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 قطعنامه درمورد جنبش کارگری 
 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران  ٤٤مصوب پلنوم 

  ٢٠١٥نوامبر 

 قطعنامه در مورد وضعیت سیاسی ایران 
 پس از توافقات ھسته ای    

 با توجه به  
ــلــج    -  ١  چشــم انــداز رکــود و ف

اقتصادی، تشدید سیـاسـت ھـای  
ریاضت کشـی و اعـمـال فشـار  
ـیـن و نـھـادھـای   بیشتتر به فـعـال

 کارگری  
ــارزات     -  ٢   گســتــردگــی مــب

کارگری و مقابله بـا تـعـرضـات  
 حکومت و کارفرمایان  

گستـرش ابـعـاد اجـتـمـاعـی   - ٣ 
ــه   ــل ــری از جــم ــارزات کــارگ ــب م
ـرون   ـی برپایی تجمعات اعتراضی ب
ــقــش فــعــال   ــراکــز کــار و ن از م
خانواده ھـا در ایـن مـبـارزات، و  
ـر از مـدیـای   استفاده فعال و موث

 اجتماعی  
ـبـش    -  ٤  ابراز وجود سیـاسـی جـن

کارگری از طریق طرح مطالبـات  
 عمومی رفاھی و سیاسی مردم  

ــقــه    -  ٥  ــب ــیــت ط ــقــویــت مــوقــع ت
کارگر و جناح چپ جـامـعـه در  
ـقـه حـاکـم و   مقابل دولـت و طـب
ــورژوایـــی و   ـبـــش ھـــای ب جــنــ
ناسیونالیستی از طریق ابراز وجـود  
ـبــش   سـیـاسـی و اجـتــمـاعـی جـن

 کارگری  
ـنـی    -  ٦  وجود نھـادھـای عـل

متشکل از فعالیـن کـارگـری و  
فعالیت چـھـره ھـای سـرشـنـاس  
 جنبش کارگری در سطح جامعه  

 
پلنوم کمیته مـرکـزی حـزب،  
ـر در ایـن   بر پیشبرد اقـدامـات زی

 : دوره تاکید میکند 
ـیـه    -  ١  معرفی مسـتـمـر کـل

فعالین و چـھـره ھـای رادیـکـال  
جنبش کارگری و تشـکـل ھـای  
ـقـل از دولـت بـه   کارگری مسـت
ـقـویــت   ـرای ت جـامـعـه و تـالش ب

 ھمکاری میان آنھا  
ـرای    -  ٢  ـیـت ب تالش و فـعـال

آزادی کارگران زندانی و حمایـت  
 از خانواده آنھا  

رسانه ای کـردن ھـرچـه    -  ٣ 
بیشتر مـبـارزات کـارگـری و از  
جمله تقویـت حضـور در مـدیـای  
ــای   ــکــه ھ ــاعــی و شــب ــم اجــت

 اجتماعی  
ــیــن    -  ٤  ــیـت ب ــقـویــت فـعــال ت

المللی در جلب حمـایـت سـازمـان  

ــای   ــھــادھ ھــای کــارگــری و ن
انساندوست از جنـبـش کـارگـری  

 در ایران  
تالش مستمر برای حضـور    - ٥  

فعال خـانـواده ھـای کـارگـران و  
ـراضـات   جلب حمایت مردم از اعـت

 کارگری  
دامن زدن به جنبش مـجـمـع    -  ٦ 

ـیـشـروی بـه سـمـت   عمومی و پ
ایــجــاد تشــکــل ھــای تــوده ای  

 کارگری  
مقابله با خـانـه کـارگـر و    -  ٧  

ـم و   سایر نھادھای دست ساز رژی
نقد گرایشات رفرمیستی، عـقـب  
مانده و سنتی و حـزب گـریـز در  

 جنبش کارگری  
 

ــزب   ــوم از رھــبــری ح ــن پــل
ـقـویـت ایـن   ـرای ت میخواھد که ب
ــات   ــان ــه امــک ــی ــاســت، کــل ســی
ـیـغـی   ـل ـب سازماندھی، سیاسی و ت
خود در داخل و خـارج کشـور را  
در این زمینه ھم جھـت و بسـیـج  

 . کند 
 )  به اتفاق آرا تصویب شد (

 

 شعله ھای فروزان 
 یاشار سھندی

 2صفحه  

ـبـی در مـورد   قصد داشتـم مـطـل
ـم زاده   ـر عـظـی زندانی شـدن جـعـف
بنویسم، اما پس از خواندن یـک  
ـر   یادداشت متوجه شدم کـه جـعـف
ـر خـودش بـوده   ـقـصـی عظیم زاده ت

ـر شـده  بـدون درنـظـر  .  که دستگـی
و نسنجیـدن  "  افق پیروزی "گرفتن  

توازن قوا، مثال طومار اعتراضی  
ــا   ــیـــه    ٤٠ ب ــا عــل ــزار امض ھ

ـر   دستمزدھای سه برابر زیرخط فـق
کارگران و بحقـوقـی آنـھـا جـمـع  
ــربــزه   کــرده، خــب کســی کــه خ

          3صفحه                                      

 اخبار کارگری  
 7صفحه   نسان نودینیان و داوود رفاھی  

 کامنتھای کارگری
 5صفحه   ناصر اصغری

 نکته اصلی
کارگران بیش از دو دھه است 
به قانون کار ضد کارگری 
 .جمھوری اسالمی نه گفته اند

 6صفحه   محمد شکوھی

  ٢٧٣اطالعیه شماره 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 
 4صفحه  
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

پس از توافقـات ھسـتـه ای    -  ١ 
مساله چگونگی رابطه بـا غـرب  
بــه یــک مســالــه مــحــوری در  
وضعیت سیاسی ایران تبدیل شـده  
و در مرکز اختالف و  کشمکش  
ـرار   بین جناحـھـای حـکـومـتـی ق

ادامه تخاصمات بـا  .  گرفته است 
غرب یا عادی سازی منـاسـبـات  
ــــان مــــحــــور ایــــن   ـن ھــــمــــچـــ

این نزاعی بر سـر  .  کشاکشھاست 
ھست و نیست جمھوری اسالمـی  

 . است 
عادی سازی رابطه با غـرب    -  ٢ 

ــصــادی    ــح اقــت ــط ــی در س حــت
ــراتــی اســاســی   ــی ــغــی ــزم ت ــل ــت مس
ــوری   ــاســی جــمــھ درھــویــت ســی

دولتھا و نھادھا و  .  اسالمی است 
سرمایه داران غـربـی گـرچـه بـا  
ــدگــی و   ــقــب مــان تــحــجــر و ع
سیاستھـای سـرکـوب حـکـومـت  
اسالمی مشکلی اساسی نـدارنـد  
 -اما برقراری مناسبات سـیـاسـی 

اقتصادی متعارف بـا جـمـھـوری  
ـم حـقـوقـی و   اسالمی با سـیـسـت
ـتـش   قانونی حکـومـت و مـوقـعـی
بعنوان ستون فقرات جنبـش اسـالم  
ـرار   سیاسی در تنـاقـض کـامـل ق

 .    دارد 
ـلـوک    -  ٣  بحران و جنـگـھـا و ب

بندیھای سیاسی و ژئوپولیتیـک  
ـقـش   در منطقه و دخالتگـری و ن
جمھوری اسالمی در این جنـگ  
و کشمکشھا  یک مانـع جـدی  
دیگر بر سر ایجاد یـک شـرایـط  
متعارف سیاسی و اقتـصـادی در  

 . ایران است 
ــتـصــادی تــوافــق    -  ٤  ــر اق از نــظ

ھسته ای اولین مانع بر سـر ورود  
ـران را   و کارکرد سرمایه ھا در ای
ـیـت و   برطرف کرده است اما امـن
سودآوری این سـرمـایـه گـذاریـھـا  
ـرات پـایـه ای در   ـی نیازمند  تغـی
ــار و کــارکــرد اقــتــصــاد   ــت ســاخ
مافیائی جـمـھـوری اسـالمـی و  
ــدھــا و   درفــعــال مــایشــائــی بــان
قطبھای قدرتمند اقتصادی بویـژه  

 . سپاه و بسیج است 

ــم تــالش خـواھــد کــرد    -  ٥   رژی
ــه گــذاری   ــب ســرمــای ــل ــرای ج ب
ــیــن ســودآوری   خــارجــی و تضــم
سرمایه ھا سیاست ریاضتـکـشـی  
ـردن   ـفـــت کــ ـتـــصـــادی و ســ اقــ
کمربندھا را شدید تر از گـذشـتـه  

 .و تمام و کمال به اجرا در آورد 
ــف     -  ٦  ــی دولــت روحــانــی و ط

ـروھـای رنـگـارنـگ   وسیعی از نی
ـــب " بـــاصـــطـــالح  ـل و  "  اصـــالح طــ

استحاله چی طـرفـدار او تـالش  
ـریـھـای   میکنند  خط و جـھـتـگـی

ــی را، در    -روحــانــی  ــجــان رفســن
ــه ای و   ــامــن ــط خ ــل خ ــاب مــق
اصولگرایان، راه رسیدن به اعتـدال  
ـتـصـادی و بـھـبـود   و گشایش اق

ایـن  .  وضعیت مردم  قلمداد کنند 
ـر مـتـن واقـعـیـات   تبلیغات امـا ب
اقتصادی و سیاسی جـامـعـه، از  
تشدید گرانی و بیکاری گـرفـتـه  
تا افزایش اعدامھا و  بازداشـتـھـا  
و سرکوبھا، ھر چه بیشتر رنـگ  
میبـازد و خـود بـه عـامـلـی در  
ــد اعــتــراضــات و   جــھــت تشــدی

 .مبارزات مردم تبدیل میشود 
ــداز     -  ٧  ــم ان ــمــان و چش ــت گــف

نزدیکی با غرب و انتظار و توقـع  
ــرایــط   ــود ش ــب ــردم بــه بــھ تــوده م
ـر   اقتصادی و سیاسی شـان در اث
این شرایط از یکسو و کشمکـش  
ــت   ــداوم وضــعــی ــا و ت ــھ ــاح جــن
ـتـصـادی از سـوی   ـبـار اق فالکـت
ـیـش از   ـرش ب دیگر زمینـه گسـت
ــارزات   ــب ــراضــات و م ــت ــیــش اع پ
کارگران و تـوده مـردم را فـراھـم  

 .  می آورد 
گســتــرش اعــتــراضــات و    -  ٨  

حرکتھای اجتماعی علیه شرایـط  
ــه   ــی ــی و عــل ــشــت ســخــت مــعــی
بیحقوقیھای سیاسی و مـدنـی و  
ــن و   ــی ــوان ــرای خــالــصــی از ق ب
اخالقیات و تابوھای عقب مـانـده  
ــارز   ــژگــی ب اســالمــی یــک وی
. شرایط سیاسی در این دوره است 

ـرایـــط بـــخـــصـــوص   در ایـــن شــ
ـتـــصـــابـــات   ـراضـــات و اعــ ـتــ اعــ
کــارگــری، اعــم از کــارگــران  
مراکز صنـعـتـی یـا مـعـلـمـان و  
پرستاران، و مبارزات چھره ھـا و  
ـقـش   نھادھای جنبش کارگـری ن
و مکان برجسته ای در جـامـعـه  

 .   می یابد 
با توجه به نکات فوق  حزب  
کــمــونــیــســت کــارگــری اعــالم  
میکند که دوره تازه ای که پـس  
از توافق ھسته ای در ایران آغـاز  
شده است دوره رشد اقتـصـادی و  
ــات جــمــھــوری   ــحــکــام وثــب ــت اس
ـلـکـه دوره رشـد   اسالمی نیست ب
ــی حــکــومــت،   تضــادھــای درون
ــردم و   ــبــی م ــل ــرش حــق ط گســت
مبارزه طبقاتی حادتر در جـامـعـه  

آینده جامعه و تکلیف رفـاه  .  است 
و آزادی و رھـائـی مـردم را ایـن  

ـیـن مـیـکـنـد  حـزب  .  مبـارزه تـعـی
کمونیست کارگری با تمام تـوان  
و امکانات برای سازمـانـدھـی و  
ـرد ایـن مـبـارزه و   تقویت و پیـشـب
سرنـگـونـی جـمـھـوری اسـالمـی  
ــالبــی مــردم تــالش   ــدرت انــق ــق ب

 .  میکند 
 ) به اتفاق آرا تصویب شد (

 قطعنامه در مورد وضعیت سیاسی ایران پس از توافقات ھسته ای
 کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران  ٤٤مصوب پلنوم 

  ٢٠١٥نوامبر 
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ــم مــی   ــرزش ھ ــیــخــوره پــای ل م
ـتـه مـا  !  نشیند  ـب بـایـد  ایشان و ال

ــه   ــاشــیــم کــار را ب ــه ب ــوج مــت
به کسانی کـه  " کاردانش، یعنی  

ـلـدنـد  ـم "   جنگ ب ـر  !  بسـپـاری جـعـف
ـم زاده بــایـد اول دو دو تــا   عـظـی
ـنـد   چھار تا میکرد نه اینکه مـان

یـک  " زنده یاد کوروش بخشـنـده  
تنه و در کمیته ھای مختلف بـه  
ــدون ریشــه   ــا ب ــام کــارگــر ام ن
ـقــه،   ــب ـرون از ط ــی اجـتـمــاعـی و ب
خـودش را بـه آب و آتــش مــی  

ـبـوده بـا ایـن  "  !زد  ایشان متوجه ن
جز ایجاد تـرس در دل  " کارھایش  
کاری دیـگـر نـکـرده،  "  کارگران  

ـتـا مـنـجـر بـه ایـن   اینکارھا نھای
دسـت بـه  "  دشـمـن " میـشـود کـه  

! کارھایی بزند که نـمـی خـواھـد 
تـا کـنـون کـورش  "  این کـارھـا  

ھای زیادی را زیر تیغ تـھـدیـد و  
ـتـا   بازداشت و زندان دشمن و نـھـای

؛ جمھـوری  " مرگ قرار داده است 
ــری دارد  ــقــصــی ! اســالمــی چــه ت

کوروش ھا  خـودشـان مـقـصـرنـد  
که سری که درد نمـی کـنـد را  

آخـریـن  "  دستمال می بندند و تـا  
ـیـگـرد   لحظـات زنـدگـی مـورد پ
ـران   رژیم سرمایه داری اسالمی ای

ـیـغ تـھـدیـد و  )  ھستنـد (  ـر ت و زی
کـوروش  )". میبرند (بازداشت بسر  

ــتـظــر   ـتــوانسـت مـن ــی ــرد  " ھـم م ـب ن
افـق  " بمانـد آنـمـوقـع کـه  "  نھایی 

صددرصد تضـمـیـن شـده  "  پیروزی 
:" بود بعد بلند میشد مـیـگـفـت  

 !" من اسپارتاکوسم 

تـرس بــورژوازی از اتــحــاد  "  
ــر اســت  ــقــه کــارگ ــب ، ایــن را  " ط

نویسنده آن یادداشت یـادآور شـده،  
ـنــد کــوروش   و بـه کسـانـی مـان
بخشنده ایراد گرفته که بیخـود و  
بی جھت خودش را به آب و آتش  
ـرد   میزد که این اتحاد شکل بگـی
ـنـکـار   و آخرش جانش را بر سـر ای
: گذاشت و ایشـان مـدعـی اسـت 

ــای  "  ــھ ــازی ــانــب ــاری و ج ــداک ف
قھرمانان بیرون از طبقـه کـارگـر،  
ـراژدی   ـنـھـا یـک ت نتیجه اش ت

ــیــشــود "  انســانــی  ــاب  .  م ــن ایــن ج
ـنـجـوری " تاکید کرده اگـر   "  ھـمـی

ــاری   ــی در روز خــاکســپ کســان
ــرد  " کـوروش بــخــشــنـده   ــب ــرود ن س

کارگران را خواندنـد کـار  "  نھایی 
ایشــان  .  کــردنـد "  شـور انــگــیــزی " 

اما، ھمه آن جـمـع و بـه اضـافـه  
" شورانـگـیـز " کسانی که این خبر  

را منتشر کردنـد مـورد شـمـاتـت  
قرار دادند کـه تـوازن قـوا را در  
نظر نگرفته اند و این نتیـجـه ای  
ندارد جز به کشتن دادن کـوروش  

ــه زعــم ایشــان  !  ھــا  چــرا کــه ب
دشمن از وضع آشفته و پریشان و  " 

پراکنده طبقه کارگر خـوب آگـاه  
است و می فھمد که ایـن سـرود  
مثل ترکیدن یک ترقه بی خـطـر  

دشــمـن مــی فــھـمــد کــه  .  اسـت 
یک تھدیـد بـدون پشـتـوانـه     این 

ـقـه کـارگـری   ـم طـب لشکر عـظـی
است که سال ھا اسـت آن را بـه  

ـتـا     ." اسارت کشانده است  و نـھـای
ــیــص داده انــد کــه   ایشــان تشــخ

مبارزه طبقه کارگـر مـبـارزه ای  
ـرچـم سـرخ و    که "است   تـھـش پ

ــروزی   ـی ــیـونــال و پ ــرنـاس ـت سـرود ان
ـر بـورژوازی اسـت   طبقه کارگر ب

ــش  ــه اول ــای  "  !ن ــزھ ــان چــی ایش
دیگری ھم، بخصـوص در رابـطـه  
ـتـه انـد و بـه   با شھر سننـدج گـف
ـنـدج   شدت باور دارند که شھر سـن

شـھـر تـعـفـن ارتـجـاع  " اکنون بـه  
ـفـی   اسالمی، ناسیونالیـسـم و سـل
گری و مردساالری و ضدیـت بـا  
" زن و ضـدیـت بـا حـرمـت انسـان 

و ھشدار دادند بیخـود  !  تبدیل شده 
ـنـدج  " و بی جھت این شھر را   سـن

 !چشم، حتما . نگوییم " سرخ 
اگـر  ( این یک نمونه کامل   

ـم  ) خیلی محترمانه بخواھیم بگـوی
" مبصر اجتماعی " از نصایح یک  

ـر مـحـمـدی اسـت   . به نام مـظـف
قصد مـجـادلـه بـا ایشـان مـطـرح  
نیست، اصوال چه جای مـجـادلـه  
با کسانـی اسـت کـه ظـاھـرا از  
ـقـه   موضع چـپ و دفـاع از طـب
کارگر، ھمه تالشھای صمیـمـانـه  
ــنــد   و شــجــاعــانــه کســانــی مــان
کوروش بخشنده را نه تنھا بیھوده  
بلکه یک جورھایـی خـودکشـی  

ھمانگونه که اشـاره شـد  .  میداند 
ـم بـه اھـمـیـت کسـانـی   میخواھی
ـم   ـردازی ـپ ـم زاده ب مانند جعفر عـظـی
ــوری   ــون اســیــر جــمــھ کــه اکــن

 .اسالمی است 
ـنـجـوری "توازن قوا    بـه  "  ھـمـی

نفع جریانی یا طبقه ای بھم نمـی  
خورد تا کسانی تشخیص بدھـنـد  

ــت   ــه االن وق ــات  " ک ــصــاب اعــت
است و پیروزی حتـمـی  "  پیروزمند 

است چون یک کسانی در افـق  
ـنـد مسـجـل  (  این را دیده اند   مان

ــه   ــاه شــوال  ب ــول م شــدن حــل
ــان  ــمــان ؛ کــوروش ھــا و  !) مســل

شاھرخ ھا و جعفر عظیم زاده ھـا  
کسانی ھستند که با کارشـان و  
مبارزه شان و فداکـاری ھـایشـان  
ــر   ــفــع کــارگ تــوازن قــوا را بــه ن
ــرداده انــد کــه جــمــھــوری    ــی ــی تــغ
ـنـه تـوزانـه   ـیـن کـی اسـالمـی چـن
احکام سنگین برای ایشان صـادر  
میکند و رسـمـا اعـالم مـیـکـنـد  
چون توی کارگر بـاعـث شـدی  
ــرود   ــر ســوال ب ــرمــایــه زی ــم س نــظ

ـر  .  محکوم به زندان ھسـتـی  جـعـف

عظیم زاده مـتـعـلـق بـه جـریـانـی  
است که توانسته اند توازن قوا را  
 به نفع کارگر، تا حدی بھم بزننـد 
ــخــشــی از   ــون ھــر ب کــه اکــن
ـــک   ـــودش را ی ـــورژوازی خ ب
جورھایی حامی کارگر بخواند و  
ـفـــحـــه   ـری، صــ بـــخـــش کـــارگــ
کارگری وخبرگزاری کـارگـری  

جمھوری اسالمی بـه  . راه بیندازد 
نمایندگی از کل بورژوازی بیـش  
از سه دھه است تـالش مـیـکـنـد  
. که کـارگـر را خـامـوش سـازد 

ــر ارزان شــده اســت، امــا   کــارگ
نتوانسته اند کارگـر را خـامـوش  
سازند و این تماما به یمـن تـالش  
ـم زاده   کسانی مانند جعفـر عـظـی
ــمــا شــدن   ــه خــواب ن اســت و ن

ـقـت  .  بورژوازی  ـی کارگران این حـق
را بخوبی تشخیص میدھند و بـه  
ـم   ـر عـظـی ھمین دلیل وقتـی جـعـف
زاده به زندان می افتد، کارگری  
دریک ایمیل به سایـت اتـحـادیـه  

ـبـه  "  آزاد کارگران اینگونه   مـطـال
حاکمـان  :" ... را بیان میکند " اش 

ـقـه کـارگـر   سرمایه بـایـد بـه طـب
جوابگو باشند، زیرا که مـاھـیـچ  
ـم، مـا از   جرمی مرتکب نشده ای
ـم  . زندگی انسانی دفـاع کـرده ای

ـم   ما کار گران آزادی جعفر عـظـی
ـم،   ـی زاده را ھر چه سریعتر خـواھـان
ـقـه   واین گونه اتھامات راعلیه طب

ـم  ـی مـا  .  کارگر مـحـکـوم مـیـکـن
ـم  ـی بـایـد دولـت  :  کارگران میگـوی

ــراجــی کــار   ــران اخ ــرای کــارگ ب
خانواده کارگران بایـد  .  ایجاد کند 

ـنـد  . در رفاه و آسایش زندگی کـن
عدالت اجتماعی باید در جـامـعـه  
برقرار گردد، زیرا کـه مـا یـکـی  
ـروتـمـنـد جـھـان   از کشور ھـای ث
ـروت   میباشیم، تـوزیـع عـادالنـه ث
باید در جامـعـه انـجـام شـود ایـن  
: صـحـبــت مـا کـارگـران اسـت  

جعفر عظیم زاده ودیگر کـارگـران  
 " ...زندانی آزاد باید گردند 

اینھا نشانه ھایی از خامـوش  
ـنـھـا  .  نبودن طبقه کارگر اسـت  ای

نشانه ھای از بھـم خـوردن تـوازن  
سـرود  .  قوا به نفـع کـارگـر اسـت 

انترناسـیـونـال خـوانـدن در خـاک  
سپاری یکی از جـان بـاخـتـگـان  
طبقـه کـارگـر نـه صـرفـا یـک  

، بلکه نشـانـه  " ھیجان انگیز " اقدام  

ــر   ای دیــگــری اســت کــه بــگــی
وببندھای جمـھـوری اسـالمـی و  
ایجاد ارعاب و وحشت حـکـومـت  
اسالمی سرمایه نتوانسته صـدای  

مـن  . "  کارگر را خامـوش سـازد 
ـنـجـا  "  اسپارتاکوسم  ـتـوان ای را مـی

مشاھده کرد و بورژوازی ایـن را  
بخوبی تشخیص داده که با ھـمـه  
مصائبـی کـه وجـود جـمـھـوری  
اســالمــی بــرای تضــمــیــن ســود  
سرمایه دارد، نمی تواند از او دل  

چون مشاھده میکنـد ایـن  .  بکند 
ـم   حکومت از چه ظـرفـیـت عـظـی

 .  ضد کارگری برخوردار است 
ـم زاده یـکـی از   جعفـر عـظـی
ـقـه کـارگـر   صداھای رسـای طـب
ایران است، نباید گذاشت صدایش  
ــبــس شــود  . در گــوشــه زنــدان ح

ھمانگونه که وقتی او آزاد بـود،  
. صـدای کـارگــران زنــدانـی بــود 

ـم   ـراھـی جعفر عظیم زاده و بھـنـام اب
زاده و دیگر کارگران زنـدانـی در  
ـقـه   بند، سمبل ھای  مقاومت طب
کارگر در مـقـابـل یـورش وسـیـع  
ـنـد  . بورژوازی به کـارگـران ھسـت

کینه توز و وحشی اسـت  "  دشمن " 
این را بیـش از ھـر کسـی خـود  
ایشان میدانستند و آگـاھـانـه بـه  

ـنـد  ـت بـاور  .  مصاف این دشـمـن رف
ایشــان ایــن اســت کــه رھــایــی  
کارگر به اتحادش بستگـی دارد  
و تا توانستند در جھـت آن تـالش  
کردند و حتی از گوشه زندان ھـم  
. به تالش خـود ادامـه مـیـدھـنـد 

ـلـی بـی انصـاف   انسان بـایـد خـی
ـرچـمـی سـرخـی کـه   باشـد تـا پ
ایشان برافراشتند و دیگران سـعـی  
دارند در اھتزار نگه اش دارنـد را   

ــیـک کــردن "   ــر ھــوایـی شـل ـی " ت
بـخـوبـی  "  دشمـن " اما  .  تعبیر کند 

ـیـن، سـمـبـل   میداند که این فـعـال
ـنـد و   مقاومت طبقه کارگر ھسـت

، که  " یک ترقه ی بی خطر "  نه  
اینگونه آنھا را اسیر و شـکـنـجـه  

ــنـد  ــلـه ھــای  .  مـیــکـن ایشـان شـع
ـنـد کـه   فروزان طبقه کارگر ھست
. نباید گـذاشـت خـامـوش شـونـد 

برای ھمین جعفر و بـھـنـام وتـمـام  
کارگران زندانی تا روزی کـه از  
ــتــه   ــنــد، شــایس ــد رھــایــی یــاب ــن ب

 . بیشترین حمایتھا ھستند 
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 یاشار سھندی
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در پـی تـالــشـھـای مسـعــود  
ــه   ــت ارژنــگ از اعضــای کــمــی
ھمبستگی بین المللی کـارگـری  

ـرای آزادی    - ـیـن ب ـپ ایران و کـم
   BCGEUکارگران زنـدانـی  

ـریـن   یکی از بزرگترین و متنوع ت
ــای کــارگــری در   ــه ھ ــحــادی ات
ـرنـده   ـرگـی بریتیش کلمبیا که در ب

واحـد در    ٥٥٠ کارگر در    ٦٥٠٠ 
ــخــش خصــوصــی و خــدمــات   ب
عمـومـی در ایـن کشـور اسـت،  
طی نامه ای خـطـاب بـه گـای  
رایدر دبیر کل سـازمـان جـھـانـی  

و احـمـد شـھـیـد  )  آی ال او ( کار  
گزارشگر ویژه سـازمـان مـلـل در  
ــوق بشــر در ایــران   ــه حــق ــن زمــی
خواستار پیگیری موضوع مـرگ  
ــرخ زمــانــی از   مشــکــوک شــاھ
رھبران کارگری در زندان رجایـی  

این اتـحـادیـه در نـامـه  .  شھر شد 
خود خواستار آزادی ھمه زندانیـان  
سیاسی و احترم به حقوق انسانـھـا  
و آزادی تشـکـل و تـجـمـع شـده  

ـرجــمـه فــارسـی و مـتــن  .  اسـت  ت
 .انگلیسی آن ضمیمه است 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

در پــاسـخ بـه ایــن  .  جـریـان اسـت 
کارزار اتحادیـه ھـای کـارگـری  
در کشورھای مختلف در سـطـح  
جھان مـراتـب انـزجـار خـود را از  
جنایات رژیم اسالمی در زنـدانـھـا  
ـیـان   علیه کارگران زندانی و زنـدان

از جمـلـه  .  سیاسی اعالم کرده اند 
ـیـه ھـا آزادی   خواستھای این بیان
فوری ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیـاسـی، تـوقـف فـوری  
اعدام ھا، توقف فوری شـکـنـجـه  
و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، و  
تامین فوری امکـانـات درمـانـی  
ـیـمـارمـی   برای زندانیان سیاسی ب

 . باشد 
ــه ھــای   نــھــادھــا و اتــحــادی

کارگری ای که تا کـنـون طـی  
بیانیه ھایی از این کـارزار اعـالم  

 :حمایت کرده اند عبارتند از 
فدراسیون اتحادیه ھـای    -

کارگران شھـرداری ونـکـور و  
 حومه 
 اتحادیه پست کانادا  -
ـلـی    - ـیـن الـمـل کنفدراسیون ب

اتحادیه ھای کارگری، آی تـی  
 یو سی 
سندیـکـای کـارگـران س،    -

 ژ، ت شاخه بستاکون 
اتحادیه کارگری سـی ان    -

 تی در فرانسه  
ــون ســراســری    - ــدراســی ــف کــن

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
 )او .ال (

اتحادی  سراسری کـارگـران     -
 )ترانسپورت (حمل و نقل سوئد  

ـلـی    - ـیـن الـمـل فـدراسـیـون ب
 کارگران ساختمان و چوب 

ـیـــون شـــوراھـــا و    - فـــدراســ
 اتحادیه ھای کارگری در عراق 

ھمچنین، به دعوت احـزاب و  
ـلـف در   نیروھای سـیـاسـی مـخـت
ــون   ــف چ ــخــتــل ــای م ــورھ کش
انگلیس، سوئد، آلمان، و کانادا و  
در سلیمانیه عراق تـظـاھـراتـھـایـی  

ـیـن ادامـه  .  برگزار شـد  ـپ ایـن کـم
 .دارد 

کمپین برای آزادی کـارگـران  

زنــدانــی از ھــمــه ســازمــانــھــای  
سراسری کارگری و سازمانھـای  
ــر جــھــان   ــراس انســانــدوســت در س
خواستار حمایت از این کـارزار و  
فشار آوردن به جمھوری اسالمـی  

ـرای آزادی  .  ھست  ـیـن ب ـپ این کم
ـیـان   تمام کارگران زندانی و زنـدان
ـرار   سیاسی و برای تحت مـداوا ق
ـیـمـاری کـه در   گرفتن زندانیان ب
زندانھای رژیم اسالمی از درمـان  

بـه  .  محرومند مبارزه مـی کـنـد 
ـیـد بـا ایـن   ھر شکلی که میتـوان

 . کمپین ھمکاری کنید 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
ــر    ١٨ ،  ٩٤ آبــان    ٢٧  ــب نــوام
 ٢٠١٥ 

متن فـارسـی نـامـه  :  ضمیمه 
اتحادیه کارگران خدمـات بـخـش  
ــیــش   ــت ــری ــتــی ب خصــوصــی و دول

 کلمبیا در کانادا 
 ٢٠١٥ اکتبر    ٢٨ 

 
ـر کـل  :  به   ـی گـای رایـدر دب

آی ال  (  سازمان بین المللی کـار 
 ،  )او 

احمد شھید ، گزارشگر ویـژه  
سازمان ملل در امور حقـوق بشـر  

 در ایران 
آقایان گـای رایـدر و احـمـد  

 شھید  

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
 زمانی در زندان رجایی شھر 

 
 BCGEU     یــــکــــی از

بزرگترین و متنوع تریـن اتـحـادیـه  
ــش   ھــای کــارگــری در بــریــتــی

ـنـده  .  کلمبیا است    ٦٥٠٠ ما نمـای
واحـد در بـخـش    ٥٥٠ کارگر در  

خصوصی و خـدمـات عـمـومـی  
ک   ما از مرگ مشـکـو . ھستیم 

ـیـن   شاھرخ زمانی یکی از فـعـال
کارگری در زندان رجـایـی شـھـر  

ـران در   ــر    ١٣ ای ــتــامـب ــپ   ٢٠١٥ س
ــع شــدیــم  ــطــل ــای  .  م ــا  ادع م

مقامات زندان مبنی بر اینکـه او  
در اثر یک سکتـه مـغـزی جـان  

مـرگ  .  باخته است را باور نداریم 
شاھرخ زمانی را بـایـد بـه یـک  
لیست طوالنی از رھبران اتحـادیـه  
ـنـی   ـی ھای کارگری ایران و فعـال
که ناپدید شـده و یـا زنـدانـی و  
شکنجه شده و یا به قتـل رسـیـده  

مقامات به طـور  .  اند اضافه کرد 

معمول آنھا را به عـنـوان مـرگ  
ــد  ــن ــن ــک ــی ــعــی گــزارش م ــی ــب . ط

ــا   ــی ب ــت شــاھــرخ زمــان وضــعــی
محکومیت او به یازده سال زنـدان  

او دفاع از حـقـوق  " جرم . "آغاز شد 
ــقــوق انســانــی و   ــران و ح کــارگ
ـقـاش در   سازماندھی کـارگـران ن
اتــحــادیــه و دیــگــر تشــکــلــھــای  

او طی یک سـال  . کارگری بود 
ــه ای   ــام ــی ن ــش ط ــدان اول زن
ــای   ــازمــان ھ ــه س ســرگشــاده ب
ــری از   ــوق بش ــق کــارگــری و ح
ـر   جزئیات شکنجـه ھـایـی کـه ب
وی اعـــمـــال شـــده نـــوشـــت و   
خواستار آزادی زندانیان سـیـاسـی  

پس از آن،    .از زندانھای ایران شد 
ـلـف   او بارھا بـه زنـدانـھـای مـخـت
منتقل گردید و مورد شکنـجـه و  
ــرار گـرفــت و از   اذیـت و آزار ق
مراقبت ھـای پـزشـکـی مـحـروم  

ـنـھـا  او  .  گردید  با وجود ھمـه ای
حاضر به سکوت نشد و به ھمیـن  
ــنــوان یــک مــدافــع   ـیــل بــه ع دل
مصمم و صـریـح حـقـوق بشـر در  
ــتـه مـیــشــد  . کشـور خـود شـنــاخ

مرگ شاھرخ نباید نادیده گرفته  
ـم کـه  .  شود  ما از شما میخـواھـی

روی تحقیق کامل و بی طرفـانـه  
در مورد مرگ شـاھـرخ زمـانـی  
ــافشــاری   ــدســت رژیــم ایــران پ ب

ــد  ــی ــن بــعــالوه خــواھــان آزادی  .  ک
ـرام   تمامی زندانیان سیاسی و احـت
به حقوق انسانھا و آزادی تشـکـل  

 .و تجمع ھستیم 
 

 ارداتمند شما 
 استفان اسمیت 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی ٢٧٣اطالعیه شماره 
 

اتحادیه کارگران خدمات دولتی و خصوصی بریتیش کلمبیا در کانادا 
 خواستار پیگیری مرگ مشکوک شاھرخ زمانی در زندان شد

 

 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 
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـرای کـارگـران  " کفاله "قانون   ـم شـده ب ـنـظـی ـیـن ت که یکی از قـوان
ـیـن  ـراض ب ـلـی    مھاجر در کشورھای حوزه خلیج اسـت، مـورد اعـت الـمـل

زیادی قرار گرفته است؛ طوری که حتی شیوخ این کشـورھـا را ھـم  
نـوشـتـه    migrant-rights.orgسایت  . باالخره به واکنش وادار کرد 

است دولت قطر اخیرا از زبان یکی از مـقـامـاتـش اعـالم کـرده قـانـون  
این نوشته به نکـات اصـلـی قـانـون کـفـالـه  .  کفاله را تغییر داده است 

مورد اشاره این مقام کنه آن را، کـه بـه  "  تغییرات " کند که    اشاره می 
گروگان گرفتن کارگران مھاجر است، دست نـخـورده بـاقـی گـذاشـتـه  

ـیـشـیـن  .  است  حتی آنجا ھم که گویا چند بند مثبت نسبت به قانون پ
اند، مکانیسمی برای اجرای آن تعریف نشـده    به حال کارگران ذکر شده 

 .است 
قوانین کار در کشورھای حوزه خلیج، ھمانند قانون کار جمـھـوری  
اسالمی در خدمت سرکوب کارگران است و آنجا ھم که با یـکـی دو  

ـنـھـا    بند قابل قبول عکس می  گیرند، مکانیسمی برای اجرای آن نـه ت
ـیـسـم اجـرای آن،    تعریف نمی  کنند، بلکه کارگرانی که خواھان مـکـان

ـرار مـی   یعنی تشکل آزاد کارگران، ھستند را مـورد اذیـت و آزار ق
 .دھند 

 تغییر نام قوانین بردگی

فـراخـوان اعـتـصـاب  .  یک کاراکتر برجسته سیاستمداران دروغگو و عوامفریب، مضحک بودن آنھـاسـت 
شـعـبـه  . " ھـای کـارگـری داده شـده بـود   عمومی در یونان که ھفته پیش به آن اشاره کردیم توسط اتـحـادیـه 

ای به این اعتصاب عمومی پیوست، اما آنـچـه کـه    که حزب حاکم یونان است، در اطالعیه "  کارگری سریزا 
در ایـن اطـالعـیـه آمـده اسـت  . نسبت داد " فشارھای خارجی "اش اعتراض کرده بودند را به    کارگران بر علیه 

که کارگران باید حقوق بازنشستگی و دستمزد عادالنه داشته باشند، روابط کار انسانی باشـد، حـق مسـکـن  
ـراض    ای به این نمی   داشته باشند و غیره و غیره، اما اشاره  ـفـاقـا ایـن دولـت ایشـان بـود کـه اعـت کند کـه ات

کـارگـران  .  بـوده "  خـارجـیـان " ھای مردم و کارگران را دور زده و پیاده کننده سیاستھای ریاضت اقتصادی    توده 
در سالھایی که به قدرت گیری ھمین حزب منجر شد دھھا بار برای ھمان حقوقی که در اطـالعـیـه مـزبـور  

کارگران یونان دشمنان خود را می شناسند؛ چـه در احـزاب  .  آمده است اعتراض و اعتصاب عمومی کردند 
 !دمکراسی نو و طلوع طالئی باشند و چه در حزب سریزا 

 دولتی که بر علیه سیاستھای خودش 
 !به اعتصاب عمومی پیوست

مین سـالـگـرد تصـویـب قـانـون کـار اربـاب و  ٢٥ ،  ٢٠١٥ آبان    ٢٩ 
قانونی که در پی سرکـوب مـبـارزه و  .  رعیتی جمھوری اسالمی بود 

قانون کاری کـه جـایـی  . ساله کارگران به تصویب رسید   ١٠ اعتراض  
ـری در سـرنـوشـتـش   ـم گـی ـرای تصـمـی برای کارگر برای اعتراض و ب

قانون کاری که بر اساس تبعیض اسالمی تدوین شـده  .  نگذاشته است 
ـرمسـلـمـان کـرده اسـت  کـارگـر را  .  است و کارگر را مسـلـمـان و غـی

ـنـده شـمـا کسـانـی چـون صـادقـی،   سرکوب کردند و گفتند که نمای
کـه بـه  "  نماینـدگـانـی . " محجوب، ربیعی، جلودارزاده و کمالی ھستند 

اعتراض کارگران در شرکت واحد حمله کرده و با تیغ زبـان کـارگـران  
کـه در دسـت و پـا زدن کـارگـران در  "  نمایندگـانـی . " را می بریدند 

 .تباھی و فقر، ھر کدام بعدھا وزیر و وکیلی شدند 
کارگر اما در مبارزه برای عقب راندن توحش اسالمی و تـحـمـیـل  

ـیـن    ٢٥ فقر در این   سال یک لحظه ھم بـه قـانـون کـار و دیـگـر قـوان
مجامع عمومی خودشان را تشکیل داده و بـه  .  اسالمی چشم ندوخته 

ـیـس و اوبـاش   ـل اجحافات سرمایه داران معم و مکال نه گفتـه و بـا پ
 . دست به یقه شدند " خانه کارگر "اسالمی در  

 بیست و پنج سال 
 از یک جنایت گذشت

 
برای اولین بار بعـنـوان یـک فـرد مـارکسـیـسـت، از    ٢٠١٣ کشاما سوانت، که در روزھای پایانی سال  

دالر در    ١٥ حزب سوسیالیست آمریکا و در ادامه رھبری جنبش اشغال و جنبش افـزایـش حـداقـل دسـتـمـزد  
ـتـخـاب    ٢٠١٥ نوامبر    ٣ ساعت به شورای شھر سیاتل انتخاب شده بود، روز   برای دومین بار به ایـن سـمـت ان

او در ایـن مـدت بـارھـا در صـف اول  .  انتخاب مجدد سوانت دالیل بیشتری برای جشن و سـرور دارد .  شد 
ـیـسـت را در خـود  .  اعتراضات خیابانی بود  مھمتر اینکه کمپین انتخاباتی او، که چپھای مترقی و سوسـیـال

متشکل دارد، بر علیه توطئه حزب دمکرات که یک کاندید به نظر خودشان خوشنام معرفـی کـرده بـودنـد،  
ـتـخـاب کشـامـا    ١٥ جنبش حداقل دستمزد  .  موفق شد با رأی باالتری به پیروز برسد  دالر در آمـریـکـا، بـا ان

 . سوانت صدای رساتری برای اعتراض به وضعیت بد معیشتی دارد 

 انتخاب دوباره 
 دالر در ساعت ١٥نماینده جنبش 

درصـد جـامـعـه سـالـمـنـد    ٣٠ حدود  : " ایسنا به نقل از رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان نوشته است 
حدود دو میلیون نفر از سالمندان کشور از ھیچ بیمه و حمایت اجتـمـاعـی در  " ،  ." فقیرترین قشر جامعه ھستند 

ـر  " و  ."  کشور برخوردار نیستند  در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت سالمندان کشور از نظر معیشتی در فـق
ـرورش كـل  " ھم از  "  حقوق معلم و کارگر "سایت  ." برند   و محرومیت به سر می  نامه بازنشستـگـان آمـوزش و پ

خبر داد که در آن به وضعیت بد معیشـتـی بـازنشـسـتـگـان آمـوزش و  "  الریجانی و نوبخت     كشور به روحانی، 
 .پرورش اعتراض شده ، و خواھان رسیدگی شده است 

ـرای    جامعه ای که شھروند سالمند و بازنشسته  اش را در فقر و محرومیت به امان خدا رھا مـی کـنـد، ب
ـم تـالش مـی  .  ھیچ ارزش دیگر انسانی اھمیتی قائل نیست  آن جنبشی که برای رھایی از دست این سیسـت

 .کند، باید مطالبات رفاھی سالمندان را یکی از بندھای اصلی مطالباتش تعریف کند 

 سیستمی که 
 ارزشی برای سالمندان جامعه قائل نیست

 !      مرگ بر جمھوری اسالمی
 !زنده باد جمھوری سوسياليستی
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ـیـش در     ٢٩ بیست و پنج سـال پ
و بـعـد از یـک    ٩ ٦ ١٣ آبان سال  

ــکـــش   ــم ــگ و کش ـن ــه جــ دھ
کارگران وحـکـومـت، جـمـھـوری  
اسالمی موفـق شـد قـانـون کـار  
ضد کارگری اش را تصـویـب و  

در  . به طبقه کارگر تحمیل نـمـایـد 
ــارزات و   ــه مــب ــول ایـــن دھ ط
مقاومت گسترده کارگران برعلیـه  
. قانون کاربی وقفه ادامـه داشـت 

حکومت که با مقابله و مـبـارزه  
ـیـت   گسترده کارگران برعلیـه کـل
ـــجـــاعـــی و   ـــون کـــار ارت ـــان ق
ضدکارگری اش روبرو شده بـود،  
دار و دسته ھای باند سـیـاھـی و  
آدمــکــش، بــانــدھــای شــوراھــای  
اسالمی، انجمن ھـای اسـالمـی،  
ارگان ھای اطالعاتی و امنیتـی  
ـری و   ـراکـــز کـــارگــ را در مــ
واحدھای تولیدی برای سـرکـوب  
مبارزات و مقاومت کارگـران در  
ـر   ـق برابرتحمیـل قـانـون کـار مسـت

ـیـن  .  کرد  ـرده ب یک مبارزه گسـت
کارگران و حکومت برعلیه قانون  
کار حکومت در تمام طـول دھـه  

کارگران بـارھـا  .  ادامه داشت   ٠ ٦ 
حکومت را مجبور کردند قـانـون  
ـر   ـی کار و پیش نویس آن را  تـغـی

ـتـوانسـت  .بدھد  حکومت براحتـی ن
قانون کار را تصـویـب وبـه اجـرا  

 .بگذارد 
ــاصــر ضــد   ــن در ایــن دوره ع
کارگر حکومت، کسـانـی چـون  
توکلی؛ بنی صدر، سرحدی زاده  

ایـن  .  وزرای کار حکومت بـودنـد 
عـنـاصـر در کـنـار قـمـه کشــان  
ــگــران   ــوب ــی و ســرک ــومــت ــک ح
ـراضـــات   ـتــ ـتـــصـــابـــات و اعــ اعــ
کارگری، کسانی چـون حسـیـن  
کمالی، علیرضا محجوب، علـی  
ربیعی، حسـن صـادقـی از سـران  
باندھـای ضـدکـارگـر حـکـومـت  
مستقیمـا در سـرکـوب ھـای آن  
ـیـه   ـرعـل دوره مبارزات کـارگـران ب
قانون کار ارتجاعی دست داشـتـه  

و از سازمـانـدھـنـدگـان سـرکـوب  
جمـھـوری  .  ھای گسترده بوده اند 

اســـالمـــی قـــانـــون کـــار ضـــد  
کارگرش را با سرکوب ، زنـدان،  
ــال   اعــدام و اخــراج صــدھــا فــع
ــی   کــارگــری و رھــبــران عــمــل
مبارزات کـارگـران، مـوفـق شـد  

 .تصویب بنماید 
قانون کار جمھوری اسـالمـی  
از بدو طرح تا تصویـب وبـه اجـرا  
گذاشتن با مخالفت و مـقـاومـت  
ـیـشـرو کـارگـران   بخش مـھـم و پ

ــقــرار  .  روبــرو شــد  ــا اســت رژیــم ب
ارگانھای سرکوبش در واحدھـای  
تولیدی و سـازمـان دادن شـبـکـه  
ھـای جــاســوســی و اطــالعــاتــی  
اقدام به شـنـاسـایـی کـارگـران و  
ــران کــه   ــلــی کــارگ ــران عــم ــب رھ
. مخالف قانون کار بـودنـد، کـرد 

در یک جدال سخت و نابرابر بیـن  
کارگران و حکومـت، جـمـھـوری  
اسالمی موفق شد قانون کـارش  

 .را تصویب و به اجرا بگذارد 
تاریـخـچـه تصـوب وبـه اجـرا  
گذاشتن قانون کار رژیم در دھـه  

، تاریخ سراسر سرکـوب  ٠ ٦ خونین  
مبارزات کارگران و مقاو مـت و  
ـیـه   ـرعـل مبارزه کل طبقه کـارگـرب
حـکـومـت  و قـانــون کـار ضــد  

 .کارگریش می باشد 
ھـای    در این دوران پیش نویس 

ــط   ــوس ــه ت ــمــل ــددی از ج ــع مــت
ـنـی صـدر و احـمـد   ابوالـحـسـن ب
توکلی وزیر کار دولت مـوسـوی  
ـراض   پیشنـھـاد شـد کـه بـا اعـت
کارگران دولت نـاچـار شـد آن را  

تـا    ٥٨ طی سالھای  .  پس بگیرد 
ـران    ٦٩  عمال  قانون کـاری در ای

بعد از بـارھـا رفـت  .  وجود نداشت 
ــانــون کــار   ــاد ق ــف ــرگشــت م و ب
پیشنھای حـکـومـت، بـاالخـره در  

ایـن قـانـون    ٩ ٦ ١٣ آبان سـال    ٢٩ 
ممنوعـیـت تـحـصـن،  . تصویب شد 

ـرگـزاری   اعتصاب؛ ممنـوعـیـت ب
اول مه،ممـنـوعـیـت تـظـاھـرات و  

ـیـن  مـمـنـوعـیـت داشـتـن   ھمچن
ــریــن   ـت تشـکــل کــارگــری ازمــھــم
بندھای این قانون ضد کـارگـری  

ـنـی صـدر و  . می باشد  موسوی،ب
توکلی از پایه گذاران و طـراحـان  
این قـانـون کـار ضـد کـارگـری  
جـمـھـوری اسـالمـی بــودنـد کــه  

 .بعدھا از حکومت طرد شدند 
ـیـسـت  .  آبـان اسـت   ٢٩ امروز  ب

ــج ســال از آن روزھــا مــی   وپــن
سرکـوبـگـران آن دوره، در  .  گذرد 

طول این سالھا ھمه در ارگانھای  
اصلی حـکـومـت صـاحـب مـقـام  

ھسته اصلی این بانـدھـای  .  شدند 
آدمکش و سرکوبگر که بـاال بـه  
آنھا اشاره شد، در دولت روحـانـی  

ـر  .  حضور دارند  ـیـعـی وزی علی رب
کار روحانی چھـره شـاخـص ایـن  
دولت، شکنجه گر زندان در دھـه  

، سالھای سـرکـوب بـود کـه  ٠ ٦ 
. االن وزیر کار روحانی می باشـد 

کمالی و محـجـوب کـه فـرمـان  
ـرض را   بریدن زبان کارگـران مـعـت
ـم   داده بودند، االن در مـجـلـس رژی

احـمـد تـوکــلـی و  .  نشـسـتــه انــد 
ـریـن و   ـفـورت ــن سـرحـدی زاده از م
ـریـن وزرای جـمـھـوری   جنایتکارت

در مـنـاسـب    ٠ ٦ اسالمی در دھه  
 .حکومتی می باشند 

ــران ایــن بــانــدھــای   ــروز س ام
ھای ضد کارگری و قمه کشان  
و سرکوبگران مبارزات کـارگـری  
ــان   ــارش ــون ک ــان ــاع از ق در دف
مراسمھـای حـکـومـتـی شـان را  

تالش ایـن بـانـدھـا  . برگزار کردند 
بزک کردن چـھـره حـکـومـت و  

بـازگشـت  ” دولت روحانی با شعار  
مـی  “  به قانون کار و اجـرای آن 

اجرای قـانـون کـاری کـه   .  باشد 
امـروز  .  در باال توضـیـح داده شـد 

ایـن بـانـدھـای آدمـکـش و ضــد  
ـراث شـومشـان در   کارگر از مـی
ــر یــک جــامــعــه کــارگــری   ــراب ب
معترض  کـه یـک لـحـظـه در  
ـر   طول این سالـھـای از مـبـارزه ب

علیه حکومت دست برنـداشـتـه و  
مدام برای تحـمـیـل خـواسـتـھـای  
ـرو بـوده و   شان بـا حـکـومـت روب

دفـاع  “ می باشد، ظاھر شده و پـز 
را بـه  “  از کارگر و قانون کارشان 

ــتــه انــد  ــقــه  .  خــود گــرف ــب امــا ط
ـقـالھـا   کـارگـر وقـعـی بـه ایـن ت

کارگران در طـول  .  نگذاشته است 
این دھه ھـای حـاکـمـیـت سـیـاه  
حکومت اسالمی سـرمـایـه داران  
نه توھمی به قانون کار حکومـت  
داشـتـه  و نـه یـک لــحـظـه از  
ـیـه حـکـومـت، از   ـر عـل مبـارزه ب
جمله قانون کارش دست برنداشتـه  

 .اند 
کارگران حکـم ابـطـال قـانـون  
کار حکومت را در ایـن سـالـھـا  
عمال و در مبارزات جـاری شـان  

تـرس و حشـت  .  صادر کـرده انـد 
ـرش مـبـارزات   حکومت از گسـت

ـر شـده اسـت  ـیـشـت در  .  کارگران ب
ـتـی بـانـدھـای   یک چنین وضعی

بـازگشـت بـا  “ حکومتـی سـودای 
“ قـانــون کــار یـادگــار امــامشــان 

ھمان قانون کاری که  .  افتاده اند 
سال پیـش تـا بـه   ٥ ٢ کارگران از  

ـیـه آن    امروز به آن نه گفته و برعل
ـقـه  . دست بـه مـبـارزه زده انـد  طـب

ـران   کارگر، جنبش کارگری، رھب

وفعالین کارگری سالھاسـت کـه  
ــون  کــارضــد کــارگــر   ــان از ق
حکومت عبور کرده  و در عـمـل  

ـبــش  .  آن را بـاطـل کــرده انـد  جـن
کارگری دو فاکتو حـق تشـکـل  
و اعتصاب را به حکومت تحمیل  

تقالھا و تـالش ھـای  . کرده است 
ــی بــرای   ــکــومــت ــای ح ــدھ ــان ب

ــانــون کــارآن  ”  ــه  ق ــازگشــت ب ب
ـیـھـوده و  “ دوران  ، تقالیی عبث وب

طبقه کارگـران  .  غیر ممکن است 
کل حکومت و سیستم  سـرمـایـه  
داری اسالمی اش را بـا قـانـون  
کارش، با ھمه سیاستـھـای ضـد  
کارگری اش زیر ضرب گـرفـتـه  

کارگران تـوھـمـی بـه ایـن  .  است 
تقالھا نداشته و بـه مـبـارزاتشـان  
ـرحـق   برای تحمیل خواسته ھای ب
شان به حکومت در صحنـه مـی  

ـقـه  .  باشند  ھر دستاوردی که طـب
کارگر در این مملکت دارد ثـمـره  
ـرده و   اعتراضات ومبارزات گسـت
جاری کارگران برعلیه حـکـومـت  

بساط قانـون کـارضـد  .  می باشد 
کارگری  و مدافعانش بـا ھـمـه  
ــا و مــقــررات ضــد   ــصــره ھ تــب
ــت و حــکــومــت   کــارگــری دول
اسالمی را باید بر سرشـان خـراب  

 .کرد 

کارگران بیش از دو دھه است به قانون کار 
 .ضد کارگری جمھوری اسالمی نه گفته اند

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 اعتراضات 
برق مقابل سازمان مدیریت   کارگران پست
 تجمع کردند

ـراضــی  آذر    ١  ــت کــارگـران حــاضـر در ایـن تـجــمـع اع
ـنـدگـی از    می    ٤٧٠٠ گویند که از سراسر کشور بـه نـمـای

 .اند تا در این تجمع شرکت کنند   ھمکار خود به تھران آمده 
ـنـد بـا وجـود   ـت این کارگران در توضیح علت تجمع خود گف
ـرونـده   تخصصی و مستمر بودن ماھیت شغلمان ھـنـوز در پ

ـلـی،    استخدامی مـا ھـیـچ اشـاره  ای بـه مـدرک تـحـصـی
این گـروه از کـارگـران   .تخصص و سمت شغلی نشده است 

ـقـه    معترض با یادآوری اینکه در میان آن  ھا میانـگـیـن سـاب
ـرق تـا حـدود    کار در پست  سـال ھـم    ١٥ ھای فشارقوی ب

ھا قبل به عنوان اپراتور شرکـتـی در    سال : رسد، افزودند   می 
پـس    ٨٠ این مجموعه کارکردیم و در سالھای پایانی دھه  

ـم از    از برگزاری تجمع  ـی ـراضـی مـتـعـدد تـوانسـت ھـای اعـت
مصوبه دولت وقت استفاده کرده و وضـعـیـت اسـتـخـدامـی  

 .خود را به قرارداد مستقیم تبدیل کنیم 

ھزاران کارگر در اطراف ساختمان سازمان 
تأمین اجتماعی مخالفت خود را با طرح 

 .ھای درمانی اعالم کردند تجمیع بیمه
آبان   ھزا ان کارگران در اعتراض به ادغام بـخـش    ٢٩ 

درمان سازمان تأمین اجتمـاعـی در طـرح سـالمـت وزارت  
بھداشت و برای دائمی شدن قراردادھای موقت جلـوی ایـن  

کـارگـران از دولـت حسـن روحـانـی   .سازمان تجمع کردنـد 
ـقـالل مـالـی و اداری تـمـام   خواستند تا براساس قانون، است

ایـن کـارگـران از  .  ھای این سازمان را تضمین کـنـد   بخش 
نقاط مختلف استان تھران آمده و در مقابل سازمان تـأمـیـن  
اجتماعی، با در دسـت داشـتـن پـالکـاردھـایـی خـواسـتـار  

ـیـمـه  ( تضمین امنیت شغلی و منتفی شدن طرح   تـجـمـیـع ب
وزارت بھداشت قصد دارد بخش درمان سـازمـان   .شدند )  ھا 

خـانـه بـا    تأمین اجتماعی را در طـرح سـالمـت ایـن وزارت 
ـرض ایـن کـار را    دیگر بیمه  ھا ادغام کند و کارگران معـت

ـنـد   دار شدن استقالل ایـن سـازمـان مـی   باعث خدشه  ایـن   .دان

ـروز تصـویـب    زمان با بیست   تجمع که ھم  وپنجمین مراسم سال
ـرانـی و   قانون کار در ایران برگزار شد با انجام چندین سخـن

کـارگـران   .ای بـه کـار خـود پـایـان داد   صدور قـطـعـنـامـه 
ـر   ـیـشـت میگویند؛  که اجرای ایـن طـرح بـاعـث کـاھـش ب
خدمات رسانی تأمین اجتـمـاعـی بـه کـارگـران شـاغـل و  

 .بازنشسته خواھد شد 
 

 ١٣دھمین روز از اعتراضات کارگران فاز 
 پارس جنوبی

ـیـمـانـکـاری فـاز    ٢٠٠ آبان     ٣٠  پـارس    ١٣ کـارگـر پ
آبـان آغـاز    ٢١ جنوبی  در  اعتراضاتی مداوم  که از روز  

ھا حضـور دارنـد و    شده است؛ کارگران معترض در خوابگاه 
اعتراض کـارگـران    .کنند   از رفتن به سر کار خودداری می 

.  به عدم پرداخـت حـقـوقـھـایشـان سـازمـانـدھـی شـده اسـت 
کارگران میگویند  که از خردادماه به جز موارد مـعـدودی  
ـرداخـت   پرداخت علی الحساب به چند تـن از کـارگـران، پ

مـراجـعـات   .ھا به تـعـویـق افـتـاده اسـت   مطالبات مزدی آن 
متعدد کارگران به فرمانداری و استانداری بوشھرتا کـنـون  

ـرغـم وعـده   بی  ـی ـیـجـه بـوده اسـت و عـل ھـای مسـئـوالن،    نت
 .مطالبات این کارگران تا این لحظه پرداخت نشده است 

 
تجمع کارکنان سازمان پارکھا و فضای سبز 
آمل مقابل شھرداری دراعتراض به کاھش 

 !حقوق
نفر از کارکنان شرکـتـی سـازمـان    ٦٠ بیش از  آبان      ٣٠ 

پارکھا و فضای سبز در مقابل ومحوطـه شـھـرداری آمـل  
یکی از تجمع کنندگان دلیل ایـن تـجـمـع را   .تجمع کردند 

وی با بیان اینکه   .کاھش حقوق کارکنان اعالم کرده است 
ـیـون   تقریبا ھر کارگری با اضافه کاری ماھیانه یک میل
: و پانصد تومان حقوق دریافت می کرده است اظھـار کـرد 

با تصمیمات جدید حقـوق مـا حـدود پـانصـد ھـزار تـومـان  
 .کاھش می یابد که این برای کارگران بسیار سخت است 

 
 !اعتراض کارگران جھاد نصرلرستان

ـرای عـدم   ـرسـتـان ب جمعی از کـارگـران جـھـاد نصـر ل
ـراض   پرداخت حقوقشان که پنج ماه به طول انـجـامـیـده اعـت

 .کردند 
 

تجمع کارگران کارخانه فوالد یاسوج مقابل 
 !استانداری کھگیلویه و بویراحمد

آبان  کارگران معترض از طرف کارفرما تھـدیـد بـه  ٢٧ 
ـرصـنـعـت یـاسـوج   !اخراج شدند  کارگران کارخانه فوالد بـوی

ـرداخـت ) بنیاد برکت (  مـاه حـقـوقشـان    ٨ دراعتراض به عدم پ
ـراحـمـد تـجـمـع کـردنـد   .مقابل استانداری کھگیلویه و بوی

ـراضـی   کارفرمایان کارگران را تھدید کردند که اگـر اعـت
کنید شماھا را اخراج و به جای شماھا کارگرانی دیـگـررا  

ـرصـنـعـت    ٩٣ سال   .کنیم   جایگزین می  کارخـانـه فـوالد بـوی
فروخته شد، کارگـران    *یاسوج به بنیاد برکت وابسته به 

ماه حقوق از مسئوالن کـارخـانـه    ٨ از دوره گذشته تا کنون  
ماه حقوق از کارخـانـه    ٨ :  کارگران میگویند  .مطالبه دارند 

ـرداخـت آنـھـا    مطالبه داریم ولی ھیچ  ـرای پ گونه اقدامـی ب
ھـای سـر بـاال    ھای توخالی به ما جواب   اند و با وعده   نکرده 
مسئوالن کارخانه ما را تھدید کـردنـد کـه اگـر   .دھند   می 

ـیـد شـمـاھـا را اخـراج و بـه جـای شـمـاھـا   اعتراضی کـن
ـم   کارگرانی دیگررا جـایـگـزیـن مـی  ـی   ١٣٩٠ از سـال    .کـن

تاکنون عیدی، سنوات، پاداش و اضـافـه کـاری بـه مـا  
یکی دیگر از کارگران ایـن کـارخـانـه   .پرداخت نشده است 
ـیـان کـرد  ـیـز ب ــرخـی از مسـئـوالن ایـن مســایـل و  :  ن از ب

ـنـده   مشکالت خود را پیگیری کرده ایم که پاسخ قانع کـن
 .ای به ما داده نشد 

 
اعتصاب کارگران سد تنگ سرخ یاسوج 

 !ادامه دارد
ـنـگ سـرخ یـاسـوج     ٢٦  آبان اعتصاب کارگـران سـد ت

مـاه حـقـوق کـه وارد  ١١ دراعتراض به عدم پرداخت بیش از 
ـتـه شـده اسـت،کـمـاکـان ادامـه دارد  یـکـی از   .دومین ھف

ـر و کـارزیـن    کارگران سد تنگ  ـی سرخ که از شھـرسـتـان ق
سرخ آمده است اظـھـار    استان فارس برای کار به سد تنگ 

سرخ یـاسـوج از پـارسـال تـاکـنـون    در پروژه سد تنگ :  کرد 
ماه است ھیچ حق و حـقـوقـی    ١١ کنم و بیش از    کار می 

ـیـف    به کسی تعلق نگرفته و شخص خودم االن خـانـه  ام تـوق
ام به دلیل بدھی و اقسـاط وام، مـخـارجـی    شده و نتوانسته 

 .برای فرزندان خود در شھرستان قیر و کارزین بفرستم 
 

 اخراج و بیکارسازی
 ھزار دکتر بیکار در راه است١٤٠

شـونـد    زودی متقاضـی شـغـل مـی   میلیون جوان به   ٤.٦ 
که اگر شرایط اشتغال آنھا فراھم نشود با متقاضیان فعلـی  

ـیـن بـه   ٧.٤ کار،   زودی    میلیون بیکار خواھیم داشت، ھمچن
ـر ھـم کـارشـنـاس ارشـد  ٥٨٠ ھزار نفر دکتر و  ١٤٠  ـف ھـزارن
ـران در حـال    آمارھا نشان می  .شوند   می  دھند بـازار کـار ای

این بازار طی یکی دو دھـه بـه  .  یک چرخش شدید است 
ـیـن بـه   سرعت از حالت سنتی و شاغالن با تحصـیـالت پـای
سمت بازاری مردن با شاغالنی تحصیل کـرده در حـرکـت  

ـیـش از   ـراسـاس آمـار، بـه زودی ب  ٤ است تا جایی کـه ب
ـتـحـصـیـل و    ھزارنفر از دانشـگـاه  ٦٠٠ میلیون و   ھـا فـارغ ال

 .جویای شغل می شوند 
 

 ! تعداد بیکاران بیشتر شد
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تـابسـتـان امسـال را  

حـدود    ٩٣ درصد اعالم کرد که نسبت به تـابسـتـان    ١٠.٩ 
درصـد افـزایـش    ٠.١ درصد و نسبت به بـھـار امسـال   ١.٤ 

ـقـل از مـھـر،   .دھد   نشان می  به گزارش جام جم آنالین بـه ن
ـروی کـار در   ـی ـری ن مرکز آمار ایران نتایج طـرح آمـارگـی

ـرخ  . را اعالم کرد  ١٣٩٤ تابستان   ـررسـی ن برھمین اسـاس، ب
سـالـه و    ١٠ جـمـعـیـت  )  نرخ فعالیـت ( مشارکت اقتصادی  

(درصد جمعیت در سـن کـار    ٣٨.٩ دھد    تر نشان می   بیش 
انـد؛ یـعـنـی    از نظر اقتصادی فعال بـوده )  تر   ساله و بیش   ١٠ 

ـرخ   .اند   در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته  ـیـن ن ھـمـچـن
مشارکت اقتصادی در بیـن زنـان نسـبـت بـه مـردان و در  

ـر بـوده اسـت   نقاط شھری نسبت به نقاط روسـتـایـی کـم  . ت
ـتـصـادی کـل کشـور   ـرخ مشـارکـت اق بررسی تغییـرات ن

درصدی این نرخ نسـبـت بـه فصـل   ١.٧ حاکی از افزایش  
درصـدی آن    ٠.٩ و  )  ١٣٩٣ تابستان  ( مشابه در سال قبل  

در ھمین حـال،   .است ) ١٣٩٤ بھار  (نسبت به فصل گذشته  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـیـش   ١٠ بررسی نرخ بیکاری جمـعـیـت   ـر نشـان    سـالـه و ب ت
ـیـکـار بـوده   ١٠.٩ دھد    می  . انـد   درصد از جمعـیـت فـعـال، ب

ـیـن زنـان نسـبـت بـه   براساس این نتایج، نرخ بیـکـاری در ب
ـر   ـیـشـت مردان و در نقاط شھری نسبت به نقاط روسـتـایـی ب

ـیـکـاری کـل کشـور   .بوده است  بررسی روند تغییرات نرخ ب
حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصـل مشـابـه  

درصـد و نسـبـت بـه    ١.٤ ،  ) ١٣٩٣ تابستان  ( در سال قبل  
درصـد افـزایـش نشـان    ٠.١ )  ١٣٩٤ بـھـار  ( فصل گذشته  

 .دھد   می 

 کارگران
پایان موفقیت آمیز اعتراض و اعتصاب کارگران نـورد  

ـران   !و لوله صفا  ـبـال  :   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای   ١٧ بـدن
روزکشمکش بین کارگران کارخانه نورد و لـولـه صـفـا از  
ـیـن شـھـرسـتـان سـاوه از   یکسوبا مدیریت کارخانه و مسئول
سویی دیگر، باالخره اعتصاب کارگران بـا پـذیـرش بـخـش  
عمده مطالبات انباشته شده کارگران توسط رئیس کارخانـه  

طبق اخبار رسیده به اتحادیـه آزاد   .، با موفقیت پایان یافت 
کارگران ایران این کشـمـکـش از زمـانـی آغـاز شـد کـه  
ـم   ـرارگـاه خـات مدیریت کارخانه پس ازعقد قرادادجدیـد بـا ق

ـرای سـاخـت لـولـه ھـایـی بـا قـطـر   ـر،    ٢.٥ االنبیاء ب مـت
سـاعـتـه    ١٢ ازکارگران برای پذیرش شرایط سخت دوشیفت  
کـارگـران  .  درخواست نمود وبرای این منظوروعده ھایی داد 

با این امید که با ایـن تـوافـق گشـایشـی در زنـدگـیـشـان  
ساعـتـه مشـغـول بـکـار    ١٢ صورت گیرد بصورت دوشیفت  

ـتـه    . شدند  اماپس از شـروع بـکـار وبـعـد ازگـذشـت یـکـھـف
ـیـجـه کـارگـران  .  باخلف وعده کارفرما مواجـه شـدنـد  ـت درن

وکـارخـانـه  .  دست از کار کشیدند    ١١/٨/٩٤ ازشیفت شب  
ـر    ٨٠٠ کارگران این کارخانه که حـدود   .تعطیل گردید  ـف ن

  ١٥ بعد از    ٩٤ آبان    ٢٥ صبح روز دوشنبه    ٩ بودند ازساعت  
روز تعطیلی و بالتکلیفی ،جھت احقاق دستمزدھای معوقـه  
ومطالبات بیمه ای خود در جلوی فرمانداری ساوه تـجـمـع  
ـنـدگـان   کردند که بعداز مذاکرات مسئولین شـھـر بـا نـمـای
انتخابی کارگران ، کارفرما درمقابل انبوه مطالبات عـقـب  
ـرداخـت کـرد  . افتاده کارگران تنھا دستمزد خرداد مـاه را پ

ـرآمـیـز، از   کارگران دراعتراض به این پاسخ ناکافی و تحقی
جلوی فرمانداری به کارخانه برگشته اما بدون کـارکـردن،  

ـبـه     ٢٧/٨/٩٤ اعتصاب متحدانه خـودرا تـا روز چـھـارشـن
ـبـه   .ادامه دادند   ٢٧/٨/٩٤ در این روز یعنی دیروز چھارشن

رئیس با نفوذ کارخانه در جمع کـارگـران  "   محمد رستمی " 
معترض و اعتصابی حضور یافت و طبق اطالعیه ای کـه  
به روئیت عمومی رسید و ضمیـمـه ھـمـیـن گـزارش اسـت  

ـرداخـت اضـافـه کـاریـھـای   :موارد زیر را متعھد گـردیـد  پ
پرداخـت    ٥/٩/٩٤ گذشته  ، حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ  

ـبـه   .گردد  ـنـجـشـن کسری حقوق تیر ماه ، حداکثر تـا روز پ
ـر  .   پرداخت گردد   ٥/٩/٩٤ مورخ   حقوق مردادماه ، حـداکـث

ـرداخـت گـردد   ٣٠/٩/٩٤ تا روز دوشنبه مورخ   وضـعـیـت   .پ
ـبـه   ـر تـا روز دوشـن   ٣٠/٩/٩٤ بیمه ھای پرسنلـی حـداکـث

ـرچـه   ـنـد از دفـت ـتـوان مشخص خواھدشد بطوریکه پرسـنـل ب
حقوق ھا از شھریـور مـاه   .ھای درمانی خود استفاده نمایند 

ـرداخـت گـردد کـه در پـایـان سـال   لغایت آذرماه بنحوی پ
ـتـاده بـاشـد  عـیـدی   .جاری حداکثر سه ماه حقوق عقـب اف

ـرداخـت    ٢٥/١٢/٩٤ پرسنل حداکثر تا روز سه شنبه مورخ   پ

قراردادھای کلیه پرسنل تا پایان اسفنـد مـاه تـمـدیـد   .گردد 
برای شش ماه اول و سـپـس    ١٣٩٥ قراردادھای سال   .گردد 

ـم گـردد  ـنـظـی ایـن پـذیـرش خـواسـتـه   .برای شش ماه دوم ت
ـریـت ، کـه   کارگران بصورت تعھدات کتبی از طرف مـدی
بخش عمده واصلی مطالبات کارگران را شـامـل مـیـشـود،  

روز مقاومت و اعتراض یکپارچـه و مـتـحـدانـه    ١٧ پس از  
و یـکـبـار  .  کارگران کارخانه لوله نورد صفا بـدسـت آمـد  

دیگر نشان داد که ایستادگی و پافشاری متحدانـه ھـمـراه  
ـرای   ـنـده ب ـیـن کـن ـرو تـعـی با تجمع کارگران ، ابزاری مـوث
دستیابی به مطالباتی ست که اغلـب از طـرف کـارفـرمـا  

 .مورد تعرض قرار میگیرد 
 ٩٤ آبان  ٢٨ اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
اخبار مرتبط با اعتراضات کارگران لوله 

ونورد صفا، منتشره از سوی اتحادیه آزاد 
 کارگران ایران

! ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران لوله و نـورد صـفـا 
کارگران لوله و نـورد صـفـا در  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـراض   روز دوشنبه و سه شنبه  ھفته جاری کماکان بـه اعـت
طبق اخبار سایت اتحاددر مورد اعتصـاب  .  خود ادامه دادند 

ـتـه   ـبـه ھـف کارگران کارخانه لوله نورد صفا کـه روز دوشـن
جاری منتشر گردید ، کارگران ایـن کـارخـانـه کـه حـدود  

  ٩٤ آبـان    ٢٥ صبح روز دوشنبـه    ٩ نفر بودند ازساعت    ٨٠٠ 
ـفـی ،جـھـت احـقـاق    ١٥ بعد از   ـی ـلـی و بـالتـکـل روز تـعـطـی

ـیـمـه ای خـود در جـلـوی   دستمزدھای معوقه ومطالبات ب
فرمانداری ساوه تجمع کردند که بعداز مذاکرات مسئولیـن  
شھر با نمایندگان انتخابی کارگران ، کـارفـرمـا درمـقـابـل  
ـنـھـا دسـتـمـزد خـرداد   انبوه مطالبات عقب افتاده کارگران ت

ـراض بـه ایـن پـاسـخ  .  ماه را پرداخت کرد  کـارگـران دراعـت
ناکافی ، اندک وتحقیرآمیز،   تـجـمـع خـودرا در جـلـوی  
فرمانداری پایان دادند ، و اعالم کردند ، گـرچـه روز سـه  
ـرآورده نشـدن   ـیـل ب شنبه درکارخانه حاضرمیشونـد امـا بـدل
خواسته ھایشان  کارنخواھند کـرد و بـه اعـتـصـاب خـود  

ـتـه جـاری   .ادامه میدھـنـد  ـبـه ھـف ـیـجـه از روز دوشـن ـت درن
ـبـه   کارگران شیفت شبکار سرکار نرفتند و از صبح سه شـن

به صورت دوشیفت باھم سـر کـارحـاضـر شـدنـد    ٢٦/٨/٩٤ 
ـرداخـت   ـراض خـود ادامـه دادنـد و خـواھـان پ ولی بـه اعـت
ـتـه ی کـارگـران،   مطالبات انباشته ی خود شدنـد بـه گـف
ـرداخـتـی   مدیریت تصمیم دارد بـا ھـمـیـن یـکـمـاه حـقـوق پ

آنـھـم در شـرایـط  .  کارگران را متقاعد به ادامه کارکـنـد  
ـفـت     ١٢ سنگین جدیدی که کارگران بایـد بصـورت دوشـی

ـر بـار ایـن شـرایـط  .  ساعته سرکارباشند  امـا کـارگـران زی
نرفتند و تا پایان سه شنبه ھمچنان در اعـتـصـاب بـه سـر  

ـر حـقـوق مـعـوقـه،    .بردند  الزم بـه ذکـراسـت کـه عـالوه ب
  ٩ ازجملـه  . کارگران مطالبات عقب افتاده دیگری نیز دارند 

  ١٣٩٢ ماه حق بیمه پرداخت نشده ازطرف کارفرما از سـال  
ـیـن چـھـار مـاه از سـال    ١٣٩٣ و سه ماه از سال   و ھمـچـن

 ٩٤ آبان    ٢٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران   !جاری 
 

اعتصاب  و تجمع کارگران لوله نورد صفا 
 !درساوه

ـران     ـراردادی کـه  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای طـبـق ق

مدیریت کارخانه با قرارگاه خاتم االنبیا منـعـقـد کـرده بـود  
ـرای ایـن    ٢.٥ مقرر گردید که لوله ھایـی بـا قـطـر   ـرب مـت

با توجه به حجم قرارداد ، کـارخـانـه  .  متقاضی تولید نماید 
) یکی ازچھارسالن کـارخـانـه صـفـا ( باید در بخش اسپیرال  

طبق اخبار رسـیـده   .بمدت دوسال بصورت دوشیفته کار کند 
به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران به شرطی حـاضـر  
به قبول این شـرایـط شـدنـد کـه رونـد نـامـنـظـم ومـعـوقـه  

ـرای شـروع   .دستمزدھا،  با نظم و توافق پرداخت شـود  لـذا ب
ـبـه تـاریـخ   ـریـت دروز چـھـارشـن کارو تشویق کارگران، مدی

ـرداخـت کـرد    ٥٠٠ مبلغ    ٦/٨/٩٤  ھزارتومان به ھر کارگر پ
ـتـه بـعـد درتـاریـخ   ـبـه ھـف و متعھد گردید کـه  روز دوشـن

حـقـوق    ٢٨/٨/٩٤ حقوق خـردادمـاه و درتـاریـخ    ١١/٨/٩٤ 
ماھی دیگر را که از آن زمان تاکنون به تعویق افتاده بـود  

طبق اخبار رسیده کارگران با این امـیـد کـه   .پرداخت نماید 
ـرد بصـورت   با این توافق گشایشی در کارشان صورت گـی

امـا در روز   . ساعـتـه مشـغـول بـکـار شـدنـد   ١٢ دوشیفت  
دوشنبه مذکور،  باخلف وعـده کـارفـرمـا مـواجـه شـده و  

لذا ازشیفت شب ھـمـان روز دسـت از  .  پرداختی انجام نشد 
ـبـه  .  کار کشیدنـد  ـروز مـورخـه  یـکـشـن وکـارخـانـه تـا دی

بصورت تعطیل درآمد و خبری از پرداخت حـقـوق    ٢٤/٩/٩٤ 
ـر حـقـوق   .ھای معوقه نشد  الزم به ذکـراسـت کـه عـالوه ب

ـیـز   ـبـات عـقـب افـتـاده دیـگـری ن معوقه، کارگران مـطـال
ماه حق بیمه پرداخت نشده ازطرف کارفرمـا    ٩ ازجمله  . دارند 

ـیـن چـھـار    ١٣٩٣ و سه ماه از سال    ١٣٩٢ از سال   و ھمچـن
  ٨٠٠ کارگران کارخانه صفا که حـدود   !ماه از سال جاری 

ـبـه     ٢٥/٨/٩٤ نفر میباشند تصمیم گرفتند که امروز دوشـن
ـنـد   ٩ ساعت     .صبح در جلوی فرمانداری ساوه تجمـع کـن

ـم خـودرا    ١٢ تا    ٩ لذا امروز از ساعت   ظھر کارگران تصـمـی
الزم بـذکـر   .عملی ودر جلوی فرمانداری ساوه تجمع کردند 

نفر از کارگران ،از جـمـلـه    ١١ روز پیش    ٤٠ است که حدود  
دو تن از نمایندگان کارگران را بنامھای مھـدی نـوری و  

امروز دوشنبه از طـرف ایـن   .فرھود قریشی را اخراج کردند 
نفررا به داخل فرمـانـداری فـرسـتـاده و    ٤ تجمع ، کارگران  

ـیـس اداره کـار ،   پس ازمذاکره آنان با نماینده فرماندار، رئ
ـتـظـامـی بـاالخـره   رئیس بیمه و یک سرھنگ از نیروی ان

ـرداخـت کـردنـد  و  .  ھمان حقوق وعده داده شده خردادماه را پ
ـرداخـت    ٢٨/٨/٩٤ وعده دادند که   ھم حقوق ماھیانه دیگر پ

با این درخواسـت کـه کـارگـران بـه سـر خـود  .  خواھد شد 
ـنـد مـا بـه   .برگردند  ـت کارگران در پاسخ بـه ایـن اقـدام گـف

چون این پول ھـمـیـن  .  کارخانه برمیگر دیم اما کار نمیکنیم 
ـنـه مـدرسـه و   االن کفاف بدھی ھای کرایه خـانـه و ھـزی

واسـتـارت کـار را  .  قبوض آب و برق و گاز را ھم نمیـدھـد 
لذا فردا سه شنبه مشخص خواھـدشـد کـه ایـن    .نپذیرفتند 

ـریـت کـارخـانـه و   کشمکش بین کارگران از یکسو و مـدی
مقامات مسئول حکومتی در شھر ساوه بـه کـجـا خـواھـد  

 ٩٤ آبان    ٢٥ اتحادیه آزاد کارگران ایران   .انجامید 
 

فردین میرکی فعال کارگری پس از سپری 
ماه حبس، از زندان مرکزی  ٨نمودن 

 ! سنندج آزاد شد
کارگران، تشکل ھای کارگری و انسانھای شـریـف و  

ـبـه  . !آزاده  فردین میرکی فعال کارگری ظھر روز چھـارشـن
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مـاه    ٨ آبان ماه سال جاری پس از سپری نـمـودن    ٢٧ مورخ  
ـنـدج آزاد شـد  ـنـی اسـت   .حبس، از زندان مرکزی سن ـت گـف

ـروھـای    ٩٣ فردین میـرکـی اول آذر مـاه سـال   ـی تـوسـط ن
ـرار    ٦٢ امنیتی سنندج دستگیر و پس از   روز بازداشت بـا ق

میلیون تومانـی بـه طـور مـوقـت آزاد گـردیـد    ١٠٠ وثیقه  
ـقـالب اسـالمـی   سپس نامبرده از سوی شعبه اول دادگـاه ان
ـرای   شھر سنندج به اتھام عضویت در کمیته ھمـاھـنـگـی ب
ـیـه نـظـام   کمک به ایجاد تشکلھای کارگری و تبلیغ عـل

مـا اعضـای   .ماه حبس تعزیری محـکـوم شـد   ٩ به تحمل  
ـریـک   ـب کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد ضـمـن  ت
ـقـه کـارگـر   آزادی فردین میرکی به خانواده، دوستان و طـب
ـیـن   ـیـه فـعـال ایران؛  خواستار آزادی بدون قیـد و شـرط کـل

 .کارگری و زندانیان سیاسی دربند ھستیم 
 کمیته دفاع از فعالین کارگری مھاباد 

 
 ! ویژه جعفر عظیم زاده

  !جعفر عظیم زاده را آزاد کنید
انسان برای اینکه بتواند به زندگی ادامه دھد ؛نیاز بـه  

ـبـاشـد , داشتن  ایـن امـکـانـات  ,  حداقل امکانات زندگی می
ـر در  /  کار نان ؛مسکن /کدامند؟   سه مقوله جدایی نا پـذی

بدون ھرکدام از ایـن سـه مـقـولـه  .  زندگی بشریت میباشند 
تـامـیـن ایـن  .  است که ادامه زندگی به مخاطره مـیـافـتـد 

ـفـه دولـت اسـت / کـارو نـان؛ومسـکـن  / سـه   کـارگـر  .  وظـی
کار داشته باشد ؛سفره خانه اش نـان داشـتـه بـاشـد  ： باید 

تـا  ,  ؛برای آسایش خود وخانواده اش بایدسرپناه داشته بـاشـد 
کـارگـران را از  .  بتواند به زندگی اجتماعیـش ادامـه دھـد 

ـنـد  آنـھـا کـارشـان را از دسـت  ,  کار خـانـه اخـراج مـیـکـن
بـه خـاطـر نـداشـتـن  ,سفره خانه اشان بی نان میشود ,میدھند 

بـدون  , بی سر پناه میشـونـد ,  ناتوان از پرداخت اجاره خانه ,پول 
وسـر چـھـار  , ھیچ تامین احتماعی آواره خیابانھا مـیـشـونـد 

ـتـظـار   راھھا به دنبال خریدار نیروی کارشان ساعـتـھـا بـه ان
چـرا ایـن  ： کسی صدایش در نمی ایـد کـه  ,  مینشینند 
حال اگر کار گران از خـواسـتـه ھـای   .......!!!گونه است 

ـیـه  , اساسی خود حرف بزنند وآنھا را طلب کننـد  ـیـغ عـل ـل ـب ت
ـر  !!!!!!  نظام محسوب میشود؟؟؟  این یکی از اتھامات جـعـف

/ تبلیغ علیه نظام جـمـھـوری اسـالمـی / ,عظیم زا ده میباشد 
ـیـه کـارگـران   طبقه کارگر ایران نه تنھا این اتھامات را عل
. رد میکند بلکه آن را یک توطئه علیه کارگران مـیـدانـد 

ـرا دسـتـه دسـتـه از کـارخـانـه اخـراج   چرا وقتـی کـارگـران
؟ ولـی زمـانـی  ! میکنند جمھوری اسالمی سکوت میکند 

نیـروی  ,  که کارگران نسبت به اخراجشان اعتراض مینمایند 
سرکوبگرش را در خیابان مقابل کارگران قرار میدھـد؟حـال  
شما قضاوت کنید مجرم کیست؟ کارگران ، یـا سـرمـایـه  

حاکمان سرمایه باید به طبقه کـارگـر    داران و حامیانشان ؟ 
ـم ,  جوابگو باشند  , زیرا که ماھیچ جرمی مرتکب نشـده ای

ما کار گـران آزادی  .  ما از زندگی انسانی دفاع کرده ایم 
ـم  ـی ـر خـواھـان وایـن گـونـه  , جعفر عظیم زاده را ھر چه سریعـت

ـم  ـی ـقـه کـارگـر مـحـکـوم مـیـکـن مـا  .  اتھامات راعلیه طـب
باید دولت برای کارگـران اخـراجـی    ： کارگران میگوییم  

خانوده کار گران باید در رفـاه و اسـایـش  .  کار ایجاد کند 
ـرار  .  زندگی کنند  ـرق عدالت اجتماعـی بـایـد در جـامـعـه ب

ـروتـمـنـد جـھـان  ,  گردد  زیرا که ما یکی از کشور ھـای ث
توزیع عادالنه ثروت باید در جـامـعـه انـجـام شـود  , میباشیم 

جعفر عظیم زاده ودیـگـر    ： این صحبت ما کارگران است  
مطالبه یک کـارگـر   ......کارگران زندانی آزاد باید گردند 

 ٩٤ آبان   ٢٦  ایمیل ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 گزارش

 شود؟ تر می سفره کارگران کوچک
ـرخ تـورم، امـا    کارگران می  گویند با وجـود کـاھـش ن

ـره  ھـای    چیزی به قدرت خرید آنھا اضافه نشده و حـاال سـف
شـود    اقشار کم درآمد تنھا با سرعت کمتری کوچک می 

ـیـون    ٣.٢ نفره در ماه دستـکـم    ٤ و ھزینه یک خانوار   ـل مـی
ـران بـه   .تومان است  به گزارش خبرنگار مھر، مرکز آمار ای

ـنـه ھـر   تازگی آماری را منتشر کـرده کـه طـی آن، ھـزی
نفر در نـظـر گـرفـتـه مـی    ٤ خانوار که معموال مبنای آن  

ـیـون و    ٢٣ شود، در سال گذشته   ـل ھـزارتـومـان و    ٨٠٠ مـی
بـه  .  ھـزارتـومـان اعـالم شـد   ١٠٠ میلیون و    ٢٤ درآمد نیز  

ـیـون    ٩٣ عبارت دیگر، ھر خانوار در سال   ـل ماھیانه یک می
ھزارتومـان ھـم    ٨٣ میلیون و    ٢ ھزار تومان ھزینه و    ٩٨٣ و  

ـنـه تـامـیـن ھـر   .درآمد داشته است  کارگران معتقـدنـد ھـزی
نفره کارگری و شاغل در بازار کار ایران به ویـژه    ٤ خانوار  

ـیـون و    ٣ در کالنشھرھا در ھر ماه دستکم   ـل ھـزار    ٢٠٠ می
تومان است و بسیاری از آنھا ھرگز چنین درآمـدھـایـی را  

اگر ھم چنین ارقامی تامین شود یـا حـاصـل کـار  .  ندارند 
کردن چند عضو خانواده با یکدیگر است و یا اینـکـه فـرد  
مجبور است در دو یا سه شیفت شبانه روز فعالیـت داشـتـه  
باشد، در غیر ایـن صـورت وجـود کسـری مـعـیـشـتـی در  

ـیـون    ١٠ دریـافـتـی  .  زندگی آنھا قطعی خـواھـد بـود  ـل مـی
اقشار حقوق بگیر و کـم  .  میلیون در ماه   ١.٢ شاغل نھایتا  

ھـا در بـازار    ھاست که قیمـت   درآمد جامعه می گویند سال 
ـیـز بـا   رشد می کند که گاھی تند و با شتاب و گاھی ن

. ھا متوقف نشـده اسـت   ک ندی مواجه است ولی رشد قیمت 
آنھا می گویند محال است قیمت چیزی از سبد معیشتـی  
اقشار ضعیف کاھش یابد و یا به قیمت ھـای چـنـد سـال  

 .قبل خود بازگردد 
 

دو ھزار کارگر بندر امام معطل صدور 
 ! احکام بازنشستگی ھستند

ـنـدر امـام بـا   شعبه سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در ب
بازنشستگی پیش از موعد نزدیـک بـه دو ھـزار کـارگـر  

 .کنـد   مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مخالفت می 
ــنــون در واحــدھــای   ــم اک تــمــامــی ایــن کــارگــران کــه ھ
ـنـد مشـمـول مشـااغـل   پتروشیمی بندر امام کار مـی کـن
ـقـه کـار   سخت و زیان آور ھستند و بیش از بیست سال سـاب

از قرار معلوم سخت و زیـان آور بـودن مشـاغـل ایـن   .دارند 
ـنـده بـه مشـاغـل   کارگران از سوی  کمیته رسیدگـی کـن
ـیـد   سخت و زیان آور که در اداره کار بندر امام قرار داردتـای
ـنـدر امـام حـکـم   شده اما اداره تامـیـن اجـتـمـاعـی شـھـر ب

ـقـل از   .بازنشستگی این کارگران را صادر نمی کـنـد  بـه ن
شود که سازمان تامین اجـتـمـاعـی    این کارگران گفته می 

ـیـمـه  ای کـارگـران مـورد نـظـر    با این استدالل که سوابـق ب
ـیـف   ـیـمـه    ٤ مخدوش است و یا ھـنـوز تـکـل درصـد حـق ب

اضافی ھنوز روشن نشده است از صدور حکم بازنشستگـی  

شود که در    در این رابطه گفته می  .کند   آنھا خودداری می 
ھای سازمان تامین اجتماعی ھم اکنـون    گیری   نتیجه سخت 

نزدیک به یک سال و نیم از بازنشستگی تعدادی از ایـن  
 .گذرد   کارگران می 

 
کارگربراثرحوادث کاری ٦٩جان باختن

 دراستان خراسان رضوی 
دراستان خراسـان رضـوی طـی   !ماه اول سال جاری ٧ در 

مرد و یـک زن در حـوادث کـار جـان    ٦٨ ماھه امسال  ٧ 
کشـتـه    ٣٠ خود را ازدست داده اند که سقوط از بلندی با  

درصدی از این آمار را بـه خـود اخـتـصـاص داده    ٤٣ سھم  
 .است 

 
درصد کارگران  ٨٠گزارش ایسنا؛ حقوق 

 ! رسد  میلیون تومان نمی  به یک
ـیـمـانـی  :  ایسنا  ـراردادی و پ رئیس اتحادیه کـارگـران ق

میلیون نفر از جـمـعـیـت      ٤٠ که    درحالی : کشور معتقد است 
دھـنـد، اعـالم    کشور را خانوارھای کارگری تشکـیـل مـی 

عنوان متوسط درآمد ماھانه خانـوار    میلیون تومان به   رقم دو  
حـاضـر بـخـش    درحـال :  وی اظھار کرد . پذیرش است   قابل   غیر 

ـیـون تـومـان    اعظمی از کارگران فاقد درآمد ماھانه دو   میل
ھـزار تـومـان امـرار مـعـاش      ٧٠٠ ھستند و با پایه حقـوق  

ـنـد   کنند چه برسد به اینکه پـس   می  : او گـفـت .  انـداز کـن
ھـای    درصد کارگران که جزء مدیران مـجـمـوعـه   ١٠ شاید  

ـیـون      کارگری و متخصصان ھستند درآمـد بـاالی دو  ـل مـی
ـر    ٨٠ تومان داشته باشند اما بیش از   درصـد کـارگـران زی

ـیـون      خط فقر قرار دارند و حقوق و دستمزد آنھا به یک  میل
اگر امسال ھـمـچـون  : بیات اظھار کرد . رسد   تومان ھم نمی 

ھای قبل، حقوق و دستمزد کارگران مـخـصـوصـا پـایـه    سال 
توان امیدی به بھبود زندگـی    حقوق ترمیم نشود، دیگر نمی 

 .خانوارھای کارگری داشت 

 اخبار بین المللی
کشف گور دسته جمعی زنان  -عراق 

 ایزدی در شنگال
ـنـد یـک گـور    ھـای کـردسـتـان عـراق مـی   مقـام  گـوی

کشـف  )  شنـگـال ( جمعی زنان ایزدی رادر شھر سنجار    دسته 
جمعی یک روز پس از پـس    کشف این گور دسته  .اند   کرده 

ـتـکـاران اسـالمـی گرفتن این شھر از   داعـش صـورت    جنای
جمعی در حومه شـھـر اسـت و    این گور دسته  .گرفته است 

ھنوز به طور کامل حفر نشده است، اما یک مـقـام ارشـد  
کردستان عراق گفته است که اجساد نزدیـک بـه ھشـتـاد  

 .اند   زن در این محل دفن شده 
جمعی گـرفـتـه    در ویدیویی که ظاھرا از این گور دسته 

شود کـه مـخـتـص زنـان ایـزدی    ھایی دیده می   شده، لباس 
اند و    ھا پیش در عراق ساکن بوده   اقلیت ایزدی از قرن  .است 

ـیـشـروی   از زمان شکل  ھـای آن در    گیری گروه داعـش و پ
 .انـد   عراق، بسیاری از آنھا توسط ایـن گـروه کشـتـه شـده 

نیروھای داعش مردان این اقلیت را کشـتـه و زنـان را بـه  
ـیـت   .انـد   بردگی گرفته یا مورد تجاوز قرار داده  ـل داعـش اق

ـیـمـت  " ایزدی را کافر می داند و با زنان آنھا به عنوان   غـن
ـرخـورد مـی "  جنگ با کافـران  شـھـر سـنـجـار کـه   .کـنـد   ب

بسیاری از ساکنان آن از کردھای ایزدی ھستند، تـابسـتـان  
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 .سال گذشته به تصرف نیروھای داعش در آمد 
 

تظاھرات ھزاران نفره در  -افغانستان 
 شھروند ٧اعتراض به سر بریدن 

ھزاران نفر دراعتراض به قتل ھفت غیر نـظـامـی ھـزاره  
ـبـه کـه روز  ــن ــر   ٨  یـکـش در والیـت زابــل در جـنــوب    نـوامـب

افغانستان سر بریده شدند، مقابل ساختمان والیـت ھـرات در  
ـر پـا کـردنـد  ـراضـی ب شـرکـت   .مرکز این شھر تجمـع اعـت

ھـای    کنندگان این تجمع اعتراضی شامل افرادی از گـروه 
ـیـن زنـان بـودنـد  ـراض   .مختلف سنی و ھمـچـن در ایـن اعـت

نمایندگان نھادھای مدنی، اتحادیه دکتران، کسـبـه کـاران  
ـرضـیـن   .و دانش آموزان والیت ھرات نیز حضور داشتند  مـعـت

با در دست داشتن عـکـسـھـای کشـتـه شـدگـان، خـواھـان  
یکی از شرکت کنندگان این تجمع   .امنیت و عدالت شدند 

ـم تـا صـدای خـود را بـه  :"  اعتراضی گفت  گرد ھم آمـدی
ـم  ـی ـرسـان فـرق  .  گوش حکومت و نھادھای حـقـوق بشـری ب

کند جالل آباد، دایکندی، غزنی و یا ھر جـای دیـگـر    نمی 
ـرادران مـا انـد و عـوامـل   که بـاشـد، ھـمـه خـواھـران و ب

ـر   ".ھا باید گرفتار شوند   خشونت  ـی ـپـمـایـی بـا تـداب ـی این راھ
شدید امنیتی و به صورت مسالمت آمـیـز ادامـه یـافـت و  

ـیـز   .است   موردی از خشونت تاکنون دیده نشده  دو روز پیش ن
دھھا نفر از فـعـاالن جـامـعـه مـدنـی در شـھـر ھـرات در  
اعتراض به نـاامـنـی و مـخـصـوصـا حـادثـه زابـل تـجـمـع  

ـریـدن ایـن   .اعتراضی برپا کرده بودند  ـر سـر ب با انتشـار خـب
افراد، فعاالن مدنی و جوانان افغان اجساد آنھا را به کـابـل  

گذشته ھزاران شھروند افـغـان   روز چھارشنبه  .منتقل کردند 
در کابل با حمل اجساد این افراد، در اعتراض بـه افـزایـش  

انـدازی    ھا در این کشور راھپیـمـایـی بـزرگـی را راه   ناامنی 
ھا را تا دروازه ارگ ریاست    راھپیمایان تابوت کشته  .کردند 

 .جمھوری افغانستان بردند و تا نیمه شب آنجا ماندند 
 

تجمع مخالفان سرمایه داری در  - ترکیه
 اعتراض به اجالس گروه بیست در آنتالیا

ـبـه   ـیـسـت روز یـکـشـن ـر   ١٥ اجالس گـروه ب در    نـوامـب
ـرگـزار شـد  ـتـی ب . آنتالیای ترکیه و تحت تدابیر شدید امنی

ـفـان سـرمـایـه   اما در حاشیه این نشست صدھا نفر از مـخـال
ـر از مـحـل اجـالس   داری با تجمع در مرکز شـھـر و دورت

آنھا بـا  .  مخالفت خود را با سیاستھای این گروه نشان دادند 
حمل پالکاردھا و سردادن شعارھایی از نظم سرمـایـه داری  

ـرضـان گـفـت  .حاکم بر جھان انتقاد کردند  : یـکـی از مـعـت
واقعیت این است که این ھمه گرسنه در خیابان ھا ریخـتـه  " 

ـم  .  پر از گداست   و آنتالیا   ـیـل فـکـر مـی کـن به ھمـیـن دل
دیـگـری    " .برگزاری اجالس گروه بیست غیر منطفی اسـت 

کاپیتالیستھا و امپریالیستھا در آنتالیا دور ھم جـمـع  : " افزود 
شدند و درباره تقسیم خاورمیانه بین خودشـان گـفـت و گـو  

به دلیـل سـرمـایـه  : " و شھروند دیگری ھم گفت  "می کنند 
ـرور روز   داری فقر بیداد می کند و طبیعت آلوده شـده و ت

ـیـسـت در  .  بروز بیشتر می شود  ـم گـروه ب ما نمـی خـواھـی
ـیـس بـه    " کشور ما باشد  ـل در جریان این تجمع اعتـراضـی پ

شدت معترضان را کنترل کـرد و آنـھـایـی کـه مـقـاومـت  
ـیـا مـی   .کردند بازداشت شدند  ـتـال ـیـوز از آن خبرنگار یـورون

ـفـان گـروه  : " گوید  ـیـس مـخـال با حضور سنگین نیروھای پل
بیست نتوانستند به محل برگزاری اجالس نزدیک شونـد و  

ـتـصـادی   از راه دور پیام خود را به سران قدرتھای بزرگ اق
 "رساندند 
 

درصدی آمار  ٨٠افزایش  -جھان 
 قربانیان تروریسم

دھد که شـمـار    المللی نشان می   نتیجه یک پژوھش بین 
ـیـا بـه شـدت بـاال رفـتـه   قربانیان حمالت تروریستی در دن

ـفـات    جھان شاھد رشـد کـم   ٢٠١٤ در سال  . است  ـل ـقـه ت سـاب
بـه گـزارش  .  انسانی در پی عملیات تروریستی بـوده اسـت 

ھـزار و شـشـصـد و    ٣٢ انستیتو صلح و اقتصاد در لنـدن،  
اند که ایـن آمـار    پنجاه نفر در حمالت تروریستی کشته شده 

را نشـان    ٢٠١٣ درصـدی نسـبـت بـه سـال    ٨٠ افزایشی  
 .دھد   می 

پیامدھا و خسارات تروریسم تنھا به کشورھای غـربـی  
ـیـجـریـه،    محدود نبوده  اند بلکه شامل افـغـانسـتـان، عـراق، ن

ـرورھـا در    ٧٨ .  شـونـد   پاکستان و سوریه نیـز مـی  درصـد ت
ـتـوی یـادشـده  .  اند   کشورھای یادشده رخ داده  ـی گزارش انست

ـتـشـر شـد   ١٧ شنبه    روز سه  ـم .  نوامبر در لندن مـن ـریـن    وخـی ت
ـیـان   ـربـان وضعیت در عراق عنوان شده؛ کشوری که آمـار ق

ـر بـوده    ٢٠١٤ حوادث تروریستی آن در سال   حدود ده ھزار نف
 .است 

نظامیـان گـروه    بازیگران اصلی حمالت تروریستی، شبه  
ـقـای غـربـی  )  داعش " ( دولت اسالمی " و بوکوحرام در آفـری

  ٥١ طبق مستندات موجود، این دو گـروه مسـئـول  . ھستند 
 .اند   ھای تروریستی بوده   درصد از کشتارھا و خونریزی 

 
قتل عام مردم بیگناه توسط  -نیجریه 

 جنایتکاران اسالمی
ـیـجـریـه   روز چھارشنبه چند حمل  انتحاری در دو شھـر ن

ـر کشـتـه شـدنـد   ٤٨ رخ داد که در نتیج  آن دست کم   ـف . ن
نفر نیز در این حمالت تروریستـی مـجـروح    ٢٠٠ نزدیک به  

یکی از این حمالت در بـازار فـروش مـوبـایـل در   .شده اند 
یـکـی از   .شھر کانو رخ داده و ھر دو انتحارکننده زن بودند 

کنار میز فروش غرفه ام  : " مجروحان این حادثه می گوید 
ـنـد و   ـل ایستاده بودم و تنھا چیزی که یادم ھست صـدای ب

بعد متوجه خونی شدم که از سـرم  .  مھیبی بود که شنیدم 
ـرای نـجـات  .  می ریخت  دور و برم پر از مردمی بود کـه ب

ـفـجـارھـا، یـک    " .جانشان فرار می کردند  ھمزمان با این ان
ـیـوسـتـه کـه   حمل  انتحاری دیگر نیز در شھر یوال به وقوع پ

ـیـش از  .  نفر کشته شده انـد   ٣٤ در نتیج  آن دست کم     ٨٠ ب
  جنایتکاران اسـالمـی .  نفر نیز در این حادثه مجروح شده اند 

ـتـحـاری را بـه عـھـده   بوکوحرام مسئولیت ایـن حـمـالت ان
ـتـشـار نـام   .گرفته است  این حمالت انتحاری ھمزمان بـا ان

ــی بــر اســاس   ــن گــروھــھــای تــروریســت ــاک تــری خــطــرن
ـبـه  .  جھانی بوقوع می پیـونـدنـد  تروریسم  شاخص  در ایـن رت

ـبـان   ـقـاعـده و طـال بندی، چھار گروه داعش، بوکـوحـرام، ال
بیشترین حمالت تروریستی را در جھان صـورت داده انـد و  

 .درصد از این حمالت ھستند   ٧٨ مسئول بیش  
 

 ھای کوتاه خبر
 ! ایتالیا

ـرنـامـه  "  یونی کردیت "بانک ایتالیایی   با اجرای یک ب

ـر از    ١٨ بیش از    ٢٠١٨ تعدیل نیروی کار تا سال   ـف ھـزار ن
بدین ترتیب تعداد کـل  .  کارکنان خود را حذف خواھد کرد 

 .ھزار نفر خـواھـد رسـیـد   ١١١ نیروی کار این نھاد به رقم  
ھدف از اجرای این برنامـه وسـیـع حـذف مشـاغـل صـرفـه  

ـیـون یـورو    ٦٠٠ میلیارد و    ١ جویی اقتصادی تا سقف   ـل مـی
ارزیابی ھای بانک نشان می دھد این  .  گزارش شده است 

میزان از صرفه جویـی عـامـل رسـیـدن بـه سـود خـالصـی  
ـیـون یـورو در سـال    ٣٠٠ میلیارد و    ٥ معادل   ـل   ٢٠١٨ مـی

 .خواھد بود 
 

 ! بریتانیا
فعال در بخـش  "  بی ای ئی سیستمز "شرکت بریتانیایی  

ـروی  ـی خـود   کـار  ھوا فضا و صنایع دفاعی برنامه تعدیـل ن
ـرایـن اسـاس  .  را در دست اجـرا دارد  پسـت از ایـن    ٣٧١ ب

 .کمپانی بزرگ حذف خواھد شد 
ـفـون " کند شدن روند تولید ھواپیماھای جنگنده   ـی ایـن  "  ت

ـفـی مـی   ـر مـن ـی شرکت که بر روی بیـالن سـاالنـه آن تـاث
گذارد عامل اصلی اجرای برنامه حـذف مشـاغـل عـنـوان  

درآمد ناشی از فروش این جنگنده ھا تـا پـایـان    .شده است 
میلیون و تـا    ٣٠٠ میلیارد و    ١ سال جاری میالدی به رقم  

ـیـارد و    ١ میلیون پوند افت به رقم    ٢٠٠ با    ٢٠١٦ سال   ـل مـی
 .میلیون پوند خواھد رسید   ١٠٠ 
 

 ! یونان
ـر   ١٦ دوشنبه شب : گارد ساحلی یونان اعالم کرد    نـوامـب

بر اثر واژگون شدن یک قایق حامل پناھجویان در دریـای  
ـتـه   .اژه، دستکم ھشت نفر جان خود را از دست دادند  به گـف

گارد ساحلی یونان شش جسد را از آب گـرفـتـه و اجسـاد  
ھمچنین ھفت تـن از  .  دو قربانی دیگر شناسایی شده است 

ـر ھـم   ـف سرنشینان این قایق نجات پیدا کردند و سه تا پنج ن
بنا بر اعالم سازمان بین المللـی مـھـاجـرت،  . ناپدید شده اند 

ـیـن    ٥١٢  ـر ب نفر از ابتدای سال کنونی مـیـالدی در مسـی
 .ترکیه و یونان جان باخته اند 

 
 ! سنگال

در  .  دولت سنگال پوشیدن برقع را مـمـنـوع اعـالم کـرد 
حالی که بر ھراس از افراط گـرائـی اسـالمـی در کشـور  
ـر کشـور روز   ـقـایـی سـنـگـال افـزوده مـی شـود، وزی آفـری

نوامبر گـفـت زنـان دیـگـر اجـازه نـخـواھـنـد   ١٨  چھارشنبه 
ـم     . داشت از برقع استفاده کنند  او یـادآور شـد ایـن تصـمـی

یک مساله امنیت مـلـی اسـت و ھـدف ایـن اسـت کـه  
ـنـھـان کـردن ھـویـت خـود   تروریست ھا نتوانند از آن برای پ

مقامات ابراز نگرانی می کنند که ممـکـن    .استفاده کنند 
است گروه افراطی اسالمی بوکـوحـرام، در شـمـال شـرقـی  
ـرش   نیجریه، در صدد برآید محدوده عملیـات خـود را گسـت

ـر را بـه ظـن  . دھد  ـف ـنـج ن چند روز پیش، پلیس سـنـگـال پ
ـر کـرد  سـنـگـال در مـمـنـوع   .ارتباط با بوکو حرام دستـگـی

ـیـسـت  امسـال  .  ساختن برقع تنھا کشور در آفریقای غربی ن
کامرون و چاد نیز دستورھای مشابھی بـه دالیـل مشـابـه  

 .صادر کردند 


