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 اطالعیه حزب کمونیست کارگری
 

 !اعتراض کارگران پتروشیمی ممنوع شد
 !پتروشیمی زنده باد اعتراضات گسترده کارگران

اخیرا دادگستری کل اسـتـان  
ـفـی  " خوزسـتـان   ـراضـات صـن اعـت

کارگران شاغل در منـطـقـه ویـژه  
ـنـی را   پتروشیمی بندر امام خـمـی

ایـن  .  اعـالم کـرده اسـت "  ممنـوع 
: بخـشـنـامـه تـھـدیـد کـرده اسـت 

ـم  "  تـــجـــمـــع و اخـــالل در نـــظــ
ـروشـیـمـی خـالف    شرکت  ـت ھای پ

ـررات اسـت و طـبـق   قانون و مـق
قانون برخورد قضـایـی بـه عـمـل  

در بـخـش پـایـانـی ایـن   " .آید   می 
: بخشنامه ذکـر شـده اسـت کـه 

ــقــوق و  "  ــرانــی کــه بــه ح کــارگ
ـراض دارنـد بـا   مزایای خـود اعـت

ــات آن  ــش مــطــالــب ــه فــی ــا    ارائ ھ
ـری خـواھـد شـد، از ایـن    پی  گـی

ــع   ــم ــج ــه ت ــون ــا ھــرگ ــخ ب ــاری ت
ــم   ــرقــانــونــی و اخــالل در نــظ ــی غ

ــت  ــواھـــد    شــرک ــورد خ ــا، بــرخ ھ
این یک تعـرض جـدیـد بـه   ".شد 

ـران اســـت  حـــکـــومـــت  .  کـــارگــ
ــصــادی   ــد فشــار اقــت ــخــواھ مــی
ـری بـه کـارگـران و مـردم   بیـشـت
تحمیل کند و بـا ایـن اقـدامـات  

امـا  .  مانع اعتراض کارگران شود 
ــد کــه   کــارگــران نشــان داده ان
میتوانند آنرا به شکست بکشاننـد  
و باید متحدانه علیه آن دست بـه  

 .اعتراض بزنند 
ـم    این بخشنامه واکـنـش رژی

ـرده   در مقابله با اعتراضـات گسـت
کارگران در خوزستان و مشخصـا  
ــلــف   ــت کـارگــران بــخـشــھــای مـخ

اقـدامـی  .  صنایع پتروشیمی است 
ـقـش   ـرانـه، در ھـراس از ن پیشگی
کلیدی مـبـارزات ایـن بـخـش از  

ـقـه کـارگـر اسـت  کـارگـران  .  طب
ــمــی ھــا در ســالــھــای   ــی ــروش ــت پ
گذشته با اعتصـابـات مـتـحـد و  
سازمانیافته نشـان داده انـد کـه  
یکی از پیشروتریـن بـخـش ھـای  
ـیـدی   طبقه کارگرند و نقشی کـل
ــا   ــارزات کــارگــری ایــف در مــب

کارگران پتروشیمی ھـا  . میکنند 
ـری و   علیرغم تھدیدات و دستگـی
ـلـف، بـارھـا   محرومیت ھای مخت
حکومـت را عـقـب رانـده انـد و  
ـم   حتی در سال ھای گذشتـه رژی
را وادار کردند اعـالم کـنـد کـه  
ـیـمـانـکـار را   کلیه شرکت ھای پ

 .برخواھد چید 
ــه    ــن اســت ک ــت ای ــعــی واق

 "!اعتصاب ممنوع"
 ناصر اصغری

 در حاشیه اخبار کارگری
 

 کارگر در سه ماه   ٣٥٢ ناامنی محیط کار و مرگ  
 

 8 صفحه   نسان نودینیان 

حوزه قضـائـی دادگـاه  " رئیس  
ـنـی  آبـان    ١٩ روز  "  بندر امام خمی

ای صادر کـرد کـه    بخشنامه   ٩٤ 
ـراضـات   طبق آن تجمـعـات و اعـت

ــژه  " کــارگــری در   ــه وی ــطــق مــن
ـنـدر امـام   اقتصادی پتروشیمـی ب

. انـد   اعـالم شـده "  ممنوع " " خمینی 
ـرای   ــام بــ ــیـــن احـــک ـن ــدورچــ ص
ـیـات   جمھوری اسـالمـی نـه مـال

بردار است و نه به روی مبـارک  
ـیـش از    می  آورند که کـارگـران ب
سال بی اعتنا به قوانیـن ایـن    ٣٠ 

ـلـه و   ــتـواھـای آیــت ال ـم و ف رژی
ـراضـات    حجت االسالم  ھـایـش اعـت

ـرده و   ـیـــش بــ خـــود را بـــه پــ
کوچکترین وقعی ھم به احـکـام  

ـم نــمـی  نــه در قـانــون  .  نــھـنـد   رژی
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 اخبار کارگری  
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 کامنتھای کارگری
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 نکته اصلی
 

 تاثیرات گرانی دالر
 !بر زندگی کارگران 
 

 6صفحه   محمد شکوھی
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 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
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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

افغانستان در محکومیت      اطالعیه حزب ھمبستگی 
 .حکم شش سال زندان برای جعفر عظیم زاده 

 زاده  به جعفر عظیم
مدافع صدیق کارگران درود 

 فرستیم می
ـران بـار   جمھوری اسالمـی ای
دیگر بـا زنـدانـی کـردن کـارگـر  

زاده چھره کریـه    مبارز جعفر عظیم 
اش را بـه مـردم    و ضـدکـارگـری 

ــان بــه نــمــایــش   ــی ــران و جــھــان ای
زاده رییـس ھـیـات    عظیم .  گذاشت 
اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  « مدیره  
ـران  او کـارگـری اسـت  .  بـود   » ای

ـثـمـار و   ـلـخ اسـت که خود طـعـم ت
ـری را از سـوی حـاکـمـان   ـراب ناب
سرمایه و دسـتـگـاه فـاشـیـسـتـی  

ـیـه «  ـق . چشـیـده اسـت   » والیت ف
ـیـسـت جـز    جرم عظیم  زاده چیزی ن

دفاع از فقیرترین اقشار جـامـعـه،  
عدالتی کـه    او در برابر ستم و بی 

تنھا محیط کار بلکه سـرتـاسـر    نه 
جامعه ایران را درنـوردیـده اسـت،  
ـیـل در   طغیان کرد بـه ھـمـیـن دل
ـتـــکـــش   ـنـــار صـــدھـــا زحـــمــ کــ

خواه دیگر به زندان افکنـده    عدالت 
شده به شش سال حبس مـحـکـوم  

 .گردید 
زاده به این نـکـتـه    جعفر عظیم 

ـثـمـار    پی  برده بود که ستـم و اسـت
ــژاد و مــذھــب   ــگ، ن مــرز، رن

سردمداران جمـھـوری  .  شناسد   نمی 
اسالمی که از یک سو سـنـگ  
ـری جـھـان   عدالت الـھـی و رھـب

زنند امـا از    اسالم را بر سینه می 
ـرق   ـر خـــون و عــ ــوی دیـــگــ س
کــارگــران ایــرانــی و افــغــان را  

ـم .  مـکـنـد   مـی  زاده خـواھــان    عـظـی
ــه   ــی بــرای ھــم ــدگــی انســان زن

ــود،   انســان  ــا ب ــان      ھ ــه ھــم وی ب
ای که از حـقـوق کـارگـران    اندازه 

ـرانـــی دفـــاع مـــی  ـرد بـــه    ایــ کــ
دادخواھی از کارگران به مـراتـب  

ـر مـھـاجـر    خـانـمـان   تر و بی   محروم  ت
 .افغان برخاست 

آشام آخندی بـا    جمھوری خون 
ـلـه  گـری کـارگـران افـغـان را    حی

ـیـکـار و   دشمن اصلی و عامـل ب
ـرانـی    خانه  خراب شدن کارگـران ای

ـنـگـونـه تـالش    جار می  زند و بـدی

ـرانـی و   دارد تا بیـن کـارگـران ای
ـرقـه  ـف     کارگران مـھـاجـر افـغـان ت

ھای ضـدانسـانـی    انداخته سیاست 
ـیـل   این رژیم نامبارک را کـه دل
ـران   اصلی فقر و بدبختی مـردم ای

ــی نــگــھــدارد  ــف امــا  .  اســت مــخ
زاده به مثابه یـک کـارگـر    عظیم 

ـتـمـنـد ایـن دسـیـسـه   آگاه و شراف
رژیم ایران در  .  رژیم را افشا نمود 

روز جھانی کارگر یک دسته از  
ـرانـی را    کارگران خریده شده  ی ای

به میدان کشید تا در تـظـاھـرات  
ساختگی علیه کـارگـران افـغـان  

ـم .  شعـار سـر دھـنـد  زاده در    عـظـی
ــن عــمــل رژیــم   ــراض بــه ای ــت اع

در دفـاع از  « مطلبی زیر عنـوان  
  »کارگران مھاجـر افـغـانسـتـانـی 

ـر و   نوشت که منجر بـه دسـتـگـی
 .زندانی شدن وی گردید 

 :زاده نوشت     عظیم 
سر ریز کردن بار بـحـران   ...»

ــاری در ایــران بــر دوش   ــک بــی
ــردن   کـارگـران افـغــانـی و بــاال ب
پرچم نفرت و انزجار بر علیـه ایـن  
کارگران، آنھـم در مـراسـمـی بـه  
مناسبت روز جھانی کارگـر کـه  
نماد اتحاد و ھمبستگی جـھـانـی  
کارگران است، کاری اسـت کـه  

ـریـن    تنھـا از دسـت قسـم خـورده  ت
 .آید   دشمنان طبقه کارگر بر می 

کاری که در ایران تـوسـط  ...
ــرمــایــه بــا   ــبــان س دولــت و صــاح
مھاجرین افغانی صورت گـرفـتـه  
ـریـن   است چیزی جز تحمـیـل بـدت
ـرای آنـان   شرایط کار و زیسـت ب

ـثـمـار بـاال،  .  نبوده است  شدت است
محرومیت از تامین اجتمـاعـی و  

ـیـمـه  ـرداخــت    ب ھـای ھــمـگـانـی، پ
ــریــن مــزد در ســخــت   نــازل  ــریــن    ت ت

ـبـت   کارھا و ھزار و یـک مصـی
دیگر، تنھا چیزی بوده است کـه  

ـران، نصـیـب ایـن    سرمایـه  داری ای
ھای پناھنـده از جـنـگ و    انسان 

 .ناامنی کرده است 
ـرت   ... ـف تحقیر و تـوھـیـن و ن

ــران   ــبــت بــه کــارگ ــنــی نس ــراک پ
ــیــه   ـرای تـوج مـھــاجـر افـغــانـی ب
بیکاری در کشور، سـوی دیـگـر  
ستم مضاعفی است که در طـول  
ـر ایـن   بیش از سی سال گذشته ب

طوریکـه از  .  کارگران رفته است 
ـبـوده   این منظر ظـالـمـانـه روزی ن
ــت و نــھــادھــای   اســت کــه دول

ـرای سـرریـز    دست  ساز کارگری ب

 7صفحه  
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ـیـن و   کارش و نه در دیـگـر قـوان
ـریــن    بـخـشـنـامـه  ھـایــش کـوچـکـت

ـتـی    روزنه  ـراز نـارضـای ـرای اب ای ب
انـد کـه    کارگران باقی گـذاشـتـه 

ــر ایــن   امـروز احــکــام دیــگــری ب
قوانینشـان، از  .  افزایند   احکام می 

قانون شـوراھـای اسـالمـی کـار  
ــات   ــای آی ــواھ ــا فــت ــه ت گــرفــت
ــت   ــه در خــدم ــم عــظــامــش، ھ
ـنـی از   ـرچـی ـرای خـب سرکوب و ب
حال و ھوای اعتراضی کـارگـران  

 .اند   نوشته شده 
 

 "برخورد قضائی"تھدید به 
ـرای تـھـدیـد   کل بخشنامـه ب
کارگران نوشته و صـادر شـده و  
ــن   ــی در واقــع ھــم یــادآوری قــوان

نـویسـنـدگـان ایـن  . گذشـتـه اسـت 
بخشنامه با شـنـاخـت از فضـای  
ــارگــران   ــه ک ــاکــم بــر روحــی ح

ـراضـات    پتروشیمی  ھا و تجربه اعـت
مھم و قدرتـمـنـد یـکـی دو سـال  
گذشته آنـھـا، بـه خـیـال خـودش  
. اقدامی پیشگیرانه انجام داده اند 

در پاراگراف اول ایـن بـخـشـنـامـه  
با توجه به تـجـمـعـھـای  : "اند   آورده 

الزم اسـت جـھـت  ...  غیرقانونی  
توجیه و جلوگیری از وقـوع جـرم  
ـر   موارد ذیل رعایت شـود در غـی
ــا   ــق مــقــررات ب ــصــورت وف ایــن
مخاطبان برخورد قضایی خـواھـد  

 ."شد 
حکمی که در مـقـدمـه ایـن  
بخشنامه آمده است فـقـط یـک  
تھدید سخیف و یادآوری احکام و  
قوانین گذشته رژیم است و چـیـز  

  ٣٥ بیش از  .  ای در آن نیست   تازه 
ــات   ــه اعــتــراض ــت ک ــال اس س
کــارگــران را، ھــر طــوری کــه  

. انـد   اند، سرکوب کـرده   صالح دیده 
از زمین و ھوا کـارگـران مـعـادن  

آباد شھر بابک کـرمـان را    خاتون 
ـنـد  ـراض  .  به گلـولـه بسـت بـه اعـت

کارگران شرکت واحد حمله کـرده  
و زبان فعال کارگری آنجا را بـا  

صف کـارگـران  .  موکت بر بریدند 
ـیـکــار اصــفـھــان را بــه گــلـولــه   ب

ـــد  ـن ــ ـت ـر  .  بســ شـــوراھـــا و دیـــگــ
ھـای کـارگـران را مـورد    تشکـل 

. حمله قرار داده و منـحـل کـردنـد 
فعالین کارگری زیادی را روانـه  
زندان کرده و تعدادی از آنـھـا را  
ـبـات   بجرم نمایندگی کردن مـطـال

صدھا تـن  .  کارگران اعدام کردند 
ـنـدگـی   از کارگران را بجرم نـمـای
کردن مطالبات ھـمـکـارانشـان در  

ـرار داده  انـد و بـه    لیـسـت سـیـاه ق
ـرای   ــ ـران ب ــ ـــارگ ـراض ک ــ ـت ــ اع
ــریــن   بـازگــردانـدن آنـھــا کـوچــکـت

ھـزاران مـورد  .  نـھـنـد   وقعی نـمـی 

ـنـی   ـی ـنـچـن دیگر از برخوردھای ای
بر علیه کارگران، قبل از صـدور  

. انـد   بخـشـنـامـه فـوق اجـرا کـرده 
ـم واقـع   جمھوری اسالمی در عـال

ھـا    به صدور اینگونـه بـخـشـنـامـه 
ــراض   ــت ــری از اع ــی ــوگ ــل ــرای ج ب
ـیـاجـی نـداشـتـه و   کارگـران احـت

کـارگـران  .  کارش را کـرده اسـت 
دانند که از نظـر مـعـمـاران و    می 

ــی   ــالم ــوری اس ــھ ــم رھــبــران ج
ـتـصـاد  " ،  " اعتصاب حرام اسـت "  اق

ــات  "  مــال خــر اســت  ــالــب و مــط
ـفـعـت   کارگران ھم در مقـابـل مـن

امـا  .  اسالم عزیزشان جائی ندارنـد 
ـنـھـا، کـارگـران   با دانستن ھمه ای
ـبـات   برای به کرسی نشاندن مطال

ـتـی از   خود و برای ابراز نـارضـای
این وضعیت، گوششـان بـدھـکـار  
تھدیدھای رژیم نبوده و تـجـمـع و  
اعتراض و اعتصاب خود را جـلـو  

ھر جا ھم که پادوئی از  .  برده اند 
رژیم پیدا شده، کارگران پـالکـارد  

ـم  "  زندگی و معـیـشـت حـق مسـل
ــجــاد تشــکــل حــق  " ،  " مــاســت  ای

ـره را بـاال  "  کارگران اسـت  و غـی
 .برده اند 
 

قانون کار مال جمھوری 
 اسالمی است نه کارگران 

بنـد اول بـخـشـنـامـه یـادشـده  
ــقــوق و مــزایــای  : " گــویــد   مــی  ح

ــارگــر و   ــه ک ــط کــارگــر و راب
ـنـام   کارفرما طبق قانـون مـدون ب
قانون کار مشخص شـده اسـت و  
ـبـه   طبق قانـون فـوق بـایـد مـطـال

 ."گردد 
قانون کار جمھوری اسـالمـی  
ـم   در یک توازن قـوائـی کـه رژی

ھـای    جامعه را سرکوب و تشکـل 
ـر   ـف کارگران را منحل و ھـزاران ن
از مخالفین سیاسی خود را فـقـط  
در عرض یکی دو ماه اول شـروع  
سرکوبھا اعدام کرد نـوشـتـه شـده  

این قانون ھیچ مکانیزمـی  .  است 
برای کارگر که اعتراض خود را  
بدون دخـالـت دولـت و پـادوھـای  
ــع   ــه کــارگــر، کــه در واق ــان خ
ـم   مأموران سازمان اطـالعـات رژی

در بین کارگران ھستند، تـعـریـف  
اگـر  .  دانـد   نکـرده و مـجـاز نـمـی 

ــه  ای بــرای ابــراز اعــتــراض    روزن
کارگر در این قانون بـود، حـتـمـا  

کرد که مـوارد    به آن مراجعه می 
ــه گــوش   ــود را ب اعــتــراض خ
ــی، اگــر وجــود داشــت،   ــوائ شــن

دانـد کـه    کارگر اما مـی .  برساند 
ــانــون بــرای ســرکــوب او   ایــن ق

شده اسـت و یـک وجـه  "  مدون " 
ـراض کــارگـران در   ــت مـھـم از اع

ھا ھم اعتراض به    ھمان پتروشیمی 
ــت   ــه دس ــون اســت ک ــان ــن ق ای
کارفرما را در بیحـقـوق کـردن و  
ــاز   ــدگــی اش ب ــرد زن نــاامــن ک

 . گذاشته است 
 

اعتراض کارگر متحدانه 
 است

: گـویـد   بند دو بخشنامـه مـی 
در صورتی که کارگری به حـق  " 

ــراض دارنــد   ــت ــقــوق خــود اع و ح
توانند به دادگاه مراجعه کـرده    می 

و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبـه  
خواھد نمـود و در صـورتـی کـه  
ـرداخـت   حقوق ایشان طبق قانـون پ

شود مسئوالن مربوط موظـف    نمی 
شوند نسبت به پرداخت حقـوق    می 

ــدام   ــق مــقــررات اق کــارگــر وف
 ." نمایند 

اوال کارگرانی که دسـت بـه  
ھـا    زنند و به خـیـابـان   اعتراض می 

ھــا بــار    ریــزنــد، در ادامــه ده   مــی 
ـره دسـت  "  مراجعه به دادگاه " و غی

ـنـد   به ایـن اقـدام مـی  ھـر روز  .  زن
ـراضـی   شاھد نامه و طومـار اعـت
ـــات   ـــاف ـــح ـــه اج ـران ب ــ ـــارگ ک

ـم  ـی در ثـانـی  .  کارفـرمـایـان ھسـت
ـردی کـه بـه   ـف قدرت کارگر مـن
دادگاه جمھوری اسالمی مراجعـه  
کند و بگوید کار من بنابه حکم  
فالن بخشنامه شما و وزارت کار  
ـم   قراردادی شده و بیمه شامل حال

ـم    نمی  ـیـکـاری دائ شود، شمشیر ب
باالی سرم است، دستمزدم حـداقـل  
ـر خـط   است و حداقل پنج بـار زی
ـنـھـا ھـیـچ اسـت،   فقر است، نه ت
ــیــچ قــاضــی ای کــه   ــلــکــه ھ ب
ــن   ــد بــاشــد بــه ای کــارش را بــل

کدام  !  دھد   شکایت گوش ھم نمی 
دادگاه در جمھوری اسالمی حـق  
دارد حــداقــل دســتــمــزد رســمــی  
کشور را باطل اعالم کـنـد و بـه  
نفع کارگر شاکـی حـکـم دھـد؟  
قــاضــی کــدام دادگــاه، کــه از  

تـوانـد    جانش سیر نشده باشد، مـی 
ـتـه    حکم خـامـنـه  ای را کـه گـف

را  "  اعـتـصـاب حـرام اسـت " اسـت  
باطل اعالم کند؟ کـدام کـارگـر  

تـوانـد در    ای مـی   منفرد و ایـزولـه 
برابر بخشنامه ھـای وزارت کـار  
ـروشـیـمـی ھـا را   ـت که کار در پ
ــت،   ــالم کــرده اس قــراردادی اع

 شکایت کند؟ 
نکته دیـگـر مـنـدرج در ایـن  
بند، اینکه فقط اعتراض کـارگـر  
را در شـکــل شــکـایــت شــخــص  
ـبـول   ـر بـه دادگـاه ق ـف کارگر مـن

نه تنھا جائی برای تشـکـل  .  دارد 
ـرد و    کارگری در نـظـر نـمـی  گـی

لـطـف  " قبول ندارد، بلکه لحـن آن  
" اجازه دادگـاه رفـتـن بـه کـارگـر 

 .است 
خواھد ایـن    بخشنامه فوق می 

ـرداخـت   را القا کند که از عـدم پ
ـر   به موقـع حـقـوق کـارگـران خـب
ندارد و اگر چنین چـیـزی وجـود  
ـنـد  . دارد، کارگران شـکـایـت کـن

ـنـد   دانند دارند دروغ می   می  . گـوی
اعتراضـات چـنـد سـال گـذشـتـه  
کارگران در خـوزسـتـان، چـه در  
ــپــه و چــه در   ــفــت ت ـیــشــکــر ھ ن
پتروشیمی ھا، اتفاقا حول ھـمـیـن  

 

 "!اعتصاب ممنوع"
 ناصر اصغری

  1از صفحه  

 

 7صفحه  
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ـلـی از    ـب در اطالعیه ھـای ق
نامه اتحادیه کـارگـران خـدمـات  
ــیــش   ــت ــری ــتــی و خصــوصــی ب دول
ـــا در کـــانـــادا    ـی ــ ـب ـــمــ ـل (کــ

BCGEU    (  یکی از بزرگتریـن
ـریـن اتـحـادیـه ھـای   ـنـوع ت و مـت
کارگری در بریتیش کلمبیـا کـه  

ـرنـده   کـارگـر در    ٦٥٠٠ در برگـی
واحد در بخش خصوصـی و    ٥٥٠ 

خدمات عمومی در ایـن کشـور  
است،  خـطـاب بـه گـای رایـدر  
دبیر کل سـازمـان جـھـانـی کـار  

ــد  )  آی ال او (  ــد شــھــی ــم و اح
گزارشگر ویژه سـازمـان مـلـل در  
ــوق بشــر در ایــران   ــه حــق ــن زمــی

ـیـس  .   گزارش کردیم  کـارن کـرت
رئیس بخش آزادی تشکل بـخـش  
دپارتمان بین المللی ای ال او بـه  

در  .  ایـن نـامـه پـاسـخ داده اسـت 
 :بخشی از این نامه آمده است 

ـنـان  "  ـی الزم است به شمـا اطـم
دھم که بدنبال تقاضایی از جانـب  
ــی   ــل ــمــل ــن ال ــون بــی ــدراســی ــف کــن

، آی ال او  )  ITUC(کارگری  
بــاالفــاصــلــه دخــالــت کــرد و بــا  
ـران تـمـاس گـرفـت و   مقامات ای
ـررسـی   خواھان این شد که یک ب
مستقل در مورد مـرگ شـاھـرخ  
ـر   ـیـن ب زمانی انجام شود و ھمچن

آزادی بی قید و شـرط و فـوری  
فـعــاالن کــارگــری کــه بـخــاطــر  
فعالیتھای اتحادیه ای بـازداشـت  
شده اند تاکید کرد و خواھان لغـو  
ـیـھـای آنـھـا و درمـان   محکـومـت
مناسب برای آنھا که الزم دارنـد  

متن کـامـل ایـن نـامـه  ."  گردید 
ــی   ــال ــه ارس ــام ــه و ن ــم ضــمــی

BCGEU   ضمیمه است . 
 

*** 
متن فـارسـی نـامـه  :  ضمیمه 

کارن کرتیس به رئیـس اتـحـادیـه  
ــتــی و خــدمــاتــی   کــارگــراان دول

 بریتیش کلمبیا 

 
ـیـس   ـیـس رئ نامه کـارن کـرت
ــخــش   ــخــش آزادی تشــکــل ب ب
دپارتمان بین المللی ای ال او بـه  
رئیس اتحادیه کارگران دولتـی و  
خدماتی بریتیش کلمبیا در مـورد  

 مرگ شاھرخ زمانی  
 

 خانم عزیز  
  ٢٠١٥ اکتبر    ٢٨ نامه مورخ  

شما را دریافت کـردم کـه در آن  
خواھان این ھستید که آی آل او  
روی تحقیقات بـی طـرفـانـه ای  
درمورد مـرگ شـاھـرخ زمـانـی  
ـران   فعـال کـارگـری در زنـدان ای

کند و خـواھـان آزادی  ی  پافشار 
ـران و   ھمه زندانی سیـاسـی در ای
احترام به حقوق پایه ای انسـانـی  

 . و آزادی تجمع گردد 
 

در این رابـطـه الزم اسـت بـه  
ـبـال   ـنـان دھـم کـه بـدن شما اطمـی

ـفـدراسـیـون   تقاضایی از جانب کـن
) ITUC( بین المللی کارگـری  

آی ال او باالفاصله دخـالـت کـرد  
و با مقامات ایران تماس گـرفـت  
و خــواھــان ایــن شــد کــه یــک  
بررسی مستقل در مـورد مـرگ  
ــرخ زمــانــی انــجــام شــود و   شــاھ
ـیـد و   ـر آزادی بـی ق ھمچنیـن ب
شرط و فوری فعـاالن کـارگـری  
ـتـھـای اتـحـادیـه   که بخاطر فعالی
ای بازداشت شده اند تاکید کـرد  
و خواھان لغو محکومتیھای آنھـا  
ـرای آنـھـا کـه   و درمان مناسب ب

 الزم دارند گردید 
 

 کارن کرتیس  
رئیس بخش آزادی تشکل آی ال  

 او  
 ٢٠١٥ نوامبر    ١١ 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی ٢٧۴اطالعیه شماره 
 

 آی ال او از پیگیری موضوع مرگ مشکوک شاھرخ زمانی خبر میدھد
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ــرگـونــه   ــیـت ھ ــرغـم مــمـنـوع ـی عـل
ــتــصــاب و تــجــمــع و تشــکــل   اع
کارگری، علیرغم سرکوب ھـمـه  
جانبه و سیستماتیک اعتراضـات  
ـرغـم   ـی و تجمعات کـارگـری، عـل
تاریخ جنایتکارانه رژیم اسـالمـی  
ـتـوانسـتـه   در مقابله با کارگران، ن
اند کـارگـران را خـانـه نشـیـن و  

ــنــد  ــن ــراضــات  .  مسـتــاصــل ک ــت اع

ـــت   ـی ـــعــ ـری، یـــک واق کـــارگــ
ـر در   ھـمـیــشـگـی و انــکـارنـاپــذی
جامعه است و در سال ھای اخیـر  
با گسترش اعتـصـابـات طـوالنـی  
مدت در مراکز بزرگ کارگری  

 .بوده ایم 
این اقدام حکومت را میتوان   

ـم را  .  و باید در ھم شـکـسـت  رژی
باید وادار بـه پـس گـرفـتـن ایـن  

کـارگـران  .  بخـشـنـامـه اش کـرد 
ــارزات   ــب ــه م ــق ــمــی ســاب ــی ــروش ــت پ
ـروشـیـمـی ھـای   ـت متحـدانـه در پ
ــز   ــی ــنــون ن ــر دارنــد و اک مــاھشــھ
میتوانند متحد و یـکـپـارچـه در  
مقابـل ایـن اقـدام سـرکـوبـگـرانـه  
بایستند و خـانـواده ھـای خـود و  
ـیـز بـه مـیـدان   کل مردم شھر را ن

ــیــاورنــد  حضــور خــانــواده ھــای  .  ب

کارگران پتروشیمی در تجـمـعـات  
اعتراضی تعیین کننده و حیـاتـی  

 .است 
 

ــگــر کــارگــران   از طــرف دی
. پتروشیمی را نباید تنھا گذاشـت 

اگر چه ھدف این بخشنامه ضـد  
کارگری در درجه اول کـارگـران  
معترض پتروشیمی است، امـا در  
ـلـه جـدی و در   صورت عدم مقاب
صورت موفقیت آن، ایـن شـرایـط  
را به کل طبقه کارگـر تـحـمـیـل  

 .خواھند کرد 
حزب کمونیـسـت کـارگـری،  
ـروشـیـمـی و خـانـواه   ـت کارگـران پ

ـقـه کـارگـر و   ھایشان و کل طـب
مردم آزاده را به اعتراض قاطعـانـه  
علیه این بخشنامه ضد کارگری  

تجمع کنید، مجامـع  . فرامیخواند 
ـیـد  ـرگـزار کـن . عمومی خود را ب

ـم   متحدانه این اقدام وقیحـانـه رژی
 .اسالمی را در ھم شکنید 

  
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 زنده باد آزادی، برابری،  
 حکومت کارگری 

 زنده باد جمھوری سوسیالیستی 
 حزب کمونیست کارگری 

 ،  ٢٠١٥ نوامبر    ٢٤ 
   ١٣٩٤ آذر   ٣  

 
 اطالعیه حزب کمونیست کارگری

 

 !اعتراض کارگران پتروشیمی ممنوع شد
 1 از صفحه 
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 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ـر    ٣١ به دنبال آتش سوزی در کنسرتی در بخارست در روز   ـب اکـت
نفر و آسیـب دیـدن شـدیـد    ٥٠ که منجر به کشته شدن بیش از    ٢٠١٥ 

ھـای وسـیـعـی در شـھـرھـای رومـانـی و    نفر شـد، تـوده   ٢٠٠ بیش از  
ـراض زدنـد و خـواھـان اسـتـعـفـای   بخصوص در بخارست دست به اعـت

ـبـا    شھردار را نمی .  نخست وزیر و شھردار بخارست شدند  ـری ـق دانم، امـا ت
ـر در ایـن آتـش سـوزی دسـتـی    به یقین می  توان گفت که نخست وزی

امـا در رومـانـی ھـم، مـثـل بسـیـاری از کشـورھـایـی کـه  . نداشته 
 اند، اعتراضات رئیس اصلی دولت را    مشکالت اجتماعی تلنبار شده 

اعتراضات کور : رومانی
 نتیجه نبود کدام عنصرند؟

ـرای دولـت از حـزب  .  نشانه گرفت   منتھا در مطالبه استعفای نخست وزیر و عدم قبول رئیس دیگـری ب
. ھمان نخست وزیر، مطالبه اصلی تظاھرات کنندگان افتادن ریاست پارلمان به فردی از حـزب مـخـالـف بـود 

ـنـد و او را    سال پیش بود که توده   ٢٦  ھای عاصی از دست دولت مستبد چائوشسکـو بـه خـیـابـانـھـا ریـخـت
ھـای عـاصـی کـه بـه    سئوال این است که عنصر غایب در این اعتراضات چیست؟ چرا توده . سرنگون کردند 

شود، مطالباتشان به برسرکار آوردن کسانی مثل ھـمـان چـائـوشـسـکـو    آیند و خشمشان جاری می   خیابان می 
محدود می شود؟ چائوشسکو را سرنگون کردند و رھبرانی را سر کار آوردند که امروز خواھـان سـرنـگـونـی  

 !آنھا شده اند، اما می خواھند قدرت را به دست ھمان رھبران، از حزب دیگری بسپارند 
ـر فسـاد  .  به نظر من آن عنصر غایب، حزبی با پالتفرم و آلترناتیو دیگری است  ـنـھـا ب آلترناتیوی که نـه ت

 .گذارد، بلکه نطقه عزیمتش رفاه و رفع تبعیض باشد   نقطه پایانی می 

ـیـسـت    ١٩٩١ نوامبر    ٣٠  اطالعیه اعـالم مـوجـودیـت حـزب کـمـون
ـیـا  .  کارگری که توسط منصور حکمت نوشته شده بود، منتشر شد  دن

از آن روز تا به امروز فراز و نشیبھای فراوانی را پشـت سـر گـذاشـتـه  
ــیـسـت کــارگـری درسـت در دوره .  اسـت  ای اعــالم    امـا حــزب کـمـون

موجودیت کرد که موجی از قھقرا دنیا را فراگرفته بـود و امـیـد بـه  
ـر رسـیـده بـود  ـیـسـت  !  زندگی و رھائی بـه مـرز صـف بـا حـزب کـمـون

. کارگری امید به اینکه آن دوره سیاه نیز خـواھـد گـذشـت، زنـده شـد 
امید به اینکه جامعه باز ھم مبارزه طبقاتی را آشکارا از سـر خـواھـد  

 . با این حزب بار دیگر رجوع به طبقه کارگر رو آمد . گرفت، زنده شد 
ـرو شـدن   ـتـظـار روب حزب کمونیست کارگری اما صـرفـا حـزب ان
کارگر و سرمایه دار در آینده ای نـامـعـلـوم و در فـالن کـارخـانـه و  

حزبی است که ھمین امـروز اگـر کسـی را در فـالن  . مزرعه نیست 
حزبی اسـت  .  کند   گوشه از دنیا مورد ستم قرار داده باشند، دخالت می 

که در مبارزه ھر روزه کارگر برای افزایش دستمزد، و مـبـارزه زنـانـی  
ـم دارد  ـی ـق . که برای لغو حجاب اجباری تالش می کنند، دخالت مست

حزبی است که در دل زندانھا امید آزادی زنانی است که به سنگـسـار  
ـنـد و  .  محکوم شده اند  ـر چـوبـه دارھسـت امید کسـانـی اسـت کـه زی

 ! خواھند زنده بمانند   می 
اگر فردا سر این حزب را ببرند یک بـالئـی  : " بقول منصور حکمت 

اگر حزب کمونیست کـارگـری  . سر زندگی شما میآید، مطمئن باشید 
ـرای شـمـا   ـفـاقـی ب را فردا تعطیل کنند توی کـوچـه شـمـا یـک ات

آنـوقـت  .  آنوقت ایرانی باید خودش را با مصدق تـعـریـف کـنـد .  میافتد 
ایرانی باید خودش را با داریوش ھمایـون تـعـریـف کـنـد، آنـوقـت بـایـد  
ـرمـه   ـرود در مـطـبـخ ق بگوئیم فرھنگ بومی ما میگوید زن بـایـد ب
سبزی درست کند و چه غذای جالبی است داریم میخوریم چون مـال  

آنوقت میشود پذیرفت خـانـواده اسـالمـی بـایـد خـودش  !  خودمان است 
 ."اش چه میپوشد   تصمیم بگیرد که بچه 

 ! حزب کمونیست کارگری، حزب امیدھاست 

 !نوامبر ٣٠آن 

و سـالـن    KCTU،  " ھای کارگری کـره جـنـوبـی   کنفدراسیون اتحادیه " حمله پلیس کره جنوبی به دفاتر  
ـتـه   کنفرانس مطبوعاتی رئیس این کنفدراسیون، از خبرھای مھم مربوط به اعتراضات کارگری یکی دو ھـف

ـیـکـارسـازی . گذشته بوده است  ھـای وسـیـع و عـدم    دولت کره جنوبی در صدد تصویب قوانینی اسـت کـه ب
در اعتراض به این اصالحات، کنفدراسیـون مـزبـور ھـم ھـمـراه بـا  .  کند   امنیت شغلی کارگران را تسھیل می 

نوامبر دست به یک راھپیمائی گسترده زدند که یکی از بزرگترین اعتراضـات چـنـد    ١٤ ھای مردم روز    توده 
ھـای    ھایش را برای دستگیری رئیس کنفدارسـیـون اتـحـادیـه   ای از پلیس   دولت کره گله . سال اخیر در کره بوده 

فرستد که با مقاومت کارگران روبرو شد و وی ھـم اکـنـون در    کارگری به محل کنفرانس مطبوعاتی می 
ـر    ٢١ پلیس کره جنوبی روز  . ھا پناھنده شده است   یکی از معابد بودائی  نوامبر و در ادامه حمـالتـش بـه دفـات
ـر، مـدارک و دیـگـر امـوال ایـن    ٨ کنفدراسیون مزبور، به   دفتر دیگر این کنفدراسیون حمله کرد و کامپیـوت

 . کنفدراسیون را مصادره کرده است 
اینجـا ھـم اگـر کسـی خـارج از  . کره جنوبی از ھر جھتی از کشورھای نمونه و موفق دمکراسی است 

اجازه دولت و قوانین دولتی دست به اعتراض بزند، حال این اعتراض ھر چقدر بقول خـودشـان مسـالـمـت آمـیـز  
فـقـط در چـھـارچـوب سـود سـرمـایـه  "  حقوق کارگر " در این سیستم ھم  . شود   ھم باشد، با سرکوب روبرو می 

 !دھد   معنا می 

برخورد دولت نمونه دمکراسی به : کره جنوبی
 اتحادیه ھای کارگری

ھای خبری پخش شد که قبـل از    در رسانه "  ایرفرانس " خبری از اعتراض کارگران    ٢٠١٥ اوایل ماه اکتبر  
ـران شـرکـت فـوق را   آنکه اعتراض کارگران را برجسته کند، عکس کتک خـوردن یـکـی دو تـن از مـدی

انجـامـیـد  "  ایرفرانس "گرچه خشم جاری کارگران که به پاره کردن لباس دو مدیر شرکت  . برجسته کرده بودند 
بخشی از اعتراض کارگران بود؛ با این حال می گویم که اعتراض کارگران را برجسته نـکـرده بـودنـد، چـرا  
ـنـد، امـا فـقـط زمـانـی کـه فـکـر   که روزانه صدھا اعتراض مھم کارگری در سراسر جھان در جریـان ھسـت

ـیـه    کنند می   ای که خود فکر می   توانند با نشان دادن جنبه   کنند می   می  ـر عـل توانند افـکـار عـمـومـی را ب
ـرسـنـل    مدیران فوق در جلسه . کنند   کارگران بشورانند، خبری از اعتراض کارگران را منعکس می  ای که با پ

ـر از    ٢٩٠٠ طرح بیکـار کـردن  "  محترمانه "خواستند    داشتند می " ایرفرانس "و اعضای سندیکای ث ژ ت   ـف ن
ـبـایـش سـودده    آنھا را برایشان توضیح بدھند که چگونه با این طرح می  خواھند این شرکت را در رقابت با رق

کـنـد کـه    در گزارش مربوط به این خبر، به چند خبر دیگر اشاره می   bloomberg.comسایت  ! نگه دارند 
اخیرا کارگران در فرانسه و در اعتراض به تھدید زندگی خود از سوی مدیریت، دست بـه اعـمـال مشـابـھـی  

 .زده اند 
سرتیر اخبار شده بود؛ اما مگر مدیریتش رفته بود خبر افـزایـش دسـتـمـزد  "  ایرفرانس "کارگران  " خشم "خبر  

ـرای دفـاع از  !  و رفاه و بیمه بھتر را به کارگران مژده بدھد؟  کارگران، که ھیچ پوشش حمایتـی دیـگـری ب
ـرنـد  . جان و مال خود نمی بینند، مجبورند کاری بکنند و جلوی حمله لجام گسیخته مدیریت وحشی را بـگـی

دولتھا یکی پس از دیگری قوانینی وضع می کنند که بیکاری و به گرو گرفته شدن زنـدگـی کـارگـران  
ـران مـزبـور خشـونـت بـود؛ امـا مـن ایـن  .  را برای مدیریت ساده و ساده تر بکنند  قبول دارم که حمله به مـدی

ـیـسـش بـاشـد و  "  خشونتی ! " خشونت را تقبیح نمی کنم  ـل که برای دفاع از خود است، چه در مقابل دولت و پ
 .چه در مقابل مدیریت بیکار کننده، ھمیشه مشروع است 

 کارگران" خشونت"خشم و 
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ـیـس کـل   ولی الله سـیـف رئ
بانک مرکزی در باره باال رفـتـن  
ـتـه اسـت  ـیـمـت دالرگـف : روزانه ق

ـیـل   .گرانی دالر طبیعـی اسـت  دل
ـقـاضـاھـای   این گرانی افـزایـش ت

وی در ادامـه  . فصلی می باشد 
پیرامون اقدامات و سـیـاسـتـھـای  

ـرای   ـیـت  " بانک مـرکـزی ب ـب ـث ت
ـیـش  "  قیمت ھا  بویژه دالر مدتی پ

ــتــه بــود  ــیــاســت  بــانــک  :  گـف س
مرکزی وطبعا دولت تک نرخـی  

امـا تــا  .  کـردن دالر مـی بـاشـد 
رسید ن به آنجا باید تحریمھا لـغـو  
شود و زمینه ھا و اقدامـاتـی در  
جھت گسترش منـاسـبـات پـولـی  
ـیـایـد تـا ایـن   بین المللی پـدیـد ب
سیاست عملی گشـتـه و شـاھـد  

 . نرخ ھای یکسان ارز باشیم 
الزم به توضیح است در حـال  

ـتـی بـاالی     ٣٧٠٠ حاضر دالردول
ــد  ــاش ــی ب ــومــان م دالر آزاد  .  ت

 .تومان معامله میشود   ٣٧٨٤ 
این سخنان سـیـف در اسـاس   
توجیه سیـاسـت رسـمـی دولـت و  
ــرکــزی در بــاال نــگــه   بـانــک م
ـیـمـت دالر مـی بـاشـد  . داشتن ق

دالر فروشی و قبضه کردن بـازار  
عرضه و تقاضای دالر در دسـت  
باندھای دولتی، یـک سـیـاسـت  
رسمی پولی و مـالـی حـکـومـت  
ـیـاردھـا   ـل می باشد که روزانه مـی

 .تومان سود گیرشان می آید 
ــرانــی دالر   ــرات گ ــی امــا تــاث
برھزینه ھای زندگی کارگـران و  
ــردم چــه مــی بــاشــد؟ رابــطــه   م
ـر بـا افـزایـش   گرانـی ھـای اخـی

 قیمت دالر چه می باشد؟  
ـر بـا   رابطه گرانی ھـای اخـی
ــیـمــت دالر چـه مــی   افـزایــش ق

دولتـی    ٣٥٠٠ باشد؟با دالر باالی  
ـر سـر    ٣٧٠٠ وباالی   دالر آزاد ب

قدرت خرید کـارگـران چـه آمـده  
 است؟ 

ــجــه بــالفصــل و   ــی ــت یــک ن
ـیـمـت دالر   فوری گـران کـردن ق

ـیـمـتـھـا و   توسط دولت، افزایش ق
گرانی کاالھـای اسـاسـی مـورد  

ــاشــد  در  .  مصــرف مــردم مــی ب
ـبـا   ـری حالیکه دستمزد سالھاست تق
منجمد شده اند حتی با احتسـاب  
ـرف   ـــورم اعـــالم شـــده از طــ ت
حکومت، افزایش قیمت دالر سیر  

ـیـجـه ایـن  . صعودی داشته است  نت
ــت گــرانــی ھــای   ــاســت دول ــی س
سرسام آور کاالھای اساسی مـی  

دولت و بانک مـرکـزی و  .  باشد 
ارگانھای حکومتـی در تـوجـیـه  
ــن گــرانـــی ھـــای   ــش ای ــزای اف

از آنجا کـه واردات بـا  : میگویند 
ـیـمـت دالر آزاد   دالر می باشد وق
در بازار ارزھای منطقه مـدام در  
حال افزایش است، طبیـعـی اسـت  
ـر خـودش را   ـی که این افزایش تاث
در گران شدن کاالھای مصرفـی  

ـیـعـی  . نشان بدھد  این یـعـنـی طـب
جلوه دادن گرانی ھـا  و تـوجـیـه  
ـقـش مـخـربـش در   بی شـرمـانـه ن
ــرده   افـزایــش گــرانـی ھــای روزم

 .کاالھای اساسی 
ــدگــان چــه   ــن ــن وارد کــن ای
کسانی ھستند؟ پاسخ ایـن سـوال  

ــود  .  ھــم روشــن اســت  ــت خ دول
ــنــده  و   ــن ــریــن وارد ک بــزرگ ت
عرضه کننده کاالھـای اسـاسـی  

ـــد  ـــاش ـــی ب ـــاد  .  م ـــھ وزارت ج
سازندگی، بارزگانی، صـنـعـت و  
ــراه دھــھــا ارگــان   مــعــدن بــه ھــم

ـیـت در   حکومتی مشـغـول فـعـال
 .عرصه پرسود واردات می باشند 

ــی    ــا دالر دولــت ــدھ ــان ــن ب ای
ـنـد  . وارداتی را دریـافـت مـیـکـن

ــده و وارد مــی   ــارا خــری کــاالھ
تفاوت قیـمـت دالر در ایـن  . کنند 

تـومـاان    ١٢٠٠ پروسه رقمی باال  
به عبارتی کاالھا را  .  اعالم شده 

بادالر دولتی وارد می کنند وبـه  
تـومـان    ٣٠٠٠ قیمت دالر باالی  

ــنــد  ــروش و  .  در بــازار آزاد مــی ف
ــع پــرســود   ــب ــجــا یــک مــن ایــن
ـتـی در بـخــش   قـاچـاقـچـیـان دول

 .واردات کل حکومت می باشد 
خود حکومت مـیـگـویـد کـه  

ـرات  " در این پروسـه شـاھـد   ـی تـغـی
ــی  ــت ــم ــی درصــدی    ٣٤ بــاالی  "  ق
در قدم بعدی دولـت و  ! دالرھستیم 

ـنـده کـاالھـای   باندھای وارد کـن
ـر   اساسی قیمت این کـاالھـا را ب
اساس قیـمـت دالر در بـازار آزاد  
تعیین کـرده و بـه بـازار عـرضـه  

یعنی باال بردن و بـاال  .  می کنند 
ـیـمـت کـاالھــای   نـگـه داشـتـن ق
اساسی توسط دولت و بانـدھـایـش  
ـیـمـت دالر و   با توجیه افزایـش ق

ـنـه ھـای واردات  در  . افزایش ھـزی
این بخش ھم دولت بیشترین سـود  
را از قبل گـرانـی ھـا بـه جـیـب  

یـــک بـــازار ھـــزاران  .  مــیـــزنـــد 
ـبـل   میلیـاردی سـود روزانـه از ق
ـیـمـت کـاالھـای   گرانـی مـدام ق

 .اساسی  
ــمــزدھــای   ــت ــم بــه دس ــردی ــرگ ب
کارگران و تاثیـرات گـرانـی دالر  

ـر قـدرت    ٣٧٠٠ بـاالی   تـومـان ب
دستمزد کارگـران  .  خرید کارگران 

ــومــان اســت   ٧١٢  ــورم  . ھــزار ت ت
  ٣٤ کاالھای اساسی رقمی بیـن  

ــتــصــاددانــان    ٦٧ تـا   درصــد را اق
مـیـزان  .  حکومتی اعالم کرده اند 

ـر از   واقعی گرانی ھا بسیار بیشت

بر اسـاس ایـن  .  این ھا می باشد 
ــمــزد و   ــی دســت ارقــام حــکــومــت
افزایش قیمـت دالر،قـدرت خـریـد  
کارگران  نسبت به سال گذاشـتـه  

درصـد کـاھـش    ٣٠ نزدیک بـه  
ــیــدا کــرده  ــقــطــع  .  پ ــیــن م در ھــم

زمانی قیمت کـاالھـای اسـاسـی  
ـر،   ـی ـن ـرنـج،کـره،پ نظیر نان، روغن، ب
ــنــی و   ــی ــیــب زم ــم مــرغ، س تــخ
گوشت، بر اسـاس اعـالم مـرکـز  

  ١٣ آمار رژیم افزایش قیمتی بین  
یعنی از  .  درصد داشته اند   ٢٣ تا  

ھزار تـومـانـی کـه    ٧١٢ دستمزد  
کارگران برای ھزینه یک مـاھـه  
خود دارند باید درصد بیشتری تـا  

ــن    ٢٠  ــامــی درصــد را بــرای ت
نزدیک  .  نیازھایشان ھزینه بکنند 

ـرای   به یک سوم این دسـتـمـزد ب
ـنـه خـورد و خـوراک   تامین ھـزی

ـلـغـی حـدود  .  ھزینه مـیـشـود  مـب
در ردیف  .  تومان در ماه   ھزار ٣٠٠ 

اول ھزینه ھـای کـارگـران اجـاره  

ـرار دارد کـه   خانـه و مسـکـن ق
بیش از نصف دستمزدھـا را مـی  

ردیف دوم خـوراکـی ھـا و  .  بلعد 
ردیف سوم سایر ھزینه از حـمـل و  
ـریـح   ـف نقل، آموزش گـرفـتـه تـا ت

 ...و 
بنابر ایـن انـعـکـاس افـزایـش  
ـیـمـت کـاالھـای   قیمت دالر در ق
ــه ھــر روزه گــران   ــی ک ــاس اس
ــه نصــف   ــزدیــک ب ــد ن ــشــون ــی م
ــتــمــزد کــارگــران را بــه خــود   دس

در مـقـایسـه  .  اختصاص مـیـدھـد 
افزایش قیـمـت دالر، بـاال رفـتـن  
تـورم کــاالھـای اسـاســی قــدرت  

درصـد    ٤٠ خرید کارگران بیش از  
نسبت بـه سـال گـذشـتـه سـقـوط  

در ھمین حـال بـخـش  .  کرده است 
ھایی از حکومتی ھا مدتھـاسـت  

درصـد    ٨٠ اعالم کرده انـد کـه  
کارگران و حقوق بگیران زیر خـط  

ـر  .  فقر زندگی می کنند  خط فـق
ـرای خـانـوار چـھـار   حکومـتـی ب

ـیـون    ٣ تا    ٢ نفری رقمی بین   ـل مـی
. تومان در ماه اعـالم شـده اسـت 

حاال گرانی قیمت دالر و تاثیـرات  
ــریــد و   ــر کــاھــش قــدرت خ آن ب
دستمزدھای  کـارگـران را بـاھـم  
ـرات   ـی حساب کنید کـه چـه تـاث
اسفناکی بر زندگی کـارگـران و  

 .مردم گذاشته است 
ــه اســت  ــاجــع ــک ف ــن ی . ای

مسئول این فاجعه کل حـکـومـت  
و سـیـاسـتـھـای پـولـی و مـالـی  

 .دولت می باشد 
در کنار تحمیل این زنـدگـی  
چندین برابر زیر خط فقر بر گـرده  
کارگران، رئیس بانک مـرکـزی  
ــرانــی دالر را   دولــت روحــانــی گ

مـی دانـد ووعـده سـر  "  طبیـعـی " 
گـران کـردن دالر  .  خرمن میدھـد 

ــرمــایــه داران   ـرای حــکــومــت س ب
ـیـارد   ـل سودھـای دھـھـا ھـزار مـی

ـبـال دارد  در کـنـار  .  تومانـی بـدن
ـر   ـراب تحمیل دستمزدھای چندین ب

 !تاثیرات گرانی دالر بر زندگی کارگران
  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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عدم پرداخت دستمزدھا بـوده و آن  
ــنــده احــکــام و   ــن کــدام صــادر ک
ـر نـدارد   بخشنامه ھاست کـه خـب
عدم پرداخت به موقع دسـتـمـزدھـا  
در ایران دیگـر بـه یـک فـاکـت  
ـبـدیــل شــده   زنـدگـی کـارگـران ت

 است؟ 
ــھــا را   ــمــه ایــن کــارگــران ھ

انـد    دانند و به تجربـه دریـافـتـه   می 
که قدرتشان در تشکل و اتـحـاد  
ـراضـی   است، دست به اقـدام اعـت

ــد  ــه مــی زنــن ــحــدان ــچ  .  مــت ھــی
بخشـنـامـه ای ھـم نـمـی تـوانـد  
کارگر گرسنه ای را کـه روزانـه  
ـرار مـی   مورد اجـحـاف و زور ق
گیرد از اعتصاب و اعتـراض بـاز  

ـــه  .  دارد  ـرب ـران بـــه تـــجــ کـــارگــ
اند که تنھا زمانی حـقـوق    دریافته 

شان توسط کارفرمایـان    توافق شده 
شـود    و دولت به آنھا پرداخـت مـی 

ــتــه   ــراض دس ــت کــه دســت بــه اع
ـنـد  ـراض را  .  جمعی بـزن کـه اعـت

ادامه بدھـنـد و تشـکـل خـود را  
 .ایجاد کنند 

 
ھای  حکمت صدور بخشنامه

 تھدیدی تازه

ـنـد سـه و آخـر بـخـشـنـامــه   ب
تجمع و اخالل در نظـم  : " گوید   می 

ـروشـیـمـی خـالف    شرکت  ـت ھای پ
ـررات اسـت و طـبـق   قانون و مـق
قانون برخورد قضـایـی بـه عـمـل  

کـارگـرانـی کـه بـه  . ...  آید   می 
ـراض   حقوق و مـزایـای خـود اعـت

ھا    دارند با ارائه فیش مطالبات آن 
ـری خـواھـد شـد، از ایـن    پـی  گـی

تاریخ با ھرگونه تجمع غیرقانونی  
ھا، برخورد    و اخالل در نظم شرکت 

 ." خواھد شد 
اگر زبان تـھـدیـد و سـرکـوب  
کاربردی داشت، حـتـمـا مـردم و  
ــریــن   ــرت ــربــزی ــران از س کـارگــران ای

کارگران  .  بودند   مردمان جھان می 
ھای خوزستان با وجـود    پتروشیمی 

ــامــه   ــخــشــن ــون و ب ــان ــا ق صــدھ
ــان اعــتــراض   ــی چــن ــیــن ــچــن ــن ای
ـردنـد کـه   قدرتمندی را به پیش ب
ھمه عوامل ریز و درشت رژیم را  
به دست و پـا انـداخـت و قـول و  
وعده دادند که ھر چه کـارگـران  

. خواھند را اجرا خواھند کـرد   می 
ـتـن "  از این تاریخ " ظاھرا با   ھـا    گـف

خواھند بگویند کـه آن زمـان    می 
امـا چـه چـیـزی  !  گذشته اسـت 

ـیـات   ـم بـا ادب عوض شده که رژی
به بعد با کـارگـران  "  از این تاریخ " 

خـواھـنـد    زنـد؟ آیـا مـی   حرف می 
ای که بـخـاطـر    وزیر کار امنیتی 

قاطعیتش در سرکوب دسـتـچـیـن  
شد را به رخ کارگران بـکـشـنـد؟  

ــنــد کــه    آیـا مــی  خــواھـنــد بــگـوی
گـذاران    خواھیم خیال سـرمـایـه   می 

داننـد    احتمالی خارجی را که می 

ایران برای سرمایه گـذاری جـای  
 امنی نیست، راحت کنند؟  

برای کارگرانی که مـجـبـور  
ـنـد،    شده  ـراض بـزن اند دست به اعـت

ـنـھـا پشـیـزی ھـم   ھیچکدام از ای
اگـر بـا دسـتـمـزد  .  اھمیـت نـدارد 

ـر   ــ ـــدگـــی کـــارگ ـــی زن ـل ــ ـــع ف
گذشت، اگر دستمزدھایش را    می 

کردند، اگـر    سر موقع پرداخت می 

ـرخـورد نـمـی   با تبعـیـض بـه او ب
کردند، لـزومـی نـداشـت کـه بـه  
ـیـایـد و دسـت در دسـت   خیابان ب
ـراض و اعـتـصـاب   ھمکارش اعـت

کارگر از این موقعـیـت بـه  . کند 
تنگ آمده و بیزار شـده اسـت و  
مصمم است تـا احـقـاق حـقـوقـش  

ـرنـدارد  ـراض ب ـم  .  دست از اعـت رژی
 !جمھوری اسالمی این را بداند 

 

 "!اعتصاب ممنوع"
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ـر دوش   کردن بار بحران بیکاری ب
کارگران مھاجر افغانـی، آنـان را  
گوشت دم توپ نکنند، دست بـه  
تبلیغات نژادپرستانه بر علیـه آنـان  
نزنند و یا ھر از چند گـاھـی بـا  

ھـای کـار، بـا    یورش به مـحـیـط 
ـر آنـان را روانـه   ـی توھیـن و تـحـق

 «...مرزھا ننمایند 
ــاد رســا و حــق  ــری خــواھــی    ف

ھا پشت حاکـمـان    زاده   پیگیر عظیم 
ــرزه   جـمـھــوری اســالمـی را بــه ل

ــا  .  آورد   در  ــد ت ــاچــار شــدن ــان ن آن
ھای دروغیـن را بـه ایـن    برچسب 

ـران نسـبـت   فرزند گرامی خلـق ای
ـیـه وی  .  دھند  ادعای مسخره عل

ــیــت  « ایــن بــود کــه گــویــا   ــن ام
را به خطر انداخـتـه اسـت،      » ملی 

اتھامی کـه تـمـامـی حـاکـمـان  

ـر      مستبد در ھر گـوشـه  ـیـا ب ی دن
ــواه   ــخ ــای آزادی افــراد و نــیــروھ

ـم .  زنند   می  زاده    اما در واقـع عـظـی
ـیـت و   امنیت ملی نه بلـکـه امـن

ھـای    منافـع یـک مشـت انسـان 
خـوار و فـاسـد را بـه خـطـر    مفت 

ـلـی  ـی ھـایـی کـه    انداخته بود، طـف
ــیــون   ســال  ــل ــی ــرگــرده م ھــا    ھــاســت ب
ی ایرانی و افغانی سوار انـد    توده 

آور را نصـیـب    و سودھای سـرسـام 
 .شوند   می 

ـــگـــی  » ـت ـــســ ـب ــ ـــم ـــزب ھ ح
ـیـکـه مـراتـب    » افغانستان  در حـال

عمیق تحسین و احترامـش را بـه  
ــیـت  ــر    فـعــال ــف ــبــارزات جــع ھــا و م

دارد، زنـدانـی    زاده ابراز مـی   عظیم 
شدن وی را محکوم کـرده و بـه  
ـبـد اسـالمـی   حاکمان رژیم مسـت

ـریـن مـی  ـف مـا از  .  فـرسـتـد   ایران ن
ــان   ــی تــمــامــی کــارگــران و زنــدان

ـم    سیاسی در کشتارگـاه  ھـای رژی
ــا تــمــام وجــود   ــران ب ــنــش ای ددم
حمـایـت نـمـوده خـواھـان رھـایـی  

 .باشیم   فوری آنان می 
ما بـه دوسـتـان و ھـمـرزمـان  
ــاھــم درد   ــه ب ــود ک ــی خ ایــران

ـم    مشترک داریم ندا سر مـی  دھـی
که مردمـان کشـورھـای مـا در  
ـریـن و   ـریـن، فـاسـدت گرو سـفـاکـت

ـر    ترین گروه   مرتجع  ھای زمـان گـی
ـرای نـجـات و      مانده اند،  بیایید ب

ــرزاد   رھـایــی آنـان بــه سـبــک ف
ھولی، سـتـار    کمانگر، شیرین علم 

بھشتی، علی حـیـدریـان، فـرھـاد  
ــان،   ــی، مــھــدی اســالمــی ــل وکــی

ھا مبـارز از    شاھرخ زمانی و صد 
ــان  ــگــر ایــران و    ج ــه دی ــذشــت گ

جـز مـبـارزه و  .  افغانستان برزمیـم 
ـرای کسـب   خـودگـذری راھـی ب

 .حقوق و آزادی وجود ندارد 

افغانستان در محکومیت      اطالعیه حزب ھمبستگی 
 .حکم شش سال زندان برای جعفر عظیم زاده 

  2از صفحه  
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براساس آمـار سـازمـان پـزشـکـی  
قانونی طی سـه مـاھـه نـخـسـت  

کـارگـر در حـوادث    ٣٥٢ امسال  
مربوط به کـار جـان خـود را از  

  .دست دادند 
ناامنی محـیـط کـار بـا مـرگ  

ـر در ســـه مـــاه   ٣٥٢  کـــارگــ
) فروردین، اردیبـھـشـت و خـردار ( 

ـرخـورد دولـت و   فاجعه انسـانـی ب
 .کارفرماھا را رونمایی میکند 

ایلنا و خـانـه کـارگـری ھـا،  
ــنــد؛   ــیــگــوی ــا  " م ــرمــایــان ب کــارف

محاسبه ضـریـب سـود و درآمـد  
ھا، ھراز گاھـی ایـن    خود از پروژه 

امکانات را برای کارگران فراھـم  
ـتـمـان  ".  کننـد   نمی  ـنـھـا بـا گـف ای

مـیـخـواھـنـد بـدروغ  "  ھرازگاھـی " 
ـنـد کـه مـرگ     ٣٥٢ اعالم کـن

ـلـت   کارگر در ظرف سه مـاه غـف

 .ھای موردی کارفرماھا است 
نــاامــنــی مــحــیــط کــار در  
ــریــک و   ــری، فــاب ــراکــزکــارگ م
کــارخــانــه ھــا در نــظــام تــحــت  
حـاکــمـیــت جـمــھــوری اســالمــی  

ـران  .  سابقه ای طوالنی دارد  در ای
ھـا و    نیز براساس آخـریـن گـزارش 

تحقیقات انـجـام شـده دسـت کـم  
ھـزار حــادثــه    ٢٠ سـاالنــه حـدود  

افتد کـه    ناشی از کار اتفاق می 
ھـزار    ١٥ از این تعداد نزدیک به  

ـرای   حادثه در بخش ساختمانـی ب
کارگران ایـن صـنـعـت بـه وقـوع  

در فاصـلـه سـالـھـای  .  پیوندد   می 
ـیـش از  ١٣٩٣ تا سـال    ١٣٨٣  ، ب

ھزار نفر در حوادث کار جـان    ١٢ 
در سـال  .  خود را ازدست داده انـد 

ـر در    ٤ ٩٩ یک ھـزار و    ٩٣  ـف ن
حواد ث ناشی از کار جان خود را  

ــد  ــت دادن ــن رقــم در  .  از دس ای
ـیـش از آن   (مقایسه با یکسال پ

مـورد    ٤ ١٧٩ با افزایـش  )  ١٣٩٢ 
  ١١ مرگ کارگران ، افـزایشـی  

 .درصدی را نشان می دھد 
محیط کار مـحـیـطـی اسـت  
که کارگر بخش اعظـم زنـدگـی  

ـفـس  .  اش را در آن مـیـگـذارنـد  ن
ـبـایـد   زندگی کردن کـه دیـگـر ن
ـرنـامـه   برای کسی خطرات فوق ب

مـحـیـط کـار بـایـد  .  داشته باشد 
ــیــزی   ــم و تـم جـای امـن و ســاـل

ــد  ــاش ــا  .  ب ــاھ ــارفــرم ــت و ک دول
موظفند این سطح از زنـدگـی در  

 .محیط کار را تامین کنند 
ــزرگــی از   ــخــش ب مــعــادن ب
نیروی کار را بـخـود اخـتـصـاص  

ــت  ــزان مــرگ و  .  داده اس ـی مــ
ــر   ــیــن در مــعــادن در اث مصــدوم

ــط کــار آمــارو   ــی مــحــی نــاامــن
ارقامی باال را بـخـود اخـتـصـاص  

 .میدھد 
استادندار شدن محیط ایمنی،  
بھداشت، مدت و سـاعـات کـار،  
ـقـل در مـعـادن،   وسائل حمـل و ن
امکانات ورود به عـمـق مـعـادن،  
باال بودن استانداردھای تنفسی و  
روشنایی، امکانات نجات فـوری  
و کمک ھای اولیه بخش ھـای  
ثابت از تامین و تضمیـن ایـمـنـی  

 .محیط کار در معادن ھستند 
دولت و کارفرماھـا بـا طـرح  
ـــاضـــت کشـــی   ـرک ری ــ ـت مشــ
اقتصادی، مقید کردن کـارگـران  
ــیــن و   در مــحــیــط کــار بــا قــوان
ـری   مقرارتی که سود آوری بیشـت
را ایجاد کند، مسببین اصلی نـا  
امـنــی مـحــیــط کـار و مــرگ  

 .کارگران ھستند 
کـارگـر در سـه    ٣٥٢ مرگ  

فروردین، اردیبھشت و خـرداد  ( ماه 
عمال بمـعـنـی جـنـگ  ) ١٣٩٤ در 

نظام اسالمی و کارفرماھا، علیه  
. بخش مشخصی از جامعه اسـت 

 !علیه طبقه کارگ 
تضمین ایمـنـی و بـھـداشـت  "

ـیـل مـخـاطـرات   محیط کار و تقل
کار به حداقل ممکن، بدون ھیـچ  
ــفــاده از   ــت صــرفــه جــویــی، بــا اس
ــیــالت و   ــریــن تســھ ــه ت ــت ــشــرف ــی پ
امکانات مورد استفاده در سـطـح  

نظارت و معاینه پـزشـکـی  .  جھان 
ــر مــخــاطــرات و   ــراب ــظــم در ب ــن م
بیماری ھای حرفه ای و نـاشـی  
از کار، توسط مـراجـع پـزشـکـی  
ـنـه   مستقل از کارفـرمـا، بـه ھـزی

 ".کارفرمایان و دولت 
بیمـه کـامـل کـارگـران در  "

مقابل صدمات و خسارات ناشـی  
از کار، اعم از اینکه در مـحـیـط  
کار و یا خارج آن رخ دھد و بدون  
ـبـات   ـیـازی بـه اث اینکه کارگر ن
ـریـت   قصور کـارفـرمـا و یـا مـدی

ــه بــاشــد  ــت ــقــوق  .  داش ــرداخــت ح پ
کامل بازنشستگی به کارگرانی  
که در نتیجه صدمات نـاشـی از  
کار تـوانـایـی کـار کـردن را از  

 ."دست میدھند 
ـرای   دولت و کارفرماھا باید ب
ـنـه   تامین ایمنی محیط کار ھـزی
ـنـد،   ھای باالیـی را تـحـمـل کـن
امری کـه از تـن دادن بـه آنـھـا  

 .خودداری میکنند 
ـیـن   ـرای پـای فاکـتـور مـھـم ب
ــزان حــوادث کــارو نــا   ــی آوردن م
ـراض   امنی محیط کار، حق اعـت
ــدن از کــار در   و دســت کشــی
زمانی است که کارگر احسـاس  
کند استانداردھای ایمنی محیـط  
کار رعایت نشده اند، و کارفرمـا  
باید موظف باشد به این اعتـراض  
ترتبیب اثر دھـد، امـری کـه در  
محـیـطـھـای کـار بـخـاطـر سـود  
کارفرما و به پشـتـوانـه حـمـایـت  
دولت و قوانین از کارفرما ھـیـچ  

 .وقت رعایت نمی شود 

 در حاشیه اخبار کارگری

 کارگر در سه ماه ٣٥٢ناامنی محیط کار و مرگ 
 نسان نودینیان   

 

 

زیر خط فقر بر کـارگـران، شـاھـد  
افزایش روزانه درآمـدھـای دولـت  
سرمایه داران از قبل این سیاستھا  

ـرای  .  ھستیم  وعـده ایـن جـنـاب ب
لغو تحریمھا و آمـدن دالر تـک  
نرخی در آینده ای دور،توجیه بـی  

شرمانه دیگر حـکـومـت و دولـت  
برای سازماندھی و مدیریت آتـی  
گرانی ھای سرسام آور و تحمـیـل  
ـر   ـر ب ـیـشـت فقر وفالکت باز ھـم ب
گرده کارگران ، این بـار بـه اسـم  
ــمــت دالر در   ــی رمــز افــزایــش ق

بازارھای جھانـی و دالر آزاد در  
دالر تک نرخـی  .  ایران می باشد 

بیاید یا نیاید، تحریمھا لغو بشـود  
یا نشود، فرقی در ایـن واقـعـیـت  
ـیـف   نمی کند که کل نـظـام کـث
اسالمی  با اجرای سـیـاسـتـھـای  

ریاضت کشی اقتصادی، تحمیـل  
دستمزدھای ناچیز بـه کـارگـران،  
افزایش گرانـی ھـا، مـدتـھـاسـت  
ـقـه   جنگی تمام عـیـار را بـه طـب
کارگرو مردم حقوق بگیر تحمیـل  

ــا و  .  کــرده اســت  جــنــگ  بــق
ــدگــی  جــنــگ کــارگــران و  !  زن

ـر   ـراب اکثریت عظیم مردم ایران در ب
یک اقلیت مفـت خـور و دزد و  
. قاتل و سرمـایـه داران اسـالمـی 

ــن   دولــت روحــانــی آغــاز گــر ای
ـروز آن   ـی جنگ بـوده و الـزامـا پ

کـارگـران و مـردم  .  نخواھـد بـود 
برای به عقب راندن و به شکسـت  
کشاندن این سیاست ھا چاره ای  
جز مـبـارزه مـتـحـد، سـراسـری و  

ـنـھـا قـدرت  .  سازمانیافته ندارند  ت
اعتراض و مبارزه کارگـران اسـت  
ــد حــکــومــت و   ــوان کــه مــی ت
سیاستھای ضد کارگری و ضـد  
مردمی اش را عـقـب رانـده وبـه  

 .شکست بکشاند 
 

 
 !تاثیرات گرانی دالر بر زندگی کارگران

 6 از صفحه 
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 اعتراضات
تداوم اعتراضات کارگران واگن پارس 

 اراک
آذر تداوم  اعتراضات کـارگـران واگـن پـارس   ٨

 . اراک برای دومین روز
ھا نفر از کارگران واگـن پـارس اراک  ذر  دآ   ٨

در اعتراض به  مسـدود شـدن حسـابـھـای بـانـکـی 
کارخانـه  از سـوی اداره مـالـیـات ، بـرای چـنـد 
ساعتی دست از کار کشیدند و مـقـابـل سـاخـتـمـان 
اداره امور مالیاتی استان مرکزی در اراک تـجـمـع 

گویند وضعیـت پـیـش  کارگران این واحد می .کردند
ای شـده  بھانه)  مسدود شدن حسابھای بانکی(آمده 

تا کارفرما نتواند به مـوقـع دسـتـمـزد کـارگـران را 
مـاه  ٤این در حـالـی اسـت کـه طـی. پرداخت کند

گذشته کارگران واگن پارس  دسـتـمـزدی دریـافـت 
آبـان مـاه در  ٥کارگران واگن پارس روز  .اند نکرده

واکنش به تاخیر در پرداخت مطالـبـات مـزدی خـود 
 .در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی داشته اند

 
تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق فوالد 

 اصفھان
نفر از بازنشستگان صـنـدوق فـوالد   ٣٠٠آذر  ٨

اصفھان در اعتراض به عدم پرداخت دو مـاه حـقـوق 
معوقه و ھمچنین مشکالت بسیاری کـه مسـئـوالن 
وزارت تعاون بابت حق و حقوق شان برای آنھا ایجاد 
کرده اند، ھماھنگ با بازنشستگان این صنـدوق در 
سراسر کشور، مقابـل اسـتـانـداری اصـفـھـان تـجـمـع 

 .کردند
 

اعتصاب کارکنان و کارگران شھرداری 
 سخت سی
سخت در اعـتـراض  آذر کارکنان شھرداری سی ٨

ماه  حـقـوق و مـعـوقـات چـنـدیـن ٤به عدم پرداخت 
 .ماھه خود دست به اعتصاب زدند

 
 اعتراض کارگران شھرداری سردشت 

کـارگـران  در مـقـابـل آذر  تجمع اعتراضـی  ٣
درب شھرداری برگزار شد، کارگران به عدم پرداخت 
مطالبات مزدی خود و وعده ھای شھردار مبنی بـر 

بـه  .پرداخت معوقات تا دو ماه آینده اعتراض کردند
گفته کارگران، پس از برگزاری تـجـمـع کـارگـری،  

کارگـر  ١٢٠یک جلسه فوق العاده با حضور حدود 
معترض و اعضای شورای شھر سـردشـت، شـھـردار، 
نماینده فرماندار و چند تن دیگر از مسئـوالن شـھـر 

از قـرار  .در سالن اجتماعات شھرداری برگزار گردید
معلوم کارگران در ایـن جـلـسـه خـواسـتـار پـرداخـت 
مطالبات مزدی خود تا پایان مـاه جـاری شـده انـد 
که گویا  شھردار در این زمـیـنـه ھـیـچ قـولـی بـه 
معترضین نداده است و جلسه بدون حصول نتیجـه بـه 

 .پایان رسیده است
 

اعتراضات مداوم کارگران پیمانی ورزشی 
 آزادی 

اذر کارگران پیمانی مجموعه ورزشـی آزادی  ٣
در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مـزدی خـود 
از سوی پیمانکار سابق حدود یـک سـاعـت  کـار 
خود در مجموعه ورزشی آزادی را متوقف کـرده و  

 .مقابل ساختمان اداری این مجموعه تجمع کـردنـد
این کارگران کـه قـبـل از مـرداد مـاه سـال جـاری 

ورزش « سال دراستخدام شرکت پیمانکاری  ٥بمدت 
مشغول بکار بودند  میگویند؛  کـه  » یاران ایرانیان

پیمانکارسابق بدون آنـکـه مـطـالـبـات مـزدی حـدود 
کارگر را پرداخت کند از مجموعـه ورزشـگـاه  ١٠٠

بــر پــایــه ایــن اطــالعــات  .آزادی خــارج شــده اســت
گویند پـیـمـانـکـار پـیـشـیـن عـالوه بـر  کارگران می

 ٦تـا  ٥ای کـه بـه ھـر کـارگـر  مطالبات معـوقـه
میلیون بدھکار است در زمان فعالیت در مـجـمـوعـه 
آزادی سایر مزایای قانونی کـار را در ارتـبـاط بـا 

بـه  .کـرد گرفت ورعـایـت نـمـی کارگران در نظر نمی
گفته یکی از کارگران مـعـتـرض بـه غـیـر از ایـن 

ھـای  مـاه  پیمانکار سابق بابت بخشی از حـق بـیـمـه
پیشین  مبالغی را از مـزدشـان کسـر امـا آنـرا بـه 

وی  .سازمان تامین اجـتـمـاعـی واریـز نـکـرده اسـت
در ارتـبــاط بــا ایــن مــوضـع پــیــشــتــر او و :  افـزود

ھمکارانش مقابل ساخـتـمـان وزارت ورزش وجـوانـان 
 .ای حاصل نشده است اند اما ھنوز نتیجه انجام داده

 
 اعتراضات کارگران شرکت عرف ایران

یکی از کارگران حاضـر در تـجـمـع اعـتـراضـی  
نگرانی نامشخص بودن شـرایـط آیـنـده عـرف :  گفت

مسـائـلـی :   وی افـزود .ایران ھمچنان ادامـه  دارد
نظمی در پرداخـت  ضابطه تعویق و بی نظیر تعدیل بی

حقوق و حق بیمه، افزایش مطالبـات پـرداخـت نشـده 
تر شدن مدت قراردادھای کار  کارگران، ھرچه کوتاه

کارگران معتـرض بـا تـاکـیـد بـرایـنـکـه  .ادامه دارد
کارکنان شرکت متشکل از متخصصینی با سـابـقـه 
در حوزه عالئم و تجھیزات استاندارد تـرافـیـکـی در 
سطح منطقه خاورمیانه ھستند و بعـنـوان شـھـرونـدان 
تـھــران از اعضـای شـورای اسـالمــی شــھـر تـھــران 

 ٣٠-١٧-١٤-٨-٣-.  ٢خواستارند  طـبـق بـنـدھـای 
آیین نامه وظایف شورا به پـرسـشـھـای آنـھـا پـاسـخ 

شرکت عرف ایران تحت کدام نـظـارت و  - ١ :بدھند
با چه استاندارد و قـانـون مشـخـصـی واگـذار و یـا 

نقش شـورای شـھـر در ایـن -٢خصوصی شده است؟ 
چه نـھـاد یـا سـازمـان -  ٣واگذاری چه بوده است؟ 

ھـای  ای بر جریانات مالی و حسـاب رسیدگی کننده
شرکت عرف ایران نظارت کـرده اسـت کـه حـال بـا 

رسـد  آیا به نظر نمی -٤انبوه بدھی روبرو شده است؟ 
که مالک جـدیـد شـرکـت  عـرف ایـران از طـریـق 
تعدیل پرسنل کارآمد باعث مـخـتـل شـدن فـعـالـیـت 
ھای جاری و دور شدن این شرکت از مسیر اصـلـی 

قانون اسـاسـی  ٤٤آیا نباید طبق اصل -٥شده است؟ 
ھای باالدستی کشور مبنی بـر تـرجـیـح و  و سیاست

ھـمـان     اولویت واگذاری ھر بنگاه دولتی به پـرسـنـل
ھا، خود پرسنل شرکت عرف ایران در اولـویـت  شرکت

 گرفتند؟ قرار می
 

تجمع کارگران شرکت مھندسی خط ابنیه 
دراعتراض به ) تراورس(فنی شمالغرب 
 !ماه حق بیمه٧ماه حقوق و٣عدم پرداخت

آذر کارگران شرکت مھندسی خط ابنیه فـنـی ٣
مـاه حـقـوق ٣شمالغرب دراعتراض بـه عـدم پـرداخـت

بـه  .ماه حق بیمه دست به تـجـمـع درزنـجـان زدنـد٧و
کنندگان مشکالت کارکنان این شرکـت  گفته تجمع

کنند  که به صورت پیمانکار برای راه آھن کار می
مختص به استان زنجان نبوده و ھـمـه کـارکـنـان در 

ھای قزوین و آذربایجان شرقی بـا آن  شھرھا و استان
یکی ازکارگران با اشاره به  .دست به گریبان ھستند

: گـویـد رفتار مسئوالن شـرکـت بـا مـعـتـرضـان مـی
ھـا در راه آھـن  متأسفانه کارگرانی کـه خـود سـال

مشغول به کار ھستند ھـنـگـام اعـتـراض بـا رفـتـار 
شـونـد، گـاھـی اوقـات  ھـای مـتـفـاوتـی روبـرو مـی

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کـنـنـد را  مسئوالن قرارداد افرادی که اعتراض مـی
 .شوند تمدید نکرده و آنھا از کار بیکار می

 
تجمع کارگران اخراجی دربال میاندورود 

 مقابل فرمانداری 
کارگران از ابتدای سال جاری به دلـیـل عـنـوان 

از کار منفصل شـده انـد "  عدم صرفه اقتصادی" شده
 .و وضعیت بیمه ای و حقوقی مناسبـی را نـدارنـد

کارگران این مجموعه تاکنون جلسات و تـجـمـعـات 
متعددی برای تعیین تکلـیـف خـود در مـکـانـھـای 
مختلف برگزار کرده اند اما ھنوز کورسویی از حـل 

اگرچـه در مـاه ھـای اخـیـر  .مشکالت را ندیده اند
یک سوم کـارگـران ایـن شـرکـت مـجـددا بـه کـار 

ماه حـقـوق ایـن  ٩گیری شده اند اما پرداخته نشدن 
کارگران و بیکاری در این مدت  ، پـرداخـت نشـدن 

ماھه آنان و خطر ایجاد وقفه در سـوابـق  ٢حق بیمه 
بیمه ای آنان موجب تجمع  در مقـابـل فـرمـانـداری 

 .میاندورود شد
 

بن بست "نفری ساکنان  ٦٠٠تجمع 
 مقابل مجلس"شیده
نـفـر از مـتـقـاضـیـان مسـکـن از شـرکـت  ٦٠٠ 

تعاونی ھواپیمایی  در اعـتـراض بـه واگـذار نشـدن 
ساله مـدیـرعـامـل  ١٠واحدھای مسکونی و سکوت 

یـکـی از  .شرکـت مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع کـردنـد
شرکت تعاونـی مسـکـن :  معترضان این اقدام  گفت
 ٣٥٠٠سـال اسـت از  ١٠ھواپیمای کشوری حدود 

میلیارد تومان برای ساخت واحدھای  ٢٠٠نفر مبلغ 
مسکونی پول گـرفـتـه امـا تـاکـنـون ھـیـج واحـدی 

 ٦٠سـال  ١٠واگذار نشده پیشرفـت کـار در طـول 
 .درصد و برخی صفر بوده است

 
 

تجمع کارگران شرکتی سازمان پارکھا و 

 فضای سبزمقابل شھرداری 
کـارگـران شـرکـتـی سـازمـان نفـر از ١١٠آذر  ٤

پارکھا و فضای سبزشھرداری آمل دراعتراض  بـه 

اجرای طرح تـجـمـیـع کـارگـران مـقـابـل سـاخـتـمـان 
کارگران شـرکـتـی  .شھرداری این شھر تجمع کردند

فضای سبز شھردار آمل با تاکید براینکه ھر یـک 
از این کارگران چندین سال در این سازمان مشـغـول 

اکنون ھر یک از ما بـا :  کار ھستند، ابراز داشتند
تصمیمات جدید حقـوق و بـا اجـرای طـرح تـجـمـیـع 

در  .مان کسر شده است ششصد ھزار تومان از حقوق
 ٨٩این تجمع کـارگـران بـا بـیـان ایـنـکـه در سـال 

براساس مصوبه مقرر شد این تعداد کـارگـران جـذب 
متاسفانه : استخدامی شھرداری درآیند، یادآور شدند

نه تنھا با اجرا نشدن این مصوبه کارگران در اجرای 
 ٦٠٠طرح تجمیع قرار گرفتند و این موجب کاھش 

مـا :  آنھا بـیـان کـردنـد .ھزار تومانی حقوق آنھا شد
نسبت به اجرای طرح تجمیع مخالف ھستیم زیـرا بـا 
توجه به ایـنـکـه شـھـرداری آمـل طـبـق قـرارداد بـه 

میلیون تـومـان  ٥٠٠میلیارد و  ٥پیمانکاران بالغ بر 
میلیارد تومان اضافـه نسـبـت بـه سـال  ٢اعتبار با 

گذشته اعتبار داده که با ایـن افـزایـش مـتـاسـفـانـه 
 .حقوق کارگران کاھش یافت

کارگران شرکتی فضای سبـز شـھـردار آمـل بـا 
تاکید براینکه ھر یک از این کارگران چندین سال 
: در این سازمان مشغول کار ھستند، ابـراز داشـتـنـد

اکنون ھر یک از ما با تصمیمات جدید حقوق و بـا 
مـان  اجرای طرح تجمیع ششصد ھزار تومان از حقـوق

ظاھرا اجرای این طـرح :  آنھا گفتند .کسر شده است
نه تنھا در این شھرستان بلکه استان در دستور کـار 
قرار گرفته و شھرداری بـایـد نسـبـت بـه ایـن طـرح 

ایـن :  این کارگران خاطرنشان کـردنـد .پاسخگو باشد
شان با اضـافـه کـاری  روزی کارگران با تالش شبانه
ھـزار تـومـان دریـافـت  ٥٠٠ماھیانه یک میلیون و 

کنند که با اجرای این طرح اصال توزیع حـقـوق  می
 .منصفانه نیست

 
اعتصاب و تجمع دانشجویان پرستاری 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشجویان دانشـگـاه عـلـوم پـزشـکـی اراک در 
اعتراض به طرح جدید وزارت بھداشت از حضـور در 
بیمارستان و کالس درس امتناع کردند و  اعتصـاب 

دانشـجـویـان دانشـگـاه   .و تجمعی را به راه انداختند
 ٥٠/٨٧٠علوم پزشکی اراک بـه دلـیـل ابـالغـیـه 

وزارت بھداشت که قرار است دانشجویـان پـرسـتـاری 
بدون حضور در دانشگاه و با طی کـردن یـک دوره 
کوتاه آموزشی در بیمارستانھا ، به عـنـوان پـرسـتـار 
بکار گرفته شوند از حضور در بـیـمـارسـتـان و سـر 
کالس ھا امتناع و اعتصاب و تـجـمـعـی را ایـجـاد 

 کردند
 

  اخراج و بیکارسازی
 بیکاری در اصفھان سر به فلک کشیده است

بیکاری در : رئیس اتاق بازرگانی اصفھان گفت
استان اصفھان سر به فلک کشیده ، کـارخـانـه ھـا 

یـکـی پـس از دیـگـری دچـار مشـکـل ھسـتـنـد و 
کارخانه داران به جای کارخـانـه داری، انـبـارداری 

 .می کند
 

کارگران پیمانکاری شرکت راه آھن اخراج 
 رجا 

در طول ماھھای گـذشـتـه  تـعـدادی نـیـروھـای 
خدماتی و فنـی شـرکـت راه آھـن رجـا کـه طـرف 
قرارداد با شرکت ھای پیمانکاری مختلف بوده اند، 
پس از خاتمه زمان قرارداد یا به بھانه کاھش حـجـم 
قراردادد شرکت پیمانکار با کارفرمای مادر تعدیل 

شمار کارگران تعدیل شده که در بخشھای   .شده اند
مختلف فنی و مھمانداری مشغـول کـار بـودنـد تـا 

 .شود حدود یکصد نفر برآورد می
 

اخراج کارگران در کارخانه سروش گلد 
 ایران

از ابتدای سال جاری شمار کارگران این واحد از 
کـارگـر رسـیـده اسـت و در طـول   ٩کارگر به   ٧٠

ماھھای گذشته، بقیه کارگران بـه تـدریـج تـعـدیـل 
 .اند شده

 
 واحد بسته بندی پارساخراج کارگران در 

در پی توقیف کامل واحد بسته بندی پـارس از 
کـارگـر بـیـکـار ٤٠سوی بانک توسعـه صـادرات  

 .شدند
 

میلیون  ١٠. بحران بیکاری در روستاھا
 روستایی بیکارند

جدیدترین گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغـال 
و بازار کار در روسـتـاھـا نشـان مـی دھـد کـه از 

ھزار جمعیت روسـتـایـی،   ١٨٤میلیون و  ١٧مجموع 
ھـزار نـفـر   ٤٧٨ھزار نفر شاغل و   ٣٤٠میلیون و  ٦

نکـتـه حـائـز اھـمـیـت در ایـن . جویای شغل ھستند
ھزار نفر از جمعـیـت   ٣٦٥میلیون و  ١٠بخش اینکه 

روستایی کشور از نظر اقـتـصـادی غـیـرفـعـال و در 
ھـزار نـفـر نـیـز   ٩٠٠واقع دچار بیکاری ھستنـد و 
 .دارای درآمد بدون کار ھستند

 
 کارگران

بخشنامه دادگستری خوزستان علیه 
 کارگران پتروشیمی ھا

دادگستری خوزستان !  جوانمیر مرادی: نویسنده
بـه کـارگـران  ١٩/٨/٩٤طی بخشنامه ای به تاریخ 

منطقه ویژه بندر امام خمینـی اعـالم کـرد کـه ھـر 
گونه اعتراض و تجـمـعـی از سـوی کـارگـران ایـن 
منطقه ممنوع است و اقدام به چنین حـرکـاتـی جـرم 
محسوب می شود و با کسانی که با تجمع بـاعـث 
اخالل در نظم پتروشیمی ھا شونـد بـرخـورد قضـائـی 

در این بخشنامه ضمـن مـحـکـوم !  صورت می گیرد
نمودن تجمـعـات کـارگـران بـعـضـی از شـرکـتـھـای 
پتروشیمی به خاطر مطالبه حقوقھای مـعـوقـه خـود 
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چنانچه کارگرانی اعتراض داشته باشـد : آمده است
می توانند به دادگاه مراجعه نماید و دادگـاه نـیـزبـا 

درصورتیـکـه حـقـوق ایشـان  .اداره کار مکاتبه کند
شـود مسـئـوالن مـربـوطـه  طبق قانـون پـرداخـت نـمـی

شوند نسبت به پـرداخـت حـقـوق کـارگـر  موظف می
به رسمیت نشنـاخـتـن حـق  .وفق مقررات اقدام نمایند

پایه ای و مسلم اعتصاب و اعتراض برای کارگران 
و جرم تلقی شدن اقدام به این اعمال به عنوان تنـھـا 
ابزار مطالبه و کسب حقوق پـایـمـال شـده، مـوضـوع 

این بی حقوقی نسبت بـه کـارگـران .  جدیدی نیست
ولـی .  از قبل به عـنـوان قـانـون مصـوب بـوده اسـت

کارگران با مبارزات مداوم خـود بـرای رسـیـدن بـه 
خواسته ھایشان عمـال از ایـن قـیـد عـبـور کـرده و 
اعتصاب و اعتراض را برای خود بـه عـنـوان حـقـی 

بـازداشـتـھـای دسـتـه .  طبیعی به کرسی نشانده انـد
بـازداشـت ( جمعی ده ھا ، صدھا و حتی ھزار نـفـره 

ھزار کارگر شرکت اتوبوسرانی تھران و حومـه سـال 
نه تنھا نتوانستند کارگران را از بھره گـیـری )  ٨٤

از این حق خود باز دارند، بلـکـه پـافشـاری و اراده 
مستحکم طبقه کارگر بر تـداوم مـبـارزاتـش بـاعـث 
شده تا امروز علی رغم ادامه بگیر و بـه بـنـدھـای 
کارگران معترض و رھـبـران آنـان شـاھـد گسـتـرش 
اعتراضات و عـمـیـق تـر شـدن مضـمـون مـطـالـبـات 

بنابراین ما اکنون در سطح بـاالتـری . کارگری باشیم
از مبارزه و اعتراض قرار گرفته ایـم و در نـتـیـجـه 
طبیعی است که صاحبان سرمایـه و حـامـیـان آنـھـا 
. نیزدست به تھاجم وسعیتری علیه کـارگـران بـزنـنـد

صدور چنـیـن بـخـشـنـامـه ای در شـرایـط کـنـونـی 
درادامه  دور جدیدی ازتشدید فشارھا بر کـارگـران 
است کـه مـدتـھـاسـت بـا بـازداشـت ھـای گسـتـرده 
فعالین کارگری و صدور احکام سنگین علیه آنـھـا 

محکوم و ممنوع اعالم کردن تجمع . شروع شده است
کارگران آن ھم به خاطر نپرداختن حقوقھای چنـدیـن 
ماھه توسط کارفرمایان که این اقدام کـارفـرمـایـان 

طبق این "قانون کار است  ٣٧تخطی از بند ب ماده 
بند باید در پایان ھـر مـاه حـقـوق کـارگـر پـرداخـت 

معنائی جز تالش برای ایجاد رعب و وحشت ".  شود
به منظور به سکوت واداشـتـنـکـارگـران در مـقـابـل 
خــواســت ســرمــایــه داران و امــتــنــاع از ھــر گــونــه 
اعتراضی نسبت به ھر بالئی کـه کـارفـرمـایـان بـر 

این دور جدید از فشارھا علیه . سرشان بیاورند ندارد
کارگران بر متن ایجـاد فضـایـی امـن بـرای جـذب 
. سرمایه ھا دردوران بعدازلغوتحریمھا انجام میگـیـرد

وجود نیروی کار ارزان و کارگران رام و آرام یـکـی 
از اصلی ترین جذبه ھا برای جـذب سـرمـایـه ھـای 
خارجی است که تـالش مـی گـردد بـه ھـر طـریـق 

در بخشنامه تنھا راه برای بـیـان  .ممکن میسر شود
! اعتراض، مراجعه به دادگاه مجاز دانسته شده است

کارگران ایران انواع شیوه ھـای بـیـان اعـتـراض، از 
طرح شکایت به دادگاه و نوشتن طومار تا تجمعـات 
را به کار گرفته و تجربه کرده اند و در ازای ھـر 
یک از این تجارب ھزینه ھـائـی از قـبـیـل اخـراج، 

اگر چنانچه کارگران بـا . بازداشت و زندان داده اند
مراجعه به دادگاه و ادارات و ارگانھای ذیربط مـی 
توانند به حقوقشان برسند چرا نـمـایـنـده یـک ھـزار 
کارگر شاکی از مرتضـوی رئـیـس سـابـق سـازمـان 
تأمین اجتماعی و ھمچـنـیـن یـکـی از ھـمـاھـنـگ 

ھـزار امضـاء بـرای افـزایـش  ٤٠کنندگان طومـار 
ھـزار  ٤٠حداقل دسـتـمـزد در زنـدان اسـت؟ مـگـر 

امضاء کننده طومار خواستی غیر از اجـرای مـاده 
قانون کار داشتند؟ مگر نفس نپـرداخـتـن حـقـوق  ٤١

کارگران جرم نیست و مـگـر چـنـیـن جـرمـی بـرای 
دادگاھھا محرض نیسـت پـس چـرا تـا حـاال ھـیـچ 
کارفرمائی به این جرم مجـازات نشـده اسـت؟ چـرا 
ھیچ کارفرمائی بـه جـرم تـحـمـیـل قـرارداد سـفـیـد 

از %  ٩٠امضاء بازداشت نشده است؟  بـیـشـتـر از 
قانون  ١٠کارفرمایان با زیر پا گذاشتن تبصره ماده 

کار که بر اساس آن کارفرما موظف اسـت قـرارداد 
نسخه تنظیـم کـنـد و یـک  ٤کار با کارگر را در 

نسخه به کـارگـر و نسـخـه ای ھـم بـه اداره کـار 
منطقه بدھد، از وظیفه ای که قـانـون بـر او اجـبـار 
نموده است سر باز می زند تا بتواند بـخـشـھـائـی از 

مطمئنا ھیچ . مزایای قانونی کارگر را غصب کند
یک از این اعمال کارفرمایان از دیـد ارگـانـھـا و 
مـراکــز رســیــدگــی کـنــنــده پــنــھــان نــیــســتــنــد امــا 
کارفرمایان ھمچنان مصون ولی کارگرانیکه از این 
ھمه اجحاف و تضییعی که در حـقـشـان مـی شـود 
کارد به استخوانشان رسیده و دست به اعتراض مـی 

کارگران با تجـربـه .  زنند، مجرم محسوب می شوند
دریافته اند که اگر فردی به دادگـاه و اداره کـار 

با فرض اینکه درست رسیدگی شود ( مراجعه کنند 
بـه )  و حقوق پرداخت نشده را از کارفـرمـا بـگـیـرنـد

خاطر داشتن قراردادھای کوتـاه مـدت حـتـی یـک 
ماھه، به فوریت با اتمام زمان قـرارداد اخـراج مـی 

در نتیجه تنھا راه رسیدن به خواسته ھـایشـان . شوند
را اعتراضات جمعی می بینند و به درست آن را به 

 ٩٤آذر ٤ .کار می گیرند

 

مصائب زنان از نگاه !(حاصل دسترنجم کو؟
 ! )زن کارگر خانه دار

ھیچ کس تا کنون نگفته که زنـدگـی مـا بـی 
ھمه ما در مسیر پـر پـیـچ وخـم ,  مشکل بوده است

زندگی با مشکالت بسیار دسـت وپـنـجـه نـرم مـی 
, انباشته شدن مشکالت بدون بر طرف شدنشان .کنیم

, احساسمان را خسته وجسم مان را فرسوده مـیـکـنـد
وبـاعـث , وروال طببعی زندگیمان را بـه ھـم مـیـریـزد

ودقـیـقـا بـه ھـمـیـن ,  کاھش انرژی درما می گردد
خاطر است که باید مشکالت شخصی ؛خانوادگـی؛ 

ایـن کـه مـن در  .را در جامعه ریشه یـابـی کـنـیـم
زندگی شـخـصـی عـلـیـرغـم تـالش زیـاد از لـحـاظ 

این که من در زندگـی  ,اقتصادی در تنگنا میباشم
شخصی علیرغم تالش زیـاد در روابـط خـانـوادگـی 
سالم با ھمسرم وفرزندانم نتـیـجـه مـطـلـوب را نـمـی 

کـه , را متھم به کار ھایـی مـیـکـنـدمھمسرم  ,گیرم
وفـرزنـدانـم مـرا مسـبـب  !دقیقا انرا رد مـی نـمـایـم
؛بــرای انــھـا در  ： کـه, مشـگـالتشــان مــی دانـنــد

اینکه از صبح تاشب ! زندگی گامی بر نداشته ام ؛
برای زندگی خانواده ام برنامه ھای منطـقـی جـدول 
بندی می کنـم وبـا اعضـای خـانـواده ام بـه شـور 

ھمـه در ,  ولی از طرف انھا استقبال نمشوم, مینشینم
ریشـه مشـکـالت  .اجتماع بـایـد ریشـه یـابـی شـونـد

شخصی وخانوادگی در زندگی اجـتـمـاعـی تـفـسـیـر 
من در خانه این اجتماع کوچک ھر چقدر  .میشوند

از ان جایی کـه خـانـه ,  را طراحی کنم,عدالت, نظم
من با اجتماع بیرون از ان وقوانین حاکم بـر جـامـعـه 

پـس چـه بـایـد  .دیگر شخصی نیـسـت, گره میخورد
کرد ؟ زیرا این مشکالت نه تـنـھـا در دسـتـان مـن 

بـلـکـه ھـر ,  ھمسرو فرزندانم گره گشایی نمی شوند
ھـمـسـرم از  ...روز به گره ھای ان افزوده می گـردد

ودر اول ھر مـاه , صبح تا پاسی از شب کار میکند
مبلغی را بابت خرج زندگی به من پرداخت مینماید 
؛ انــتــظـار او از ان مــبــلــغ نــه تـنــھــا ھـم خــوانــی 

بلکه به من به دیده یـک مـعـجـزه گـر نـگـاه , ندارد
فرزندانم نه تنھا ھر روز چـنـد  .میکند ومتوقع است

بـلـکـه مـر , بار خواسته ھای خود را لیست میکنند
کـه بــه خــواســتـه ھــای انــھــا بــی تـوجــھــم مــتــھــم 

نه تنھا در , ومن خانه تنھا کسی ھستم,  !! مینمایند
بلکه خواسته ای ھـم نـبـایـد داشـتـه ,  امار نمیباشم

این کمبود ھا که خود نقطه اغاز اختالف وجر  .باشم
وبحث ھای خانـوادگـی اسـت را مـن ریشـه در نـا 

نـداشـتـن تـامـیـن ,  برابری ؛نبود عـدالـت اجـتـمـاعـی
امروز در قـرن بـیـسـت یـک در  .اجتماعی می دانم

کـه کـارگـران بـرای داشـتـن ,  بسیاری از کشورھـا
روزانه چھار ساعت کار در روز با کـار فـرمـایشـان 

در کشور من ایران نه تنھـا کـار گـران ,  بحث دارند
که ھمـان ھشـت , کار میکنند, بیش از دوازده ساعت

؛بلکه دستمزد ھمان , ساعت برایشان محسوب میشود
یا ماھـھـا وحـتـی , یا نمیدھد, ھشت ساعت کار راھم

سالھا به عقب می اندازد وکارفرما اورا یا وعده به 
, ھمـسـر مـن در کـار خـانـه.اینده ویا تھدید میکند
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وقتی بـا کـار فـرمـایـش بـر سـر دسـتـمـزدش جـدال 
کار فرما یک برگه سپید به بھانه تـمـدیـد , میکند

؛ ھـیـچ , تاا امضـا کـنـد, قرار داد به دستش میدھد
کجا در ھیچ کتاب حقوقـی کـارگـری ایـن عـمـل 

ولـی در کـار خـانـه ,  کار فرما توجیه نشـده اسـت
کار فرما را زیر سـوال , ھیچ نھادی .اتفاق می افتد

در نتیجه این اتفاق در کار خانـه در رفـتـار  ,نمیبرد
ھمسرم در خانه نمود پیدا میکنـد وبـامـن در خـانـه 

ایا این مشکل من با ھـمـسـرم در ,  جروبحث میکند
خانه بـه خـاطـر وضـع نـابسـامـان اقـتـصـادی یـک 
مشکل خانوادگی محسـوب مـیـشـود؟؟؟ مـن مـی 
گویم اری خانوادگی است که ریشه ان درجامعه نا 

این حق من است که  .برابر سرمایه داری نھفته است
یک کار گرم اگر چه سمتم خانـه داری ： بگویم 

سـاعـت کـار ,  به ظاھر کـار فـرمـایـی نـدارم.  است
اضافه کار ندارم یک کارگر بیست و چـھـار , ندارم

مـن تـعـطـیـلـی نـدارم .  دسـتـمـزدی نـدارم, ساعتـه ام
سـاالنـه نـدارم عـیـدانـه نـدارم مـن , مرخصی ماھانـه
بدون ,به خانواده ام خدمات میدھم. شاغل در خانه ام

نــه ,  نــه دســتــمــزدی,, کــمــتــریــن چشــم داشــتــی
به دلیـل تـنـھـا بـودن ودر !!!  بلکه بر عکس,پاداشی

ــدن ــه مــان ــر , خــان ــن ب ــری ــد ت ــاده شــدی ــیــشــه ام ھــم
من زیر , اگر اقتصاد خانواده بحرانی گردد .خوردھایم

اگر خواسته ھای فرزندم به دلـیـل فـقـر ,سوال میروم
اقتصادی بی حواب بماند زن خانه دار نشانه گیری 

سنگ صبور تر از زن خانه کسی را سـراغ .  میشود
عشـق را . دارید؟؟؟ اوست که صبورانه لبخند میزنـد

اگـر چـه یـک ,  به ھمسرو فرزندانش حواله میکنـد
نا تـوان از  ： چرا؟ چون ,  حواله یک طرفه باشد

او در یک جـامـعـه  . .حل مشکالت اقتصادی است
زن خانه دار , طبقاتی چگونه میتواند عمل کند ؟؟

انھم نه  ,کارگری است که استثمار مضاعف میشود
بــلــکــه اســتــثــمــار مضــاعــف عــقــب ,  از نــوع مــدرن

کـارگـری .  کارگـرم. من ان زن خانه دارم .....,افتاده
کارگری کـه بـرگـه ,  که کار فرمایم مقابلم نیست

امـا در عـوض بـا , سپید امضا به دستش نـداده انـد
؛ امضـای ,  امضاھای سند ازدواجش ؛عـقـد ؛نـامـه

کـه تـا , او تعھد داده است, دایمی اش را کرده است
یک خانه ,اخرین نفس کارگر بی مزد در خانه باشد

, بـه ظـاھـر ازادم,  من ان کارگر خانـه ام .......,دار
به باالترین مـقـام صـعـود , حتی در کتابھای مذھبی

ولی به لحاظ حقوق انسانی در صفحه ھـای ,میکنم
ونــادیــده ام , تــاریــخ گــذشــتــه خــاک مــیــخــورم

جانم را نصف وارثم را رانصف مرد ارزیابی , میگیرند
که یک شـاھـد ,  شھادتم را وقتی میپذیرند,میکنند

کـه مـن در وجـودم , جـنـیـنـم را,  دیگر حاضر بـاشـد
دو برابر من ارزشیـابـی , پرورش میدھم اگر پسر باشد

در کـارت ,  من کارگر خانه دار یک مادر .میشود
. واسمی از من نیست, ملی فرزندانم جایگاھی ندارم
ھمان ھایی که بھـشـت , نام مرا از فرزندم گرفته اند

ھمان ھایـی کـه بـا وعـده  .را زیر پایم قرار داده اند
ھای انشا خوانی جھنم را در این دنیـا بـرایـم ھـدیـه 

مجسم کنید کارگر در قبال برگـه سـپـیـد  .اورده اند
در پشت در کار خانه بیکـاران ,  امضا اعتراض کند

زیادی در صف ایسـتـاده انـد تـا در صـورت اخـراج 
چـه !!!  یکی از انھا را جایگزین کـنـد, یک کارگر
؟؟؟؟ تنھا چیزی که در این معامله !!!!!وحشتناک

در نظر گرفته نمیشود حقوق کـارگـر وخـانـواده اش 
زن خانه دار کارگری نیستم که در , حال من, است

کارخانه با کارفرمایم بحث داشته باشم در منزل از 
. طرف ھمسر کارگرم مورد بی مھری واقع مـیـشـوم

شـبـھـا  .مادر کار گران اینده ام,  من ھمسر کارگرم
مـن اوراحـمـایـت , که ھمسرم خسته به خـانـه مـیـایـد

تا روز بعد بـتـوانـد نـیـروی , تا تجدید قواکند, میکنم
کارش را در ازا برگه سپید امضا باحد اقل دستمـزد 

مـن مـادر کـارگـر  .زندگی ؛زیر خط فقر؛ بـفـروشـد
فرزاندانـم را . اگر چه سمتم خانه داری است, اینده ام

چـون پـدر , پرورش میدھم تـا وقـتـی بـزرگ شـدنـد
وسرمـایـه , کارگرشان توسط کار فرما استثمار شوند

کار ,  زن خانه دار .سرمایه دار راچاق چاق تر کنند
نـه اتـحـادیـه و , نه صـنـفـی, نه تشکلی, گر خانه دار
ھیچ ندارد ودقیقا بـه ھـمـیـن خـاطـر در , سندیکاری
ومحروم از تـمـامـی انـھـا صـبـور چـون .  خانه است

پشتیبان ھمسـر کـارگـرش در خـانـه اسـتـثـمـار , کوه
که ایـن , واین نظام سرمایه داری حاکم است, میشود

استثمـار مضـاعـف را بـه کـارگـران خـانـه دار روا 
به خاطر تـنـھـا ,  به خاطر خانه دار بودنشان,  میدارد
اما اگر کارگران خانـه دار ,  !!! در خانه اند,بودنشان

در جامعه خواسته ھای صـنـفـی خـود را مـطـالـبـه 
با ھمکاران خانه دارشـان تشـکـیـالت صـنـفـی ,کنند

وصدای خود را به گـوش ھـم طـبـقـه , داشته باشند
ودر , دیـگـر تـنـھـا نـیـسـتـنـد, ای ھای خود بـرسـانـنـد

حرکتھای اجتماعی مـیـتـوانـنـد بـه خـواسـتـه ھـای 
کـارگـران خـانـه دار سـتـون .  صنـفـی اشـان بـرسـنـد

محکمی ھستند در حمایت ھمسرانشان و در پیشبرد 
اھداف طبقه کارگر ایران پرچم دار مبارزه طبـقـاتـی 

ع مـنـبـ( پـایـان.....  علیه نظام طبقاتی می بـاشـنـد
آذر ٦  ایمیل ارسالی به اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران

٩٤ 
 

به رفقای ھیئت مدیره :محمود صالحی
واعضای سندیکاھای کارگری فرانسه با 

 ! .درود ھای گرم
رفــقــا، و اعضــای 

“ گـــرامــــی،شـــخــــصــــا
اقــدامــات تــروریســتــی 
اخــیــر در کشــورھــای 
ترکـیـه، لـبـنـان،عـراق، 
ــــی،  ســــومــــالــــی،مــــال
فرانسه و تمام جھان را 
کـــه صـــدھـــا انســـان 

بیگناه را قربانی کرده است محکـوم مـیـکـنـم و از 
صمیم قلب به شما و خانـواده جـانـبـاخـتـه گـان ایـن 
جنایتھای فجیع تسلیت عرض مـی نـمـایـم و بـرای 

ھمگی شما آرزوی دنیایی عاری از ستم و جـنـایـت 
ھمچنین بدینوسیله از شما رفـقـای عـزیـزم،  .را دارم

برای حمایت ھای بی دریغتان از جنبـش کـارگـری 
ایران و به طور مشخص نامه حمایتی شمـا ھـا کـه 
اخیرا بصورت جمعی ارسال نموده بودید کمال تشکر 

حمایت سندیکـا . را دارم و سپاسگزار زحماتتان ھستم
ھای فرانسه از کارگران و مزدبگیران ایران از جمله 
معلمان و فعالین کارگـری در بـنـد، نشـان از ایـن 
دارد که ما کارگران ایران در مبارزات ھـر روزمـان 

دفاع و ھمبستگی بین المللی جـنـبـش  .تنھا نیستیم
کارگری و به ویژه سندیکاھای کـارگـری فـرانسـه 
از تالشھا ی کارگران و به ویژه فعالـیـن کـارگـری 
در دیگر کشورھا مایه ی دلگرمی و تقویت روحیه 

یـک بـار “  شـخـصـا. مبارزاتی کارگران خواھـد شـد
دیگر از شما رفقای گرامی بابت دفـاع و زحـمـات 

زنـده بـا  .بی دریغتان از کارگران ایران تشکرمیکنـم
بــا   .  اتـحــاد طــبـقــاتــی کــارگـران در سـراســر جــھــا

  ٥/٩/٩٤ صمیمانه ترین درود ھا محمود صالحی
 

اخراج کارگران شرکت مبلمان آراد گستر 
 گیتی رشت

ــان آراد ٧ ــم ــران شــرکــت مــبــل ــارگ ــر از ک ــف ن
گسترگیتی رشت به علت اعتراض به اضافه کاری 

کارگران این کارگاه از طـرف  .اجباری اخراج شدند
کارفرما مجبور می شدند نه تنھا  روزھای تعطیل 
بلکه بعـضـی از روزھـای جـمـعـه نـیـز کـارکـنـنـد، 
ھمچنین در روزھای عـادی ھـفـتـه نـیـز کـارفـرمـا 

قانون کار و تبصره مـرتـبـط، آنـھـا  ٥٩برخالف ماده 
 ٤( رامجبور می کرد بیشتر از حد مجـاز قـانـونـی 

عـالوه بـرایـن، .  اضافه کاری کننـد)  ساعت در روز
برخالف قول اولیه کارفرما مبنی بر پرداخت کـامـل 
اضافه کاری، مـبـلـغ کـامـل ایـن اضـافـه کـاری 

به ھمین دلیل .  اجباری نیز به آنھا پرداخت نمی شد
کارگران به عنوان اعتراض بـه ایـن رویـه نـادرسـت 
یک روز جمعه برسر کار حاضر نشدند و کـارفـرمـا 
نیزدر مقابله با این اعتراض دسته جمـعـی، آنـھـا را 

این کارگران شکایتی علیه کارفرمای . اخراج نمود
زورگو تنظیم نموده و ضمن تـقـاضـای بـازگشـت بـه 
کار و دریافت دستمزد ایـام بـالتـکـلـیـفـی و کـلـیـه 
حقوق پرداخت نشده، ازجمله حق بـیـمـه خـود، طـبـق 

قانون کار، خـواھـان مـجـازات کـارفـرمـا  ١٧٤ماده 
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد  .شده اند

 ٩٤آبان  ٢٩تشکل ھای کارگری 
 گزارش

شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه 
 ILO ھای کارگری از دولت در

از طرف کنفدراسیون ھای بین المللی 
 )(ITUC اتحادیه ھای کارگری

! به گای رایدر دبیر کل سـازمـان جـھـانـی کـار
 ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨به روز رسانی شکایات :  موضوع 

بـرعـلـیـه دولـت  CFA کمیتـه آزادیـھـای تشـکـالت
مـقـدمـه؛ دولـت جـمـھـوری .  جمھوری اسالمی ایران
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بـرای سـرکـوب ابـراز    " قوانین امنیتـی" اسالمی از 
بسـیـاری از .  مخالفتھای عمومی استفاده می کند

بـه خـطـر انـداخـتـن " و "  نـظـامتبلیغ علیه " فعاالن به 
از سـوی دادگـاھـھـای انـقـالب بـدون "  امنیت ملی

توجه به استانداردھای بین المللی دادرسی محـکـوم 
کارگرانی که برای سازماندھی و تشکیل . شده اند

اتحادیه ھای مستقل خود تالش مـی کـنـنـد مـورد 
اعمال خشونت آمـیـز، بـازداشـت وحـبـس قـرار مـی 

بعضـی از آنـھـا مـحـکـوم و بـه زنـدانـھـای . گیرند
 ٢٠٩طوالنی مدت محکوم شده اند، اغلب در بخش 

که متعلق به زندانیان سیاسی است بسر    زندان اوین
گزارش میشـود بـد رفـتـاری بـا فـعـاالن .  می برند

اتحادیه ھای کارگری توسط مقامـات زنـدان زیـاد 
گزارش ھای مکرر کمیتـه آزادی تشـکـالت .  است

سازمان جھانی کار در رابطه بـا ایـران شـاھـدی بـر 
دولـت یـکـی   . است)  بی حفاظ( این وضعیت حزین 

از باالترین افسران اطالعاتی عالی رتبه را به پست 
اطـالعـات و پـرسـنـل .  وزیر کار منصوب کرده است

در وزارت کــار کــامــال مســتــقــر مــی  امــنــیــتــی 
و عوامل اطالعاتی اغلب در محل کـار بـر    باشند

فعالیت ھای کارگران نظارت و به دولت و کارفرما 
کنفدراسیون بیـن الـمـلـلـی   . اطالع رسانی می کنند

، ھـمـگـام بــا ) ITUC( اتـحـادیـه ھـای کـارگـری 
( تعدادی از فدراسیون ھای اتحادیه ھـای جـھـان 

GUFs ( ھمبسته با تشکالت مستقل کارگری در ،
ایران برای بھبود این وضعـیـت تـالش و کـار کـرده 

گاھا ھیئت ھای نمایندگی آی تی یو سـی و .  اند
بـا نـمـایـنـده )  گلوبال یونـیـون( فدراسیونھای جھانی 

دائم جمھوری اسالمی ایران در سازمان ملل مـتـحـد 
و دیگر سازمان ھای بین المللـی در ژنـو مـالقـات 
کرده و در بسیاری از موارد نگرانی ھـای خـود از 
موارد نقض حقوق کارگران و از جـمـلـه حـق آزادی 

مـا .  تشکل بیان نموده اند که بی فایده بـوده اسـت
 ٢٥٠٨شکایـات ( اطالعات تکمیلی را در دو مورد 

کـه در حـال حـاضـر در کـمـیـتـه آزادی )  ٢٨٠٧و 
تشکل در رابطه بـا ایـران قـرار دارد را ارائـه مـی 

 .کنیم
زندانـی کـردن، کـمـیـتـه آزادی تشـکـالت  -الف

سازمان جھانی کار به این نتیجه رسـیـده اسـت کـه 
در موارد متعددی فعاالن تشکالت کارگـری بـرای 
فعالیت مسالمت آمیز خودشان بـازداشـت و زنـدانـی 
شده اند که این عـمـل نـقـض پـایـه ای حـق آزادی 

عالوه بر این، کـمـیـتـه آزادی تشـکـل . تشکل است
ھمواره از جمھوری اسـالمـی ایـران خـواھـان آزادی 
سریع فعالین و سایر زندانیانی که به اطالع کمـیـتـه 
رسیده است بوده و باید بالفاصله به اتـھـامـات آنـھـا 

 ٢٥٠٨به عنوان مثال، مـورد شـکـایـت ( پایان دھد 
در زیر موارد جـدیـد اضـافـه ). کمیته آزادی تشکل

 .شده است
 ! پرونده جعفر عظیم زاده

، جعفـر عـظـیـم زاده، رئـیـس ٢٠١٥فوریه،  ٨در 
و جمـیـل )  اتحادیه آزاد کارگران ایران( اتحادیه آزاد 

محمدی عضو ھیات مدیره اتحادیه آزاد در شـعـبـه 
سال حـبـس  ٦و  ٥/٣دادگاه انقالب به ترتیب به  ١٥

برای فعالیتھای اتحادیه کـارگـری خـود مـحـکـوم 
امضـا  ٤٠٠٠٠آنھا ھماھنگ کننده کمپین .  شدند

بـه   . برای درخواست افزایش حداقل دسـتـمـزد بـودنـد
طور خاص، آقای عظیم زاده به اتھام جـمـع آوری و 
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و بـرھـم زدن 

) قانون مـجـازات اسـالمـی ٦١٠ماده ( نظم عمومی 
سال ، و به اتھام تبلیغ علیـه نـظـام جـمـھـوری  ٥به 

بـه )  قانـون مـجـازات اسـالمـی ٥٠٠ماده ( اسالمی 
اعالم شده ھمچنین او .  یک سال زندان محکوم شد

از عضـویـت در احـزاب و گـروه ھـای سـیـاسـی و 
فعالیت از طریق اینترنت و رسانه به اتھام فـعـالـیـت 

از قـانـون مـجـازات  ٢٣مـاده ( ھای غیر قـانـونـی 
عـطـف   . به مدت دو سال مـنـع شـده اسـت) اسالمی

به تصویب نامه پنج صفحه ای بـرعـلـیـه )  مراجعه ( 
او که در زیر به کارھـای او اشـاره شـده اسـت در 

موسس اتحادیه آزاد کـارگـران   . قضاوت نھایی است
ایران، اتحادیه ملی کارگران بیکـارشـده و کـمـیـتـه 

ھدایت کارگران به ، پیگیری تشکیل تشکلھای آزاد
 ٢٠٠٥تظاھرات در سال 

شرکت در راھپیمـایـی روز جـھـانـی کـارگـر در 

، سـازمـانـدھـی، بـرنـامـه ٢٠٠٩پارک الله در سال 
ریزی و مدیریت تجمعات کارگـری در طـی دولـت 
کنونی و تـھـدیـد بـه فـراخـوان بـرای تـظـاھـرات و 

ـــــارس  ـــــات م ـــــصـــــاب ـــــع ٢٠١٣اعـــــت ـــــم ، ج
امضا از کـارگـران بـرای طـومـار   ٤٠٠٠٠ آوری 

حداقل دستـمـزد و رھـبـری تـظـاھـرات در خـارج از 
مجلس و وزارت کارف تھدید به برگزاری تجمع روز 
جھانی کارگر امسال در خـارج از وزارت کـار در 
اعتراض به اعالم سطح حـداقـل دسـتـمـزد، کـه زیـر 
ھزینه ھـای زنـدگـی اسـت، تسـلـیـم شـکـایـت، بـه 

نفر از کارگـران، در رابـطـه بـا  ١٠٠٠نمایندگی از 
دادسـتـان سـابـق دادگـاه انـقـالب ( سعید مـرتضـوی 

، و دیـگـران کـه از ) اسالمی، و دادستان کل تھران
ــا  ــیــارد  ٣٠٠٠صــنــدوق رفــاه اجــتــمــاعــی ت ــل مــی

ھـدایـت تـظـاھـرات عـلـیـه .  اختـالس کـردنـد تومان 
اصالحات ضد کارگری در قانون کـار، نشـسـت بـا 
دیگر سازمـان ھـای مسـتـقـل کـارگـری از جـمـلـه 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانـی تـھـران 
وحومه، اتحادیه کارگران نیشکر ھفت تپه، کـمـیـتـه 
ھماھـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 

کارگری،کمیته پیگیری تشکیـل تشـکـلـھـای آزاد 
کارگری، مصـاحـبـه بـا وب سـایـت اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران و تعدادی از رسانه ھای خبری بـیـن 

مابا خبر می باشیم که آقـای عـظـیـم زاده .  المللی
میلیون تومانی، معادل  ٢٠٠(مجموعا با قید وثیقه 

از  ٢٠١٥ژوئـن سـال  ١١در  دالر امریکا  ٦٠٠٠٠
با این حال، به نظر می رسـد ).  زندان آزاد شده است

که ھمه اتھامات عنوان شده علیه او در انـتـظـار او 
، حکم ٢٠١٤در سال . دیگر موارد. باقی می باشد

بھنام ابراھیم زاده یک بار دیگر به نه سال و نیم 
 .تمدید شد

او پنج سال در زنـدان بـوده و اخـیـرا بـه اتـھـام  
شـھـیـد  تبانی بر علیه نظام و برای ارتباط با احمد 

محکوم شـده  MEK و سازمان مجاھدین خلق ایران
پلی اکریل یک شرکت متخصص در تـولـیـد . است

. پـلــی اســتــر و پــنــبــه اکـریــلــیــک و فــیــبــر اســت
کارگر در زیر مجموعه ده واحد از شـرکـت    ١٥٠٠

مدیـریـت شـرکـت .  ھای تابعه جداگانه شاغل بودند
تصمیم گرفت فعالیتھای شـرکـت را بـه واحـدھـای 
بیشتری تقسیم کـنـد ، و کـارگـران شـرکـت ھـای 

این .  تابعه را مجبور کردن که قرارداد دوباره ببندند
عمل نگرانی ھا زیادی را بـرای کـارگـران بـوجـود 
آورد در مورد امنیت شغلی است، که منجر شد بـه 

 ٣٠اولین تظاھرات کارگـران پـرواکـریـل در تـاریـخ 
نـوامـبـر  ٥و  ٣و  ٢اکتبر و ھمچنین در تاریخھای 

گـزارش خـبــرگـزاری کــار ایــران  در .  ٢٠١٣سـال 
دور دوم تـظـاھـرات کـارگـران پـلـی اکـریـل ) "ایلنا(

نـوامـبـر در  ١٦بیشتر برای امنیت شغلی در تاریخ 
نـفـر از  ٧٠٠بـیـش از .  شـھـر اصـفـھـان آغـاز شـد،
نـوامـبـر در مسـجـد  ١٨کارگـران شـب در تـاریـخ 

کارخانه گذراندند منتظر مانند که تعداد بیـشـتـری 
نفر  ١٠٠٠در حدود . از ھمکارانشان به آنھا بپیوندند

. از کارگران روز بعد به اعتراض خـود ادامـه دادنـد
، ١٨، ١٧تظاھرات با تجمع در محوطه کارخانه در 

مـاده  ١٠در نامه . "  نوامبر ادامه یافت  ٢٠و  ١٩
ای، کارگران خواستار استعفای برخـی از اعضـای 
ھیئت مدیره این شرکت و تجدید نـظـر در اقـدامـات 

کـارگـران ھـمـچـنـیـن خـواسـتـار .  ھئیت مدیره شدند
بازگشت به کارھمکاران خود در شـورای اسـالمـی 

اتـحـادیـه ای اخـراج    کار که به دلیل فعالیـتـھـای
این شرکت شورای اسالمی کـار را .  گردیدند شدند

پیش تعطیل کرده و فـعـاالن  یک سال تعطیل و نیم 
 ٢١از .  مرتبط با شورا را از شـرکـت اخـراج نـمـود

بـعـد  ٤تا  ٣صبح و  ٨تا  ٧نوامبر روزانه ازساعت 
در ھـمـان روز، .  از ظھر تظـاھـرات اعـالم شـده بـود

چھار نفر ازکـارگـران پـلـی اکـریـل، جـواد لـطـفـی، 
عباس حقیقی، کیومرث رحیمـی و احـمـد صـابـری 

کیلومـتـری  ١٣ دستگیر و به شھرستان دستگرد در 
ـــد ـــقـــل شـــدن ـــت ـــن ـــھـــان م در روز .  شـــمـــال اصـــف

کـارگـران کـارخـانـه  ٢٠١٣دسامبر   ٢٩  یکشنبه،
سیمـان لـوشـان در شـھـرسـتـان رشـت در جـلـو اداره 
استانداری برای اعتراض به بسـتـه شـدن کـارخـانـه 
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آنھا تـوسـط نـیـروھـای امـنـیـتـی .  تظاھرات کردند 
، دادگـاه دیـگـری ٢٠١٤در سـال .  بازداشت شـدنـد

چھارنفراز کارگران پتروشیمی را بـه پـنـجـاه ضـربـه 
 ٢٠١٤در سال . شالق و شش ماه زندان محکوم کرد

جمیل محمدی به سه سـال و نـیـم حـبـس تـعـزیـری 
او عضو ھـیـات مـدیـره اتـحـادیـه آزاد .  محکوم شد

، مــیــالد ٢٠١٥ در اول مــارس .   کــارگــران اســت
درویش زمانی که گروھی از معلـمـان در اعـتـراض 
به بررسی طرح طـبـقـه بـنـدی مشـاغـل در مـقـابـل 

آوریـل  ٥در .  مجلس شورای اسالمی بازداشت شـد
مـعـدن را  ، یک دادگاه پنج نفر ازکارگـران ٢٠١٥

به دلیل اعتراض، به یک سال زندان و ضربه شـالق 
مــحــکــوم کــرد؛ "  اخــالل در نــظــم عــمــومــی" بــرای 

کارفرمایان شرکت معدن این پنج تن ازکارگـران را 
به عنوان رھبران تظاھرات معرفی و خواستـه بـودنـد 

در طـول دو سـال .  که با آنھا با جدیت برخورد شود
گذشته، بیش از یک ھزار نفر از کـارگـران مـعـدن 
سنگ آھن چادرملو، واقع در استان مرکزی یـزد ، 
برای اعتراض به اخراج دستجمعی و حـقـوق پـایـیـن 

بـرگـزار  یک سری تجمع ، تظاھرات و اعـتـصـاب 
ده ھا تن از کـارگـران دسـتـگـیـر و یـا بـه .  کردند

یک .  درخواست کارفرمایان به دادگاه احضار شدند
دستگیر شدند، اما  ٢٠١٤نفر در فوریه  ٣٨گروه از 

نـفـره دیـگـری  ٣١ گروھی .  چند روز بعد آزاد شد
نیز ازکارگران بودند که در یک سـال گـذشـتـه بـه 

، ٢٠١٤در اول مـاه مـه سـال .  دادگاه احضار شدند
دولت شاپور احسانی راد، پروین محمدی و کارگران 

در سـال .  دیگر اتوبوسرانی تھران را بـازداشـت کـرد
، فعال کارگری محمد جراحـی بـارھـا مـورد ٢٠١٥

آزار و اذیت در زندان مـرکـزی تـبـریـز قـرار داشـتـه 
. اومتھم به تھدید علیه امنیت ملی شده است.  است

او در زندان تبریز در معرض تھـدیـد و آزار و اذیـت 
او بـدلـیـل خسـتـگـی از . توسط ماموران زندان است

بی خوابی و از دسـت دادن ھـوشـیـاریـش رنـج مـی 
نگھبانان زندان بـه درخـواسـت ھـای او بـرای .  برند

 . مراقبت ھای پزشکی توجه نمی کنند
شاپور احسانی راد، عضو اجرایی اتحادیه 

 آزاد کارگران ایران 
 ١٦در روز شــنـبــه 

 ٢٠١٥مــاه مــه ســال 
تـــوســـط نـــیـــروھـــای 
ــھــوری  ــم ــی ج ــت ــی ــن ام
. اسالمی دستگیـر شـد

او به دسـتـور دادسـتـان 
ـــر و  ـــگـــی ســـاوه دســـت

تحریک کارگران "    به
از صــفــا لــولــه و نــورد 

مـا ھـمـچـنـیـن در جـریـان .  متھم شده بود"  کارخانه
ھستیم که آقای احسانی راد بـه تـازگـی بـا قـیـد 

 . وثیقه آزاد شد
محدودیت کارگران در حق تشکیل و  -ب

 . پیوستن به اتحادیه خودشان

، در میان سـایـر ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨در زمینه موارد 
موارد ، نگرانی تـعـدادی از دادخـواھـان اسـت کـه 

دولت بطور قانونی وعملی در اجازه )  ممانعت( قصور
به کارگران برای تشکیل و پـیـوسـتـن بـه اتـحـادیـه 

کارگران متعـددی .  انتخابی شان را مطرح کرده اند
از شکل گیری و پیوستن به اتحادیه انتخابـی خـود 

ما ازپرداختـن دولـت بـه اصـالحـات . منع می شوند
قانون کار وھر یک از مسائل مطرح شده بی اطالع 

 . می باشیم
؛ ما اصـرار داریـم کـه جـمـھـوری نتیجه گیری

بـا  اسالمی ایران گام ھای الزم را بـرای تـطـبـیـق 
ما مطمئن ھسـتـیـم کـه .  اصول آزادی انجمن بردارد

زندگی و کرامت میلیون ھا نفـر   موافقت بالفاصله
از زنان و مردان کارگر ایران را بطور قابل مـالحـظـه 

لـطـفـا ایـن ارتـبـاط را بـرای .  ای بھبود می بخشد
کمیته آزادی تشکل بفرسـتـیـد تـا در طـول جـلـسـه 

دبـیــر کــل   –امضــا .  نـزدیـکــشـان رســیـدگـی شـود
 . کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای کارگری

شکایات شـمـاره  : توضیح پیرامون شکایت فوق
 ١٣٨٥شکایاتی است کـه از سـال  ٢٨٠٧و  ٢٥٠٨

بر اساس شکایـات و  ILO در کمیته آزادی تشکل
گزارشات خـبـری تشـکـلـھـا و نـھـادھـای مسـتـقـل 
کارگری ایران از جمله سندیکای کارگران شـرکـت 
واحد تھران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر ھفت 
تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیـتـه پـیـگـیـری 
ایجاد تشکلھای کارگری، کانون مـدافـعـان حـقـوق 
کارگر، کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد 
تشکلھای کارگری، سندیکای کـارگـران فـلـزکـار 

، باز شده است و ھر ساله بـر اسـاس ... مکانیک و
ــت  ــده اس مســائــل کــارگــری بــه آن اضــافــه ش
موضوعاتی که از مـاھـھـای گـذشـتـه بـه ایـن دو 
شکایت اضافه شده است بر اساس نامه اتحادیه آزاد 
کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظـیـم زاده، 
جمیل محمدی و شاپور احسانی راد به آی تـی یـو 

و گزارشات خبری دیگر تشـکـھـای مسـتـقـل  سی 
کارگری می باشد که توسط کنفدراسیون اتحـادیـه 

بخش کـارگـری سـازمـان جـھـانـی ( ھای کارگری 
. داده شـده اسـت به کمیته آزادی تشـکـلـھـا )  کار

بخاطر گستردگی اخبـار و گـزارشـھـا در مـواردی 
تاریخھا و اسامی در اصل شکایت فوق جابجا شـده 
است اما در ترجمه تصحیح و به اطالع آی تـی یـو 

 .سی نیز رسیده است
این شکایات ھر ساله در دو نوبت در مـاھـھـای 
اردیبھشت و شھریور بررسی می شود و دولت ایـران 
ملزم به ارائه پاسـخـھـای الزم در رابـطـه بـا مـوارد 

 ١٢  –اتحادیه آزاد کارگران ایران .  درخواستی است
متن اصلی شکایـت آی تـی یـو . ١٣٩٤مرداد ماه 

سی از دولت جمھوری اسالمی در سازمان جـھـانـی 
 ILO   کار

 
 رکوردی جدید در اقتصاد ایران

  در جـدیـدتـریـن شـمـاره"  ابرار اقتصـادی"  روزنامه

نقل از رئیـس كـنـفـدراسـیـون صـادرات ایـران   خود به
وضعیت اقتصادی كشور خوب نیسـت و : " اعالم كرد

در وضعیت بسیـار بـدی   براساس معیارھای مربوطه
رشد تـولـیـد : " است  محمد الھوتی گفته ."قرار دارد

و تقاضا دارد و   ارتباط مستقیمی با وضعیت عرضه
براساس وضعیت بد اقـتـصـادی كـنـونـی ایـران رشـد 

 ."%-١١.٥فروش در بازارھای ایران عبارتست از 
وضـعـیـت   بـه  باتوجـه:"  خاطرنشان كرد  وی در ادامه

حاكم و كمبود فروش در بازارھا، رشد تولید داخـلـی 
بـه .   بـوده اسـت%  -١٣.٥نیز در تـابسـتـان امسـال 

با تقاضـا افـت   عبارت دیگر سطح تولید در مقایسه
تـریـن دالیـل آن وجـود  یـكـھـی از عـمـده  كـه  داشته

 ".است  نقدینگی بی حدومرز در جامعه
 
 کارگر٣٥٢مرگ 

براساس آمار سازمان پزشـکـی قـانـون طـی سـه 
کارگر در حوادث مـربـوط  ٣٥٢ماھه نخست امسال 

 .به کار جان خود را از دست دادند
 

کارگر ساختمانی در استان  ٥٤مرگ 
 .١٣٩٤مازندران  در سال 

بر اساس اعالم رییـس اداره بـازرسـی کـار اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتمـاعـی اسـتـان مـازنـدران 

کارگر ساختمانی بعلت سقوط   ٨٠سال گذشته نیز 
از ارتفاع، سقوط اجسام، ریـزش آوار و دیـواره گـود 

 .انـد برداری و برق گرفتگی در مازندران جان باخته
درصد از حـوادث بـه وقـوع پـیـوسـتـه در  ٨٠حدود 
ھای ساختمانـی اعـم از آسـیـب دیـدگـی و  کارگاه

مرگ  با رعایت مقررات ایمنی ابتـدایـی و صـرف 
تـوان در  ھزینه ناچیز قابل پیشگیری است کـه مـی

ھای موقت درسمت پرتگاه،  این بخش به نصب حفاظ
مھارکردن باالبرھای حمل مصالح، استفاده اجـبـاری 

کـاله، کـفـش، کـمـربـنـد ( از لوازم حـفـاظـت فـردی 
و رعایت فواصل ایمنی کـار در مـجـاورت ) ایمنی

 .خطوط برق فشار قوی اشاره کرد
 

ھزار کودک در سیستان و بلوچستان  ١٠٠
 اند از تحصیل بازمانده

علیـرضـا نـخـعـی، مـدیـر کـل آمـوزش و آ ذر ٧
 ١٠٠پرورش استان سیستان و بلوچستان از بازماندن 

ھزار کودک این استان از تحصیل خبر داد و گفـت 
درصـد ایـن دانـش آمـوزان در شـھـرسـتـان  ٣٠حدود 

 .ھستند »سرباز«
 

 اخبار بین المللی
ابتکار انساندوستانه یک زوج  -کانادا 

 برای کمک به پناھجویان
یک زوج ساکن تورونتو بـرنـامـه خـود را بـرای 
برگزاری یک مراسم ازدواج بزرگ و پرھزینـه لـغـو 
کردند و از مھمانان دعوت شده خواستنـد بـه جـای 
کادو پول نقد ھدیه کنند، و مـوفـق شـدنـد از ایـن 
طریق ھزاران دالر بـرای حـمـایـت از یـک خـانـواده 
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بـه گـزارش شـبـکـه   . پناھجوی سوری جمع کـردنـد
سـامـانـتـا جـکـسـون و فـرزیـن  سـی،. بی.خبری سی

یوسفیان مراسم سنتی عروسی را با تمام تجمالت آن 
برای ماه فروردین تدارک می دیـدنـد، کـه ده ھـا 

یک سالن رزرو کـرده .  ھزار دالر ھزینه در بر داشت
و افرادی را برای پذیرایـی از مـھـمـانـان اسـتـخـدام 

در ماه سپتامبر آنھا تصاویـر جسـد بـی  .کرده بودند
را کـه آب آن را بـه    جان یک پسر خردسال کـرد

سواحل ترکیه برده بود دیدند؛ تصویری که به بحران 
ھمیـن تصـویـر .  آوارگان سوریه بعدی جھانی بخشید

بود که موجب شد سامانتا و فرزین بـرنـامـه ازدواج 
را تغییر دھند و این ابتکار را بـه خـرج دھـنـدبـرای 
کمک به یک خانواده آواره چھار نفری اختـصـاص 

ما فـکـر " جکسون به شبکه تلویزیونی گفت .  دھند
کردیم این رویداد باید فرصتی باشد کـه از مـراسـم 
ازدواج در کنار دوستان و فامیل بـه عـنـوان راھـی 
برای بوجود آوردن تغییری در آنچه به یـک بـحـران 

سـامـانـتـا، ."  انسانی تبدیل شده است، استفاده کنیـم
دانشجوی مقطع دکترا، گفت او ھـمـسـرش ھـنـگـام 
برنامه ریزی برای ازدواج اغلب درباره بحران جھانی 
آوارگان حرف می زدنـد و مـی خـواسـتـنـد بـدانـنـد 

 .چگونه می توانند کمک کنند
ھمانـطـور کـه فـکـر مـی " فرزین یوسفیان گفت 

با توجـه . کردیم، ناگھان راه بھتری به نظرمان رسید
به شرایط، نیاز داریم توجه خود را به بحران متمرکز 
کنیم، مردم را آگـاه کـنـیـم و بـه جـمـع آوری پـول 

فکر مـی کـنـم بـھـتـریـن " او اضافه کرد ."  بپردازیم
بخش تمام این روند، دیدن واکنش مردم بود، و ایـن 
که آنھا چقدر در مورد یافتـن راھـی بـرای سـھـیـم 

 ."شدن و کمک به ما به وجد آمدند
 

-مسافر در مسیر قندھار ٢٠ -افغانستان 
 غزنی گروگان گرفته شدن

منابع محلی در والیت زابل در جنوب افغانستان 
مسافر ھزاره کـه از  ٢٠تائید کرده اند که دستکم 

والیت کابل به سمت قندھار در حرکت بودند توسـط 
یـک .  افراد مسلح ناشناس گروگان گـرفـتـه شـدنـد

مقام محلی که خواست نامی از او بـرده نشـود بـه 
سی گفت که این افراد در مـنـطـقـه نـاورک  بی بی

قـنـدھـار ربـوده -والیت زابل در مسیر شـاھـراه کـابـل
سی موفق بـه صـحـبـت بـا یـکـی از  بی بی.  اند شده

این راننده مـدعـی .  است ھا شده رانندگان این اتوبوس
شده که افراد مسلح در منـطـقـه نـاورک در حـدود 

ھا را متوقف  متری یک پاسگاه پلیس اتوبوس ٥٠٠
او گفـتـه کـه .  کردند و مسافران ھزاره را پایین می

دانـد  این افراد چندین اتوبوس را متوقف و او نـمـی
ھـنـوز .  انـد که دقیقا چند نفر را به گروگان گرفـتـه

ایـن حـادثـه در .  ھویت ربایندگان مشـخـص نـیـسـت
ھـای افـغـانسـتـان  ھای اجتماعی و سایر رسانه رسانه

در ده .  اسـت نیز تاکنون به صورت گسترده نشر شـده
گـیـری در والیـت  گـروگـانھشت مـورد ماه گذشته 

. اسـت غزنی و زابل در جنوب افغانسـتـان ثـبـت شـده

انـد و از ایـن جـمـلـه  نفر به گروگان گرفته شده ٨٣
نفر اطالعـی در  ٥نفر کشته شده و از سرنوشت  ٢٢

 آبـان  ١٧روز .   انـد دست نیست و بقیه نیز رھـا شـده
مقامات محلی اعالم کردند کـه افـراد وابسـتـه بـه 

 ٩داعش ھفت گروگان به شمول دو زن، یک دختـر 
مرگ آنان با اعتـراض .  مرد را سر بریدند ٤ساله و 

بـه . در کابل ھمراه شد سابقه تظاھرات بیگسترده و 
گفته منابع محلی این افراد حدود یک ماه و نـیـم 
قبل در ولسـوالـی گـیـالن والیـت زابـل ربـوده شـده 

 .بودند
 

حکم اعدام به اتھام  -عربستان سعودی 
 ارتداد به یک شاعر

بان حقوق بشر گزارش داده که دادگاھی در  دیده
عربستان سعودی اشرف فیاض را به اعدام مـحـکـوم 

روز  ٣٠این شاعر و ھنرمند فلسطینـی .  کرده است
وقت دارد تا از دادگاه تقاضای تجدید نظـر در ایـن 

 ٣٥اشرف فیاض، شاعر و ھـنـرمـنـد .  حکم را کند
نیال ونیز بـه نـمـایـش  ای است که آثارش در بی ساله

لـبـه " او یکی از اعضـای حـلـقـه نـقـاشـان .  درآمده
است که به خاطر تالششان برای گذار از "  عربستان

ھـایـی در عـرصـه ھـنـرھـای  سنت و عرف و نوآوری
دادگـاھـی در  ٢٠١٤در سال .  تجسمی شھرت دارند

در جنوب غربی عربسـتـان سـعـودی ایـن "  ابھا" شھر 
شاعر و ھنرمند فلسطینی را به چھار سال زنـدان و 

اشـرف .  ضربه شالق محکـوم کـرده بـود ٨٠٠تحمل 
فیاض تقاضای تجدید نظر در حکم شـالق و زنـدان 

ای تشـکـیـل شـد و  را کرد، ماه گذشته دادگاه تازه
اکنون این دادگاه حـکـم اعـدام او را صـادر کـرده 

نــویــس  پــیــش از ایــن رائــف بــدوی، وبــالگ.  اســت
به اتھام ارتـداد، تـوھـیـن بـه  ٢٠١٢سعودی در سال 

ھای مذھبی، توھین به دانشگـاه اسـالمـی  شخصیت
سـایـت بـرای  انـدازی وب امام محمد بـن سـعـود، راه

ایجاد بحث پیرامون وھابیت، تشویش اذھان عمومـی 
سـال زنـدان و  ١٠و بر ھم زدن امنیت عمومـی بـه 

ھزار ضربه شـالق و ھـمـچـنـیـن پـرداخـت  تحمل یک
 دھزار دالر محکوم شده بو ٢٦٧معادل   جریمه نقدی

. 
ھزاران نفر علیه  تظاھرات  -آمریکا 

 خشونت پلیس
شـاھـد   نـوامـبـر  ٢٤شیـکـاگـو سـه شـنـبـه شـب 

ھزاران نفر علیه خشونت پلـیـس نسـبـت بـه  تظاھرات
این تظاھرات پس از انتشار تصاویر . سیاھپوستان بود

ویدئویی ضبط شده از صـحـنـ  کشـتـه شـدن الکـوآن 
. مک دونالد و به صورت خودجوش آغاز شده اسـت

این تصاویر که توسط دوربین پـلـیـس شـیـکـاگـو در 
شب تیراندازی ضبط شده پس از درخـواسـت مـکـرر 
مردم و با حکم یک دادگاه روز سه شنبـه مـنـتـشـر 

سال  سیاھپـوسـت  ١٧الکوآن مک دونالد، جوان .  شد
در روز بیستم اکتبر سال گذشته توسط جیـسـون وان 

گلولـه کشـتـه  ١٦دایک، پلیس شیکاگو به ضرب 
پلیس می گوید این جوان در حالیکه چاقویـی .  شد

حمل می کرده به اخطارھا بی توجھی نشان داده و 
قصد حمله به پلیس را داشته است امـا ویـدئـوھـای 

طـی .   ضبط شده خالف این امر را نشان مـی دھـد
دو سال گـذشـتـه، چـنـدیـن سـیـاھـپـوسـت در جـریـان 
دستیگری ھای خشونت بار توسط پلیس کشته شده 
اند که از آنجمله می توان به مرگ مایکـل بـراون 
در شھر فرگوسن و اریک گارنر در شھر نیویـورک 

در پی ایـن خشـونـت ھـا کـه ھـمـگـی .  اشاره کرد
توسط پلیس ھای سفید پوست صورت گرفته اسـت، 
شورش ھایی در بـرخـی از شـھـرھـای آمـریـکـا در 

در تمـامـی ایـن مـوارد، دادگـاه .  اعتراض درگرفت
پلیس ضارب را از اتھام قتل تبرئه و اقـدام آنـھـا را 

 .دفاع از خود عنوان کرده بود
بازداشت جیسون وان دایک به اتھام قـتـل عـمـد 

سال  سیاھپوست از مـوارد بسـیـار نـادر  ١٧این جوان 
 .در آمریکاست

 
ھا  احتمال اعدام ده -عربستان سعودی 

 نفر در یک روز
سازمان عفو بین الملل ھشدار داده کـه مـمـکـن 

ھا نفر را  است عربستان سعودی قصد داشته باشد ده
مـبـنـای نـگـرانـی عـفـو  .ظرف یک روز اعدام کند

ھـای  ھـایـی اسـت کـه در رسـانـه المـلـل گـزارش بین
روزنامـه عـکـاظ، چـاپ  .سعودی منتشر شده است
جـرایـم " نـفـر بـه خـاطـر  ٥٥جده، گزارش کرد کـه 

در صف اعدامند و روزنامه الریـاض ھـم "  تروریستی
نفر بـه زودی اعـدام  ٥٢در وبسایت خود نوشت که 

الریاض این گزارش خود را پس از انتشار .  شوند  می
شود که چند نفر از منـتـقـدان  تصور می .پاک کرد

شیعه کـه در اعـتـراضـات ضـدحـکـومـتـی شـرکـت 
شیخ بـاقـر  .ھای احتمالی باشند داشتند جزو اعدامی

نمر، روحانـی شـنـاخـتـه شـده شـیـعـه و عـلـی نـمـر 
برادرزاده او از شیعیانی ھستند کـه بـرایشـان حـکـم 

روزنامه عکاظ نـوشـت کـه .  اعدام صادر شده است
ھـا اھـل شـھـر عـوامـیـه، در  احتماال برخی اعدامـی

منطقه شـیـعـه نشـیـن قـطـیـف، و بـرخـی دیـگـر از 
عـفـو بـیـن الـمـلـل  .مرتبطان گـروه الـقـاعـده بـاشـنـد

ھـا در عـربسـتـان  گوید با توجه به افزایش اعدام می
 .گیـرد ھای منتشرشده را جدی می سعودی گزارش

گـویـد در سـال جـاری  این نھاد حـقـوق بشـری مـی
انـد  نفر در عربستان سعودی اعدام شده ١٥١میالدی 

 .سابقه است بی ١٩٩٥که چنین تعدادی از سال 
 

 ھای کوتاه خبر
 چین 

براساس گزارش منتشره، در جریـان آتـش سـوزی 
در یک معدن زغال سنگ در چین، دھھا کـارگـر 

این حادثه که در یک معدن .  کشته و مفقود شدند
" ھـیـلـونـگ جـیـانـگ" زغال سنگ واقع در استـان 

 ٢١چین روی داد منـجـر بـه جـانـبـاخـتـن دسـتـکـم 
قابـل .  معدنچی و مفقود شدن یک تن دیگر گردید

کارگـر در  ٣٨ذکر است در زمان وقوع آتش سوزی 
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نـفـر از آنـان  ١٦معدن مشغول به کار بـودنـد کـه 
نـفـر دیـگـر در مـعـدن  ٢٢موفق به فرار گردیده و 

 .گرفتار شده بودند
 

 عراق 
ھزاران نفر از مردم عراق با  نوامبر ٢٠روز جمعه 

برگزاری تظاھـرات در اسـتـان ھـای مـخـتـلـف ایـن 
کشـور، بـار دیـگــر عــلـیــه فســاد اداری و فــقــدان 

معترضان با تجمع . امکانات رفاھی اعتراض کردند
در مرکز بغداد، خواسـتـار پـایـان "  التحریر"در میدان 
و محاکمه مقامات فـاسـد "  دزدی و غارت"دادن به 

شدند معترضان ھمچنین خواھان پایان دادن بـه آزار 
و اذیت فعاالن سیاسی و تحقق حـق آزادی بـیـان و 

جمـعـه گـذشـتـه .  بھبود وضعیت خدماتی خود شدند
بـغـداد، " نیز ھزاران تن از مردم عراق در استان ھای 

و چـنـدیـن شـھـر دیـگـر نسـبـت بـه "  بصره، ذی قار
وضعیت موجود اعتراض کرده و تاکید کـردنـد کـه 

با خـواسـتـه ھـای "  حیدر عبادی" اصالحات ظاھری 
مردم معترض در تظاھرات سـه مـاه گـذشـتـه ھـیـچ 

 .ھمخوانی ندارد
 

 جھان 
بـه "  یـونـیـسـف" صندوق کودکـان مـلـل مـتـحـد، 

نـوامـبـر، روز جـھـانـی کـودک، طـی  ٢٠مناسبت 
گزارشی اعالم کرد، جھان ھمچنان سـرشـار از بـی 
عدالتی برای فقیـرتـریـن و مـحـروم تـریـن کـودکـان 

 .است
 

بنابه گزارش یونیسف، کودکـان تـقـریـبـا نـیـمـی از 
نزدیک به . جمعیت فقیر جھان را تشکیل می دھند

میلیون کودک در کشورھای خشـونـت زده و  ٢٥٠
شمار کودکان مـحـروم و .  جنگ زده سکونت دارند

فقیری که به دلیل عدم درسـتـرسـی بـه امـکـانـات 
سـالـگـی از دسـت  ٥بھداشتی جان خود را پیش از 

می دھنـد، دو بـرابـر و تـعـداد کـودکـانـی کـه از 
ایـن .  تحصیل محروم می شوند، پنج برابر شده اسـت

سـال در  ١٨گزارش می افزاید، ازدواج دختران زیر 
خانواده ھای فقیر چھار برابر بیشتر است و بیـش از 

میلیون کودک ھمچنان از دسـتـرسـی بـه آب  ٦٦٠
 .آشامیدنی سالم محروم ھستند

 
  فرانسه

یک ھفته پس از حمالت ترویستی پاریس، مردم 
فرانسه در شھرھای مختلف این کشور ضـمـن ابـراز 
ھمبستگی با قربانیان این واقعه دلخراش و خـانـواده 
ھای آنان، حمالت ترویست ھای اسالمی را محکوم 

" تولوز"بنابه گزارش خبرگزاری ھا، در شھر . کردند
ھزار نفر در محکومیت خشـونـت  ١٠فرانسه بیش از 

ــروریســت ھــای اســالمــی، در  و وحشــی گــری ت
ــردنــد . راھــپــیــمــایــی ھــمــبــســتــگــی شــرکــت ک

تظاھرکنندگان با در دست داشتن پالکاردھـایـی در 
اعـتـراض "  بـربـریـت" دفاع از آزادی و صـلـح، عـلـیـه 

معترضان ھمچنین حـمـالت نـژادپـرسـتـانـه و . کردند
فاشیستی علیه پناھجویان را محـکـوم و خـواسـتـار 
صلح و وحدت میان اقشار مختلف جـامـعـه فـرانسـه 

 .شدند
 

 آمریکا 
در پی اعتصاب کارگران کم درآمد آمریـکـا در 

 ٧آبـانـمـاه، کـارگـران  ١٩شھر این کشور در  ٢٧٠
فرودگاه این کشور نیز علیه سطح پایین دستـمـزدھـا 

در این اعتصـاب .  دست به اعتصاب و اعتراض زدند
فرودگاه بزرگ ایـن کشـور بـرگـزار شـد،  ٧که در 

کارگران حمل بار، نـظـافـتـچـی و بـخـش مـراقـبـت 

یکـی از مـطـالـبـات و .  فرودگاه ھا شرکت داشتند
خواست ھای اصلی کارگران معترض در آمـریـکـا، 

دالر برای ھر ساعت و رفـع  ١٥افزایش دستمزد به 
موانع سر راه ایجـاد اتـحـادیـه ھـای صـنـفـی بـرای 

کـارگـران فـرودگـاھـھـای . کارگران کم درآمد است
دالر در ھـر سـاعـت و  ١٠آمریکا به طور متوسط 

سنت بـرای    ٢٥دالر و  ٧کارگران فست فود حدود 
 .ھر ساعت دستمزد می گیرند

 
  یونان

ھزاران نفر از بازنشستگان مسـتـمـری بـگـیـر در 
مرکز شھر آتن در اعتراض به تشـدیـد سـیـاسـتـھـای 

تدابیر ریاضتی  .ریاضت اقتصادی راه پیمایی کردند
مثل افـزایـش مـالـیـاتـھـا، کـاھـش مـزایـا و اخـراج 

بـرای عـمـل  یـونـان کارکنان دولت راه حلھای دولـت
کردن به تعھد خود نسـبـت بـه وام دھـنـدگـان بـیـن 

معترضان علیه نخست وزیر یـونـان کـه  .المللی است
وعده توقف سیاستھای ریـاضـت اقـتـصـادی را داده 

 .بود شعار می دادند
 

  بریتانیا
نھـاد نـاظـر بـر فـعـالـیـتـھـای نـھـادھـای مـالـی 

میلـیـون پـونـد  ٧٢جریمه سنگینی معادل  بریتانیا در
ایـن نـھـاد  .علیه بانک بارکلیز درنظر گرفتـه اسـت

ادعا دارد بارکلیز در کنترل نقل و انتـقـاالت مـالـی 
برخی از مشتریان ثـروتـمـنـد خـود کـه مـظـنـون بـه 
ارتکاب جرایم مالی ھسـتـنـد سـھـل انـگـاری کـرده 

و  ٢٠١١این نقل و انتقـاالت بـیـن سـالـھـای .  است
پیش از این نیز بارکلیز تـوسـط . ثبت شده اند ٢٠١٢

دادگستری آمریکا بـه اتـھـام دسـتـکـاری در بـازار 
مبادالت ارزی به پرداخت جریمه سنـگـیـنـی مـعـادل 

 .میلیون دالر محکوم کرده بود ٦٣٥

 چگونه با حزب کمونیست کارگری ایران فعالیت کنیم
کـافـی اسـت بـه  .  درک آمال و اھداف حزب کمونیست کارگری کار ساده ای است 

این فکر کنید که انسان موجودی اجتماعی است و اساسا و بطور تاریـخـی انسـانـھـا دور  
ھم جمع شده اند تا در امنیت و رفاه و منزلت زندگی کنند و نه اینکه برده و بنـده بـاشـنـد  

از نـظـر مـا  .  ھمین منطق انسانی پایه سیاستھای ایـن حـزب را مـیـسـازد .  و رنج بکشند 
ـر و نـداری و بـی   کمونیستھا سلطه یک اقلیت بر جامعه و محکوم کردن اکثریت به فـق

انسانھا یعنی ھمه مـردم بـایـد آزاد و  .  اختیاری از ھیچ منطق قابل قبولی برخوردار نیست 
ما آنھایی ھستیـم کـه ایـن اسـتـدالل را  .  برابر و بدون تبعیض و رنج و مذلت زندگی کنند 

ـر مـردم   ـنـاچـار کسـانـی بـایـد ب که دنیا ھمین است که ھست و کاری نمیشود کرد و ب
ما آنھایی ھستیم که سلطه اقلیت بی خاصیت سرمـایـه دار و  .  حکومت کنند قبول نداریم 

مفتخور بر اکثریت مردم را قبول نداریم و مطلقا فکر نمیکنیم بشر بـایـد ھـمـیـشـه بـه ایـن  
 .وضعیت تمکین کند 

ـم و در   ـی برعکس ما جمع شده ایم و متشکل شده ایم و میخواھیم ھمگان را قـانـع کـن
این جھت سازمان دھیم که بشر میتواند و باید آزاد و برابر و مرفه زندگی کـنـد و وبـویـژه  

به این حزب بپیوندیـد تـا دسـت در دسـت  .  در شرایط دنیای امروز کامال امکانش را دارد 
ـنـسـت   ھم کاری را که عده ای به کمک پلیس و قوانین و نھادھای سرکوب شغلشـان ای
ـنـد کـه نـمـیـشـود   که نگذارند انجام شود و عده ای کارشان اینست که مردم را قانـع کـن
انجام داد را با ھم و با اقناع و متحد کردن بخش ھای ھرچه وسیعتری از مردم بـه انـجـام  

ـر و بـھـره  . برسانیم  ـق و آن برپا کردن یک جامعه شاد و انسانی و بدون رنج و تبـعـیـض و ف

 ... .کشی انسان از انسان است 
از انتشـارات حـزب  "  چگونه با حزب کمونیست کارگری فعالیت کنیم " به نقل از جزوه  
 کمونیست کارگری 

 :برای مطالعه این جزوه به این لینک مراجعه کنید 
http://bit.ly/ ١KuiEUv 

 


