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(  ١٢مدخلی بر زندگی و آثار کارل مارکس و فردریک انگلس)
 دیوید ریازانف

 چه کسی از اصالح قانون کار سود می برد؟
 

 ناصر اصغری

 هیچ امیدی به سرمایه داری نیست!
 یاشار سهندی

همین چند روز پیش بود از سالنن  
زدم بیرون و بروم "گوشنه دنن"ن "  
دور از چشنننا بننناحننن  کنننار  
سیگاری دود کنا. دیدم قنبنل از  
مننن در  ن گننوشننه در مننیننان  
ضننایننینناف یننش ننن ننر سننر  را  
انداخته پایین و دود سیگار را تنا  
عننمننو وجننود  یننرود مننینندهنند.  
گ تا: سالم رئیس! منینرزا عن ن   
سر  را باال نیاورد و جواب  اگنر  
ها به سالم من داد نشنیندم. منن  
ادامننه دادم چنن ننوری رئننیننس!  
اینکه ما همدیگر را رئینس بندا  
میکردیا طینه ای بنود کنه بنه  
باح  کارمان داشتینا. پنینرمنرد  
همانگونه که سر  پایین بود در  
جواب به طنینننه تن نتن  گن نت:  
رئیس جاروکش ها! منن سنرم را  
بردم پایین تا چهره ا  را بنبنینننا  
که دیندم قن نر هنای اشنش از  
گنونننه هننایننش سننر منن  خننورننند  
درمیان ته رینش سن نیند  گنینر  
م  ایتند. گ تا: این حرینهنا را  
نزن! شاننه هنای پنینرمنرد تنکنان  
میتورد. می وم شند ین نط قن نره  
اشش نیسنت بن نکنه گنرینه ای  
است به تن نتن  هنمنه زنندگن .  
شانه هایش را مالیندم درسنکنوف  
طوالن . به حرف  مند در منینان  

هو هو  رام: ... من دیگر چن ندر  
تواننا دارم کنه هنمنه شنرکنت و  
دسننتننشننوینن  هننا را جننارو بننزنننا.  
چننرا.... مننگننه بنن ننیننه کننارگننر  
نیستند چرا همه ا  به منن زور  
میگه...! هیچ  نگ تا گذاشنتنا  

  ١٦ دردلش را بکند. میرزا ع ن   
سال سن دارد. بنازنشنسنتنه نشنده  

سنالن  سنابن نه ا  کنا    ٤ چون  
است. مینتنوانند درخنواسنت کننند  
اما چینزی کنه بنه اسنا حن نو   
بازنشستگ  دستش را منینگنینرد  

روز ح و  اسنت. ینیننن  بنه    ٦١ 
ازای هر سال یش روز ح و . بنا  

هنزار تنومنانن     ٢٦٦ ح نو  ا   
حسنناب اینننننکننه چنن نندر حنن ننو   
بازنشستگ  ا  منینشنود حنتن   
زحمت این را ندارد که انرا یناد ور  
شوم. پیرمرد اما تصنمنینا داشنت  
اینن چننند سنال هنا را پنرکنننند.  

همسر میرزا ع   همین اواخنر در   
گننذشننت و او از ننناسننازگنناریننهننا  
 یرزندانش گ ت و قبال ها به من  
گ ته  نها از اینکه پدرشان "جنارو  
کش و مستراح تنمنینزکنن اسنت"  
شرم دارند! کنمن  دل داری ا   
دادم، کم  همراهن  ا  کنردم،  

 تایید ا  کردم تا  رام شد 
 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

بحث داغ بر سر "اصالح قانون کار" و مقابله کارگران  
 با تعرضی بیشتر به زندگی و معیشتشان 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

 تند پیچ معیشت!
 ٧صفحه 

 نکته اصلی
 محمد شکوهی

 

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی 
 قسمت سوم -قانون کار 

 درصد از بیکاران بیمه بیکاری می گیرند ٧فقط 
 

کار خانگی، کاری که به حساب 
 نمی آید 
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Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى
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 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
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 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
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 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت م ال  با نويسندگان  نهاست.  
درج م االف در کارگر کمونيست لزوما به میني 

 تائيد مضمون  نها از جان  نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٣ از صفحه        
دعوتش کردم برویا چنای بنا هنا    

بزنیا اما او قبول نکرد جناروینش را  
روی یرغون انداخت و یرغون را بنه  
حرکت در  ورد و رینت و منن تنه  
سیگار را به مینان ضناینیناف پنرف  

 کردم وریتا سرکارم.  
 

در خبنرهنا خنوانندم عن نوننت دسنت  
کننارگننر جننواننن  را خننورد! خننبننر  
خاک  بود که بتت شاه  ننامن   
که کارگر ساده بود در اثنر اهنمنال  
عمدی کاریرما در میرض  سنین   

اشنینه   جدی به ع نت بنرخنورد بنا  
گاما قرار گریته و در عنرض دو  
ه ته کارگری کردن دسنت چن نش  
دچار عن نوننت شندیندی شنده کنه  
من"ر بنه از کنار اینتنادگن  اینن  
جوان شده که بر خالف نام یامی ن   
ا ، بتت ا  به دست کس  کنه  
به جز بنه سنود ننمن  انندیشند بنه  
سیاه  نشسته است. و کنارینرمنا  
خرسند از این است:" چیزی که بنر  

ساله  منده، ین نط    ٦١ سر این جوان  
یش حادثه شغ   ساده بوده اسنت.  

گنویند، دادگناه در اینن منورد    من  
تصمیا گریته و حنکنا هنا بنادر  
شده، دیگر حری  نینسنت ، دینگنر  
مشک ن  وجنود نندارد، دیننن  بنر  

  ٦٢ گننردن مننا نننمننانننده اسننت."  " 
دربد دیه" را کنه دادگناه تنینینینن  
کرده اینن بناحن  کنار بنا وجندان  
هنوز ن رداخته. چه اهنمنینتن  دارد!  
ت صیر خود کارگر است کنه ادعنا  
کننرده کننار بنن نند اسننت و تنن ننصننیننر  
کاریرما هنمنیننن ندر اسنت کنه بنه  

 ادعای او اعتماد کرده است! 
و در گوشه ای دیگر" کارینرمنای  
شننرکننت  لننومننینننننیننوم پننار  در  
اردیبهشت ماه سال"اری ط  ننامنه  
ای رسم  به کارگران حادثه دینده  
این کارخانه، شرط تنمندیند قنرارداد  
 نان را اعنالم رضناینت منحنضنری  
نسننبننت بننه حننوادت کنناری اتنن ننا   
ایتاده در حین کنار اعنالم کنرد و  
همه این کارگران از تر  اخنراج بنا  
حضننور در دیننتننر اسننننناد رسننمنن   
نسبت به حادثه کاری که بنرایشنان  
ات ا  ایتاده بودند رضایت دادند.بنننا  
بننر ااننهننار کننارگننران کننارخننانننه  
 لومینننینوم پنار ، حنوادت کناری  
هننننمننننچننننون سننننوخننننتننننگنننن  و  

شکستگنینهنای اسنتنتنوان در اینن  
کارخانه بیداد میکند و حدود سن   

کننارگنننر اینننن    ٠٧٧    دربنند از 
کارخانه بدلیل شرایط سنتنت و ننا  
امن کار، دچار  سیبنهنای شنغن ن   
اینچنین  هسنتننند. اینن کنارگنران  
اغ   باالی ده سنال سنابن نه کنار  
دارند و با قراردادهای سه مناهنه و  
شش ماهه در این شنرکنت بنزر   

 مشغول بکارند." 
 

و در جنای دینگنرمنردی ن حسنن  
سننال در    ٦٦ سننبننحنناننن   کننه "  

م" نس شنورای اسنالمن  بنوده و  
سننال اسننت کننه در    ٦٤ حنندود  

دانشننگنناه تننهننران اقننتننصنناد در   
دهد." بیان کرده هین  امنیندی    م  

نیست که چیزی بنهنبنود ینابند. او  
برنامه توسیه جمهوری اسالمن  را  
بیهوده خوانده وتاکید کرده " هنین   
نوری بنر پنینشنانن  تنوسنینه اینران 

ن بتوانید سرمایه داری در اینران   
نیست" و در ال به الی حنرینهناینش  

هننا خننودشننان بنن نند    مننیننگننوینند:"  دم 
هستند چ ور به خودشنان بن نردازنند  

هنا    و الزم نینسنت در هنمنه زمنینننه 
دخالت كرده و دستشان را بنگنینرینا.  

ام بناال رینت    وقت  من در مد سرانه 
سنین    ام بیشنتنر شند،   و ریاه خانواده 

سناعنت كنار،    ٦٢ كنا به جای    م  
پنج ساعت استراحت و در مسنائنل  
اجتماع  شركنت كنننا و روزننامنه  
بتوانا. باسواد باشا و دیندگناهنا و  

شنود.    یهما از زندگ  عنوض من  
در نهایت به ح و  دینگنران احنتنرام  

خننواهننا بننگننویننا    نننمنن   گننذارم.   منن  
چیز اقتصاد است اما اقنتنصناد    همه 

 خی   مؤثر است." 
 

زندگ  مینرزا عن ن  هنا و بنتنت  
شنناهنن  و هننمننه مننا کننارگننران را  
همین در  خوانده های اقتصاد بنه  
روز سیاه نشانندن بنا بنرننامنه هنای  
که خودشان اذعان میکنند  ب در  
هاون کویتن بوده  ن هنا ننه بنرای  
ریاه تنوده منردم بن نکنه در جنهنت  
توسیه یا به قنول ایشنان رشند کنه  
ما تصحیح میکنیا رشند سنرمناینه  
داری. تضمین سود  وری سنرمناینه  
داران با منهنمنتنرینن ابنزار سنرکنوب  
یننیننننن  نننیننروهننای امنننننیننتنن  و  
انتظام . جای که امثنال ربنینین   

ها در   شنکننن"نه گنری و بن   
رحم   موختند. کنه اکنننون شنده  
اند وزیر و وکیل ینیننن  منوجنودی  
شارالتان و غارتگر. وزیر شنکننن"نه  
گننر، ربننیننینن  بننار دیننگننر اشننش  
تمساح رینتنتنه و گن نتنه منیندانند  
کارگران زنندگن  سنتنتن  دارنند!  
گویا ایشان ن ش "بنازجنو خنوبنه" را  
درهنگام شکن"ه این نا منینکنردنند.  
ن ش  کنه ننمناینننده من"ن نس هنا  
بتوب  ب د است. نزدیش به چنهنار  
دهه است که در اتا  هنای ینکنر  
اینن حننکننومننت هننر راهنن  را کننه  
میشده از گرده کارگران بنینشنتنرینن  
کنار بنا کننمنتننریننن حنن ننو  کشننینند  
بصورف الینحنه و بنرننامنه و طنرح  
ارائه داده اند و مبنای همنه اینننهنا  
این بوده که دست هی  کنارگنری  
را نننگننیننرننند تننا شنناینند منن ننبننول  
بنگاههای جهانن  سنرمناینه داری  
ایتند.  اما اینننکنه چنرا سنرمناینه  
داری در ایران از بحراننش خنارجنش  
نم  شود بحث دیگری اسنت کنه  
اگننر روزی هننا در سننایننه هننمننیننن  
حکومت اینن اتن نا  بنین نتند رشند  
سننرمننایننه داری در ایننران هننا جننز  
نکبت برای کارگران چیزی دینگنر  
به همراه نندارد. ننمناینننده من"ن نس  
جمنهنوری اسنالمن   ه و ایسنو   
"برنامه عمران " زمنان  رینامنهنر را  
مننیننتننورد کننه روزهننای خننو   
سننرمننایننه در ایننران بننوده. کننه بننا  
مالکنهنای اقنتنصنادداننان بنا رشند  
ایسانه ای سرمایه همراه بوده، همنه  
تاریخ اما شهادف منیندهند نصنینت  
کارگر از  ن رشد حاشیه نشینن  و  

 ح ب   باد بود. 
 

سرمایه داری دو رو دارد. بنحنران  
ورونو. هر دو روی  ن برای کارگنر  
اما مصیبت است و یالکت. هنین   
امیدی به سنرمناینه داری ننینسنت  
چون اساسش بنر تنبناهن  زنندگن   

دربد از مردم بننا شنده اسنت.    ٩٩ 
جمهوری اسالم  سرماینه کنه بنه  
طریو اول  اوج تبهکاری سنرمناینه  
داری است. و گرنه روزگار منینرزا  
ع   و بتنت شناهن  و کنارگنران  

 لومیننینوم پنار  وهنمنه کنارگنران   
 اینگونه نبود که هست. 
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بحث درباره ابالحاف پیشننهنادی  
بنه قننانننون کننار رویننا جننمننهننوری  
اسالم  بحث داغ روزهنای اخنینر  
در جنبش کنارگنری بنوده اسنت.  
خود این قاننون کنار چنینزی جنز  
قانون  کردن بردگ  کارگران در  
بر ندارد. ابالحاف پیشنهادی ها  
م  خواهد بیح وق  حت  بیشتنر  
کارگران را، اگر تا بحال قاننونن   
نبوده است، قانون  کند. در مورد  
این ابالحاف و خود قناننون کنار  
جمهوری اسالم  زیاد گ ته اینا  
و باید بیشتر از  نچه که تا بحنال  
حرف زده ایا، حنرف زده و بنحنث  

 کنیا. 
 

رسانه هنای جنمنهنوری اسنالمن   
ها، چه  نهای  کنه ننزدینش بنه  
"خننانننه کننارگننر" هسننتننننند و چننه  
 نهای  که به باندهای دیگر رویا  
نزدینش و وابسنتنه انند، در اینن  
بننحننث دخننالننت زیننادی کننرده و  
بنن ننننندگننوهننایشننان را در اخننتننیننار  
تیدادی از باحبنظران قنرار داده  
اسننت. از جننمنن ننه ایننن مننبنناحننث،  
مصاحبه هائ  اسنت کنه "شنر "  
اخیرا با زهرا کریم  و چننند تنن  
دیگر ان"ام داده است. "شر " زهرا  
کریم  را "عضو هنین ف عن نمن   
دانشگاه مازندران" و "کنارشنننا   
بازار کار" منینرین  کنرده اسنت.  
وی در جننواب بننه سننئننوال "ایننن  
ابالحیه قانون کار بنه نن نه چنه  
کسننن  اسنننت." مننن  گنننویننند:  

کس. م مئنا دولت بنا اینن    "هی  
پیشنهاداف در این شنراینط حنتنمنا  
مننورد انننتنن نناداف سننتننتنن  قننرار  

گیرد و شاهد ریز  طریداران    م  
خود در طب ه کارگر خواهد بنود،  
بننه عننبننارتنن  بنناینند هننزینننننه ایننن  

گنوننه بن نردازد.    پینشنننهناد را اینن 
کاریرمایان ها، چه این ابالحیه  
باشد و چه نباشد، عمال دستشنان  
باز است که در بنورف تنمناینل،  
نیروی کار ارزان استتدام کنننند   
اما با یراگیر و قانون  شدن اینن  

کار، کنارینرمناینان ننینروی کنار  
قدیم  خود را بنا ننینروی جندیند  

قیمت نتحت عنوان شناگنرد     ارزان 
کنند و عمنال امنکنان    عوض م  

انباشت ت"ربه و دانش در بسیاری  
رود. شاید    ها از میان م    از بنگاه 

منندف کنناریننرمننایننان از    در کننوتنناه 
منننننایننه مننادی ابننالح قننانننون  

مند شوند اما در ب نندمندف و    بهره 
جناین  ننینروی    مدف، با جابنه   میان 

کار قدیم  بنا شناگنردان جندیند،  
زیان خواهننند کنرد. طنرف سنوم،  
یین  کارگران نیز،  ننهناین  کنه  
ییال در وضییت باثباف هسنتننند،  
پننس از ابننالح قننانننون احسننا   

کنند و نسبت به  ینده    ناامن  م  
تنر    تر و از شنراینط نناراضن    نگران 

خواهند شد.  نهای  ها کنه حناال  
در شرایط بد کاری ییال هستند،  
امید بهترشدن شرایط را از دسنت  

 دهند."   م  
مصاحبه یو  نکاف زیادی دارد  
که تماما از منظر نگران  بنرای  
 ینننننده کنناریننرمننایننان و بنناحننبننان  
سننرمننایننه منن ننرح شننده اسننت. از  
جهاف زیادی من  شنود بنه اینن  
مصاحبه پرداخت، اما من ع"التا  
به نکاف مها در همین نن نل قنول  

 پردازیا.   م  
 

 طریداران رویا در میان کارگران 
زهننرا کننریننمنن  در بننتننشنن  از  

گنویند کنارگنران    ا  م    مصاحبه 
قادر نیستنند بنا دسنتنمنزدی کنه  

های منینینشنتن     گیرند حداقل   م  
مدنظر قانون را برای خانواده خنود  
ت مین کنند. پس م  توان نتی"ه  
گنریننت اگننر کننارگنری خننود زار  
نباشد، با این وضییت نم  تنوانند  
طریدار رویا باشد. منظور ایشنان  

توانند کسنانن  در بنینن    ی ط م  
کارگران باشد که زندگ  و امرار  
مننینناشننشننان را منندیننون دخننالننت  
شرایتنمنننداننه در کنار و تنولنیند  
نیستند  ب که  ن بتش از رویا را  
که در "خانه کنارگنر" منتنشنکنل  

اسننت را منند نننظننر دارد. دولننت  
روحان  دولنت جننناحن  از روینا  
است که "خانه کارگر" ینا هنمنان  
"طریداران رویا در طب ه کنارگنر"  
در  ن جناح م  گننن"ننند. روینا  
این طریدارانش را از دست نتواهد  
داد. اینها با ابالحیه های وارده  
بر قانون کار کم  دایره مانورشان  
کا خواهد شد  اما ننه بنه درجنه  
ای که به اپوزیسیون رویا، حتن   
"اپوزیسیون" نرم و مضحکن  کنه  
ی ط در ایران اسالمن  شناهند  ن  
بوده ایا، پرتاب بشوند. نهاینتنا بنه  
قول زهرا کریم  "مورد انتن ناداف  
ستت" قرار خواهند گنرینت  کنه  
"ستت "  ن ها نسب  است. اینها  
ن"خانه کارگر"یها و شناخنکنهنای  
متت ن   ن  دشنمنننان کنارگنران  
هستنند کنه بنرای جناسنوسن  و  
سننرکننوب مسننتنن ننیننا در مننیننان  

انند.    کارگران سنرهنا بننندی شنده 
کننننند کنه    حاشا و مت ن  ننمن  

هنمنندسننت کناریننرمننا و منندیننریننت  
هستند. اینها همانهناین  هسنتننند  

خواستند زبان    که با موکت بر م  
ییال کارگری را ببرند. در تثبیت  
دستمزدهای چندین بار زینر خنط  

اند.     وا بوده   ی ر، همیشه با دولت ها 
هننای حننداقننل    زیننر تننمننام مصننوبننه 

دستمزدها را، که همیشه زیر خط  
 اند.   اند، امضا گذاشته   ی ر بوده 

 
 کارفرمایان

زهرا کریم  درسنت من  گنویند  
کننه چننه اخننراج و سننرکننوب و  
بیح وق  کارگران قانون  باشننند  
و چه نباشد، کایرمایان، و البنتنه  
در هننمنندسننتنن  بننا بننزرگننتننریننن  
کاریرمای این کشور، که دولنت  
باشد، عمال دستشان باز است کنه  
چه بالئ  سر کارگران بنیناورنند.  
من ایشان نزهرا کریم   را نم   
شناسا. اما در همین مصاحبه او  

ای بسیار داغتر از    شده    کاسه 
گوید که با جایگزین     است. م  

نیروی کار بات"ربنه بنا کنارگنران  

ت"ربه و "شاگرد" کارینرمناینان    ب  
های قانون کنار    عمال از ابالحیه 

شننوننند. از هننمننان    مننتننضننرر منن  
موضیگیریهای  است که بیض   
از طریداران "دولت قانون " در بین  
دوستان دور و نزدیش جنمنهنوری  

شوند که    اسالم  با  ن ااهر م  
گویا طریدار دولت قانون هسنتننند  
و بنناینند بننا راه و کننار قننانننوننن ،  
کارگران را به کار کشید. غایل  
از اینکه بینحن نو  و بنینحن نوقنتنر  
کننردن کننارگننران هننویننت رویننا  
اسالم  و کارینرمنایناننش اسنت.  

هنای    ات اقا روینا ننه بنا تنوبنینه 
اینننننگننونننه کننارشننننناسننان، کننه بننا  
توبیه کارشناسان  که با راه و  

گنذارینهنای خنارجن     کار سرماینه 
کننند     شننا هسنتننند، سنین  من  

شرای   را مهیا کند کنه شنایند  
گذارها رغبت  کننننند    این سرمایه 

گذاری کنند. این     ن"ا ها سرمایه 
 ن مننوضننینن  اسننت کننه رویننا  

ح نوقن  کنامنل، و    خواهد ب    م  
کار با دستمزد بسیار نازل و بندون  
هیچگونه مزایائ  را قانون  کند  
که شنایند کسن  طنمنه کنرد و  

 ا  را راه   ن"ا کند.   سرمایه 
رویا جمهوری اسالم  ات ناقنا بنا  

هننای کنناریننرمننایننان و    تننوبننیننه 
مشنناوران  نننهنناسننت کننه شننرایننط  
بردگ  هنر چنه بنینشنتنر را وارد  

 قوانینش م  کند.  
 

 دولت و کارگران
هنای قناننون    در میادله ابنالحنینه 

کنار، ینش طننرف ایننن منیننادلننه  
کارگران هستند. طرف اب   این  
میادله! نظر زهرا کنرینمن  دربناره  
کارگران در این باره جال  اسنت.  
"طرف سوم، یین  کارگران ننینز،  
 نهناین  کنه ینینال در وضنینینت  
باثباف هسنتننند، پنس از ابنالح  

کنند و    قانون احسا  ناامن  م  
تر و از شرایط    نسبت به  ینده نگران 

تر خواهند شد.  نهای  ها    ناراض  
که حناال در شنراینط بند کناری  

یینال هسنتننند، امنیند بنهنتنرشندن  
دهننند."    شراینط را از دسنت من  

گیرد اینن    ای که ایشان م    نتی"ه 
است: دولت طریداران خنود را در  
میان کارگنران، کنه خنط من ندم  
سرکوب هستننند، از دسنت من   
دهد. کاریرمایان ها که مننناینه  

دانننند    شناسند و ننمن    خود را نم  
ها عناقنبنت    که اینگونه زورگوئ  

خوش  بدنبنال ننتنواهننند داشنت.  
تنر    کارگران  که وضیشان باثباف 

بود نسبت به  ینده نگران خواهننند  
شنند و از شنننراینننط نننناراضننن .  

 –ای نداشتند    کارگران  که  ینده 
از جم ه بنتنش وسنینین  از اینن  

هنرگنوننه    -طب ه که بیکار است  
امنیندی را اگننر بننه بننهنتننر شنندن  

دهند.    شرایط داشتند، از دست م  
این"است که دولت  که ابالحیه  

ای منینتنرض     ورده است، با طب نه 
روبرو خواهد شد که دیگر "خناننه  

 کارگری"ها را ها با خود ندارد. 
 

به نظر من نتنین"نه گنینری زهنرا  
کننریننمنن ، کننه کننارگننران ایننن  
وضییت را ننمن  پنذینرنند درسنت  
است  گرچه لحن و یحوای او در  
این مصاحبه بیشتر حالت نگران   
از این وضییت دارد. امنا ین نر و  
یالکت  که هر روز به کنارگنران  
بیشتر از روز قبنل تنحنمنینل من   
شود دیگر غیرقابنل تنحنمنل شنده  
است. منتها جنننک کنارگنر بنا  
رویا اسنالمن ، بنا هنمنه بنانند و  

هننا و    هننایننش بننا شننور    جننننناح 
اعتراضاف م  ی  نتی"ه م  وب  
و دراز منندتنن  بننرای کننارگننران  
نتواهد داد. کارگران، و بتصوص  
ییالین کارگری باید بنه مصناف  
این وضییت بروند و ستت درگینر  
متشکل کنردن و سنازمنان دادن  
کارگران باشند و جامیه را بنرای  
اعتراضاف وسیه و قدرتمند  مناده  

 کنند. 
 ٦٧٦١ اکتبر    ٣ 

 چه کسی از اصالح قانون کار سود می برد؟
 

 ناصر اصغری



٣٣٣٤ مهر ٣٣  کارگر کمونيست  4 

 ٤ صفحه 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

بحث داغ بر سر "اصالح قانون کار" و مقابله کارگران با تعرضی بیشتر به  
 زندگی و معیشتشان 

اخبار و موضوعاف برجسته ه تنه  
ای که گذشت: ت"مه اعتراضن   
هزاران می ا بازنشست در س حن   
سراسری در تهران و شهرسنتناننهنا،  
شروع سال تحصی   و پنینامنهنای  
کارگران به این مناسبت و اعنالم  
خواستهایشان، بنحنث داغ بنر سنر  
"ابالح قناننون کنار" و من نابن نه  
کارگران با تینرضن  بنینشنتنر بنه  

 زندگ  و مییشتشان. 
 

ششششششششم مشششهشششر مشششاه و 
تششعششمشش ششاه بششا شششکششوه 
هزاران م لم بازنشسشتشه 
 در تهران و شهرستانها

یش ات ا  مها در ه ته گذشنتنه  
ت"مه اعنتنراضن  هنزاران منین نا  

مننهننر منناه بنننننا بننر    ١ بننود. روز  
یننراخننواننن  از قننبننل مننینن ننمننان  
بازنشسنتنه در تنهنران و النبنرز و  
شننهننرهننای اقننمنناری  ن منن ننابننل  
م" س و در استانهای منتنتن ن   
منن ننابننل سننازمننان بننازنشننسننتننگنن   
ت"مه کردنند. بنننا بنر گنزارشن   
جمییت شرکت کننده در تن"نمنه  
اعتراض  تهران به سه هزار نن نر،  
در کرمانشاه به بیش از هزار نن نر  
و در گننیننالن بننه هنن ننتننصنند ننن ننر  
میرسید. بیالوه این تن"نمنیناف در  
شهرهای دینگنری چنون شنینراز،  
اب هان، رشنت، کنرمنان، تنبنرینز،  
ایالم، الیگودرز، همدان، خرم  بناد،  
مشننهنند، بننهننبننهننان، سننمنننننان، قننا  
برگزار شد. خواستهناین  کنه در  
بیانیه منین نمنان بنازنشنسنتنه  بنه  
مناسبت ششا مهرماه اعالم شنده  
بود، عبارف بنودنند از هنمنتنرازی  
ح و  بنازنشنسنتنگنان ینرهنننگن   

و بنیند از    ٩٤ سالهای پینش از  
، هنمنتنرازی حن نو  منین نمنان  ٩٤ 

بازنشسته با شاغ ین و بنینمنه ای  
کار مد بود. و اینن خنواسنتنهنا را  
می مان بازنشسته بنا شنینارهناین   
چون خط ی ر سه می یون، حن نو   
ما یش می یون، بینمنه کنار مند،  
درمان راینگنان اسنت، تنینینینن و  
روشنن  بنینشنتنری دادنند. بندینن  
ترتی  ت"میاف می مان بازنشسنتنه  
در ششا بهمن همان ور کنه خنود  
می مان نینز منینگن نتننند، تن"نمنه  
"سکوف م  و" نبود، ب که ت"منه  
اعتراض و یریناد خنواسنتنهنایشنان  

 بود. 
 

در ایننن تنن"ننمننینناف مننینن ننمننان بننا  
اعتراض ع یه دسنتنمنزدهنای زینر  
خط یر و شیار مییشت، منننزلنت  
حننو مسنن ننا منناسننت، بنندای  
اعتراض همه می نمنان، کنارگنران  
و کننل جننامنیننه را ننمننایننننندگنن   
کردند. و این شینار هنا بنینش از  
بیش پنینونند منبنارزاف منین نمنان  
بننازنشننسننتننه، مننینن ننمننان شنناغننل،  
کارگران و بنتنش عنظنینمن  از  
جامیه را به نمایش گنذاشنت. در  
این روز منین نمنان بنازنشنسنتنه در  
ستنران  ها و در پالکاردهایشنان  
اعتراض خنود را بنه حن نوقنهنای  
ن"وم  مدیران اعالم داشتننند. و  
پالکارد می مان کرمان بنا شنینار  

شرمندگ  مسئنوالن از حن نو   »
بننازنشننسننتننگننان، حنن ننو  هننای  

و در ستننرانن  ای در   «ن"وم  
شیراز با همین مضنمنون کنه بنه  
شیار خط ی ر سه می یون، ح نو   
مننا یننش مننینن ننیننون خننتننا شنند،  

بدای اعتراض کل جنامنینه بنه   
شکناف عنظنینا حن نو  خنود بنا  
ح و  مدیران و به ابیاد بینسنابن نه  
ی نر و ینالکنت را ننمنایننندگن   

 میکرد.  
 

ششا مهرماه سر غاز دور جدیندی  
از مبارزاف می مان در شروع سنال  
تنحننصننینن ن  جنندینند و پننیننگننیننری  
خنننواسنننتنننهنننایشنننان اسنننت. اینننن  
اعتراضاف در کنننار اعنتنراضناف  
گسننتننرده دانشنن"ننویننان در ایننن  
روزهای  غاز سال تحصی   حنال  
و هننوای دیننگننری بننه یضننای  
اعننتننراض در کننل جننامننیننه داده  
است. می مان همچنننینن خنود را  

منهنر    ٦٣ برای ت"میاف سراسری  
روز جهان  می ا  ماده منینکننننند  

کانون بن   منین نمنان از    ٦٢ و  
شهرهای متت   بنرای اینن روز  
یراخوان داده اند. زمان این ت"نمنه  
ساعت هشت و نیا تا یازده و نینا  
ببح سیزدها مهر ماه و مکاننش  
در مراکنز اسنتناننهنا در سنازمنان  
 مننننوز  و پننننرور  و در  
شهرستانها در نواحن  و مننناطنو  

 اعالم شده است . 
 

خواستهای می مان روشنن اسنت.  
 نننرا بننارهننا و بننارهننا در بننیننانننیننه  
هایشان و در ت"میاف اعنتنراضن   
شان سر داده اند. از جم ه می منان  
در ق ینامه هایشنان بنر خنواسنت  
های  چون ایزایش دستمزدهنا بنه  
باالی خط ی ر، تحصینل راینگنان  
بنننرای هنننمنننه، لنننغنننو مننندار   
خصوب ، بازسنازی مندار  ننا  
امننن، پننایننان دادن بننه یضننای  

امنیت  در  منوز  و پنرور  و  
نننننردن   ننننناال ب در مننننندار ، ب
اسنتنانننداردهنای  منوزشنن  و ...  
تنناکننینند گننذاشننتننه اننند. و یننش  
خواست مشتص بیانیه مشتنر   
جننینن ننر عننظننیننا زاده از رهننبننران  
کارگری و اسماعینل عنبندی از  
رهبران می مان منینتنرض کنه در  
 سننتننانننه اول مننه دادننند و بننه  
کنارزاری تننبنندیننل شنند، خننواسننت  
باطل شدن تمنامن  پنروننده هنای  
تشننکننیننل شننده بننرای یننیننالننیننن  
کننارگننری، مننینن ننمننان و مننردم  
میترض تنحنت عننناویننن  چنون  
"اخالل در نظا و امنننینت من ن "،  
است. مضنمنون اینن خنواسنت در  

  ٦٣ بیانیه می مان بنه مننناسنبنت  
مهر چنین  مده است: منتنتنومنه  
کردن پنروننده و تنبنرئنه منین نمنان  
میترض به وسی ه دسنتنگناهنهنای  
قضای  و امننینتن  و پنرهنینز از  
پرونده سازی و امنننینتن  کنردن  
مننراکننز  مننوزشنن  و حننمننایننت  
قضنناینن  دیننتننر حنن ننوقنن  وزارف  

ن     مننوز  و پننرور  از یننینناال 
بن  . بیالوه در این بیانینه  بنر  
خواستهنای دینگنری چنون رینه  
تننبننیننیننو ینناحننش مننوجننود بننیننن  
یننرهنننننگننیننان اعننا از شنناغننل و  
بازنشنسنتنه بنا سناینر کنارکنننان،  
بنندور پننروانننه یننیننالننیننت بننرای  

تنکن نین  در اسنرع    های بال   تشکل 
وقننت تننوسننط وزارف کشننور و  

، تنن نن ننیننل  ٦٧ کننمننیننسننیننون منناده  
روزهننای تنندریننس  مننوزگنناران و  
توجه وینهه بنه من ن نه ابنتنداین ،  

زم و در    یراها  وردن امکنانناف ال 
حد استاندارد در مندار  دولنتن   

به مننظنور جن نوگنینری از تنننزل  
جناینگناه و اینت تنحنصنین ن  در  
مدار  دولت  تاکید شنده اسنت.  
خواستهای می مان، خنواسنتنهنای  
همه مردم است و مسنتن نینمنا بنه  
وضنینینت  منوز  کننودکنان مننا  
مننریننوط اسننت. در رابنن ننه بننا  

منهنر    ٦٣ یراخوان اعتراض بنرای  
وسننیننیننا اطننالع رسنناننن  کنننننیننا.  
یننراخننوان مننا بننه خننانننواده هننای  
دانش  موزان، به می مان شاغل و  
بازنشستنه در تنمنام شنهنرهنا، بنه  
کارگران و همه مردم اینست کنه  
وسییا در این تن"نمنیناف شنرکنت  
کنننننیننا و بننه هننر شننکنن نن  کننه  
مننیننتننوانننیننا حننمننایننت خننود را از  
مبارزاف می مان و خواستنهنایشنان  
اعننالم کنننننیننا. خصننوبننا اتننحنناد  
می مان و کارگران یش یاکنتنور  
مها در پیشبرد اینن خنواسنتنهنا و  
اعتراض ع یه ی نر و ینالکنت و  
سننرکننوبننگننریننهننای حننکننومننت  

 اسالم  است.  
 

شروع سال تحصیلی و  
پیامهشای کشارگشران بشه 
این مشنشاسشبشت و ا شال  

 خواستهایشان، 
یش نکتنه قنابنل تنوجنه در اول  
مهر امسال پیامهای کنارگنران و  
طرح خنواسنتنهنایشنان اسنت. اینن  
پیامها بیش از هر چنینز بنیناننگنر  
اینست که امروز کارگنران بنینش  
از بننیننش اعننتننراضنناف خننود را  
اجتماع  م  بیننند و دارنند بنا  
خواستهای کل جامنینه بنه جن نو  

 م   یند. دو نمونه از این  
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  ٥ ازصفحه  
پیامها، پیام بهنام ابراهنینا زاده از  
چننهننره هننای شننننناخننتننه شننده  
کنننارگنننری و دینننگنننری پنننینننام  
سندیکای شرکنت واحند بنه اینن  
مناسبت است. بهنام ابنراهنینا زاده  
ییال کارگری و ینینال دیناع از  
ح و  کود  که ها اکننون در  

دارال ران زندان رجای  شنهنر    ٦ بند  
بسننر مننیننبننرد، پننیننام خننود را بننا  
شادبا  به مناسنبنت شنروع سنال  
تننحننصننینن نن  شننروع کننرده و در  
بتش  از  ن چننینن  منده اسنت:  
"خواستهای ما تحنصنینل راینگنان  
برای همه و پایان دادن بنه پندینده  
کودکان کار و خیابان، بنازگشنت  
دانش"ویان ستاره دار و وامناننده از  
ادامه تحصیل به دانشگناه، پناینان  
دادن به بازنشسته کنردن اجنبناری  
استادان غیر همسو، اجازه ینینالنت  
بننه نشننرینناف و تشننکننل هننای  
دانش"نوین  و امنکنان ینینالنینت  
یننایننتننن نشننرینناف و تشننکنن ننهننای  
دانش"وی  تی یل شده، باال ریتنن  
کی یت  موز  و کت  درس  بنا  
استانداردهنای عن نمن  ارزشنمننند  
امروز، عدالت  موزش  و از بنینن  
ریننتننن تننبننیننیننو جنننننسننیننتنن  در  

  موز  است". 
مورد دیگر، بنیناننینه سننندینکنای  
کننارگننران شننرکننت واحنند بنننه  
مننننناسننبننت یننرا رسننینندن سننال  
تحصین ن  جندیند اسنت. در اینن  
بننیننانننیننه بننر مننمنننننوعننیننت کننار  
کننودکنننان، بنننرخننورداری تنننمنننام  
کننودکننان از  مننوز  و پننرور   
رایگان و با کنین نینت بنرابنر و بنر  
هننمننبننسننتننگنن  مننبننارزاتنن  بننا  
خواستهای می نمنان و مشنتنصنا  
یننراخننوان روز شننشننا مننهننر منناه  
می مان بنازنشنسنتنه تناکنیند شنده  
اسنت. در بننتنشنن  از اینن پنیننام  
چنین  مده است: "نه تنننهنا کنار  
کودکان باید م غ  گردد بن نکنه  
وضییت مییشت   نها و خناننواده  
هایشنان من  بنایسنت در النوینت  
جامیه و در را  بنرننامنه هنای  
دولت  قنرار گنینرد. سننندینکنای  
کارگران شرکت واحد هنمنچنننینن  
خننواهننان تننوقنن  اذیننت و  زار و  
تی ین  و بنازداشنت کنارگنران و  
می مین م  باشد. تشکنل ینابن   

مست نل و تنامنینن منینینشنت بنا  
استانداردهای ریناهن  شننناخنتنه  
شده بین الم    بنرای کنارگنران،  
می مان و پنرسنتناران کشنور حنو  
مس ا ما م  بناشند و بنایند بنه  

 رسمیت شناخته شود." 
 

بحححححث داغ بححر  
سحححححر "اصحححححالح 
قححانححون کححار" و 
مقابله کحارگحران 
با تعرضی بیشحتحر 
بحححه زنحححدگحححی و 

 معیشتشان 
الیننحننه "ابننالح قننانننون کننار" و  
تدار  تیرض  که دولت تنحنت  
عنننننوان ایننن الیننحننه در دسننتننور  
گننذاشننتننه اسننت، هننمننچنننننان داغ  
است. اینن الینحنه بنا منوجن  از  
اعتراض در میان کارگنران روبنرو  
شده است. همچنین بنه منوضنوع  
جدال  در درون خود حنکنومنت و  
شوراهای اسالم  و دار و دسنتنه  
هننایشننان تننبنندیننل شننده اسننت. در  
عکس الیمل به این اعنتنراضناف،  
 نها در متن یضای پنر النتنهناب  
جننبنش کنارگنری دولنت ضنمنن  
یش ع   نشنیننن  جنبنونناننه و  
اعننالم اینننننکننه امننکننان بننازپننس  
گریتنن اینن الینحنه وجنود دارد،  
دست به جیل قانون کنار ینین ن   
زده است. به این بنورف کنه دو  

  ٦٦ تبصره نز   و نح  بنه مناده  
الینحنه    ٤ قانون کار را که در بند  

"ابالحیه قانون کار"  منده اسنت،  
ت  ب  وارد قناننون کنار منوجنود  
کرده است. تا در بورف نناگنزینر  
شدن به کنار گذاشتن این الینحنه  
ایننن دو بننننند را حنن نن  کننننند.  
مننوضننوع ایننن دو تننبننصننره نننیننز  
بازگذاشتن کامل دست بناحنبنان  
کار در بیکار سازی کارگران بنا  
هر بهانه ای چون تغییر سناخنتنار  
بنایه در اثنر النزامناف قناننون و  
م نرراف ینا شنراینط اقنتنصنادی،  
اجتماع  و سیاس  و تنغنینینراف  
گسترده در ین  وری و غنینره و  
اخراج  نان بدون هیچنگنوننه دسنت  

اننندازی از کننار اسننت. جننالنن   
اینننن"نناسنت کننه ایننن دو تننبننصننره  
ازجم ه منوادی هسنتننند کنه در  
"الیحه ابالح قانون کار" کنه در  
ریاست جنمنهنوری احنمندی ننهاد  
داده شننند و بنننا اعنننتنننراضننناف  
کننارگننری عنن نن  زده شنند، نننیننز  
وجننود داشننت و ایننن خننود سننننند  
روشن  بر دسنت بنردن دولنت در  

 قانون کار موجود است.  
 

این ات نا  بنه روشننن  از هنرا   
حنننکنننومنننت از بننناالگنننرینننتنننن  
اعتراضاف بر سنر اینن تنینرضناف  
در میان کارگران و خصوبا ج نو  
کشیده شدن خواستهای سنراسنری  
کارگری چون حو تشنکنل، حنو  
اعتصاب و غیره بناشند، حنکناینت  
دارد.  ایننن جننیننل  شننکننار را  
اتحادیه  زاد کارگنران اینران طن   
بیانینه ای ایشنا کنرد و پنروینن  
محمدی از رهنبنران کنارگنری و  
عضو هیاف مدینره اینن اتنحنادینه  
ط  ننوشنتنه ای در اینن هن نتنه  
تحت عنوان "هرگونه تال  بنرای  
ای"ادتغییراف ضند کنارگنری در  
قانون کار و دامن زدن بنه اخنراج  
و ی ر و یالکت بیشنتنر،بنا ینوران  
خشنا یننرو خننورده مننا کننارگننران  
مواجه خواهند شند، بنه  ن اشناره  

کرده و در بتش  از ننوشنتنه ا   
در این مورد چننینن  منده اسنت:  

قننانننون کننار کننه بننه    ٦٦ "منناده  
مبحث خاتمه قنرارداد اخنتنصناص  
دارد یک  از جن"ال برانگنینزتنرینن  
مواد این قانون است که از اواخنر  
دهه هشتاد، دولت احنمندی ننهاد  
سننینن  در وارد کننردن بننننندهننای  
نح  و نز  بننه  ن کننرد امننا  
هیچگاه مویو به وارد کردن  نهنا  
به این ماده نشد و بر اینن اسنا ،  

، ننه    ٩٤ این بندها تا پایان سنال  
قانون کار شند، ننه    ٦٦ وارد ماده  

در چنناپننهننای  ن  منند و نننه در  
مراجه قانون  در راب ه بنا اخنراج  
کارگران به اینن بننندهنا اسنتننناد  
شد. اما به ناگهان دولت تدبینر و  
امید سنرمناینه داران بنا زینرکن   
تمام، این بندها را جنزو بننندهنای  

قناننون کنار در چنا     ٦٦ ماده  
امسال  ن وارد کنرد و بنا  وردن  
ابالحنینه بنر روی  ننهنا طنوری  
ریتار نمود که گویا اینن بننندهنا  

قانون کار بوده انند،    ٦٦ جزو ماده  
با این امنیند کنه اگنر هنمنچنون  
دولننت احننمنندی نننهاد بننر اثننر  
مبنارزاف و من ناومنت کنارگنران  
مویو به تصوی  الیحه ابالحن   
قانون کنار نشندنند، منوینو شنده  

قاننون کنار را بنا    ٦٦ باشند ماده  

تغینینراف انن"نام شنده، بنا دوز و  
ک ش به خنورد طنبن نه کنارگنر  
ایران بدهند تا مسئ ه اخنراجنهنای  
ی ه ای کارگران را برای همیشنه  

 بورف قانون  دهند". 
 

کارگران خواستار لغو یوری اینن  
الیننحننه هسننتننننند. کننارگننران در  
مبارزاف هر روزه خنود عنمنال در  
م ابل قانون کار ضند کنارگنری  
حننکننومننت اسننالمنن  ایسننتنناده و  
خواستار ح و  بنرحنو خنود چنون  
حو تشکل، حو اعنتنصناب، حنو  
ت"مه و  زادی های سیاس  پاینه  
هستند و عمنال بنرای  ن منبنارزه  
کنرده اننند. تشننکن ننهننای خننود را  
ای"اد کرده و هر روزه با ت"منیناف  
و اعتراضاتشان، در برابر تیرضناف  
حکومت اسالم  ایستناده و حنو  
و حنن ننوقشننان را مننیننتننواهننننند. و  
اکنون که بحث بر سر قانون کنار  
و تننمننامننیننت وجننوه زننندگنن  و  
مییشت کارگران اسنت، بنهنتنرینن  
یربت است که بنا خنواسنتنهنای  
سراسری خنود بنه منیندان  ینینا.  
پاسخ کارگران جنارو کنردن کنل  
این بساط توحش سنرمناینه داری  

 حاکا با تمام قوانینش است.  
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قبل از اینکه بنه بنحنث ابنولن   
اولیه ای که سیناسنت داخن ن  و  
خارج  روزننامنه بنر منبنننای  ن  
تییین میشد ب ردازیا، باید تن"نربنه  
انن ننالبنن  سننردبننیننران  ن را مننورد  
بررس  قرار دهیا. نه منارکنس و  
نه انگ س هینچنینش از تن"نربنه  
ای جننز تنن"ننربننه اننن ننالب کننبننیننر  
یرانسه برخوردار نبودند. منارکنس  
تنناریننخ  ن اننن ننالب را بننه دقننت  
منن ننالننیننه کننرده بننود و ابننوال  
تنناکننتننیننکننهننائنن  را بننرای دوران  
ان الب  یننده کنه وی بنرعنکنس  
پرودون بدرست  پیش بینن  کنرده  
بود، تدوین نموده بنود. پنس بنایند  
دید منارکنس از تن"نربنه انن نالب  
یرانسه چه  موخنت. انن نالب در  

 غناز گشنت و بنینان    ٦٠٢٩ سال  
ای نسنبنتنا طنوالنن     کننده پروسه 

،  ٦٠٩٩ تنا    ٦٠٢٩ بود  از سنال  
ینیننن  تنا سنالن  کنه نناپن نئننون  
کنودتناینش را اننن"نام داد، بن ننول  
ان"امید. ان الب اننگن نسنتنان قنرن  
ه ده نیز اینن امنر را نشنان من   
داد کنه انن نالب  ینننده انن نالبن   
طننوالننن  خننواهنند بننود. اننن ننالب  
یننرانسنننه بنننا شنننادی و سنننرور  
عموم   غاز شد. از همنان  غناز  

هنای    کار، بورووازی رهبری تنوده 
مردم ستمدیده را بدست گرینت و  
حننکننومننت منن نن نن ننه را منن ننغنن   
ساخنت. تنننهنا بنیندهنا بنود کنه  
بنرخنورد در درون اینن بننورووازی  
پیروزمند رشند کنرد. در پنروسنه  
این منبنارزه، قندرف بنه عنننابنر  

شند. اینن    تر منننتن نل من    ایراط  
مبارزه سه سال ب ول انن"نامنیند و  
در نننتننینن"ننه  ن قنندرف بنندسننت  

ها ایتاد. مارکس، که بنا    واکوبن 
دقت تنکنامنل حنزب واکنوبنن را  
مورد م الیه قرار داده بود بر اینن  
نظر بود که در ان الب بیدی ننینز  

نیروهائ  که بن نور خنودبنتنودی  
در حرارف عمل سیاس  طنوالنن   
رشند من  کننننند را من  تننوان  

 جهت داد.  
 

این قضیه اشتباه وی را تنوضنینح  
دهنند. وی بننرای منندتنن     منن  

طوالنن  بنروی اینن ننظنر بناقن   
ماند و یش س س ه کامل وقناینه  
الزم بود تا او را م"بور به دسنت  
کشیدن از  ن حکا کننند. اولنینن  

ای که بر ان نالب در غنرب    ضربه 
وارد شننند شنننکنننسنننت ووئنننن  
پرولتاریای پاریس بنود. اینن امنر  
بالیاب ه به ارت"اع امکان داد تنا  
در پرو ، در اتریش و در روسنینه  
سر خود را ب نند کننند. از هنمنان  
 غاز کار نیکالی اول بنه پنادشناه  
پرو  پنینشنننهناد کنمنش کنرد   
کمش نظام  رد شد، امنا پنول  
روس  با خرسندی پذیریته شد و  
یو  الیاده مٶثر ایتاد. ننینکنا بنه  
ام راطور اتریش کنه من"نارسنتنان  
عنن ننیننه  ن شننور  کننرده بننود،  
پیشنهاد اعزام گردانهای نظنامن   
را کننرد  و گننردانننهننا پننذیننریننتننه  

 شدند. 
 

"نیو راینیش زایتوننک" بنا اتنکنا  
بننه تنن"ننربننه اننن ننالب یننرانسننه،  
تاکتیکهای زیر را پیشنهاد من   

رسنیند کنه    کرد: چنین بنظر من  
جنک با روسیه تنننهنا راه بنرای  
ن"اف ان الب در اروپنای غنربن   
بود. شکست پرولتنارینای پنارینس  

ای بود که بر انن نالب    اولین ضربه 
وارد  مد. تنارینخ انن نالب کنبنینر  
یننرانسننه نشننان داد کننه حننمنن ننه  
ائتالف به یرانسه بود که ننینروی  
محرکه را برای تن نوینت جنننبنش  
اننن ننالبنن  یننراهننا نننمننود. احننزاب  

رو بنه کننناری راننده شنده    میناننه 

بودند. رهنبنری کنار را احنزابن   
بدست گنرینتنه بنودنند کنه قنادر  
بودند حم ه خارجن  را بنا قندرف  
تمام دیه نمایند. در نتی"ه حنمن نه  

در    ٦٠٩٦ اوف    ٦٧ ائتنالف، در  
یننرانسننه جننمننهننوری اعننالم شنند.  
مارکس و انگ س چنننینن پنینش  

کنردنند کنه جننننک    بنینننن  منن  
ارت"اعیون عن نینه انن نالب جندیند  
من"ر به نیت"ه مشابهن  خنواهند  
شد. بدین دلیل بود کنه  ننهنا بنه  
انت اد از روسنینه در سنتنوننهنای  
روزنامه شنان ادامنه من  دادنند.  
روسیه همواره بصورف نیروئن  در  
پشت ارت"اع اتریش و  لمنان نشنان  

ای من     شد. هر سرم اله   داده م  
کوشید نشان دهد که جنننک بنا  
روسیه تنها وسی ه ن"ناف انن نالب  
است. عنابر دمکراف برای اینن  
جنک، بینوان تنهنا من نر،  مناده  
م  شدند. مارکس و انگ س بنر  
این ع یده بودند کنه جنننک بنا  
روسیه حرکت الزم را برای بنیندار  
ساختن احساساف انن نالبن  منردم  

نننمننود. تننحننت     لننمننان یننراهننا منن  
رهننننمننود ایننن نننظننر، مننارکننس و  
انگ س، هر نوع منتنالن نت و هنر  
گننرایننش اننن ننالبنن  عنن ننیننه نننظننام  
مننوجننود را مننورد حننمننایننت قننرار  

دادننند.  نننان  تشننیننن تننریننن    منن  
مداییین ان الب م"ارستان بنودنند  
و بنننا احسننناسننناف تنننمنننام از  

ها که چندی پنینش بنه    لهستان  
کوشش  تنازه بنرای قنینام اقندام  
نموده بودند، دیناع من  کنردنند.  
 نهنا خنواسنتنار تشنکنینل من"ندد  
لهستان  مست ل و متحد بنودنند.  
بر همین مننوال خنواسنتنار اتنحناد  
 لننمننان در یننش جننمننهننوری و  

کنه    –برگرداندن برخن  ننواحن   
زمان  متی نو بنه  لنمنان بنوده و  

بنه    –مردمشنان  لنمنانن  بنودنند  

 لمان بودنند. بن نور خنالنبنه، بنا  
پشتیبان  از هر جننبنش انن نالبن   
که ع یه نظام موجود بنود، هنمنه  
جا به ابول اساسن  مناننین نسنت  

 کمونیست ویادار ماندند. 
 

با وجود این نباید این نکتنه را از  
نظر دور بداریا که من ناالف "ننینو  
راینیش زایتونک" غالبا به جننبنه  
سیاس  امور م  پرداختنند. اینن  
منن نناالف هننمننواره عننبننارف از  
انت ادات  بودند نسبت بنه اعنمنال  
سیاس  بنورووازی و ینا اعنمنال  
سیاس  بوروکراس . بنا بنررسن   

هنننای "ننننینننو راینننننننینننش    شنننمننناره 
زایتونک" کنمنبنود بن نحناف و  
س وری که به مسائل پنرولنتنری  
تتصیص داده شنده تنوجنه منا را  

کننننند. ایننن مسننئنن ننه    جنن نن  منن  
وجننود    ٦٢٤٢ خصنوبنا در سنال  

داشنت. بنینکنس ارگنان اسنتن ننان  
بورن شباهنت بنه ینش روزننامنه  
مدرن تریندینوننینونن  داشنت. اینن  
روزنامه پر بود از مباحث مسنائنل  
پرولتنری. در روزننامنه منارکنس  
مسائ   که مست یمنا در رابن نه  
با خواستهای طب ه کارگر بناشند  
بسننیننار نننادر بننود. ایننن روزنننامننه  
هدف خود را ت ریبا بن نور کنامنل  
برانگیتتن احساسات  سیناسن  و  
تبن نین  و تنروینج بنرای پنینداینش  
 نننچنننننان نننیننروهننای اننن ننالبنن   
دمکراتیش که بتوانند بنا ینش  
ضنننربنننه  لنننمنننان را از تنننمنننام  

های نظام از کنار اینتناده    باقیمانده 
یئودالن  رهنا سنازنند، قنرار داده  

 بود. 
 

شنراینط    ٦٢٤٢ اما در اواخر سال  
تغییر کرد. ارتن"ناعن  کنه خنود  
پس از شکست ووئن پرولنتنارینای  
پاریس  غناز بنه قندرتنمننند شندن  

حنالنت    ٦٢٤٢ نموده بود در اکتبر  
تهاجم  باز ها بنینشنتنری بنتنود  
گریت. شکست وین ن ش زننک  
خ ری را داشت و شکسنت بنرلنن  
را بننه دنننبننال داشننت. حننکننومننت  
پرو  با گستاخ  از ننو یناینتنه،  
م" س م   را منحل سناخنت و  

ای را    قانون اساس  خود سناخنتنه 
اعالم نمنود. و بنورووازی پنرو   
بنن"ننای نشننان دادن منن نناومننت  
واقی ، نگران برقرار هنمناهنننگن   

 بین مردم و حکومت پادشاه بود. 
از سوی دیگر منارکنس بنر اینن  
ع یده بود که قندرف سن ن نننتن   

شنکنسنت    ٦٢٤٢ پرو  در مار   
خورده و مسئ ه هی  منواین نتن   

تنوانسنت من ننرح    بنا پنادشناه ننمن  
بنایسنت قنانننون    بناشند. منردم منن  

اساس  خود را تییینن ننمنایننند و  
کشننور را بنندون تننوجننه بنن نندرف  
س  نت ، یش جنمنهنوری  لنمنان  
غیرقابل ت سیا اعالم دارنند. امنا  
م" س م ن  کنه تنحنت تسن نط  
بورووازی لیبرال و دمکنراف قنرار  
داشننت، بننتنناطننر تننر  از بننرینندن  
نهائ  از سن ن نننت بنه منوعنظنه  
خویش در مورد ساز  ادامه داد  

 تا خود منحل گردید. 
 

باالخره منارکنس قناننه شند کنه  
تنرینن    هی  امیدی، حت  به چپ 

جننننناحننهننای بننورووازی  لننمننان  
شنند بسننت. حننتنن  جننننناح    نننمنن  

دمکنراف طنبن نه منتنوسنط، کنه  
شنند انننتننظننار داشننت شننرایننط    منن  

سیاس   زاد، که موج  تکنامنل  
طب ه کارگر بود، را بوجنود  ورد،  
ب  ک ایت  یو  الیاده خویش را  

 برای این امر ثابت کرد. 
 

 نادامه دارد  

مدخلحی بحر زنحدگحی و آثحار کحارل 
 مارکس و فردریک انگلس

(١١) 
 دیوید ریازانف
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 کار یا بیمه بیکاری حق مسلم مرد  است! 
 دست مزدوران حکومت از زندگی دستفروشان کوتاه

 در حاشیه اخبار کارگری

 نسان نودینیان
 تند پیچ معیشت!

  ٦٠ مهنرن   ١ در ت"مه اعتر اض    
سنن ننتننامننبننر  بننازنشننسننتننگننان در  
اعتراض به دستمزدهای چند بنار  
زینر خنط ین نر و منحنرومنینت و  
بیح وق  ینریناد زدنند خنط ین نر  
سننه مننینن ننیننون حنن ننو  مننا یننش  
می یون، منننزلنت منینینشنت حنو  
مس ا ما است، ما خواهان حن نو   

 ح ه خود هستیا. 
مییشت و تامین زندگ  مک ن   
مساله مها و اول بنرای منردم و  
جامیه تبدیل شنده. اعنتنراض بنه  
زندگ  زینر خنط ین نر کنالن و  
گسنننتنننرده اسنننت.  در ابنننیننناد  
می یون  در جنرینان اسنت. وینهه  
طب ه میین  نیسنت، طنبن ناف و  

قشرهای اجتنمناعن  وسنینین  را   
کارگران، منین نمنینن، پنرسنتناران،  
بیکاران، دانش"ویان و اقشنار کنا  

 در مد جامیه را در بر میگیرد.  
 

جننامننیننه ایننران لننبننریننز از مننبننارزه  
ع ن  برای زندگ  بنهنتنر اسنت!  
مردم میتواهند زنده بماننند. زننده  
ماندن به مین  تامین منینا  و  
ح و  برای زندگ  بنهنتنر اسنت.  
مردم میتواهند در م ابنل هن"نوم  
ب  رحنمناننه هنینئنت حناکنمنه و  
بنناحننبننان قنندرف خننود را حنن نن   
کنند، تیرض بکنند و من نالنبناف  
و تننامننیننن زننندگنن  را تننحننمننیننل  
کنند. اگر در سالهنای گنذشنتنه  
مردم زیر تی  دستگیری و یشنار  
تننوسننط ینناشننیننسننا اسننالمنن  در  
موضه دیاع از خود بنینننوان ینرد  
یننش رقننمنن  بننودننند، اکنننننون  
مکاننینسنا زننده بنودن بنه ینش  

یرهننک جنمنین  و زننده ننگنه  
داشتن جمه تبدیل شنده.  تن"نمنه  
هزاران مین نا بنازنشنسنتنه من نابنل  
م" س اسالم ،  ت"ربه خنوب و  
قننابننل اتننکنناینن  در شننکننل دادن  

 سنت اعتراض جمی ، بود.  
 

مردم میدانند  ننینازهنای واقنین   
 نننهننا سنن نن  شننده. حنن ننو  و  
میاششنان زینر خنط ین نر اسنت.  
یرزندان تحصیل کرده   نها یناقند  
یربت شنغن ن  هسنتننند، دسنتنه  
دسته کارگران بنینکنار و منراکنز  
کننار و کننارخننانننه هننا تننیننصننیننل  
میشوند، حو مسکنن و منزاینای  
پزشک  و دارو و مینالن"ناف سنر  
به ی ش کشنینده، قندرف خنریند  
کمتر و کمتر شنده، سن نره هنای  
مردم رنگین نیسنت.   بنینش از  
سه دهه است که مردم اینننهنا را  
میدانند. برای خالب  از دسنت  
نظام جنمنهنوری اسنالمن  بنارهنا  
دست به اعنتنرض و منبنارزه زده  

 اند. 
   

 نچنه تنازه اسنت، بنمنیندان  مندن  
جمی  و بنا خنواسنتنهنای روشنن  

 است. 
 

س تنامنبنر    ٦٠ در ت"مه اعتراض   
در دست بدها می ا بنازنشنسنتنه  
شیار "ح و  من ینش منین نینون  

 می یون" بود.    ٣ خط  ی ر  
مبارزه ع یه ح و  های زیر خنط  
ی ر همگان  است. تن"نمنه بنرای  
ح و  های بناالی خنط ین نر در  
میان کارگران و می نمنینن امنری  

تننوده ای و مننبننارزاتنن  اسننت.  
قدرف بسیج و ت"نمنه بنا شنرکنت  
هزاران ن ر کناراکنتنر اعنتنراضناف  
دوره کنننننوننن  را نننمننایننننندگنن   

 میکنند.  
 

جنبش برای عبور از خط ین نر و  
تننحننمننیننل خننواسننت حنن ننو  هننای  

مننینن ننیننون تننومننان بننا    ٣ بنناالی  
قدرتمندی بیشتری بنمنیندان  منده  

 است. 
 

شرایط کنون  تند پنین  منبنارزه  
برای مییشنت و زنندگن  بنهنتنر  

 است.  
 

دولت روحان  با مینضنل تنامنینن  
  ٤٧ مییشنت و حن نو  بنینش از  

می نینون از منردم درگنینر اسنت.  
دولت روحان  با اقتصادی وینران،  
بننا مننیننضننل بننیننکنناری بننیننش از  

می یون تحصی نکنرده، کنارننامنه  ٢ 

سننیننناه و ننناکنننار مننندی را در  
چهارمین سنال دولنت ینازدهنا را  

 پشت سر نهاده است. 
کشت  "برجام" بر گل نشنسنت و  
گنننرهننن  جننندی از اننننزوای  
اقتصادی و تمایل بین الم  ن  بنه  
نظام جمهوری اسنالمن  هنا بناز  

 نشد. 
 

مردم در ایران دوره بسنینار سنتنت  
تر و پر از تنننش و اعنتنراض را  

 ت"ربه میکنند. 
 

ت"میاف گسنتنرده و اعنتنراضناف  
پردامنه در من نابنل من"ن نس، در  
مراکر کارگر، توسط می منینن و  
دانش"ویان بشکل مداوم در جرینان  

 است. 
 

دوره خوشبین  و اتکا بنه تن"نمنه  
وسیه و توده ای، اعتمناد و بناور  
ب درف اعتنراض جنمنین  تن"نرینه  

مینشنود. اینن دسنتناورد منهنمن   
 است.  

 
هننیننچننکننس تننردینند ننندارد کننه  
حکومت و اقتصاد سرمایه داری  
در ایران دچار یش بحران عنمنینو  
است و جامینه اینران در  سنتناننه  
تحوالف سیاس  تنینینینن کنننننده  

 ای قرار گریته است  
 

حضننور وسننیننه و قننابننل تننوجننه  
می منینن بنازنشنسنتنه در من نابنل  

م" س اسنالمن  و اعنتنراضناف   
گسترده دانش"ویان در چند شنهنر  
و دانشکاه ها در تهران،  اب نهنان  
و........... یشننار اعننتننراضنناف  
مزدبگیران جامنینه را بشندف بنر  
پیکر  برو باخته ننظنام جنمنهنوری  
اسالم  بیشتر و کارسازتر کنرده  

 است. 
 نسن نودینیان 

 ٦٣٩٢ مهر    ٦٦ 

جامیه ایران لبریز از مبارزه ع ن  برای زندگ  بهتر است! مردم مینتنواهننند  
زنده بمانند. زنده ماندن به مین  تامین میا  و حن نو  بنرای زنندگن  بنهنتنر  
است. مردم میتواهند در م ابل ه"وم ب  رحمانه هیئنت حناکنمنه و بناحنبنان  
قدرف خود را ح   کنند، تیرض بکنند و م الباف و تامین زندگ  را تحمنینل  
کنند. اگر در سالهای گذشته مردم زیر تی  دستگیری و یشار توسط یاشیسا  
اسالم  در موضه دیاع از خود بینوان یرد یش رقم  بودند، اکنون مکانیسنا  
زنده بودن به یش یرهنک جمی  و زنده نگه داشتن جمه تبدیل شده.  تن"نمنه  
هزاران می ا بازنشسته م ابل م" س اسالم ،  ت"ربه خوب و قابل اتکناین  در  

 شکل دادن سنت اعتراض جمی ، بود.  
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 ٣ صفحه   

سححه پححرسححش از 
جححعححفححر عححظححیححم 
زاده پححیححرامححون 
الیحه اصحالححیحه 
دولححت بححر روی 

 -قححانححون کححار 
 قسمت سوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستمزد  -٢
در مواد مربوط به دسنتنمنزد،  
دولت در الیحه ابالحینه ا  بنا  
ای"اد تغییراف عمده ای در مناده  

و در تکمنینل  ن بنا این"ناد     ٤٦ 
  ٤٢ و    ٤٠ تغینینراتن  در منواد  

قانون کار تال  کرده اسنت هنا  
دستمزد چنندینن بنرابنر زینر خنط  

ی ر را با عمو و دامنه بینشنتنری   
بورف قانون  بدهد و هنا قنادر  
به ان"ماد کامل حداقل منزد بنه  
بهانه شنراینط اقنتنصنادی کشنور  
بشود. اینن مناده از قناننون کنار  
جزو میدود مواد این قانون اسنت  
که در بورف اجنرا منینتنوانسنت  
حداق   از یش زندگ  بتنور و  
نمیر را بنرای کنارگنران تنامنینن  
کند. اما دولتهای منتنتن ن  در  

سال  کنه از تصنوین     ٦٠ طول  
قانون کار میگذرد بنا اتنکنا بنه  
سنننرکنننوب و مسننن نننط کنننردن  
تشننکنن ننهننای دسننت سنناز در  
محی های کنار و منمناننینت از  
اینن"نناد تشننکنن ننهننای مسننتنن ننل  
کننارگننری، مننویننو  بننه عنندم  
اجرای چنین بندهاین  از قناننون  
کار و اجرای ب  کا و کناسنت  
مواد ضد کارگری  ن شنده انند  
ب وریکه هینچنگناه اینن منواد و  

قانون کار را اجنرا    ٤٦ بویهه ماده  
نکرده اند و حال از طرینو الینحنه  
ابنالحنینه در بندد قنناننونن  و  

نننهننادینننننه کننردن تننمننامنن   ن  
چیزهای  هستند که در ننتنین"نه  
اعمال سیاست سرکوب و غنارف  
دسترنج ما کنارگنران منوینو بنه  
پیناده کنردن  ننهنا شنده انند. بنه  
همین دلیل در الینحنه ابنالحنینه  
تمام  قانون شکن  هنای خنود  

قاننون کنار    ٤٦ در دور زدن ماده  
را لحاظ کرده اند و عالوه بنر  ن  
شننراینن نن  را رقننا زده اننند کننه  
تییین حداقل مزد کارگران تحنت  
هی  ضنابن نه ای، اال مننناینه  
من ن نو و عنزم و اراده دولنت و  
کاریرمایان قرار نگیرد. ننگناهن   

قانون کنار و الینحنه    ٤٦ به ماده  
ابالحیه دولت بر روی این مناده  
ب  هی  استدالل خابن  منویند  

 این نکاف  است. 
 

 ١١ماده 
 

قانون کار: شنورای    ٤٦ ماده  
عال  كنار هنمنه سنالنه منوان   
است میزان حداقل مزد كنارگنران  
را برای ن اط متت   كشور و ینا  
بنناینه منتنتن ن  بنا تنوجنه بنه  

   -٦ مییارهای ذیل تییین نمایند:  
حداقل مزد كارگران با تنوجنه بنه  
دربد تورم  كه از طنرف بنانن   
مركزی جمهوری اسالمن  اینران  

حنداقنل    -٦ اعالم م  شنود.    
مننزد بنندون  ن كننه مشننتننصنناف  
جسننمنن  و روحنن  كننارگننران و  
ویهگ  های كار محول شنده را  
مورد توجنه قنرار دهند بنایند بنه  
اندازه ای باشد تنا زنندگن  ین   
خانواده ، كه تنینداد منتنوسنط  ن  
توسط مراجه رسم  اعنالم من   

شنننود را تنننامنننینننن ننننمنننایننند .      
كاریرمایان موا ند كنه     -تبصره 

در ازای ان"نام كنار در سناعناف  
تیینینن شنده قناننونن  بنه هنین   
كارگری كنمنتنر از حنداقنل منزد  
تییین شده جدید پرداخت ننمایننند  
و در بورف تت   ضامن تنادینه  
مابه الت اوف مزد پرداخت شده و  

 حداقل مزد جدید م  باشند . 
 

الیحه ابالحیه دولنت: مناده  
به شرح زیر ابنالح و منتنن    ٤٦ 

بنه مناده    ٦ زیر به عنوان تبصنره  
مذکور اضایه و عنننوان تنبنصنره  

یاد شده به تبصنره ینش ابنالح  
میزان حداقل منزد    -میشود: ال  

کارگران و تغییراف سایر سن نوح  
مننزدی بننا تننوجننه بننه شننرایننط  

دربد تنورم    -٦ ومییارهای ذیل:  
اعنالمنن  از سنوی منرجننه ذی  

تنامنینن    -٦ بالح قانون       
حداقل مییشت یش خانواده کنه  
تیداد متوسط اعضای  ن توسنط  
مراجه رسم  ذی بنالح اعنالم  

شرایط اقنتنصنادی    -٣ میشود     
 کشور 
 
حداقل مزد کنار  منوزان    -ب 

   ٦٦٦ موضوع بند نب  مناده ن 
 این قانون 

 
حنداقنل کنمنش هنزینننه    -ج 

کارورزان یارغ التحصینل منراکنز  
  موز  عال  

 
حننداقننل مننزد    -٦ تننبننصننره  

کارگران با قرارداد موقنت تنا ده  
دربند بنیننشنتننر از حننداقنل مننزد  
کننارگننران دارای قننرارداد دائننا  

 حس  مورد م  باشد. 
 

بند نال   الینحنه ابنالحنینه  
دولت: قید "تغییراف سایر سن نوح  
مننزدی" در ایننن بننننند بننه ایننن  
میناست کنه هنمنچنون سنالنینان  
گذشته، مثال اگر حداقل مزد را  
به قنول خنودشنان بنرای حنداقنل  

دربنند ایننزایننش    ٦٧ بننگننیننران   
میدهند قادر به ایزایش کمنتنری  
از منننزد بنننرای  نننندسنننتنننه از  
کارگران  بشوند کنه دریناینتن   
شان کا و بیش باالتر از حنداقنل  
مزد م  باشد. میننای عنمن ن   
چنین رویکردی در تییینن منزد،  
رانده شدن بیش از پینش دریناینت  
کنندگان باالی حداقنل منزد بنه  
ب  دریایت کنننندگنان حنداقنل  
مزد چندین برابنر زینر خنط ین نر  

 است. 
 

  الیننحننه  ٦   -بننننند نالنن   
ابالحیه دولت: در اینن بننند  ن  
مرجه ذی بالح  را کنه قنرار  
اسننت دربنند تننورم سننالننیننانننه را  
اعالم کند ق ا گریته انند تنا در  
تییین حداقل مزد بر اسنا  تنورم  

سالیانه قادر به استناد  بنه  منار  
"مرجی " بشوند که م ابو مینل  
دولنت و کنارینرمنناینان اقندام بننه  
تننیننیننیننن مننیننزان تننورم سننالننیننانننه  
میکند. این در حال  اسنت کنه  

قناننون کنار    ٤٦ مناده    ٦ در بند  
این مرجه از هنمنان اول بناننش  

 مرکزی اعالم شده است. 
 

  الیننحننه  ٦   -بننننند نالنن   
ابنالحنینه دولنت: در اینن بنننند،  

  ٤٦ مناده    ٦ جم نه زینر از بننند  
قننانننون کننار حننذف شننده اسننت:  
حنننداقنننل منننزد بننندون  ن كنننه  
مشننتننصنناف جسننمنن  و روحنن   
كارگنران و وینهگن  هنای كنار  
محول شده را منورد تنوجنه قنرار  
دهد باید به انندازه ای بناشند تنا  
زندگ  ی  خانواده ، كنه تنینداد  
متوسط  ن توسط مراجه رسنمن   
اعالم م  شود را تامین ننمنایند"  
و به جای  ن، این جم ه  نشسنتنه  
است: "تامین حنداقنل منینینشنت  
یش خانواده که تیداد منتنوسنط  
اعضای  ن توسط مراجه رسنمن   

 ذی بالح اعالم میشود" 
 

 –همان وریکه در بند نالن   
  الیننحننه ابننالحننیننه دولننت  ٦ 

مشاهده میشود قید بسینار منهنا  
"باید" که می وف به تناکنیند بنر  
تنامنیننن زنندگنن  ینش خنانننواده  
کارگری م  باشد و همنچنننینن  
این نکته که حنداقنل منزد من   
بایست بدون توجه به مشنتنصناف  
روحنن  و جسننمنن  کننارگننر و  
ویهگ  کار محول شنده تنینینینن  

قناننون    ٤٦ مناده    ٦ بشود از بند  
کار حذف شده اند. حذف این دو  

، از  ٤٦ مناده    ٦ نکنتنه از بننند  
یش طرف تاکید و اجنبناری را  
که در ک منه "بنایند"  ن ننهن نتنه  
است از روی دو  دولنت بنرای  
تییین حداقل مزدی که زندگن   
یش خانواده کارگری را تامنینن  
کند بر میدارد و از سوی دینگنر  
حذف "تییین حنداقنل منزد بندون  
توجه بنه مشنتنصناف روحن  و  
جسم  کارگر و وینهگن  کنار  
مننحننول شننده"، عننمننال ضننرورف  
تیینینن حنداقنل منزد بنه عنننوان  
یش ضاب ه و قانونمنندی بنرای  

تنامنیننن حنداقنن ن  از منینا  را  
بنننرای عنننمنننوم کنننارگنننران از  
موضنوعنینت منینانندازد. لنذا بنا  
توجه به نکاف دیگری ننینز کنه  

در    ٤٠ مثال در تغنینینراف مناده  
مورد گنره زدن منزد بنه منینزان  
بهره وری کنارگنر وجنود دارد و  

  ٤٢ همچنین در تغنینینراف مناده  
کننه ضننرورف ایننن تننغننیننیننراف  
می وف به  "است رار مننناسنبناف  
بحیح در زمنینننه منزد" اعنالم  
شده اسنت، منینتنوان بن  هنین   
ابهام  دریناینت کنه دولنت بنا  
هدف س ردن اختیار م  و تینینینن  
حداقل مزد به میل و اراده تنش  
تننش کنناریننرمننایننان، دسننت بننه  
تننغننیننیننراتنن  اسنناسنن  در مننواد  
مربوط به دستمزد کنارگنران زده  
است و از سوی دینگنر بنا  وردن  

  تنحنت عنننوان  ٣   –بند  نال   
"شرایط اقتصادی کشور"  منینخ  
 خر را بر تابنوف طنبن نه کنارگنر  

 ایران کوبیده است.   
 

  الینننحنننه  ٣   -بننننننند نالننن  
ابالحیه دولت: اگنر بننند نالن   

  را مد نظر قرار بندهنینا از  ٦   –
  ییننن  "شنراینط  ٣   –بند نال   

اقتصنادی کشنور" اینن ننتنین"نه  
حابنل منینشنود کنه عن نینرغنا  

 ،  ٦ -اینکه با توجه به بنند نالن  
اخننتننیننار تننیننیننیننن مننزد  نننهننا بننه  
بورف چندین برابر زیر خط ین نر  
در دسنت دولنت و کنارینرمناینان  
قرار میگیرد،  نان در عنینن حنال  
میتوانند در شرایط ویهه و بنحنران  
اقتصادی، حت  از پنرداخنت اینن  
دستمزد چند برابر زیر خنط ین نر  
نیز شانه خال  کنند و با استنناد  
به "شرایط اقتصادی کشنور" هنر  
مب غ  را که اقنتنضنان مننناینه  
غارتگرانه شان بود بنه کنارگنران  
بدهند ینا نندهننند. بنه منینننای  

  در الینحنه  ٦ -دیگری بند نال  
ابالحیه دولت ناار بر تثبنینت و  
تنننحنننمنننینننل بنننینننش از پنننینننش  
دستمزدهای چننندینن بنرابنر زینر  
خط ی ر و س ردن اختیار تنینینینن  
مزد بدسنت منینل و اراده تنش  
تش کارینرمناینان اسنت و بننند  

   ناار بر ان"ماد کامل  ٣ -نال  
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  ٨ از صفحه   
حداقل منزد و حنتن  پناینینن  
 وردن  همین دستمزدهای چندینن  
برابر زیر خط ی ر به بهاننه بنحنران  

 اقتصادی م  باشد. 
 

بندهای نب ،نج  و تنبنصنره  
الینحنه ابنالحنینه دولنت: اینن    ٦ 

بندها بشدف مغشو  هسنتننند و  
می وم نینسنت حنداقنل منزد کنار  
 موزان و حداقل کنمنش هنزینننه  
کارورزان یارغ التحصنینل منراکنز  
 موز  عالن  چنگنوننه تنینینینن  
خننواهنند شنند چننرا کننه هننینن   
بحبت  از چنگنوننگن  تنینینینن  
 نها نکرده است. همچنین تنبنصنره  

که ناار بر ده دربد دسنتنمنزد    ٦ 
بنینشننتنر بنرای کنارگننران قننرارداد  
موقت در برابر کنارگنران قنرارداد  
دائا م  باشد ینش ینراینکننن   
برای تنحنمنینو کنارگنران قنرارداد  

دربند    ٩٢ موقت و به عبارت    
 کارگران ایران است. 

 

یک جم بندی خالصه از 
سرنوشت ت یین حداقشل 
مزد در الیحه اصالحیشه 

 دولت:
 
دولت بنا بنرداشنتنن قنیند    -٦  

"باید" و حذف "تییین حداقل منزد  
بدون توجه به مشتصاف جسنمن   
و روح  و ویهگن  کنار منحنول  

مناده    ٦ شده به کارگر"، از بننند  
قانون کنار، در بندد حنذف    ٤٦ 

سبد هزینه بنه عنننوان منینیناری  
 برای تییین حداقل مزد است. 

 
در الیننحننه ابننالحننیننه،    -٦  

حذف "تییینن حنداقنل منزد بندون  
توجه به مشنتنصناف جسنمن  و  
روح  و ویهگ  کار محول شنده  
به کارگر"، بنیناننگنر عنزم دولنت  
برای امحا تییین حنداقنل منزد و  
س ردن  ن به منینل و اراده تنش  
تش کاریرمایان م  باشند چنرا  
که ماهیت وجودی م وله ای بنه  
نام "تییین حداقل منزد از طنرینو  

به اب الح شرکای اجنتنمناعن !! 
.. در شوراییالن  کنار"، اسناسنا  
بننه خنناطننر  پننرداخننت حننداقننل  
یننکننسنناننن  از مننزد بننه عننمننوم  
کارگران است تنا هنر کنارگنری  
یارغ از مشنتنصناف جسنمن  و  
روح  و ویهگ  کار محول شنده  
بتواند با دریایت اینن حنداقنل، از  
یش میا  نسنبن  و حنداقن ن   
برخودار بشود. به این مینا حنذف  
"تییین حداقل مزد بدون توجنه بنه  
مشتصاف جسنمن  و روحن  و  
ویننهگنن  کننار مننحننول شننده بننه  
کارگر" عمال تییین حنداقنل منزد  
سالیانه و ضرورف وجودی  ننرا از  
موضوعیت م  اندازد و شنراینط  
الزم را برای تییینن حنداقنل منزد  
بر اسا  میل و اراده تش تنش  

 کاریرمایان مهیا میکند.   
 
اضننایننه کننردن شننرایننط    -٣ 

  ٤٦ اقتنصنادی کشنور بنه مناده  
قانون کنار، پنا را از اضنمنحنالل  
تییین حداقل مزد و اجنبنار دولنت  
و کاریرمایان به تامین حنداقن ن   

از مییشت برای کنارگنران ینراتنر  
میگذارد و با وارد کردن "شنراینط  
اقننتننصننادی کشننور" بننه تننیننیننیننن  
مننزدی کننه بننه مننیننل و اراده  
کنناریننرمننایننان سنن ننرده شننده اسننت  
دستورالیمل الزم را برای سنر رینز  
کننردن بننار هننر گننونننه بننحننران  
اقتصادی بر دو  طب نه کنارگنر  
بادر میکننند. بنه عنبنارتن  در  
بورف تصوی  الیحنه ابنالحنینه  

،    ٤٦ دولنننت بنننر روی مننناده  
کاریرمایان از یش سودر شراینط  
عننادی اقننتننصننادی در ابننیننادی  
بسیار یراتر از  نچه که تناکنننون  
مویو به تحمیل دستمزد زیر خنط  
ی ر بر کارگران شده اند قنادر بنه  
تحمیل مزد منورد ننظنر خنود بنه  
 نان خواهند شد و از طرف دینگنر  
در دوره هنای بنحنران اقنتنصنادی  
خواهند توانست از طرینو انن"نمناد  
و یا کناهنش منزد، بنه شنکن ن   

کننامننال قننانننوننن  هننزینننننه هننای   
ننناشنن  از بننحننران را،  نننه  از  
اندوختنه هنای منین نیناردی خنود  
بن نکننه از سنن نره هنای خننالن  و  

 ی یرانه کارگران تامین بکنند. 
 
تغینینراف این"ناد شنده در    -٤ 
که  شکارا  به تنینینینن    ٤٠ ماده  

در  مد کارگران بر مبنننای بنهنره  
وری منن  پننردازد و هننمننچنننننیننن  

  ٤٢ تغییراف ای"اد شنده در مناده  
که ب ور برینحن  بنه "اسنتن نرار  
مناسباف بحیح در زمینه منزد"  
تاکید دارد اسناسنا بندینل هناین   
هستند در م ابل تنینینینن حنداقنل  

قناننون    ٤٦ مزد بنر اسنا  مناده  
کار. به عبارف دینگنری، دولنت  
از  ن"ا که خود به خوب  میندانند  

داده    ٤٦ با تغییرات  که در ماده  
است عمال تییین حداقل منزد بنه  
شکل تاکنون  بر چنینده خنواهند  
شد لذا بدیل  نرا از طریو متنکن   
کردن در  مد کنارگنران بنه بنهنره  

کنه بنه    -وری و نظام ارزینابن   
الینحنه    ٤٢ زعا تبصره یش ماده  

ابالحیه، متضمنن تنینینینن منزد  
در    -مشاغل متت   خواهند بنود 

 الیحه ابالحیه گن"انده است. 

 

کار خانگی، 
کاری که به 

 حساب نمی آید
بر اسا  گزار  سالنامه  مناری  

سنال    اجتمناعن  در    سازمان ت مین 
منین نینون و  ٦٣ ، ازم"منوع  ٦٣٩٤ 
شنده    نن نر بنینمنه   ٠٦٤ هزار و      ٠٦٦ 

اجنتنمناعن ،    اب   سازمان ت مینن 
هنزار      ٦٦٩ می ینون و    ٦٦ بیش از  

منین نینون و      ٦ ن ر مرد و بیش از  
 هزار ن ر زن هستند.     ٤٢٦ 

بنرابنری    ٢/٤ نسبت نزدینش بنه  
شده در م ایسه با زننان    مردان بیمه 

از طننرینن  گننویننای مشننارکننت  
اقتصنادی پناینینن زننان در بنازار  
کار و از سوی دیگر حناکن  از  

هننای    حضننور زنننان در اشننتننغننال 
غننیننررسننمنن  اسننت  نننوعنن  از  
اشتغال که کاریرمناینان در  ننهنا  

 کنند.   کارگران خود را بیمه نم  
ینکن  از اینن مشناغننل کنه بننه  
حسنناب  ورده نننمنن  شننود کننار  
خانگ  است. کاری بن  اجنر و  
مزد و پادا  و شبانه روزی کنه  

زنان عهده دار  ن هسنتننند. خناننه  
داری عبارف است از من"نمنوعنه  
کارهای  که زن در داخنل منننزل  
ان"نام من  دهند. زن، سنر کنار  
نم  رود، ب که بنیندار من  شنود  
که کنار کننند. چشنمنش را بنه  
کار باز م  کننند. خناننه هنمنان  

 کار است و کار همان خانه. 
در کار خانگ  چنانچنه منین نوم  
است نه مزدی در کار اسنت، ننه  
بیمه ای، نه اتنحنادینه ین  و ننه  
اعتنصنابن . منرزی وجنود نندارد  
که به روشن  محدوده کار را از  
محدوده یراغت مشنتنص کننند.  
در کننار خننانننگنن  کسنن  بننرای  

سنناعننت نننمنن   »ورود و خننروج  
دستگناهن  ینا تنرتنینبناتن    .«زند 

وجود ندارد که مدف حضور ینرد  
در سر کار و حرکاف و ینینالنینت  
های او را بررس  کننند. دامنننه  
کار منزل سراسر هست  زن خناننه  
دار را در بر م  گنینرد. یضنای  
 ن، تمام  یضای عمر یش زن  

 است. 
در هننر کشننور هننزاران مننینن ننیننون  
سنناعننت تننوسننط زنننان بننرف  

کارهای  م  شود که در منننزل  
ان"ام من  دهننند درحنالن  کنه  
کارهای ان"ام شده در بنایه هنر  
کشور ممکن است از این منینزان  
کمتر باشد.اما با این وجنود کنار  
خانگ  جزن شنمنول منحناسنبناف  
اقتصادی به حسناب ننمن   یند.  
ارز  کار خانگ  اگر قرار باشند  
با قیمت های بازار سن"ینده شنود  
بسننیننار بننا ارز  اسننت و ایننن  
درحالیست که زننان بنرای انن"نام  
این کنار منزدی دریناینت ننمن   

 کنند. 
باید بگوئیا که جامنینه سنرمناینه  
داری وای ه ترمیا انروی و تنوان  
کارگران برای دوباره حاضر شندن  
یر سر کار را که مستن نزم بنرف  
و انروی است بنه کنار من نت و  
م"ان  زنان در خانه محول کنرده  
است بندون اینننکنه خنود هنزینننه  

 چندان  در این مورد ب ردازد.  
برای تغییر این وضه طنبنینا بنایند  
اقداماف متیددی بنورف گنینرد  
ول  ای"اد منوسنسناف خندمناتن   

ویننهه در سنن ننح مننحنن نن  و در  
منن"ننتننمننه هننای مسننکننوننن  بننه  
منظور کاهش بار کار خانگ  و  
تسهیل شرکت بیشتر هنمنه منردم  
در ییالیت های اجتماع ، نظنینر  
شننیننرخننوارگنناه، مننهنند کننود ،  
غذاخوری هنا و سن ن  سنروینس  
های عموم ، رختشویتانه هنای  
مدرن و غیره یش اقندام منهنا و  

 عاجل به حساب م  اید. 
 #حق_شهروندی
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 نکته اصلی
 محمد شکوهی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش دیوان مشحشاسشبشاه از 
های نعومی در مشعشلش   حقوق

 قرائت شد!
وزارف ن ت، بهداشت وبنننینت در  
بنننننندر مننننننتننننننتنننننن نننننن ننننننان  

من نام دولنتن  در     ٣٩٠ ن"ومن ! 
دریایت  ماهانه بینش از    ٩٤ سال  
اننند.    مننینن ننیننون ریننال داشننتننه   ٦٧٧ 

می یارد رینال وام بنا    ٦٤٧ پرداخت  
نن نر از    ٦٧٤ دربد به    ٢ سود تا  

ننناننننش   منندینننران.منندینننرعننامنننل ب
بادراف و رییس بندو  تنوسنینه  
م    رکنوردار دریناینتنینهنا بنوده  

 اند. 
 

های تابیه وزارف نن نت    در شرکت 
نننیننرو راه و شننهننرسننازی امننور  
اقتصادی و دارای  بنیت منیندن  
و ت"ارف بانش هنا و بنینمنه هنا  
بننانننش مننرکننزی جننمننهننوری  
اسالم  ایران و بننندو  تنوسنینه  

  ٢٠ می ینارد و    ٣٩٣ م   بال  بر  
رینال    ٦٠ هنزار و    ٩٧٦ می یون و  

وام در وجننه منندیننران عننامننل بننه  
هنا،    اعضای هیئت مدینره شنرکنت 

هننای دولننتنن     هننا و بننیننمننه   بننانننش 
 پرداخت شده است. 

ایننن بننتننشنن  از گننزار  دیننوان  
محاسباف حکومت در باره حن نو   
های نن"نومن  اسنت کنه امنروز  

مهر ماه در من"ن نس    ٦٦ یکشنبه  
قرائت شده . در این ج نسنه عنادل  
 ذر گزار  دیوان محاسباف روینا  
از نتی"ه بررس  هنای دولنتن  و  
حکومتن  در بناره حن نو  هنای  
نننتننن    نننن"نننومننن  مننندینننران دول

مسئوالن حکومتن  را قنرائنت     و 
کرد.متن کامل گزار  را اینن"نا  

//:httpsبنتنواننیند.  م  توانید  
rowzane.com/news/

article= ٠٦٠٧٦ 
موضوع تح یو و ت حص من"ن نس  

از حن نو  هنای ننن"نومن  بنننابننر  
تواینو بنانندهنای حنکنومنتن  در  
دستور م" س قرار گنرینتنه بنود.  
بیداز ماههنا رینت و بنرگشنت و  
تبان  و توایو باندهای درگیر در  
ایننن منناجننرا، منن"نن ننس از دیننوان  
محاسباف حکنومنت خنواسنت تنا  
گزارش  در این باره تهیه نموده و  

نمایند. ننمنایننندگنان  ”  روشنگری “ 
دولننت روحنناننن  و نننهننادهننا و  
ارگانهای دولت  زیر یشنار بنینت  
رهبری و مراکز قدرتمند نظام تنن  
به این تح یو دادند. یشنار اینننهنا  
تننا اوننن"نناینن  بننود کننه مننوضننوع  
دریایتن  هنا مندینران دولنتن  را  
عمده کرده تا بنانند دولنت را زینر  
نن ننکننه از   یشننار گننریننتننه تننا ب

باند دولت  ها در بناره     ایشاگری 
ح و  های ن"وم  دار و دسنتنه  
هنای وابسننتننه بننه بننینت رهننبننری  

 امتناع نمایند. 
 

اکنون بید از گنذشنت چننند مناه  
این گزار  نهای  شد و امروز در  
م" س قرائت شد.ع   الری"نانن   
که در تائید این گزار  بنحنبنت  
میکرد ادعا کرد که ی ط چننند  
بد ن ری از مدینران و مسنئنوالن  
ح و  های می یون  گنرینتنه انند  
که  ن ها با این گنزار  در بناره  

شد. سایر باندهنای  ”  روشنگری  “ 
م" س  ها با سنکنوف در بنرابنر  
این گزار  ضمنن  اینن گنزار   
را تائید کردنند تنا بندینن وسنین نه  
پننرونننده تننحنن ننیننو و تنن ننحننص در  
ماجراه  حن نو  هنای نن"نومن   
متتومه اعالم شود. کل تال  و  
ت الهای بنانندهنا و دار و دسنتنه  
های حکومت  در جهنت خناتنمنه  
دادن به این ماجرا منتنمنرکنز شنده  

 است. 
اما موضوع ح و  های نن"نومن   
ی ط یش ی ره بسینار کنوچنش  
از دزدیننهننای سننران و منن ننامنناف  
حننکننومننتنن  منن  بنناشنند. ابننینناد  
دزدیهای این جناننینان سنرسنام  ور  
است. حکومت در تنال  و تن نال  
است تا در این ماجرا کل نظامش  
را از ل نمنه ای کنه بنه  ن وارد  
شده، سنالنا بندر بنبنرد. سنیناسنت  

منینرین  چننند مندینر رده     اینها 
پننائننیننن وابسننتننه بننه بنناننندهننای  
حکنومنتن ، انن نصنال از خندمنت  

متها ننمنودن اینن     دولت  و نهایتا 
چند ده ن ر من  بناشند.تنا بندینن  

ومشنروعنینت ننداشنتنه   وسی ه  برو  
حکومت شان نزد منردم را حن ن   
کرده تنا بنه دزدینهنا و غنارتشنان  

 ادامه بدهند. 
 

توایو هر دو بنانند حنکنومنت سنر  
مسکوف گذاشتن موضوع حن نو   
هننای ننن"ننومنن  و دینناع  نننان از  
پننرداخننت حنن ننو  هننای ننن"ننومنن   
یک  سیاست رسم  کل ننظنام و  
دولت روحان  من  بناشند.اننتنظنار  
پیگیری و ج وگیری از پنرداخنت  
ح و  های ن"وم  بنه عنمن نه و  

باندهای حکومت ، اننتنظنار     اکره 
عبث و بیهوده من  بناشند. کنار  

حکومت با همه جناح هنا و     این 
بنناننندهننایننش، غننارف، چنن نناوول  
ثننررتننهننای جننامننیننه، تننحننمننیننل  
دستمزدهای چندین برابر زیر خنط  

و تنحنمنینل ین نر و   ی ر، دزدی  
  ٢٧ یننالکننت بننر یننش جننامننیننه  

می نینونن  من  بناشند.جنمنهنوری  
اسنننالمننن  و دولنننت روحنننانننن   
حکنومنت  دمنکنشنان و دزدان و  
قاتالن م  باشد.برای پناینان دادن  
به این وضییت در قندم اول دولنت  
و حننکننومننت سننرمننایننه داران دزد  

 اسالم  را به زیر کشید. 
 محمد شکوه  

  ٦ بنرابنر بنا    ٦٣٩٢ مهر مناه    ٦٦ 
 ٦٧٦١ اکتبر  

------------------------ 
جششهششانششعششیششری مشش ششاون اول 

کشنشنشدگشان  روحانشی: دریشافشت
های نامشتش شارب قشبشلشی  حقوق

 اند! هیچ تخلفی نکرده
هننای    کنننننننندگننان حنن ننو    دریننایننت 

نامتیارف قبن ن  هنین  تنتن ن ن   
 اند!   نکرده 

برای بنرخن  منراکنز خناص در  “ 
مناط   مثل جنوب کشور و در  
مناط   کنه تناسنینسناف نن نتن   
است و شرایط ویهه ای ط   من   

  ٦٤ کند این سن ن  حنداکنثنر تنا  
”!اسنت  می یون تومان تییین شده  

 جهانگیری میاون اول روحان ! 
ننننا اشنننناره   وی در ادامننننه ب

احنینای شنورای  “ مصنوبناف،     به 
و نننامننه   ” حنن ننو  و دسننتننمننزد 

نگاریهای بنانندهنای حنکنومنتن   
پنینرامننون حنن نو  هننای ننن"نومنن   

م اماف حکومنتن  و مندینراننش  
قننبننل از ایننن  :”  گنن ننتننه اسننت  

مصنوبنناف، در خننین نن  از مننوارد  
ها باال بود و گیرننده حن نو     ح و  

واقیا  هی  تنتن ن ن  انن"نام ننداده  
است. کس  که حن نو  گنرینتنه  
طبو قوانین به او پرداخنت شنده و  
او ها دریایت کرده و از اول هنا  
شرط نکرده است که به منن اینن  
نن ننکننه طننبننو   حنن ننو  داده شننود ب
م رراف یش م"موعنه ای بنایند  
برای  ن شتص ح و  تییین من   
کننردننند کننه تننیننیننیننن و پننرداخننت  

 ”!کردند 
 

این تازه ترین دیاع دولت روحنانن   
از موضوع پنرداخنت حن نو  هنای  
ن"وم  بنه مندینران و مسنئنوالن  
ن نام اسنت. دولنت روحنانن  کنه  
اکثر مدیرانش در لیسنت دریناینت  

  ٦٧ کنندگان ح و  های بناالی  
می یون  قرار دارند. مت ابنال بنانند  
های وابسته بنه بنینت رهنبنری و  
ارگانهای اطالعات  و امنننینتن   
حکنومنت ننینز کنه مندینران اینن  
بتش ها ها در لنینسنت دریناینت  
کنندگان حن نو  هنای نن"نومن   
قراردارند، به دولت روحانن  یشنار  
م   ورند که بنینشنتنر از اینن در  
مورد ح و  های نن"نومن  حنرف  
نزنند، چرا که ایننهنا هنا لنینسنت  
نزدیش به سه هزار مدیر دولنتن   
را در اخنتنینار دارنند کنه حن نو   

 های می یون  میگرند. 
در یش کنالم دولنت روحنانن  و  
باندهای بینت رهنبنری در تنال   
هسنتننند پنروننده دریناینتن  هننای  
ن"وم  را متتومه اعالم نماینند.  
وست های دولنت روحنانن  بنرای  
م اب ه با دریایت کنندگان حن نو   
های ن"وم ، موضوع پنینگنینری  

بنازگنردانندن  ن     این دریایت  هنا 
حنکنومنت کنه  ”  بنینت النمنال “ به  

دولت روحان  ادعا میکرده عنمنال  
با تبان  و تنواینو بنانندهنای دزد  
حکومت  به کنار گذاشنتنه شند.  
باندهای دزدان حکنومنتن  از هنر  
جناح و دار و دسنتنه بنر سنر اینن  
موضوع توایو دارند که بایند اینن  
موضوع را متتومنه اعنالم کنرد،  

” مشنروعنینت نن نام “ چرا که بنه  
 ل مه میزند. 

  

دیاع جهانگیری از حن نو  هنای  
نن"نومن  و اینننکنه اینن مندینران  

اینن حن نو  هنا را  ”  طبو قناننون “ 
دریایت کرده انند، خنود تنائنیندی  
است بر اینن منوضنوع کنه دولنت  
روحنناننن  هننا مننوایننو مسننکننوف  
گذاشتن این موضوع من  بناشند.  
چرا که سیاستهای کن ن  ننظنام،  
از جم ه موضوع ح و  های وینهه  
و ن"وم  با دریایت  هنای وینهه  
را شتص خامنه ای اعنالم کنرده  
است. بیشترینن مندینران نن نتن  و  
بنایه استراتهیش رویا در بتنش  
ننننننتنننننن ،   ننننننظننننننامنننننن   دول ن

اطالعات  و امنینتن       ارگانهای 
س اه و بسیج و وزارف اطالعاف و  

از دریاینت کننننندگنان حن نو   … 
های ن"وم  م  باشند. در اینن  

” نننو زدنننهننای روحنناننن  “ مننیننان  
پنینرامننون حنن نو  هننای ننن"نومنن   
بیشتر جنبه تنبن نینغناتن  و سنر و  
بدا کردن بر عن نینه بنانند رقنین   
حکومت و ج وگیری از ایشنای  
حنن ننو  هننای ننن"ننومنن  منندیننران  

بوده که  ن ها ریته ریتنه   دولت   
 متتومه اعالم میشود. 

 
توایو هر دو بنانند حنکنومنت سنر  
مسکوف گذاشتن موضوع حن نو   
هننای ننن"ننومنن  و دینناع  نننان از  
پننرداخننت حنن ننو  هننای ننن"ننومنن   
یک  سیاست رسم  کل ننظنام و  
دولت روحان  من  بناشند.اننتنظنار  
پیگیری و ج وگیری از پنرداخنت  
ح و  های ن"وم  بنه عنمن نه و  

باندهای حکومت ، اننتنظنار     اکره 
عبث و بیهوده من  بناشند. کنار  

حکومت با همه جناح هنا و     این 
بنناننندهننایننش، غننارف، چنن نناوول  
ثننررتننهننای جننامننیننه، تننحننمننیننل  
دستمزدهای چندین برابر زیر خنط  

و تنحنمنینل ین نر و   ی ر، دزدی  
  ٢٧ یننالکننت بننر یننش جننامننیننه  

می نینونن  من  بناشند.جنمنهنوری  
اسنننالمننن  و دولنننت روحنننانننن   
حکنومنت  دمنکنشنان و دزدان و  
قاتالن م  باشد.برای پناینان دادن  
به این وضییت در قندم اول دولنت  
و حننکننومننت سننرمننایننه داران دزد  

 اسالم  را به زیر کشید. 
 محمد شکوه  

برابر با اول اکتنبنر    ٦٣٩٢ مهر    ٦٧ 
 ٦٧٦١ 
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درصحد از بحیحکححاران  ٧فحقحط 

 کشور بیمه بیکاری می گیرند
هزار تا یش می ینون ننینروی کنار جندیند بنه    ٢٧٧ ساالنه  

جمییت جویای کار اضایه میشود. بنینکناری منین نینونن   
تحصیل کردگان ها اکنون چالش بزر  در جامنینه اینران  
است. نرخ بیکاری سیر بیودی بتنود گنرینتنه اسنت. ده  

 ها مرکز کار و کارخانه تیصیل شده اند.  
در نظام اسالمن   منار جنمنینینت بنینکناری هنینچنگناه بنا  
ش اییت  ماری اعالم نمیشود.  منرکنز  منار اینران  خنرینن  

منین نینون و  ٦ رقا بنینکناری را در گنزار  رسنمن  خنود  
می نینون و  ٦ هزار ن ر و وزارف کار ها شمار بیکاران را  ٠٦٩ 
هزار نن نر اعنالم کنرد، در عنینن حنال رئنینس منرکنز  ٢٧٧ 

های م" س اسنالمن  از گنزار  اینن منرکنز در    پهوهش 
می یون ایران  پرده بنرداشنت و  ٤.٢ خصوص بیکاری حداقل  

با احتساب بیکاری ناقص اعالم کرد که شش می یون نن نر  
بیکارند که این رقا از سوی عنینسن  منننصنوری منیناون  

 اشتغال وزیر کار ها تایید شد. 
بانش مرکزی  ها در گزار  جدیدی که درباره اقنتنصناد  

منتشر شده است، اعنالم کنرد،    ٩٤ خانوار ایران  برای سال  
دربد خانوارهای ایران  هی  یرد شناغن ن     ٦١ در بیش از  

وجود ندارد. با این وضییت، نحوه تامین مییشت اینن قشنر  
 با یش عالمت سوال بزر  مواجه است. 

از میان جمییت می یون  بنینکناران طنبنو  منار ننهنادهنای  
دربد شناننس گنرینتنن بنینمنه  ٠ خودی رویا اسالم  ی ط  

 بیکاری را دارتد.  
جمییت بیکاری می یون  بدون ح و  و مزایا، بدون تنامنینن  
مییشت و ریاه راه چاره ی  جز مبارزه برای بیمه بنینکناری  

 ندارد.  
در ننوشنتنه   «خسنرو بنادقن  بنروجننن  »به گزار  ای ننا،  

رو ابیاد متت   بیمه بیکاری را بنررسن  کنرده و بنه    پیش 
النمن ن ن     زوایای متت    ن بر مبنای قوانین داخ   و بنینن 

پرداخته است. بر اسا  بررس  منرکنز  منار اینران در سنال  
، تیداد جمینینت ینینال نشناغنل و بنینکنار  کشنور  ٦٣٩٤ 

ن ر است که از اینن تنینداد    ٦٠٠ هزار و    ٠٧٦ می یون و  ٦٤ 
ن ر بیکار هسنتننند. از سنوی    ٩٦ هزار و    ٠٦٩ می یون و    ٦ 

دیگر بنا بر سالنامه  ماری سازمان ت مینن اجنتنمناعن  در  
، تیداد کل من نرری بنگنینران بنینمنه بنینکناری  ٦٣٩٤ سال  

ن ر بنوده اسنت کنه    ٦٩٦١٣٧ بال  بر    ٦٣٩٤ کشور در سال  
هنزار    ٤٢٩١٤ دربد  مرد و    ٠١ ن ر ن   ٦٤٢١١١ ازین تیداد  

دربد  زن هستند. این تیداد م رری بنگنینر بنینمنه  ٦٤ ن ر ن 
دربد از کل جمیینت بنینکنار کشنور را    ٠ بیکاری ی ط   

شامل شود. بنا براین  مار، نس  جنننسنینت نمنرد بنه زن   
، در اسنتنان هنای  ٩٤ م رری بگیران بیمه بیکاری در سال  

بنوده اسنت کنه    ٢.٦٢ تنا    ٢.٠٦ کردستان و لرستان بنینن  
حاک  از تیداد باالی مردان م رر بگیری بینمنه بنینکناری  
نسبت به زنان در این دو استان است. این نسبنت در اسنتنان  
های تهران، البرز، یزد، یار ، بوشهر، هرمزگان و سینسنتنان  

 است.   ٦.٩ تا    ٦.٧٢ و ب وچستان کمترین م دار و بین  
 
 

تعمع ا تراضی کارگران معتمع آلومینیشو  
هرمزآل درا شتشراب بشه کشاهشش  -المهدی
 حقوق!

مهر،کارگران خشنمنگنینن من"نتنمنه بنننینتن   ٦٦ ببح روز   
هننرمننز ل بنندنننبننال واریننز حنن ننو     - لننومننینننننیننوم الننمننهنندی  

شهریورماهشان، در اعتراض نسبت به کاهش حن نو  دسنت  
به ت"مه زدند وبا بستن درب کارخانه مانه از خروج شنمنش  

  ٣٧٧ تولیدی شدند. کارگران تن"نمنه کنننننده کنه حندود  
دربند    ٣٧ ن رهستند گ تند:ح و  شهریورماهشان به میزان  

کاهش یایته است. یک  ازکنارگنران شنرکنت  لنومنینننینوم  
عن نت اعنتنراض امنروز    المهدی هرمز ل بنا اعنالم اینن خنبنر 

کارگران م"تمه  لومینیوم المهدی هرمز ل را عدم پنرداخنت  
های کارگران این شرکت دانسنت. وی ادامنه    کاری   اضایه 

هنزار  ١٧٧ ها برای هنر کنارگنر بنینن    کاری   داد: این اضایه 
 می یون تومان بوده است.     تومان تا یش 

 
روزه اتششوبششوسشرانششان مشششهششدی ٢ا شتششصشاب 

نسشبشت بششه نشحشوه مشحشاسشبششه و پشرداخششت 
 حقوقشان !
دسنتنگناه    ٢٧ منهنر مناه حندود    ٦٦ و    ٦٧ ط  روزهنای  

بنرای    ٦٦ و    ٢٣٦ اتوبو  در خ وط سه ب . ر.ت  ، خط  
ساعات  برای اعتراض نسبت به نحوه محاسبنه و پنرداخنت  

 ح وقشان،دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. 
 

تعمع ا تراضی کارگشران اخشراجشی حشمشل 
 بار فرودگاه مهر آباد 

تن از کارگران حنمنل بنار ینرودگناه    ٤٢ مهر حدود    ٦٧ روز  
مهر بناد در اعنتنراض بنه اخنراج نناگنهنانن  خنود من نابنل  

ت"مه کردنند. اینن کنارگنران از    ٦ ساختمان ترمینال شماره  

طریو یش شرکنت پنینمناننکناری کنه واحند بننناینه بنار  
یرودگاه بر ییالیت  ن نظارف داشت در قسنمنت جنابن"ناین   
بار مشغول کار بودند. به گ ته کنارگنران در چنهنار سنال  
گذشته راب ه استتدام   نها بدون پرداخت منزد منینینن از  
سوی پیمانکار بوده است و اکنون ها بنا اخنراج نناگنهنانن   

 خود روبرو شده اند. 
 

نششفششر از  ٠٥٥راهششمششیششمششایششی ا ششتششراضششی 
 مالباختعان اداره برق مقابل معل 

  ٢٧٧ حندود    ٩٢ بنبنح روز ینکننشنننبننه ینازدهننا منهننرمناه  
ن رازمالباختگان اداره بر  درم ابل م" س ت"مه اعنتنراضن   
برگزار کردند. ت"مه کنندگان ابنتندا درپنار  بنهنارسنتنان  
ت"مه نموده س س به سمت من"ن نس راهن نینمناین  کنرده و  
درم ابل م" س ت"مه اعتنراضن  بنرگنزارکنردنند . تن"نمنه  
کنندگان باخودشان درمسیرپالکاردی حمل مینکنردنند کنه  

ینکن   ” یا زمین یاپول مارابدهیند  :” روی  ن نوشته شده بود  
سال پنینش تنیناونن   ٦٧ ازشرکت کنندگان درت"مه گ ت :  

اداره بر  زمین های  راکه بایست  بین ده هزارنن نر تن نسنینا  
هزار ن ر ت سیا کرده است و تمامن  اینن    ٦٤ میکرده ، بین  

ن راف بالتک ی  هستند. ت"مه کننننندگنان بنه هنرارگنانن   
ازقوه قضاییه تا م" س مراجیه منینکننننند جنوابن  بنه منا  

 نمیدهند وهمچنان بالتک ی  مانده ایا . 
 

ا ششتششراب مششعششدد کششارگششران پششتششروشششیششمششی 
 پردی 

مهر کارگران پتروشیم  پردیس بدلنینل خن ن  وعنده    ٢ روز  
مدیر عامل شرکت و الزامن  شندن اجنرای شنین نت هنای  
نوبت کاری، اعتراضاف خنود را در شنکنل خنودداری از  
خوردن غذا در محل کار از سر گریتند. و این اعنتنراضناف  
ادامه دارد.  بدنبال اعتراضات  که این کارگنران داشنتننند،  
خبرها حاک  از توایو مدیر عامل شرکنت بنا بنتنشن  از  
خواستهای کارگران بنود. اینن وعنده هنا عنمن ن  نشند و  
کارگران به تشندیند شنراینط کناری شنان تنن ننمنیندهننند.  

هنای کناری خنود    کارگران خواستار بازبین  جدول شنین نت 
ماه پیش، مدیرعامنل شنرکنت    ٦ هستند . بنا بر خبر حدود  

پتروشیم  پردیس دستور اجرای طرح ینش ینش و سناینر  
خواسته های کارکنان این شرکت را بررسن  کنرده بنود و  

 اخبار کارگری
 بتش ایران:  نسان نودینیان 

 بتش بین الم   : داوود ریاه   

 هرم آل    -تجمع اعتراضی  ارگران مجتمع آلومینیوم المهد  
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منهنر بنه اجنرا در یند.امنا بنا  غناز    ٦ قرار بود حداکثر تنا  
مهرماه کاریرما بدون توجه به گن نتنه هنای قنبن ن  خنود،  
اجرای طرح چهنار شنین نت را النزامن  اعنالم کنرده و بنه  
بورف ضمن  از احتمال بیکارسازیها و ق ه هنمنکناری بنا  

های کناری جندیند سنتنن گن نتنه    کارکنان متال ان شی ت 
ن ر از پرسنل منینتنرض اینن واحند    ٦٢٧ است. پیشتر، حدود  

های اعنتنراضن  خنود    پتروشیم  با انتشار نامه ای خواسته 
را م رح کرده بودند.  کاهش مزد دریاینتن  کنارگنران بنه  
دنبال تغییر شی ت کاری، ننامننناسن  بنودن شنین نت هنای  
کاری و حضور اند  کارگران در کنار خناننوادهنایشنان و  
اسکان اجباری  نان در من  نه و منتنیناقن   ن بناال رینتنن  
هزینه های اجاره از جم ه موارد اعنتنراضن  کنارگنران اینن  

   پتروشیم  است.  
 

 ا تصاب و تعمع کارگران شهرداری دزفول
شنهنرداری    ٣ مهر کارگران یضنای سنبنز مننن ن نه    ٢ روز  

دزیول در اعتراض به نداشتن امنیت شغ   و عدم دریناینت  
چند ماه ح و  و دینگنر من نالنبناتشنان بندننبنال چننند روز  
اعتراض، من نابنل ینرمناننداری شنو  تن"نمنه کنردنند. از  
خردادماه بنه بنیند در جن نوی ینرمناننداری دزینول تن"نمنه  
اعتراض  برگزار کردند. این کارگران از خنرداد تنا کنننون  
بابت دستمزدهایشان ط   دارند و ی ط مبن نغن  بنه عنننوان  
ع   الحساب از سوی پیمانکار به  نها پرداخت شده اسنت.  

را ننگنرینتنه انند و    ٩٢ همچنین  نها عیدی و پادا  سال  
بدلیل عدم پرداخت حو بیمه کارگران، دیترچه هنای بنینمنه  

 شان با مشکل تمدید روبرو شده است. 
 

ا تراضاه کارگشران آزاد راه تشهشران بشه 
 ت ویق پرداخت دستمزدها و نا امنی شغلی

دو کارگر میترض کارخانه با شکایت کارینرمنا بنازداشنت  
 و بید ها  زاد شدند 

شمال یش ه ته ایست کنه شنبناننه    -کارگران  زاد راه تهران 
روز در محوطه کارخانه و استراحت گاه کمنپ جنمنه شنده  
و حو و ح وقشان را میتواهند. خواست یوری  نان تنامنینن  
امنیت شغ   و پرداخت بموقه ح وقهنایشنان اسنت. بنننا بنر  
خبر مدیریت با پرداخت نامظا دستمزد و حنو بنینمنه حندود  

کارگر شاغل در اینن پنرووه بناعنث تشندیند وخنامنت    ٤٧٧ 
وضییت اقتصادی خانواده های این کارگران شنده انند. در  

منهنر    ٢ برابر خواست کارگران با شکایت کاریرما در روز  
دو ن ر از کارگران که ینکن  راننننده بنینل منکناننینکن  و  
دیگری جوشکار است، به اتهام "هدایت اعتراض کنارگنران"  
بازداشت و بید از چند سناعنتن   زاد شندنند. جنالن  اسنت  
کاریرما ح و  کنارگنر را ننمنیندهند، تنا بنتنوانند از گنرده  
کارگر کار میکشد و وقتن  کنارگنر اعنتنراض منینکننند،  
شکایت میکند و دستگاه قضای  نیز در خدمت ایننان قنرار  
داشته و کارگر را بازداشت میکنننننند.  بنننا بنه خنبنر دو  

شنمنال پنس از    -کارگر بنازداشنت شنده در  زاد راه تنهنران 
بادقیه منننتن نل شنده و در    ٢ بازداشت به دادسرای شیبه  

 ن"ا نیز م ام قضای  رسیدگ  کننده ضمن بندور دسنتنور  
بررس  وتح یو، دستور  زادی این دو کارگر را ننینز بنادر  
کرده است. بدین ترتی  یکن ر به شمار کارگنرانن  کنه بنه  
جرم مبارزه برای حو و ح وقشان ، باح  پروننده امنننینتن   

قضای  شده اند، اضاینه شند.  بناطنل شندن پنروننده هنای  
امنیت  تشکیل شنده بنرای کنارگنران، منین نمنان و منردم  
میترض یش خواست منهنا کنارگنران و منوضنوع کنارزار  
مشتر  می مان و کارگران است که بیانیه  نرا اسنمناعنینل  
عبدی از رهبران می مان میترض و جنین نر عنظنینا زاده از  
رهبران کارگری داده اند. وسییا به این کنارزار بن نینونندینا.  
این کارزاری است ع یه سنرکنوب هنا و در دیناع از حنو  
تشکل، حو اعتصاب، حو ت"مه و  زادی هنای پناینه ای  
در جامیه  گ تن  است کنه اعنتنراض کنارگنران  زاد راه  

 شمال برای پیگیری خواستهایشان ادامه دارد..   -تهران 
    

دومین روز تعمع دانشعاه خواجه نصشیشر!! 
در ا تراب به مسائل سنواه، خوابعاه و 

 غذا
 شیارهای دانش"ویان در ت"میاف اعتراض  اخیر : 

 _جریمه زورک ،دانشگاه پولک  ٦ 
 _ دانشگاه پولک  نم  خوایا، نم  خوایا  ٦ 
 _ پول  تکنیش تهران، نم  خوایا، نم  خوایا ٣ 
 _ در مد دانشگاه، پول غذا و خوابگاه!  ٤ 
 _من پول زور نم  دها  ٢ 
 _دانش"وی روزانه، تحصی ش رایگانه  ١ 
 _ بنگاه اقتصادی شری !  ٠ 
 _ دانشگاه یا دکان.!  ٢ 
 _ موز  کاالی ،حماقت اجرای   ٩ 

 میگه برو از ایران، این"ا تو رو نم  خوان  
 _ تال  این مسئوالن، یرار مغز از ایران  ٦٧ 
 _ دانش"وی با غیرف، حمایت حمایت ٦٦ 
 _ تا حذف پول زوره، پویش ادامه داره ٦٦ 

تعمع ا تراضی کارگران فوالد بویرصن شت 
 یاسوج مقابل استانداری

مهر کارگران کارخاننه ینوالد بنوینربنننینت یناسنوج    ٢ روز  
برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشندن من نالنبناف  
خود از این کنارخناننه من نابنل اسنتناننداری کنهنگنین نوینه و  
بویراحمد و بدا و سیمای استان ت"مه کردند.این کنارگنران  
بیش از یش سال است حن نوقن  دریناینت ننکنرده انند. بنا  

شکایت کارگران حکا توقی  امنوال اینن کنارخناننه بنادر  
گونه اقدام  بورف نگرینتنه اسنت. بنننا بنر    شده اما هی  

می یون تنومنان    ٣٧ خبرها بیشتر کارگران این کارخانه مب    
از این کارخانه ط بکار هستنند و هنینچنکندام از منالنکنان  
سابو نبنیاد تیاون ارتش  و یین ن  کنارخناننه نکنه بنتنش  
خصوب  است  مسئولیت پرداخت م النبناف کنارگنران را  
بر عهده نم  گیرند ودر این بین کارگران مرتنبناپناسنکناری  
م  شوند. کارگران به این زورگوی  هنا و بنه جنین  زدن  
دستمزدشان اعتراض دارند. کارگران کنارخناننه ینوالد بنوینر  
بنیت قبل از این ت"مه برای پینگنینری من نالنبناتشنان بنه  
سازمان بازرس  استان مراجیه کرده بودنند، و چنون پناسنخ  
نگریتند ت"مه خود را به استانداری وبنیند بندا وسنینمنای  
استان انت ال دادیا. عالوه بر دستمزدها بینمنه کنارگنران اینن  
کارخانه از خرداد ماه تا کنون به تامین اجتماع  پنرداخنت  

 نشده است. 
 

تعمع ا تراضی کارگران اخراجی کارخانه 
نساجی بروجرد برای بازگشت بکار مقابل 

 فرماندار!
مهر جمی  از کارگران اخراج شنده نسناجن  بنروجنرد    ١ روز  

به دلیل عدم بازگشت به کار در من نابنل ینرمناننداری اینن  
شهر ت"مه کردند و خواستنار رسنیندگن  بنه مشنکنالتشنان  

اسن ننند سنال    ٦٩ شدند .  بنا به گزارشاف منتشر شده در  
ن نر از کنارگنران کنارخناننه نسناجن     ٤٢٣ گذشته بود که  

بروجرد با ساب ه های مت اوف تنحنت عنننوان اجنرای طنرح  
  ١ توسیه و نوسازی کارخانه لغو قرار داد شدند و قرار شند  

همه کارگنران اخنراجن     ٩٢ ماه بید از اخراج یین  اول مهر  
دوباره بازگشت به کار شوند. م اماف مسئول در حنالنینکنه  
وعده عدم اخراج کارگران را میدادند، اما در ابنتندای سنال  
جدید کارگران از کار بیکار شدند و بنیند از لنغنو قنرارداد  
بازها مسئولین با گ تن اینکه قنرار ننینسنت کسن  اخنراج  
شود، سی  میکردند یضا را  رام نگاهدارند. بندینن تنرتنین   
بود که کارگران اخراج شدند و به همه  ننهنا قنول داده شند  

  ١ که اول مهر بازگشت به کار م  شوند و در اینن مندف  
ماه از بیمه بیکاری است اده کردند. اما مهر ماه نیز رسنیند  
و خبری از بازگشت  نان به کار نشنده اسنت. کنارگنران از  
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پاسکاری و وعده های پ  در پ  مسئولین خستنه شنده و  
 خواستار بازگشت یوری به کارشان هستند. 

 
محیط هشای کشار هشمش شنشان از کشارگشران 

 قربانی میعیرد
یروپاش  س   کارخانه سیمان بهبهان و جان باختن  چنهنار  
کارگر. جانباختن اینن کنارگنران را بنه خناننواده شنان، بنه  
همکارانشان و به همگان تس یت میگنوینینا.. بنننا بنر خنبنر  

  ٦٦ رسیده به ب حه کارگران در ییس بو  ببنح امنروز  
مهر در کارخانه سیمان بهبهان کارگرانن  کنه تنحنت ننظنر  

متنربنودنند بنه  ٦٩ پیمانکار مشغول زدن س   بتون  به ارت اع 
دلیل عدم ایمن  و وجود راهکارهای مهندس  ونظنارتن  ،  
س   بتون  که در حال ساخت  ن بودند ریز  میکننند ودر  

ن راز کارگران کشته من  شنونند و تنیندادی  ٤ همان لحظه  
دیگر زخم  م  شوند که حال زخم  شدگان وخیا اسنت.  

حسنینن  »سایت ای نا از جانباختن سه کنارگنر بنه اسنامن   
و   «حسین جنواننمنردینان  »و  «محمد پروازی  »،   «ق   نشان 

رحنمنان  »و  «بمد طنین  »زخم  شدن دو کارگر به اسام   
که در بتش مراقیت هنای وینهه بنینمنارسنتنان   «دولت پرور  

اند، خبر میدهد. این ات ا  نموننه دینگنری از    بهبهان بستری 
سودجوی  های سرمایه داران باح  کار است کنه حنتن   
حاضر نیستند کمترین هزینه ای برای ایمن  منحنینط کنار  
بکنند و این سودجوی  ها باعث قتل هر روزه کنارگنران در  
محیط های کار شده اسنت.  پناسنخ سنودجنوین  مشنتن   
سرمایه دار م تتور و دزد که هر روزه سالمنت و زنندگن   
کارگران را به خ ر م  اندازد اعتراض گسنتنرده کنارگنران  

 است. 

 کارگران
آن ه که الز  است مشا کشارگشران در بشاره 

 الیحه اصالحیه دولت بدانیم
پیش بسوی اعتراضاف گسترده بر ع ینه الینحنه ابنالحنینه  

 دولت بر روی قانون کار 
الیحه ابالحیه دولت بر روی قانون کار هننوز در من"ن نس  
است و عکنس النینمن ن  هناین  کنه تناکنننون نسنبنت بنه  
اعتراضاف ما کارگران بنه اینن الینحنه از سنوی دولنت و  
م" س نشان داده شده اسنت در حند وقنت کشن  و طنرح  
بحبتهای متناقو بوده است. به همین دلیل ما کنارگنران  
به هر شکل ممکن که میتوانیا باید دست بنه اعنتنراضناف  
گسترده بر ع یه الیحه ابالحیه دولت بر روی قناننون کنار  
بزنیا. این الیحه، یش بازگشنت بنه عن ن  بن  سنابن نه و  

 تثبیت و گستر  بردگ  محو ما کارگران ایران است. 
 کارگران و همکاران در سراسر کشور 

درست است که سالهاست دولت و کاریرمایان تنمنام هسنت  
و نیست ما کارگران را به غارف برده اند و ها اکنننون ننینز  
از امنیت شغ   برخودار نیستنینا و قناننون ضند کنارگنری  
یی   شرایط برده واری را بر ما تحمیل کرده است، امنا بنا  
اینحال نمیتوان و نباید از کنار این الینحنه بنا بن  تن ناوتن   

عبور کرد چرا در بنورف تصنوین  اینن الینحنه، شنراینط  
مصیبت بار موجودمان، بمرات  مصیبت بارتر خنواهند شند.  
اینان با ارائه این الیحه دربدد قانون  کردن تمنام و کنمنال  
شرایط برده وار موجود هستند تا در پس  ن، حو هنر گنوننه  
اعتراض  نیز به شرایط یالکتبار موجنود از منا کنارگنران  
س   بشود. باید بدانیا: اگر ما امروز برای ایزایش حنداقنل  

قانون کار هستیا و هنر سنالنه    ٤٦ مزد خواهان اجرای ماده  
با شروع یصل تییین حداقل منزد، سنر و بنداینمنان از هنر  
سوی  ب ند میشود و به همین دلیل دولنت و کنارینرمناینان،  
 نگونه که به شکل تمام عیاری میل شان است نمنینتنوانننند  
دستمزدها را من"مد و ینا کناهنش بندهننند و من"نبنور بنه  
ایزایش هر چند ناچیزی از حداقل منزد من  شنونند، بنایند  

  ٤٦ بدانیا با تصوی  الیحه ابالحیه دولنت بنر روی مناده  
قانون کار، تییین حداقل مزد سالیانه رخت بر خنواهند بسنت  
و اختیار تییین مزدمان تماما بندسنت منینل و سن نین نه ی  
تش به تش کاریرمایان خواهند اینتناد و  ننان عنالوه بنر  
گستر  عمو و دامنه دستمنزدهنای زینر خنط ین نر، قنادر  
خواهند شد بنه بنهناننه شنراینط اقنتنصنادی کشنور هنمنینن  
دستمزدها را من"مد و یا حت  کاهش بدهند. باید بنداننینا:  
اگر ما امروز میتوانیا به اخراجهای یردی و دسته جنمنین   
اعتراض بکنیا و برای کاریرمایان تا حدودی سنتنت اسنت  
که به محو پیدا شدن کنمنتنرینن کناهنش و ننوسنانن  در  
تولید دست به اخراج دسته جمی  ما بزنننند و بنرای اخنراج  
مان به هزار و ینش تنریننند منوینو و ننامنوینو منتنوسنل  
میشوند، باید بدانیا در بنورف تصنوین  الینحنه ابنالحنینه  

قانون کار، اخراجهای دستنه جنمنین     ٦٦ دولت بر روی ماه  
به محو کمترین کاهش  در تنولنیند و مسنائن ن  از اینن  
دسننت، بننورف قننانننوننن  پننینندا خننواهنند کننرد و دولننت و  
کاریرمایان ب  هی  دردسر و مانی  قنادر بنه اخنراجنهنای  
یردی و بویهه دسته جمی  ما خواهند شند. بنایند بنداننینا:  
اگر امروز هنوز وجود قراردادهای کتب  تا حندودی دسنت  
و بال دولت و کاریرمایان را برای هر  نچه که منینتنواهننند  
بر ما تحمیل بکنند بسته اسنت، بنایند بنداننینا بنا تصنوین   

قاننون کنار،    ٠ ماده    ٣ الیحه ابالحیه دولت و حذف تبصره  
مانی  جدی از سر راه شن ناهن  شندن قنراردادهنا بنرداشنتنه  
خواهد شد و دولت و کاریرمایان من نزم بنه اننین ناد قنرارداد  
کتب  با ما کارگران نتواهند بود و با قرارداد ش اهن  هنر  
گونه قانونمندی از روی ساعاف کار، تی یالف، منرخصن   
ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد و تمام هست و ننینسنت منا  
به مرات  بدتر از امنروز بنه دسنت منینل و اراده دولنت و  
کاریرمایان س رده خواهد شد. باید بدانیا: اگر ما کنارگنران  
در شرایط حاضر از حداق های ناچیزی از تامین اجتنمناعن   
برخوردار هستیا با تصوی  الیحه ابالحنینه دولنت بنر روی  
مواد مربوط به قانون تامینن اجنتنمناعن ، پناینه هنای اینن  
قانون متزلزل خواهد شد و دیری نتواهد پائنیند کنه هنمنینن  
حداق های موجود نیز  مضمحل خواهد گشت. باید بنداننینا:  
در بورف تصوی  الیحه ابالحنینه دولنت بنر روی قناننون  

، براحنت و تناکنیند از روی  ٠ ماده    ٤ کار و حذف تبصره  
پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قنرارداد منوقنت کنه  

دربد ما کارگران ایران هستیا، برداشته خنواهند    ٩٢ امروزه  
شد و با متندو  شندن پنرداخنت منزاینای پناینان کنار بنه  
کارگران قنرارداد منوقنت، دولنت و کنارینرمناینان خنواهننند  
توانست به انحا متت   پنرداخنت اینن منزاینا بنه کنارگنران  
قرارداد موقت را متوق  بکنند.  باید بدانینا: اعنتنراض بنه  
الیحه ابالحیه دولت به شکل ت"مه، راه نینمنائن ، طنومنار  
نویس  و تحصن در برابر ادارف کنار سنراسنر کشنور، جنزو  
ح و  قانون  و مس ا ما کارگران اسنت و منا منینتنواننینا  
عالوه بر طرح و پیشبرد خنواسنت بناز پنس گنینری ینوری  

قناننون    ٤٦ الیحه ابالحیه از م" س، خواهان اجرای مناده  
کار برای اینزاینش  ینوری دسنتنمنزدهنا، بنر چنینده شندن  
قنراردادهننای مننوقنت، حنو بنرپنناین  تشنکنن نهننای مسننتن ننل  
کارگری و ای"اد تغییراف مناس  در قناننون کنار بنه نن نه  
یش زندگ  انسان  برای کارگران و هنمنه منزد بنگنینران  
زحمتکش به مثابنه اکنثنرینت عنظنینا منردم اینران بشنوینا.  

 ٦٣٩٢ دها مهر ماه   –اتحادیه  زاد کارگران ایران  
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شرکت آلومینیو  پارس کارگران حادثه 
دیده این کارخانه را وادار به دادن 

 رضایت محضری کرد
اتحادیه  زاد کارگران ایران: کاریرمای کارخانه  لومینننینوم  
پار ، کارگران حادثه دیده این کارخناننه را وادار بنه دادن  
رضایت نامه محضری کرده است. بنا برگزارشهای رسنینده  
بننه اتننحننادیننه  زاد کننارگننران ایننران، کنناریننرمننای شننرکننت  
 لومینیوم پار  در اردیبهشت ماه سال"اری ط  ننامنه ای  
رسم  به کارگران حادثه دیده این کارخانه، شنرط تنمندیند  
قرارداد  نان را اعالم رضایت محضنری نسنبنت بنه حنوادت  
کاری ات ا  ایتاده در حین کار اعنالم کنرد و هنمنه اینن  
کارگران از تر  اخراج با حضور در دینتنر اسننناد رسنمن   
نسبت به حادثه کاری کنه بنرایشنان اتن نا  اینتناده بنودنند  
رضایت دادند. بنا بر ااهار کارگران کنارخناننه  لنومنینننینوم  
پار ، حوادت کاری همچون سوختگ  و شکستنگنینهنای  
استتوان در این کارخانه بیداد میکند و حدود سن  دربند  

کارگر این کارخانه بدلنینل شنراینط سنتنت و ننا    ٠٧٧ از   
امن کار، دچار  سیبهای شغ   اینچنیننن  هسنتننند. اینن  
کارگران اغ ن  بناالی ده سنال سنابن نه کنار دارنند و بنا  
قراردادهای سه ماهه و شش ماهه در این شنرکنت بنزر   
مشغول بکارند. تنحنمنینل چنننینن رضناینت ننامنه ای بنه  
کارگران حادثه دیده شرکت  لنومنینننینوم پنار  کنه ینش  
شرکت سهام  عام م  باشد در حنالن  بنورف گنرینتنه  
است که کاریرما به تازگ  یش مدیر منابه انسنانن  را  
که بازنشسته دولت  م  باشد بکنار گنرینتنه و ایشنان از  
زمان تصدی این پست اقدام به ق ه پادا  ایزایش تنولنیند،  
تغذیه قبل از اهر و ق ه واریز منبنالنغن  کنرده اسنت کنه  
ب ور عری  در اعیاد متت   به کارگران پرداخت منینشند.  
کارگران این کارخانه میگویند عن نینرغنا اینننکنه شنرکنت  
دارای  تولید و یرو  خوب  است و مدیر کارخناننه دارای  
ح و  چند ده می یون تومان  است با این حال کاریرما بنا  
به پیش کشیدن ورشکستگ  واه  کارخانه، در تنابسنتنان  
امسال دو ماه سرویسهای ریت و  مند کنارگنران را قن نه  
کرد و اخیرا از  ننهنا خنواسنتنه اسنت بنا  اضناینه کناری  
ب وات  و رایگان مناننه ورشنکنسنتنگن  شنرکنت بشنونند.  
شرکت  لومینیوم پار  در شهر بنیت  کناوهنسناوه  من   

 ٦٣٩٢ مهر ماه    ٩  –باشد. اتحادیه  زاد کارگران ایران  
 

وادار کردن کارگران شرکت وزنه ماموه 
به ان قاد قرارداد یک ماهه با تهدید به 

 اخراج
اتحادیه  زاد کارگران ایران: گروه بنننینتن  وزننه منامنوف  
نشرکت سازه و سوله ماموف سابو  که در سناخنت سنازه  
ها و سوله های ی زی ییالیت دارد، از سال گذشته تنینداد  

نن نر کنه دارای    ٣٢٧ نن نر بنه    ٢٢٧ کارگران خود را از  
قرارداد موقت هستند، ت  یل داده است. بنا بنر گنزارشنهنای  
رسیده به اتحادینه  زاد کنارگنران اینران، در ادامنه اجنرای  
سیاستهای ضد کارگری در این شنرکنت، امنروز دوازدهنا  
مهر ماه در حالیکه دوازده روز از انی اد قرارداد سنه مناهنه  

کارگر باق  مانده در  ن من  گنذشنت کنارینرمنا    ٣٢٧ با  
در اقدام  غیر مترقبه از تمام  کارگران این من"نمنوعنه  
بنیت  خواست تا نسبت بنه امضنا قنرارداد ینش مناهنه  
اقدام کنند و  نان را با تهدید به اخنراج، وادار بنه امضنای  
این قرارداد کنرد. اینن کنارگنران در اول منهنر امسنال بنا  
شرکت وزنه ماموف یش قرارداد سه مناهنه تنا پناینان  ذر  
ماه امضا کرده بودند. تحمیل شرایط هر چه برده وارتنر بنه  
کارگران اینران، در حنالن  بن نور روزمنره و سناعنتن  در  
بسیاری از کارخان"اف و مراکز تنولنیندی ابنیناد هنر چنه  
وحشتنا  تری بر خود م  گینرد کنه تنازه دولنت ضند  
کارگری روحان  همچنون دولنتنهنای گنذشنتنه، در بندد  
قانون  کردن بیش از پیش بردگ  ما کنارگنران از طنرینو  
ای"اد تغییراف ضند کنارگنری تنر در قناننون کنار اسنت.  
اتحادیه  زاد کارگران ایران با هشدار به تیمینو و گسنتنر   
بردگ  محو کارگران در کارخان"اف و مراکز تنولنیندی  
اعالم میدارد، تحمیل چنین وضنینینتن ، و مضناف بنر  ن  
تال  دولت روحنانن  بنرای ننهنادینننه کنردن بنردگن  منا  
کارگران از طریو تغییر قانون کار، امنری ننینسنت کنه بنا  
سکوف و تمکین طب ه کارگر ایران تداوم پنیندا کننند. دینر  
نیست روزهای  که طب ه کارگر ایران و همه مزد بنگنینران  
زحمتکش در ادامه سیاست تحمیل ب  ح نوقن   هنر چنه  
بیشتر از سوی دولت و کاریرمایان، در بن ن  منتنحند و  
یک ارچه در برابر این بردگ  قد ع ا کننند. اتنحنادینه ازاد  

 ٦٣٩٢ مهر ماه    ٦٦  –کارگران ایران  
 

 گزارش

تحححوجحححهحححی  روایحححتحححی از بحححی
کارفرمایان به رعحایحت اصحول 
ایححمححنححیک  جححوشححکححاری کححه 

 عفونت، دستانش را خورد 
 نسرین هزاره مقد 

ای است که در حال حناضنر    ساله   ٦١ کارگر   «شاه    بتت »
ساکن یک  از شهرهای گیالن است. دوسال و ننینا پنینش  
از این، وقت  برای کار راه  تهران شد، نم  دانسنت کنه  

نشین خواهند کنرد.    روزی ع ونت و ورم دستانش، او را خانه 
حاال بتت شاه  جوان به دنبال بیمه ازکارایتنادگن  اسنت  

ماه، به نتی"ه نرسینده. او    ٢ که  ن ها هنوز بید از گذشت  
از طرف دیگر درگیر شکایت از شرکت  اسنت کنه هنننوز  

دربدی تییین شده تنوسنط دادگناه را    ٦٢ حاضر نشده دیه  
ب ردازد. "بید از قری  دو سال دوندگ ، سنهنا منن بنا اینن  
جوان  تباه شده و با این وضییت که دینگنر قنادر بنه کنار  

دربندی اسنت کنه  ن را هنا    ٦٢ کردن نیستا، ی ط دیه  
 هنوز کاریرما ن رداخته." 

 عالمت خ ر بود اما کاریرما گ ت اشیه ضیی  است 
این جوان این روزها احسا  درد و استیصال دارد، درمناننده  
است و با این وجود، سی  م  کند حکایت را بنه تنرتنین   

 روایت کند: 
"به تهران که  مدم در شرکت پیمانکاری "انهار" بنه عنننوان  
کارگر ساده استتدام شدم. چندی بیند، اینن شنرکنت منرا  
در اختیار شرکت دیگری گذاشت کنه کنار پنرتنوننگناری  

کنردم،    داد. روی دستگاه  که بنا  ن کنار من    ان"ام م  
عالمت خ ر بنود امنا کنارینرمنا من  گن نت اشنینه اینن  

 دستگاه ضیی  است و خ ری برایا ندارد." 
کننند.    بتت شاه  ی ط دو ه ته با یش دستگاه کار من  

هنای گناز    کار  عکسبرداری از محل جنوشنکناری لنولنه 
است که پس از  ن، بنه نناگنهنان دچنار ورم دسنت چنپ  

 شود.   م  
"به دلیل ورم دستنا منرخصن  گنرینتنا و بنه شنهنر خنودم  
بازگشتا ، در مدف کوتناهن  در اننگنشنتنان دسنت چن نا  
زخمهای عمیو ااهر شد، همراه با درد شندیند و عن نوننت  
که سرییا به اطالع شرکت رسنانندم کنه پنینشنننهناد دادنند  
جهت مداوا به تهران نزد پزشش متتصص پنوسنت بنروم ،  
به تهران ریتا و دکتر برایا دارو ت"ویز نمود که منتناسن ناننه  
هی  تاثیری در بهبود زخمهایا نداشت و حالنا روز بنه روز  
بدتر م  شد . بید از مدت  احسا  کردم انگشتان دسنت  
چ ا خا نم  شود و دستا در حنال خشنش شندن اسنت .  
درد شدید انگشتانا طاقتا را بریده بود که بناز بنا شنرکنت  
تمنا  گنرینتنا و وضنینینت بند جسنمناننینا را بنه اطنالع  
 نهارساندم که  نها م"بور شدند مرا نزد پنزشنش سنازمنان  

 اتم  ببرند." 
از این"است که حکایت این کارگر جوشکار وارد منرحن نه  

 سنین   »جدیدی م  شود. تشتیص پزشنکنان اینن اسنت:  
 .«جدی به ع ت برخورد با اشیه گاما 

 
بتت شاه  م  گوید: لبا  منحناین  ننداشنتنا،  منوز   
ندیده بودم، دستگاه ها غیر استاندارد بود، حاال خانه نشنینن  
شده ام و متارج درمانا برعهده پدر کنارگنرم اسنت کنه او  
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ها در یش سبزی یروش  کار من  کننند و تنننگندسنت  
 است. 

 گوید: یش حادثه شغ   بوده است   کاریرما م  
گوید: روزی بیست تا قنرص من  خنورم،اینن هنمنه    او م  

اسنت.    خرج درمان، هر روز ع ونت و پانسمان، امانا را بنرینده 
هی  امیدی به  ینننده نندارم، بنه زودی اننگنشنتناننا قن نه  

 شوند.   م  
حاال بید از دوسال، این هنمنه راینزنن  و پنینگنینری بنتنت  
شاه  به هی  جا نرسیده است، در کمال ننابناوری دادگناه  

دربنند غننرامننت تننیننیننیننن کننرده و بننیننمننه از    ٦٢ ینن ننط  
 کارایتادگ  ها هنوز به او تی و نگریته. 

کند چینزی کنه بنر    اما جال  است که کاریرما ادعا م  
ساله  مده، ی ط یش حادثه شغ ن  سناده    ٦١ سر این جوان  

گوید، دادگاه در این مورد تصمیا گریتنه و    بوده است. م  
حکا ها بادر شده، دیگر حری  نیست ، دیگر مشنکن ن   

 وجود ندارد، دین  بر گردن ما نمانده است. 
خواها بایستا. تنوقن  کنننا تنا    گوید: م    بتت شاه  م  

این روزها بگذرند چرا که امیدی به بهبودی کنه هنرگنز،  
 به اح ا  ح ا و عدالت ها دیگر امید ندارم. 

 ام، قبول نیست   اگر کارگر گ ت ب دم یا کارکرده 
، کنارشنننا  اینمننن  در منورد اینن  «شهرام غری  »و اما  

ات ناقن  کنه رخ داده و مسنائنل اینمننن  منرتنبنط بنا  ن  
گوید: در بنیت و متصوبا در جوشکاری، اسنتن ناده    م  

زننند و    از تنن"ننهننیننزاف حنن ننااننت یننردی حننرف اول را منن  
همین"است کنه عن نت ابن ن  بنایسنتن  تنوسنط منراجنه  
ذیصالح واکاوی شود. پس در ابنتندا بنایند مشنتنص شنود  
که  یا این کارگر، ت"هیزاف حن ناانت ینردی در اخنتنینار  

 داشته یانه. 
دهد: مسالنه منهنا بنیندی،    این کارشنا  ایمن  ادامه م  

 موز  است، اگر  موز  های الزم به کارگنر داده نشنود  
باز ها قصور متوجه کاریرماست. وقتن  کنارگنری بنرای  

رود، بنه منحنو ورود بنه    کار از شهری به شهر دیگر م  
 کارگاه جدید باید  موز  ببیند. 

کند: اگر کارگری گ ت بن ندم ینا قنبنال    غری  تاکید م  
ام، قبول نینسنت و کنارینرمنا ننبنایند بن نذینرد  تنا    کار کرده 

سندی دال بر  گاه  و تتصص کنارگنر ننبناشند،  منوز   
 الزام  است. 

حاال بتت شاه  که به گیالن بنرگشنتنه و در خناننه پندر  
گوید: این روزها دیگر هنراسن  نندارم، ننه    ساکن شده، م  

تر  از دست دادن دارم و نه امنیند بنه دسنت  وردن، شنمنا  
 بدایا را به همه جا برسانید، قصه ام را روایت کنید .. 

سنالنه    ٦١ ها گرچه انگشتان این جنوان    ها و روایت   این قصه 
گرداند، ولن  شنایند تن نننگنری بناشند بنرای    را به او برنم  

ها که شاید طری   بهتر در پیش بگینرنند  طنرین ن     خی    
وری و    تر که برای رشند بنننینت و اینزاینش بنهنره   انسان  

انباشت بیش از پیش سنرمناینه، ننینازی بنه قنربنانن  شندن  
 ها نباشد.    خی   

ول  تا زمان  که از یش طنرف قنواننینن اینمننن  ، الزم  
االجرا تر و س ت و ستت تنرتندوینن نشنونند و ننظنارف هنا  

التصوص بر کارگاههای متوسط و کوچش، دقنینو    ع   
یایته تران"ام نشود، و از طرف دینگنر راه ینرار    تر و سازمان 

از قانون و ساده کردن م"ازاتها وجود داشته باشد، بندینهن   

شاه  تنننهنا مشنتن  اسنت    است که انگشتان ع ون  بتت 
نمونه خروار که شاید برحس  ات ا  است که از پنرده بنینرون  

 ایتاده است... 
 
زخمی بر اثر سشقشوق قشالش  ٢کشته و   ٢

 بتنی در سیمان بهبهان
  ٦٦ به گزار  ای نا، پیش از اهر همینن امنروز ینکنشنننبنه  

مهر، در جریان س وط سنینننش ینش قنالن  بنتننن  کنه  
حوال  اهر امروز حین بتن ریزی در محل کارخانه سینمنان  
بهبهان واقه در استان خوزستان رخ داد، سه کارگنر کشنتنه  

 و دو کارگر دیگر زخم  شدند. 
 

های خبرنگار ای نا حناکن  از  ن اسنت    در عین حال شنیده 
که تمام  این پنج ن نر کنارگنر بصنورف پنینمنانن  تنحنت  

در اینن  «ننینمنت کناران  »مسئولیت شرکت پنینمناننکناری  
 کارخا نه مشغول کار بودند. 

همچنین در خصنوص وضنینینت دو کنارگنر مصندوم اینن  
حادثه نیز منابه خبری ای نا از انت ال به بیمارستان بنهنبنهنان  

 دهند.   خبر م  

 بین المللی 
 میلیون آواره در جهان ٥٠ -بانک جهانی

می یون ن نر در جنهنان از    ١٢ بانش جهان  م  گوید که  
خانه و کاشانه خود  واره شنده انند. بنر اسنا  تنازه تنرینن  
گزار  این سازمان، ترکیه میزبنان ابن ن   ورگنان جنهنان  

هزار پناه"وی سنوری در    ٢٧٧ می یون و    ٦ است. بیش از  
این کشور زندگ  م  کنند.  ایران ها با پذیراین  از کنا  
و بیش یش می ینون اینغنان، چنهنارمنینن کشنور منینزبنان  
پناه"ویان است. زویه دو ویکتور، مدیر بتنش پننناهن"نوینان  
    بانش جهان  و یک  از ننویسننندگنان اینن گنزار  من  

سال پنناهنننده بنودن ینش چنینز    ٣ یا    ٦ گوید: "مشکالف  
سال پناهندگ  چیز دینگنری اسنت.    ٣٧ است و مشکالف  

سال پناهنده بناشنیند بنا مشنکنالف اسناسن     ٣٧ اگر برای  

مانند  موز  یرزندان، است الل شنتنصنینتن  و منحندودینت  
برای ادامه حیاف روبرو م  شوید. نگاه بنه  ینننده کنامنال  
مت اوف خواهد بود. میموال هنا اینن اینراد در مننناطن ن   
زندگ  م  کنند که واقیا پیدا کردن یش شغنل سنتنت  
است. این ایراد یا در کشورهای  هستند کنه پننناهننندگنان  
از لحاظ قانون  نم  توانند کار کنند و یا در منکنان هنا  
و کشورهای زندگ  م  کننننند کنه پنیندا کنردن ینش  

 شغل خی   ستت است" 
 

نزدیک به دو میلیون نفر   -سازمان ملل
 در حل  به آب دسترسی ندارند

گوید ایزایش حمنالف عن نینه شنهنر    سازمان م ل متحد م  
ح   در سوریه، نزدیش به دو می یون ن ر از سناکنننان اینن  
شهر را از دسترس  به  ب محروم کنرده اسنت. ینوننینسن ،  
بندو  کودکان سازمان من نل منتنحند گن نتنه اسنت کنه  

کننند، در    ای که  ب شر  ح ن  را تنامنینن من    خانه   ت مبه 
حمالف  سی  دیده است. این منن ن نه در دسنت ننینروهنای  

جمهوری سوریه است. این سنازمنان    متال  بشار اسد، رئیس 
هنا بناعنث شنده تنا ننتنوان اینن    گ ته است ادامنه خشنوننت 

خناننه در    خانه را تیمیر کرد. در م نابنل ینش تن نمنبنه   ت مبه 
غرب ح   ها که در دست نیروهای بشنار اسند اسنت، از  
کار ایتاده است. مناطو تحت کنترل متنالن نان از زمنانن   
که نیروهای دولتن  گن نتننند خنواهنان تصنرف کنل شنهنر  

های مداوم بنوده اسنت. ینش منننبنه    هستند، شاهد بمباران 
  ٦٣ پزشک  گ ته است که در جرینان حنمنالف روز جنمنینه 

انند. بنا ادامنه    نن نر کشنتنه شنده   ٩٧ س نتنامنبنر، بنینش از  
ها، روسیه و  مریکا هر یش طرف دیگری را بنه    درگیری 

خاطر اقداماف متحدانشان در جنک سورینه منورد اننتن ناد  
اند. جان کری، وزیر امور خارجه  مریکنا از دولنت    قرار داده 

ها بنرای بن نح در    سوریه به خاطر  سی  زدن به روند تال  
این کشور انت اد کرده است. سنرگن  الوروف، وزینر امنور  
خارجه روسیه ها گ ته است که دولت سوریه، تنننهنا طنرف  

هنای منتنالن  هنا بنایند    بس نیست و گنروه   مسئول در  تش 
 ها را متوق  کنند.   درگیری 
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ا تصاب کارکنان شرکت  -ایتالیا 

 هواپیمایی آلیتالیا
پرواز از مبدا یرودگاه ییومینچنینننو در شنهنر    ٦٢٧ بیش از  

رم یا به م صد این یرودگاه، در روز پننن"نشنننبنه بنه دلنینل  
ساعته کارکنان  ن لغو شد. این اعتصناب بنا    ٦٤ اعتصاب  

یراخوان اتحادینه هنای خن نبناننان و خندمنه پنرواز شنرکنت  
هواپیمای   لیتالیا و در اعتراض بنه اینزاینش سناعنت کنار  
برگزار شد.  لنینتنالنینا بنرای جنبنران خسنارف مسناینران بنه  

 ذر    ٦٧ تدابیری همچون امکان لغو رایگان س ر تنا تنارینخ  
 نوامبر  روی  ورده است.   ٣٧ )
 

تظاهراه پناهعویان افغان در  -آلمان 
 ا تراب به خطر  وده به افغانستان

بیش از هزار ن ر از مهاجران ایغان در شهرهای هنامنبنور   
سن نتنامنبنر در اعنتنراض بنه    ٦٤ و زیندل ینگن روز شنننبنه  

احنتنمننال تننواینو مننینان دولنت ایننغنانسننتنان و  لنمننان بننرای  
بازگرداندن پناه"ویان بنه اینغنانسنتنان، تنظناهنراف کنردنند.  
زکریا اندیشه، از سازماندهندگان تظاهراف در زیندل نینننگنن  

وورتمنبنر   در گن نتنگنو بنا  -نواقه در ایالت جنوب  بادن 
یورونیوز درباره این ت"مه اعتراض  گ ت: "دلنینل اعنتنراض  
و تننحننصننن مننا ایننن بننود کننه تننواینن نناتنن   بننرای عننودف  
پناه"ویان[ بین ایغانستان و دولت  لمان بنورف گنرینتنه و  
ممکن است تا دو ماه  ینده به امضا برسد. کسان  که بنه  
قیمت جان خویش به این"ا رسیده اند و در اینغنانسنتنان هنا  
امنننینت جنانن  نندارنند، چن نور من  تننوانننند دوبناره  بننه  

هنا در    امننن    ایغانستان[ برگردند."  وی با اشاره به ادامه نا 
ایغانستان گ ت: "سران مم کت حت  امنیت خناننه خنوینش  

هنای گنذشنتنه    توانند تنامنینن کننننند. " در مناه   را ها نم  
های  درباره بازگردندان پناه"ویان ایغنانسنتنانن  کنه    گزار  

درخواست پناهندگیشان در بنرینتناننینا و ینننالنند رد شنده،  
منتشر شده است. برخ  کشورهنای منهناجنرپنذینر اروپناین   

کا کابل یش من  ه امنن    میت دند که در ایغانستان دست 
شود و پننناهن"نوینان اینن کشنور در بنورف    محسوب م  

بازگشت به پایتتت، مشکل امنیت  نتواهند داشنت.  در  
 –های گذشته، حزب راستگرای  لترناتیو بنرای  لنمنان    ماه 

  -های ضند منهناجنران مشنهنور اسنت   که به داشتن سیاست 
ای کسن  کنرده اسنت.    هنای سنیناسن  گسنتنرده   موی ینت 

های اخیر به ینکن  از    چالش مهاجرف و پناه"ویان در سال 
بننندی احنزاب    های سیاس  بنرای تنینرین  و طنبن نه   سن"ه 

هنای    سیاس  در اروپا تبدیل شده است.  به گنزار  رسناننه 
مح   در همنینن روز تنظناهنراتن  در اعنتنراض بنه اخنراج  

ن ر در شنهنر هنامنبنور     ٦٤٧٧ پناه"ویان ایغان با حضور  
  لمان برگزار شد.  

 
نویسنده اردنی متهم به "توهین  -اردن 

 به اسال " به ضرب گلوله کشته شد
به گزار  شنبنکنه اسنکنای ننینوز عنربن ، نناهنو حنتنر،  
روزنامه نگار و ییال سیاس  اردن  دو ه ته بید از  زادی  
از زندان با قرار وثی ه مال  در پ  اننتنشنار کنارینکناتنوری  

  ٦٢     که اهانت به ذاف اله  ق مداد شده بود، روز یکنشنننبنه 

س تامبر در م ابل دادگستری امنان هندف سنه گن نولنه از  
سوی یردی منهناجنا قنرار گنرینت و پنس از اننتن نال بنه  
بیمارستان جان باخت.  شاهدان عین  ننینز بنه خنبنرگنزاری  
یرانسه گ تند: یرد مس ح ناشناس  به سوی حتر در بنرابنر  
کاخ دادگستری در من  ه عبدل  در وسط امان شن نینش  
کرد. او پیشتر نیز هدف ترور قرار گریت اما تا کننون جنان  

گوید توانستنه ینرد منهناجنا    سالا به در برده بود. پ یس م  
را دستگیر کند اما هنوز از اننگنینزه ضنارب اطنالعن  در  
دست نیست. م اماف اردن هشتا س نتنامنبنر حنتنر را ینش  

  ٦٣ ماه بید از بازداشتن به قید وثنین نه  زاد کنردنند. حنتنر  
اوف گذشته در پن  اننتنشنار کنارینکناتنوری در بن نحنه  

بو  که اهاننت بنه ذاف النهن  قن نمنداد شنده بنود،    ییس 
بازداشت شد. دادستان کنل امنان اتنهنامناف اینن ننویسنننده  

گرا را "اهناننت بنه عن نایند دیننن " و "بنراننگنینتنتنن    چپ 
اختالیاف مذهب " اعالم کرده بود و انتشار اخنبنار در اینن  
پرونده را ممنوع کرده بود، این در حال  است کنه حنتنر در  

گننناه دانسنت.     ن زمان این اتهامناف را رد و خنود را بن  
هان  الم   ، نتست وزیر اردن از وزیر کشور خواسنتنه بنود  
حتر را احضار و تدابیر ح وق  ع یه او را بنه دلنینل اهناننت  

سنالنه در بن نحنه    ٢١ به ذاف الهن  اتنتناذ کننند. حنتنر  
هنا"    شتص  خود کاریکاتوری تحت عنوان "خدای داعشن  
هنای    منتشر کرده بود که بحث و جن"ال زیادی در شنبنکنه 

 اجتماع  به راه انداخت. 
 

تعمع در استانبول در حمایت از  -ترکیه 
 حق زنان در پوشیدن شلوار کوتاه

  ٦٢ جمی  از سکوالرهای م ینا اسنتناننبنول روز ینکنشنننبنه 
س تامبر در حمایت از پرسنتناری کنه چننند روز پنینش بنه  
    بهانه پوشیدن ش وار کوتناه از سنوی ینش ینرد منذهنبن  

مورد ضرب و شتا قرار گریتنه بنود، تن"نمنه کنردنند. اینن  
ایراد که عمدتا از قشر جوان و دانش"و بودند بنا در دسنت  
داشتن پالکاردهای  خواستار احترام به  زادی پوشنش اینراد  
و هننمننزیسننتنن  مسننالننمننت  مننیننز بننیننن ایننراد مننذهننبنن  و  
غیرمذهب  شدند. یک  از  نها من  گنویند: "منا چنننینن  

حمالت  را محکوم م  کنیا. چنننینن چنینزهناین  ننینایند  
ابال ات ا  بی تند. یرق  نم  کند ما ها باید اگنر بنرای  
یش خانا مح"به چنین ات اق  ایتاد واکنننش مشنابنهن   
نشان دهیا. اما شیوه ای که کشورمان با  ن مدیریت من   
شود مرا م"اب م  کند که ب ذیرم از این بنه بنیند شناهند  
تکرار بیشتر چنین مسائ   باشیا." پس از  ننکنه دادسنتنان  
عموم  ترکیه اقدام یش مرد نگهبان که بنا ننامنتننناسن   
ارزیاب  کردن پوشش یش پرستار در اتوبو  خودسراننه بنه  
او سی   زده بود را مستحو پیگرد تشتیص نداد، جمنینینت  
دیاع از ح و  زنان خود را بنرای اینن اعنتنراض خنینابنانن   
بسیج کرد. گ ته م  شود یرد ضارب که پنس از مندف  
کوتاه  بنازداشنت،  زاد شنده بنود در پن  یشنار اینکنار  

 عموم  م"ددا روز شنبه بازداشت شده است. 
 

زنان با امضای  - ربستان س ودی 
طوماری خواستار پایان یافتن نظا  

 قیمومت مردان شدند
  ٦٤ در عربستان سیودی طنومناری بنا امضنای بنینش از  

هزار زن که خواسنتنار پناینان دادن بنه سنینسنتنا قنینمنومنت  
مردساالری هستند، به دولت این کشور تنحنوینل داده شنده  
است. بر اسا  قوانین عربستان، زنان برای سن نر بنه خنارج  
باید رضایت قیا مرد را داشته باشنند. عنالوه بنر اینن زننان  
سیودی اغ   برای کارکردن و در  خواندن به اجنازه قنینا  
مرد نیاز دارند. حمایت گسترده از این موضوع در پاسنخ بنه  
کم ین  بورف گریته که در تنوئنینتنر  غناز شند. عنزینزه  
یوس ، ییال  که این طومار را به دولت عربستان تنحنوینل  
داده، به ب  ب  س  گ ت کنه او از اینن اقندام "احسنا   
غرور زیادی" م  کند. به گ تنه خناننا ینوسن ، زمنان  ن  
رسیده که پاست  به این درخواست داده شنود. در جنامنینه  
بشدف محایظه کار عربستان، یش زن باید بنا اجنازه پندر،  
برادر و سایر وابستگان مذکر  و در مورد زنان بینوه حنتن   
اجازه پسر  درخواست پاس ورف کند، ازدواج کنند و ینا از  
کشور خارج شود. در ماه ووئیه سال جناری هشنتنگن  بنه  
زبان عرب  در توییتنر تنحنت عنننوان "زننان سنینودی من   
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خواهند به سیستا قیمومت مردساالری پایان دهند" منتنشنر  
شد. این اقدام پس از  ن بورف گریت کنه سنازمنان دینده  
بان ح و  بشر گزارش  را در این باره منتشر کرد. پنس از  
 ن زنان سیودی کامنت هنا و ویندینوهناین  را تنوینینت را  
کردند و خواستار تغییر در این زمینه شندنند. بنه دننبنال  ن  
دستبندهای  با نوشته "منن قنینا خنود هسنتنا" دینده شند.  
کریستین بیکیرل، از کارشناسان دیده بان حن نو  بشنر کنه  
بر روی این گزار  کار کرده، واکنننش زننان سنینودی را  
"غیرقابل تصور و باورنکردن " توبی  کنرده اسنت. خناننا  
بیکریل گ ت: "شگ ت زده شدم، نه بتاطر حن"نا گسنتنرده  
زنان  که از این کم ین حنمناینت کنردنند، بن نکنه بنتناطنر  
خالقیت  که  نها در نشان دادن متال ت خود در این منورد  
نشان دادند." به گ ته خناننا بنینکنرینل "زننان سنینودی بنه  
وضوح نشان دادند که دیگر نم  خواهند با  ننهنا هنمنانننند  
شهروند درجه دوم ریتار شود و زمان  ن رسنینده کنه دولنت  
به خواسته  نها گو  دهد." عزیزه یوس  که پن نینس او را  

بتاطر ننادینده گنرینتنن قناننون منمنننوعنینت    ٦٧٦٣ در سال  
رانندگ  زنان در این کشور بازداشت کنرد، گن نت کنه او  
انتظار هی  گونه واکنش من ن  از اینن طنومنار ننداشنتنه  
است. خانا یوس  گ ت: "من نگران نیستا. کنار خن ناین   
ان"ام نداده ام." به گ ته او، "مها تنرینن مسنئن نه اینن اسنت  

 که با زن همانند یش شهروند اب   ریتار شود." 
 

 
تظاهراه هزاران نفر در  -بلژیک 

 بروکسل  لیه سیاستهای ریاضتی دولت
س نتنامنبنر    ٦٩ هزاران ن ر از شهروندان ب هیش، روز پن"شنبه  

با برپای  تظناهنراتن  در بنروکسنل، اعنتنراض خنود را بنه  
سیاستهای ریاض  دولت دسنت راسنتن  اینن کشنور ابنراز  

کنردنند. ینکنن  از تنظناهننرکنننننندگننان دربناره پنیننامندهننای  
سیاستهای دولت گ ت: "حال باید مردم بیشتر کار کننننند،  
کمتر مزد بگیرند و ساعتهای کاری متغیری هنا داشنتنه  
باشند. ما منتنالن  اینن بنرننامنه هسنتنینا." اینزاینش سنن  

سال و همچنینن اینزاینش و    ١٠ سال به    ١٢ بازنشستگ  از  
متغیر کردن ساعت کار، از جم ه برنامه های دولنت شنارل  
میشل، نتست وزیر ب هیش است. شهروند دینگنری دربناره  
م البه میتنرضنان گن نت: "خنواسنتنه امنروز منا بنرقنراری  
عدالت در پرداخت مالیناف اسنت. امنروزه تنننهنا کنارگنران  
هزینه جامیه را به دولت م  پردازند. در من نابنل کسنانن   
که در مدشان از طریو سرمایه گذاری و ییالیت در بنتنش  
امال  تامین م  شود هزینه ای پرداخت ننمن  کننننند.  
باید از کسنانن  پنول گنرینت کنه در مند دارنند" شنانندور  
ویرو ، گزارشگر یورونیوز در بروکسل با اشناره بنه دالینل  
مت اوف این تظاهراف م  گنویند:"سنیناسنتنهنای ریناضنتن   
دولت ب هیش تنها عامل خشا تنظناهنرکننننندگنان ننینسنت،  
انتشار خبرهای  درباره سرمایه گنذاری من نامناف اروپناین   
در بهشت های مالیات  نینز منوجن  نناراحنتن   ننهنا شنده  

 است." 
 
 

نامه سندیکاهای فرانسه خطاب به 
رهبر جمهوری اسالمی    آاقای خامنه ای

ایران. دفتر رهبری. تهران، ایران. 
 ٢٥١٥سمتامر  ٢٢پاری  

سازمان های سندیکای  ینرانسنوی   اف د ف،   و  
ف، اف ا  او، سولیدر، او ان ا   ، توجه شنمنا را نسنبنت  
به وضییت اس نا  کارگران در اینران جن ن  من  کننند.  
اخیرا  تیدادی از سننندینکنالنینسنت هنا و ینیناالن جنننبنش  

کارگری به زندان های طویل المدف محکوم شنده انند. از  
جم ه ابراهیا مددی، داود رضوی، رضا شهاب ، هر سنه از  
اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبو  رانن   
تهران و حومه. داود رضوی به پنج سال و ابنراهنینا منددی  
به پنج سال و سه ماه زندان محکوم شده اند. رضا شهنابن ،  
پس از پایان محکومیت شش ساله ا ، بار دیگر بنه ینش  
سال زندان محکوم م  شود. همگ  به اتنهنام " ینینالنینت  

 ع یه امنیت م  ". 
  ٦٧٦١ یهرست اسام  ییاالن سندیکائ  که از  غاز سنال  

محکوم شده اند، مرتبا طوالن  تر م  شود: عن ن  امنینر  
  ٦٩ سنال زنندان ،  ر  بنادقن  ن   ٦٦ ق   نمحکوم بنه  

  ١ سنال ، گن نرخ ابنراهنینمن  ن   ٩ سال ، محمود بالح  ن 
سال ، بنهنمنن منوسنونند نینش    ١ سال ، جی ر عظیا زاده ن 

سنال  .    ٦  ، عثمان اسنمناعنین ن  ن ٦ سال ، نوید کامران ن 
جمهوری اسالم  ایران نشنان داده کنه تنینهنداف خنود در  
چارچوب توایو نامه های بین المن ن ن  سنازمنان جنهنانن   
کار، که حو کارگران ایران را در ای"اد تشکالف مسنتن نل  

 به رسمیت م  شناسد، را مراعاف نم  کند. 
ما، سندیکاهای یرانسه، امضان کنندگنان اینن اطنالعنینه  
لغو محکومیت های غیرعادالنه که مغایر با  زادی هنا و  
ح و  اساس  بوده و نیز  زادی یوری و ب  قنیند و شنرط  
همه ییاالن دربند که به خاطر ییالیت های سندیکنائن  و  
دیاع از ح و  بنه حنو منزدبنگنینران زنندانن  شنده انند، را  

 خواستاریا. 
CFDT : preau@cfdt.fr 

CGT : n.ferouse@cgt.fr 
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 

Solidaires : contact@solidaires.org 
UNSA : emilie.trigo@unsa.org 

 رونوشت به: 
  قای حسن روحان ، رئیس جمهور 

  قای باد  الی"ان ، رئیس قوه قضائیه 

تجمع اعتراضی کارکنان 
شرکتی های مخابرات در 

 مقابل مجلس شورای اسالمی
به گزار  منتشر شده در سناینت تنحنادینه  زاد کنارگنران  
ایران: از اول ببح امروز سیزدها مهنر مناه بندهنا نن نر از  
کارکنان شرکت  هنای منتنابنراف از سنراسنر کشنور در  
م ابل م" س شورای اسالمن  دسنت بنه تن"نمنه زدنند و  
خواهان رسیدگ  به خواستهای خود شدند. اینن کنارگنران  
پیشاپیش یراخوان این ت"مه را داده بنودنند و اعنالم کنرده  

 بودند که این ت"مه را بمدف دو روز ادامه خواهند داد. 
کارکنان شرکت  های منتنابنراف کشنور خنواهنان حنذف  
شرکتهای پیمانکاری، اجرای طرح طب ه بننندی مشناغنل  
و به رسمیت شناخته شندن شنان بنه عنننوان ننینروی کنار  
کاریرمای اب   یین  شرکت متابراف و انی ناد قنرارداد  

 مست یا با  ن هستند. 
این اولین بار نیست که این کارگنران در من نابنل من"ن نس  
دست به ت"مه میزنند،  نان تا بنه حنال بنارهنا از من"ناری  
متت   قانون  و از طریو تن"نمنه در من نابنل من"ن نس و  
اداراف مراکز اسنتنانن  منربنوطنه خنواهنان رسنیندگن  بنه  

خواستهای خود شده اند اما تا کنون مسئولین متابنراف و  
م" س شورای اسالم  اقدام  در راسنتنای دسنت ینابن   
 نان به خواستهایشان ان"ان نناده انند. اینن کنارگنران اعنالم  

کرده اند تا دست یاب  بنه خنواسنتنهنای بنر حنو خنود بنه  
 اعتراضاف و ت"میاف شان ادامه خواهند داد. 
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