
ـتــصـادی دولـت روحـانــی   ـم اق ـی ت
ــره پــس از مـاھــھـا غـور و   بـالخ
تفحص، متوجه شده است کـه نـه  
جذب سرمایه گذاری خـارجـی و  
نه تقاضای داخلی ، حـتـی پـس  
از اجرای توافق ھسته ای، نـمـی  
توانند اقتصاد را از رکود وبـحـران  
ـرای حـل ایـن   ـنـد، و ب خارج کـن

ـر بسـتـه   معضل در روزھـای اخـی
مـاھـه ای را ارائـه  ٦ اقتصـادی  

در کـنـار ایـن بسـتـه،   .  کرده انـد 
ـر   سیاست تحمیل دستمـردھـای زی
ــن   خــط فــقــر و اصــالح قــوانــی
ــفـــع   ــار بــن ــازار ک ومــقــررات ب
ـریـن   کارفرمایان، ھمچنان مـھـمـت
" مشوقھای سرمایـه گـذاری و  

ــود شــرایــط کســب وکــار  " بــھــب
 .خواھند بود 

دانش اقتصادی زیـادی الزم    
نیست تـا مـتـوجـه شـد ، بسـتـه  
ـیـسـت   ـرارن اقتصادی ارائه شـده، ق
ـتـصـادی را حـل   بحران ورکود اق
کند، بلکه مجمـوعـه اقـدامـاتـی  

  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

 1394مهر 28 سه شنبه، کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  383 
  2015اکتبر  20

    http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm  

 
 کامنتھای کارگری

 ناصر اصغری
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 !٩٥دستمزد پیشدستی دولت برای تحمیل 

 نسان نودینیان
 

 اخبار کارگری      
 نسان نودینیان و داوود رفاھی  

 6صفحه   

 7صفحه   

 بسته اقتصادی جدید دولت
 

 بھمن ذاکرنژاد

 4صفحه   

ــو   ــغ ــور ل ــامــا دســت ــاراک اوب ب
روز اجـرایـی تـوافـق  " تحریمھا در  
بـعـد از  .  را داده اسـت "  ھسته ای 

ــق    ٩٠  ــواف روز  از امضــای ت
ھسته ای، و نمایشھای مجـالـس  
ــکــا، کــه در آن   ایــران و امــری
جناحھای حکومتی دو طرف تـا  
ـراه   ـی توانستند به یکدیگر بـد و ب
ـنـد؛ تـوافـق ھسـتـه ای بـه   ـت گف

بـی بـی سـی  .  مرحله اجرا رسید 
خبر داد که ھمه چیز مھیا شده،  
و درست در روز مـوعـد فـرامـیـن  
. اجرای تعھدات صادر می شـود 

ــر داده  ــردا خـب اتــحـادیــه  "  رادیـو ف
  »چارچوب قـانـونـی الزم « اروپا  

ـم  ھـا را تصـویـب    برای رفع تـحـری
پسـا  " کرده و بدیـن گـونـه دوران  

 !کلید خورد " تحریم 
یکـی از  "  روز پذیرش " بعد از  

ـتـصـادی، کـه   بحث ھای داغ اق
ــه روی   ــچــکــس ب ــون ھــی اکــن
مبارک خودش ھـم نـمـی آورد،  
ـران مـواظـب   این بود که دولت ای
ـم تـوی   ـی باشـد کـه از ھـول حـل

ـرنـامـه  . دیگ نیفتد  دولت بـایـد ب
داشته بـاشـد بـا پـولـھـایـی کـه  
یکباره به خزانه اش واریز میشود  
ــد  ــکــن . چــکــار مــی خــواھــد ب

مواظب باشد که ریخـت و پـاش  
نکند و زیر ساخت ھا را آمـاده ،  
ـرای کسـب و جـذب   و فضا را ب

از داخـل  .  کارآفرینان آماده کـنـد 
و خارج اقتصاددانان در مـقـاالت  
ـرھـای   ـفـسـی متعدد، میزگردھا، ت
خبری و مصـاحـبـه ھـا، بـا ایـن  
توھم که دوران پسا تحریم یکباره  
خزانه دولت پر و پیمـان مـیـشـود،  
به ما مردم گفتند شما ھـم بـایـد  

یـعـنـی  .  مشارکت داشته بـاشـیـد 
صبر داشته بـاشـیـد تـا پـولـھـای  
بلوکه شده آزاد شوند و بعد دولت  
ــتــھــا را   ــر ســاخ چــنــد ســالــی زی
بسازد، بعد صاحبان منابع مـالـی  

مـایـه  :  به زبان کوچـه (  گسترده  
ــنـد و  )  داراھـا   ــیـکـن ریســک م

ــد  ــن ــکــن ــه گــذاری مــی ــرمــای . س
درنتیجه بیکاری دود میشود وبـه  
ــب   ــن تــرتــی ــدی ھــوا مــیــرود و ب
فرصتھای شغلی زیاد میشـود و  
ــقــویــت   ــتــوســط ت ــه م ــق ــب بــعــد ط

بعد از آن میـشـود رفـت  .  میشود 
و خرید کرد و دست اھل و عیـال  
را گرفت و با ماشیـن شـخـصـی  

ــرت  ــیــب  .  رفـت مســاف ــرت بــدیــن ت
ــیــدا   ــم تـوســعــه پ گـردشــگــری ھ
ــنــد و ایــن خــود مــوجــب   ــیــک م
گسترش و رونق شغلھـای دیـگـر  
میشود و بھمین ترتیب زنجیر وار  
چرخ اقتصاد مملکـت سـرعـتـش  

خـدا را  .  بیشتر و بیشتر مـیـشـود 

 دوران پسا تحریم و 
 تشدید بحران
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 !آشنايانتان برسانيد

ــان  ــی ــن ــودی ــک    : نســان ن بــان
مــرکــزی نــرخ تــورم شــھــریــور را  

ــرد   ١/١٥  ــالم ک ــد اع در  .  درص
ـا   دولتھای جـمـھـوری اسـالمـی ب
ـیـن نـرخ   ـی نزدیک شدن به دوره تع
ـنـد مـاه،   دستمزدھا در بھمن و اسف
ـا سـطـح   ـتـی ب بازی نھادھای دول
واقعی نرخ تورم ھم شروع میـشـود  
و ارقام پایینی را به عـنـوان تـورم  

زمزمه افزایـش ده  .  اعالم میکنند 
درصدی دسـتـمـزدھـا ھـم اکـنـون  

بنظر شما شـاخصـھـای  .  وجود دارد 
 ٤ ٩ تعیین دستمزدھا در پایان سال  

 کدامھا ھستند؟ 
 :کاظم نیکخواه 

ــمــزد   ــورم و دســت ــران ت در ای
یکدیگر را کامال گم کرده انـد و  

ـتـھـا دارنـد  .  رابطه ای نـدارنـد  ـیـم ق
ـاال مـیـرونـد و دسـتـمـزدھـا   مدام ب
ـیـر   سالھاست که در حد بخور و نم

به ھمین دلیـل  .  ھم باقی نمانده اند 
اولین و اساسـی تـریـن سـوال ایـن  
ـایـد بـه   نیست که آیا دستمزدھـا ب
ـا نـه  ـنـد ی . نسبت تورم تغییـر کـن

بلکه این است که حداقل دستمـزد  
ـنـه ھـای   برای اینکه کفـاف ھـزی
واقعی زندگی کارگـر و خـانـواده  
ـانـدارد نـرمـال   اش را با یـک اسـت
ـاشـد؟ مـا االن   بدھد چقدر بایـد ب

  ٧١٢ شاھدیم که حداقل دستـمـزد  
ـیـن شـده اسـت  ـی در  .  ھزارتومان تع

عین حال مدتھاست که حکـومـت  
خودش اعالم کرده است کـه خـط  

ـیـون تـومـان در    ٣ فقر از مرز   میل
ـنــی  .  مـاه گـذشـتـه اسـت  ایـن یـع

 ٥ اینکه دستمـزد کـارگـر حـدودا  
درصد پایین تـر از    ٠٠ ٥ بار یعنی  

ــقــر اســت  خــب اگــر ایــن  .  خـط ف
  ٢٠ دستمزد را ده درصد و حـتـی  

درصد و حتـی صـد در صـد ھـم  
افزایش دھند بازھم سـفـره کـارگـر  

ـازھـم کـارگـران  .  خالی مـیـمـانـد  ب
نمیتونند شکم خود و خانوده اشـان  

ـلـم  . را سیر کنند  االن کارگر و مع
ـیـون و   ـل ـی و پرستاری که یک م
دو میلیون تومـان در مـاه حـقـوق  
دارد بازھم ناچار است بـرای زنـده  

ماندن دو شیفته و سه شیفته کـار  
ـیـن کـاری کـه  . کند  در ایران اول

باید کرد اینست که بـه ایـن بـی  
ـان   منطقی و بردگی تمام عیار پای
داده شود و دستمزدھا چندین برابـر  

شـرم آور اسـت کـه  .  افزایش یابـد 
ـاچـارنـد   بخـش اعـظـم کـارگـران ن
ـقـر بسـر   ـار زیـر خـط ف چندیـن ب

تازه خود حکومت میگـویـد  .  ببرند 
درصد کـارگـران از قـرار داد    ٩٣ 

رسمی کار محـرومـنـد و مـوقـت  
 ٢ ١ یعنی از ھـر  .  حساب میشوند 

ـفـر قـرار داد   ٣ ١ یا   کارگر یک ن
ـانـون کـار   کار دائم دارد و ایـن ق
. کذایی شـامـل حـالـش مـیـشـود 

ـیـن ھـم    ٩٣ بقیه یعنی   درصد ھـم
ـیـشـود  ـازه در  .  شامل حالشان نـم ت

مورد میلیونھا کارگر بیکـار کـه  
ـیـگـیـرنـد   ھمین دستمزد را ھـم نـم

با تـوجـه  .  باید جداگانه بحث کرد 
ـنـکـه   ـا تـوجـه بـه ای به اینھـا و ب
ـیـد نـرخ   ھمانطور که شما میـگـوی
تورم اعالم شـده تـوسـط دولـت و  
ـای   ـن بانک مرکزیـش ھـیـچ مـب
ـار بسـتـه بـه   واقعی نـدارد و ھـرب
ـاوتـی را   ـف مصالح یک عـدد مـت
ـا واقـعـیـت   ـنـد کـه ب اعالم میکن
ــالــه   ــایــد بــه مس ربــطــی نــدارد، ب

صورت مسالـه  .  دستمزد فکر کرد 
اینست که یک جـدال و جـنـگ  
مداوم در جامعه میان کارگـران و  
معلمان و پرستاران و ھـمـه حـقـوق  
بگیران از یک طـرف و دولـت و  
کافرمایان از طرف دیگـر بـر سـر  

ــزان  .  دســمــزد جــریــان دارد  و مــی
دستمزد را توازن قوا در ایـن جـدال  

ھـرچـه اولـی ھـا  .  تعیین میکنـد 
متحد تر و منسجم ترو روشـن تـر  
ـان و   ـنـد کـارفـرمـای باشند، میتـوان
حکومت را عقب برانند و دستمـزد  
قابل تحمل تری را به آنھا تحمیـل  

بنظر من کارگران و حقـوق  .  کنند 
بگیران باید بطور سـراسـری بـرای  
ــزد رقــم مشــخــص   ــتــم حـداقــل دس
ـنـد  ـارزه کـن . بدھند و برای آن مـب

مثال کارگران پتروشـیـمـی دوسـال  
  ٢ پیش اعالم کردند که خـواھـان  

ھزار تومان دسـتـمـزد    ٠٠ ٥ میلیون  
ـیـن امسـال  .  ھستنـد  ـلـمـان ھـم مـع

ـیـون    ٣ گفتند اگر خط فقط   ـل ـی م
ـایـد   تومان است حداقل حقوق ھم ب

ــاشــد  ــیــون ب ــل ــی در بــرخــی  .  ســه م
اعتراضات و اعتصابات دیگر ھـم  
کارگران و ملمـان رقـمـی مـعـادل  
سه میلیون تومـان را طـرح کـرده  

بنظرم این سکویی اسـت کـه  .  اند 
ـایـد روی   برای افزایش دستـمـزد ب
ــاد و ھــمــه کــارگــران و   ــت آن ایس
ــقــوق   ــاران و ح ــت ــان و پــرس ــلــم مـع
ـزان   بگیران را بر اسـاس یـک مـی

یک نکـتـه  .  مشخص متحد کرد 
را ھم باید اضـافـه کـنـم کـه در  
خیلی کشورھا بخشی از دستـمـزد  
ــدمــات   ــه صــورت خ ــر ب کــارگ
. اجتماعی به کارگر داده میـشـود 

در ایران این خدمات تقریبا مـعـادل  
ـتـی کـارگـر  .  صفر است  یعنی وق

ـا   بیکار میشود یا بیمار میـشـود ی
ـزی   ـا چـی از کار افتاده میشود، ی
ـان   ـا آنـچـن به او تعلق نمیگیرد و ی
ناچیز است که باید گرسنـگـی و  

ـارزه بـر  .  محرومیت بکشـد  در مـب
سر دستمزدھا و حقوقھا ایـن مـھـم  
است که این جنبه ھا را ھـم مـد  

ـایـد  .  نظر داشته باشـیـم   یـعـنـی ب
زندگی کارگر را در تـمـام ابـعـاد  
ـبـود   آن در نظر گرفت و بـرای بـھ
ـارزه   کلیت آن در ھمه سـطـوح مـب

ما مدام باید این را مد نـظـر  .  کرد 
داشته باشیم که ما کـارگـران بـه  
ـنـده   ـیـد کـن عنوان یک طبقه تـول
ھمه ثروتھای اجتماعی حق داریـم  
ـانـــی   ــدگـــی انســ ـاه و زن از رفــ

ـاشـیــم  در واقـع ھـمــه  .  بـرخـوردار ب
ـنـد از   ـتـوان مردم بدون استثنا باید ب
رفاه و زندگی انسـانـی بـرخـوردار  

این مـنـطـق وارونـه و ضـد  .  شوند 
انسانی سرمایه داری که کـارگـر  
را مدام بی اختیار و فـرودسـت و  
در حاشیه خط فقر میـخـواھـد، را  
باید بـه طـور جـدی بـه مصـاف  

 .گرفت و دور انداخت 
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ـران جـمـھـوری   چه دیدید شاید ای
اسالمی ھم یکـی از قـدرتـھـای  

ـتـصـادی شـد  فـقـط  .  نوظـھـور اق
کمی عقل و درایـت مـیـخـواھـد،  
که آنھم با وجود تیم یـکـدسـت و  
عاقل اقتصادی دولت شیخ حسـن  

فقط بایـد  . دیپلمات حل شده است 
 !مردم صبور باشند 

اما ھنوز استارت دوران پسـا  
ـنـد و   تحریم زده نشده بود که گفت
نوشتند، پول بلوکـه شـده چـنـدان  
ـیـسـت،   ھم که می گویند زیـاد ن
یعنی قبال به ریال تبدیل شده، تـه  

ـیـارد دالر اسـت    ٣٠ مانده آن   ـل می
که این ھـم دردی را دوا نـمـی  

ـیـسـت  !  کند  از ارزانی ھم خبری ن
بـعـد  .  چون برای اقتصاد سم است 

خبر آمد چون مردم منتـظـر ارزان  
ـنـد .  شدن ھستند، نمی خرند  : گفت

اساسا مردم آه ندارند که بـا نـالـه  
اما درواقع مـردم بـه  .  سودا کنند 

بھانه کمپین نـخـریـدن خـوردھـای  
صفر کیلومتر، اعتراضاشان را بـه  

 .فساد حاکم نشان دادند 
ـر   ـیـش چـھـار وزی ـتـه پ دو ھف
ـنـد   ـت دولت تدبیر و امید رسما گـف
ـلـکـه   نه تنھا رکود تـمـام نشـده ب

روحانی  .  بحران دارد شروع میشود 

ــه   ــت ــاشــیــد بس ــب ــفــت نــگــران ن گ
اکـنـون  .  اقتصادی ارائه مـیـشـود 

شـده  "  رونـمـایـی " که از این بسته  
ـیـسـت   ـرار ن معلوم شده نه تنـھـا ق
ـلـکـه دولـت   چیزی ارزان شـود، ب
باز ھم چشم طمع به امـوال مـردم  

ـر اسـاس ایـن  .  در بانـکـھـا دارد  ب
بسته جدید دولت به بانکھا اجـازه  

ـرده قـانـونـی " میدھد که بـه   " سـپ
مـردم در بــانـکـھــا دسـت درازی  

یعنی بانکھا مـجـاز شـده  .  کنند 
ـر از حسـاب    ٣ اند   ـیـشـت درصـد ب

ـرونـد  ـیـالز،  .  مردم کش ب سـعـیـد ل
اقتصاددانی که از این امر بسیـار  

ایـن امـر  :"  خشنود است، میگوید 
باعث خواھد شـد نـظـام بـانـکـی  
کشور راه بیافتد چون ھـر یـک  

ـرده قـانـونـی   ھـزار    ١٠ درصد سـپ
ــابــع را آزاد   ــن ــارد تــوان م ــی ــل ــی م

دھـی    کند و تـوان تسـھـیـالت   می 
ـرد   ھـا را بـاال مـی   بانک  ایـن    ." ب

ھـم چـیـزی  "  دھی   توان تسھیالت " 
نیست بجز زیر بغل سرمـایـه داران  

ـر سـر  .  را گرفتن، به خرج مـردم  ب
ـنـد کـه تـا     ٩٠ ما منت گـذاشـت

سـالـه    ٧ درصد قیمت خودور وام  
درصد سود میدھنـد و    ١٦ با نرخ  

در عین حال با این شیوه به مـردم  

حالی کردند کـه روی حـرفشـان  
ـری   ھستند و از ارزانی خودرو خـب

گفتند  فرصت این بسـتـه  .  نیست 
فقط شش ماه اسـت، یـعـنـی تـا  

 ". روز اجرای توافق "
در روز صدور فرامین اجـرای  
توافق، زنگھای گرانی مجدد بـه  

ـیـالز  .  صدا در آمده است  جنـاب ل
در  : " به شیوه ھمیشگی میگـویـد 

ـیـن سـیـاسـتـی   کوتـاه مـدت چـن
زا خواھد بود و فـقـط بـاعـث    تورم 

ـقـاضـا تـحـریـک   خواھد شد تا ت
اما در بلند مدت با به ثمـر  .  شود 

ھای عـمـرانـی اثـری    رسیدن پروژه 
ضــد تــورمــی خــواھــد داشــت و  

. " کاھش تورم را سبب خواھدشد 
موسسه عالی آموزش و پـژوھـش  

ـرنـامـه ریـزی  ـریـت و ب از  " (  مدی
بـه  !)  عنـوان مـوسـسـه نـھـراسـیـد 

ــلـی مشــاور   ــی ریـاســت مســعــود ن
ــتــصــادی روحــانــی، بــه دولــت   اق
پیشنھاد کرده دالر را گران کنیـد  

ـتـه  ! تا تقاضا تکان بخورد  بـه گـف
ایشان این باعث میشود صـادرات  
ـری   ـیـشـت رونق بگیرد بنابراین ارز ب

یکـی دیـگـر از  ....!  وارد شود و 
ـر ( اقتصـادانـان   در  )  حسـیـن راغـف

ـران   ـتـه مـحـصـوالت ای جواب گـف

قادر بـه رقـابـت بـه مـحـصـوالت  
رقبای غربی نیست ایـن گـرانـی  

 ! تنھا برای برخی مفید است 
 

ــر  "  امـا تــمـام داسـتــان   ــر س ب
گـران کـردن  ."  لحـاف مـال اسـت 

دالر یکی از راھـھـای مـطـمـئـن  
ـران   برای ارزان کردن کارگر در ای

افزایـش صـادرات شـوخـی  .  است 
ــان، بــرای   ــصــاددان بــی مــزه اقــت
. پوشاندن نیت اصلـی شـان اسـت 

میخواھند نیروی کار از ایـن ھـم  
که ھست ارزان تر شود، کـه ایـن  
ـتـھـای   ـرسـاخـت دول ـریـن زی مھم ت

گـران کـردن  .  سرمایه داری است 
ـرای افـزایـش صـادرات،   دالر نه ب
بلکه برای وسوسه و جذب کـردن  
ــرمــایــه گــذاران اھــل ریســک   س

ــع  (   ــاب ــگــی مــن ــان فــرن صــاحــب
یکـی از  .  به ایران است )  گسترده 

آرزوھای ھمـیـشـگـی جـمـھـوری  
اسالمی که بارھا معلوم شـده بـا  
ــکــومــت غــیــر   وجــود یــک ح
ـر   ـران غـی متعارف سـرمـایـه در ای

ھــمــه جــوش و  .  مــمــکــن اســت 
خروشھای این قبیل اقتـصـاددانـان  

ـبـی  . برای ھمین است  با خـودفـری
تمام، طوری  نـظـر مـیـدھـنـدکـه   
ـتـصـاد   ـران یـک اق گویـی در ای
نرمال سرمایه داری مـثـل سـوئـد  

انصـافـا  .  یا فنالنـد حـاکـم اسـت 
کمیته جایزه نوبل اقتصاد در حـق  
اقتصاددانان فارسی زبان اجـحـاف  
میکند که تـا کـنـون ایشـان را  
حتی نامزد دریافت جـایـزه نـمـی  

خیلی ھنر مـیـخـواھـد کـه  . کند 
یــک اقــتــصــاد ورشــکــســتــه و  
ھمیشه بحران زده را یک اقتصاد  

 .روتین سرمایه داری جا زد 
اقتصاد جمھوری اسالمی بـه  
ـم نـمـی   ـی ـق ھیـچ صـراطـی مسـت

اقتصادی که تماما درگیـر  .  شود 
ـر   فساد است و اسـاس کـارش ب
غارتگری شکل گـرفـتـه، ھـیـچ  
فرمول اقتصادی روتیـن سـرمـایـه  
ــمـــی   ــارش ن داری گــره از ک

ـتـصـاد امـا  .  گشاید  تبعات این اق
برای ما کارگران بسیار سنگـیـن  

مـردم  .   و ویرانگر بـوده و ھسـت 
ـتـصـاد جـمـھـوری   وقتی از شر اق
ــیــشــود کــه   اســالمــی خــالص م
ــیــف ایــن حــکــومــت را بــا   تــکــل
سرنگونی انقالبی آن تعیین کـرده  
باشند، و گر نه کسانی دیـگـری  

ــنــد  ــیــگــوی ــنــد کــه م ــت ــم ھس :" ھ
حقیقت تلخ این است کـه تـا ایـن  

، بـحـران  .... حکومت بر جاست،  
ـران ھـمـچـنـان ادامـه   اقتصادی ای

ـقـی  ..." (  خواھد یـافـت؛  رضـا ت
ــم  ) . زاده  ــال ایشــان ھ ــث ــق  " ام رون

ــصــادی  ــود  "  اقــت در فــردای نــب
افـزایـش  " جمھوری اسالمی را در  

ــیــد  ــم   "  تــول ــنــد کــه ایــن ھ ــیــدان م
مستلزم جذب سرمایه و سـرمـایـه  " 

روشن است کـه ایـن  " گذار است؛ 
ھم برای توده مردم زحمتکش جـز  
استثمار و بھره کشـی و تشـدیـد  
سیه روزی و فالکت ھیچ ثمـری  

 . نخواھد داشت 
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 علی نجاتی آزاد شد
 

بنا بر خبر منتشر شـده از  
سوی اتحادیـه آزاد کـارگـران  
ایران علی نجاتی از اعضـای  
ــکــای   ــره ســنــدی ھــیــات مــدی
کارگران نیشکر ھفت تپه پس  

روز بـازداشـت، سـاعـت    ٣٤ از  
مـھـر    ٢٦ بعد از ظھر امروز    ٤ 

مـاه بـا قـرار وثــیـقـه یـکـصــد  
ــلـیــون تـومــانــی آزاد شــد  . مـی

آزادی علی نجاتی را بـه او،  

به خانواده اش، بـه کـارگـران  
نیشکر ھفت تپه و به ھمـگـان  

 .تبریک میگوییم 
علی نجاتی در نیمه شـب  

شـھــریـور در مـنــزل خــود    ٢٤ 
دستگیر شـده و بـه او اتـھـام  

تبلیغ علیه نظام و ارتبـاط بـا  " 
. زده شـده اسـت " معاندین نظام 

در بخشی از اطـالعـیـه خـبـر  
اتحادیه آزاد کارگران ایران در  

ــن آمـــده   ــی ــن ــه چ ــط ــن راب ای
علی نماینده شایستـه و  :" است 

سازش ناپذیر کارگران نیشکر  
ھفت تپه و از فعالین خوشـنـام  
جنبش کـارگـری ایـران اسـت  
که ھیچ جرمی جـز دفـاع از  
حــقــوق خــود و ھــمــکــارانــش  

سـیـاسـت   .  مرتکب نشده اسـت 
وارد کردن اتھامات امـنـیـتـی  
ــن کــارگــری و   ــی ــال ــع ــه ف ب
کـارگـران عضـو تشـکـلـھـا و  
نھادھای مستـقـل کـارگـری،  
تعقـیـب قضـائـی و مـحـکـوم  
کردن آنان به زندانھای طـویـل  

المدت سالھاسـت ادامـه دارد،  
اما اعمال چنین سیاستـھـایـی  
نه تنـھـا  کـارگـران ایـران را  
برای دسـت یـابـی بـه حـقـوق  
انسانی شـان وادار بـه عـقـب  
ـلـکــه   نشـیـنـی نـکــرده اسـت ب
ھمانگونه که شاھدیم ھر روزه  
ــراضــات و   ــت ــه اع ــن ــر دام ب
اعتصابـات کـارگـری افـزوده  

 ."می شود 
 

 ٢٠١٥ اکتبر    ١٧ ،  ٩٤ مھر    ٢٦ 
 

 اطالعیه ھایی از کمپین برای آزادی کارگران زندانی
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ـریـن حـالـت   ھستنـد کـه در بـھـت
ـرای   ـنـھـا چـنـد مـاه ب میتوانند ت
اقتـصـاد بـه گـل نشـسـتـه نـظـام  

 . اسالمی، زمان بخرند 
ــاور   ــی،  مش ــود نــیــل مســع
ـتـصـادی روحـانـی، در ھـمـیـن   اق
رابطه و در تحلیلی از چشم انـداز  

با تـوجـه  : رشد اقتصادی میگوید 
ــت و   ــه افــت درآمــدھــای دول ب
ھمچنین کاھش مسـتـمـر درآمـد  

ـقـی خـانـوارھـا در سـال  ھـای    حقی
توان برای جلوگیری از    اخیر، نمی 

ـتـصـادی بـه   کاھش نرخ رشـد اق
." تقاضای داخـلـی امـیـدوار بـود 

ایشان در ادامه تـوسـعـه صـادرات  
" را پیشنھاد میکند و میـگـویـد  

شرط الزم برای افزایش صـادرات  
تولیدات داخلی، توان رقابت آن بـا  

 ."کاالھای خارجی است 

درصـدی    ١٠ زمزمه افزایش  
حقوق کارمندان دولت و چـیـزی  
در ھمین حدود برای کارگران در  
ـنـده، یـکـی از آن شـروط   سال آی
ـرار اسـت تـوان   الزمیست، کـه ق
رقابت کاالھـای داخـلـی را بـاال  

بـخـشـنـامـه ھـای وزارت  .   ببـرد 
ــر درقــانــون   ــی ــرات اخ ــی ــی کـارو تــغ
کارھم باید بی حـقـوقـی کـامـل  
کارگر، که مھمتریـن شـرط الزم  
دیگر برای باال بردن تـوان رقـابـت  
کاالھای داخلی است، را فـراھـم  

به این ترتیب دولت روحانـی  . کند 
ــقــب رانــدن   ــیــد واراســت بــا ع ام
کارگران  و کل جامـعـه از خـط  
ـفـی   بقاء در سال آینـده، رشـد مـن
ـبـت   اقتـصـادش، را بـه رشـد مـث

 .تبدیل کند 
ـــصـــاد "  ـت ــ ـــام  "  اق ـــم ـرای ت ــ ب

کاربدستان جمھوری اسالمی، آن  
ثروتھای افسانه ایی ھستنـد کـه  
از استثمار بی حدوحصـرکـارگـران  
وغارت ثروتھای جـامـعـه بـدسـت  

به ھمین دلیل ھم ھـربـار  .  میآورند 
که بفکر حل بحران اقتصـاد مـی  
ـردن   افتند، راه چاره را نه دربـاال ب

ـلـکـه  " درآمد حقیقی خانـوارھـا " ، ب
ـره خـالـی   زدن باز ھم بیشتر از سف

 .آنھا می بینند 
ــصــادی در   ــحــران اقــت ــه ب ن
جمھوری اسالمی جدید است ونـه  
راه حلھای تیم اقتصادی دولـت و  
مشاورینش میتواند ایـن رکـود و  

چـیـزی  .  بحران ھا را حـل کـنـد 
که جدیـد اسـت شـرایـط پـس از  
توافـق ھسـتـه ای اسـت کـه از  
طرفی دولت روحانی راه حـل ویـا   
ــه فــقــر   ــی بــرای ادام ــھ ــوجــی ت

وفالکت مردم ندارد، و از طـرفـی  
مردم دیگر این شـرایـط را نـمـی  
پذیرند و خـواھـان بـھـبـود سـریـع  

 . اوضاع اقتصادی ھست 
از نظر کـارگـران و  " اقتصاد " 

نـودونــه درصــد جــامـعــه، یــعـنــی   
ــر ازتــمــامــی   ــراب ــنــد شــدن ب ــرم بـھ
ـیـد کـرده   امکاناتی که خود تـول

ــی  .  انــد و حــق آنــان اســت  ــن یــع
زندگی بـدون داشـتـن دغـغـدغـه  
اجاره خانه ماه آینـده، گـران شـدن  
ـنـه   مایحتاج اولیـه زنـدگـی، ھـزی
ـنـه  دوا   تحصیل فرزندانشان وھزی

 .....ودرمان 
ــد و   ــه رش ــت ک ــن اس روش
شکوفایی چنین اقتـصـادی کـه  
ـنـایـش رفـاه و آسـایـش مـردم   مب
باشد در گرو سرنگونی حکـومـت  
اسالمی است، اما تا آن زمان ھـر  
درجه بھبود در شرایـط  زنـدگـی  
ـنـھـا  بـا مـتـحـد شـدن   مردم ، ت
اعتراضات آنھا علیه فقروفالکـت  

 .وبی حقوقی بدست خواھد آمد 

 

 

 بسته اقتصادی جدید دولت
 بھمن ذاکرنژاد

 1 از صفحه 

ـیـان    ٢٦ روز   مـھـر مـاه زنـدان
ـرآن    ٢ سیاسی بند   موسوم به دارالق

ــراض بــه   ــت ــر در اع رجــایــی شــھ
ـیـان   ـیـن زنـدان نگھداری آنھا در ب
ـــی   ـــدام ـــدان در اق عـــادی زن
ـیـس   ھماھـنـگ و در حضـور رئ
زندانھای تھران سھراب سلیـمـانـی  
ـیـس زنـدان رجـایـی   و مردانـی ری

ـیـمـار   شھر کرج، درحالیکـه تـن ب
بھنام ابراھیم زاده و رسول حـردانـی  
. را در دست داشتند تجمع کردنـد 

ـیـان   در این حرکت اعتراضی زندان
ـیـمـار   معترض که از دیدن وضع ب
ھمبندانشان به خشم آمـده بـودنـد،  
شعار مرگ بر دیکتاتور، مـرگ  

در برابر ایـن  .  بر استبداد سر دادند 
ـیـن   اقدام زندانیان سیاسی مسـئـول
زندان که گویا برای بازدید به آن  
بند رفته بودند، ناگزیر بـه تـرک  
محل شده و بھنام و رسـول را بـه  

 .بھداری زندان انتقال دادند 
ـپـــیـــن بـــرای آزادی   کـــمــ
کارگران زندانی از اعـتـراض  

بر حق  زندانیان سیاسـی بـنـد  
ـــت و    ٢  ـــران حـــمـــای ـــق دارال

پشتیبانی کرده و بـه عـنـوان  
اولـیــن اقــدام خــواســتــارانــتــقــال  
فوری آنان بـه بـنـد زنـدانـیـان  

تـمـام زنـدانـیـان  .  سیاسی است 
 .سیاسی باید فورا آزاد شوند 

وضعیت جسـمـانـی بـھـنـام  
ابــراھــیــم زاده نــگــران کــنــنــده  

او از درد گردن، کمر و  .  است 
بیماریھای مختلفـی کـه زیـر  
شکنجه ھا و فشارھای درون  
زندان به آن مبتال شـده اسـت،  

بھـنـام بـایـد فـورا  .  رنج میبرد 

آزاد و تحت درمان  و معالجه  
 . قرار گیرد 

بھنام ابراھیـم زاده و ھـمـه  
کارگران زنـدانـی و زنـدانـیـان  

 .سیاسی باید فورا آزاد شوند 
درگذشت شـاھـرخ زمـانـی  

از فعالین سرشناس کارگـری  
در زندان رجـایـی شـھـر بـرای  
ھمه ما یک ھشدار بـود، بـه  
کمک بھنام ابراھیـم زاده ھـا  

 . و رسول حردانی ھا بشتابیم 
تمامی کارگران و معلمان  
ــان   ــی ــدان ــه زن ــم ــی و ھ ــدان زن
. سیاسی باید فورا آزاد شـونـد 

احکام صادر شده زنـدان بـرای  
فعالین کارگـری و زنـدانـیـان  
. سیاسی  باید فورا لغو شـود 

تــھــدیــد و احضــار فــعــالــیــن  
کــارگــری و ھــمــه فــعــالــیــن  
. سیاسی بـایـد مـتـوقـف شـود 

حق تشکل، اعتصاب، تـجـمـع  

 ٢٦٩اطالعیه شماره 
 دارالقران رجایی شھر ٢اعتراض زندانیان سیاسی در بند 

 وضعیت جسمی بھنام ابراھیم زاده نگران کننده است

 3از صفحه  

 

 ت م ا س   ب ا   
 ك م پ ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   كـا ر گ ر ا ن   ز ن د ا نـی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

com.now-them-free://http 
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درصد از شرکـتـھـائـی کـه از    ٨٠ سپتامبر در گزارشی نوشت که    ٣٠ روز    japan-press.co.jpسایت  
شـرکـت    ٣٩١٨ مـی نـویسـد  .  کارگران غیرژاپنی استفاده می کنند، قوانین کار ژاپن را رعایت نمی کنند 

ایـن شـرکـتـھـا بـه  .  شرکت قانون شکنی می کرده انـد   ٢٩٧٧ مورد بررسی قرار گرفته اند که از میان آنھا  
ین در ساعت دستمزد پرداخت می کرده اند، در حالیکه حـداقـل دسـتـمـزد در ژاپـن    ٣١٠ کارگران خود فقط  

ـیـسـت  . ین است   ٧٧٠  این گزارش چند زورگوئی و سواستفاده دیگر از موقعیت کارگران غیرژاپنـی را ھـم ل
ـرژوه کـارگـران  " کارگرانی که مورد سواستفاده قرار گرفته اند، کارگرانی ھستند که از طریق  .  کرده است  پ

نویسد تعدادی از نھـادھـای مـدافـع حـقـوق    این گزارش می .  در ژاپن به کار در ژاپن جذب شده اند "  خارجی 
ـروژه   را مورد انتقاد قرار داده و گفته "  پروژه کارگران خارجی " کارگران در ژاپن   ای    اند که دولت عمدا چنیـن پ

این نھادھا خواھان خـاتـمـه  .  را گسترش داده و از مورد سواستفاده قرار گرفتن کارگران این پروژه نیز خبر دارد 
 .این پروژه ھستند 

دولت ژاپن مثل ھر دولت دیگر کارفرمایان، بیشترین تالشش را مـی  )  ١ .  دو نکته را باید در نظر گرفت 
نـھـادھـای  )  ٢ .  کند که از گرده کارگر، چه ژاپنی و چه غیرژاپنی، بیشترین کار با کمترین مزایا بـکـشـد 

ـتـه بـایـد گـفـت کـه  .  طرفدار حقوق کارگران نباید خواھان خاتمه دادن کار غیرژاپنی ھا در ژاپن باشـنـد  ـب ال
اسـت  "  پروژه کارگران خـارجـی " گوید؛ فقط خواھان خاتمه دادن به    گزارش مزبور چیز زیادی در این باره نمی 

اما باید این نکته را در نظر گرفت کـه اگـر  . که یک پروژه خاص برای جذب کارگران ارزان و مطیع است 
انـد، حـق دارنـد از آخـریـن    ژاپن احتیاج به کارگر دارد، کارگران از ھر کجا که جذب بازار کـار آنـجـا شـده 

واضح است کسانی که ارزشی برای برابری حقوقی انسـانـھـا  .  استاندارد کاری و قوانین برابر برخوردار باشند 
ـری حـقـوقـی    قائل نیستند، گامی ھم در این راه برنمی  ـراب دارند و انتظاری ھم نیست؛ اما نھادھایی که بـه ب

کنند، باید مواظب باشند چه ادبیاتی را بکار می برند که کـارگـران از    ھا معتقدند و برایش تالش می   انسان 
 .آن متضرر نشوند 

 سواستفاده سیستماتیک 
 در ژاپن" کارگران خارجی"از 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

 
ـامـه   یک موضوع اصلی اعتراضات توده  ـرن ھـای    ای این دوره، که شاید اصلی ترین موضوع باشد، اعتـراض بـه ب

ـانـی شـده  .  است )  Austerity(ریاضت کشی اقتصادی   ـارلـم ـات پ در اروپا این اعتراض داغ ترین موضوع انـتـخـاب
ـایـه .  است  داری، کـه    اینکه آیا این اعتراضات  باالخره از پارلمان لبریز شده و تا پشـت سـر گـذاشـتـن سـیـسـتـم سـرم

ـایـد در    کند، در خیابان   ھای ریاضت اقتصادی را ضروری می   برنامه  ھا جاری خواھد شـد؟ مـوضـوعـی اسـت کـه ب
 .یک سطح منتظر ماند و دید 

ــراض قــدرتــمــنــد بــه   ــریــن اعــت ــریــتــی " آخ ــان "  اســت ــاب ــلــژیــک بــه خــود دیــد   را خــی ــای ب ــرھ ــای شــھ ــایــت  .  ھ س
commondreams.org    ـا ھـزار نـفـر در اعـتـراض بـه  ٢٠١٥ اکتبر    ٧ در خبری نوشت روز چھارشنبه ، صدھ

ـا  .  ھا ریختند   ھای کارگری به خیابان   دولت دست راستی بلژیک و با فراخوان اتحادیه "  استریتی " ھای    برنامه  ـلـیـس ب پ
گـزارش فـوق  .  نفر ھم مجروح شـدنـد   ٥٠ نفر دستگیر و حداقل    ٣٠ . وحشیگیری ھمیشگی با معترضین برخورد کرد 

ـراضـات را    نویسد، معترضین قول داده   اما می  اند که با اینگونه سرکوبھا عقب نخواھند نشـسـت و قصـد دارنـد اعـت
ـاشـنـد، در    تعدادی بعنوان سخنگوی این اعتراض، که عمدتا از روسای اتحـادیـه .  ادامه بدھند  ھـای کـارگـری مـیـب

آنھا صـریـحـا اعـالم  .  اند   حال مذاکره با دولت بلژیک ھستند و مطالباتی را در چھارچوب ھمین سیستم مطرح کرده 
امـا واضـح اسـت کـه ایـن  .  است "  استریتی "ھای    ھایی و یا حد اکثر توقف برنامه   کرده اند ھدف این اعتراضات رفرم 

ـری نـیـسـت  ـایـد از سـیـسـتـم  .  جوابگوی اعتراضات امروز مردم دنیا برای  رفاه و براب ـر ب ـای بـھـت ـرای یـک دنـی ب
 .و راستش عبور کرد " چپ "ھای    داری، با جناح   سرمایه 

 

 آینده اعتراضات 
 علیه ریاضت اقتصادی

مراسم بزرگداشت شاھرخ زمانی، فعال محبـوب و شـنـاخـتـه شـده  
کارگری که به جرم تالش بی وقفه برای متشکـل کـردن کـارگـران،  
ـری   ـراب به جرم مبارزه برای جامعه ای فارغ از استثمار، محرومیت و ناب
و به جرم مبارزه علیه حکومت فاسد و ارتجاعی اسالمی، سـالـھـا در  
زندان ھای جمھوری اسالمی به سر برد، توسط جمعی از سازمانـھـای  

در  .  سیاسی و نھادھای مدافع حقوق کارگران در لندن برگزار میـشـود 
 . این مراسم شرکت کنید 

ـر و بـی   بزرگداشت شاھرخ زمانی، بزرگداشت مبارزه سازش ناپـذی
وقفه طبقه کارگر علیه کل بیعدالتی ھا، بیحقوقی ھا و مـحـرومـیـت  
ـریـت مـردم   ھایی است که جمھوری اسالمی و سرمایه داری بـه اکـث

بزرگداشت شاھرخ، بزرگـداشـت رویـارویـی بـزرگ  .  تحمیل کرده است 
طبقاتی کارگران علیه نظام گندیده ای اسـت کـه تـوسـط جـمـھـوری  

دفاع از مقاومت سرسخـتـانـه کـارگـران  .  اسالمی از آن حراست میشود 
دفاع از حـق  .  زندانی و مبارزه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی است 

دفاع از آزادی و رھـایـی مـردم از شـرکـت  . اعتصاب و تشکل است 
 . حکومت فاسد و سرکوبگر اسالمی است 

در این مراسم شرکت کنید و ضمن گرامـیـداشـت شـاھـرخ عـزیـز،  
ھمبستگی تان را با کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و ھمبستـگـی  
ـرای آزادی،   تان را با مبارزه کارگران و مردم زحمتکش و حق طـلـب ب

 . رفاه و عدالت و حکومتی شایسته انسان تقویت کنید 
 

 یاد شاھرخ عزیز گرامی باد  
 

 انگلیس  -تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٥ اکتبر    ٢٠ 

 
 

  ٢١:٣٠ تا    ١٨ اکتبر از ساعت    ٢٤ شنبه  : لندن 
 

Grosvenor Hall Vincent Street, London SW1P 
4DG Nearest Underground Station  Pimlico Bus : 2, 36, 88, 185, 436 and C10 

 در مراسم بزرگداشت 
 ! شاھرخ زمانی شرکت کنید

 اکتبر ٢٤لندن شنبه 
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بیست و ھفتم شھریور مـاه دولـت  
ــھــاد   ــن ــش ــی پــی درصــد  ١٠ روحــان

افزایش  حقوق کـارمـنـدان دولـت  
بـا  .   را اعـالم کـرد   ٩٥ در سال  

ـرای    مشخص شـدن نـظـر دولـت ب
این میزان  افـزایـش ، بـه زودی  
پیشنھاد برای افـزایـش دسـتـمـزد  

کارگران ھم مطرح و بـه    ٩٥ سال  
. رود   شــورای عــالــی کــار مــی 

سخنگوی دولت پیشنھاد افزایـش  
درصدی حقوق کارمنـدان در    ١٠ 

درحاشیه الیـحـه بـودجـه    ٩٥ سال  
پیشنھـاد دولـت  .  اعالم کرده است 

ـرنـد   برای کارمندان و کارگـران ت
دولـت ھـر سـالـه  .   آشنایی اسـت 

ـراری نـوعـی تـوازن در   ـرق برای ب
ھـای کـارگـران و    افزایش حـقـوق 

کارمندان، چنین پیشـنـھـادھـایـی  
ـنـدگـان خـود بـه   را از طریق نـمـای
.  شورای عـالـی کـار مـی آورد 

پیشدستی دولت برای افزایـش ده  
ــنــدان بــا   ــقــوق کــارم درصــدی ح
ھدف مشخص کردن قدرت مانور  
و توافق دولت و کـارفـرمـاھـا بـه  
منظور تعیین مـزد کـارگـران در  

 .انجام شده است   ٩٥ سال  
 

انجمن ھای صنفی و  
 کانون شورای عالی کار

ھادی ابوی دبیـرکـل کـانـون  
ـفـی در    عالـی انـجـمـن  ھـای صـن

  ٩٥ ارتباط با دستمزدھا در سـال  
جلسات دسـتـمـزد در  « میگوید؛   

پایان سال ھمواره احسـاسـی تـمـام  
ھایی که از    شود و به گزارش   می 

سـبـد مـعـیــشـت کـارگـران ارائــه  
ـم تـوجـه نـمـی   می  ـی شـود امـا    کن

ــیــد   ــران نــاام ــنــدگــان کــارگ نــمــای
ھـایشـان بـه    نیستند و اگـر تـالش 

ـبـال حـقـی کـه   نتیجه نرسد در ق
ـرگـردن آنـھـا   جامعه کـارگـری ب
دارد تا لحظه آخر به وظیفـه خـود  

انـجـمـن ھـای  .  » کننـد   عمل می 
صنفی و خانه کارگریھا مـجـری  
سیاستھا و تصـمـیـمـات شـورای  

ـنـد  یـکـی از  .  عـالـی کـار ھسـت
وظایفه اینھا توجیه دسـتـمـزدھـای  

ــت و   ــزی اســت کــه دول ــاچــی ن
ـنـد  . کارفرماھا به تصویب میرسان

کار اینھا موش دوانـدن و اخـالل  
در اعتراضات رادیکال کـارگـری  

نمایش ضـد کـارگـری و  .   است 
خارجی ستیزی اینھا در اول مـاه  

ــال   ــه س ــه ای از    ٩٤ م ــوش گ
ــنــھــا را بــه نــمــایــش   ــیــت ای مــاھ

 . گذاشت 
 

ماده فاصله دستمزد و تورم 
 قانون کار ٤١

تعیین میزان افـزایـش حـداقـل  
دستمزد متناسب با نرخ تورم  نـه  

ـلـکـه در     تنھا در سال گـذشـتـه ب
سـال گـذشـتـه  ٣٠ اغلب سـنـوات  

در  .  مورد توجه واقـع نشـده اسـت 
درون جنبش کـارگـری گـرایشـی  

ـری مـاده   ـیـگـی  ٤١ جدی برای پ
اسـاس  .   قانـون کـار وجـود دارد 

این گرایش بر محور مخالفـت بـا   
سابقه سی سال دور زدن این مـاده  
ــت و   ــردن دول ــزم ک ــل و بــرای م
کارفرماھا برای تعییـن دسـتـمـزد  

طـبـق مـاده  .  بر اساس تورم اسـت 
قانون کار، دستمزد کـارگـران    ٤١ 

ــورم    -" الــف "  ــر اســاس مــیــزان ت ب
 -" ب " اعالمی بانک مرکزی و  

تامبن شرافتمندانه سبد معیشتـی  
ـنــه ھــای خــوراک،   شـامــل ھــزی
ــوشــاک، درمــان، مســکــن و   پ
ـره   ـف ـنـج ن تحصیل یک خـانـوار پ

مدافعین این گـرایـش  .  می باشد 
معتقدند دولتھا مختلف ھـمـیـشـه  
به منظور بـاج دادن بـه سـرمـایـه  

کـار را  "  قانـون " داران این ماده از  
 .دور زده و آنرا عملی نکرده اند 

تجربه تـا کـنـونـی امـا گـم  
ـرخ تـورم و   ـیـن ن ـنـاسـب ب شدن ت

آمار و ارقـام در  .  دستمزدھا است 
نظام جمھوری اسالمی تحـت ھـر  
ـبـوده وھـمـیـشـه   شرایطی واقعی ن
ـنـد  . بی ثبـات و مـخـدوش ھسـت

کاھش نرخ تورمی که در دولـت  
حسن روحانی اعالم شده، منـطـقـا  
ـر   ـی باید بر میران و نرخ گرانی تـاث
ـیـکـه مـا در   داشته باشد، در حال

دو سال گذشـتـه شـاھـد افـزایـش  
ـر   ـیـشـت ـر ب ـق سعودی گـرانـی و ف

ـم  ـی ـنـاقـض را  .  ھست ـتـه ایـن ت ـب ال
" تـز " اطاقھای فکـری دولـت بـا  

ـیـن   پایین بودن تورم به معنـی پـای
ــیــســت  ــرانــی ن ــیــه  !  آمــدن گ تــوج

ـنـد  در ھـر حـال شـاخـص  .  میکـن
ـر اسـاس شـاخـص   دستمزد بایـد ب

 . خط فقر تعیین شود 
 

 شاخص دستمزد
ـیـن   کشـور در  ١٤٨ ایران در ب

شاخص روابط کـار و کـارفـرمـا  
، و در شاخـص حـقـوق    ١٢٨ رتبه  

ـبـه   جـھـان را    ١٣٨ و دستمـزد رت
ھـزار    ١٠٣ ،   ٩٤ در سال  .    دارد 

تومان  بـحـقـوق پـایـه گـارگـران  
  ٣٠ وعده  افـزایـش  .   اضافه شد 

ـقــدی،   ھـزار تـومــانـی حـق بـن ن
ـرای شـاغـالن   افزایش حق اوالد ب
متاھل، افزای پـایـه سـنـواتـی و  
افزایش حق مسکن ھم در تـعـداد  
ـریـک  و مـراکـز   زیادی از فـاب
کارگری عملـی نشـده و عـمـال  
ـرداخـت   دولت و کارفـرمـاھـا از پ
ــن افــزایــش   ــرتــب ای ــیــن و م روت

ـر کــار  .  خـودداری کـرده انــد  وزی
مـتـوسـط دریـافـتـی  « می گوید  

مشموالن قانون کار یـک   امسال 
ھزار تـومـان اسـت    ١٠٠ میلیون و  

اما کارگران معتقدنـد ایـن ارقـام  
نمی تواند ھزینـه ھـای زنـدگـی  
خانوارھای کارگـری را تـامـیـن  

ــنــد  ــیــن حــال، حــداقــل  .  ک در ع
درصد کل مشـمـوالن    ٣٠ بگیران  

قانون کار ھستند کـه دریـافـتـی  
آنھا زیر یک میلیون تومان و در  

ھـزار تـومـان در مـاه    ٧١٢ حدود  
آمــار ســی در صــدی  .  » اســت 

ــر کــار واقــعــی   مــورد اشــاره وزی
ــســت  ــونــی  .  نــی ــی ــل اکــثــریــت مــی

کارگران و کارمـنـدان دریـافـتـی  
ـیـون   ـل کمتر و در حـد یـک مـی

در حالی کـه اجـاره  .  تومان دارند 
ــرای یــک   یــک خــانــه ســاده ب
خانواده چھار تا پنچ نفری بیشتـر  

ــومــان در   ــون ت ــی ــل از یــک مــی
 .شھرھای بزرگ است 

 
 دستمزد باالتر از خط فقر

ــمــزد   ــت ــم دس از نــظــر    ٩٥ رق
کارگران و معلمان باید حـد اقـل  

در  .  سه و نیم میلیون تومان باشـد 
حال حاضر باتوجه به ھزینه ھـای  
واقعی این رقم میتواند مـعـاش و  
ــره خــانــواده ھــای کــارگــران،   سـف
ـیـاز   معلمان و پرستاران را بـدون ن
ـتـه کـار کـردن   به  دو و سه شیف

 . تامین کند 
 

 مطالبات مبارزاتی
اعتراض و مبارزه کارگران و  
معلمان برای افزایش دسـتـمـزدھـا  
در یکـسـال گـذشـتـه شـاخـص و  

تجمعات چند مـاه  .  برجسته است 
ـرای افـزایـش   گذشته مـعـلـمـان ب
دستمزدھا بر فضـای سـیـاسـی ـ  
ـرات قـابـل   ـی اجتماعی جامعه تـاث

ـری  .  توجھی گذاشته است  ـیـگـی پ
ـر   ـق مطالبه دستمز باالتر از خـط ف
ـراضـات   یک رکن پایه ای اعـت

ایـن  .  یکسال گذشـتـه بـوده اسـت 
خواست باید در اشکال محـلـی و  
ـراضـات سـراسـری بـه شـعـار   اعت
ـبـدیـل   اصلی مزدبگیران جامعـه ت

کارمندان نباید به افـرایـش  .  شود 
ده درصدی دسـتـمـزدھـا رضـایـت  

ـراضـات آنـھـا و عـدم  .  دھند  اعـت
قبول پیشنھاد دولت، تاثیری مھـم  
ـراضـات   در بسط و گستردش اعـت

ـران کـه   کارگران و سایر مزدبـگـی
خواھـان افـزایـش دسـتـمـزدھـا تـا  
ـیـون   ـل ـم مـی ـی سطح بیش از سه و ن

 . تومان ھستند، خواھد داشت 
 

 قدرت اعتراض
جــدال و جــنــگ مــداوم در  
جامعه میان کارگران و مـعـلـمـان  
ـران   و پرستاران و ھمه حقـوق بـگـی
ـرف و دولـــت و   از یـــک طــ
ـر سـر   کافرمایان از طرف دیگر، ب

ـریـن  .  دستمزد جـریـان دارد  بـزرگـت
چالش دولت روحانی فقر، گرانـی  
ــونــی اســت  ــی ــل ــی ــیــکــاری م . و ب

ــارضـــایــتـــی در   ـراض و ن اعــتــ
کارخانه، فابریک، مراکز کار و  
ـر از   در خیابان برای دستمزد بـاالت
ـرای   خط فقر، علیه بیکـاری و ب

جـامـعـه  .  رفاه  در جـریـان اسـت 
خـروشـان و  .  ایران خاموش نیسـت 

دولت و کل نـظـام  .  معترض است 
ـراضـات   اسالمی زیر منگنـه اعـت

ـران  .  قرار دارند  ـرارھـای ای قول و ق
بعد از توافق ھستـه ای تـوقـع و  
ـیـه جـمـھـوری   تعرض جامعه  عـل

 .  اسالمی را  بیشتر کرده است 
الزمــه گســتــرش اعــتــراض  
ـرسـتـاران   کارگران، مـعـلـمـان و پ
برای رسیدن به مطالبـه دسـتـمـزد  
باالتر از سه و نیم میلیـون تـومـان  
ــگــی   ــاھــن ــم ــکــم؛ ھ در گــرو ی
اعتراضات کارکران و معلـمـان و  
ــکــی و   ــزدی ــاران، دوم؛ ن پــرســت
ھماھنگ شدن فعالین کارگـری  
و معلمان در شکـل سـراسـری، و  
سوم؛ حمایت کل جامعه و بـویـژه  
خانواده ھای کارگران، معلمـان و  

 .    پرستاران، است 

 در حاشیه اخبار کارگری
 !٩٥دستمزد پیشدستی دولت برای تحمیل 

 نسان نودینیان
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 اعتراضات

ھفدھمین روز اعتراض کارگران قطار 
 شھری اھواز

 
کـارگـران پـیـمـانـی قـطـار  ٤٥٠ادامه اعتراض 

.  شھری اھواز برای دریافت ھشت ماه مـزد مـعـوقـه
این اعتراضات کارگران  از روز دھم مھر ماه شـروع 

 .شده است

 ٢٤و ٢٢تداوم اعتراضات کارگران  فازھای
 منطقه ویژه عسلویه

مـنـطـقـه ویـژه  ٢٤و ٢٢کارگران فازھایمھر ٢٥
عسلویه که شمار آنھا در حـدود دویسـت نـفـر اسـت 
برای وصول پـنـچ مـاه مـزد پـرداخـت نشـده از روز 

در محدوده کارگـاه )  بیست و یکم مھرماه(شنبه  سه
ھای در دست ساخت تجعـات اعـتـراضـی بـرپـا  پروژه

گویند؛ بـعـد از تـجـمـع روز  کارگران می  .کرده اند
نخست به معادل دو مـاه از مـعـوقـات مـزدی آنـھـا 

شـود امـا ھـمـچـنـان  توسط پیمانـکـار پـرداخـت مـی
وضعیت پرداخت باقـیـمـانـده مـعـوقـات مـزدی آنـھـا 

 .نامعلوم است
 

نفر از کارگران شرکت  ٧٠٠تجمع 
 پتروشیمی اروند

نـفـر از کـارگـران پـیـمـانـکـاری  ٧٠٠مھر   ٢٥
پتروشیمی ارونـد در اعـتـراض بـه پـرداخـت نـکـردن 

درصد حقوق مـبـنـای کـارگـران  ٣٠ماھب التفاوت 
این مجتمع از حضور در مـحـل کـار خـود امـتـنـاع 

در :  یـکـی از ایــن کـارگــران اعــالم کـرد  .کـردنـد
مھرماه نمایندگان کارگران بـا  ٢٠ای که روز  جلسه

گروھی از مقامات مسئول از جمله رئیس مجتمع و 
شنـاسـان ایـن اداره بـرگـزار شـد،  مـدیـرعـامـل  کار

برد موافقت خـود  پتروشیمی که در تھران به سر می
درصـد افـزای  ٣٠را جھت پرداخت مابـه الـتـفـاوت 

بـه صـورت تـلـفـنـی بـه )   سایر مـزایـا( حقوق مبنا 
ظاھرا مدیـرعـامـل :  وی افزود  .کارگران اعالم کرد

پس از بازگشت از سفرش منکر موافقت اخیـر خـود 
در خصوص افزایش مزایای نوبت شب کاری، طـرح 
طبقه بندی مشاغل و افزایش مزایای جانـبـی شـده 
است و به ھمین دلیل نـیـز کـارگـران از حضـور در 

 .محل کار خودداری کردند
 

تداوم تجمات اعتراضی کارگران اخراجی 
 شرکت کشت و صنعت کارون

کارگر مـیـراب و ١٠٥روز گذشته   ٥مھر، از ٢٣
آب رسان مزارع نیشکر در اعتراض بـه اخـراج آنـھـا 

بـه گـفـتـه  .توسط  کارفرما  دست به تجمع زده اند
ترین خواسـتـه کـارگـران ایـن  یکی از کارگران، مھم

کارخانه بازگشت بکار و پرداخت معوقات حـقـوقـی 
یـکـی از  .سال جاری و تضمین امنیت شغلـی اسـت

کارگران معترض شرکت کشت و صنعت کـارون در 
روز اســت کــه حــدود   ٥امــروز :  ایــن بــاره گــفــت

کارگر میراب و آب رسان مـزارع نـیـشـکـر ایـن ١٠٥
تـوجـھـی کـارفـرمـا بـه در  شرکت در واکنش به بی

وی  . انـد خواست بازگشت بکارشـان مـتـحـصـن شـده
در این شرایط نمی توان از ما انتظار داشـت : گفت 

کـارگـران  . تفاوت بمانیم که نسبت به اخراج خود بی
اخراجی شرکت کشت و صنعت کـارون شـوشـتـر در 

تا زمـانـی کـه پـاسـخ قـانـع :  خاتمه تاکید کردند 
ایی دریافـت نـکـنـنـد بـه تـجـمـع خـود ادامـه  کننده
نفر از کـارگـران   ١٠٥گفتنی است تعداد  . دھند می

شـکـر در  میراب که به کار آب رسـانـی مـزارع نـی
مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر اشتغال دارنـد 

بـا وجـود )  مـھـرمـاه  ١٥( از بامداد روز پنـجـشـنـبـه 
ھـا تـا روز  اینکه ھنوز از اعتبار قرادادکار ھمـه آن

مھر ماه مانده بود بـا سـه مـاه حـقـوق مـعـوقـه   ٣٠
 .اخراج شدند

 
تداوم تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته 

 کارخانه پوشش

نفر از  کارگـران بـازنشـسـتـه شـرکـت ٣٤ مھر٢١
صنایع پوشش به دلـیـل اخـتـالف بـیـن کـارخـانـه و 

مـاه اسـت کـه ھـیـچ  ٨سازمان تامین اجنـمـاعـی 
حقوقی نه از کـارخـانـه و نـه از سـازمـان تـامـیـن 

کـارگـران بـازنشـسـتـه  .اجتماعی دریافت نکرده انـد
ھمه روزه از صـبـح تـا پـایـان وقـت اداری مـقـابـل 
ساختمان مرکزی سازمان تامـیـن اجـتـمـاعـی رشـت 

بـه دنـبـال ایـن تـجـمـع   .دست به تجـمـع مـی زنـنـد
مسئولین از انھا درخواست کردند که دست از تجمع 
بردارند و اعالم کردند که در تھـران جـلـسـه ای در 
رابطه با مشکل کارگران کارخانه پوشـش تشـکـیـل 

اما .  شده و مشکل آنھا به زودی برطرف خواھد شد
کارگران که این وعده و وعیدھا را بارھـا و بـارھـا 
شنیده و قبال آن را تجربه کرده اند می گـویـنـد مـا 
دیگر فریب حرف ھای شما را نخواھیم خـورد و تـا 
وقتی که به بانک معرفی نشویم دست از تجمع بر 

 .نخواھیم داشت
. 

تجمع کارگران کارخانه فوالد سازان مقابل 
 استانداری قم

کارگران کارخانه فـوالد سـازان قـم بـا مھر  ٢٢
تجمع مقابل استانداری قم به عـدم دریـافـت حـقـوق 

کارخانه   .معوقه خود از این کارخانه اعتراض کردند
کـارگـر مـی بـاشـد کـه  ١٥٠فوالد سازان  دارای 

نفر از آنھا در این تجمع به عدم دریافت  ٤٠بیش از 
کـارخـانـه  .ماه حقوق معوقه خود معتـرض بـودنـد ٥

 .فوالد سازان قم در جاده کاشان واقع شده است
 

 اخراج و بیکارسازی
کارگران پارس متال پیش از موعد  ٢٢

 اخراج شدند
نفر از کارگران قرار دادی کارخانه  ٢٢مھر؛ ٢٥

ھای کـاری  پارس متال پیش از آنکه اعتبار قرارداد
زمان خاتمه قرارداد ایـن  .آنھا تمام شود اخراج شدند

کارگران پایان ماه جاری اسـت امـا از روز چـھـار 
کارفـرمـا بـه ) بیست و سوم مھر ماه(شنبه گذشته 

بـه ایـن  .ھای تسویـه حسـاب را داده بـود آنھا برگه
منابع اخراج کارگـران یـاد شـده در حـالـی صـورت 
گرفته است که تمامی اخراج شدگان به ھمراه سایر 
کارگران این واحد تولـیـدی بـابـت مـزایـای مـزدی 

 .پرداخت نشده طلبکارند
 

 ٣٠٠تولید کارخانه پارمیدا متوقف شد 
 کارگر بیکار شدند

تولید صنایع الستیکی پارمیدا بـه دلـیـل رکـود 
بازار فروش متوقف شـد و تـمـامـی کـارگـران ایـن 

 .مجموعه بیکار شدند
 

کارگر تعطیل ٣٠٠کارخانه پارس میلنگ با 
 شد

تاکسـتـان  » پارس میلنگ« با تعطیلی کارخانه 
کارگر بدون دریافت حقوق دو ماه آخـرکـارشـان ٣٠٠

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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پـیـش از تـعـطـیـلـی کـارخـانـه پـارس  .بیکار شـدنـد
میلنگ که در زمینه تولید انواع میـلـنـگ خـودرو 

قـزویـن فــعـالـیــت –جـاده تـاکسـتـان ٥درکـیـلـومــتـر 
کارگر دائمی و قرارداد موقـت  ٣٠٠کرد، حدود  می

در این کارخانه با سوابق کار متفاوت مشغول کـار 
دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به  .بودند

نـداشـتـن « و  » کمبود منابع مالی« آنان ذکر کرده 
 .بوده است »بازار فروش

 
کارگر  ٨٠قلعه سحر آمیز پارک ارم با 

 تعطیل شد
با تعطیلی مجموعه تفریحی قـلـعـه سـحـر آمـیـز 

 ٨٠واقع در شھر بازی شماره یک پارک ارم تھران 
 .کارگر بیکار شدند

 
ھای  درصد کوره ٥٠تعطیلی بیش از 

 آجرپزی در بیرجند
مدیرعامل اتحادیه لودر، کمپرسی و کوره داران 

 ٥٠بیش از :  بیرجند در گفتگو با مھر، اظھار کرد
ھای آجرپزی در بیرجند بـه دلـیـل گـران  درصد کوره

ر   . شدن سوخت تعطیل شـده اسـت ی ھ ل طی ع ا ت ب
ل  داق زی ح رپ وره آج ار  ١٠ک ک ی رو ب ی ن

  .شوند می
 

کارگرکارخانه کربنات سدیم  ٥٠اخراج 
 !سمنان

کارگر کارخانه کربنات سدیـم سـمـنـان ٥٠اخراج 
در این واحد تولیدی حـدود  .واقع در شھرستان سرخه

کارگر مشغول به کار ھستند اما روز گـذشـتـه ٢٠٠
بـه دلـیـل آنـچـه از سـوی کـارفـرمـا )  مھرمـاه٢٤( 
عنوان شـده اسـت،  » رکود بازار فروش محصوالت« 

کارگر این کارخانه با مـیـانـگـیـن سـوابـق ٥٠تعداد 
سال پس از خاتمه قرارداد مـوقـت کـارشـان  ١٠کار 

 .اند اخراج شده
 

 کارگران
سومین روز اعتراض و تجمع کارگران 

 ! رسمی شرکت صنایع فلزی
مھر ماه  ٢٧امروز : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

نیز ھمانند دو روز گذشته کارگران اخراجی صنـایـع 
فلزی ایران از ساعات  اولیه صـبـح پشـت دربـھـای 

زارشھای .بسته شرکت تجمع کـردنـد ر گ ا ب ن   ب
رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، کـارگـران 
اخراجی صنایع فلزی امروز ضمن تسلیم شـکـایـتـی 
بر علیه مدیر عامل کـارخـانـه در دادسـرای یـافـت 
آباد، بار دیگر دست به تجمع در مقابل دفتر شرکت 
ھلدینگ تجارت الماس مبین در خـیـابـان ولـیـعـصـر 

در پی این تجمع امـروز نـیـز مسـئـولـیـن ایـن .  زدند
شرکت ھمچون دیروز اعالم کردند درب کارخانه باز 
اسـت و از کــارگـران خـواســتـنـد تـا بـا حضـور در 

ھدایـت کـارگـران از .  کارخانه با آنان مذاکره بشود
درب این شرکت به کارخانه درحالی ھم دیروز و ھم 

امــروز صــورت گــرفــت کــه در ھــر دو روز درب 
 .کارخانه در اول صبح به روی کارگران بسته بـود

ھ امروز  بنا بر این گزارش، در مذاکره ای ک
و مدیـر  در کارخانھ میان نماینده ھای کارگران

عامل کارخانه صورت گرفت وی اعـالم کـرد کـه 
دیگر صنایع فلزی ھیچ نیروی کار رسمی را نمـی 
پذیرد و ھمچنان صحبتھای دیـروزش را مـبـنـی بـر 
بازنشسته کردن کارگران باالی بیست سابقه کار و 

ار  .بازخرید مابقی آنان را مطرح کرد ر اظھ بنا ب
کارگران صنایع فلزی، طرح بازنشستھ کردن 

ھ ق اب ال س ت س س ی االی ب ران ب ارگ کــار و  ک
ھمچنین بازنشسته کردن تعدای دیگر از کـارگـران 
که موعد بازنشستگی شان طی سه ماه آیـنـده فـرا 

به شرط پرداخت حقـوق شـان در ایـن سـه ( می رسد
باعث چند دسـتـگـی مـیـان ایـن کـارگـران و ) ماه

کارگرانی شده است که زیر بیست سال سابقـه کـار 
. دارند و مدیریت کارخانه در پی بازخرید آنان اسـت

مدیریت شرکـت کـه طـی روزھـای گـذشـتـه طـرح 
بازخرید کارگران زیر بیست سال سابقه را بـه ازای 
ھر سال سابقه، پـرداخـت یـکـمـاه حـقـوق بـه عـنـوان 
سنوات کرده بـود امـروز اعـالم کـرد کـارگـران بـا 
سابقه زیر بیست سال کار یا به ازای ھر سال سابقـه 
با دو ماه و نیم سنوات باز خرید بشوند، یا جھت پـر 
شدن سابقه شان به بیمه بیکاری معرفی شوند و یـا 
جھت پر شدن سابقه شان  چـنـد سـالـی بـه عـنـوان 

از  .کارگر قرارداد موقت در شرکت کـار بـکـنـنـد
ھ  زی ک ل ع ف ای ران رسمی صن ارگ آنجا کھ ک
ده است  ھ ش درب کارخانھ بھ روی شان بست

بـه مـدیـریـت کـارخـانـه نـدارنـد خـواھـان  اعتمادی
مکتوب شدن ھر گونه توافقی در فرمانداری استان 

ھر چـنـد کـه کـارگـرانـی کـه زیـر .  تھران شده اند
بیست سال سابقه کـار دارنـد بـا ایـن مسـئـلـه نـیـز 
موافق نیستند و خواھـان بـازگشـت بـکـار خـود بـه 

ھ آزاد  .عنوان کارگر رسمی مـی بـاشـنـد حادی ات
 ١٣٩٤مھر ماه  ٢٧ –کارگران ایران 

 
اقدام به خودکشی نماینده اخراجی 

 ! کارگران پتروشیمی فرآورش 
بـدنـبـال اعـتـصـاب :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

سه روزه کارگران پیمانکاری فـراورش در مـجـتـمـع 
پتروشیمی بندر امام که منجر به جلوگیری از ورود 
سه نفر از نماینده ھای کارگران توسط حـراسـت بـه 
مجتمع شد کارگران ایـن شـرکـت بـا شـرط تـحـقـق 
خــواســتــھــای شــان و ھــمــچــنــیــن بــازگشــت بــکــار 
ھمکارانشان به اعتصاب خود خاتمه دادنـد و اعـالم 
کردند چنانچه نـمـایـنـده ھـایشـان بـر سـر کـار بـاز 

بـنـا  .نگردند بار دیگر دست به اعتصاب خواھند زد
بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، 
در طول ھفته گذشته کشمکـش مـیـان کـارگـران و 
مدیریت شرکت در عین حال که زمزمه اعتصاب در 
میان کارگران در گرفته بود ادامه داشت تا اینـکـه 
مدیریت مجبور شد دو نفر از این نماینده ھا بـر سـر 
کارشان حاضر شوند امـا از ورود یـکـی دیـگـر از 

نماینده ھا به نام مسعود بساق مـمـانـعـت بـه عـمـل 
بنا بر این گزارش، بدنبال ایـن وضـعـیـت و در  .آورد

حالی که کارگران پـتـروشـیـمـی فـراوارش خـواھـان 
بازگشت بکار این نماینده خود بودند وی با مراجعه 
به حراست مجتمع پتروشیمی بندر امـام اعـالم کـرد 
چنانچه به فوریت بر سر کـارش بـازگـردانـده نشـود 
دست به خودکشی خواھد زد که با بی تـفـاوتـی و 
برخورد نامناسب مسئولـیـن حـراسـت مـواجـه شـد و 

مـھـر  ٢٧صبح امـروز  ١١بدنبال این وضعیت  وی 
ماه با خوردن سم تھدید خود مبنی بر خودکشـی را 

خانواده  مسعود بساق، پس از اقدام بـه  .عملی نمود
خود کشی وی، بطور اتفاقی مـتـوجـه ایـن مسـئـلـه 

در .  شدند و بالفاصله او را به بیمارسـتـان رسـانـدنـد
حال حاضر علیرغم وضعیت نامناسب جسمـانـی ایـن 
نماینده کارگران پتروشیمی فـراوارش، خـطـر مـرگ 
وی بــر طــرف شــده اســت و در حــال حــاضــر در 

ھزاران کارگر پـیـمـانـکـاری  .بیمارستان بسر می برد
مجتمع پتروشیمی بندر امـام و دیـگـر پـتـروشـیـمـی 

 ١٣٨٩ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر از سـال 
ــیــگــیــری را بــرای امــحــا شــرکــتــھــای  مــبــارزه پ
پیمانکاری و برخورداری از حقوق و مزایای یکسان 

ایـن .  با کارگران قرارداد مستـقـیـم آغـاز کـرده انـد
مبارزات در دولت دھم منجر بـه صـدور بـخـشـنـامـه 
انحالل شرکتھای پیمانکاری شد با ایـنـحـال وزارت 
نفت و صنایع پتروشیمی به عنوان زیر مجموعه ایـن 
وزارتخانه از اجرای این بخشنامه طفره رفتنـد و در 
آندوره فقط درصد کمی از این کارگران در نـتـیـجـه 
اعتصابات فراوان موفق به انعقاد قرارداد مستقیم با 

با روی کار آمدن دولت روحـانـی و . کارفرما شدند
اعمال سیاستھای ضد کـارگـری تـر از سـوی ایـن 
دولت، بخشنامه حذف شرکتھای پیمانکاری ملـغـی 
شد و در نتیجه ی مـبـارزات پـیـگـیـرانـه کـارگـران 
پیمانکاری صنایع پتـروشـیـمـی بـویـژه در مـجـتـمـع 
پتروشیمی بند امام و دیگر مجتمع ھای پتروشیمـی 
در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر مزایائی بـه آنـان 
تعلق گرفت اما این مزایا در طول ماھھای گذشتـه 
به بھانـه ھـای مـخـتـلـف کـم شـد کـه مـنـجـر بـه 
اعتـصـابـات مـاھـھـا  و ھـفـتـه ھـای گـذشـتـه در 
پتروشیمی ھـای مـخـتـلـف مـنـجـمـلـه پـتـروشـیـمـی 

. شـده اسـت...  فراورش، اروند تـنـدگـویـان، فـجـر و
 ١٣٩٤مھر ماه  ٢٧ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
خبر مرتبط با اعتصاب کارگران پتروشیمی 

فراورش، منتشره از سوی اتحادیه آزاد 
 !کارگران ایران

اعتصاب  در شرکت فرآورش مجتمع پتروشیمـی 
بدنبال اعتراضـات واعـتـصـابـات مـتـعـدد  .  بندر امام

چند ماه گذشته درشرکتھای پتروشـیـمـی مـجـتـمـع 
پتروشیمی بندر امام و منجمله شرکت پیـمـانـکـاری 
فــرآورش و مــوفــقــیــت کــارگــران ایــن شــرکــت در 
دستیابی به خواسته ھایشان، مسئولین پـتـروشـیـمـی 
فــراورش در اقــدامــی جــدیــد بــا حســاب ســازی و 
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دستکاری در نحوه پرداخت مزایا، اقدام بـه کـاھـش 
بــنــا بــر  .مـزایــای پــرداخـتــی بــه کــارگــران کـردنــد

گزارشھای رسیده به اتحادیه ازاد کـارگـران ایـران، 
بدنبال این اقـدام از سـوی مسـئـولـیـن پـتـروشـیـمـی 
فراورش، کارگران پیمانکاری این پتروشیمی از روز 
یکشنبـه ھـفـتـه جـاری بصـورت مـحـدود دسـت بـه 
اعتصاب زدند و در پی بی تـوجـھـی کـارفـرمـا بـه 
خواست شان، از روز دوشنـبـه بـطـور یـکـپـارچـه ای 

بنا بر این گزارش، با تشـدیـد  .دست از کار کشیدند
اعتراض از سوی کارگران پـتـروشـیـمـی فـراورش و 
احتمال سرایت ایـن اعـتـصـاب بـه سـایـر بـخـشـھـای 
مجتمع پتروشیمی بندر امام، حراسـت ایـن مـجـتـمـع 
بزرگ پتروشیمی با مصادره کارت تـردد و کـارت 
ساعت سه نفر از نماینده ھای کارگران از ورود آنان 
به مجتمع ممانعت کردند و طی مذاکراتی بـا ایـن 
نماینده ھا، ورود آنان به محل کارشان را منوط بـه 

امــا .  پـایــان بــی ســر و صــدای اعــتـصــاب کـردنــد
کارگران اعتصابی با مشاھده این وضعیت بر ادامـه 
اعتصاب خود پای فشردند و حاضر به عقب نشینی 

بنابر آخرین گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد  .نشدند
کارگران ایران، در پی این وضـعـیـت، صـبـح امـروز 
کارگران اعتصابی طی نشستی مشورتی با نماینده 
ھای خود که کارتھای تردد و ورودشان به شـرکـت 
توسط حراست مجتمع پتروشیمی بندر امام مصـادره 
شده است  ضمن تاکید بر تحقق خواست ھایشان بـه 
اعتصاب خود خاتمه دادند و اعالم کردند چـنـانـچـه 
از روز شنبه ھمچنان از ورود نماینده ھای شـان بـه 
شرکت جلوگیری شود بار دیگر اعتصاب را از سـر 

 ١٥  –اتحادیه آزاد کارگـران ایـران  .خواھند گرفت
 ١٣٩٤مھر ماه 

 
صبح امروز درب کارخانه صنایع فلزی 

کارگر رسمی  بسته  ٣١٠ایران به روی 
 ! شد

بدنبـال اخـراج ھـمـه :  اتحادیه آزاد کارگران ایران
(کارگران قراردادی کارخانجات صنایع فلزی ایـران

در اوایل مھر ماه جاری  و انتقال آنھا به )  نفر ٢٠٥
دو شرکت پیمانکار، صبح امروز مدیریت کـارخـانـه 

کـارگـر رسـمـی  ٣١٠درب کارخانه را بـه روی  
بنا بر گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .بست

کارگران ایران، دیروز جمعه، نگھبانی کارخانه طـی 
تماسی با این کـارگـران بـه آنـان اعـالم کـرده بـود 

در .  شرکت منحل شده و ھمه شـمـا اخـراج ھسـتـیـد
عـیـن حـال مـدیـریـت کـارخـانـه طـی دسـتـوری بــه 
سرویسھای کارخانه، از آنان خواسته بـود کـارگـران 

بنـا بـر ایـن گـزارش،  .رسمی را به کارخانه نیاورند
بدنبال این اقدام از سوی مدیریت کـارخـانـه، صـبـح 
امروز کارگران رسمی خودشان به کارخانه آمدند و 
پس از مواجه با درب بسته و ممانعت نگھبـانـی از 
ورودشان به کارخانه، موانـع مـوجـود را از سـر راه 

در پـی .  برداشتند و معترضانه وارد کارخانه شـدنـد
این وضعیت نیروھای امنیتی در محل حاضر شـدنـد 

و با مدیریت کارخانه  اقـدام بـه بـرگـزاری جـلـسـه 
در ھمین حال شـورای کـارخـانـه نـیـز عـازم .  کردند

وزارت کار شده و شکایتی را در آنـجـا بـر عـلـیـه 
بـنـا بـر آخـریـن  .مدیریت صنایع فلزی مطرح کردنـد

گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، 
پس از حضور نـیـروھـای امـنـیـتـی در کـارخـانـه و 
مراجعه شورای کارخانه به وزارت کار، مـقـرر شـده 
است فردا مدیریت کارخـانـه در وزارت کـار جـھـت 
پاسخ گوئی به اخـراج کـارگـران رسـمـی و انـحـالل 

در ھمین حال، عـلـیـرغـم قـطـع .  کارخانه حاضر شود
سرویسھای ایاب و ذھاب، کارگران صـنـایـع فـلـزی 
مصمم ھستند ھمچنان به اعتراض و حضور خود در 

کارگر رسـمـی کـارخـانـه ٣١٠ .کارخانه ادامه دھند
صنایع فلزی صبح امروز پس از مراجعه به کارخانه 
با پارچه نوشته زیر که بر روی نرده ھای کارخـانـه 

بدینـوسـیـلـه بـه اطـالع "   :نصب شده بود مواجه شدند
کارکنان محترم شرکتھای زرین تھران و سازه ھـای 
سنگین تھران می رساند پیرو آگھی مجمع عمومی 

شرکـت صـنـایـع زریـن  ١٥/٦/٩٣فوق العاده مورخه 
 ٢٩/٦/٩٣تھران و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

شرکت سازه ھای سنگین تھران انـحـالل دو شـرکـت 
صنایع زرین تھران و سازه ھای سنگین تھران اعـالم 
می گـردد لـذا کـلـیـه کـارکـنـان ایـن دو شـرکـت 
میتوانند جھت انجام مراحل تسویه حساب بـه دفـتـر 
تسویه واقع در کارخانه شماره یک صـنـایـع فـلـزی 

مھر  ٢٥ -اتحادیه آزاد کارگران ایران "مراجعه کنند
 ١٣٩٤ماه 

 
کمیته دفاع از محمود "فراخوان به تشکیل 

کارگران، تشکل ھای کارگری و ! صالحی
 !مردم آزادیخواه

 
،  ١٣٩٤ اردیبھشت    ٨ ھمچنانکه اطالع دارید، در تاریخ  

در یورشی از قبل طراحی شـدە مـامـوران اداره اطـالعـات  
شھرستان سقز به نیابت از اداره اطالعات اسـتـان کـردسـتـان  
ـریـن جـرمـی   بدون ھیچ دلیل و مدرک و انـجـام کـوچـکـت
محمود صالحی را در منزل مسکونی اش در شـھـر سـقـز  

بعد از یک ساعت نـگـھـداری در سـلـول   .بازداشت کردند 
انفرادی اداره اطالعات سقز و یک بازجویی مـخـتـصـر در  
ـلـی،   آن مرکز، محمود صالحی ھمراه بـا عـثـمـان اسـمـاعـی
ـیـز در ھـمـان   یکی دیگر از کارگران شھر سقز که ایشان ن
  روز دستگیر شده بود، با دسـت، گـوش و چشـم بسـتـه ب
ـقـال دادە شـد  ـت ـنـدج ان . سلولھای مخوف اداره اطالعات سن

ھمان شب مامورین محـافـظ ایـن دو کـارگـر را تـحـویـل  
بازداشتگاه سنندج داده و تمام وسایل شخصی آنـھـا تـوسـط  
ـبـار داده مـی شـود  . ماموران بازداشتگاه ثبت وتـحـویـل ان

محمود صالحی به دلیل اینکه دیالیز دارویی می کـرد بـه  
ماموران بازداشتگاه اعـالم و تـاکـیـد مـیـکـنـد کـه بـایـد  

داروھایی که ھمـراه ایشـان بـود  .  داروھایش ھمراھش باشند 
بعد از اتمام داروھـا  .  روز کفایت میکرده است   ٥ تنھا برای  
ـنـد   ٣٦ به مدت   ھـمـیـن  . ساعت داروھایش را قـطـع مـیـکـن

ـرسـد ٢٤ مسئله باعث می شود که فشار خونش به   . درجه ب

بـعـد  .  بر اثر فشار خون باال، کلیه ھایش از کار می افـتـد 
ـبـود؛ او   از این اتفاق، محمود دیگر قادر بـه صـرف غـذا ن
ـیـاز   چندین بار به افسر نـگـھـبـان اطـالع مـی دھـد کـه ن
ـر دارد، امـا ھـیـچـگـاه اجـازە مـراجـع بـه   فوری به دکـت

شــب    ١١ ســاعــت   .پــزشــک بــه ایشــان داده نــمــی شــود 
، نگھبان زندان محمود صـالـحـی  ١٣٩٤ خرداد    ٦ چھارشنبه  

یک سـاعـت  . را جھت بازخواست به اتاق بازجویی می برد 
از شروع باز جویی نمی گذرد که محـمـود بـعـلـت ضـعـف  

بـعـد از  .  شدید از روی صندلی افتاده و بی ھوش میـشـود 
ـر   بی ھوشی دو نفر بازجو سریع ایشان را به سلول انفرادی ب

ـبـه  .  میگردانند  ـنـچـشـن اما تا بعدازظھر روز بعـد، یـعـنـی پ
ـقـال نـمـی    ٧/٣/٩٤  ـت ـیـمـارسـتـان ان محمود صالحی رابـه ب

بعد از این اتفاقات ابتدا ایشان را به بیمارستان بـعـثـت  . دھند 
پزشکان بیمارستان بعثت اعالم میکنند کـه  . منتقل میکنند 

ـیـن  .  باید ایشان سریعا به بیمارستان توحید اعزام شود  مسئول
ـنـدج، ایشـان را بـا اسـم مسـتـعـار بـه   اداره اطـالعـات سـن
بیمارستان توحید انتقال میدھند، اما بعلت تاخیر در اعزام و  
ـیـه ھـایـش از کـار مـی   عدم دسترسی به دکتر و دارو کل

پزشکان بیمارستان توحید وقتی متوجه وضعیت حـاد  .  افتد 
ـر   ایشان می شوند اعالم میکنند که ایشان ھر چه سریـع ت

به این ترتیـب مـحـمـود صـالـحـی در   .باید ھمو دیالیز شود 
سلولھای انفرادی وزارت اطالعات استان کردسـتـان ھـر دو  

ـری    ٣ کلیه خود را از دست می دھد و بـعـد از   روز بسـت
  ٩ روز بـازداشـت، در    ٣٢ بودن در بیمارستـان، و در کـل  

در تـاریـخ   .با قید کفالت از زندان آزاد میشود   ١٣٩٤ خرداد  
برای محمود صـالـحـی در شـعـبـه    ١٣٩٤ مرداد    ٢٩ و    ١٧ 

ـنـدج بـا تصـدی قـاضـی   اول دادگاه انقـالب اسـالمـی سـن
سعیدی دادگاه تشکیل می شود، و طـی آن مـحـمـود بـه  

ـیـغ  ) حزب کمونیست ایران ( اتھام عضویت در کومه له   ـل ، تب
ـرای کـمـک   علیه نظام و عضویت در کمیته ھماھنگی ب
. به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری مـحـاکـمـه مـی شـود 

ـیـش از ایـن در   دفاعیات محمود صالحی در این دادگاه پ
  ١٣٩٤ شـھـریـور    ٢٥ در    .اختیار عموم قرار گرفـتـه اسـت 

محمود صالحی بار دیگر از طرف دفتر دادگاه شـعـبـه اول  
ـر  .  انقالب سنندج احضار میشود  زمانیکه او خود را به دفـت

دادگاه معرفی میکند، دفتردار یـک بـرگ دادنـامـه بـه  
ایشان تحویل می دھد تا آن را مطالعه کند کـه طـبـق آن  

به یک سـال و  "  تبلیغ علیه نظام "محمود صالحی به اتھام  
عضویت در جـمـعـیـت ھـای مـعـارض  " نیم زندان و به اتھام  

ـم و جـمـعـا بـه  "  کشور  ـی سـال زنـدان  "  ٩ " به ھفت سال و ن
با توجه به ابـالغ ایـن حـکـم سـنـگـیـن از   .محکوم میشود 

  ٢٥/٦/٩٤ طرف شعبه اول دادگاه انقالب سنندج در تـاریـخ  
به ایشان و رسانه ای شدن آن در سـطـح جـھـان، دوسـتـان،  
ـردەای   رفقا، فعالین و مدافعین جنبش کارگری بطور گسـت
ـلـف بـا ایشـان و اعضـای خـانـواده اش   از مکانھای مخت
تماس گرفته و نگرانی خود را نسبت به ایـن حـکـم اعـالم  
ـلـه بـا ایـن حـکـم   کرده و خواستار آن شده اند تا برای مقـاب

ـنـام   ـتـه ای ب ـتـه دفـاع از مـحـمـود  " ناعادالنه، کمـی کـمـی
لذا بعد از بررسی ایـن مـوضـوع و  . تشکیل گردد " صالحی 

ـتـشـار ایـن   درخواست دوستان، به این نتیجه رسیدیم که با ان
اطالعیه رسما از کارگران، تشکلھای کارگری و دوسـتـان  
در خواست کنیم تا جھت شرکت در اولین مجمع عـمـومـی  
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ـتـه دفـاع از مـحـمـود صـالـحـی " جھت تشکیـل   بـا  "  کـمـی
 .آدرسھای زیر تماس حاصل نمایند 

 
 ! نامه سرگشاده محمود صالحی

ـنـجـانـب مـحـمـود صـالـحـی تـوسـط    ٨/٢/٩٤ مورخ   ای
ـیـابـت از وزارت   نیروھای اداره اطالعـات شـھـر سـقـز بـه ن
اطالعات استان کردستان در منـزل مسـکـونـی خـود بـدون  

ـر شـدم  بـعـد از  .  اینکه جرمی مرتکب شده باشم ،دسـتـگـی
یک ساعت نگھداری در سلولھای انفرادی اطالعات سقـز  

خانواده ام از سـرنـوشـت مـن ھـیـچ   .به سنندج منتقل شدم 
اطالعی نداشتند به این دلیل به ستاد خبری سقز مـراجـعـه  

ستاد خبری به استحضار خانواده ام می رسـانـد  .  می کنند 
خـانـواده  .  که محمود صالحی را به سنندج منتقل کرده اند 

من به ھمراه خانواده عثمان اسماعیلی طی یـک نـامـه از  
دادستان به صحـبـت  .  دادستان درخواست مالقات می کنند 

مـا  "  خانواده ھا گوش می دھد و به آنان مـی گـویـد کـه 
ـم،   ـی ھیچ گونه نقشی در بازداشت محمود صالـحـی نـداشـت
شورای تامین سقز و تعدادی از کارفرمایان از او شـاکـی  

ـم  ـی ـیـابـت بـازداشـت او را داشـت ـنـابـه   ."ھستند ما تنھـا ن ب
اظھارات دادستان وقت شھرستان سقز شورای تامین شھـر و  
ـنـد و بـه ھـمـیـن   جمعی از کارفرمایان از من شاکی ھست

روز زنـدان    ٣٢ بعد از سپـری کـردن  . دلیل بازداشت شده ام 
در تـاریـخ  .  در انفرادی با قرار کفالت از زنـدان آزاد شـدم  

ـقـالب    ٢٩/٥/٩٤ و    ١٧/٥/٩٤ ھای   در شعبه اول دادگـاه ان
اسالمی سنندج با ریاست قاضی سعیدی محاکمه شـدم و  

بـه   .سال حبس تـعـزیـری مـحـکـوم شـده ام   ٩ در نھایت به  
ـری   ٦٤ استناد ماده   ـف ـیـن دادرسـی کـی جـھـات  .  قـانـون آی

شکایت شاکی یا مـدعـی    –الف   .قانونی شروع به تعقیب 
ـری    –ب   .خصـوصـی  اعـالم و اخـبـار ضـابـطـان دادگسـت

وقـوع    –پ   .مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمـئـن 
اظـھـارات و   –ت   .جرم مشھود، در برابر دادستان یا بازپرس 

اطالع دادستـان از وقـوع جـرم بـه طـریـق    –ث   .اقرار متھم 
ھر گاه کسی اعـالم کـنـد کـه خـود نـاظـر   .قانونی دیگر 

وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابـل گـذشـت  
در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرسـتـی  .  باشد 

این اظھار برای شـروع بـه  .  اظھارات وی وجود نداشته باشد 
ـرای  .  تعقیب کافی است  ھر چند قرائن و امارات دیگری ب

ـنـده شـاھـد قضـیـه   تعقیب موجود نباشد، اما اگر اعالم کن
مـگـر  .  نبوده به صرف اعالم نمی توان شروع به تعقیب کـرد 

انکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشـتـه بـاشـد یـا جـرم از  
ـنـاد ایـن   .جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد  به اسـت

ـنـد در دادگـاه   قانون باید کسانی که از من شاکـی ھسـت
اگر جرائم من علیه امنیت داخلـی و یـا   .حضور پیدا کنند 

خارجی کشور است باید نماینده دادستان محترم در جـلـسـه  
ـنـداتـی کـه وزارت   دادگاه حضور پیدا می کرد و از مسـت
اطالعات استان کردستان به دادگاه ارائـه داده اسـت از آن  

ـرم   .دفاع می کرد  ـنـده مـحـت اما با کمال تـعـجـب نـه نـمـای
ـنـده   دادستان ، نه نماینده محترم وزارت اطالعـات، نـه نـمـای
محترم شورای تامین سقز و نه نماینده محترم کـارفـرمـایـان  

سـال زنـدان    ٩ سقز ھیچ کدام در دادگاھی که من را بـه  
بنابراین مـدارک و   .محکوم کرده است حضور پیدا نکردند 

مستندات وزارت اطالعات استان کردستان که در دادنـامـه  
" به آن اشاره شده، ھیچ گونه وجاھت قانونی ندارد و صـرفـا 

برای مرعوب کردن طبقه کارگر و چراغ سـبـز نشـان دادن  
به سرمایه داران غـربـی وحـمـایـت از کـارفـرمـایـان چـیـز  

اینجانب محمود صالحی در ھمین نـوشـتـه   . دیگری نیست 
اعالم می نمایم و اماده ھستم تا با نماینـده آن نـھـادھـا در  
میان مردم و یا ھر رسانه ای که انان تعیین کنند مـنـاظـره  

ـنـد   .کنم و مردم در مورد ھر کـدام از مـا قضـاوت نـمـای
تعدادی ازکارفرمایان شھر سقز و مسئوالن ادارات مربـوطـه  
ـیـه کـارگـران ایـن   ـفـع کـارفـرمـایـان عـل سالھاست که به ن
شھرستان پرونده سازی می کنند و ما تجربه سالـھـای اول  
انقالب را داریم و مسئوالن امنیتی ھم از آنـان دفـاع مـی  

ـر کـردن کـارگـران   .نمایند  ـتـی بـا دسـتـگـی ـی مسئوالن امـن
معترض می خواھند به دنیای غرب بگویند که مـا مـی  

ـم   ـی چـرا شـمـا  .  توانیم کارگران معترض را سـرکـوب کـن
غربی ھا اقدام به سـرمـایـه گـذاری در کشـور مـا نـمـی  

ما اماده ھستیم تا کارگـر رام شـده تـحـویـل شـمـا  .  کنید 
ـیـل   .غربی ھا دھیم  اگر امروز شاھرخ زمانی در زندان به دل

ده ھـا  .  فشار ھای روحی و روانی سکته مغزی می کند 
ـتـی   .شاھرخ دیگر متولد خواھند شـد  ـی اگـر مسـئـوالن امـن

ـرض و   ـر کـردن کـارگـران مـعـت فکر می کنند با دستگـی
ـرای   محکوم کردن آنان به حـبـس ھـای سـنـگـیـن راه را ب
ـنـد تـا کـارگـران را   سرمایه داران غربی ھـمـوار مـی کـن

کـارگـران  .  این خواب وخیالی بـاطـل اسـت .  استثمار نمایند 
معترض در زندان ھم سکوت نخواھند کرد، اگـر امـروز ده  
ھا کارگر را به جرم دفاع از ھم طبقه ھایشـان بـازداشـت و  

ھزاران کـارگـر  .  یا به حبس ھای سنگین محکوم کرده اند 
دیگر که از وضعیت فالکت بارشان جان به لبشان رسیده ،  

مـحـمـود صـالـحـی مـورخ   .وارد میدان مبارزه خواھند شـد 
 ٢٣/٧/٩٤ 

  !انتقال حسن رسول نژاد به زندان بوکان
، سـاعـت  ٩٤ مھر    ١٩ بر اساس گزارش دریافتی امروز  

بعد از ظـھـر حسـن رسـول نـژاد فـعـال کـارگـری و از    ٢ 
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل  

مـاه حـکـم روانـه زنـدان    ٦ ھای کارگری جھت گذارنـدن  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد   .بوکان شد  کمیته ھمـاھـنـگـی ب

تشکل ھای کارگری ، ضمن محکـوم کـردن ایـن حـکـم  
ضد کارگری، خواھان آزادی فوری حسـن رسـول نـژاد و  
سایر کارگران و فعالین کارگری دربند و زندانیان سیـاسـی  

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل   .می باشد 
 ١٣٩٤ مھر    ١٩ ھای کارگری  

 
برگزاری جلسه دادگاھی کوروش 

 ! بخشنده 
ـنـدج  " کوروش بخشنده به آنچه   شـکـایـت دادسـرای سـن

ـرونـده  خـوانـده شـده مـی  "  علیه نامبرده به اتھام مندرج در پ
مـھـر مـاه    ٢٠ صبح روز دوشنبه مـورخ    ١٠ بایست ساعت  

ـنـدج مـعـرفـی    ٩٤  خود را به شعبه یک دادگاه انقالب سن
ـرای  .  نماید  کوروش بخشنده از اعضای کمیته ھماھنگی ب

کمک به ایجاد تشـکـلـھـای کـارگـری و عضـو ھـبـات  
اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مھابـاد، از سـوی  

بـازداشـت و بـا    ٩٣ اسفند ماه    ١٦ نیروھای امنیتی مورخ  
میلیون تومانی پس از گذشت دو ماه بـازداشـت    ١٠٠ وثیقه  

کارگـران، تشـکـل ھـای کـارگـری و    .موقتا آزاد گردید 
ـیـکـاری، تـورم لـجـام    !انسانھای شریـف و آزاده  ـر و ب فـق

گسیخته، اخراج سازیھای گسترده کارگران و دستمزدھـای  
بشدت زیر خط فقر که زندگی را به کـام ھـزاران خـانـواده  
ـلـخ کـرده، عـدم وجـود تشـکـالت سـراسـری و   کارگری ت

ـراض بـه وضـع  ...  مستقل کارگران و  چـاره ای جـز اعـت
ـیـن شـرایـطـی  .  موجود را برایمان نـگـذاشـتـه اسـت  در چـن

ـر   ـیـه فشـار ب دستگاه ھای امنیتی به کمـک قـوه قضـای
مـرگ  .  کارگران و فعالین کارگری را شدت بخشیده انـد 

ـم   ـراھـی شاھرخ زمانی در زندان، محکومیت مجدد بـھـنـام اب
روز حبس و جزای نقـدی بـه    ١٥ ماه و    ١٠ سال و   ٧ زاده به  
ھزار تومان، محکومیت مـحـمـود صـالـحـی از    ٤٥٠ مبلغ  

سـال حـبـس    ٩ فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران بـه  
تعزیری، محکوم نمودن مجدد رسـول بـداقـی بـه سـه سـال  
ـتـه دفـاع   زندان، محاکمه عثمان اسماعیلی سخنگوی کمی
از فعالین کارگری مھاباد، عـدم مـوافـقـت بـا مـرخصـی  
پایان حبس و ممانعت از آزادی واحـد سـیـده دیـگـر عضـو  
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

  ٢٢ کارگری محبوس در زندان مھابـاد پـس از گـذرانـدن  
ماه حبـس خـود و جـدیـدا مـحـاکـمـه کـوروش    ٢٤ ماه از  

ـرای کـمـک بـه   بخشنده از اعضای کمیته ھـاھـنـگـی ب
ـتـه   ایجاد تشکلھای کارگری و عضو ھبات اجرایـی کـمـی
دفاع از فعالین کارگری مھاباد و دربند بودن دھـھـا فـعـال  
کارگری و زندانـی سـیـاسـی ھـمـه و ھـمـه در راسـتـای  
ـتـی و   ـی فشارھای سیستماتیکی است که نـھـادھـای امـن
ـراضـات   ـری از اعـت ـرای جـلـوگـی دستگاه قضایی کشور ب
ـیـشـروان کـارگـری و   ـیـن و پ گسترده طبقه کارگر بر فعال

ـر  ...  معلمان و  پیش گرفته که حاکی از تشدید فشـارھـا ب
اعضای کمیته دفـاع    .فعالین جنبشھای اجتماعی را دارد 

ـبـانـی از   ـی از فعالین کارگری مھاباد ضمن حمایت و پشـت
ـران   اعتراضات معلمان طی روزھای اخیر از طبقه کارگر ای
می خواھد تا نسبت به تمامی بی حقوقی ھایـی کـه بـه  
ـرداخـتـه و در   آنان روا می شـود بـه خـود سـازمـانـدھـی پ
ـیـشـروان خـود   ـیـن وپ ـیـه فـعـال اعتراض به احکام صادره عـل

 .ساکت ننشینند 
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 گزارش

کارگرمعترض ٩ممنوع الورود شدن
پتروشیمی تندگویان یک روز پس از پایان 

 !روزه٣اعتصاب 
ھای پتروشـیـمـی    ھای گذشته کارگران مجتمع   در ھفته 

بندی مشـاغـل،    اروند، تندگویان و فجر بر اجرای طرح طبقه 
ـبـی و    ٣٠ افزایش   درصدی مزد پایه به عنوان مزایای جـان
ـفـت ( درصدی مزایای حق نـوبـت کـاری    ٣٥ افزایش   ) شـی

ـراض زدنـد  در یـک  .  کارگران پیمانکاری  دست بـه اعـت
ـنـدگـویـان از حضـور و   اقدام مزورانه کارفرما پتروشیمی ت

ـری مـیـکـنـد ٩ ورود   ـرض جـلـوگـی . نفـر از کـارگـران مـعـت
کارگرانی که کارفـرمـا از حضـور آنـھـا در مـحـل کـار  
جلوگیری کرده است مانند سایر کارگـران بـودنـد و طـبـق  

مھرماه در مـحـل کـار خـود    ٢١ توافق انجام شده از تاریخ  
   .حاضر شده بودند 

 
  CNG گزارشی ازیکه تازی کارفرمای

 !نیشابور
ــاز  ــت گ ــوخ ــه س ــد عــرض ــن واح در   CNG در ای

نیشابورکارگران عالوه بر آنکـه دسـتـمـزدی مـطـابـق آنـچـه  
کـنـد دریـافـت    قانون کار وشورای عالی کار مصوب مـی 

ای سـالـی    کنند، عیدی کارگران نیز به صورت سلیقـه   نمی 
ھر ماه کارفرما بعـد از  .  شود   ھزار تومان پرداخت می   ٣٠٠ 

ھزار تومان بـه عـنـوان دسـتـمـزد مـاھـانـه از    ٤٨٠ پرداخت  
ایـن   . کـنـد   کارگران رسیدپرداخت کامل حقوق دریافت می 

کارگران مدت زمانی بیشتر از آنچه که در قوانین کـار و  
ـنـد امـا از    تامین اجتماعی تعیین شده است کـار مـی  کـن

دریافت مزایایی چون حقوق اضافه کاری، تعطیل کـاری،  
ـنـد   عائله  ـرارداد کـارگـران   .مندی و مسکن مـحـروم ھسـت ق

یکسویه وسفید امضاء است وبا آنکه مزایـای قـانـونـی در  
قرارداد منعقد شده اما در عمل کارفرما ھیچ کدام را بـه  

ـرداخـت نـمـی  یـکـی از کـارگـران   .کـنـد   کارگران جایگاه پ
ـیـان   ـیـشـابـور بـا ب شاغل در جایگاه سوخت بلوار آزادگـان ن

سال سابقه کار در ایـن    ٧ کارگر بین یک تا    ٦ اینکه ما  
در این واحد سوخت رسـانـی مـدت  : جایگاه را داریم، افزود 

ـیـن کـار و تـامـیـن   ـر از آنـچـه کـه در قـوان زمانی بیشـت
کنیم اما برخالف قانـون    اجتماعی تعیین شده است کار می 

از دریافت مزایایی چون حقـوق اضـافـه کـاری، تـعـطـیـل  
ـم   کاری، عائله  ـی وی در  .مـنـدی و مسـکـن مـحـروم ھسـت

ـلـوار   خصوص قرارداد کاری کارگران جایگاه پمـپ گـاز ب
ـیـد  :  آزادگان نیشابورگفت  قرارداد کارگـران یـکـسـویـه وسـف

ـرارداد مـنـعـقـد   امضاء است وبا آنکه مزایای قانونـی در ق
شده اما در عمل کارفـرمـا ھـیـچ کـدام را بـه کـارگـران  

ـفـت کـاری   .کند   جایگاه پرداخت نمی  او با بیان اینکـه شـی
ـراحـت اسـت در    ٢٤ ساعت کار و    ١٢ کارگران   ساعت است

ـرداخـت  :  ادامه گفت  ھـزار    ٤٨٠ ھر ماه کارفرما بعـد از پ
تومان به عنوان دستمزد مـاھـانـه از مـا کـارگـران رسـیـد  

ـری حـق قـانـونـی خـود    دریافت می  کند و ما برای پیـگـی
این کارگر در خـاتـمـه تصـریـح   .ھیچ سند ومدرکی نداریم 

ـیـش از ایـن  :  کرد  ما کـارگـران جـایـگـاه سـوخـت گـاز پ

مشکالت خودرا به صورت حضوری به مسئوالن اداره کـار  
ایم اما درعمل چون ھـیـچ مـدرکـی در      نیشابور انتقال داده 

بـه کـارفـرمـا      دست نداریم وبابت دریافـت حـقـوق مـاھـانـه 
ایم ناچار شدیم مشکـالتـمـان را از    امضاء واثر انگشت داده 

ـم   طرق رسانه  ـی ـرسـان .(ھا به گـوش مسـئـوالن بـاالدسـتـی ب
 )مھر بخشھایی از گزارش ایلنا ٢٢ 

 
 اخبار بین المللی

ی شھروندان  تظاھرات گسترده -آلمان 
 آلمان علیه پیمان تجاری با آمریکا 

ـیـه انـعـقـاد    ده  ـیـمـان  " ھا ھزار تن از شھروندان آلمان عـل پ
سـتـا  " و  )"  TTIP(گذاری فرا آتالنتیک    تجاری و سرمایه 

)Ceta  "(  ـتـخـت آلـمـان    ١٠ روز شنبه ـیـن، پـای اکتبر در برل
ـنـدگـان کـه بـا شـعـار  .  زدند   دست به تظاھرات   " تظاھرکن

TTIP    وCeta   گردھم آمـدنـد، خـواھـان  " را متوقف کنید
ـنـد   ی این دو پیمـان   پایان دادن به روند مذاکرات درباره  . ھسـت

سازمان و نھاد حـمـایـت از مـحـیـط زیسـت و    ٣٠ بیش از  
ھـای    شـدن و اتـحـادیـه   کننده، منتقدان روند جـھـانـی   مصرف 

کارگری، اعضا و ھـواداران خـود را بـه شـرکـت در ایـن  
ـرگـزاری ایـن    به گفته . تظاھرات فراخوانده بودند  ـر ب ی دفـت

کنندگان در آن نزدیک بـه    ھمایش اعتراضی، شمار شرکت 
قطـار سـراسـری    ٥ اتوبوس و    ٦٠٠ ھزار نفر بود که با    ١٠٠ 

ـر کـرده بـودنـد  ـتـخـت سـف . از شھرھای مختلف آلمان به پای
" دوستداران طبیعـت در آلـمـان " میشاییل مولر، رییس مرکز  

مـا  : " دلیل شرکت در این تظاھرات را این گونه توضیح داد 
ـنـده مـا را    چون نـمـی     در برلین ھستیم،  ـم بـازارھـا آی خـواھـی

ـم   ما می .  تعیین کنند  ." خواھیم دموکراسی را نـجـات دھـی
ـرای    TTIPمنتقدان   امضای این پیمان را خطری جـدی ب

ـیـد مـواد   دموکراسی، موازین حـفـظ مـحـیـط زیسـت، تـول
یـکـی از  .  دانند   غذایی و خدمات درمانی و فرھنگی می 

" ایجاد نھادھـای داوری " ترین نکات این پیمان، بند    جنجالی 
ـنـد، کـنــسـرن .  اسـت  ـر اسـاس مـفـاد ایـن ب ھـای بــزرگ    ب
ھـای    توانند ھنگامی که در اثر تصـویـب قـانـون دولـت   می 

ـتـظـار یـک  "ی اروپا،    عضو اتحادیه  سودی را که مـورد ان
در خطر ببینند، از بانک جھـانـی و  "  شرکت مشخص است 

را خـواسـتـار  "  نھادھای داوری " سازمان ملل متحد تشکیل  
ـنـد   شوند و خسارت  . ھای سنگین از دولت مربوطه طلب کن

ـنـدگـان سـیـاسـی    به این ترتیـب دولـت  ھـا بـه عـنـوان نـمـای
ھـای    وزن شـرکـت   ردیف و ھـم   ی اروپا، ھم   شھروندان اتحادیه 

ی فـرانسـوی    روزنـامـه .  گیرند   بزرگ چند ملیتی قرار می 
ی داوری نشـان    این شـیـوه : " نویسد   موند دیپلماتیک می   لو 

ـر از حـاکـمـیـت    دھد که حقوق شـرکـت   می  ھـا، ارزشـمـنـدت
ـفـان    یکی دیگر از نکته ."  کشورھاست  ھای انتقادی مـخـال

امضای این پیمان، تفاوت معیارھای تولیـد مـواد غـذایـی  
. ویژه آلمان و آمریـکـا اسـت   شده ژنتیکی در اروپا، به   اصالح 

ـیـد    ی اروپا تا کنون اجـازه   کشورھای عضو اتحادیه  ی تـول
ــھــا   ــن مــورد از ایــن مــحــصــوالت را کــه مصــرف    ٥٢ ت

اند، در حالی که شـمـار    غیرانسانی دارند، به تصویب رسانده 
ـیــد مـحــصـوالت اصـالح  ــیـکـی در ایــاالت      شـده   تـول ـت ی ژن

صـدور آزاد  .  ی آمریکا، باالترین رقم در جھـان اسـت   متحده 
ـیـد شـده در ایـاالت مـتـحـده  ی    محصوالت گـوشـتـی تـول

ـفـان   ـقـاد مـخـال ـت آمریکا، نیز یکی دیگر از نکات مـورد ان

TTIP   ـنـدگـان  .  است در صورت انعقاد این پیمان، تولیدکـن
آمریکایی گوشت که موافق اسـتـانـداردھـای ایـن کشـور  

توانند محصوالت خود را در بـازارھـای    کنند، می   عمل می 
ھایی که با کلر ضـد عـفـونـی    مرغ .  اروپا ھم عرضه کنند 

ی    شـیـوه .  ی ایـن مـحـصـوالت اسـت   شـونـد، از جـمـلـه   می 
 .ضدعفونی مواد غذایی با کلر در اروپا ممنوع است 

 
تسلیم طرح ممنوعیت حجاب  -سوئد 

 کودکان در مدارس به پارلمان
ـنـده جـوان پـارلـمـان از حـزب   ـم ھـانـا ویـگ نـمـای خان
دمکراتھای سوئد طرحی را تسلیم پارلمان کرده اسـت کـه  

در مـدارس   مجبور نمودن کودکان مشغول بـه تـحـصـیـل  
ـفـاده از حـجـاب قـانـونـا   ابتدایی و راھنمایی سوئد بـه اسـت

خانم ویگ می گوید مـجـبـور کـردن یـک  .  ممنوع شود 
کودک که قادر به تحقیق و انتخاب روش زندگی نیـسـت  
به پیروی از یـک مـذھـب بـخـصـوص تـجـاوز بـه حـقـوق  
ـبـایسـت از   کودک محسوب می شود و ھر کودکـی مـی
این حق برخوردار باشد که تا زمان رسیدن به سن قانونـی و  
انتخاب شیوه و روش زندگی، که انتخاب مذھـب بـخـشـی  
از آن بشمار می رود، از این تجاوز به حقوق خـود در امـان  

خانم ویگ ھمچنین اشاره می کـنـد کـه مـجـبـور  .  باشد 
کردن دختر بچه ھا به استفاده از حجاب آزادی عـمـل آنـان  
ـلـف از   در زندگی روزمره از جمله بھنگام ورزش ھای مخـت
قبیل شنا را مقایسه با کودکان پسـر کـه در دیـن اسـالم  
محدودیت مشابھی ندارد بشدت تحت تاثیر قرار مـی دھـد  
که بنوبه خود منجر به کاشته شدن بذر تبعیض جنسـی از  

ـم ویـگ  .  بدو کودکی در میان زن و مـرد مـی شـود  خـان
ـفـاده از   معتقد است که محـبـور کـردن کـودکـان بـه اسـت
حجاب ھمچنین منجر به بروز حس شرم و گـنـاه در وجـود  
ـبـسـه   ـیـن ال کودکانی می شود که مایل به استفاده از چن

ـنـد  ـنـده جـوان حـزب  .  ای بر روی بدن خود نیـسـت ایـن نـمـای
دمکراتھای سوئد معتقد است کـه مـجـبـور کـردن یـک  
کودک به پیروی از یـک مـذھـب خـاص در تضـاد بـا  

ـم  .  منشور حقوق کودکان سازمان ملل متحد نیز ھست  خـان
ـیـز در   ویگ به مسئولیت دیگر احزاب سیاسی پـارلـمـان ن
رابطه با این مقوله مھم مربوط بـه حـقـوق کـودکـان اشـاره  
می کند و معتقد است که احزاب حاکم چشمـان خـود را  
بر روی سرکوب روزانه حقوق ھزاران کودک که امروز در  

این سـاده  : " سوئد زندگی می کنند بسته اند و می نویسد 
ـر   لوحانه است که تصور کنیـم یـک کـودک خـردسـال ب
ـتـخـاب کـرده   اساس تحقیق و آگاھی مذھب و حجاب را ان

ھیچوقت ارجح بر حـقـوق   آزادی مذھب والدین نباید  .  است 
 ."کودکان باشد 

 
روایاتی از کودکان بکار گرفته شده توسط 

 جنایتکارن اسالمی داعش
آنـھـا  " :  رقیب السید احمد، نوجوان چھارده ساله یـزیـدی 

به ما یاد دادند چگونه سر ببریم و چه جوری خـودمـان را  
ـم .  منفجر کنیم  ـی . دستمان را روی پیشانی فرد می گذاشـت

ـم و بـا چـاقـو گـردنـش را مـی   ـی سرش را باال می گرفت
یک چیزی ھم بود که بایـد دور کـمـر مـی  .  . بریدیم 
ـیـد فـلـزی    بستیم  به ما یاد دادند کـه یـک تـکـه سـف

ـفـجـر شـود  کـارھـای  .  متصل به آن را بکشیم تا سریـع مـن



1394مهر 28 کارگر کمونيست  12 

دیگری ھم به ما یاد دادند مـثـل نـحـوه کشـیـدن ضـامـن  
ـرتـاب سـریـع آن  ایـن کـودکـان در  "  . نارنجک دستـی و پ

ـبـغـدادی در سـوریـه تـحـت   مناطق تحت کنترل ابـوبـکـر ال
ـرنـد  گـروه داعـش  .  آموزش نظامی و مذھبی قرار می گـی

ـتـشـار ویـدئـوھـایـی زده اسـت کـه در آن   بارھا دست به ان
او در  .  کودک سربازان دست به کشتن مخالفان می زننـد 

ھر کس که مـوفـق مـی شـد مـرحـلـه  ": ادامه می گوید 
تمرینات را به پایان برساند به اردوگاه دومی فرسـتـاده مـی  
شد تا تمرینات جدی تری را دنبال کند تـا در نـھـایـت بـه  

آنھا به ما گفتند کـه  .  جبھه جنگ در کوبانی اعزام شود 
ـنـکـه   ـرای ای ھدف، جنگ با یزیدی ھا و کشتن آنھاست ب

ـم راھـی  . وفادار نبوده اند  و در این راه اگر ما کشـتـه شـوی
ـم خـواھـد بـود  " . بھشت خواھیم شد و جای آنھا ھم در جھـن

اگرچه اطالعات دقیقی در مورد تـعـداد کـودکـان داعـش  
در دست نیست، اما روایتھای فـراریـھـا و مـدارک جـمـع  
ـرنـگـاران و گـروھـھـای   آوری شده توسط سازمان ملل، خـب
حقوق بشری، حاکی از گسترش روز افزون استفاده داعـش  

حمد شھاب احمد، یک نوجوان ده سـالـه  .  از کودکان است 
یزیدی که در حال حاضر در اردوگاه قدیـه عـراق زنـدگـی  

ـیـش از  " :  می کند، از روزھای با داعش می گـویـد  مـا ب
ھشتاد کودک یزیدی بودیم که ھمراه بچه مسلـمـانـھـا در  

ـنـج، شـش سـالـه بـود تـا  .  اردوگاه بودیم  بین ما از بـچـه پ
پسرعموی پانزده سـالـه مـن ھـنـوز ھـم  .  نوجوان پانزده ساله 

از صبح تا شب در اردوگاه نظامی فـاروق بـه مـا  . آنجاست 
ـلـمـھـای مـا را روی   ـی تمرین می دادند و عـکـسـھـا و ف

دروس مذھبی و دینی را بـه  .  فیسبوک پخش می کردند 
ـیـه   ـب ما یاد می دادند و ھر کس یاد نمی گرفت بشدت تن

یا کتک می خورد یا باید زیر آفتاب داغ مـی  . می شد 
ـیـدار مـی  .  ایستاد  ـرای نـمـاز ب ساعت چھار صبح ما را ب
ھمه را زیر نظر داشتند و اگر در برخاستن از خـواب  .  کردند 

فـقـط یـک  .  درنگ می کردی، کـتـک مـی خـوردی 
 ".وعده در روز غذا می خوردیم، آنھم بمقدار کم 

 
 تصمیم شرکت توییتر  -آمریکا 

 کارمند ٣٤٠به اخراج 
ـرنـامـه حـذف   شبکه اجتماعی توئیتر با اجرای یـک ب

  ٨ نفر از کارکنان خـود مـعـادل    ٣٤٠ مشاغل در نظر دارد  
این طرح تـعـدیـل  .   درصد کل نیروی کارش را حذف کند 

ـر   ـت ـی نیروی کار در راستای اجرای برنامه تجدیدساختار تـوئ
و باالبردن بازدھی و سود این شبکه اجتماعی صورت مـی  

ـیـد  .  گیرد  حذف مشاغل بیشتر در بخشھای مھندسی و تول
  ٤ کل نیروی کار شبکه توئیتر جمعا بـه رقـم  .  خواھد بود 

در سه مـاھـه دوم سـال جـاری  .  نفر می رسد   ١٠٠ ھزار و  
  ١٣٧ میالدی میزان ضرر و زیان این شـبـکـه اجـتـمـاعـی  

توئیتر ھمواره با رونـد کـنـد  .  میلیون دالر گزارش شده است 
رشد تعداد کاربران فعال خود روبرو بوده که در حال حـاضـر  

این در حالی اسـت کـه  .  میلیون نفر می رسد   ٣١٦ به رقم  
  ١ رقیب این شبکه یعنی فیسبوک تعداد کاربران خود را  

 .میلیون نفر اعالم کرده است   ٤٩٠ میلیارد و  
 

 تظاھرات ماموران  -یونان 
 نظافت شھری در آتن

ماموران جمع آوری زباله و نظافت شھری در آتـن روز  

ـیـن   ١٣ سه شنبه  اکتبر در اعتراض به شرایط کـاری و پـای
در صـورت اجـرای  .  بودن دستمزدھایشان راھپیمایی کـردنـد 

برنامه ھای خواسته شده از سـوی وام دھـنـدگـان تـوسـط  
ـتـی   دولت یونان، دستمزد و حقوق بازنشستگی کارکنان دول

این ھفته به تغییرات خواسته   یونان  پارلمان  .کاھش می یابد 
شده از یونان در قبال ادامـ  کـمـک ھـای مـالـی بـه ایـن  

ـنـدگـان  .  کشور رای خواھد داد  تعییـن مـجـازات فـرار کـن
مالیاتی و کاھش حقوق بازنشستگی از جمله اصـالحـاتـی  

بـدون   .است که قرار است در پارلمان به رای گذاشتـه شـود 
اجرای برنامه ھای خواسته شـده از سـوی اتـحـادیـ  اروپـا،  
بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، یونان نـمـی  

میلیارد یورو وام تعیین شده برای این کشور طـی    ٨٦ تواند  
ـرای   .سه سال آینده را دریافت کند  نخستین جلس  پـارلـمـان ب

ـرگـزار   ـر ب ـب بررسی این اصالحات قرار است روز ھفدھم اکـت
 .شود 

 
 میلیون کودک ٣مرگ ساالنه  -جھان 

 در اثر گرسنگی 
سازمان جھانی بھداشت که نھاد غذایی سازمـان مـلـل  
متحد گزارش جدیدی درباره وضع سوء تغذیه کودکـان در  

براساس این گزارش، ھرسال بیش از سـه  . جھان منتشر کرد 
میلیون کودک زیر پنج سال در جھان به علت سوء تـغـذیـه  

ـتـھـا    .جانشان را از دست می دھند  در این گـزارش از دول
ـلـه بـا ایـن مشـکـل جـدی   ـرای مـقـاب خواسته شده است ب

در این گزارش تصریح شـده اسـت    .اقداماتی صورت بدھند 
ـیـز بـه   حدود یکصد و شصت و دو میلیون کودک جھـان ن

سازمان جـھـانـی  .  علت تغذیه نامناسب، رشد کافی ندارند 
بھداشت در این گزارش اعـالم کـرده اسـت حـدود یـکـصـد  
میلیون کودک دیگر نیز در جھان به علت نداشتن تـغـذیـه  

  .مناسب، دچار کم وزنی ھستند 
 
 

اعتصاب کارگران در  - افریقای جنوبی
 اعتراض به فساد اقتصادی

ـقـای   ھزاران کارگر صنایـع و فـلـزات در کشـور افـری
ـر فـراخـوان    ١٤ جنوبی در روز چھارشنبـه   ـنـا ب ـر  ب ـب اکـت

کشـور و در     این "  اتحادیه ملی کارگران صنایع و فلزات " 
اعتراض به فساد اقتصادی در این کشور در خیابـان ھـای  
ژوھانسبورگ در پایتخت این کشور دست به اعتـصـاب و  

ـیـن   .زدند   تظاھرات  ـنـی یـکـی از مـراجـع ب ـی بنا بر پیش ب
ـقـای جـنـوبـی در   المللی اقتصادی، رشد اقتصادی در افری
ـرچـیـده شـدن   سال جاری به پایین ترین حد خود از زمـان ب

یـکـی از  .  رسیده اسـت   ١٩٩٤ نظام تبعیض نژادی در سال  
فراخوان دھندگان این اعتراض کارگری اعالم کـرده اسـت  

ما رابطه ی بسیار مستقیمی بین فساد اقتـصـادی  : "  که  
ـم کـه   ـی ـن و اوضاع نابسامان اقتصادی در کشورمان می بی
ـبـوه و اجـتـمـاعـی   نھایتا منتج به بیکارسازی در مقیاس ان

: وی در ادامه افزوده است که  "  برای ما کارگران میشود 
ـر خـط  "   بیش از نیمی از کارگران درافریقـای جـنـوبـی زی

این کارگران در اعتراض بـه دولـت   ." فقر زندگی میکنند 
ـقـای جـنـوبـی و اوضـاع   تحت حمایت کنـگـره مـلـی افـری
اقتصادی وخیم در این کشور به این اعتراض و اعـتـصـاب  

 .اقدام کرده اند 
 

 ھای کوتاه خبر
 پرو

ـیـه سـیـاسـت ھـای ضـد   ـرو عـل ـر از مـردم پ ھزاران نف
ـیـن الـمـلـی پـول، در   کارگری بانک جھانی و صـنـدوق ب

روز شنبـه    .پایتخت این کشور دست به تظاھرات زدند " لیما "
ـرو از جـمـلـه دانشـجـویـان،    اکتبر   ١٠  ھزاران نفر از مـردم پ

ـیـه   کارگران و بیکاران با در دست داشتن پالکاردھایی عـل
. بانک جھانی و صندوق بین المللی پول شـعـار سـر دادنـد 

معترضان پرویی در این تظاھرات پرچم آمریکا را بـه آتـش  
ـنـدگـی   کشیدند و در واکنش به حضور ھیئـت ھـای نـمـای

ـراض  "  لیما " بانک جھانی و صندوق بین المللی پول در   اعـت
ـلـی  .  کردند  ـیـن الـمـل تظاھرکنندگان می گویند، صندوق ب

ـیـن و   پول سالھا است که برای کشورھـای آمـریـکـای الت
ھمه کشورھای جھان نسخه ھای ضدکارگری تجویز می  

 .کند 
 

 لھستان
ھزاران نفر از کارکنان خدمات عمومـی لـھـسـتـان روز  

در مقابل پارلمان ایـن کشـور تـظـاھـرات  اکتبر    ٨ پنجشنبه  
نیروھای پلیس، آتش نشانـی، مـامـوران مـرزی و    .  کردند 

معترضان خـواسـتـار  . گمرک از جمله تظاھرکنندگان بودند 
 .افزایش حقوق ھا ھستند 

 
 فرانسه

رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پس از چـھـار روز بـه  
ـیـس اتـحـادیـه  .  اعتصاب خـود پـایـان دادنـد  ـتـه ری بـه گـف

کارگری، شھرداری با شرایط اعتصاب کنندگان موافـقـت  
. کارگران خواستار افزایش حقـوق شـده بـودنـد   .  کرده است 

در مدت اعتصاب بیش از سه ھزار تن زباله از سطـح شـھـر  
 .جمع آوری نشد 

 
 بوسنی و ھرزگوین

بـوسـنـی و  " در پـی ریـزش مـعـدن زغـال سـنـگ در  
کارگر کشـتـه    ٧ در جنوب شرقی اروپا، دستکم  "  ھرزگوین 

بنابه گزارش انتشار یافته، براثر ریـزش آوار    .و زخمی شدند 
ایـن  .  تن دیگر به شدت مجروح شدند   ٣ کارگر کشته و    ٤ 

مـھـر در حـالـی روی داد    ٢١ حادثه بامداد روز سه شنبه  
 .کارگر مشغول کار در معدن بودند   ٢٨ که  

 
 تونس

ــروه   ــنــگــوی وزارت دفــاع تــونــس، گ ــتــه ســخ ــف بــه گ
کارگر تـونسـی را     ٣٠٠ تا    ١٠٠ " فجر لیبی "اسالمگرای  

ـیـسـت کـه    . ربوده است "  مصراته "در شھر   این اولین بـاری ن
اسالمگرایان فجر لیبی اتباع تونسی را با ھدف مبـادلـه بـا  

ـیـز، اعضـای  . اعضای خود، می ربایند  در ژوئن گذشته ن
دیپلمات تونسی را ربودند و در ازای آزادی    ٧ فجر لیبی،  

ـبـی  .  یکی از رھبران خود، آنان را آزاد کردند  ـی گروه فجـر ل
 .شاخه ای از القاعده است 

 


