد و بـه مـدد  
پیشرفت تکنولوژی در سـالـھـای  
ــت   ــد نــف ــولــی ــه ت اخــیــر دســت ب
ـــه الی   ـــعـــارف از الب ـت ـرمــ ــ ـی غــ
سنگھای زیر زمینی زده اسـت و  
ـرده  .  تولید خـود را بشـدت بـاال ب

ــگــر   ــن امــری اســت کــه دی ای
ـنـد مـنـکـر   اقتصادانان نـمـی تـوان
شوند اما تـحـت نـام سـرگـردانـی  
بازارھا و عرضه و تقـاضـا سـعـی  
ــظــام   ــچــه کــه در ن ــد آن ــن ــکــن مــی
ــگــذرد را از   ــی ــه داری م ســرمــای

 .چشم توده مردم مخفی سازند 
ـیـد   ـرای تـول سرمایـه داری امـا ب
ــــن   ـری ــــه خشــــن تـــ ــــت، ب ـف ـــ ن
دیکتاتوریھای سیـاسـی مـتـوسـل  

ـیـن تـا شـیـوخ  .  شده اسـت  از پـوت
کشورھای منطقه خاورمـیـانـه تـا  
ھوگوچاوز در امریکای التین تـا  
ــن   ــخ و شــاه در ایــران تضــمــی شــی
کننده تولید آن در سطح وسـیـعـی  

ــد  ــوده ان ــا  .  ب ــکــا ب ــون امــری اکــن

روشھای نوین خـود بـه یـکـی از  
ـبـدیـل   تولید کنندگان اصلی آن ت
شــده اســت کــه عــوارض آن نــه  
آنچنانکه استاد سعـی دارد جـلـوه  
دھد، باعث صرفـه جـویـی چـنـد  
ـلـکـه در   صد دالری برای مردم ب
کنار رکود جھانی سرمایـه داری  
به سقوط شدید قیمت نفت مـنـجـر  
شده است و رژیمھای دیکتاتوری  

بـه   " کشورھای نفت خیز "حاکم بر  
روشھای بسیار خشـونـت بـارتـری  
ـنـه ایـن   روی خواھند آورد که ھزی
ـردازنـد  ـپ . سقوط را از جیب مـردم ب

این رژیمھا دیـکـتـاتـوری حـاصـل  
اگـر زمـانـی  .  نیاز سرمایه ھستند 

غالم حلقه بـه گـوش  " این رژیمھا  
خوانده میشدند، نه بخاطر  "  امریکا 

ــجــه   ــی ــکــه نــت ــت، بــل غــارت نــف
ـلـوک مـعـیـن   سیاستھای یک ب
ـلـوک دیـگـر   سرمایه در مقابـل ب

اکـنـون ایـن رژیـمـھـا بــرای  .  بـود 
نجات بورژوازی خودی و نـجـات  
ـرزه ھـای   حاکمیت خود از پـس ل
ــه داری،   بـحــران جــھــانـی ســرمـای

روشھایی را در پیش گرفتند کـه  
سرمایه داران نفتی امریکا دیـگـر  
برایشان نصرفد که دست به تولیـد  

بزنند و دسـت  "  نفت غیر متعارف " 
 .شان از بازار نفت کوتاه شود 

ـیـف   ـتـصـاد  " در این رقـابـت کـث اق
امـا، ایـن مـا مـردم  "  بنیـان بـازار 

ھستیم که بار دیگر قربانـی مـی  
ـفـت دودش  . شویم  سقوط قیـمـت ن

ـقـمـیـا بـه چشـم تـوده مـردم   مست
ـرای   میرود چون اساس تولیـدش ب
رفاه مردم نبوده و نحـوه تـوزیـع آن  
ـبـود   به گونه ای بوده، که بود و ن
ــگــی   ــھـای بسـت ـت ــه اراده دول آن ب
داشتـه کـه اول و آخـر حـرفشـان  
ـنـجـا   تضمین سود سـرمـایـه در ای

تا زمـانـی در  .  سرمایه نفتی بوده 
بر پاشـنـه سـود و زیـان سـرمـایـه  
داران بچـرخـد، صـعـود و سـقـوط  
ــاخــت   ــه قــیـمــت ب ــت ب ـف ــمـت ن ـی ق
زندگی تـوده مـردم تـمـام خـواھـد  

 .شد 
 

  بنا بھ خبر منتشر شده از  
سوی کمیتھ ھماھنگی روز  

 آذر تعدادی از  ٢٣ یکشنبھ  
ای   ای اعض واده ھ ان خ

بازداشتی کمیتھ ھماھنگی،  
درمقابل ستاد خبری تجمع  
کردند و خواھان پاسخگویی  
ت   ی ع ورد وض در م
فرزندانشان و بویژه سالمت  

ستاد  .  ریبوار عبداللھی شدند 

واده ھا اعالم   خبری بھ خان
کرد کھ بایستی بھ دادستانی  
استان مراجعھ کنند و از آنجا  

د  ری گی اسخ ب ن  .  پ ی ھمچن

مامورین نیروی انتظامی در  
محل حاضر شده و با بی  
ھا   احترامی بھ خانواده ھا، آن
د  . را تھدید بھ بازداشت کردن

زارش   ن گ اس ای ر اس ب
ال   ع ی ف ھ ل دال ب وار ع ب ری

ھ   ت ی م و ک ری و عض کارگ
ط   نگی کھ در شرای ھماھ
نامناسب جسمی در قرنطینھ  
دج   ن ن زی س رک دان م زن

نگھداری می شود طی یک  
واده اش   تماس تلفنی با خان
خواستار پیگیری وضعیتش  
. از مراجع قضایی شده است 

  ٢٤ بدنبال این تماس روز  
ال   ع ن ف واده ای ان آذر خ

ھ   ھ ب ع راج ا م ری ب ارگ ک
 دادیاری  ٤ دادستانی و شعبھ  

ان   واھ دج خ ن ن اه س دادگ
ت   ی ع ھ وض ی ب دگ ی رس

ا   ھ ب د ک ده ان ان ش دش فرزن
ی   اض االی ق رب واب س ج
رستمی و دادستان روبرو  

 .گردیدند 
 

زب   ان ح ت ردس ھ ک ت ی م ک

کمونیست کارگری بازداشت  
و دستگیری فعالین کارگری  
د و از   کوم می کن را مح
مردم مبارز شھر سنندج می  
واده ریبوار   خواھد کھ خان
واده   عبداللھی و دیگر خان
ری در   ارگ ین ک ال ع ھای ف

ھا نگذارند  با  .  زندان را تن
تجمع اعتراضی در مقابل  
نھادھای سرکوب رژیم و با  
حمایت از خانواده بازداشت  
ان آزادی   واھ ان خ ده گ ش

دان  .  فعالین دربند شویم  زن
جای فعالین کارگری و ھیچ  
انسان شریف و آزاده ای  

فعالین کارگری و  .  نیست 
د   ھمھ زندانیان سیاسی بای

 .بدون قید و شرط آزاد شوند 
 

زب   ان ح ت ردس ھ ک ت ی م ک
 کمونیست کارگری ایران 

 ٩٣  آذر  ٢٥ 

 با تجمعات اعتراضی گسترده فعالین کارگری دربند را آزاد کنیم

 



 5 ٣٤٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 

که فعالین جنـبـش کـارگـری از  
ھر فرصتی استفاده خواھـنـد کـرد  
ـنـد  . که کارگران را متشکل کـن

کارگری که مشـکـل نـان دارد،  
ـرداخـت   کارگری که دستمزدش پ
ــری کــه بــا   نشــده اســت، کــارگ
ـره،   بیکاری روبروست و غیره و غی
ــه وضـعــیـت آن   ـراض ب ـرای اعــت ب
ـراض مـی   مسئلـه مشـخـص اعـت
کند و اعتراضش را ھم متـحـدانـه  

ـرد  ــ ـــی ب ـــش م ـی ــ ـراض  .  پ ــ ـت ــ اع
اینچنینی با سطحی از متـشـکـل  

امـا یـک  .  شدن امکان پذیر بوده 
ــشــگــی   ــی و ھــمــی خـواســت اصــل

آزادی بـدون  " فعالیـن کـارگـری،  
ــجــاد تشــکــل   ــد و شــرط ای قــی

به نظر مـن ایـن  .  است "  کارگری 
دوره بحـثـی کـه بـایـد در مـیـان  
فعالین کارگری تقدم پیدا کـنـد،  

ـلـکـه  !  نه ایجاد تشکل سـراسـری  ب
ــجــاد تشــکــل  ــوده ای    ای ــای ت ھ
ـتـی کـارگـران  .  کارگران اسـت  وق

ــوده ای خــود را    تشــکــل  ھــای ت
نداشته باشـنـد، کسـی کـه مـی  
خواھـد تشـکـل سـراسـری ایـجـاد  
کند، چـگـونـه مـیـخـواھـد یـک  

بـه  !  چنین تشکلی را ایجاد کند؟ 
نظر من واقعی نیست و از ھـمـیـن  
ـرم کـه   ـیـجـه مـی گـی ـت سر ھم ن

ھای این افراد مشغله جنـبـش    جدل 
بحث ایـن اسـت  .  کارگری نیست 

که توده کارگران بدون مـتـشـکـل  
شدن در سطوحی از تشکل، مثـال  

ھای محیط کار، یـکـسـره    تشکل 
تشکـل  " در تشکلی بزرگی به نام  

متشکل نـمـی  "  سراسری کارگران 
ـیـسـت کـه  . شوند  منـظـورم ایـن ن

بحث تشکل این نوعی در تـاریـخ  
. خیـر .  جنبش کارگری بدیع است 

ـــکـــا   ـــال دوره ای در آمــری مــث
آنارکوسندیکالیستھا از تشـکـلـی  

" یـک اتـحـادیـه بـزرگ " به نـام  
(One Big Union)   حرف مـی

ــرایــطــی   ــد کــه آن ھــم در ش زدن
ـقـابـل بـا   ـفـاوت و در ت کامال مت

ھای فـدراسـیـون کـار    سازشکاری 
و حـتـی  .  آمریکا مطرح می شـد 

مھمتر از آن،  ریشه در ساختـاری  
. داشت که از آنارشیسم می آمـد 

اما ھمانطور که اشـاره کـردم در  
بحث دوستان کـانـون مـدافـعـان و  

ــتــه   ــان کــمــی ــی ــاراض ــخــشــی از ن ب
ــرف و   ھــمــاھــنــگــی از یــک ط

ــابــل آن، بــحــث و    جــدل  ــق ھــای م
مشغله، بـی تشـکـلـی کـارگـران  

دعواھای خـود را از ایـن  .  نیست 
ـرنـد کـه مـا   کانال به پیش می ب
ھم بـایـد در ھـمـان سـطـح بـه آن  

 .برخورد کنیم 
 

ھای توده ای  تشکل
 کارگران

آزادی ایجاد تشکل و تالش برای  
ـم   ـت تشکل توده ای کارگـران، گـف
که باید محور بحثھای ایـن دوره  

و  .  فعالین جنبش کارگری بـاشـد 
ـبـایـد حـول   اینکه بحـث اصـلـی ن
اینکه از یک حلقه ضعیف شروع  
کنیم و به سمت مـتـشـکـل شـدن  
ـم، ابـدا بـدیـن   ـروی کارگران پیش ب
معنا نیسـت کـه اھـمـیـت تـالش  
برای مـتـشـکـل کـردن کـارگـران  
ــای   ــوی پ ــھــای جــل حــول خــواســت

ـرد  ـب ایـن  .  کارگران را زیر سئـوال ب
نکته را خود مـن بـارھـا تـأکـیـد  
ـــک دوره   کــرده ام کـــه در ی
مشخص مـی شـود کـارگـران را  
حــول یــک خــواســت مشــخــص  

امـا در  .  متشکل و مـتـحـد کـرد 
ھـای ایـن دوره    حول و حوش جدال 

باید بر این نکته تأکید شـود کـه  
ایجـاد تشـکـل تـوده  " بحث اصلی  
 . است " ای کارگران 

اما در این میان بحثھای دیگـری  
ھم ھست که باید بـه آنـھـا فـکـر  

ــجــاد  .  کــرد  ــی مــا ای ــحــث اصــل ب
واضـح اسـت کــه  .  تشـکـل اســت 

بخـش وسـیـعـی از کـارگـران یـا  
ـیـکـاری   بیکارند و یا در معرض ب

ــد  ـرار دارن ــلـه ایـجــاد  .  ق ایـن مسـئ
نوعی تشکل که کارگران بیکـار  
را متشکل کند تا از سقـوط ایـن  
ــعــر   ــه ق ــخــش از کــارگــران ب ب
جلوگیری کند، صد چنـدان مـی  

ــد  ــجـاد تشــکـل کــارگــران  .  کـن ای
بیکار بسیار سخت تر از کارگـران  

ــرا کــه ایــنــھــا  .  شــاغــل اســت  چ
ــد و   ــن ــده ھســت ــوال پــراکــن مــعــم
ھمچنین دنبال پیـدا کـردن راھـی  

دور ھـم  .  برای زنده ماندن ھستنـد 
جمع کردن ایـن کـارگـران بسـیـار  

امـا حـیـاتـی، ھـم  .  وقت بر اسـت 
ـرای   برای کارگران شاغل و ھـم ب

بــرای  .  کــارگــران بــیــکــار اســت 
کارگر بیکار حیـاتـی اسـت چـرا  
که مطالبه بیمه مکفی بیـکـاری  
مھمترین مطالبه و رسالت اصـلـی  

ـرای کـارگـر  .  تشکیل آن اسـت  ب
شـاغـل حــیـاتـی اســت چـرا کــه  
ـرای بـه تـه چـاه   جلوی رقـابـت ب

 .رسیدن را می گیرد 
یک سطـح دیـگـر از مـتـشـکـل  
ـر بـه نـظـر   شدن که شاید سـاده ت
ـر   برسد و در دنیای واقعی سـاده ت

ھـای    ھم خواھد بود، ایجاد تشکـل 
توده ای در یک رشته مشـخـص  

ــاشـد  ـب ــجـاد تشـکــل  .  مـی مــثـال ای
ـنـد یـک   معدنکاران که می توان

یـا  .  نوع مطالبات داشـتـه بـاشـنـد 
ایجاد تشکل کارگران پتروشیـمـی  

کارگـران،  .  ھا، نساجی ھا و غیره 
ـروشـیـمـی ھـا و   ـت بخصوص در پ
معادن، نشان داده اند که این کـار  

اگر کارگـران یـک  .  شدنی است 
ھای    رشته موفق شدند که تشکل 

ـنـد،   خود را در آن رشته ایجاد کـن
این نه تنھا راه را برای مـتـشـکـل  
شدن در رشـتـه ھـای دیـگـر بـاز  
مـی کــنـد، بــلـکــه راه را بــرای  
متشکل شدن ھمه کـارگـران بـاز  
خواھد کرد و تـجـربـه ارزنـده ای  
ــش   ــود بــرای کـل جـنــب خـواھــد ب

 . کارگری 
 

 خانه کارگری ھا
در این دوره، و بحـث حـول ایـجـاد  
تشکل کارگری، یک مانع مھم  
می تواند نھادھای سـر بـه خـانـه  

ـنـھـا خـانـه  .  کارگـر بـاشـنـد  نـه ت
ھا سعی خـواھـنـد کـرد    کارگری 

که زبان و ادبیات خود را عـوض  
کرده و لبـاس تشـکـل کـارگـری  
ـلـکـه گـرایـش راسـت و   بپوشند، ب
ـبـــش   ــ ـن ـــی درون جــ ـت ـــوده ایســ ت
کارگری سعی خواھد کـرد کـه  
ــودن خــود،   ــی ب ــت بــا از غــیــردول
ــه   ــه رو آوری ب کــارگــران را ب
شوراھای اسالمی کار و انـجـمـن  
ــران، کــه   ــی کــارگ ــف ــن ھــای ص
ــان   ــھــادھــای ســرکــوب در مــی ن
ـنـد  . کارگران ھستند، ترغیـب کـن

ھر کسی تحرکات گـرایـش  )  ٣ ( 
راست درون جنـبـش کـارگـری را  
دنبال کرده بـاشـد، بـخـوبـی مـی  
ــطــھــیــر   ــودن ت ــور ب ــد در دســت تـوان
نھادھـای سـر بـه خـانـه کـارگـر  

یـک  .  توسط این گرایش را ببیند 
ـیـت مـا در مـیـان   رکن از فـعـال
ــن   کـارگــران و بـخــصـوص در بــی
فعالین جوانتر جنـبـش کـارگـری،  
باید بطور دائم افشاء خانه کارگـر  
و شاخکھـای گـونـاگـون آن کـه  
ـفـی   ـل اکنون با نام و عناوین مـخـت

ـنـد، بـاشـد  ایـن  .  فعالیت می کـن
ـرد   خطر از آنجا سرچشمه می گـی
ـیـن کـارگـری   که بخشی از فعال
ـنـد بـه   کم تجربه به راحتی میتوان
ــھــادھــا   ــن ن ــی بــودن ای ــانــون دام ق
بیافتند و آلت دست این نھـادھـای  

 .سرکوب بشوند 
 

در حول و حوش جدلھای این دوره  
" تشــکــل ســراســری کــارگــری " 

ـیـز   ـلـف دیـگـری ن بحثھای مـخـت
مطرح شده است که باید به ھـمـه  

مـن بـه نـوبـه خـود  .  آنھا پرداخـت 
ــه در   ــواھــم کــرد ک ــی خ ــع س
فرصتھای دیگر جواب بعضـی از  

 .آنھا را بدھم 
 

 توضیحات
======== 

تعدادی می گویند که ایـن  )  ١ ( 
ـیـن دو   تماما جنگ و دعـوای ب
ـیـسـت و کسـانـی   طیف نامبرده ن
مثل بھنام ابراھیم زاده و شـاھـرخ  
ـیـن   زمانـی ھـم فـراخـوان بـه چـن

ـم کـه  .  تشکلی داده اند  ـی می دان
آن نامه اولیه ای که بـه نـام ایـن  
دو نفر منتشر شد سـریـعـا غـالف  
ـم زاده   ـراھـی شد و گـویـا بـھـنـام اب

ای را تـکـذیـب    امضاء چنین نامه 
درباره نـوشـتـه ھـایـی  . کرده است 

ھم که مخصوصا در این مدت با  
ـتـشـر شـده   نام شاھرخ زمـانـی مـن
ـنـده کـمـی   اند، کافی است خـوان
ـقـل قـولـھـا تـعـمـق   در فاکتھا و ن
کند تا پوچی چنیـن ادعـاھـایـی  

امـا مـن ادعـا  .  را متـوجـه شـود 
نمی کنـم کـه شـاھـرخ زمـانـی،  
بھنام ابراھیم زاده و یـا ھـر کـس  

ـیـن نـظـری   دیگری نمی تواند چن
مـنـظـورم ایـن اسـت  .  داشته باشد 

که این نوشته ھا بـه نـظـر نـمـی  
. آیند نوشته شاھرخ و بھنام باشنـد 

به نظر مـی رسـد تـعـدادی مـی  
خواھند نظرات از دور خـارج شـده  
ــا   ــازاری نـدارنـد، ب خـود را کـه ب
امضاء افراد خوشنام دیـگـری بـه  

 .جلو می برند 
 
خواننده عالقمند مـی تـوانـد  )  ٢ ( 

درباره جلسه عده ای از  "به نوشته  
مـنـدرج  "  فعاالن كارگری در سـقـز 

کـارگـر  "  نشـریـه  ٣٠٦ در شمـاره  
 .رجوع کند " کمونیست 

 
ـر  ) ٣ (  خواندن دو نـوشـتـه از جـعـف

مـا ھـر  : " عظیم زاده تحت عـنـوان 
ـر   گونه تـالش حـکـومـتـی و غـی
حکومتی را برای نھادینـه کـردن  
ــری بــه   ــھــای زرد کــارگ ــل تشــک

ــد  و  "  شــکــســت خــواھــیــم کشــان
ـران،  "  ــ ـری ای ـــش کـــارگــ ـب ــ ـن ــ ج

ــای مــا کــارگــران و   ــھ ــواســت خ
تالشھای ریاکارانه خانـه کـارگـر  
" برای تطھیر قـانـون کـار مـوجـود 

hدر ســـــــایـــــــت   t t p : / /
www.etehadeh.com/   ــه ب

درک این مسئلـه کـمـک مـی  
 .کنند 
 ٢٠١٤  دسامبر  ١٥ 

 
 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

  ١  از صفحه   مبارزه برای ایجاد تشکل کارگری
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ـر الیـه   حقیقت یـك جـائـی زی
ھای متعددی از دسـیـسـه ھـای  
موھوم و اطالعات غلط عامـدانـه  
ـر در   ـــت حـــاضــ ـی ـــاره وضـــعــ درب
ـرار دارد  . فرگوسون مـیـسـوری، ق

ـقـت اخـتـالفـات   ـی ھمراه بـا آن حـق
ــاتــی در ایــاالت   ــق ــب نــژادی و ط
ــه خــورده اســت  ــكــی ــحــده ت . مــت

 در مـورد  ٢٠١٤  اوت  ٩ فاكتھای  
شلیك پلیس به یك نـوجـوان سـیـاه  
ــا   ـراون، ب ــك ب پـوسـت بـه نـام مـای

ھــای    ادعــاھــای دولــت و رســانــه 
ـرئـه شـدن   ـب ـبـال ت عمومی كه بـدن
ــه   ــوجــی ــق ت ــســون از طــری دارن ویــل
ـیـك   اعمال ویلسون در متن دگـمـات

حـاكـمـیـت  " و بھم پیچیده ای بنام  
ـنـاقـض آشـکـار  "  قانون  ـنـد، ت ھست
بـه  "  حاكمیـت قـانـون " ھمان  .  دارند 

ویلسون اجـازه داد كـه از مـعـیـار  
تثبیت شده استفاده از زور، مطابـق  
قانون اساسی و تضمیـن بـازرسـی  
و تصرف و مجازات غیرعـادی و  

ــد  ــحــراف كــن ــه ان ــان ــم ــن  .  ظــال ای
ــون "  ــان ــت ق ــه دادســتــان  "  حــاكــمــی ب

ـیـس،   ـرت  " شھرستان سـنـت لـوئ راب
ــا  "  مـك كـالـوگ  فـرصـتـی داد ت

خواست عموم مردم از خیر ظـواھـر  
ـنـی كـه   ـی و مفاھیم نزاكت و پاك ب

ـم   ــ ـــذری ـــگ ــــق    –ب ـری ــ را از ط
موناپوالسیون ھئیـت مـنـصـفـه تـا  
حدی كه یك تیـن ایـجـر مـرده را  
بدسرشت و شـرور جـلـوه دھـد در  
ـلـسـون را   حالیكه قاتل او، دران وی
از ھر خالفی مبرا كـرده، بـعـنـوان  

ـنـد  در  .  مدافع منافع عام تائید ك
حـاكـمـیـت  " ساده ترین كـالم، ایـن  

ـر كـدنـویسـی شـده  "  قانون  ـت ـی یك ت
است كه طبقه حـاكـم آمـریـكـا از  
ـیـاده و   طریق حمایت از سـربـازان پ
بوروكراتھای خیابانی اش به آنـھـا  
در سركوب مداوم فقرا و كـارگـران  
معافیـت از مـجـازات داده و بـه  

 .اینطریق در قدرت باقی میماند 
ــه  ــح    رســان ــورژوازی تــرجــی ھــای ب

ـتـل   ـنـشـان ق ـی میدھند كه مخـاطـب
مایكل براون و آشوب منتج از آن  
. را در یك متن تنگاتنگی ببیننـد 

ھم آشوبھائی كه بالفاصله پس از  
شلیك اتفاق افتـاد و ھـم پـس از  
ـلـسـون را   اینكه ھیئت منصـفـه وی

نمایش وسیع از ھـرج و  .  تبرئه كرد 
. مرج و آنارشی بجـوش در مـیـاد 

برای اطمینان، ایـن سـاده نـگـری  

بدرد جذاب جلوه دادن تلـویـزیـون و  
توجیھات فراوان گـمـاشـتـه ھـای  
روبنائی میخورد تا خواسـت خـود  
ـر مـعـافـیـت نسـبـی   ـنـی ب را مـب

مجازات بر علیه فقرا و كـارگـران  
اما موقعـیـت جـاری  .  اعالم كنند 

در فرگـوسـن بسـادگـی بـا ورقـه  
ھای پرونده دادستان یـا از طـریـق  
ـنـی   ـی تكرار و ارزیابی قابل پیش ب

 ساعته قـابـل تـوضـیـح  ٢٤ سیكل  
در واقـع فضـای جـاری  .  نیستند 

ـریـن نـمـایـش   در فرگوسن متـاخـرت
ـقـاتـی اسـت   برجسته تـخـاصـم طـب

كه با اعالم تقسیم نژادی كشـور  ( 
ــن   ــد پـوســتـان و رنـگـی ـی ـیـن سـف ب

، ریشـه  ) پوستان تشدید شده اسـت 
ھای این ناموزونی به دھه ھـا و  
سده ھای گـذشـتـه امـتـداد مـی  
یابد و مـا را تـا جـائـی بـعـقـب  
برمیگـردانـد كـه بـه ریشـه ھـای  

ـم  ـرسـی در واقـع  .  خونین مـلـت مـی
تنشھای نژادی قرن بیست و یكـم  
ـر   آمریكا میراث ملتی است كـه ب
دوش برده داری و كارگر مـھـاجـر  
ـر بـاالی سـر اجسـاد بـومـیـان   و ب

 .آمریكا سوار شده است 
سیالبھای متواتـری كـه در آنـھـا  
ــارگــران بســرعــت و   فــقــرا و ك
ـقـه حـاكـم،   ـیـه طـب پرخاشگرانه عل

از جـمـلـه  ( روبنا و تمام نمادھایش  
بلند میشـونـد  )  مالكیت خصوصی 

ـیـكـی بـه   در واقع پـاسـخ دیـالـكـت

سركوب خشونت آمیز دنباله دار و  
سیستماتیكی اسـت كـه زنـدگـی  

شاید  .  در آمریكا را تعریف میكند 
ھیچ جمعیت خـاصـی در ایـاالت  

متحده بجز سیاه پـوسـتـان بـه ایـن  
ـرونـده سـازی  .  امر واقف نباشنـد  پ

ــت   ــول مــحــكــومــی ــژادی، شــاق ن
اجباری كه بشكل غیر متناسـبـی  
سیاه پوستان را مجازات مـیـكـنـد،  
ــه ســیــاســی   ــرعــادالن ــی ــم غ تــقــســی
ـنـاسـب و   مناطق، و تعداد غیر مت

اندك سیاه پوستان در ھئیت ھـای  
ـرجسـتـه ای   منصفه چند نمونـه ب
ـنـه شـدن   ھستند كه به تداوم نھادی
نژادپرستی در آمریكا منـجـر شـده  

این اقدامات عدم اعتماد و  .  است 
خصومت را تشـدیـد كـرده، بـه آن  
ــب   ـرتــی ــت ــه ایــن ــدھــد و ب تـداوم مـی
تالشھای فقرا و كـارگـران از ھـر  
ــژادی بــرای جــوش خــوردن و   ن

ایجاد اتحاد پایدار در اپـوزیسـیـون  
تـظـاھـراتـھـای  .  را تضعیف میكند 

توده ای درجاتی از ھمـبـسـتـگـی  
امـا  .  خودبخودی را نشان میدھند 

در غیاب جنبـشـی كـه ریشـه در  
تئوری انقالبی دارد و فرارفتـن از  
ـنـا در   تالشھای طبقه حاكم و روب
ــدگـمــانــیـھــا و   بـھــره بــرداری از ب
پیشداوریھای قدیمی، بـدون شـك  
ــكــل ســركــوب ادامــه خــواھــد   ســی

 .یافت 
متاسفانه فی الحال بنـظـر مـیـایـد  
كه دولتھای مـحـلـی و اسـتـانـی  

ــا   ــطــع ب ــن مــق ــســوری در ای ــی م
موفقیت توانسته اند احتمال اینكه  
ــیــر   ــه تـغــی درسـھــای فـرگــوســن ب
ماندگار و مھـمـی در رابـطـه بـا  
ـقـاتـی و   تخاصمات سرسخـت طـب
ـنـد  ـن . نژادی بیانجامد، منتـفـی ك

ــا   ــوص ــی خص ــای دولــت ــادھ ــھ ن
ماموران پلیس و سیستم قضـائـی  
به موثرترین شكلی تـوانسـتـه انـد  

خود را وفق دھند و بـه حـیـاتشـان  
ــاقــی   ادامــه داده و در قــدرت ب

ــد  ــانــن ــم ــق  .  ب ــن امــر از طــری ای
فعالیتھای قضائی و قانونگذاری  

ـروی    - ـی كه سرسختانه از طـریـق ن
ـتـاریـزه شـده   ـی ـل بشدت مسلح و مـی
ـنـد، اعـمـال   پلیـس بـاجـرا درمـیـای

موقعیتـھـای مشـابـه در  .  میشود 
ــی نشــان   سـراســر آمــریـكــا بــروشـن
ـراون نـه   میدھد كه قتل مایـكـل ب
ـر   در انزوا صورت پذیرفته و نه غـی

 اوت،  ٥ در  .  سیاسـی بـوده اسـت 

چھار روز پیش از اینكه پلیس بـه  
ـیـك   مایكل براون در فرگوسـن شـل
كند، سیاه پوست دیـگـری بـه نـام  

 سـالـه در داخـل  ٢٢ جان كرافورد  
ـر   ـروشـــگـــاه وال مـــارت شـــھــ فــ
ـنـكـه   بیوركریك، اھایـو، پـس از ای

 تلفن مـیـزنـد  ٩١١ یك مشتری به  
تا گزارش دھد كـه كـرافـورد یـك  
تفـنـگ را بسـمـت مـردم بـحـرك  
درآورده است، توسط گلولـه ھـای  

رسـانـه ھـا  .  پلیس كشته مـیـشـود 
ـتـدا از ورژن رسـمـی مـامــوران   اب
ـرا   اجرای قـانـون حـمـایـت كـرده آن
گزارش كردند و وقتی اعتراضـات  
در فرگوسن بدنبال مرگ مایكـل  
ــھـادھــای   ـراون فـوران گـرفــت، ن ب
دولت اوھایو بسرعت عمل كـردنـد  
تا از بروز نارضایتی مشابھـی در  

ـقـت  .  اھایو خودداری كنند  ـی در حق
دادستان كل ایالـت اھـایـو، مـایـك  
ــه   ـرســی عـمــوم ب دی وایـن، دسـت
ویدئوری دوربین مراقبت فروشگاه  
ـئـت مـنـصـفـه   ـیـكـه ھـی را تا زمان
ـیـس كـه بـه   ـل محاكمـه افسـران پ
ضرب كشتن شلیك كرده بـودنـد را  

ایـن مـدرك  .  رد كرد، مسدود كـرد 
ویدئویی پس از رفع انسداد فـاش  
كرد كه كرافورد در واقـع گـلـولـه  
ـفـسـه داخـل   تفنـگ را از یـك ق
ـیـكـه در   مغازه برداشته و در حـال

 طبقه، نژاد و دیالكتیك خشونت: فرگوسن
 (Mike Bessler)مایک بسلر   
 عباس گویا : ترجمه 
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ـرا    مغازه گشت و گذار میـكـرده آن
حمـل مـیـكـرده اسـت امـا ھـیـچ  
مشتری ای را با آن تھدید نـكـرده  

ــه  .  بــود  ــس و ن ــی ــل ــه افســران پ ن
شخصی كه با اتھام دروغینش بـه  
مرگ كرافورد منجر شد، مـتـھـم  

ــرگ  .  نشــدنــد    ٢٥ "  ازل فــورد " م
ـر   ساله از لس آنجلس و اریك گـارن

ـیـویـوركـی  ٤٣  ھـر دو    – سـالـه ن
مردان سیاھپوست غیر مسـلـح كـه  
 -در تقابل با پلیـس كشـتـه شـدنـد 

ــھــی را   ــی ھــای مشــاب ــگــران ن

 .برمیانگیزد 
ـلـه و از كـانـال   طبقه حاكـم بـوسـی
رســانــه ھــای عــمــومــی از ھــر  
موقعیتی بھره میجوید تـا افـكـار  
ـتـل مـایـكـل   عمومی را دربـاره ق
براون که مورد حمایت دولت است  
را دوباره قالب سازی كند و تاكیـد  
ــت   ــی ــفــط مــالــك ــد كــه ح ــن ــك ــی م

و نـه حـفـط جـان و    -خصوصی  
برترین نگرانی پـدیـدار    -شان انسان 

. شده از موقعیت فـرگـوسـن اسـت 
ـتـی   بعبارت دیگر، نـھـادھـای دول
ـنـد كـه   بطور ضمنی اعالم مـیـكـن
اعدام براون بـخـاطـر اتـھـام دزدی  
ـبـاكـو در   ـن چند دالری مقداری ت
. بازار محلی قـابـل تـوجـیـه اسـت 

ـیـدا   این توجیه تا آنـجـا امـتـداد پ
میكند كه وقتی فقرا و كـارگـران  
برای تخلیـه دق دلشـان اقـدامـی  
علیه مالكـیـت خصـوصـی انـجـام  
میدھند در رسـانـه ھـا و تـوسـط  
ـر آمـیـزی   ـی ـقـاب تـحـق پلیس با ال

حـریـق  " و  "  دزدی " ،  "غارت "مانند  
. به آنـھـا اشـاره مـیـشـود "  عمدی 

ـیـه   جالب اینكـه آنـھـائـی كـه عـل
مالكـیـت خصـوصـی وارد عـمـل  
میشوند توسط پلیس، دادگاھھا و  
رسانه ھا مارك جانی مـیـخـورنـد،  
ـیـكـه فــردی كـه بـه یــك   در حـال
نوجوان غیر مسلح شلیك مـیـكـنـد  
رسما از طریق تحقیقات داخلـی و  

ـتـی   پرس و جـوھـای رسـمـی دول
ــه  .  مـبــرا مــیـشــود  ــار دوگــان ـی مــع

بقدری قویست كه قابـل تـوضـیـح  
 .نیست 

ـبـال قصـور   شورش فـرگـوسـن بـدن
ھیئت منصفه در مـحـاكـمـه دارن  
ویلسون مدل قابل مقایسـه ای بـا  
ـر آمـریـكـا را   اتفاقات تـاریـخ اخـی
بدست میدھد؛ از جـمـلـه طـغـیـان  

 و شورشھای  ١٩٦٥ واتس در سال  
 و خـیـزش لـس  ١٩٦٧ نیوآرك سال  

ـیـكـه  ١٩٩٢ آنجلس در سال   ، جـائ

روبنا در نـھـایـت بـا اقـدامـات و  
خشونت توده ای به چالش كشیـده  
میـشـود و خشـونـت بـا خشـونـت  

 .مقابله  میشود 
ـنـد ضـرب الـمـثـل   غـده زیــر  " مـان

، خـواسـت كـارگـران شـایـد  " فرش 
ـقـه   بتواند توسط پوتیـن ھـای طـب
حاكم و ھمراھی دستیارانش بـارھـا  
له شود اما قطعا دوبـاره بـا خشـم  
قابل فھم و سبـعـیـت در مـحـلـی  

 .جدید و بزودی بروز خواھد كرد 
*** 

 Mike Bessler: درباره نویسنده 
ـر   مایك بسلر نـویسـنـده آزاد، مـدی
ـتـی   ـرن ـت ـن طوالنی مدت آرشـیـو ای

 www.marxists.orgماركس  
 او انتشـارات  ٢٠٠٩ در سال  .  است 

ـروس "  ـث " مطبـوعـات و رسـانـه اری
www.erythrospress.com 

این انتشارات  .  را پایه گذاری كرد 
ـتـشـار و تـوزیـع   ـرای ان كوششی ب
كتب و خاطرات مربوط به جنـبـش  
ـرقـی   ھای سیـاسـی چـپ و مـت

ــتــر  .  اسـت  ـی ــوئ مــایــك از طــریـق ت
 .ماتریال خود را پست میكند 

مایک از دوسـتـان و ھـمـکـاران  
. اسـت "  کارگر کمونیـسـت " نشریه  

نوشته حاضر دومین مطلبی اسـت  
ــه   ــن نشــری کـه مــایــک بــرای ای

 .نوشته است 
***     

 

شروع اعتصاب و پایان اعـتـصـاب  
ـرای کـارگـران   پروسه ای آشـنـا ب
ـنـده در اعـتـصـاب یـا   شرکت کن

در چنـد  .  تجمع یا تظاھرات، است 
ماه گـذشـتـه شـروع اعـتـصـاب و  
ـتـمـان   سپس پایان اعتصاب به گـف
برجسته تری در پروسه اعتراضـات  

ـبـدیـل شـده اسـت  در  .  کارگری ت
ستون خبر کارگری این شـمـاره ـــ  
ـــ  دو مـورد   کارگر کمونیسـت ـ
پایان اعتصاب را منعـکـس کـرده  

ــران کــارخــانــه  .  ایــم  مــورد کــارگ
ــای جــاجــرم  ــن اعــتــراضــات  :  آلـومــی

ــای   ــن ــومــی ــه آل کــارگــران کــارخــان
جاجرم برای افـزایـش دسـتـمـزد از  

 آبـان مـاه تـا روز  ٢٧ صبـح روز  
 آذر ادامه داشت کـه  ١٨ یکشنبه  

با پادرمیانی فرمـانـدار، اعضـای  

شورای تامین ،اعضـای شـورای  
شھر و مدیر عامل آلومینا و دادن  
قول ھایی در راستای حل حـقـوق  

ایـن تـوافـق  .   واریزی پایان یافـت 
ـــان،   ـت ـــامـــه در حضـــور دادســ ن
ـر   فرماندار، شورای تـامـیـن، مـدی
عامل آلومینا و شواری شـھـر در  
ـنـا بـه طـور رسـمـی   مسجد آلومی

 .اعالم شده است 
 در اعتصاب کارگـران کـارخـانـه  

ـنـای جـاجـرم   ـر از  ٢٢٠٠ آلـومـی ـف ن
ایـن  .  کارگران شرکت کرده بودنـد 

ـنـده در یـک   تعداد شـرکـت کـن
اعتصاب کـارگـری قـابـل تـوجـه  

خواست کارگران اعتصابـی  .  است 

ـــ ھـا، اسـت  . ــ افزایش دستـمـزد ـ
ــه   ـراضــات کــارگـران کــارخـان اعـت
آلومینای جاجرم با راه پیـمـایـی و  
تـظـاھـرات و  سـپـس بـه تـحـریــم  
خوردن غذاھای کارخانه کشـیـده  

و با این اعتراضات اخطاری،  .  شد 
ــل کــردن کــار  ــی وارد فــاز تــعــط

ــصــاب (  ــد )  اعــت اعــتــراض  .  شــدن
کارگران در مرحله اعتصاب وارد  

ایـن  .   فاز جدی و جـدیـدی شـد 
اعتصاب به مساله روز و فـوری  
ـم در شـھـر جـاجـرم  نھادھـای رژی

) واقع در استان خراسان شـمـالـی ( 
ــدار، اعضــای   ــه فــرمــان از جــمــل
شورای تامین، اعضـای شـورای  
شھر و مدیر عامل آلومینا تبـدیـل   
ـبـی   و منجر به توافقنامه ای کـت

ــز کــردن حــقــوقــھــای  .   شــد  واری

ـنـای افـزایـش   پرداخت نشده بر مـب
ـنـامـه   دستمزدھا یک بند از توافق

ــوافــق حــق  .   اســت  ــق ایــن ت ــب ط
ــزار  ٢٠ مســکــن کــارگــران از   ھ

ــه    ھـزار تـومـان و  ١٨٠ تـومـان ب
کارانه که قبال مبلغ مشـخـصـی  

ھـزار و  ١٠٠ ھزار تـا  ٢٠ نداشت از  
ھزار و یـک  ٤٠٠ برای سرپرستان  
ـرارداد  ٣٠ میلیون بود به    درصـد ق

 .ثابت ھر نفر تغییر یافت 
توافقنامه کتبی و پایان اعتصاب  
ــی دســتــرســی   ــعــن ــه م ــوز ب ھــن
ـنـای   کارگران  کـارخـانـه آلـومـی

ـری  . " جاجرم نیـسـت  پـایـگـاه  خـب
جاجرم به منظور اطالع از درستـی  

و یا نادرستی مطالب فوق تـمـاس  
تلفنی با روابط عمومی کارخـانـه  
ـرار کـرد کـه   آلومینای جاجرم برق
مسئول روابط عمومـی در پـاسـخ  

ــت  ــن مــوضــوع  :  گـف ــان ای در جــری
نیستم و نامه ای در این خصـوص  

ــده اســت  ــه دســت مــا نــرســی ." ب
ـنـامـه   ـق سماجت و گـریـز ار تـواف
ــا   ھــای مشــتــرک کــارگــران ب
ـتـی   کارفرماھـا و نـھـادھـای دول

جـواب  .   برای کارگران آشنا است 
ــه   ــان ــارخ ــی  ک ــوم ــم ــط ع رواب
آلومینای جاجرم و بـی اطـالعـی  
ـیـسـت  ـنـامـه سـاده ن ـق . از این تواف

سکوت و سـپـس  سـربـاز زدن از  
توافقنامه ھا شگرد کـارفـرمـا و  

ـتـی اسـت  راه حـل  .   نھادھای دول
ــات و   ــوافــق ــن ت ــی تضــمــی عــمــل
ــصــاب ادامــه   ــھــای اعــت خــواســت

نفر از  کارگـران  ٢٢٠٠ مشارکت   
ـنـای جـاجـرم در   کـارخـانـه آلـومـی

. شـکـل مـجـمـع عـمـومـی اســت 
پروسه ھای موفق، کار در شـروع  
و پـایـان اعـتـصـاب تـوسـط و بـا  

نفر از  کارگـران  ٢٢٠٠ مشارکت   
کارخانه آلومینای جـاجـرم اتـخـاذ  

ـیـمـایـی و تـظـاھـرات،  .  شـده  راه پ
ــھــای   ــیــن کــنــکــرت خــواســت ــعــی ت
کارگران،  دست کشیدن از کـار  
و اعتصاب و رسیدن به توافقنامـه  

ـلـف  .  کتبی  ـنـھـا مـراحـل مـخـت ای
. شروع و پـایـان اعـتـصـاب بـودنـد 

مجمـع عـمـومـی و چـگـونـگـی  
ـروسـه   عملی کردن توافقات خود پ
 .   ای جدید در پایان اعتصاب است 

 

 در حاشیه اخبارکارگری
 نسان نودینیان  

 ! شروع اعتصاب
 !پایان اعتصاب

 

نفر از  ٢٢٠٠راه حل عملی تضمین توافقات و خواستھای اعتصاب ادامه مشارکت  
پروسه ھای موفق، .  کارخانه آلومینای جاجرم در شکل مجمع عمومی است کارگران

کارخانه  نفر از  کارگران٢٢٠٠کار در شروع و پایان اعتصاب توسط و با مشارکت  
راه پیمایی و تظاھرات، تعیین کنـکـرت خـواسـتـھـای .  آلومینای جاجرم اتخاذ شده

ایـنـھـا .  کارگران،  دست کشیدن از کار و اعتصاب و رسیدن به توافقنامه کتبـی
مجمع عمومی و چگونگی عملی کردن .  مراحل مختلف شروع و پایان اعتصاب بودند

  توافقات خود پروسه ای جدید در پایان اعتصاب است
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 اعتراضات 
 

 تجمع اعتراضی پرستاران  ــ تھران
ـیـمـارسـتـان ٧٠٠ :  آذر ٢٣  ـرسـتـاران ب ـر از پ ـتـی و    نف ھـای دول

ھایی چون تھران، اصفـھـان، مـازنـدران و    خصوصی از استان 
.  گیالن مقابل ساختمان ریـاسـت جـمـھـوری تـجـمـع کـردنـد 

ـرسـتـاران    تعدادی از شعارھایی که در پارچه نوشـتـه  ھـای پ

توجـھـی    بی »،  «عدالتی اعتراض داریم   ما به بی »بود شامل  
ــاران  ــوالن افــزایــش، مــھــاجــرت پــرســت . اســت ...  و  «مســئ

خواستھای پرستاران نیز شامل؛ اجرای قانون تعرفه گـذاری  
ـروی   ـی خدمات پرستاری، و خـواسـتـار تـوجـه بـه کـمـبـود ن

ـلـف کـادر    ھـا و بـخـش   پرستاری در بیمـارسـتـان  ھـای مـخـت
 .پرستاری شدند 

 
 تجمع  اعتراضی پرستاران ــ  مشھد

ـتـی و    تجمع ھمزمان با پرستاران بیمارستان :  آذر ٢٣  ھـای دول
ھایی چون تھران، اصفـھـان، مـازنـدران و    خصوصی از استان 

ـیـش از   ـر از دانشـجـویـان  ١٠٠ گیالن در تھـران تـجـمـع ب ـف ن
ـیـن بـودن دسـتـمـزدھـا،   ـراض پـای پرستاری در مشھد در اعـت

پرستاران با در دست داشتن پـالرکـاردھـایـی بـا  .  برگزار شد 
ـم "مضمون   ـی ـرداخـت ھسـت ،  " ما خواستار برقراری عدالت در پ

،  " اگر پرستار نباشد تامین سالمت بیمار بسیار دشوار اسـت " 
از مسئوالن دانشگاه و وزارت بھداشت و درمان خواسته شـده  

در این تـجـمـع  .  تا وضعیت حقوقی پرستاران را سامان دھند 
ـرسـتـار     ٥ پرستاران مھلت عملی شدن خـواسـتـھـا را  روز پ

ـیـه .   اسفند اعـالم کـرده انـد  ـیـان ـرسـتـاران در ب ای ضـمـن    پ
ھای وزارت بھداشت و درمان مـراتـب    عدالتی   اعتراض به بی 

ھمراھی و حمایت خود را از برادران و خواھـران ھـمـکـار در  
ـنـد  مـا خـواسـتـار    -١ :  تجمع امروز بیان کرده و اعالم داشـت

ـرسـتـاری بـا   اجرای بی قیدو شرط قانون تـعـرفـه گـذاری پ
ـم  ـی . تعیین ضریب عملکرد عادالنه در حد عرف جھانی ھست

ـرداخـت   -٢  ـم بـه    ما خواستار اجرای عـدالـت در پ ـی ھـا ھسـت
ـر   ـراب طوری که حداکثر اختالف پرداخت بین تیم درمان سه ب

ھای شگفت آور    ما خواستار توقف فوری واریزی   -٣ . باشد 
ـم اگـر   مرحله سوم طرح تحول نظام سالمت ھستیم و معتقـدی
ـران   ـری اصـالح نشـود آسـیـب جـب ـراب این شکاف چند صـدب
ـم سـالمـت   ـی ناپذیری به اقتصاد مردم، بیماران و کارکنـان ت
وارد خواھد کرد و اگر اجرایـی شـود دیـگـر آب رفـتـه بـه  

ـیـه و    -٤ .  جوی باز نخواھد گشت  ـب ـن ما ھر گونه تھدید، ت
تبعید پرستاران و ھر یک از اعضای تیم درمان را کـه در  

ـم   جھت پیگیری حقوق صنفی باشد محکوم مـی  ـی  -٥ .   کـن
روز پرستار روز میعاد بعدی ماست ما بـه دوسـتـان تـا روز  

ـرسـتـاران را    دھیم تا خواسته   پرستار مھلت می  ھای به حـق پ
جامع عمل بپوشانند و این ھمان فرصت دو ماھه مورد نـظـر  

ـیـز  . وزارت است  بدیھی است راھکارھای قانونی دیـگـری ن
تواند در دستور کار قرار بگیرد از جـمـلـه آن عـمـل بـه    می 

وظایف در حد قانون اگر قرار باشد پروسیجرھای مشـتـرک  
بین پزشک و پرستار را تنھا پزشک بگیرد پس بایـد خـود  

ــه مصـوب پـایـانـی تـجـمــع    -٦ .  انـجـام دھــد  ـی ـیـان مـا از ب
ھای دیگر حمایـت کـرده و    ھمکارانمان در تھران و شھرستان 

ـران را تـا حصـول بـه   ـرسـتـاران ای ـر جـامـعـه پ ـیـشـت اتحاد ب
ھایمان که چیزی جز اجرای عدالت و رعایت حقـوق    خواسته 

 .مردم و کارکنان سالمت نیست را خواستاریم 
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان نساجی 
 مازندران 

 نفر از کارگران بازنشسـتـه کـارخـانـه  ١٠٠ بیش از  :  آذڕ ٢٣ 
ـرداخـت حـقـوق و  » نساجی مازندران در اعتراض به عـددم پ

ـران   مزایا در تھران  مقابل ساختمان مرکزی بانک مـلـی ای
بـانـک  .  واقع در در خیابان فردوسی تـھـران تـجـمـع کـردنـد 

خـواھـد    ملی به عنوان سھامدار اصلی نساجی مازندران می 
ـیـارد  ٨٣  ھکتاری به ارزش  ١٥ با خرید قطعه زمینی   ـل  مـی

بـا وجـود آنـکـه  .  تومان مطالبات کارگران را پرداخت کـنـد 
ھمه مراحل ثبت این زمین به نام بانک مـلـی انـجـام شـده  

 .است اما ھنوز پولی به کارگران پرداخت نشده است 
ـراضـی کـارگـران  ٢٤ در   آذر یک روز بـعـد از تـجـمـع اعـت

طـی مـذاکـره و   «نسـاجـی مـازنـدران »بازنشسته کارخانـه  
ـرار شـد   ـنـد ق توافق با معاون حقوقـی بـانـک مـلـی داشـت

پرداخـت  )  یکم دی ماه (  حداکثر تا پایان ماه جاری   مطالبات 
 .شود 

 «نخ پارسیلون» تجمع بازنشستگان کارخانه 
 خرم آباد

 «نخ پارسیلون »پنجاه نفر از بازنشستگان کارخانه  :   آذر ٢٣ 
ـلـون   خرم آباد در اعتراض به تعلل مالکان این کارخانه پارسـی

شـان، در مـقـابـل    در خصوص پرداخت سنوات بازنشـسـتـگـی 
 کـارگـر  ١٣٥ کل سنـوات  .  استانداری لرستان تجمع کردند 
 میلیون تومـان اسـت کـه  ٢٠٠ بازنشسته این کارخانه حدود  

ـیـش از    سـال از بـازنشـسـتـگـی  ٤ این رقم بعد از گذشت ب
کارگران و کاھش شدید ارزش پـول مـلـی ھـنـوز بـه آنـان  

 .پرداخت نشده است 
 

ھای  تجمع اعتراضی کارگران شرکت
 چھارگانه سرمایه گذاری سبز

ـر از  کـارگـران شـرکـت ١٠٠ : آذڕ ٢٣  ـف ھـای چـھـارگـانـه    ن
سرمایه گذاری سبز در اعتراض به عدم پرداخت شـش مـاه  

ــن شـرکـت تـجـمــع کـردنـد  در  .  دسـتـمـزدھــا  در مــحـل ای
ھای چھارگانه سرمایـه گـذاری سـبـز کـه شـامـل    شرکت 

مـجـتـمـع  »،  «کشـت و صـنـعـت مـھـابـاد »ھـای    کارخانـه 
و   «مجتمع ھما مرغ مھاباد »،  «دامداری و صنعتی مھاباد 

ـر  ٢٠٠ شـود نـزدیـک بـه    مـی  «سردخانه زمزم مھاباد » ـف  ن
در حال حاضر تمامـی ایـن کـارگـران شـش مـاه  .  اند   شاغل 

دستمزد و ھشت ماه حق بیمه پرداخت نشـده سـال جـاری را  
 کـارگـری  ١٤٤ کارفرما ھنوز بـا  .   از کارفرما طلبکارند 

انـد    که از ابتدای سال جاری تاکنون به تـدریـج اخـراج شـده 
 .تسویه حساب نکرده است 

 
تجمع اعتراضی خانواده ھای فعالین 
 -کارگری بازداشت شده اخیر سنندج 

انتقال ریبوار عبدالھی به قرنطینه زندان 
 مرکزی سنندج

ـر  :  آذر ٢٣  خانواده ھای فعالین کارگری بازداشـت شـده اخـی
ـنـدج دسـت بـه تـجـمـع   ـری سـن سنندج در مقابل سـتـاد خـب

ـراضـی زدنـد وخـواھـان آزادی آنـھـاشـدنـد  ــن  .  اعـت ـنـابـھـمـی ب
ـری  "  ریبوار عبدالھـی " گزارش،ھمسر و خواھر   وارد سـتـادخـب

ـبـوار   شدند وبه آنان اعالم شد کـه ایـن فـعـال کـارگـری ری
ـقـال داده   ـت ـنـدج ان عبدالھی را به قرنطینه زندان مرکزی سـن

 .اند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 تجمع اعتراضی کارگران رنگین فام
تولیـد  ( نفر از کارگران شرکت رنگین فام سنندج  ١٥ :  آذر ٢٠ 

ـلـی اجـبـاری  ) کننده ی کودھای شیمیایی  ، به دلیل تعـطـی
واحد تولیدی خود، که منجر به بیکاری تمامی کـارگـران  
مشغول به کار در آن شـده اسـت، در مـقـابـل اسـتـانـداری  
کردستان دست به تجمع اعتراضی زده، و خواستار بازگشـت  

 .به کار خود شدند 
 

نفر از کارگران کارخانه ٢٢٠٠پایان اعتصاب 
 آلومینای جاجرم

ـرای  :  آذر ٢٠  اعتراضات کارگران کارخانه آلومینای جاجرم ب
ـبـه  ٢٧ افزایش دستمزد از صبح روز    آبان ماه تا روز یـکـشـن

 آذر ادامه داشت که با پادرمیانـی فـرمـانـدار، اعضـای  ١٨ 
ـنـا   شورای تامین ،اعضای شورای شھر و مدیر عامل آلومی

و دادن قول ھایی در راسـتـای حـل حـقـوق واریـزی پـایـان  
این توافـق نـامـه در حضـور دادسـتـان، فـرمـانـدار،  .   یافت 

ـنـا و شـواری شـھـر در   شورای تامین، مدیر عامـل آلـومـی
 .مسجد آلومینا به طور رسمی اعالم شده است 

 
 پایان اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق 

در استان یزد اعتصاب پنـچ روزه کـارکـران مـعـدن  :  آذر ٢٠ 
آذڕ  ١٥ ایـن اعـتـصـاب در روز  .  کوشک بافق پایان یافت 

ـرداخـت حـقـوق و  ٢٠ شروع شد و    آذر در اعتراض به عـدم پ

مزایا، با مداخله  فرمانداری و اداره کار شھرستان بـافـق در  
ــوق   ـرداخــت حـق ــا کـارفــرمـا و دریـافـت وعــده پ مـذاکـره ب

 آذر، کار در این معدن را در نوبت کـاری  ٢٦ شان تا    معوقه 

در سومیـن روز اعـتـصـاب،  .  صبح پنج شنبه از سر گرفتند 
 روز حـقـوق  ٩٠  ماه از  ١ کارگران از مدیریت معدن پرداخت  

ترین مطالبات کارگران معـدن    عمده . معوقه را تحمیل کردند 
بندی مشـاغـل، تـوجـه بـه    کوشک بافق اجرای طرح طبقه 

مسائل رفاھی و رعایت نکات ایمنی و بھداشتی در محـل  
ـلـه و تـونـل، حـق   معدن، پرداخت حق سختی کـار و حـق پ

ـیـت    جذب سرب و ھزینه  ـرخـورداری از امـن ھای غـذایـی، ب
ـفـاده از   شغلی و افزایش مدت قراردادھای منعقده، عدم است

ھای فرسوده در معدن و ھمچنین اسـتـانـدارد سـازی    دستگاه 
ھای برق و آب و تھویه و نامناسـب بـودن امـکـانـات    سیستم 

خانه بھداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مـواردی  
ـیـن کـارگـران خـواھـان  .  از این دست عنوان شده بود  ھمـچـن

رسیدگی کارفرما به وضعیت پرداخت دیه  دو کـارگـر ایـن  
معدن که سال گذشته در حین کار در ایـن مـعـدن کشـتـه  

 .شده بودند، ھستند 
تجمع زنان پناھنده افغانستانی مقابل دفتر 

 کمیساریای سازمان ملل در تھران
نفراززنان پناھنده افغـانسـتـانـی مـقـابـل  ٢٠٠ بیش از  :  اذر ١٧ 

ـراض   دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در تھران در اعـت
به افزایش شـھـریـه ھـای اجـبـاری دانـش آمـوزان مـھـاجـر  

: یکی ازتجمع کنند گـان گـفـت .  افغانستانی تجمع نمودند 
ـرورش  ,  اخیرا و در سال تحصیلی جاری   وزارت آموزش و پ

شھریه دانش آموزان پناھنده را در مـقـایسـه بـا  , دولت ایران  
ـر  ٣ سال قبل   برابر افزایش داده و دانش آموزان را مـلـزم بـه پ

ـلـغ   ـرسـتـان مـب ـی ـلـی دب ـرای مـقـطـع تـحـصـی داخت شھریه ب
ـتـدای  ٣٣٠٠٠٠ راھنمای   , ھزار تومان  ٣٦٠٠٠٠  تومان و اب
 . نموده است ٣٠٠٠٠٠ 

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان کارخانه نخ 

پارسیلون خرم آباد مقابل استانداری 
 !لرستان

ـلـون خـرم آبـاد  :  آذر ١٨  کارگران بازنشسته کارخانه نخ پارسی
 سال مطالبات معوقه در مقابل سـاخـتـمـان  ٤ در اعتراض به  

ـر از کـارگـران  ١٣٥ .  استانداری لرستان تـجـمـع کـردنـد  ـف  ن
 تـا  ٨٩ بازنشسته کارخانه نخ پارسیلون خرم آباد که از سـال  

ـرداخـت     به مرور بازنشستـه شـده ٩٢   مـاه  ١٨ انـد بـا عـدم پ
 سال عدم پرداخت سنوات پـایـان  ٤ حقوقھای پرداخت نشده و  

 .کار، عیدی و پاداش روبرو شده اند 
  

 !تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی کارون
 نفر از کارگر پتروشیمی کـارون، درپـی عـدم  ٢٠٠ :  آذر ١٩ 

اجرای وعده کارفرما مبنی برافزایش دستمـزد در روزھـای  
ـرگـزار کـردنـد )  آذر ١٨  و  ١٧ (    ١٩ و  .   اجتماع اعتراضی ب

آذر با وعده مجدد کارفرما جھت پرداخت افـزایـش مـزد تـا  
ــد  ـراض خــاتـمــه دادن ــن اعــت ــه ای ــه آیــنـده ب ـت کـارگــران  .  ھـف

ـیـز بـابـت دریـافـت   ـیـش از ایـن ن پتروشیمی کـارون کـه پ
ھـای    دستمزدی کمتر از دستمزدھای رایج در سایر کـارگـاه 

ـتـی   مشابه منطقه ویژه پتروشیمی ماھدشـت اعـالم نـارضـای
گویند به موجـب تـوافـقـی کـه در تـاریـخ    کرده بودند، می 

ـران ایـن مـجـتـمـع   پنجـم مـھـرمـاه مـیـان کـارگـران و مـدی
ھا به عمل آمـد    پتروشیمی در خصوص نحوه افزایش دستمزد 

ھا از زمان پرداخت حـقـوق مـھـرمـاه بـه    قرار بود که دستمزد 
 ھزار تومان برای ھـر کـارگـر افـزایـش  ٣٠٠  تا  ٢٠٠ میزان  

 .یابد 
 
 

 تجمع کارگران پست برق تھران
ـراض    کارگران شرکت برق منطقه :  آذر ١٨  ای تـھـران در اعـت

به محروم شدن از  مزایای شـغـلـی در مـقـابـل سـاخـتـمـان  
ــد  ــجــمــع کــردن ــس شــورای اســالمــی ت ــکــی از  .    مــجــل ی

ـر    تجمع  کنندگان در تشریح جزئیات مشـکـالت خـود و سـای
ـررات  ٧٠٠ ما حدود  :  ھمکارنش گفت   نفریم که مطـابـق مـق

ـیـت   ـراتـور مسـئـول کار و تامـیـن اجـتـمـاعـی بـه عـنـوان اپ
ھای برق را برعھده داریم، با وجود آنـکـه در    نگھداری پست 

ـیـمـه شـده سـازمـان   شغل سخت و زیان آور اشتغال داریم و ب
تامین اجتماعی ھستیم اما این سازمان ھمه ما را مشـمـول  

کند و بـا بـازنشـسـتـگـی    قانون خدمات کشوری تلقی می 
 .کند   پیش از موعد ما موافقت نمی 

 تجمع سه روزه کارگران یاس در خرمشھر
ـراردادی صـنـایـع  ٣٥  کارگر رسمی و  ٥٠ :  آذر ١٧   کارگر ق

ـلـی کـارخـانـه   بھداشتی یاس که دوسال پیش به دلیل تعطـی
. انـد   ماه گذشته ھیچ دستمزدی نگرفتـه ٣٢ اند در    بیکار شده 

شان ظرف دو سـال گـذشـتـه، ،عـدم    در اعتراض به بیکاری 
ـرداخــت نشـده  مــقـابـل سـاخــتـمــان   ــوقـھـای پ ـرداخـت حـق پ

 .فرمانداری شھرستان خرمشھر تجمع کردند 
 

تجمع ساکنان مسکن مھر بارفیکالی 
قائمشھر دراعتراض نداشتن آب، برق و 

 !گازدرمنازلشان
ساکنان مسکن مھر بارفیکالی قائمـشـھـر مـقـابـل  :  آذر ١٨ 

در این تـجـمـع خـواسـتـار  .  استانداری مازندران تجمع کردند 
ـنـده  .  تامین آب، برق و گاز منازلشان شدند  افراد شرکت کن

ـیـد مسـکـن   در این تجمع با بیان اینکه حدود یک سال کـل
ـم ولـی ھـنـوز    مھر بارفیکالی قائمشھر را تحویل گـرفـتـه  ای

ـرار   ـرق امکانات آب، برق و گاز در واحدھای ایـن مسـکـن ب
نشده است، خواستاررسیدگی به خواستشان و پـاسـخـگـویـی  

 . مسئوالن استانی شدند 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کارگران معدن کوشک بافق 
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 گزارش  
 

 قیمت طالی سیاه و بودجه دولت روحانی
بـودجـه  .  دالر رسـیـد ٣٠ قیمت نفت به بشکه ای به  قیمـت  

 دالری  ٧٠ سال آینده دولت یازدھم روحانی  نفت بشکه ای  
ـیـمـت طـالی   را تجویز کرده اند که صدای پای سـقـوط ق

 . دالر شنیده می شود ٤٠  تا  ٣٠ سیاه به بشکه ای  
 

 اخراج بدلیل اعتراض
نفر از کارگران نقاش شـاغـل در مـنـطـقـه  ٢٠ دراوایل آذرماه  

ـراض  ٤ ویژه عسلویه به عدم پرداخت   ماه دستمزدھایشـان اعـت
دو ھفته پیش، کارگران معترض تـوسـط کـارفـرمـا  .  کردند 

طـبـق  .  انـد   وادار به امضای برگه تسویه حساب و اخراج شده 
اظھارات کارگران، این اخراج پس از آن صورت گرفته اسـت  
ـبـات   که کارگران نقاش در اعتراض به انباشته شـدن مـطـال

شوند و در واکـنـش از    مزدی خود به پیمانکار معترض می 
ـرگـه تسـویـه حسـاب    سوی پیمانکار برای ھمـگـی آن  ھـا ب

 .شود   صادر می 
 

 نام  ھای بی رواج بیمه
ـیـدی، سـاخـتـمـانـی،    ھای بی   رواج بیمه  نام در واحدھای تـول
ـر  ...خدماتی و  ـقـی ب ـرات عـمـی ـی ، در میان کارفرمایان تـاث

در  .  انـد   افزایش آمار حوادث شغلی کارگران در ایران داشـتـه 
ھای پیشرفته صنعتـی ، آمـار حـوادث    حالی که در کشور 

ـران    شغلی ساالنه کاھش می  یابد آمار حوادث شغـلـی در ای
مثال؛ حوادث حـیـن کـار  . کند   سال به سال افزایش پیدا می 

 درصـد از کـل  ٣٢ ،  ٨٢ ھای ساختمانی در سال    در کارگاه 
شد در حالی کـه ھـم اکـنـون،    حوادث شغلی را شامل می 

ـفـاده از  .  گیرد    درصد  را در بر می ٤٨  تا زمـانـی کـه اسـت
ـرویـج    ھـای بـی    ھمان بیمه     ھای مسئولیت مدنی یا   بیمه  نـام ت
شود، کارفرمایان به جای آنکه بر ایمنی کـارگـرانشـان    می 

ـیـمـه  ـفـکـر ب ای    نظارت مستمر داشـتـه بـاشـنـد بـه سـمـت ت
ـیـمـه .  روند   می  ھـا مـثـال بـه    کارفرمایان با استفاده از ایـن ب

خرند و اگـر در یـک حـادثـه    نام می    نفر بیمه بی ١٠ تعداد  
ـیـمـه  ١٠ شغلی تا سقف    کارگر جانشان را از دست بدھنـد ب

اول  »ھمـه جـا شـعـار  .  کند   پرداخت می )  دیه (خسارتش را  
شـود امـا  درصـورتـی کـه    سر داده مـی  «ایمنی بعد کار 

ـفـاق  ...   ای در یک واحد صنعتی، ساخـتـمـانـی و   حادثه  ات
بیافتد تا یکی دو ھفته در رابطه با مسائل ایـمـنـی سـخـت  

شود و بعد از ایـن مـدت، ھـمـه چـیـز بـه روال    گیری می 
بـخـشـی ازیـک گـزارش  .  گـردد   عادی و سـابـق بـاز مـی 

 آذرایلنا ٢١ مورخ 
 

تأمین اجتماعی در مریوان و سروآباد حتی 
 یک درمانگاه ندارد

ـیـش از     در شھرستان   ھـزار  ١٦٠ ھای مریوان و سروآباد با ب
نفر جمعیت  یک درمانگاه تامین اجتماعـی عـادی وجـود  

 .ندارد 
 

کارگرانی که در معرض خطر بیشتری برای 
 سرطان ھستند

 درصـد  ٥ متخصص تغذیه در امور سرطان با اشاره به اینکه  

ـیـل عـوامـل   ـیـشـرفـتـه بـه دل سرطان در جوامع صنعتی و پ
کارگران نقاشی، رنگرزی و آرایشـگـری  :  شغلی است گفت 

ـنـد  ـرای سـرطـان ھسـت ـری ب ـیـن  .   در معرض خطر بیـشـت اول
گزارش در زمینه وجود ارتباط بین سرطان و تماس شـغـلـی  

 و زمانی منتشر شد که متوجـه شـدنـد سـرطـان  ١٨ در قرن  
کـردنـد    ھای بخاری تمیز مـی   پوست در افرادی که دودکش 

ـنـد   و سرطان مثانه در کارگرانی که با رنگ تـمـاس داشـت
سرطان شغلی اغـلـب مـوارد  .  ارتباط معناداری داشته است 

ـم    در ریه ایجاد می  شود البته مواردی نیز در پوست، سـیـسـت
ھای بینی نیز دیده شده است مـثـال  بـعـضـی    ادراری و حفره 

مشاغل مثل نقاشی، رنـگـرزی و آرایشـگـری در مـعـرض  
نکته مھم این است کـه  .  خطر بیشتری برای سرطان ھستند 

زا در کشورھای در حال توسعـه    تماس شغلی با مواد سرطان 
ـیـشـرفـت صـنـعـتـی رو بـه افـزایـش اسـت چـون   به دلیل پ

ـرایـمـن، کـارگـران    ھای کوچک، ساختمان   کارگاه  ھای غـی
ھای مـحـافـظ،    آموزش ندیده و تجھیزات ایمنی مانند لباس 

 .به راحتی در دسترس نیستند ... تھویه، دستکش و  
 

 یکه تازی کارفرما 
ـریـن نـویـن »نفر از کارگران صـنـایـع غـذایـی  ٢٠٠  در   «شـی

ـرداخـت حـق   ـرارداد، عـدم پ سـمـنـان از اجـرا نشـدن عـقـد ق
ــانــه، مــرخصــی و   کــاری   اضــافــه  ... ھــای عــادی و شــب

گویند کارفـرمـای ایـن کـارخـانـه    کارگران می .  معترضند 
تولید کیک و کلوچه در بدو استخدام با آنان قرارداد یـک  
ـیـن طـرفـیـن   ـبـی ب ماھه امضا کرده و پس از آن قرارداد کت

حـق   «شیرین نـویـن »ھمچنین کارفرمای  . امضا نشده است 
اضافه کاری کارگران را از تیر ماه سـال جـاری بـه طـور  

یکی از کـارگـران  .  کامل به کارگران پرداخت نکرده است 
این کارخانه در تشریح مشکالت خود و ھمکارانش توضیـح  

ـرای  :  داد  ـیـد مـحـصـوالت، ب ـردن تـول ـرای بـاال ب کارفرما ب
.  تعریف کـرده اسـت   کارگران ھر نوبت کاری اضافه کاری 

ھـای اجـبـاری کـه    ھا و شب کاری   اما بابت اضافه کاری 
ـم   دھیم حق شیفت را به طـور کـامـل نـمـی   انجام می  ـری . گـی

ایـن  .  دھـنـد   ھمچنین در تعطیالت رسمی حقوقی به ما نمـی 
کارگران ھر ھفته به صـورت  :  کارگر شیرین نوین ادامه داد 
ـفـت  .  کنند   چرخشی شیفت عوض می  کـارگـران یـک شـی

ممکن است بجای یک ھفته شیفت شب کاری در یـک  
ـر اسـاس  . ماه، دو شیفت شب کاری انجام دھند  کارفرمـا ب

ــجـام داده مـی  ــا کـارگــران ان ــی کــه ب ــه    تـوافـق ــی ب ــایسـت ب
انـد صـد ھـزار    کارگرانی که یک ھفته شب کـاری کـرده 

ـتـه   تومان حق شیفت پرداخت کند و به کارگرانی که دو ھف
 ھزار تومـان  ٨٠ اند باید مبلغ یکصد و    شب کاری انجام داده 

ـفـت .  حق شیفت بپردازد  ھـای    از تابستان سال جاری حـق شـی
کارگرانی که دو ھفته شیفت شب کـاری اجـبـاری انـجـام  

اند به طور کامل پرداخت نشده است و بجای یکـصـد و    داده 
ـرداخـت شـده اسـت ١٠٠ ھشتاد ھزار تومان،   .  ھزار تـومـان پ

فعالیت مداوم این کارگران در شیفت شب معضالت روحـی  
و جسمی زیادی برایشان ایجاد کرده اسـت بـه طـوری کـه  

ـنـد    خوابی   بی  ـتـوان ـرخـی کـارگـران ن ھای مداوم باعث شده ب
تمرکز الزم را در حین کار با دستگاه و سایر مـاشـیـن آالت  

تـوانـد بـه طـور    ایـن مـوضـوع مـی .  صنعتی داشته بـاشـنـد 
کـارگـران اگـر از  .  ناگھانی خطرناک و حادثه سـاز بـاشـد 

ـیـن مـی   مرخصی  . رود   شان استفاده نکنند این مرخصی از ب

ـنـد در مـواقـع    این در حالی است کـه کـارگـران نـمـی  تـوان
ـفـاده کـردن از  .  ضروری از حق مرخصی استفاده کننـد  اسـت

مرخصی ماھانه منوط به موافقت سرپرست تولید است کـه  
ـبـل اطـالع داده شـود  در صـورت  .  آنھم باید از یک مـاه ق

استفاده از مرخصی بدون اطالع نیز کارگر خـاطـی اسـت و  
 . شود    ھزار تومان کسر می ٤٠ از حقوق وی  

 
 ٢٠٠تأخیر چندین ماھه در پرداخت حقوق 

 ھای سرمایه گذاری سبز کارگر شرکت
  ٢٠٠ تاخیر چندین ماھه در پرداخـت حـقـوق حـدود  :  آذر ١٨ 

ـراسـاس ایـن  .  ھای سـرمـایـه گـذاری سـبـز   کارگر شرکت  ب
ــوســط   ــن کـارگــران ت گـزارش،عــدم پــرداخـت حــق بــیـمــه ای
ـیـن عـدم   کارفرمابه سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی وھـمـچـن
ھمکاری سازمان تامین اجتماعی در تمدیـد و یـا تـجـدیـد  

ـیـکـاری و    دفترچه  ـیـمـه ب ـراری ب ـرق ھای درمـانـی و یـا ب
ھمچنین بازنشستگی معضل کارگران را دو چـنـدان کـرده  

ھای چھـارگـانـه سـرمـایـه گـذاری سـبـز بـه    شرکت .  است 
ھای کشت و صـنـعـت مـھـابـاد، مـجـتـمـع دامـداری و    نام 

صنعتی مھاباد، مجتمع ھما مرغ مھاباد و سـردخـانـه زمـزم  
ـر وابسـتـه   مھاباد زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری غـدی

 و در راسـتـای  ٨٦ به بانک صادرات ایران بوده که در سال  
 قانون اساسی به بخش خصـوصـی واگـذار  ٤٤ اجرای اصل  

 .شده است 
 

  حقوقھای پرداخت نشده
 

 ١٥٠عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه 
 کارگر

کارفرمای کارخانه قند کامیاب در خمینی شھر اصـفـھـان  
با وجود حجم باالی تولید از پرداخت دو ماه حقـوق مـعـوقـه  

ـیـدی خـودداری  ١٥٠ نزدیک بـه    کـارگـر ایـن واحـد تـول
 .کند   می 

 اخراج و بیکارسازی 
 

  کارگر١٤٢اخراج 
ھای چھارگانـه سـرمـایـه گـذاری سـبـز بـه    شرکت : آذر ١٩ 
ھای کشت و صـنـعـت مـھـابـاد، مـجـتـمـع دامـداری و    نام 

صنعتی مھاباد، مجتمع ھما مرغ مھاباد و سـردخـانـه زمـزم  
 به بخش خصوصی واگذار شدند کـه در  ٨٦ مھاباد در سال  

 کـارگـر در ایـن چـھـار شـرکـت  ٦٠٠ آن زمان نزدیک به  
 شمار زیادی از کـارگـران  ٨٦ از سال  . مشغول به کار بودند 

ھای چھارگانه سرمایه گذاری سبز به تدریج اخـراج    شرکت 
شدند اما به طور خاص کارفرما از خـرداد مـاه امسـال تـا  

اخــراج  .   کـارگـر را اخـراج کــرده اسـت ١٤٢ امـروز حـدود  
کارگران این مجموعه اقتصادی ادامه دارد و کارفرمـا ھـر  

 .کند   ھفته تعداد بیشتری از کارگران را اخراج می 
 

 کارگر٥٧اخراج 
ـرار دادی کـارخـانـه  ٥٧ :  آذڕ ١٩  ھـای    فـرآورده » کـارگـر ق

تزریقی و دارویی ایران واقع در شھرستان ری طـی دو مـاه  
یـکـی از  . گذشته پس از اتمام قرارداد کارشان اخراج شـدنـد 

ـقـی و    شرکت فرآورده :  کارگران بیکار شده گفت  ھـای تـزری
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 کـارگـر را اخـراج و بـازخـریـد  ٦٥ دارویی ایران در حـالـی  
ـیـد    خدمت کرده که مرتبا خود را یکی از بـزرگ  ـریـن تـول ت

ـقـی در سـطـح کشـور مـعـرفـی   کننـدگـان داروھـای تـزری
ـیـز بـعـد از اخـراج کـارگـران  .  کند   می  مدیر این کارخانه ن

قرادادی، به عنوان مدیر نمونه کار آفرین در شھرسـتـان ری  
 .انتخاب شد 

 
 ناامنی محیط کار 

 
 کارگر خدماتی به شدت مصدوم شد 

یکی از کارگران خدماتی شاغل در دانشـگـاه آزاد تـھـران  
 .مرکز، بر اثر سقوط از ارتفاع به شدت مصدوم شد 

 ساالنه یک ھزار حادثه کارگری در قم رخ می دھد 
سـاالنـه  :  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی قـم :  آذر ١٨ 

ـرای   بیش از یک ھزار حادثه ناشی از کار در این اسـتـان ب
 .کارگران مشاغل مختلف رخ می دھد 

  
 ریزش آوار جان یک کارگر را گرفت

درپارک قیطریه یک کارگرساختمانی بدنبال فـرو  :  آذر ١٩ 
 .ریختن آوار بر رویش جانش راازدست داد 

 
ریزش خاک در پروژه قطارشھری مشھد، 

 جان یک کارگر را گرفت
یـک  :  مدیر پروژه خط دوم قطـار شـھـری مشـھـد گـفـت  

ـروژه خـط دوم قـطـارشـھـری   کارگر حین عملیات حفاری پ
 .مشھد بر اثر ریزش توده خاک جان خود را از دست داد 

 
کارگر شھرداری زنجان حین انجام وظیفه 

 براثر برخورد خودرو جان باخت
ـر   ـفـه ب کارگر شھرداری زنجان صبح ھنگام حین انجام وظـی

 .اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید جان باخت 
 

 کارگران 
 

احضار و بازجویی مجدد بھنام از سوی 
 مسئوالن  زندان گوھر دشت

ھـای شـریـف و    ھای کـارگـری ، انسـان   کارگران ، تشکل 
ھــمــانــگــونــه کــه  !  آزاده 

ــام   ـن ــھ ــد ب ـی ــع ھســت مـطـل
  ١٢ ابراھیم زاده از تاریخ  

آذرماه در اعتصاب غـذا  
ـرد و ھـمـیـن   ـب به سر می
امر باعث وخامـت حـال  

ــام شــده ،    جسـمــی  ـن ــھ  ب
 آذر  ١٧ بھنام در تـاریـخ  

 روز بعـد از  ٥     ماه یعنی 
ـــصـــاب غـــذا بـــه   ـت اعــ
حفاظت زندان احضـار و  

  ١٧ ھـای    مورد بازجویی مجدد قرار گرفت ھمچنین در روز 
ـنـد  ١٨ و    آذر ماه به بھداری زندان احضار شد و از او خواسـت

که اجازه دھد تا به او سرم وصل شد اما بھنام به مسـئـوالن  
 آذر مـاه ھـم کـه  ١٩ بھداری اجازه این کار را نداد و روز  

مجددا او را به بـھـداری احضـار کـردنـد بـھـنـام دیـگـر بـه  
بھنام روز گذشتـه ضـمـن تـمـاس  .  بھداری ھم مراجعه نکرد 

 آذر  ٢٨ تلفنی که با خانواده خود دشت اعالم کرد اگـر تـا  
ـنـد    ماه مسئوالن زندان با خواسته  ھای بھنـام مـوافـقـت نـکـن

ـتـه  .  بھنام دست به اعتصاب غذای خشک خواھد زد  کمـی
دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محکومیت این حرکت ضـد   

  مسـئـوالن زنـدان گـوھـر دشـت    کارگری و ضد  انسـانـی 
ـم زاده   خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بھنام ابراھـی

 .    کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است   و کلیه 
  

بازداشت ریبوار عبداللھی، فعال کارگری و 
 عضو کمیته ھماھنگی

ــه   ــب ــده روز چــھــارشــن ــه گــزارش رســی  ریــبــوار  ١٩/٩/٩٣ ب
ـرای   عبداللھی، فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگـی ب
کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری، در ادامـه ی  

ـر   ــ ــای وارده ب ــارھ فش
ــن کــارگـری و   ـی فـعــال
ـــه   ـت ــ ـی اعضـــای کـــمــ
ــھــر   ــی ش ــگ ــاھــن ــم ھ
سنندج، پس از تـمـاس  
ـروھـای   ـی ھای مکرر ن
اطالعاتی و درخواسـت  
ـــاره ای از   ـرای پ ــ ب
توضیحات به اداره ی  
ـنـدج   اطالعات شھر سـن
مراجـعـه و بـالفـاصـلـه  
بازداشت گـردیـد و تـا  

زمان ارسال این خبر ھنوز ھیچ اطالعی از وضعیت و اتـھـام  
الزم به ذکـر اسـت زمـانـی  .  وارده به او در دست نمی باشد 

ـنـدج مـراجـعـه   که خانواده نامبرده به اداره ی اطالعـات سـن
کرده و پیگیر وضعیت وی شدند مامورین بـه خـانـواده اش  
اعالم کرده اند که این اداره وی را آزاد کرده است و حـتـمـا  
. با مشکلی مواجه شده است که دوباره دستگیر شـده اسـت 

ھمچنین روز چھارشنبه فرزاد مرادی نیـا یـکـی دیـگـر از  
ـر،   اعضای بازداشتی کمیته ھماھنگی طـی روزھـای اخـی
ـقـه ای، از وضـعـیـت   ـی ـنـی یـک دق ـف طی یک تماس تل

ـتـه  .  نامشخص خود با خانواده اش صحبت کرده اسـت  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ـیـح   ـب ـق ضمن محکوم نمودن بازداشت ریبوار عبداللـھـی، و ت
ـتـه   ھرگونه فشاری به فعالین کارگری و اعضای این کمی
توسط عوامل سرمایه، خواھان پایان بخـشـیـدن بـه تـمـامـی  
سیاست ھای کارگر ستیزانه ی ارگان ھای سرمایه سـاالر  
بوده، و آزادی بدون قید و شرط فعالین کارگری و سیـاسـی  

ـتـه ھـمـاھـنـگـی  .. را در اسرع وقت خواستار می باشد  کمـی
 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
ما نباید اجازه بدھیم از باالی سرمان 

 دستمزدھایمان را تعیین کنند
ـر سـر  : حسن محمدی  ھمیشه در خالل این ماھھا صحبـت ب

دستمزد ھـای کـارگـران بـوده اسـت و در طـول سـالـھـای  
ـریـده انـد و خـودشـان   گذشته ھمیشه و ھمیشه  خـودشـان ب

ـنـدگـی  .  دوخته اند  با جمع ھائی که اصال ھیچـکـدام نـمـای
ـنـد  ـر سـر مـیـز  .  کارگران را نمی کـن بـه اسـم کـارگـران ب

ـنـدگـان   کـارفـرمـایـان ونـمـای
ــد و   ــن ــن ــی نشــی ــت م دول
دسـتـمــزد ھـای شـرم آوری  
تعیین می کنند و در پایـان  
ـریـک مـی   ـب به ھمدیگـر ت
ـنـد   گویند و شـادی مـیـکـن
ــــد   ــــه ان ـت ــــوانســـ کــــه ت

 در  ١٥  تـا  ١٠ دستمزدھای زیر خط فقر را تعیین کنند و  
صد به فقر کارگران افزوده اند و ھزاران تـوجـیـه و تـعـریـف  
ـم  ـیـن کـرده ای . که مـا دسـتـمـزد ھـای کـارگـران را تـعـی

ـنـد   ـنـد مـیـدان کارگرانی که در این کشور زندگی می کـن
 روز ھم نـمـی شـود  ٥ که با این دستمزدھای شرم آور حتی  

ـنـد  . زندگی کرد چه رسد به یک ماه  ھمه کارگران مـیـدان
که در این سالھا زندگیشان ھر روز بدتر از دیروز گـردیـده و  
ـیـن   حتی یک روز ھم نشده که آب خوش از گلـویشـان پـای

کـارگـران ھـمـیـشـه درتـالش  .  برود و آرامش داشته بـاشـنـد 
تامین معیشت خود و خانواده در شرایط سختی به زنـدگـی  
ـنـی   ـی ـب ادامه داده اند و کافیست کمی منصف بـاشـی و ب
ـری کـه ایـن   ـب که ما کارگران چه زجرھا کشیدیم و پی ب
رنج و زجر حاصل چپاول دسترنج و کار ما کـارگـران اسـت  

ـر خـط  .  که غارت شده وگرسنه ایم  حاصل دستمـزدھـای زی
ـر   ـت فقر و حاصل گرانی ھای وحشتناک که ھـر روز گـران

و نتیجه این بی حقوقی ھـا گـرسـنـگـی،  . از دیروز میشود  
فقر، فحشا، بی خانمانی، نابرابری،اعتیاد و آوارگی را ببـار  

ـنـشـان  .... آورده   ـی ـیـای سـرمـایـه داران در قـوان در  .  در دن
در تـک تـک  . مناسبات اقتصـادی و در فـرھـنـگـشـان  

ـیـحـقـوقـی و   خشتھای نظام سود وسرمایـه کـارگـر را بـا ب
ـنـد  امـا  .  محرومیت و فرودستی و بی تامینی معنی میکـن

نزدیک به دو قرن است که بشریت محروم نام کارگر را بـا  
ــدیشــی، عــدالــت   ــی، آزاد ان ــب ــخــواھــی، مســاوات طــل آزادی

و اکـنـون نـوبـت  .  اجتماعی ورفاه و رھائی تداعی میکـنـد 
پایان دادن به این ھمه محرومیت وبیداد است و ایجاد یـک  

ـبـایـد  ....زندگی شاد و مرفه و انسانی است   ما کارگران ن
چشم انتظار افزایـش دسـتـمـزدھـا در شـورای عـالـی کـار  

اعضای این شوراھا و جمع ھائی که مـتـشـکـل از  . باشیم  
نمایندگان دولت و کارفرمایان ھستند که بنـام کـارگـران و  
با یدک کشیدن عنوان خود خوانده نمایندگی از سوی مـا  
ماموریتی جز تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر مـا کـارگـران  

تصمیماتی که این شورای عالـی کـار و مـجـامـع  . ندارند  
کارگری دولتی در مورد حد اقل دستمزد میگیرنـد ربـطـی  
به نیاز ھای معیشتی ما کارگران نـدارد و نـه ذره ای از  

چرا که نه مـا کـارگـران در  .  مشروعیت بر خور دار است  
ـم و نـه ایـن   این شورا برای تعیین دستمزدھایمان حضور داری
شورا بر اساس تورم واقعا موجود و سبد ھزینه یک خانـواده  

ما کـارگـران  .  چھار نفره حد اقل دستمزد را تعیین میکنند  
ـر   ـیـن دسـتـمـزد بـایـد ب اعالم می کنیم روال تا کنونی تـعـی

حداقل دستمزد باید بـا دخـالـت و رای و نـظـر  . چیده شود 
مستقیم ما کارگران و باید بر اساس تورم واقـعـا مـوجـود و  
سبد ھزینه یک خانواده چھار نفره مطابق اسـتـانـدارد ھـای  

ـر  .  رفاھی تعیین شود  ـنـده ت ما کارگـران بـا فـریـادی کـوب
بمیدان خواھیم آمد و ھم صدا با دیگر ھم طبقه ای ھـایـمـان  
با پرچم حداقل مزد بر اساس اجرای بی کم و کاست مـاده  

 قانون کار  و سایر مطالبات انباشته شده خود به مقابلـه  ٤١ 
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ـرداخـت   فـالکـت  .  با بر پا کنندگان فالکت موجود خواھیم پ
ما کارگران با اتـکـاء بـه حـقـوق انسـانـی  . دیگر بس است 

ـم   خود دست به اعتراضات و تجمعات و اعتـصـابـات خـواھـی
ـراض بـه   زد و ذره ای از حـقـوق اجـتـمـاعـی خـود در اعـت

باید دسـت  ...  وضعیت مشقت بار موجود کوتاه نخواھیم آمد 
 .به کار تغییر این وضعیت غیر قابل تحمل بشویم  

 
اعتراض کارگران شرکت رنگین فام سنندج 

 در مقابل استانداری کردستان
ـر از  ١٥ طبق گزارش رسیـده، طـی روزھـای گـذشـتـه   ـف  ن

ـنـدج   ـنـده ی  ( کارگران شرکت رنگین فـام سـن ـیـد کـن تـول
ـلـی اجـبـاری واحـد  ) کودھای شیمیایی  ـیـل تـعـطـی ، بـه دل

ـیـکـاری تـمـامـی کـارگـران   تولیدی خود، که منجـر بـه ب
مشغول به کار در آن شـده اسـت، در مـقـابـل اسـتـانـداری  
کردستان دست به تجمع اعتراضی زده، و خواستار بازگشـت  

الزم به ذکر است شـرکـت رنـگـیـن فـام  .  به کار خود شدند 
سالھاست که طرف قرارداد با استانداری کردسـتـان بـوده، و  
عمال  تمامی تولیدات خود را طی سالھای گذشته، بنـا بـه  
. تعھد استانداری کردستان، به آن ارگان عرضه نمـوده اسـت 

اما اخیرا  با توجه به اینکه استانـداری کـردسـتـان تـوانسـتـه  
محصول مشابه را با قیمت پائین تر از بـازارھـای خـارجـی  
ـیـکـار نـمـودن   تھیه نماید، قرارداد خود را بـدون تـوجـه بـه ب
تمامی کارگران شرکت مزبور، به صورت یـکـطـرفـه فسـخ  

ـرض کـه در  .  نموده است  ھمچنین سه نفر از کارگران مـعـت
مقابل استانداری کردستان تجمع نموده بودند، به نماینـدگـی  
از طرف تمامی کـارگـران بـا واحـد خـدمـات اسـتـانـداری  
ـر   ـنـی ب ـیـز مـب کردستان مذاکره نموده، و با وعـده ھـایـی ن
بازگشایی واحد مذکور از جانب مسؤالن مـربـوطـه مـواجـه  

 .شدند 
 در پایان کارگران معترض اعالم نـمـودنـد کـه در صـورت  
عملی نشدن وعده ھای استانداری، تا دستیابی به خواسـتـه  
ھای خود، به اعتراضات و تجمعات خود در مقابل سـازمـان  

ـرای  .  ھای دولتی ادامه خواھند داد  کمیتـه ھـمـاھـنـگـی ب
 ٢٠/٩/٩٣ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

  
 این اشک تمساح ریختن ھا برای چیست ؟؟

با نزدیک شدن به ماه ھای پایانی سال ھـمـچـون گـذشـتـه  
ـرای   دغدغه ھا و نگرانی حول افزایش حداقل دسـتـمـزدھـا ب
. ما گارگران حیاتی و حائز اھمیت بیشتری پیدا می کـنـد 

بحث و جدال ھا میان ارگان ھای تعیین کننده ھر یک بـا  
ـر   ـیـشـت ـنـد و ب یک نگاه بر سر افزایش نظریه پردازی میکن

 -١ .  حول دو معیار برای تعیین دستمزد به توافق میـرسـنـد  
ـرخ تـورم تـوسـط بـانـک   یکی بر اسـاس اعـالم رسـمـی ن

بر اساس معیشت و ھزینه یک خـانـوار چـھـار    -٢ مرکزی  
نفره و امسال بنا به پایین بودن اعالم نرخ تورم ولـی مـعـیـار  

 تعیین کننده خواھد بود 
ـره ی کـارگـر اضـافـه   در ھر حالت ھیچ کدام نانی بر سـف
نخواھد کرد چرا چون از ھم اکنون زمـزمـه گـرانـی نـان و  
خیلی مایحتاج زندگی برای افزایش به گوش مـیـخـورد و  
بدون شک در سال آینده قدرت خرید کارگران و اقشـار کـم  

ھزارتومـنـی بـا  ٦٠٩ درآمد از این پایین تر خواھد آمد حقوق  
ھیچ جمع و تفریقی خال اقتصادی خانـوارھـا از مـایـحـتـاج  
زندگی گرفته تا خوراک و پوشاک و بھداشت و مسکـن  

ـرای  . را پر نـخـواھـد کـرد  ... ھزینه تحصیل و  و تـازه ایـن ب
کارگرانی است که ھنوز مشغول به کـارنـد وای بـه حـال  
کارگرانی که در صف بیکاران پیوسته اند یـا کـارگـرانـی  
ـیـچ و خـم ادارات   که ده ھا ماه حقوق معوقه دارند و در پ
کارو دادگاھھا به دنبال احکام گرفتن حقوق ھـای مـعـوقـه  

ـیـش  یـکـی از اعضـاء کـمـسـیـون  . خود ھستند  چندی پ
اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت اسف بار کـارگـران و  
اشک تمساح ریختن برای آنھا ھشدار داد باید حق و حقـوق  

باید مواظب بود که فشار مضاعف به  ! کارگران را داد اما  
کارفرمایان وارد نشود که مبادا این چند واحد تولیدی ھـم  
تعطیل شوند پس اشک ریختن دیگر برای چیسـت مـعـلـوم  
است برای پر کردن عریضه و سـوخـتـن و سـاخـتـن بـا ایـن  
شرایط است و گرنه ھیچ دردی از کارگران و یـا شـکـمـی  

ـرخ تـورم تـوسـط بـانـک  .  را سیر نخـواھـد کـرد   امسـال ن
درصد و اگر ازایـن  ١٨ الی  ١٧ مرکزی پایین و حول و حوش  

ـیـن   ھم پایین تر نیاید ودر خوشبینانه ترین حالت افزایـش پـای
تر از سال گذ شته خواھیم داشت و امـا کـارگـران کـه در  
ـنـھـا   فروش نیروی کار خود ھیچگونه دخالتگری نداریم و ت
نظاره گر حقوق چندین برابری زیرخط و فقر و ایـن یـعـنـی  

ـنـھـا  . گرسنگی و فقر بیشتر سھم ما کارگران خواھد بود   ت
راه برون رفت از چنین شرایطی متحد و متشـکـل شـدن در  
یک بـعـد سـراسـری حـول افـزایـش دسـتـمـزدھـا از دسـت  

شـریـف سـاعـد  .  گرسنگی و فقر بیشتر ما کارگران اسـت  
 پناه 
 

پیام تسلیت اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
 صدیق کریمی

صدیق عزیز، خبر فوت پدر گرامی تان جناب آقای تـوفـیـق  
مھـربـانـی وصـف  .  کریمی ھمه ما را متاثر و غمگین کرد 

ناپذیر و شخصیت واالی این انسان شریف و بسـیـار دوسـت  
مـا  .  داشتنی ھمیشه در یادھای مان ماندگار خـواھـد بـود 

این ضایعه غم بار را به شما دوست عزیز، مادر گـرامـی و  
ھمه اعضای خانواده بزرگ کریمی تسلیت میگوئیم و بـه  
ـم  . صالبت و پایداری شما در لحظات سخت عمیقا باور داری

اتحـادیـه  .  ما را در این روزھای پر اندوه در کنار خود بدانید 
نشریه کارگر کمونیست مـرگ آقـای  .( آزاد کارگران ایران 

ـیـت،   توفیق کریمی را به ھمسر و خانواده گرامی ایشان تسل
 ) میگوید 

  
ریبوار عبداللھی بر اثر ضرب و شتم 

 !مامورین امنیتی به بیمارستان منتقل گردید
 آذر ریبوار عبدالھی فـعـال  ٢١ بنا به گزارش ارسالی  جمعه  

کارگری  و عضو کمیته ھماھنگی به بیمارستـان تـوحـیـد  
این گزارش حـاکـی از آن اسـت کـه  .  منتقل گردیده است 

ـم مـامـوریـن دچـار مصـدومـیـت   نامبرده بر اثر ضرب و شـت
شدید شده و از نظر جسمی در وضعیت بـدی بـه سـر مـی  
برده به طوری که قادر به حرف زدن نبوده است و مامـوریـن  

 شب در حالی که سـرم بـه وی وصـل  ٢ وی را در ساعت  
الزم بـه ذکـر  .  بوده است به محل نامعلومی انتقال داده انـد 
 آذر درپـی  ١٩ است که ریبوار عبدالھی در روز چھارشنبه  

ـرای   تماس ھای مکرر مامورین امنیتی و در خواست آنان ب
ـنـدج مـراجـعـه   پاره ای توضیحات به اداره اطالعات شھر سن

ـتـه ی  .  نموده و توسـط مـامـوریـن بـازداشـت گـردیـد  کـمـی

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ـبـوار   ضمن ابراز نگرانی در رابطه بـا وضـعـیـت سـالمـت ری
عبداللھی، نیروھای امنیتی را مسئول حفظ سالمت و جـان  
. وی دانسته و خواھان آزادی فوری  انامبرده  مـی بـاشـد 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 

 
مرخصی به زندان  واحد سیده با اتمام 

 بازگشت
ـرای    واحد سیده فعال کارگری عضو کمیته ھـمـاھـنـگـی   ب

ھای کارگری که برای شرکت در    کمک به ایجاد تشکل 
ـــاری   ـپ ـم خـــاکســ ـراســ مــ
ـقـه   ـی ـردن وث مادرش با سپ

ــا    بـه   مــرخصـی آمـده  ب
ـــمـــام   ـرخصـــی روز    ات مــ

ــه   ــاه  ١٩ گــذشــت  آذر م
 بعد از ظھر بـه  ٥ ساعت  

. زندان مھـابـاد بـازگشـت 
ـیـن   کمیته دفاع از فـعـال
کارگری مھابـاد ضـمـن  

ـیـن کـارگـری و احضـار و   ـر فـعـال محکوم کردن فشـار ب
بازداشت فعالین کارگری شھر سنندج در چند روز گذشـتـه  

 کارگران زندانـی و    خواستار آزادی بدون قید و شرط تمامی 
 .باشد   زندانیان سیاسی می 

 
 پیام تشکر و قدردانی خانواده سیده

ـتـه دفـاع از     اطالعیه   ھمانگونه که طی  ای از طـرف کـمـی
فعالین کارگری مھاباد به اطالع ھمگان رسیده بود مـا بـا  

ـنـب کـرمـیـانـی   دایـه  (  از دست دادن مادر عـزیـزمـان  زی
ـم امـا حضـور     به سر مـی   در غم و اندوه فراوانی )  باجه   ـردی ب

ھـای    عظیم دوست داران ، آشنایان ، بستگان و ھم تشـکـلـی 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    عزیزمان در کمیته ھماھـنـگـی   ب

ـتـه دفـاع از    تشکل  ھای کارگری و ھمینطور اعضای کمی
ھا در کنار ما باعث دلگـرمـی    فعالین کارگری در این روز 

 کـه در ایـن     کسـانـی   بدینوسیله ما از تمامی .  ما گردید  
مدت چه در مراسم خاکسپاری مادر عـزیـزمـان و چـه در  

ـر حضـوری از    روز  ھای بعد از آن چه حضـوری و چـه غـی
 مختلف به ما تسلیت گفته و خـود را در    ھای ارتباطی   راه 

غم و اندوه ما شریک دانسته اند کمال تشکـر و قـدردانـی  
را داریم  و برای ھمه این ھمراھان و ھم غمان عـزیـز آرزوی  

 از طرف خانواده سیده . کنیم    می   سالمتی 
 

 اخبار بین المللی
 

اعتراض دانشجویان به افزایش  -ھند 
 تجاور به زنان

ـر  ٧ جمعی از دانشجویان روز یکشنبه  در  )   آذر ١٦ (  دسـامـب
ـیـس   ـل ـر پ ـرای ورود بـه یـک مـق شھر دھلی نو با تالش ب
ـراض   نسبت به افزایش تجاوز به زنان در پایتـخـت ھـنـد اعـت

  ٢٦ برپایی این تظاھرات پس از آن است کـه زنـی  .   کردند 
ـنـده   ساله در دھلـی نـو اعـالم کـرد کـه تـوسـط یـک ران

یکی از معتـرضـان  .   تاکسی مورد تجاوز قرار گرفته است 
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سـال ھـاسـت  .  دوباره در دھلی تجاوز شده اسـت : "می گوید 
من اعتراض می کنـم  .  که این اتفاق اینجا تکرار می شود 

ـیـه آنـچـه   چون به نظرم این وظیفه اجتماعی ام است تـا عـل
بـه  : " معترض دیگری مـی گـویـد ."  مخالفش ھستم بایستم 

اینجا آمده ام تا علیه بی نظمی و امتناع دولت از اذعان بـه  
ـم  دسـتـگـاه  .  شکست در برخورد با این موضوع اعتراض کـن

دولت در انجام تدابیر الزم با توجه به تمـامـی حـوادثـی کـه  
 ."درحال وقوع است شکست خورده است 

 
تداوم اعتراض به کشتار دسته  -مکزیک 

  دانشجویان جمعی
تظاھرات در اعتراض به کشتار دانش آموزان ھمچنان ادامـه  

این در حالی است که پزشکی قـانـونـی اعـالم کـرده  .  دارد 
است که در میان استخوانھای سوختـه، ھـویـت الـکـسـانـدر  

الکسـانـدر  .  مورا، یکی از دانش آموزان شناسایی شده است 

 دانـش آمـوزی بـود کـه از مـاه  ٤٣ مورا تنھا یـکـی از  
پدر یکی از دانـش آمـوزانـی کـه  .   سپتامبر ناپدید شده اند 

پسرش در میان قربانیان است گفت که شناسایی پیکر آنھـا  
به معنای این نیست که والدین به گوشه ای مـی رونـد و  
گریه می کنند آنھا به ھر ترتیبی عـدالـت را در ایـن بـاره  

: وی در سخنرانی اعتراضی اعالم کـرد .   اجرا خواھند کرد 
برای الکساندر اشک نمی ریزیم، برعکس، می دانیم کـه  " 

ـم در   خونش گلھایی را سیراب می کند که انقالبـی عـظـی
ـرات اسـاسـی  ـی ھـر جـا  .  این کشور راه می اندازند برای تغی

که ھست باید خیالش راحت باشد که ما پـدران ایـن مـلـت  
خاموش نمی نشینیم تا روزی که عـدالـت در ایـن کشـور  

ـری بـود کـه  ٤٣ الکساندر مورا، در میان  ."  برقرار نشود  ـف  ن
ـر  ٢٦ در    سپتامبر توسط پلیس ایـگـوآال و کـولـوال دسـتـگـی

شدند و با فشار شھردار و ھمسرش به گروه جنایی گـرروس  
این گـروه پـس از شـکـنـجـه دانـش  .   اونیدوس سپرده شدند 

 .آموزان آنھا را به رگبار زدند و پیکر آنھا سوزاندنند 
 

تداوم اعتراض به رفتار نژاد  -آمریکا 
 پرستانه پلیس 

ـم ھـیـات   اعتراض شھروندان ایاالت متحده آمریکا به تصـمـی
ـرونـده   ـیـس در پ منصفه دادگاه مبنی بر عدم پیگرد افسر پل
فوت یک شـھـرونـد سـیـاه پـوسـت ھـنـگـام بـازداشـت، بـه  

ـبـه شـب  .   چھارمین شب متوالی رسید    ٦ این تظاھرات شن
ـر   ـیـویــورک و شـمــاری دیـگـر از  )   آذر ١٥ ( دسـامـب در ن

ـیـه   شھرھای بزرگ ایاالت متحده در حالی برپا شد که عـل
ـرضـان مـتـھـم   دانیل پانتالئو، افسر پلیسی که از سوی معـت

ـیـز   به قتل خوانده می شود شـکـایـات قضـایـی دیـگـری ن
ـر اسـاس  .   مطرح است  ـم ھـیـات مـنـصـفـه دادگـاه ب تصمـی

گواھی پزشک صـادر شـده اسـت کـه عـلـت مـرگ را  
از سوی دیگر اعتـراض  .   خفگی ھنگام بازداشت نمی داند 

به این تصمیم قضایی در برخی از شـھـرھـا بـه خشـونـت و  
دسـت کـم دو  .  غارت فروشگاه ھا نیز کشـیـده شـده اسـت 

عـده  .  افسر پلیس در تظاھرات شبانه برکلی مجروح شده اند 
ای از تظاھرکنندگان شیشه فروشگاه ھا را شکـسـتـه و از  

ـرار اسـت در شـھـرھـای  .   دستور پلیس نافرمانی کـردنـد  ق
ـرپـا   میامی، شیکاگو و فیالدلفیا نیز تـظـاھـراتـی مشـابـه ب

 .شود 
 

 اعتصاب گسترده در بروکسل -بلژیک 
ـیـوز " بنابر گزارش   ـبـه  "  یـورون  آذرمـاه، شـمـار  ١٧ روز دوشـن

ـروکسـل "کثیری از مردم شھر   ـراض بـه سـیـاسـت  "  ب در اعـت

ھای ریاضت اقتصادی دولت بلژیک دسـت بـه اعـتـصـاب  
ـروکسـل، حـومـه و  .  گسترده زدند  برپایه این گزارش، شھر ب

ـیـه عـمـومـی در   ـل ـق نیز فرودگاه آن بر اثر اعتصاب وسائل ن
ـیـمـه   اعتراض به اقدامات ریاضتی دولت جدید بـه حـالـت ن

ـیـاتـھـا و  .  فلج درآمد  در چارچوب این اقدامات، دولـت مـال
ـیـس یـکـی از  .  سن بازنشستگی را افـزایـش داده اسـت  رئ

ـیـکـه  : " اتحادیه ھای کارگری بلژیک گفت  دولت در حـال
به کارگران حملـه مـی کـنـد، بـه شـرکـتـھـای بـزرگ و  

اگر دولت در مورد لغو اقـدامـات  .  ثروتمندان ھدیه می دھد 
ـروکسـل،   ـنـھـا ب ریاضتی اقدام نکند، ھفته آینده، آنـان نـه ت

الزم بـه ذکـر  ."   بلکه سراسر بلژیک را فلج خواھـنـد کـرد 
ـرگـزار   ـنـده ب ـتـه آی است قرار است اعتصاب دیگـری در ھـف

 .شود 
 

 کارگران و مزد  اعتصاب عمومی -ھند 
 بگیران

ـیـون   ـل ـر چـنـد مـی بنابر گزارش منتشره، طـی روزھـای اخـی
کارگر و مزدبگیر ھند در اعتراض به تضعیف قـانـون کـار  

ـریـن  .  در این کشور دست به اعتصاب عمومی زدنـد  بـزرگـت
ـرای   اتحادیه ھا و سندیکاھای کارگری ھنـد فـراخـوانـی ب

در ایـن اعـتـصـاب چـنـد  .  یک اعتصاب سـراسـری دادنـد 
ـر ھـنـد شـرکـت کـردنـد  ایـن  .  میلیون کـارگـر و مـزدبـگـی

ـرنـامـه   اعتصاب پس از آنکه دولت جدید ھند اعـالم کـرد ب
ـفـی  .  ھایی برای تغییر قانون کار دارد روی داد  فعاالن صـن

و کارگری ھند معتقدند این تغییرات اعالم شده با افـزایـش  
قدرت کارفرماھا، حقوق کارگران را بیش از پیش تضعـیـف  

آنھا معتقدند دولت جدید ھند به اسم مـنـعـطـف  .  خواھد کرد 
ساختن قـانـون کـار، درصـدد اسـت خصـوصـی سـازی را  
قانونی نموده و تا جایی که می تواند بنـدھـایـی از قـانـون  

بـا  .  کار را که برای کارفرماھا تعھد آور است حذف کـنـد 
این تغییرات، شاخص ھای برخورداری از تامین اجـتـمـاعـی  
ـری در مـعـرض   ـیـشـت در جامعه کاھـش یـافـتـه و افـراد ب

 .بیکاری قرار خواھند گرفت 
 

 اعتصاب کارگران شرکت آمازون -آلمان 
ـبـه  " رویترز "به گزارش    آذرمـاه، اعـتـصـاب  ١٨ ، روز سه شـن

" آمـازون "  تن از کارگران آلمانی شـرکـت آمـریـکـایـی  ٥٠٠ 
 کـارگـر  ٥٠٠ اعتـصـاب  .  وارد دومین روز متوالی خود شد 

آلمانی شرکت آمازون در اعتراض به فشرده شدن خط تولیـد  
ـیـز   به دلیل نزدیک شدن ایام تعطیالت سال نو میـالدی و ن
ـبـه   عدم افزایش دستمزد و شرایط نامناسب کار از روز دوشن

مسـئـوالن اتـحـادیـه کـارگـری آلـمـان  .   آذرماه آغاز شد ١٧ 
اعالم کردند که سفارش ھای ویژه قبل از تـعـطـیـالت سـال  
نو میالدی، باعث افزایش یافتن سـاعـات کـاری و فشـار  
کار بر کارگران شرکت آمازون شده است و مدیران شـرکـت  
ـنـد  ـیـسـت . حاضر به برآورده کردن درخواست ھای کـارگـران ن

 شعبـه اصـلـی  ٩  ھزار کارگر در  ١٠ شرکت آمازون بیش از  
ـیـز در ایـن  ١٠ دارد و ھر ساله حدود    ھزار کارگر فصلـی ن

 .شرکت مشغول به کار می شوند 
 

ھا پناھجو در سواحل این  مرگ ده -یمن 
 کشور

ـیـایـی در  ٧٠ "  خبرگزاری آلمان "به گزارش   ـیـوپ  پناھجوی ات
به دنبال غرق شدن قایق شـان جـان  "  باب المندب " تنگه آبی  

ـیـش از  .   خود را از دست دادند  قایق این پناھـجـویـان کـه ب
ظرفیت خود سرنشین داشت در دریا واژگـون شـد و ھـوای  
. بد و امواج شدید سبب گردید تا این پناھجویان غرق شونـد 

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحـد در امـور  
ـر از مـردم   ـف ـیـون ن ـل پناھندگان طی پنج سال گذشته نیم می
شاخ آفریقا به دلیل فقر و جنگ از کشورھایشان گریـخـتـه  

 .اند 
 

بازنشستگان دست به تظاھرات  -یونان 
 زدند

ـری ھـای   ـراض بـه سـخـتـگـی بازنشستگان یونـانـی در اعـت
.  اقتصادی دولت و عدم دریافت حقوقشان به خیابـان آمـدنـد 

ـتـخـابـات پـارلـمـانـی یـونـان،   ـیـش از ان نزدیک به دو ماه پ
بازنشستگان این کشور به خیابان آمدند و فـریـاد زدنـد کـه  
ـرانـه   ـیـان سـیـاسـتـھـای سـخـتـگـی ـربـان ـریـن ق یکی از بزرگـت

در پنج سال اجرای ایـن سـیـاسـتـھـا  .  اقتصادی دولت ھستند 
آنھا نزدیک به دو سوم از حقوق دریافتی شان را از دسـت  

ـرایـمـان مـھـم  : " یکی از بازنشستگان می گویـد .   داده اند  ب
مـا  .  نیست دولت آینده در دسـت چـه حـزبـی خـواھـد بـود 

ـم  ـی . جانمان به لبمان رسیده است دیگر نمی توانیم تحمل کـن
به ھمین خاطر برای کسر حقـوقـمـان کـه بـه نـاحـق انـجـام  

ـم کـرد  حـزب چـپ  ."  گرفته است تا آخـر مـبـارزه خـواھـی
سیریتزا، یکی از رقیبان اصلی دولت فعلی قـول داده اسـت  
ــھــای   ــر ســیــاســت ــات اخــی ــخــاب ــروزی در انــت ــی در صــورت پ
ـر   سختگیرانه را منحل و فشار را از روی اقشار آسـیـب پـذی
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 .کم خواھد کرد 
 

  تظاھرات در اعتراض به پولی -ایرلند 
 شدن آب

ـر در  )   آذر ١٩ (  دسامبر  ١٠ روز چھارشنبه   ـف دھـھـا ھـزار ن
اعتراض به ریاضت اقتصادی و ھمچنین پولی شدن آب در  

ـنـد تـاکـیـد  .  دوبلین پایتخت ایرلند تظاھرات کردند  دولت ایرل
 دیگر آب در ایـن کشـور رایـگـان  ٢٠١٥ کرده که از سال  

ـیـان  . نخواھد بود  ـنـد، بـا ب ـرل آلن کلی، وزیر محیط زیست ای
ـیـشـنـھـاد  ” :  این که چیزی تغییر نکرده گفت  طرحی کـه پ

شده مفادی در آن ھست کـه مـن و دیـگـران در مـورد آن  

این بھترین بسته ای اسـت کـه مـی  .  بسیار فکر کرده ایم 
ـیـمـت  “ .تواند ارائه شود  اقدام دولت ایرلند در کـاسـتـن از ق

اولیه پیشنھادی برای آب نتوانست به خشم مردم این کشـور  
 قیمت آب را  ٢٠١٩ دولت ایرلند قول داده تا سال  .  پایان دھد 

 .پایین نگه دارد 
 

 ھزار کارگر از کارخانه ٣اخراج  -آلمان 
 " "اوپل"

" اوپـل " طی گزارشی از تعطیلی تدریجی کارخانه  "  یورونیوز 
آلمان و بیکاری سه ھزار کارگر شاغـل در  "  بوخوم " واقع در  

 آذرمـاه،  ١٤ برپایه این گزارش، از روز جـمـعـه  .  آن خبر داد 

ـتـھـای   ـی کارخانه خودروسازی اوپل در آلمان به تدریـج فـعـال
ـتـدای مـاه  .  خود را متوقف خواھد کرد  ـیـب از اب ـرت بدیـن ت

 میالدی سه ھزار نفر از نیروی کـار ایـن  ٢٠١٥ ژانویه سال  
الزم به ذکر است کارخانـه  .  کارخانه رسما بیکار خواھد شد 

 سال پیش تولیدات خود را آغـاز کـرد و  ٥٢ اوپل در بوخوم  
ـر مـی  ٢٠  بـه رقـم  ١٩٧٠ نیروی کار آن در سال   ـف  ھـزار ن

 .رسید اما به مرور زمان این نیروھا تعدیل شدند 
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