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 رشوه به علم برای تضمین سود
 یاشار سهندی

عضی خبرها است که بی و س  
و صدا می آیندومیروند. اگر هم   
این دست خبمرهما جمای ممنمتمشمر  

بخاطر ایمن بموده کمه   شده صرفا  
بممه اشممتممبمماه یمم    گممزار   
جنجالی  ممنمتمشمر شمده اسمت و  
 گر نه چمیمزی مم مممی نمبموده    
اگر مم م  بمود مسماممما اسمتمادان  
دارای مممممدارت ممممم ممممتممممبممممر  
دانشگاهی یم  چمیمزی دربماره  
آن میگفتند و یما شمبمهمه همای  
خبری حداقل ی  تفمسمیمری بمر  
آن ممیمزدنمد. بمرای بمنمگماهم مای  
 تولید خمبمر  ممپمد خمرداخمتمن بمه  
حماه ههرها و از کمار انمداخمتمن  
اینترنت در شر ق اممریمهما یم   
چیزی است مانند  عمایات غمیمر  
ممهن  تام کروز. گمویمنمده خمبمر  
می تواند بما آب و تماب فمراوان  
خممیممرامممون آن حممر  بممزنممد و بممه  
شنونده و ببیننده الماما کمنمد کمه  
ی  جای هما خمیمامی ممخمفمی  

ی  آدمم مای خمیمامی ممخمو   
میتواند با ی  کمامیم  ممپمد  
انتخابات امریها را مختل کننمدو  
فاط خدا میمدانمد اگمر ایمنمگمونمه  
شود چه میشود. ایمجماد تمرس و  
دل ره ی  خای اسماسمی خمخمش  
خبمر از رسمانمه همای بمور وازی  
است. در کنار این اما بمایمد ایمن  
حس ه  در شما ایجاد شمود کمه  
هممه چمیمز آروممه و شممما بمایمد  
خوشحال ه  باشیمد فمامط نمگمران  
ک  و زیمادی قمنمد خمون تمان یما  
کاسترول باشید  و اینهمه چمربمی  
خون مضر است یا قمنمد خمون یما  
سرطان کشنده تر است یا ایدز یما  
ابوال؛ این ا را نیز همین رسانه هما  
ت یین میهنند به اضافه بم مضمی  
از دانشمممنمدان  و دنمیما هم  صمد  
الممبممتممه در دسممت از ممما بمم ممتممران  
مممیمم ممرخممد کممه در مممنمما ممره  

 انتخاباتی شان برگ برنده شان 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان

عاملین و آمرریرن قرخو دروردن کرارگرران مر ر ن 
روستای آو دره تکاب بای  مرورد مرحراکرمره  ررار 

 ٨گیرن .                              صفحه 
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 دو پرسش از علی جوادی 

 حمید تقوایی
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 مفتخورها!     

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران برگزار شد

 نکته اصلی
در حاشیهه نهامهه کهارکهنهان صهنهعهت نهفهت بهه 

 روحانی!
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تمجماوز و خشمونممت عمامیمه زنممان    

است. کار رسمانمه هما بمور وازی   
تهمیل روند حاک  بر ج مان اسمت  
که در دست ی  اقمامیمت یم   
درصدی  است آن ا همانظمور کمه  
تصمی  می گیمرنمد چمگمونمه بمه  
ج ان نگاه  کنید هممانم ما حمتمی  
ت یین می کنند کمدام بمیممماری  
م   تمر اسمت و صمد المبمتمه بمه  
خشممتمموانممه رشمموه بممه دانشمممممنممدان    
براساس ی  تحایق تمازه خمرده از  

همای    یهی از بمزرگمتمریمن تمامامب 
تاریخ مواد غذایی در آمریهما در  

بمه   قرن بمیمسمتم  بمرداشمتمه اسمت.  
سممایممت بممیممزیممنممس    گممزار  وب 

اینسایدر  صن ت قند و شمهمر در  
های خنجاه و شمصمت    آمریها در ده 

میددی  با خرداخت مبمالم می بمه  
دانشمندان  آن ا را قانع کمرده بمود  

های عامی خمود از    که در نوشته 
ناش مضر شهر در سمدممت بمدن   
کمتمر بمگمویمنمد و بمه جمای آن   
    حممدتشمان را بمه سمممت چمربمی 
موجود در ممواد غمذایمی نشمانمه  
بمگمیمرنمد. بمه عمبمارت دیمگمر بمما  

ای که صن ت قند و شمهمر    رشوه 
به محااان مواد غذایی خمرداخمت   
سخن از مضمرات ممواد شمیمریمن  
جایش را به انمتماماد از چمربمی و  
کاسمتمرول داد کمه نمیم  قمرن بمه  
عنوان م ممتمریمن خمطمر در ممواد  

شمد.  ایمن    غذایی شمنماخمتمه ممی 
رشمموه خممرداخممتممن تممحممت عممنمموان  

همنموز هم  اداممه      حمایت مالی 
رسد کمه    اینطور به نظر می  دارد   

های بم مداشمت    بسیاری از سازمان 
و سدمت در آمریها از سوی دو  

همای    شرکت بزرگ سازنده نوشابه 
گممازدار  یمم ممنممی کمموکمماکمموال و  

شوند.بمه    خپسی  حمایت مالی می 
گزار  سی ان ان  کوکاکموال و  

سمازممان   ٦٩  خپسی به تازگمی از 
و گمروه ممرتمبمط بما بم مداشمت و  

انمد.    سدمت حمایت ممالمی کمرده 
نمویمس    آن ا هممزممان عمامیمه خمیمش 

قوانینی که ممنمجمر بمه اسمتمفماده  
کمممممتممر مممردم از نمموشممابممه هممای  

شممممونممممد  البممممی    گمممازدار مممممی 
کنند.  و جالب تمریمن نمهمتمه    می 

در این میان این است کمه طمر   
امریهایی به شیوه کامد ایمرانمی  

اسدمی در خی توجیمه قضمیمه و  
ماستمالی کردن آن است:   بنیماد  
تمحمامیممامات دیممابمت در نموجموانممان  
آممممریمممهممما  کمممه یمممهمممی از  

کمنمنمدگممان ایمن حمممایممت    دریمافمت 
ای اعمدم    در بمیمانمیمه     مالی است  

هما    کرده اسمت کمه ایمن حمممایمت 
صممورت سممازمممانممی نممبمموده و    بممه 

کننمدگمان ممحمامی اعمانمات     جمع 
آنم ما را بممه طممورفمردی دریمافممت  

اند.   ب داشت  ه  ماننمد همر    کرده 
خدیده دیگری برای سرمایمه بمایمد  
صر  کند تا در مورد آن همزیمنمه  
ای بممهممار انممدازد. در امممریممهمما  
مبارزه عایه چاقی ممفمرم ممردم  
سازمان داده شده است و عمممدتما  
خود دولتی ها مانند خان  میمشمل  
اوباما از آن حمایت میهنند و همر  
کس نداند فهر میهند کمه چمه  
خیمرخمواهمی عمظمیمممی خشمت آن  

اما حایات این اسمت   ن فته است. 
هزینه های ب داشتمی کمه خمدیمده  
های مانند چماقمی ممفمرم روی  
دسمممت دولمممت سمممرممممایمممه داران  
گذاشته بسیار هنگمفمت اسمت. و  
دولت امریمهما ممانمنمد همر دولمت  
بور وایی دیگمر بمه همر شمهمامی  
هسمت مممیمخممواهممد تمما آنمجمما کممه  
میشود کمتر در این مورد هزیمنمه  

گمزار    کند. انمتمشمار یمهمبماره  
جنجالمی در ممورد  دسمت و دل  
بازی کموکماکموال و خمپمسمی  و  

را بمایمد در ایمن    ٩٦ افشای رازی 
چ ار چوب دید. تا حماال صمر   
با این بوده که توده وسی ی ممردم  

سال گذشمتمه در مم مر     ٩٦ در  
یهی از بیممماریم مای خمطمرنمات  
قممرار گممیممرنممد کممه مممبمماد سممود  
کوکاکوال و خپسی کموال خمایمیمن  
بیایید برای همیمن خمیمامی راحمت  
دانشمندان را خریده انمد المبمتمه بمه  
 طمممور فمممردی  ایمممن  گمممزار   
جمنممجممالممی  کممابممت مممیممهممنممد کممه  
 فسماد  یم  خمای کمابمت نمظممام  
سرمایه داری است. و اساسا ایمن  
نظام فساد برانگیز است چمون در  
بر خایه سود جویی اقمامیمت یم   
درصمدی شممهمل گمرفمتممه اسممت.  
نمممممونممه هممای فسمماد در ایممران  
اسدمی چنان گسترده است کمه  

همزار ممیمامیمارد    ٨ آخرین خبمر از  
دزدی خبر میدهمد و ایمن المبمتمه  

دیممگممر رکممورد مممحممسمموب نمممممی  
شود. ایران اما از نمظمر سمرممایمه  
داری ی  کشور غیر ممتم مار   
در چ ارچوب این نمظمام اسمت و  
امریها سممبمل جم مانمی آن اسمت  
که دل هر اقتصماددانمی بمرای آن  
غنج ممیمزنمد.   بمه گمزار  وب  
سایت ساینس آلمرت  دکمتمر جمیم   
کریجمر  ممدیمر ممرکمز بم مداشمت  

بمایمد  »گویمد:    غذایی آمریها می 
از خممودمممان بممپممرسممیمم  چممگممونممه  

همما و    زنممدگممی بسممیمماری از آدم 
هما دالر قمابمل    همینطمور ممیمامیمون 

نجات دادن بمود. چمطمور تصمویمر  
سممدمممت عمممممومممی امممروز در  
آمریها متفاوت بود اگر صمنم مت  
شممهممر ایممنممطممور عممامم  را بممازی  

بممایممد اسمماسمما خممرسممیممد   "«داد   نمممممی 
چطور صن ت ممیمتموانمد عمام  را  
بازی دهد؟ مسئاه سود است ایمن  
صرفا ادعای ما کمونیست ما هم   
نیست خود اذعمان ممیمهمنمنمد بمر  
اساس همین تحمامیماماتمی کمه در  
امممریممهمما درجممریممان بمموده مسممئمماممه  
 سممودآوری  بمموده نممه سممدمممت  
وب داشت جمامم مه.  نمویسمنمدگمان  
) تمحمامیمق ممورد اشمارهر هشمدار  

دهمنمد کمه دریمافمت چمنمیممن    ممی 
هایی) رشوه  کموکماکموال    حمایت 

و خممپممسممی بممه سممازمممانمم ممای  
ب داشتیر به جای آنهه کممم   
بممه بمماالبممردن سممطمم  بمم ممداشممت و  

در      سدمت عمومی جام ه کند  
نممم مممایمممت بمممه سمممودآوری ایمممن  

همای خصموصممی خممواهممد    شمرکممت 
انجامید.  این البته قانون اسماسمی  
نممظممام سممرمممایممه داری اسممت.  
اگرب داشت و سمدممت عممموممی  
در طمی قمرن بمیممسمتمم  وضمم میممت  
ب تری داشمتمه وممپمد دیمگمر بما  
ممماالریمما و طمماعممون دیممگممر بشممر  
درگیر نیست بمیمش از همر چمیمز  
الزمممه ابممتممدایممی یمم  جمماممم ممه  
سرمایه داری نیمروی کمار سمالم   
نیاز است و نمیمز ایمنمهمه همزیمنمه  
 خیشگیری کمتر از درمان  بمرای  
سرمایه تممام ممیمشمود و گمر نمه  
هیچ چیز خیمر خمواهمانمه ای در  
این میان مطرح نیمسمت. مسمئمامه  

 ضخامت کیف خول است.  
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در مورد اصدحیه قانون کار از جمانمب رهمبمران و فم مالمیمن  
جنبش کارگری و هم نین نم ماد همای کمارگمری بمحم   
های زیادی انجام شده است. در ایمن بمحم  هما بمدرسمتمی  
جوانب ضد کارگری این اصدحمیمه روشمن شمده اسمت. در  
این اصدحیه بندهایی نیز در مورد شرایط کمار زنمان وجمود  
دارد که در بح  ها کمتر به آن اشماره شمده اسمت. ممیمزان  
توجه قانون کار جم وری اسدمی به وض یت زنان کمارگمر  
و بیحاوقی آن ا در این قانون مسئاه ای است که بمایمد بمه  
تفصیل درباره آن صحبت شود  اما این فمرصمت ممنماسمبمی  
است که به دو بند از اصدحیه که در مورد وض یمت زنمان  

ممنوعیت کمار شمب بمرای    ٥٧ است  خرداخته شود. در بند  
زنان اضافه شده است و تصمی  گیمری در ممورد ممواردی  
که کار شبانه برای زنان مجاز است و هممم منمیمن تم میمیمن  
نوع و میزان کارهمای خمطمرنمات  سمخمت و زیمان آور بمه  
خیشن اد شورای عالی حفا ت فنی و ایمنی کار  بمجمای  
شورای عالی کار  موکول شده است. با ایمنمهمه بمیمش از  

سال از تصویب قانون کار ف مامی جممم موری اسمدممی    ٥٧ 
میگذرد هنوز کارهایی برای زنان خمطمرنمات و زیمان آور  
شناخته شده  بطور کامل مشخص نشده است. و آئمیمنمنماممه  
هایی که در این باره وجود دارد به همیم موجمه دربمرگمیمرنمده  

 خواسته های زنان کارگر و شاغل نیست. 
 

بطور کای انجام کمارهمای خمطمرنمات و همر کماری کمه  
دربرگیرنده خطر جانی و یا روانی برای فمرد شماغمل بماشمد  
باید برای همه چه زن و چه مرد بمایمد ممممنموع بماشمد. در  
آئیننامه های مصوبه حداکپر میزان حمممل بمار بمرای زنمان  

کیاو اعدم شده است. در صورتیهه حمممل ایمن ممیمزان    ٥٦ 
بار بخصوص به دف ات زیاد و به ممدت طموالنمی ممممهمن  
است برای کارگری با توان بدنی ک  زیان آور باشد. بمویم ه  
اکپریت کارگران بخماطمر فمامر ممالمی و نماممنماسمب بمودن  
وض یت ت ذیه از بنیه بدنی خوبی برخوردار نیستنمد. انمجمام  
کارهای سخت بسته به توان جسمی و وض یت فمیمزیمهمی  
افراد باید فرق کند. بوی ه در مورد زنان بخاطر زایمممان کمه  
عوار  آن ممهن است تا چند سال در بدن زن باقی بممانمد  
و یا خریود شدن این ممامرارت بمایمد بما حسماسمیمت و دقمت  
بیشتری ت یین شود. رشد تهنی  اجازه می دهد کمه در  
همه کارگاه ا ابزار مناسب برای حمل بارهمای سمنمگمیمن   
مورد استمفماده قمرار گمیمرد ولمی در جممم موری اسمدممی  
زندگی کارگران ارزشی ندارد و کارفرمایمان تمرجمیم  ممی  
دهند از کارگر و نمیمروی کمار ارزان بمجمای اسمتمفماده از  

 ماشین آالت گران استفاده کنند. 
 

در مشاغای نظیر خرستاری که بیشتر زنمان در آن مشم مول  
بهارند  کار شبانه ی  امر نماگمزیمر اسمت ولمی ممامررات  

انجام کار شبانه در مراکز مختاف کاری متفاوت اسمت و  
در اغاب موارد کوچهترین توج ی به وض میمت سمدممتمی  

 این دسته از شاغاین نمی شود.  
 

آن ه که م   است و به هی وجه در جممم موری اسمدممی  
انجام نمیشود  این است که تصمممیم  گمیمری در ممواردی  
نظیر شرایط سختی کار و یما کمار شمب بمایمد بما نمظمر و  

 تصمی  شوراهای کارکنان و کارگران آن ش ل باشد. 
 

بند دیگری که اصدحیه قانون کار به قانمون کمار فم مامی  
 اضافه میهند به شرح زیر است: 

 
 زنان سرخرست خانوار با توافق کارفرما می توانند تممماممی  
ساعات کار هفتگمی یما قسمممتمی از آن را بصمورت دور  

 کاری انجام دهند  
 

با خیشرفت تهنولو ی و توس مه ارتمبماطمات دور کماری و  
انجام تمام و یا بخشی از کار توسط شاغمامیمن زن یما ممرد  
در منزل و محل سهونتشان در سمالم مای اخمیمر گسمتمر   
یافته است. این امر بیشتر کار هایمی را در بمر ممیمگمیمرد  
که از طریق اینترنت و کماممپمیموتمر قمابمل انمجمام اسمت. در  
جم وری اسدمی نیز دور کاری رواج دارد اما فمامط زنمان  
و در مواردی م اولین این کار را انجام میدهنمد. مموضموع  
کار ه  در بسیماری ممواقمع کمارهمای دسمتمی اسمت کمه  
احتیاج به ماشین آالت زیاد و خی یده ندارد. در ایمن مموارد  
کممارفممرممما در فضممای کممار صممرفممه جممویممی مممی کممنممد   
مسئولیتی برای بوجود آوردن ایمنی کار ب  ده نمی گمیمرد  
و هزینه ای بابت آن نمی خردازد. اما در ماابمل ممنمتمی بمر  
سر کارگر گذاشتمه و در اغمامب مموارد دسمتمممزد بسمیمار  
کمممممتممری خممرداخممت مممی کممنممد. جممممم مموری اسممدمممی از  
دورکاری اهدا  م   دیگری ه  دارد  از طمرفمی زنمان را  
از محیط کار دور نگاه میدارد و آن ا را در خانه ممحمبموس  
میسازد و از طر  دیگر همزمان با کاری که کمارگمر زن  
باید برای امرار م ا  انجام دهد  انجام کمارهمای خمانمه را  
نیز باید هم نان و بدون همیمچ دسمتمممزدی بم م مده داشمتمه  
باشد. اصدحیه قانون کار با این کار به بردگمی مضماعمف  
رسمیت می دهمد. ایمن مصموبمه خمیمشمنم مادی بمرای زنمان  
سرخرست خانوار در نظر گرفته شده است. اما سموال ایمنمجما  
است زنی که سرخرست خانوار است و مسئولیت انجمام کمار  
خانگی ونگ داری از فرزندانش را بم م مده دارد  چمرا بمایمد  
برای تامین م ا  ناچار به کار کردن باشمد؟ قمانمون کمار  

 جم وری اسدمی خاسخی برای این قبیل سوال ا ندارد. 
 

 

 شهال خباززاده
 اصالحیه قانون کار و زنان

 ٠١به گزارش دبرآنخین در ایرران یری 
برابر ق ه است. در  ٧سال، فقر غذائی 

اکرتربرر  ٠٧این گزارش که به مناسربرت  
روز جهانی فقرر مرنرترشرر قر ه در مرورد 
قادصهای جهانی فرقرر و ترفراوا مریران 
فقر مطرلرو و فرقرر نسربری و ابرهرا  در 
ت ریف دط فقر و نرمرودارهرا و آمرار و 
ار ا  کارقناسانه و غیرره بره ترفرصریرل 
بحث ق ه است. اما آنچه ناگفتره مرانر ه 
یک حقیقت ساده است: این حرقریرقرت کره 
در ایران ح ا ل دستمزد یک چهار  درط 
فقر رسمی ای است که دود حکومت اعرخ  
کرده است. این حقیقت که    یمترهرا برا 
قتاب سرسا  آوی در حرال صر رودنر  و 

 دستمزدها در حال رکود! 
 

مررقررارن بررا ایررن گررزارش در مررورد فررقررر 
غذائی در گزارش دیگری اعرخ  قر  کره 

در صر   ٢٥ یمت برنج در یکسال گذقته 
افزایش داقته است. همچنین  یمت هرفرت 
کاالی غذائی اساسی دیگر سریرر صر رودی 
داقته است.  نیاز چن انی به نرمرودارهرا 
و ار ا  کارقنراسرانره نریرسرت. دسرترمرزد 
کمتر از یک چهار  دط فقر را در برابرر 
این رق  سرسا  آور  یمتها  رار ب هریر  
تا علرت فرقررغرذائری در جرامر ره روقرن 
بشود. م تهاست جنبش افزایش دسرترمرزد 
دواست افزایش ح ا ل دستمزد به میرزان 
سه و نریرم مریرلریرون ترومران و افرزایرش 
ساالنه دستمزدها به نسبت نرخ تور  را 
اعخ  کرده است. اما کارقناسان حکرومرت 
آیت الله های میلیاردر و مرقرامراتری کره 
حقوو نجومی قان سر به فلک میزن  این 
دواست کارگران را وا ع بینانه و عرمرلری 
نمی انن ! برای در نروردیر ن درط فرقرر 

 بای  این مفتخورها را بزیر کشی .   

 حمید تقوایی
رشد  فقر غذائی در 

حکومت اسالمی 
 !     مفتخورها
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 ١صفحه   

انترنراسریرونرال: چررا برایر  
 ررانررون کررار وجررود داقررترره 

 باق ؟
 علی جوادی:

قممانممون دممار در جمموامممع دممنممونممی  
ممحمصممول تممد  طمبممامه دمارگممر  
ج انی در ممامابمامه بما اسمتمپمممار  
وحشممیممانممه و عممنممان گسممیممخممتممه  
سمرممایمه داری اسمت. یم  سمپمر  
دفاعی است. چتری است بمرای  
جاوگیری از ساموم بمه اعممماق.  
تدشی است برای دفاع از جان و  
زندگی طمبمامه دمارگمر در بمرابمر  
حرص و آز سرمایه. تدشی بمرای  
ب بود شرایط دار و زندگی طبامه  
دارگر است. قانون دار حمتمی در  
شكل دنمونمی ا  یم  دسمتماورد  
جنبش دمارگمری در ممامابمامه بما  
شممرایممط بممرده واری اسممت دممه  
سرمایه از ابتمدای تمولمد خمونمیمن  
ا  بر دارگر تحمیل دمرده اسمت.  

سممماعمممت دمممار در همممفمممتمممه   ٠٦ 
ممممممنمموعممیممت دممار دمموددممان  حممق  
ان ااد قرارداد دسته جمم می  حمق  
تشكل و تجممع  حمق اعمتمصماب   
ایمنی محیط دار  میزان فمراغمت  
و مرخصی  برخورداری از بمیمممه  
بیكماری  بمیمممه بمازنشمسمتمگمی   
حاوق  برابر بمرای زن و ممرد در  
ازاء دار مشمابمه  ...  ایمن اقمدم  
تمنمم مما بممخممشممی از مممطممالممبممات و  
حاوقی است ده طباه دارگمر در  
گوشه و دمنمار جم مان بما همزاران  
تد  بر سمرممایمه تمحمممیمل دمرده  

 است.  
 

بمممنمظممور خمی بممردن بمه ضممرورت  
حممیمماتممی قممانممون دممار  بممرای یمم   
لحظه تصور دنید ده اگر همممیمن  
قانون دار دست و خا شكسمتمه در  
گموشممه و دممنممار جم ممان تممپممبممیممت  
نمیمشمد  طمبمامه دمارگمر در چمه  

شرایط وحشتنادی دار و زنمدگمی  
میكرد. به شرایط و ممحمیمطم مای  
دار در فیام مای دوران عمروج و  
استارار سمرممایمه داری نمگماهمی  
سریع بیندازید  گموشمه همایمی از  
واق یت خشن زندگمی دمارگمر را  
من كس میكنند. سرمایه دار بما  
سمرممایمه ا  انمبماشممت ممیمكممرد   
دارگر برای بااء ناچار به فمرو   
نممیممروی دممار بممود تمما ممم مما  و  
سرخناهی برای خانمواده دمارگمری  
فراه  دند  و در همر روز دماری  
عمر خود را بسیار بیشمتمر از یم   
روز دوتاه میكرد. ممرگ زودرس  
حاصل اجمتمنماب نماخمذیمر چمنمیمن  
خروسه ای بود. دارگر هسمتمی و  
زنممدگممی ا  را بمما سممرعمممت  
بیشتمری از دسمت ممیمداد. اگمر  
قممانممون دمماری نممبممود  دممارگممر  
ناچاربود به همر شمرایمطمی بمرای  
تامین دار و م ا  تن دهمد. یما  
گرسنه بمانمد یما تمممامما تسمامیم   
شرایط سرمایه شود. اگمر قمانمون  
داری نمبمود دمه جماموی تموحمش  
سرمایه را سد دند  دارگمر تمنم ما  
با قربانمی دمردن جسم  و جمانمش  
میتموانسمت زنمدگمی دمنمد. اگمر  
قانون دماری نمبمود  دمارگمر نمیمز  
تممممماممما یمم  ابممزار دممار بممود  نممه  
احسمماسممی داشممت  نممه نممیممازی  
داشممت  نممه عممواطممف خمماصممی  
داشت  نه خانمواده ای داشمت  و  
نه اساسا انسانی قامداد ممیمشمد.  
اگمر قممانمون دممار وجمود نممداشممت   
دوددان دار ی  استپناء در نمظمام  
سرمایه داری نبودند  قماعمده ای  
عمومی و دای بودند. اگر قانمون  
دار وجود نداشت  طمبمامه دمارگمر  
حق تشكل نداشت. حق اعتمصماب  
نداشت. حق ان ااد قمرارداد دسمتمه  
جم ی نداشت. بیمه بازنشستگمی  
نداشت و با خایان توان جسمممی و  

قدرت دمارآیمی و تمولمیمد سمود   
بممرای سممرمممایممه بممه گمموشممه ای  
خرتاب میشد تا روزهمای خمایمانمی  
زندگی را در سیاهی و تمنم مایمی  

 به تاخی به اتمام برساند.  
 

قانون دمار یم  ضمرورت حمیماتمی  
مبمارزه طمبمامه دمارگمر در نمظمام  
سرمایه داری م اصر است. و تما  
زمممانممیممكممه مممبممانممی اقممتممصممادی  
جمامم مه بمر اسممتمپمممار دمارگمر و  
فرو  نیروی دار و تولید سمود و  
انباشمت سمرممایمه اسمتموار اسمت   
قممانممون دممار و گسممتممر  حممامموق  
ج انشمول و انسانمی دمارگمر یم   
ردن اساسی تد  روزمره طمبمامه  

 دارگر است 
 

امممما ممممادام دمممه ممممنممماسمممبمممات  
استپممارگمرایمانمه دمار ممزدی بمر  
مناسبات اقتصادی جام ه حمادم   
است  مادام ده هر انسانمی بمرای  
تامین ممایمحمتماج زنمدگمی خمود  
ناچار به فرو  نیروی دار اسمت   
ممادام دممه نممیممروی دممار دمماالیممی  
اسممت دممه در جمماممم ممه خممریممد و  
فرو  میشود  ممادام دمه همد   
فمم ممالممیممت اقممتممصممادی نممه رفممع  
نیازمندی ای گسترده انسمانم ما و  
آحاد جام ه باكه تمولمیمد سمود و  
انباشت سرمایه است  هیچ قانمون  
داری  تادید میكن   هیچ قمانمون  
داری نمممیمتموانمد نمافمی چمنمیمن  
شممممرایممممط ضممممد انسممممانممممی و  
استپمارگمرایمانمه ای در جمامم مه   
باشد. قانون داری به راستی آزاد  
و دارگری نیست. قانمون دمار در  
اساس تدشی برای دنترل و ترممز  
گذاشتن بر توحش سرمایمه داری  
است. امما قمانمون دماری تمممامما  
دارگری قانونی ممتمضمممن نمفمی  
نظام دار مزدی است. مسالمه نمه  

تن ا توحش سرمایه بمامكمه نمفمس  
حادمیت اقتصادی سرمایه اسمت.  
باید این مناسبات را نمابمود دمرد.  
باید جام ه را بمر ممبمنمای رفمع  
نیازمنمدیم مای همممگمان سمازممان  
داد. چمنمیمن نمظماممی نممه تمنم مما  
ممكمن بمامكمه ضمرورت حمیماتمی  

 وض یت موجود است.  
 

انترناسیونرال:  رانرون کرار 
مطلوب قما چه چیزهایی را 

 بای  تضمین کن ؟
 علی جوادی: 

شمماخممص همما ممما بممرای تمم ممیممیممن  
مبانی ی  قانون دار ده متضمممن  
حاوق ج انشمول دارگر در نمظمام  
مموجممود بماشممد  روشممن انممد. یمم   
دنممیممای بمم ممتممر  بممرنممامممه حممزب  
دممممونممیممسممت دممارگممری  مممبممحمم   
مشخص و جمامم می را بمه ایمن  
مسممالممه اخممتممصمماص داده اسممت.  
 مادام و همر جما دمه نمظمام دمار  
مممزدی بممرقممرار اسممت  جممنممبممش  
دمممممونممیممسممتممی دممارگممری بممرای  
تحمیل آن نان شرایطی به قوانمیمن  
و ممنماسمبمات دمار در ایمن نمظمام  
تد  میكند ده حدادپمر آسمایمش  
و رفاه مممكمن و ممنماسمب تمری  
شممرایممط دممار را بممرای دممارگممران  
تضمین دند و طباه دارگر و دمل  
ش روندان را از عمواقمب ممخمرب  
نظام دار مزدی همر چمه بمیمشمتمر  
مصون دارد. دمونیس   دمارگمری  
در این ممبمارزه هممم منمیمن بمرای  
برقراری شرایط و مموازیمن دماری  
تد  ممیمكمنمد دمه ارتماماء خمود  
آگاهی طبااتی و تشكل و تموان  
مبارزاتمی طمبمامه دمارگمر را بمه  
ب تمریمن شمكمل ممممكمن تسم میمل  
نماید.  اما چند شاخمص در ایمن  

 چ ارچوب حیاتی اند: 
 

قانون داری دمه آزادی دماممل و  
بی قید و شرم تشكل و تمجمممع  
دارگران را بمرسمممیمت نشمنماسمد   
قانون دار نیست. قمانمون سمرممایمه  
است. دارگری دمه حمق تشمكمل  
نداشته باشد  اتمممیمزه شمده اسمت   
فمماقممد هممر قممدرتممی اسممت. اگممر  
سرمایه از آزادی دماممل و بمی  
قمیممد و شممرم تشمكممل و تممجمممممع  
برخوردار است  دارگر ه  بمایمد از  

 حق مشاب ی برخوردار باشد.  
 

اگر قانون داری آزادی دماممل و  
بی قید و شرم اعمتمصماب را بمه  
هر ب انه و تمحمت همر شمرایمطمی  
بمرسممممیمت نشمنمماسمد  قمانممون دممار  
نیست  قانون سرمایه است. ممگمر  
اعتصاب دارفرمایان بمی قمیمد و  
شمممرم آزاد نمممیمممسمممت؟ ممممگمممر  
دممارفممرمممایممان در هممر زمممان دممه  
سممودشممان دچممار نمماممصممان شممود   
ف الیت تولیدی را به ت طیمامی و  

 اعتصاب نمیكشند؟ 
 

قانون دار باید قانونی برای همممه  
دارگران مستال از تاب یت  محمل  
تولید  مذهب  جنسیمت و نمافمی  
هرگونه تب یضی در محیمط دمار  
باشد. تمبم میمم عماممامی جم مت  
ایجاد شكا  در صمفمو  طمبمامه  
دارگر است. تدشی برای در هم   
شكستن همممبمسمتمگمی و اتمحماد  

 دارگری است.  
هر قانون دماری بمایمد ممتمضمممن  
برابری مزد زنان و مردان در ازاء  
دار مشابه باشد. شمرم آور اسمت   
هنوز حتی در متن ج ان سرمایمه  
داری متوسط دستمزد زنان حمدود  

درصممد مممتمموسممط دسممتمممممزد    ٥٦ 
 مردان است.  

 هر قانون داری باید تضمین  
 

 درباره قانون کار
 دو پرسش از علی جوادی 
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 ٤ از صفحه             

 مرگ بر جمهوری اسخمی!      زن ه باد جمهوری سوسياليستی!

 
دننده این مم م  بماشمد دمه نمممایمنمده  
دارگران ت یین دننده حداقل دستمممزد  

 دارگران اند.  
 

مادام ده نیمروی دمار در ایمن نمظمام  
اقتصادی داالست  دارگر نیز مانمنمد  
صاحب هر دماالیمی بمایمد قمیمممت و  
شرایط فمرو  ایمن دماال را تم میمیمن  
دند. مضمحم  اسمت. خمریمدار دماال   
خریدار نیروی دار نمیتوانمد  تم میمیمن  

 دننده قیمت داال باشد.  
 

در هر قانون داری ده حداقل حماموق  
انسانی دارگر برسمیت شناختمه شمده  
باشمد  بمایمد اخمراج دمارگمر ممممنموع  
شود. اخراج ابزاری برای تنبیه و بمه  

 تسای  دشاندن دارگر است. 
قانون دار باید تضمین دننمده ایمممنمی  
و بمم ممداشممت و صممدمممات نمماشممی از  
محیط دار باشد. محیط دمار نمبمایمد  
قتاگاه دارگران باشد. مگر ممحمیمط  
دممار سممرمممایممه داران و دممارگممزاران  

 دولتی قتاگاه آن است؟  
 

هر قانون داری باید تضمممیمن دمنمنمده  
بیمه بیكاری مكفی بمرای دمارگمران  
بماشمد. دمارگممر انسمان اسمت  دارای  
تمامی نیازهای انسانی است  آمماده  
به دار است  و اگمر دماری نمیمسمت   
قانمون دمار حمادم  بمر جمامم مه بمایمد  
تضمین دننده نیازهای انسانمی آحماد  
جام ه باشد. نظام اقتصادی ای دمه  
دارگمر را بمه خماطمر نمبمود دمار بمه  
گوشه ای خرتاب میمكمنمد  نمظماممی  
ضد انسانی است. باید جام مه را از  

 شر چنین نظامی خدص درد.  
 

آن ه تادید دردم  مبانی اساسی یم   
قانون دماری اسمت دمه حمداقمامی از  
حاوق ج انشمول دارگر را بمرسمممیمت  
بشناسد. من خواننمده شممما را بمرای  
بحپی همه جانبمه خمیمراممون ممبمانمی  
قانون دار به  ی  دنیای ب تر  برناممه  
حزب دمونیست دارگری و هم نمیمن  
دتاب  دار ارزان  دمارگمر خماممو     
میزگردی خیرامون قانون دار دعموت  

 میكن .  

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 مجمع عمومی کانون صنفی معلمان تهران برگزار شد

هفته ای که گذشت  دو حمرکمت  
م ر    ٥٥ و    ٥٩ اعتراضی روزهای  

ماه  ی نی تمجمممع صمدهما مم مام   
بازنشسته و جمع هایی از کارگران  
در ماابل مجاس بما شم مارهمایمی  
عایه فار  عایه تب میمم و بمرای  
داشتن ی  زندگی انسانی  ویم ه  
بود و بطور واق ی فریاد اعمتمرا   
کممارگممران و کممل جمماممم ممه را  
نمممممایممنممدگممی مممیممهممرد. ممم ممامممممان  

م مر مماه بمرای    ٥٩ بازنشسته در  
خیگیری خواست ایشان تجمع کرده  
بودند و کمارگمران عمامیمه الیمحمه  
 اصدح قانون کار  و بما خمواسمت  
خارج شدن آن از دستمور ممجمامس.  
عدوه بر این دو اتمفماق مم م   روز  

م رماه م امان ب د از سمالم ما    ٥٥ 
مبارزه و تد  توانستنمد  ممجمممع  
عمومی کانون صنفی را بمرگمزار  
کنند و این نیز به نوبه خود اتفماق  
م می در مبارزات م امان بمود و  
راه نشان میداد. هم نمیمن کمارزار  
عمماممیممه احممهممام امممنممیممتممی عمماممیممه  
کارگران  م امان و مردم م تر   

سال حهم  زنمدان بمرای    ٩ و تایید  
اسماعیل عبدی هم نان در جریان  
اسمت. و ایممن در حممالممیمسممت کممه  
اعتراضات کارگری عایه ت مویمق  
خرداخت دستمزدها  بیهارسازی ا و  
ت رضات دولت و صاحبان کار بمه  
زندگی و مم میمشمتمشمان همر روزه  
است. نمگماهمی بمه ایمن اتمفماقمات  
فضای خر تپش جنبش کارگمری   
صف متحد کارگمران و مم مامممان  
کممه هممر چممه روز بممیممشممتممر بمما  
خمممواسمممتممم مممایمممی مشمممتمممرت در  
مبارزاتشان کنمار یمهمدیمگمر قمرار  
 میگیرند  را به روشنی میبینی .   

 
کارگران علیه الیحه "اصخح 

  انون کار" 

م ر جمع همایمی از    ٥٥ صب  روز  
کارگران با هماهنگی اتحادیه آزاد  
کممارگممران ایممران در اعممتممرا  بممه  
الیممحممه  اصممدح قممانممون کممار  و  
قممانممونممی کممردن بممردگممی بممیممشممتممر  
کارگران در ماابل مجمامس جمممع  

 شدند.  
اولین روز بررسمی قمانمون کمار در  
کمیسیون اجتماعی مجاس بود و  
در این تجمع کمارگمران بما شم مار  
های کمیسیون اجتماعی الیحه را  
خس بده؛ اصدح قانون کار به نفمع  
سرممایمه دار؛ الیمحمه ایمن دولمت   
بردگی کارگر؛ دولتمیمان بمدانمنمد   
کارگر ارزون نمیشه؛ کارفرممایمان  
بدانند کارگمر خماممو  نمممیمشمه؛  
ممم ممیممشممت  مممنممزلممت  حممق مسممامم   
ماست؛ امید کارفرمایان  کارگمر  
خاموشه  تدبیر دولتمردان  کمارگمر  
ارزونه؛ اعتمرا  خمود را بمه ایمن  
الیممحممه اعممدم داشممتممنممد. تممجمممممع  
کنندگان هممم میمن بمنمرهمایمی بما  
ش ارهایی چون ات امات امنیمتمی  
باید از خرونده های ف الین صنفمی  
خارج شود  الیحه اصدحیه دولمت  
بر روی قانون کار ی  بازگشمت  
به عاب بی سابمامه و تمپمبمیمت و  
گسممتممر  بممردگممی مممحممم ممما  
کارگران ایران اسمت  بما تصمویمب  
الیحمه اصمدحمیمه دولمت بمر روی  
قمانممون کمار در مممدت کمموتمماهممی  
صدها هزار کارگر بصورت دسمتمه  
جم ی اخراج خواهنمد شمد و حمق  
اعترا  از کارگران بمرای اخمراج  
سازی ا ساب خواهد شد  قانون کار  
ف مامی عماممل رواج قمراردادهمای  
موقت و بی حاوقی ما کمارگمران  
است اعترا  خمود را بمه الیمحمه  
قانون کار و به کایت قانمون کمار  
ضد کارگری اعدم داشمتمنمد. در  
این تجممع هممم منمیمن قمطم منماممه  

کارگران عایه الیحه  اصدح قانون  
کار  و خواست ای کارگران خوانده  

 شد. 
 

جممالممب ایممنممجمماسممت کممه تممجمممممع  
کنندگان اعدم کمرده بمودنمد کمه  
بمدون حضمور رئمیممس کممممیممسمیممون  
اجتماعی بمه تمجمممع خمود خمایمان  
نخواهند داد. و با این فشار موفق  
شدند خمرویمن ممحمممدی و نماهمیمد  
خممداجممو از سمموی اتممحممادیممه آزاد  
کارگران ایران و اشر  بمنمایمی از  
سوی خرسمنمل بمیمممارسمتمان را بمه  
عنوان نمممایمنمدگمانشمان بمه داخمل  
مجاس بفرستند. این نمایندگان بما  
خممدادادی رئممیممس کمممممیممسممیممون  
اجتمماعمی ممجمامس و تمامی زاده  
نماینده خارلمممانمی وزارت کمار در  
مجاس به مذاکره نشسمتمنمد و بما  
توضی  مواد ضد کارگری الیحه  
 اصممدح قممانممون کممار  خممواسممتممار  
عمممودت آن بمممه دولمممت شمممدنمممد.  
مجامسمیمان ضمممن اعمدم ایمنمهمه  
مجاس قانونا نمیتواند الیحه دولت  
را از دستور خارج کند  با تمایمیمد  
صحبت ای نماینده های کمارگمران  
بر احتمال برگشت این الیحمه خمس  
از بررسی اولیه تاکید کردنمد. در  
ادامه این مذاکرات آن ا به جامسمه  
کمیسیون دعوت شدند. در آنمجما  
خروین محمدی سخنرانی خرشموری  
کرد و چنین گفت:  قانون کار در  
هر کشوری نمممایمنمده بمربمریمت یما  
مدنیت در آن کشور است. شرایمط  
کممار کممارگممران و سمم مم  آنممان از  
زندگی در شرایط حاضر با وجمود  

میایون حاشیه نشین  میایون ا    ١١ 
بیهار  اخراج سازی مای گسمتمرده   
دستمزدهای چند بمرابمر زیمر خمط  
فار و ماه ا عدم خرداخمت همممیمن  
دستمزدها بیانگر بربریت موجود در  

این جام ه اسمت آنموقمت شممما بما  
تصویب این الیحه درصدد رسمیمت  
بخشیدن و ت میق و گسمتمر  ایمن  
بردگی و بربریت هستید . وی در  
ادامه این سخنان  ا م مار داشمت:  
 شما تصور نهنید که اینمجما آرام  
نشستید و میتوانید سنمدی را بمه  
تصمویممب بممرسمانممیمد کمه طمبممق آن  
میایون ا خانواده کارگری به ق ارا  
و مرگ رانده بشوند و آنوقت آنمان  
ساکت بنشینند  و در آخر خواستار  
عودت فوری این الیحه بمه دولمت  

 شد.  
 

در این حرکت اعتراضی کارگران  
برخواست ای فوری ای چون لم مو  
قراردادهای مموقمت کماری  حمق  
بممرخممایممی تشممهممامم ممای مسممتمماممل  
کارگری  تضمین امنیت ش مامی   
خارج کردن ات امات اممنمیمتمی از  

 روی خرونده  
های ف المیمن صمنمفمی و داشمتمن  
یمم  زنممدگممی انسممانممی تمماکممیممد  
کردند. خمرویمن ممحمممدی در ایمن  
جاسه براستی نه تمنم ما از سموی  
جم ی که در این تجمع داشمتمنمد    
باهه فریاد اعترا  کل کارگران  
عمماممیممه سممیمماسممتمم ممای اقممتممصممادی  
حهومت اسدمی و زنمدگمی زیمر  
فار و محرومیت از داشمتمن یم   

 زندگی انسانی بود. 
 الیحه اصدح قانون کار  

الیحه ضد کمارگمری تمر کمردن    
قانون کار موجود و تحمیل فمامر   
بیهاری  گرسنگی و بیحاوقی و  
بردگی بیشتر به کمارگمران اسمت.  
 اصدحات  خمیمشمنم مادی در ایمن  
الحیه درج ت انمجممماد و کماهمش  
بیشتر سطم  دسمتمممزدهما و رانمدن  
 کارگران به فار و فدکت بیشتر   
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  ١ از صفحه                
تام االختیار کمردن کمممیمتمه همای  
انضباطی در محیط های کمار و  
قرار دادن چماق اخراج بر روی سمر  
کارگر و تشدید ریاضت اقتصادی  
همراه با اممنمیمتمی کمردن ممحمیمط  

 های کار است.  
 

الیحه اصمدح قمانمون کمار  چماره  
اندیشی ای از سوی دولمت بمرای  
اقممتممصمماد بممه بممن بسممت رسممیممده و  
بیمار  است. این الیحه در ممیمان  
کارگران بما مموجمی از اعمتمرا   
روبرو شده است و ان هاس آنمرا در  
گزار  اولین جمامسمه کمممیمسمیمون  
اجتماعی و فشار گفمتمممان کمنمار  
گذاشمتمن الیمحمه از دسمتمور کمار  
مجاس را به روشنی میبینیم . بمه  
گونه ای که در خایان جاسه اولین  
جمماممسممه کمممممیممسممیممون بممر سممر ایممن  

گمیمری    موضوع  مسمئمامه تصمممیم  
دربماره اداممه یما تموقمف جمامسممات  
بررسی الیحه اصدح قانون کار به  
اعضای کمیسیون اجتماعی محول  
شده است. در این میان شموراهمای  
اسدمی و دارودسته هایشان که در  
الیحه خیشن ادی دولت زیرآب شمان  
زده شده است  بما سمیمنمه زدن زیمر  
خرچ  قانمون کمار ضمد کمارگمری  
موجود ممیمهموشمنمد  اعمتمراضمات  
کارگران را دسمتمممایمه ای بمرای  

 حفظ موق یتشان کنند.   
 

با اعترا  و مبارزه ای سمراسمری  
الیحه ضد کارگری  اصدح قانون  
کار  را عاب زنیم  و اکمنمون کمه  
بح  بر سر قانون کار داغ است  با  
خواست های خایه ای و اسماسمی  
خود خواستمار جمارو شمدن کمامیمت  
قانون کار و این بسمام تموحمش و  

 بردگی شوی . 
 

قانون کار جم وری اسمدممی  در  
کمماممیممتممش ضممد کممارگممر و قممانممون  
بردگی است. حمرکمت اعمتمراضمی  

مم مر مماه شمروع    ٥٥ کارگران در  
خوبی برای اعتراضی گسترده بمه  
ت رضات حهومت اسدمی و برای  
جاو آمدن با خواست مای سمراسمری  
برای داشتن ی  زندگی انسمانمی  
است. قانون کار جم وری اسدمی  
را با تممام طمرح هما و اصمدحمیمه  
هایش به زباله دان بسپاری  و کمل  
بسام سرمایه داری حاک  را جارو  

 کنی .  

 
مهر: تجمع م لمان  ٥٢

بازنشسته برای پیگیری 
 دواستهایشان

 
م ر ماه بنا به قمرارقمبمامی    ٥٩ روز  

نممفممر از ممم ممامممممان    ٥٦٦ بممیممش از  
بمازنشمسممتمه در تم ممران در مممامابممل  
سازمان برنامه و بودجه جمع شدند.  
در این تجمع اعتمراضمی مم مامممان  
بممازنشممسممتممه از شمم ممرهممای اسممتممان  
مرکزی و ممازنمدران و از آبمادان   
ارات  مش د و لمرسمتمان شمرکمت  
داشتند. ش ارهایی چون  خط فار  
سه میایون و نی  حاوق مما یم   
مممیمماممیممون؛ بممیمممممه رایممگممان بممرای  
بازنشستگان؛ اگر صندوق خمالمیمه   
ایمن هممممه اخمتمدس چمیممه؟؛ اگممر  
صندوق خالیه  این مه دزدی چیه؛  
ما با این حاوق از همممان بمازاری  
خرید میهنی   که مدیران با حاوق  
نمجممومممی؛ ممم ممامم  بممیممدار اسممت از  
تب یم بیزار است؛ اگر ما نبودی    
تو اون باال نبودی؛ مشهل ما حل  
نشه دوباره بر میگردی   مشهل ما  
حل نشه به زودی بمر ممیمگمردیم ؛  
اگر من نبودم  تمو وزیمر نمبمودی؛  
اگممر مممن نممبممودم تممو خشممت مممیممز  
نبودی؛ حاوق ما ریالیه  خرج مما  
دالریه؛ نوبخت بیا خایین؛ عمدالمت   
عدالت  نوبخت خجالت؛ م میمشمت   
منزلت  حق مسا  ماست  زندگمی  
شرافتمندانه حق مسا  مماسمت  از  
جماه ش ارهایی بود که مم مامممان  
فریاد میزدند و در بنرهایی که در  

 دست داشتند  نوشته شده بود.  
 

در این حرکت اعترضمی مم مامممان  
م تر  م دوی م اون نوبخمت را  
هنگامیهه اعدم داشت که حاوق  
بازنشستگان ارتباطی بما سمازممان  
مدیریت و برناممه ریمزی نمدارد  و  
م مترین کار روحانی کاهش تورم  
بوده  او را هو و سخنانش را قمطمع  
کردند. تا جاییهه نوبخمت مم ماون  
روحانی م امان را به صمحمبمت در  
داخمل سممالمن ممدیممریمت و بممرنمامممه  
دعمموت کممرد. ممم ممامممممان بصممورت  
مار  وارد سالن شدند  و وقتی او  
شروع به تهرار حرف مای کمامی و  
بی سر و ته همیشمگمی کمرد  بمه  
خش  آمده و تریبون را بدسمت خمود  
گرفتند و  اعمتمراضمشمان را بمیمان  
کردند. تا جاییهه نوبخت نماگمزیمر  
شد  با  اهری مظاومانه با وعمده  

و وعید فضا را آرام کمنمد. حمر   
آخر م امان بازنشسته این بود کمه  
اگر جواب نگیرند  دوباره جمع شده  
 و خیگیر خواست ایشان خواهند شد. 

 
در ایمن روز مم مامممان بمازنشمسمتمه  
ق طنامه ای را که قبد در تجممع  
شمشم  مم مرمماه خمود داده بمودنمد   
قممرائممت کممردنممد کممه از جممممماممه  
خممواسممتمم ممای ممم مم  آن افممزایممش  
دستممزدهما بمه بماالی خمط فمامر   
خرداخت طاب ای آنان و خایمان دادن  
به امنیتی کردن آموز  و خرور   
و ل و خرونده های امنیتی تشهیمل  
شده برای م امانی چون اسماعیمل  
عبدی  محممود بم مشمتمی  عمامی  
اکممبممر بمماغممانممی اسممت. طممرح ایممن  
خواست ا بطور واق ی دفاع از حمق  
تشهمل  حمق اعمتمصماب و آزادی  
های خایه ای در جمامم مه اسمت.  
م امان بازنشسته در اعتراضاتشمان  
عایه وضمع نمابسماممان آمموز  و  
خرور   خصوصی شدن مدارس  نا  
امن بودن ممدارس و خمایمیمن بمودن  
استاندارد آموزشی سخن گمفمتمه و  
در خدکارد هایشان با شم مارهمایمی  
عایه حاوق مای نمجموممی صمدای  
اعترا  جام ه را بمه تمبم میمم و  
نابرابری و فار و فمدکمت حماکم   

مم مر    ٥٩ نمایندگی کمردنمد. روز  
عدوه بر ت ران در ش رهای دیگری  
ه  چون یزد  مش د  و اصف ان نیز  

 تجمع داشتند.  
 

ش ارهای م امممان بمازنشمسمتمه در  
اعتراضاتشان  خدتفرم مبارزاتی آنان  
برای تداوم خیگیمری خمواسمتم ما و  
مطمالمبماتشمان اسمت. خمواسمتم مای  
م اممان بمازنشمسمتمه  خمواسمتم مای  
تمامی م امان  خواستم مای همممه  
کارگران و ممردم جمامم مه اسمت.  
وسمممیممم ممما از اعمممتمممراضمممات و  
خواست ایشان حمایت کنی . نمهمتمه  
م   و قابل تاکید در اعمتمراضمات  
م امان اتحاد م امان بازنشسمتمه و  
شاغل  اتحاد م امان و کارگران و  
حمایت وسمیمع اجمتممماعمی از ایمن  

 مبارزات است.  
مجمع عممموممی کمانمون صمنمفمی  

 م امان ت ران برگزار شد 
م امان سمرانمجمام بم مد از سمالم ما  
اعممتممرا  و مممبممارزه ممموفممق بممه  
برگزاری مجمع عممموممی کمانمون  
های صمنمفمی خمود شمدنمد. طمی  
یهماه اخیر کانون های صنفی در  

ش رهای مختاف مجمع عممموممی  
شان را بر خا کردند و در آن هیمات  
مدیره جدیدشان را بمرگمزیمدنمد. روز  

م ر ماه مجمع عمومی کانون    ٥٥ 
صنفی م امان در تم مران بمرگمزار  

 شد. 
تمن دادن حممهمموممت اسممدمممی بممه  
برخایی مجامع  عممموممی کمانمون  
های صنفی م امان  به م نای به  
رسمیت شناختن این کانمون اسمت.  
مم ممامممممان ایممن را بمما مممبممارزاتشممان  
قدرتمندشان توانستند به جمم موری  
اسمدممی تمحمممیمل کمنمنمد و قمدم  
م می در متمحمد ممانمدن صمفمو   
مبارزات و متشمهمل تمر شمدنشمان  

 است.  
به رسمیت شناختن کانون صمنمفمی  
به عنوان تشهل م امممان   یم   
اتفاق سیاسی م   و ی  دستاورد  
بزرگ برای م امان و کل جام ه  
است. این اتفماق در ممامابمل همممه  
کارگران و بخش های جام مه راه   
نشان داد. در ممامابمل سمنمدیمهمای  
شرکت واحد و نیشهر هفت تپمه و  
متهی کردن تشهاشان به مجمممع  
عمومی کارگران و تبمدیمل آن بمه  
سرخمنماهمی بمرای کمارگمران واحمد  

 وهفت تپه  راه نشان داد.  
 

اما اینهه آیا تشهیل ایمن ممجمممع  
عمومی م ین برای کانون صنفی  
م امان خایان کار است و میمتموانمد  
تضمینی برای حفظ این تشهل به  
عنوان  مرفمی بمرای اعمممال اراده  
مستای  م امان  و متحد ماندنشان  
باشد  ابدا اینطمور نمیمسمت. بمامهمه  
ممموفمماممیممت کممانممون صممنممفممی در  
برگزاری مجامع عممموممی شمان   
باید شمروعمی بمرای دخمالمتمگمری  
بیشتر م اممان بمرای چمگمونمگمی  
خیشبرد خواست ا و ممبمارزاتشمان از  
طریق متهی کردن کانون صنمفمی  
به مجمع عمومی و برخایی منمظم   
این مجامع  مپد برگزاری ماهانه   
و تبدیمل ایمن ممجماممع بمه ممحمل  
تصممیم  گمیمری اعضمای کمانمون  
باشد. در عین حال مجمع عمومی  
محل گزارشدهی به اعضا است و   
جایی است که هرگماه افمرادی از  
هیات مدیره کانون  در ج ت خد   
تصمیمات م امان حرکت کننمد و  
یا ترمزی در برابمر ممبمارزات آنمان  
باشند  آن ا بتوانند در انمتمخمابماتمی  
مجدد  چنین افرادی را برکنمار و  
به جایشان کسانی را انتخاب کنند  

که مجری تصمیمات آنان باشمنمد.  
بمنمابممرایمن ممبممارزه بممرای تشممهمیممل  
مجامع عمومی منمظم  کمانمون و  

 رفع موانع آن  هم نان  
 
 

باید در دستور کار م امان و ایمن  
کممانممون بمماشممد. ضمممممن ایممنممهممه  
گروه ای مبارزاتمی مم مامممان در  
تمماممگممرام و مممدیممای اجممتممممماعممی   
مهانی برای جبران دست اندازهای  
خممیممش روی تشممهممیممل مممجممامممع  
عمومی کانون و دخیل بودن تموده  
م امان در تصمیات و ج ت گیری  
های مبارازتی آن است. در همیمن  
مدت نمیمز گمروهم مای ممبمارزاتمی  
چندین هزار نفره م امان در تاگرام  
همین ناش مم م  را ایمفما کمرده و  
امهانی برای اعمال اراده م امممان  
هر چه بیشتری در اعتراضات شان  

 بوده است.  
 

آخر کدم اینمهمه کمانمون صمنمفمی  
م امان مجمع عمومی خود را بمر  
خا کرد. تاکیدات من بمدنمبمال ایمن  
اتفاق م   رابطه ارگانی  کمانمون  
های صنفی م امان در سمطمحمی  
سراسری با یهدیگر  شهل گیری  
ش بات کانمون در همر کمجما کمه  
وجممود نممدارد و عضممویممت وسممیممع  
م امان در این کانون است. برخایی  
منظ  و روتین ممجماممع عممموممی  
کانون های صنفی و دخالمتمگمری  
وسیع همه اعضا در ج ت گمیمری  
ها و تصمی  گیمریم مای آنم ماسمت.  
اتحاد م امان شماغمل و مم مامممان  
بممازنشممسممتممه  اتممحمماد ممم ممامممممان و  
کارگران و م امان و ه  سرنوشتی  

 آن است.  
 

خواست ا و مطالبات م امان روشمن  
است. خدتفرم آنرا در اعتراضماتشمان  
عایه حاوق های نجومی مدیران و  
دستمزدهای زیمر خمط فمامر و بما  
خواست افزایش فوری دسمتمممزدهما  
به باالی خط فار  و خمواسمتم مای  
دیگری چمون تمحمصمیمل رایمگمان   
درممان رایمگممان و خمایممان دادن بممه  
امنیتی کمردن آمموز  و خمرور   
اعممدم کممرده انممد. ایممنمم مما همممممه  
خمواسمتم ممای کمل جممامم مه اسممت   
تاکید من بر اتحاد خمانمواده همای  
دانش اموزان و کل مردم با م امان  
بممرای خممیممشممبممرد قممدرتمممممنممد ایممن  

 خواست است.    
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این هفته کارکنان صمنم مت نمفمت  
طی نامه ای به روحانی خواستمار  
رسیدگی به مشهدتشمان شمدنمد.  
در بخش هایی از این نماممه آممده  

 است: 
 از اجرای قانون اخمتمیمارات وزارت  

گویمیم  کمه    نفت با شما سخن می 
ها بررسی و اجمرای آن در    این روز 

های طوالنی وزارتخمانمه     خیچ و خ  
مممربمموطممه گممیممر کممرده و انممگممار  
صدای ما به گو  همیمچ یم   
از افممراد آن تشممهممیممدت ذیممربممط  

رسد. از حذ  یهباره چنمدیمن    نمی 
های ممخمتمامف    هزار سمت در رده  

ش ای در کایه  ارگان مای تمابم مه   
وزارت نممفممت بمما شممممما سممخممن  

همیمچ تموجمیمه    گویی  کمه بمی   می 
خاصی کمماکمان اداممه دارد. از  

  ٩٦ باال بردن سن بازنشستگمی از  
سال و قابل ارتماماء بمه    ٩٧ سال به  

گمویمیم     سالگی با شممما ممی   ٥٦ 
مم ماموم تصمویمب و    که به دالیل نا 

اجرایی گردید. از وخاممت اوضماع  
روحی کارکمنمان جموان آن وزرات  
مبنی بر عدم تامین م میمشمتمشمان  

زنیم  کمه عمامی    با شما حر  می 
رغ  تحمل ساعات کمار طموالنمی  
در شرایط سنگین و طاقت فمرسما   

هممممایشممممان کممممفمممما     دسممممتمممممممممزد 
 دهد .   هایشان را نمی   زندگی 
 

این بمخمشمی از نماممه کمارکمنمان  
صن ت نفت می باشد کمه در آن  
از ماامات حهوممتمی و شمخمص  
روحممانممی خممواسممتممار بممرآورده شممدن  
خواسته همایشمان شمده انمد. خمود  
کممارکممنممان صممنمم ممت نممفممت کممه  
م مترین بخش اقتصاد حمهموممت  
می باشند  به خوبی ممی دانمنمد  
که این نامه نگاری ا نتیجمه نمداده  
و وزرات نفت  زنگنه وزیر نمفمت و  
باندهای حهومتی ساکن در ایمن  
بخش صن ت وقم می بمه نماممه و  
درخواست ای کارگمران نمخمواهمنمد  
داد. هممممم ممنممان کممه تمما حمماال  

 همینطور بوده است. 
مطالبات کمارگمران و کمارکمنمان  
صممنمم ممت نممفممت  بممویمم ه ممموضمموع  
دستمممزدهما  بمدی شمرایمط آب و  

هوا افزایش سن بمازنشمسمتمگمی و  
بمرخمورداری از مممزایمای کمار در  
شرایط بشدت بد آب و هموایمی در  
این بخش از صن ت؛ خمواسمتم مای  
م   کارکمنمان و کمارگمران ممی  
بمماشممنممد.بممه ایممن مممطممالممبممات بممایممد  
موضوع مسهن و هزیمنمه ایماب و  
ذهاب  عدم امنیت ش ای و وقموع  
ده ا حادکه  در حین کمار و.. را  

 اضافه کرد. 
هزاران کارگمر صمنم مت نمفمت در  
ی  چنین وض یتی مشم مول بمه  
کار هستند. حماموق همای بمخمش  
های مختاف کارگران ماهم ما بما  
تممم مممویمممق خمممرداخمممت ممممیمممشمممود.  
بممازنشممسممتممگممی و بممرخممورداری از  
حاوق های منماسمب بمرای یم   
زنمدگمی حمداقممامی از مشمهممدت  
دیگر شمان ممی بماشمد. صمنمدوق  
های بازنشستگی در شرکت نفمت  
مهانی برای بخمور و بم ما  و  
دزدیم مای بمانممدهمای حمهمموممتممی  
تمبمدیممل شممده اسممت. هممممزمممان بمما  
تحمیل ی  چنین وض میمتمی بمه  
کارگران و کارکنان صن ت نفمت   
دزدان حهومتی وبیمت رهمبمری و  
دولت روزانمه ممیمامیماردهما تموممان  

 رسما می دزدند. 
 

کشتی نفت کش را با میایونم ما    
بشهه نفت دزدیدند. چندین دکمل  
نفتی را دزدیمدنمد و فمروخمتمنمد و  
ممم ممما دالر را بممماال   ممممیمممامممیمممون
کشیدند.برای باندهای سرکوبمگمر  
نیروی انتظامی و بمرای تماممیمن  
هزینه هایشان ممیمامیمونم ما بشمهمه  
نفت هدیه دادند. همه این اتفماقمات  
در صن ت نفت و در برابر چشمممان  
هزاران کمارگمر و کمارکمن اتمفماق  
مممی افممتممد. کممارگممر مسممهممن  
ندارد به ب انه های مختاف وبمرای  
تامین مسهن از کارگران اخماذی  
کرده اند  بیمه درمانی نمدارد اگمر  
اعترا  کند اخمراج و دسمتمگمیمر  
میشود و.. این سمیماسمت رسمممی  
حهومت در برخورد بمه کمارگمران  

 می باشد. 
دولت روحانی  زنگنه وزیر نفمت و  
کل باندهای حمهموممتمی در ایمن  

بخش م   و درآمد زای حهوممت  
مش ول دزدی و چپاوول و غمارت  
می باشند. امر حهومت و وزات  
نفت سازماندهی و تضمیمن اداممه  
کاری غارت و چمپماوول نمفمت و  
دزدی های افسانه ای بمرای خمر  
کردن کیسه دزدان حهومت ممی  
باشد. دولت روحانی کمه در راس  
ارگان اجرایی این مافیای عمظمیم   
دزدان قممراردارد  کممار  راسممت و  
ریست کمردن دزدیم ما و تمامسمیم   
س ام دزدی های افسانه ای بمیمن  
باندهای مافیایی دزدان حهموممت  
می باشد.قرار نیست این دولت بمه  
داد کممارگممران نممفممت بممرسممد و  
خواست ایشان را برآورده نماید. ایمن  

 دولت امر دیگری دارد. 
 

کارگران و کارکنان نفمت هم  بمه  
خوبی می دانند که نامه نگماری  
دردی از کمممارگمممران را دعممموا  
نخواهد کرد. ایمن را بمارهما و در  
طول سه دهه گذشته شماهمد بموده  
انممد. تممنمم مما راه چمماره و راه حممل  
مبارزه و اعترا  ممی بماشمد.ایمن  
را بارها کارگران تجربه کرده انمد.  

بمرابمر بما    ١٦٦٥ کارگران در سال  
راه نشان دادند. آن موقع هم   ١٧٥٧ 

جممممم مموری اسممدمممی و دولممت  
رفسنجمانمی بمه بم مانمه  آغمازدوره  
سازندگی  کارگران را مجبور بمه  
اضافه کاری  افزایش تولید نمفمت  
با دستمزدهای ناچمیمز کمرد. امما  
کارگران عاب ننشستند. تصمممیم   

 به اعتصاب گرفتند. 
اعتصاب کارگران عایرغ  تامدهما  
و تممدممشمم ممای حممهممومممت بممرای  
سممرکمموب اخممراج و دسممتممگممیممری  
چندین هفته ادامه داشت و یم   
همبستگی ج مانمی بما کمارگمران  
دامن زد. حهوممت ممجمبمور شمد  
عاب بنشیند و بخشا ممجمبمور بمه  
قبول حواستم مای کمارگمران شمد.  
این یم  نمممونمه مموفمق ممبمارزه  
کممارگممران و کممارکممنممان نممفممت  
بمود.بمرای اطمدعمات بمیمشممتمر بممه  
کتاب فاط کارگران می تموانمنمد  

 مراج ه کنید. لین  
h t t p : / /

www.kargaran.org/
 ٦٥campaine/k-naft/

 ٦٦fehrest.htm 

امروز ه  راه و چاره همیمن اسمت.  
دست زدن به اعمتمرا  و ممبمارزه  
بممرای تممحمممممیممل خممواسممتمم مما بممه  
حهموممت. راه دیمگمری نمیمسمت.  
کارگران و کارکنان بمخمش همای  
مختاف نفت از تولمیمد و حمفماری  
گممرفممتممه تمما خمماالیشممگمماهمما و  
خممتممروشممیمممممی همما مممدام درگممیممر  
اعترا  و ممبمارزه بما حمهموممت  
بمممرای رسمممیمممدن بمممه حمممداقمممل  
خواست ایشان هستند. در نمتمیمجمه  
کارگران و کارکنان صن ت نمفمت  
ه  چاره ای جز ایمن نمدارنمد وارد  
ی  دور دیمگمری از ممبمارزه و  
اعترا  سراسری و سازمانمیمافمتمه  
بشممونممد. زمممیممنممه هممای اعممتممرا   
وجود دارد. بخشا محافل و جمممع  
ها و ف الین کارگری در همممیمن  
اعتراضات جاری ناش دارند.فضما  
و جو جام ه اعمتمراضمی تمر شمده  
است. حهومت در موق یت بسیمار  
شهننده تر بوی ه در برابر کارگمران  
و کممارکممنممان نممفممت قممرار دارد.  
نگاهی به اعتراضات بخش همای  
مختاف کارگران به خموبمی نشمان  
می دهد که حهموممت عمامیمرغم   
خط و نشان کشیدن ایش بمرعمامیمه  
مممبممارزات کممارگممران  در ممموارد  
زیادی چاره ای جز عاب نشینمی  
در بممرابممر اعممتممراضممات کممارگممران  

 ندارد. 
 

در صن ت نفت که کایدی تریمن    
و حسممماس تمممریمممن و بمممخمممشممما  
سازمانیافته ترین بمخمش اقمتمصماد  
حممهممومممت اسممت  در عممیممن حممال  
ضربه خمذیمرتمریمن بمخمش اقمتمصماد  
حهومت می باشمد. اگمر همزاران  
کممارگممر بمما مممطممالممبممات روشممن و  
خواست ایشان و در اب اد سمراسمری  
تر و گسترده دست به ممبمارزه زده  
و به ممیمدن بمیمایمنمد اعمتمصماب و  
مبارزه طوالنی مدت برای رسیمدن  
به مطالباتشمان را آغماز نمممایمنمد   
حهومت براحتی نخواهد تموانسمت  
کممارگممران را سممرکمموب نمممممایممدو  

ناچارخمواهمد شمد بمه بمخمشمی از  
خواست ای کمارگمران تمن بمدهمد.  
نفس حمهموممت در دسمت همزاران  
کارگر و کمارکمن صمنم مت نمفمت  
می باشد. کارگران و کمارکمنمان  

بمما    ٧٥ صممنمم ممت نممفممت درسممال  
اعتصاب و بستن شیرهمای نمفمت   
حهومت خ اوی را ساقط کمردنمد.  

بمه دنمبممال چمنممد    ١٦٦٥ در سمال  
هممفممتممه اعممتممرا  و مممامماومممت و  
ممممبمممارزه بمممخمممش همممایمممی از  
خمواسممتمم ممایشممان را بممه حممهممومممت  
تحمیل کردند. اممروز بما گمذشمت  
نزدی  به دو دهمه از آن روزهما   
کارگران در موق یتی هستند کمه  
سازمانیافته تر  و متحدانه تر وبما  
خواست ای روشن  آن روزهما و آن  
مممبممارزات را تممهممرار نمممممایممنممد.  
حممهممومممت از تممهممرار آن روزهمما  
وحشت دارد. این وحشت حهوممت  
ناطه قدرت کارگران ممی بماشمد.  
باید از این تمحمربمیمات ممبمارزاتمی  
برای گستر  اعمتمراضمات اممروز  

 استفاده کرد.  
نممامممه نممگمماری و درخممواسممت از  
ماامات حهومت دزدان و قماتمدن  
کارگران و مردم ایران  حهموممتمی  
کممه فممهممر و ذکممر  دزدی و  
چممپمماوول کممارگممران مممی بمماشممد   
حهومتی که بدین شرایط کمار و  
دستمزدهای چندین برابر زیر خمط  
فار رسمی را به کارگران تحممیمل  
کرده فاط ی  زبان می فم مممد.  
و آن زبان زور اعمتمرا  و ممبمارزه  
کارگران اسمت. همر چمی اممروز  
کارگر در ایمران دارد  از جمممامه  
کارگران و کارکنان نفت  حماصمل  
وکمره اعمتمصمابمات و ممبمارزاتشمان  
است. بمرای رسمیمدن بمه همممه آن  
مطالبات و خمواسمتم مای کمه در  
نامه  نگاری کارکمنمان صمنم مت  
نمفمت آمممده اسمت  چمماره ای جممز  
گستر  اعترا  و مبمارزه بمرای  
تحمیل این خواست ا به حمهموممت  
و از جماه دولت روحمانمی و جمود  

 ندارد.  
 محمد شهوهی  

 
 

 نکته اصلی
 در حاشیه نامه کارکنان صنعت نفت به روحانی!

 محمد شکوهی
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 در حاشیه اخبار کارگری

عاملین و آمرین شالق خوردن کارگران معدن 
روستای آق دره تکاب باید مورد محاکمه قرار 

 گیرند.

خممبممر؛ در مممجمماممس اسممدمممی    
گمزار  کمممممیمسممیممون اجمتممممماعممی  
مبنی بر تصویب تااضای تحایمق  
و تفحمص در ممورد نمحموه شمدق  
خوردن کارگران م دن روستای آق  
دره تهاب در دستور کمار صمحمن  
عانی مجاس قرار گرفت.)منمبمع  

 (١٧٦٧ م ر    ٥٦ سایت م ر  
  

   ١٧٦٧ در دی ممممماه سممممال  
کارفرمای م دن طمدی آق دره  

نفر از کارگران م دن طدی    ٧٧٦ 
آق دره را اخممراج مممیممهممنممد. در  
اعترا  به اخراج ا کمارگمران در  
مممحمموطممه  ممم ممدن تممجمممممع هممای  
اعتراضی برگزار میهننمد. و در  
همین رابطه سه نفمر از کمارگمران  
اخممراحممی ممم ممدن آق دره اقممدام  

 بخودکشی میهنند.  
 

شرکت خیممانمهمار اصمامی مم مدن  
نمممفمممر از    ٧٧٦ دره     طمممدی آق 

کارگران فصای م دن را به دلیل  
شممان    اتمممممام مممدت قممرارداد کمماری 

اخراج کرده بود  مه با واکنمش و  
اعتراضمی کمارگمران اعمتمراضمی  
روبرو شد. کارگران در ممحموطمه  
م دن دست به تجمممع اعمتمراضمی  
زدند.  عایه این تجمع اعتمراضمی  
در آن زمان با شهایمت کمارفمرمما  
تممحممت عممنمموان ازدحممام و ایممجمماد  

نممفممر از    ١٥ اغممتممشمما   عمماممیممه  
کمارگممران اعممدم جمرم شممده بممود.   
کممارگممران بممر اسمماس دو خممرونممده  
قضایی که عامیمه آنمان تشمهمیمل  

  ١٦١ شده بود  به ترتیب در ش به  
دادگاه کیفری در ش ر تمهماب و  

تممجممدیممدنممظممر اسممتممان    ١٦ شمم ممبممه  
 آذربایجان غربی محاکمه شدند 

 
کارگران اخراجی م دن طدی آق  
دره خواهان ل و قمرار داد بصمورت  
ی  جانبمه از سموی کمارفمرمما  

 بودند. 

کارفرمای م دن طدی آق دره    
با همهاری دادگاه قضایی تهاب   

احمهمام    ٦٧ در اوایل خمرداد مماه  
وحشیانه و قرون وسطمایمی عمامیمه  

کارگر اخراجی م دن طمدی    ١٥ 
آق دره در آذربمایمجمان غمربمی  از  
جماه خمرداخمت جمریمممه نمامدی و  
تممحمممممل ضممربممات شممدق بممه اجممرا  

 گذاشته شد. 
 

در ی  روز سیاه که بامداد  با  
نفرت عمیق از کارگر و مزدبگیر  
شروع شد  شدق نظام اسمتمبمدادی  
فاشیس  اسدمی بر بدن کارگمران  
ممم ممتممر  ممم ممدن طممدی آق دره  
ضربه هایش را بر اسماس قموانمیمن  
فممماممم مممی وارد کمممرد. دسمممت  
جنایمتمهمارانمه مشمتمی ممزدور بما  
احممهممام دادگمماه هممای قضممایممی  
جنایت شدق را انجام میدهند. در  
این لحظات کمارگمران و خمانمواده  
هممایشممان حمماکمممممیممت یمم  نممظممام  
استبدادی سیاه با قوانین قضمایمی  
قرون وسطایی را تجربه میهنمنمد.  
دست های کمپمیمف یم  مشمت  
جانی و حافظ نظام اسمدممی بمر  
خیهر رنجدیده کارگمران بما شمدق  
اسدمی به هوا خرتاب ممیمشمود و  
در همین لحظات است که بشریت  
احساس میهند که اگر اعتمرا   
نهند  به دنمیما نمگمویمد کمه چمه  
جممنممایممتممی بمموقمموع خممیمموسممتممه سممرو  

 گردنی کوچ   شده است. 
 

اعترا  به شدق کارگران آق دره  
در داخل و خارج از ایران ان هماس  

 وسی ی خیدا کرد.  
نممظممام اسممتممبممدادی اسممدمممی زیممر  
منگنمه فشمار قمرار گمرفمت. در  
اولین روزهای افشا جنایت شمدق  
مممدیممرکممل تمم مماون  کممار و رفمماه  
اجتماعی استان آذربایجان غمربمی  

اطمدعمی از    به دلیل آن ه که بی 
اجممرای حممهمم  مممجممازات شممدق  

کممارگممران ممم ممدن طممدی آق دره  
عنوان شده بود؛ با حه  وزیر کار  

 از سمت خود برکنار شد. 
 

در استانه برگزاری اجدس ج انی  
سازمان ج انی کار با ارسال نامه  
ای سممرگشمماده تمموسممط اصمم ممر  
کریممی بمه ممدیمر کمل سمازممان  

در اسمتمانمه  »ج انی کار  نوشت؛  
اجدس ساالنه سازمان ج انی کار  
یهی از دادگماهم مای جممم موری  

کارگر م دن طمدی    ١٥ اسدمی  
آق دره تهاب در استان آذربایمجمان  
غربی را با شهایمت کمارفمرمما و  
حراست )ارگان سرکوب کارگمران  
در درون کممارخممانممهر و بممه جممرم  
اعترا  به اخراج به شدق بست و  

  ١٦٦ تما    ٧٦ به هر کدام از آن ما  
 ضربه شدق زد؟ 

 
کممارگممران بممه مممجمماممس اسممدمممی  
توهمی ندارنمد. گمزار  ممجمامس  
اسدمی همر چمی هسمت بما همر  
 تصمممممیمم   و مممنمماسممهممی کممه  
میخواهند سرکوب و جنایت شدق  
کارگران طدی آق دره را بمدرقمه  
کنند  امر کارگران و سخنگویان  

 آن ا نیست.  
مسمالمه ممم م  بمرای کمارگمران و  
خممانممواده هممایشممان ایممحمماد صممفممی  
ت رضی و اعتراضی عایه جنایمت  

 و سرکوب شدق است.  
کارگران طدی آق دره و خمانمواده  
هایشمان بمایمد اعمدم کمنمنمد کمه  

عاماین و آمریمن شمدق خموردن  »
کارگران م مدن روسمتمای آق دره  
تهاب باید مورد ممحماکمممه قمرار  

دادگماه همای قضمایمی   .«گیمرنمد 
نظام اسدمی سرمایه در تهاب و  
آذربایجان غربی باید بمجمرم صمادر  
کمممردن احمممهمممام شمممدق ممممورد  
 بازخواست و محاکمه قرار گیرند.  

 
سخنگویان اعتمراضمات کمارگمران  

طدی آق دره که امروز با تجارب  
بیش از یهسال اعترا  و مبمارزه  

کمارگمر    ٧٧٦ عایه اخراج بیش از  
م دن با دولت و کمارفمرمماهما در  
گیرهستند  و عایه  سمرکموب و  
جنایت شدق رو در رو با دولمت و  
کارفرما صف بمنمدی کمرده انمد   
توانایی و قدرت بسیج مردم شم مر  
تممهمماب را دارنممد کممه خممواهممان  
محاکمه عاماین و آممریمن شمدق  
خوردن کارگران م دن روستای آق  

 دره شوند.  
 

امما  خمیمشمروی ممم مممتمر تمامویممت  
کارزار عایه احهام امنیتی عایه  
کارگران  م مامممان و ممردم آزاده  

 است.  
در دادگاه های قضایی جم موری  
اسدمی در تمهماب و آذربمایمجمان  
غربی  با شهایت کارفرما تمحمت  
عنوان ازدحام و ایجاد اغمتمشما    

نفر از کمارگمران اعمدم    ١٥ عایه  
جرم شده بود.  کارگران بر اسماس  
دو خرونده قضایی که عمامیمه آنمان  
تشهیل شده بمود  بمه تمرتمیمب در  

دادگماه کمیمفمری در    ١٦١ ش به  
تجدیدنظر    ١٦ ش ر تهاب و ش به  

استان آذربایجان غربی ممحماکمممه  
 شدند.  

ه  اکنون ده ها نفر از کمارگمران   
م مامممان و فم مالمیمن سمیماسمی و  
اجتماعی با به اصطدح ات ماممات  
مشابه احهام کارگران طدی آق  

ایمجماد  »   «ازدحمام »دره تحت نام  
اقدام عایه امنمیمت  »و   «اغتشا  

کشور و اخدل در نظ  و اممنمیمت  
بممه زنممدانمم ممای کمموتمماه و   «ممماممی 

 درازمدت محهوم شده اند.  
 

در یهمسمال گمذشمتمه عمامیمه ایمن  
احهام ضمد انسمانمی اعمتمراضمات  
 گسترده ای شهل گرفته است.  

 
دفاع از کارگمران طمدی آق دره  

در گرو گستر  و تاویت کمارزار  
عایه احهام امنیمتمی اسمت. ایمن  
خواستی سراسری است.  مرفمیمت  
و ختانسیل ایمن خمواسمت بمه کمل  
جماممم ممه در سممطم  سممراسممری بممه  
کارگران  م امان و مردم آزاده در  

 ایران مربوم است.   
 

باید بطور گسترده و همه جانبه در  
ماابمل ایمن تم مرضمات حمهموممت  
ایستاد. فی المحمال کمارزاری از  
جممانممب تشممهممامم ممای کممارگممران و  
م امان در دفاع از حمق اعمتمرا   
به جریان افتاده و ل و کایه احهام  
و خمرونمده همای ممفمتموحمه عمامیمه  
سازماندهندگان و ف الین جمنمبمش  
های اعتراضی  اممروز بمه یم   
خواست وسیع اجمتممماعمی تمبمدیمل  
شممده اسممت. در بممیممانممیممه هممای  
مختافی که توسط تشهمل همای  
م اممان و کمارگمران و زنمدانمیمان  
سمممیممماسمممی صمممادر شمممده اسمممت   
جم وری اسدمی بمخماطمر انم   
امممنممیممتممی زدن بممه اعممتممراضممات  
کارگران و م امان محمهموم شمده  

 است. 
خیوستن کارگران طدی آق دره و  
خانواده هایشان و تاویت این کازار  
عمرصمه ای مم م  از ممبمارزه در  
شرایط کنونی برای عمامب رانمدن  
سیاست سرکوب و امنیتی کردت  
اعممتممرا  و مممبممارزه کممارگممران   

 م امان و مردم آزاده است. 
 

بر ع ده فم مالمیمن کمارزار عمامیمه  
احهام امنیتی است که همممدو   
و همگان با کمارگمران طمدی آق  
دره و خانواده همایشمان   خمواهمان  
محاکمه عاماین و آممریمن شمدق  
خوردن کارگران م دن طمدی آق  

 دره شوند.  
 نسان نودینیان   
 ١٧٦٧ آبان    ٥ 

 ٥٦١٩ اکتبر    ٥٧ 
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کارگر مفقود ق ه در  ناا در  ٢دبری از 

 سبزوار نیست. اعتراض دانواده ها
کارگر ممفمامود شمده    ٧ عمایات امداد و نجات برای یافتن  

قنات در روستای کسهن ش رستان سبزوار که از روز سمه  
های قنمات  ممفمامود    م رماهر بر اکر ریز  دیواره   ٥٥ شنبه ) 

نمتمیمجمه ممانمده اسمت. بمه گمفمتمه ایمن    اند  تا کنون بی   شده 
مسئوالن دلیل عدم موفایت عمایات امداد و نجات  حمجم   
زیاد آب موجود در قنات و در دسمتمرس نمبمودن کمارگمران  
    است. حال خانواده های مفاودین نیز در محل حماضمر شمده 

و اعترا  خود به بی نتیجه ماندن عمایمات را بمه گمو    
اممیمن  »   «ابوالفضل غدمی نارستانمی »اند   رسانده -مسئوالن  

   «محممد همممایمی »   «محسن بنسبردی »   «آبرومند کرابی 
خنمج کمارگمر ممفمامود   «موسی الرضا غدمی نارستانی »و  

 شده این حادکه هستند. 
کارگر ممفمامود شمده در قمنمات    ٧ ما در غ  از دست دادن  

سبزوار شری  هستی . خانواده های کارگران جانبماخمتمه و  
مردم ش ر سبزوار را به اعترا  جممم می عمامیمه نم مادهمای  

 مسئول در سبزوار فرا میخوانی . 
کارگر مفاود شده ب  مده کمارفمرمما و    ٧ مسئولیت مرگ  

دولت است. جم وری اسمدممی مسمئمول تماممیمن زنمدگمی  
 خانواده های کارگران مفاود شده است.   

 
 تجمع كارگران فودالد دراهواز

م مر بمه دلمیمل خمرداخمت    ٥٨ دارگران فودالد دراهواز امروز  
مماه حماموق خمود درممحمل شمردمت فموالدتمجمممع    ٧ نشدن  

اعتراضی برگزاردردند . الزم بمه یماداوری اسمت دمه ایمن  
شردت م مترین قطب فوالد است ده به عات اخمتمدس سمه  

  ٠٦٦٦ هزارمیایاردی به بمانم  ممامی واگمذار شمده اسمت و 
 دارگر دارد 

 
تجمع اعتراضی کارگران قرکت استیم در 

 عسلویه 
نفر از کارگران خیمانهاری عسمامویمه    ٥٦٦ آبان حدود    ١ روز  

به خاطر ت ویق خرداخت سه ماه دستمزدشان در ماابل دفمتمر  
کارفرما در عساویه کردند. این تجممع اعمتمراضمی در روز  

آبان با وعده کارفرما مبنی بر خرداخت م موقمات ممزدی    ٥ 
آنان تا روز خنج  م ر ماهر موقتما خماتمممه یمافمت. شمرکمت  
صن متمی و مم منمدسمی اسمتمیم  یمهمی از شمرکمت همای  
خیمانهاری در عرصمه اجمرای خمرو ه همای گمونماگمون در  
زمینه های صنایع نفت   گاز   ختروشیمی   نمیمروگماهمی  

 و هم نین صنایع تولید فوالد است. 
 

 

ادامه تجم اا اعتراضی کارگران ادراجی 
 قهرداری یاسوج!

م ر  کارگران اخمراجمی شم مرداری یماسموج بمرای    ٥٥ روز  
باردیگربرای بازگشت بمهمار واعمتمرا  بمه عمدم خمرداخمت  

 مطالباتشان تجمع کردند. 
 

ادامه اعتراض کارگران پتروقیمی 
 پردیس

کمارگمر خمتمروشمیمممی خمردیمس بما    ٥٥٦ م ر حدود    ٥٥ روز  
تحصن در داخل سماخمتمممان ریماسمت خمتمروشمیمممی خمردیمس  
خواستار توجه و خاسخ به خواستمه همای خمود شمدنمد. زیمر  
فشار این حرکت اعتراضی مااماتی از جانب ممدیمریمت بما  
کارگران وارد ممذاکمره شمدنمد  ولمی نمتمیمجمه ای نمداد و  
کارگران به اعتراضشان اداممه دادنمد. کمارگمران خمواسمتمار  
برقراری شرایط یهسان کار  حاموق و ممزایما و اممهمانمات  
رفاهی برابر با سایر همهاران خمود کمه در ممنمطمامه ویم ه  

 عساویه مش ول کارند  هستند.   -اقتصادی خارس جنوبی  
 

تجمع اعتراضی بازنشستگان آب و 
 فاضخب روستایی دوزستان

نفر از بمازنشمسمتمگمان شمرکمت آب و    ٧٦ آبان حدود    ٥ روز  
فاضدب روستایی خوزستان در اعترا  به خمرداخمت نشمدن  
مطالبات خود در ماابل سماخمتمممان ایمن شمرکمت در اهمواز  
تجمع کردند بنا بر خبر این افراد حدود دو سمال اسمت کمه  
مطالبات خود از جماه سنوات  مرخصی و مأموریت هما را  

 دریافت نهرده اند. 
 

تجمع اعتراضی ساکنان منطقه  ن  آبکوه 
 دراسان )قهرک امیرالمومنین(

صب  روز )شنبه اول آبان ماهر بیش از یم  صمدو خمنمجماه  
نفر از اعضائ خانواده کارگران کارخانه قند آبمهموه مشم مد  
با تجمع در این منطاه به شمرائمط زنمدگمی در ایمن ممحمل  
اعترا  کردند این خانواده ها که ساکنین ممنمطمامه آبمهموه  
)ش رت امیرالمومنینر در حاشیه ش ر مش د هسمتمنمد بمه  
نبودن امهانات زندگی در این منطاه اعتمرا  داشمتمنمد .  
آنان در خدکارد نوشته هائی که با خود داشتنمد بمه نمبمودن  

حتی ی  درمانگاه در منطاه و ه  چنین نبودن نمانموائمی  
در محل زندگیشان اعترا  داشتند . منطاه کارخانه قمنمد  
آبهوه که در گذشته در خارج ش مر مشم مد قمرار داشمت و  
اکنون با گستر  ش ر مش د به یهی از محدت حماشمیمه  

 این ش ر تبدیل شده است . 
 

تجمع کارگران بیکارق ه کاردانه دیار 
دودرو دراعتراض به بختکلیفی م یشتی 

 وقغلی مقابل فرمان اری گلپایگان!
ممم ممر کممارگممران بممیممهممارشممده کممارخممانممه دیممار    ٥٩ روز  

خودرودراعترا  به بمدتمهمامیمفمی شم مامی ومماه هما عمدم  
خرداخت حاوق  حق بیمه ودیگرمطالباتشان دست بمه تمجمممع  

 ماابل فرمانداری گاپایگان زدند. 
 

تجمع کارگران قهرداری نوقهردراعتراض 
 ماه حقوو! ٣به ع   پردادت 

م ر جم ی از خماکمبمانمان و کمارگمران  ٥٩ صب  روز دوشنبه 
  ٧ فضای سبز ش رداری نوش ر دراعترا  به عمدم خمرداخمت 

ماه حاوق دست به تجمع ماابل ساختمان شم مرداری زدنمد.  
ماه حماموق دریمافمت    ٧ تجمع کنندگان با بیان اینهه حدود  

نهرده اند خواستار رسیدگی شم مردار و مسمئموالن شمورای  
 اسدمی ش ر نوش ر شدند. 

 
سومین روز اعتصاب کارگران کاردانه 

 روغن نباتی گلناز!
ممم ممرممماه  کممارگممران کممارخممانممه روغممن نممبمماتممی    ٥٩ روز 

ماه حاموق وممامابمامه بما    ٧ گانازدراعترا  به عدم خرداخت  
خطراخراج وبیهاری برای سموممیمن روز ممتموالمی دسمت از  

 کار کشیده ودر کارخانه تجمع کردند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران بیکارق ه 
کاردانه صابون سازی درمشهرنسبت به 

بختکیفی قغلی وم یشتی مقابل 
 فرمان اری!

م ر  برای باردیگرنمیمز جممم می ازکمارگمران    ٥٩ روز دوشنبه 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین الماای: داوود رفاهی  
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بیهارشده کارخانه صابمون سمازی خمرمشم مردراعمتمرا  بمه  
بدتهایفی ش ای وم یشتی ماابل فمرممانمداری خمرمشم مر  
اجتماع کردند. کارگران بیهار شده شرکمت صمابمون سمازی  
خرمش ر چ ار سال است که بمه اممیمد راه انمدازی ممجمدد  
کارخانه صابون سازی و دریمافمت ممطمالمبمات خمودهسمتمنمد  

 وبارها دست به تجمع اعتراضی زده اند. 
 

تجمع دانشجویان ددتر دانشگاه نیشابور 
 در اعتراض به افزایش هزینه دوابگاه 

در خی افزایش هزینه خوابگاه دانشجویمان دخمتمر شم مرسمتمان  
نیشابور در مجتمع خوابگاهی خردیمس ایمن شم مرسمتمان کمه  

های دانشجویی طمی    مت اق به بخش خصوصی است تجمع 
دو روز گذشته و در دانشگاه نیشابور ادامه دارد. یمهمی از  
دانشجویان دختر حاضر در این تجممع در خماسمخ در تشمریم   
دالیل این تجمع  ا  ار داشت: متأسفانه شاهد هستمیم  کمه  

هزار ریمالمی را بمه شم مریمه افمزوده    ٧٦٦ این خوابگاه هزینه  
گرفتمه تموسمط دانشمجمویمان    های انجام   است و خس از بررسی 

مشخص شد این افزایش غیرقانونی است. وی خماطمرنشمان  
کرد: متأسفانه عدوه بر کمبود امهانات ایمن خموابمگماه  از  
سال گذشمتمه حمتمی مشمهمدت جمزئمی و کمامی کمه در  

هما وجمود داشمتمه اسمت    مجموعه از قبیل شهستگی تخمت 
تمر    روز وخمیم    بدون توجه رهما شمده اسمت و وضم میمت روزبمه 

شود. این دانشجوی دختمر دانشمگماه نمیمشمابمور تمأکمیمد    می 
کرد: متأسفانه به عات نبود خوابگماه دولمتمی در دانشمگماه  
نیشابور دانشجویان این ش رسمتمان ممجمبمور هسمتمنمد از ایمن  
مجتمع استفاده کمنمنمد کمه شماهمد اجمبمار دانشمجمویمان بمه  

یافته از سوی مسؤولمیمن خموابمگماه    خرداخت این مباغ افزایش 
در چند روز گذشته هستی . در همین رابمطمه ممدیمر روابمط  
عمومی دانشگاه نیشابور ا  ار داشت: این مشمهمل وجمود  
دارد ولی گره کار در دستان دانشگاه نمیمسمت  دانشمجمویمان  

انمد و مما    نیز بارها این موضوع را به مسؤولین منتال کمرده 
نیز خیگیر بوده و هستی  ولی با توجه بمه ایمنمهمه خموابمگماه  
خصوصی و خمودگمردان اسمت دانشمگماه قمدرت اجمرایمی و  
نظارتی ندارد. کری  اسهندری ادامه داد: متأسفمانمه اخمیمرا   

شده اسمت و نمیماز    برخوردهای نامناسبی به دانشگاه گزار  
شود. وی تمأکمیمد    های مرتبط احساس می   به ورود دستگاه 

حق توقع دارند که از خموابمگماه دولمتمی    کرد: دانشجویان به 
برخوردار باشند ولی امهانات و شمرایمط سماخمت خموابمگماه  
دولتی برای دانشگاه وجود ندارد  ما حتمی بمرای تشمهمیمل  

ها نیز دچار مشهل و کمبود جا هسمتمیم  و ممراحمل    کدس 
ها در دانشمگماه بمه دلمیمل کمممبمود بمودجمه    ساخت ساختمان 

رود. ممدیمر روابمط عممموممی دانشمگماه    کندی خیش ممی   به 
هما در    نیشابور تصری  کرد: کمممیمتمه نمظمارت بمر خموابمگماه 

شمده بمود و    های گذشته تشمهمیمل   دانشگاه نیشابور طی سال 
ما چندین سال این کمممیمتمه را بماهمد  بم مبمود وضم میمت  

صورت مسمتمممر    های خود را به   ها خیش بردی  و طرح   خوابگاه 
گمونمه حمممایمتمی    به فرمانداری تمحمویمل دادیم  ولمی همیمچ 

همای سمطم     دریافت نهردی . وی ادامه داد: دیگر دانشمگماه 
ش رستان به دلیل کمبود دانشجوی غمیمربموممی مما را در  
این کمیته حمایت نهردند  وقتمی فمرممانمدار بمه نمیمازهما و  

های این کمممیمتمه تموجم می نمداشمتمه بماشمد بمرگمزاری    طرح 
جاسات نیز بدون فایده و اکر بود  بنابراین امسال این کممیمتمه  

به دلیل عدم کارایی و توجه مسئولین ش رستان لم مو شمد.  
اسهندری درباره تجمع دانشجویان در دانشگاه بمیمان داشمت:  

حمق    متمأسمفمانمه حمتمی اممهمان قمول دادن بمه خمواسمتمه بمه 
دانشجویان را نداری  و دست دانشمگماه از انمجمام همر کماری  
کوتاه است. این ماام مسوول در دانشگاه نمیمشمابمور گمفمت:  

دهمیم  کمه    هما حمق ممی   همای آن   ما به دانشجویان و خانمواده 
صورت مموقمت و تما    نگران باشند  ما حتی س ی کردی  به 

زمان ت یین تهایف نمممازخمانمه دانشمگماه را بمرای اسمهمان  
دانشجویان آماده کنی  ولی بازه  به دلیل کمبود اممهمانمات  

 دانشجویان ناراضی بودند. 
خی نوشت: با توجه به منمابم می کمه در ایمران وجمود دارد  
جم وری اسدمی مو ف است که تحصیل رایمگمان را در  
اختیار متااضیان قرار دهد اما نه تنم ما ایمن کمار را انمجمام  
نداده باهه دانشجو را از حق ابتدایی خود )داشتمن خموابمگماه  
مناسبر محروم کرده است   تمنم ما راه دانشمجمویمان بمرای  
مطالبه حاشان از جممم موری اسمدممی اداممه اعمتمراضمات  

 میباشد. 
 

کارگر دراستان مازن اران ٦٢جان بادتن
 براثرحوادث کاری درنیمه اول سال جاری!
مدیر کل خزشهی قانونی استان مازندران گمفمت: در شمش  

نفر بر اکر حوادث کمار در اسمتمان    ٠٩ جاری ت داد    ماهه سال 
جان خود را از دست دادنمد. وی تصمریم  کمرد: بمر اسماس  

مماهمه سمال    ٩ آمارهای مراکز خزشهی قانونی اسمتمان در  
  ٥ مورد  بمابمل بما    ٦ جاری به ترتیب ش رستان ای آمل با   

مورد بمیمشمتمریمن مموارد ممرگ    ٧   ساری و میاندرود با   
ناشی از حوادث کار را داشمتمنمد. بمر اسماس ایمن گمزار   
عمده دالیمل ممرگ افمراد در شمش مماهمه حموادث کمار  

نمفمر و خمس از آن بمرق    ٥٠ مربوم به ساوم از باندی بما  
مورد در رتمبمه    ٥ و برخورد جس  سخت با    ١٧ گرفتگی با  

  ١٧ ب دی قرار دادند. براساس تفهی  ماه ش ریور مماه بما  
مورد کمتمریمن    ٧ مورد بیشترین  و تیرماه با    ١٠ و مرداد با  

آمار فوتی در آن به کبت رسید. مدیرکل خزشهمی قمانمونمی  
ممورد    ١٧ سمال بما    ٠٦ تما    ٥١ مازندران یادآور شد: سنین  

  ٧ سمال بما    ٩١ دارای بیشترین فوتی و  سمنمیمن بمیمش از  
 فوتی کمترین آمار فوتی حوادث ناشی از کار را داشتند. 

 
دفتر دادیار ناظر بر زن انیان سیاسی 
ج فر عظیم زاده را به زن ان اوین فرا 

 دوان 
  ر امروز دفتر دادیار نما مر بمر زنمدانمیمان سمیماسمی طمی  
تماسی با ج فر عظی  زاده وی را به زندان اوین فراخموانمد و  
اعدم کرد چنان ه وی فردا صب  به زندان مراج مه نمهمنمد  
غیبت ا  را به دادستانی ت ران اعدم خمواهمیم  کمرد. فمرا  
خواندن ج فر عمظمیم  زاده بمه زنمدان در شمرایمطمی صمورت  
میگیرد که وی در حال حاضمر از مشمهمدت عمدیمده ای  
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منجماه بیماری قابی رنج می برد و در حال حاضر خیمگمیمر  
 درمان بیماری قابی خود است. 

  ١٥ ج فر عظی  زاده دبمیمر اتمحمادیمه آزاد کمارگمران ایمران   
آبانماه سال گذشته در خمی تمایمیمد حمهم  شمش سمال زنمدان  

زنمدان اویمن    ٨ دادگاه تجدید نظر در بمنمد    ٧٠ توسط ش به  
روزه  در روز    ٩٧ محبوس شد و بدنبال اعتمصماب غمذایمی  

ده  تیر ماه از بیمارستان سینا بطور موقت آزاد شد. بمدنمبمال  
این آزادی وی سه روز ب د بر اساس خرونده ای ممرتمبمط بما  
اعتصاب کارگران کارخانه نموردو ولمولمه صمفما بمه شم مبمه  
چ ار بازخرسی دادگستری ش رستان ساوه احضار و خمس از  
محاکمه در ش به اول دادگاه انادب ساوه با همان ات ماممات  

سمال زنمدان دیمگمر    ١١ دادگاه انادب ت مران  بمه    ١٧ ش به  
محهوم شد. در ارتبام با اعتصماب اردیمبم مشمت مماه سمال  

کارگران کارخانه نورد و لوله صفا خرونده دیمگمری نمیمز    ٦٠ 
ساوه با ات اممات تشمویمش    ٥ کیفری    ١٦١ در دادگاه ش به  

اذهان عمومی و بر ه  زدن نظ  عمومی بمر عمامیمه جم مفمر  
عظی  زاده و شاخور احسانی راد تشهیل شده که جامسمه اول  
محاکمه آنان در این دادگماه در روز هشمتم  شم مریمور مماه  

 برگزار و ادامه محاکمه به جاسه دیگری موکول شد. 
 ١٧٦٧ سوم آبانماه   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

@ettehad 
 
 

ته ی  بهنا  ابراهیم زاده به پرون ه 
 سازی مج د

ب نام ابراهی  زاده ف ال کمارگمری دربمنمد در زنمدان رجمایمی  
ش ر کرج که در خی تفتیش و ضبط دست نموشمتمه همایمش  

  ١٥ دارالمامران بمه سمالمن    ٥ توسط حفا ت زنمدان  از بمنمد  
زندانیان سیاسی_امنیتی منتال گردیده  توسط مسمئمولمیمن  
زندان به خرونده سازی مجدد ت دید شمده اسمت. بمه گمزار   
کمپین دفاع از زنمدانمیمان سمیماسمی و ممدنمی  ایمن فم مال  
کارگری که توسط شوت الهترونیهی در روزهای اخمیمر  
بصورت جدی مورد ضمرب و شمتم  قمرار گمرفمتمه  درحمال  
حماضممر دچممار عممفمونممت شممدیمد لمپممه شممده و در وضمم میممت  

م رماه  ممامموران    ٥٠ نامناسبی به سر می برد. روز شنبه  
دفتر حفا ت اطدعات زندان  بما تموسمل بمه زور  اقمدام بمه  
تفتیش و ضبط وسایل و دست نوشته همای بم منمام ابمراهمیم   
زاده کرده و وی را به بند دیگری ممنمتمامل کمردنمد. قمابمل  

همممسمر ایمن  ”  زبیده حماجمی زاده “ ذکر است  به تازگی نیز  
ف ال کارگری  تحت عمممل جمراحمی چشم  قمرار گمرفمتمه  

است. این در حالی است که فمرزنمد وی نمیمز از بمیممماری  
 سرطان رنج می برد. 

 
 مظفرصالح نیاوهاقم رستمی تبرئه ق ن 

طی خیامهی ازجمانمب شم مبمه اول  ٥٨/٥/٦٧ امروزچ ارشنبه 
دادگاه انادب سنندج ازمظفرصالم  نمیماعضموهمیمئمت ممدیمره  
اتمحممادیمه آزادکمارگممران ایممران وهمماشمم  رسممتممممی ازفمم مالممیممن  

آن ارامحماکمممه کمرده  ٦٧ م ر ١٥ کارگری ش رسنندج که روز 
بود خواسته شدکه به این ش به دادگماه ممراجم مه نمممایمنمد.  
باحضوراین افراددردادگاه به آن احه  برائت ازات ماممات وارده  
)اقدام عایه امنیت مای وتبایغ عایه نظامر داده شد. هماشم   

بممه  ٦٧ ومممظممفممرصممالمم  نممیممااول تممیممر ٦٧ خممرداد ٥٦ رسممتمممممی روز 
خاطرف الیت ای کارگری ازسوی اداره اطمدعمات سمنمنمدج  

ممیمامیمون تموممانمی بمه  ٧٦ روزباوکمیمامه ٥٦ بازداشت وب دازحدود 
طورموقت آزادشدند. این ف الین چه درایمام بمازداشمت وچمه  
هنگام محاکمه دردادگاه ازف الیت ای کارگمری خموددفماع  
کرده وهم نین مظفرازحاانیت اتحادیه آزادکارگران ایمران بمه  
عمنمموان تشممهممامی کمارگممری دفماع نمممموده بمود. اتمحممادیممه  
آزادکارگران ایران خودرادرشادی این ف الین وخمانمواده همای  
آن ا شری  میداندوبه مظفروهاشم  بمه خماطمرتمدمشم مایشمان  
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درجمم ممت دفمماع ازمممنممافممع کممارگممران وسممرفممرودنممیمماوردن  
دربممرابممرفشممارهمماواذیممت وآزاردسممتممگمماهمم ممای امممنممیممتممی  
درودمیفرسمتمد. هممم منمیمن ازحمق تشمهمامیمابمی کمارگمران  
وعضممویممتممشممان درهممرتشممهممل کممارگممری بمماجممدیممت دفمماع  
مینمایدوخواستارحذ  ات امات امنیتی ازخمرونمده هماوآزادی  
کایه ف الین اززندان میبماشمد.   اتمحمادیمه آزاد کمارگمران  

 ایران 
مخالفت حراست مخابراا سنن ج با 

 تشکیل قورای کارگری کارگران
بنا به گزار  رسیده طبمق هممماهمنمگمی قمبمامی کمه بمیمن  
کارگران و حراست شرکت مخابرات ش ری سمنمنمدج انمجمام  

نمممایمنمده    ٦٧ /    ٥ /    ٥٨ گرفته و توافق شده بود کمه روز  
کارگران به همراه نماینده شرکت مخابرات جم مت تشمهمیمل  
شورای کارگری و انتخاب نماینده مسمتمامل کمارگمران بمه  
اداره کارمراج ه  کنند. اما در این روز حراست شرکمت بمه  
ب انه اینهه نماینده ندارند  کسی به اداره کار سنندج نمممی  
فرستد و عمان از تشهیل شورای کارگری ایمن بمخمش از  
کارگران ممان ت به عممل آورد. الزم بمه ذکمر اسمت کمه  

نفر در این بخش مش ول به کار می باشنمد.  کمممیمتمه  ٥٦ 
هماهنگی برای کم  به ایجاد تشهمل همای کمارگمری  

-  ١٧٦٧ /  ٥ / ٥٦ 
 

سن یکای نقاقان استان البرز : علیه 
اصخحیه  انون کار و در محکومیت 
محاکمه و زن انی کردن کارگران و 

 م لمان!
الیحه اصدحیه ی قمانمون کمار کمه از سموی دولمت بمه  
مجاس ارایه شده  بخشی از اصدحیمه همای سمابمق قمانمون  
کار است که همگی عایه کارگران بوده و همممان حمداقمل  
حاوق کارگران مندرج در قانون کار ف ای را نمیمز از آنمان  
ساب می کند. این تازه ترین مورد دست اندازی به بماقمی  

کارگمران  در شمرایمطمی اسمت   «قانونی »مانده های حاوق  
که از ی  سو م یشت همه ی جام ه و به ویم ه طمبمامه  
ی کارگر در شرایط فدکت باری قمرار دارد )بمه طموری  
که آمارهای جنجال آمیز اخیر در مورد خمط فمامر  ممیمزان  
بیهاری  اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن اسمتر و از  
سوی دیگر عرصه ی واکمنمش تمدافم می و فم مالمیمت بمر  

کارگری تمنم  تمر و   «مستال »کارگران و تشهل های  
تن  تر شده است. حتی ابتدایی ترین اعترا  کمارگمری  
برای دریافت حاوق م وقه بدفاصاه با نیروی انتظماممی و  

خماسمخ ممی   «شمدق »احهام کیفری عم مد بمربمریمت ممپمل  
گیرد؛ دیگر چه رسمد بمه اقمدام بمه ایمجماد تشمهمل بمرای  
اعترا  عامیمه خصموصمی سمازی  اخمراج هما  بمیمهماری  
تحمیای  دستمزدهای چ ار بار زیر خط فامر  قمراردادهمای  
سفیدامضا و خولی شدن ممدارس و دانشمگماه هما و خمروج  
اجباری کودکان از چرخه تحصیل و خیوستن بمه کمودکمان  
کار و خدصه ف رستی باندباال که نیاز بمه ذکمر نمیمسمت   
چون واق یت ماموس و روزمره ی زنمدگمی مما اسمت. در  
عو  آن سوی دیگر این وض یت  افشای حاوق نجموممی  
مدیران  امدت نجومی و اختدس همای صمنمدوق ذخمیمره  
ی فرهنگیان و ده ها قا  دیگر است که قدری نماچمیمز از  
آن می تواند به چنیمن حمجمممی از فمدکمت خمایمان دهمد.  

اعترا  اکپریتی که زیر بار چنین نابمرابمری و شمهمافمی  
دارد له می شود  طبمیم می تمریمن واکمنمش اسمت کمه بما  
محاکمه و دستگیری با ات امات موهوم و سماخمتمگمی رو  
به رو می شود. در این راستا اسمت کمه اخمیمرا  دو تمن از  
اعضای هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کمارگمران ایمران   
ج فر عظی  زاده رئیس اتحادیمه و شماخمور احسمانمی راد از  
اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شم مبمه  

سمال    ١١ ی اول دادگاه انادب ساوه هر کدام محمهموم بمه  
حبس شده اند  ه  چنین در حالی که تم مداد بسمیماری از  
ف الین کمارگمری و مم مامممان در زنمدان هسمتمنمد  عمامیمه  
اسماعیل عبدی و محمود ب مشمتمی نمیمز احمهماممی نماروا  

سمال از احمهمام    ١٦ صادر شده است. جالب اینجاست کمه  
صادر شده عایه هر کدام از فم مالمیمن کمارگمری یماد شمده  

ایمجماد  »)ج فر عظی  زاده و شاخور احسانی رادر به خماطمر  
صادر شده است  این در حالی است کمه   «تشهل کارگری 

طبق قانون داخای و ج انی هر کمارگمری حمق دارد بمدون  
دخالت کارفرما و دولت هر تشهای که مایل اسمت بسمازد  
و طبق قانون هر کسی در هر ماامی مانع ایمجماد تشمهمل  
توسط کارگران گردد مجرم شناخته ممی شمود. بمنمابمرایمن  

طبق قانون جاوگیری از ایجاد تشهل جرم بوده و محماکمممه  
کارگران به ات ام ایجاد تشهل جرم مضاعف است. احمهمام  
صادره عایه ف الین کارگری و م امان و غیره  آن هم  بمه  

  بمه وضموح نشمان ممی  «برجمام »خصوص ب د از توافاات  
دهد که این روند عدوه بر ارزان نگاه داشتن نیروی کمار و  
ارزان تر کردن آن  عزم برخامو  نگاه داشتن کمارگمران در  
برابر ت ر  به سفره مم میمشمت شمان را دارد. سمنمدیمهمای  
کارگری نااشان البرز قویا  ایمن احمهمام را ممحمهموم ممی  
کند و خواهان تجدید نظر و ل و فوری احهام صادره عامیمه  
ف الین کارگری است و از حمق تشمهمل بمرای کمارگمران   
زنان  دانشجویان و ... حمایت می کند. هم منمیمن ضمممن  
حمایت از برقراری و رشد تشهل های موجود کارگمری و  
م امی و خرستاران  از تمامی این اقشار دعموت بمه ایمجماد  
هر چه بیشتر تشهل همای خمود و سموق دادن آن هما بمه  
سمت سراسری و همبستگی ممی کمنمد. همیمچ نمیمرویمی  
کاراتر و بر اتر از اتحاد طبااتی نیست. سندیمهمای نماماشمان  

 ١٧٦٧ م ر    ٥٨ البرز  
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ص ور حکم زن انهای یویل الم ا بر 
علیه ف الین صنفی  دشم و نفرا 

عمومی را بر علیه وض یت موجود دامن 
 دواه  زد

ج فر عظی  زاده و شماخمور احسمانمی راد بمه جمرم تشمهمیمل  
اتحادیه آزاد کارگران ایران و مصاحبه و انمتمشمار مماماالتمی  
خیرامون وض یت مصیبت بار کارگران همر کمدام بمه یمازده  
سال زندان محهوم شدند. این حه  سنگمیمن در حمالمی در  
ش به اول دادگاه انادب ساوه بر عایه این دو عضمو همیمات  
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صادر شده است کمه آنمان  
می باید در دادگاه کیفری ساوه نیز به جرم تشویمش اذهمان  
عمومی و بر ه  زدن نظ  عمومی ممورد ممحماکمممه قمرار  
بگیرند و عدوه بر آن ج فر عظیم  زاده در حمال حماضمر بما  

دادگماه انمامدب    ١٧ حه  شش سال حبس از سوی ش مبمه  
زنمدان اویمن ممحمسموب ممیمشمود کمه    ٨ ت ران  زندانی بند  

بدنبال اعتصاب غذایی شصت و سه روزه در بیرون از زنمدان  
 بسر می برد. 

احهام طویمل المممدت زنمدان در حمالمی در طمول دو سمال  
گذشته  عایه طیف وسی ی از ف الین کارگری و جمنمبمش  
م امان صادر میشود که روزبروز بر عمق و دامنه ی فمامر  
و فدکت کارگران و م امان و دیگر مردم زحمتهش ایمران  
بممطممور فمماجمم ممه بمماری افممزوده مممیممشممود و از دیممگممر سممو  
اختدس ای میایماردی  و فسماد گسمتمرده در نم مادهمای  
دولتی از ارگان ای نظامی گرفته تا آموز  و خمرور  و  

  ١١ گستر  نابسامانمیم مای اجمتممماعمی از قمبمیمل وجمود  
میایون حاشیه نشین  میایون ا بیهار  تن فروشی گسمتمرده  
زنان  ده ا هزار کودت کار و خیابان  المهمامیمسم  و رواج  
گسمتممرده انمواع مممواد مممخممدر و دهمم ما ممم مضممل الیمنممحممل  
اجتماعی دیگر  ی  جمامم مه هشمتماد ممیمامیمونمی را در  

 آستانه  فروخاشی قرار داده است. 
م نای صدور این احهام در چنین شرایمطمی روشمن اسمت.  
واض  است که اینان به عنوان قدرت حاک  هیچ خماسمخمی  
به شرایط مصیبت بار موجود  جز گستر  سمرکموب و بمه  
زندان انداختن شریف ترین انسان ا ندارند. امما در ایمن سمو   
کارگران و م امان و دیگر توده های زحمتهش مردم ایمران  
با اعتراضات هر روزه خود در حال نمایش قمدرت خمویمش و  
خیشروی برای دستیابی به خواست ای بر حق شمان هسمتمنمد  
و صدور اینگونه احهام ذره ای نمتموانسمتمه اسمت ممنمویمات  
دولت تدبیر و امید سرمایه داران و قوه قضائیه را بمرای بمه  

 تمهین واداشتن آنان متحاق بهند. 
همین چند روز خیش بود که م امان با انتخماب اسممماعمیمل  
عبدی  محمود بم مشمتمی  رسمول بمداقمی و عمامی اکمبمر  
باغانی به عنوان مسئولین کانون  صنفی م امان  اعتممماد  
باالی خمود را بمه ایمن انسمانم مای بمزرگ کمه بمه زعم   
ن ادهای امنیتی و قوه قضائیه خطری برای امنیمت ممامی  

 کشور محسوب می شوند  به نمایش گذاشتند. 
م اوم شد  این انسان ا و دیگر فم مالمیمن صمنمفمی جمنمبمش  
کارگری و م امان از ج فر عظی  زاده و شماخمور احسمانمی  
راد تما ممحمممود صمالمحمی  داوود رضموی  نمیم  نم اد   
ب اولی  عای نجاتی  ابراهی  مددی  رضا ش ابمی  بم منمام  
ابراهی  زاده و ده ا ف ال صنفی شناختمه شمده و شمنماخمتمه  

نشده ی دیگر  نه ت دیدی بر عایه امنیمت کشمور  بمامهمه  
ت دیدی بر عایه دزدان و غارتگران و خیام آوران اممنمیمت و  
س ادت و ب روزی برای کارگران و م اممان و دیمگمر تموده  

 های زحمتهش مردم ایران هستند. 
خرونده ف الیت ای ج فر عظی  زاده و شاخور احسانمی راد در  
برابر چشمان کارگران و همه افمهمار عممموممی در سمطم   
کشور و در سط  ج انی قرار دارد. آنان نمممایمنمده همای خمر  
شور و ساز  نماخمذیمر و ممورد اعمتممماد مما کمارگمران در  
اتحادیه آزاد و فمریماد عمدالمتمخمواهمی و خشم  فمرو خمورده  
میایون ا کارگری هستند که از شمال تا جنوب و شمرق و  
غرب کشور  کمرشان در زیر فار و فمدکمت در حمال خمرد  

 شدن است. 
ج فر عظی  زاده و شماخمور احسمانمی راد نمه سمدح بمدسمت  
گرفته اند  نه باع  تجم ات خیمابمانمی ممنمجمر بمه آسمیمب  
برای کسی شده اند  نه میایاردها ممیمامیمارد غمارت کمرده  
اند  نه استپمار کرده اند  نه وام بانهمی دارنمد کمه عمودت  
نهرده باشند  نه کاخ ا  از طریق رانت و اخمتمدس سماخمتمه  
اند  نه مرزها را به خطر افمهمنمده انمد  نمه وارد بمازیم مای  
سیاسی شده اند  نه سر سپرده قدرتی هستند  و نمه حمتمی  
کوخی در این مماهت زرخیز برای همممسمر و فمرزنمدانشمان  
م یا کرده اند. آنان فاط  ا  ستیز و نمممایمنمده ای سماز   
ناخذیر برای احااق حق ما کارگران از طریق ایمجماد تشمهمل  
کارگری و ف الیت ای صنفی بوده اند و فاط به ایمن جمرم  
هر کدام به یازده سال زندان و تا بدینجا جم مفمر عمظمیم  زاده  

 سال زندان محهوم شده است.   ١٥ مجموعا به  
صدور چمنمیمن احمهمام  مالمممانمه ای  اگمر چمه در درون  
ن ادهای امنیتی و قضائی در کمممال آراممش و سمهموت  
صورت میگیرد اما در این سو در جام ه ای کمه در تمب  
فار و فدکت و عصمیمان ممیمسموزد ایمن احمهمام و تمداوم  

سیاست سرکوب موجب افزایش خش  و نمفمرت ممیمامیمونم ما  
کارگر و م ا  و انسمان زحمممتمهمش از وضم میمت مموجمود  
خواهد شد و بی تردید بر ضریب احمتمممال وقموع تمدطمممات  

 شدید اجتماعی خواهد افزود. 
 ١٧٦٧ م ر ماه    ٥٦  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
سن یکای کارگران قرکت واح  تهران: 
حکم زن ان دو ف ال کارگری قاپور 

احسانی راد و ج فر عظیم زاده را محکو  
 میکنیم

طبق این احهام بدوی  این دو فم مال کمارگمری بمه دلمیمل  
ف الیت صنفی هر ی  به تحمل یازده سال زندان ممحمهموم  
شده اند. ایمنمگمونمه احمهمام نمامم ابمتمدایمی تمریمن حماموق  
کارگری و بطور مشخص کایه مااوله نامه های بنمیمادیمن  
سازمان ج انمی کمار ممی بماشمنمد کمه دولمت جممم موری  
اسدمی ایران هر ساله در مجامع بین المممامامی ادعما دارد  
که آن ا را مراعات می نماید. این در حالی است کمه همر  
کارگری در ایران می داند که هیچ ی  از مااوله نماممه  
های بین الماای مربوم به ابتدایی ترین حماموق کمارگمری  
از جماه حق تشهل و آزادی انجممن تموسمط وزارت کمار و  
مجموعه دستگاهم مای اممنمیمتمی کشمور ممراعمات نمممی  
گردند و ف الین کارگری به انحای مخمتمامف در مم مر   

 ت ایب  اذیت و آزار  اخراج و زندان قرار دارند. 
سندیهای کارگران شمرکمت واحمد اتموبموسمرانمی تم مران و  
حومه ضمن محهومیت احهام صادره عامیمه نماممبمردگمان   
خواهان آزادی بی قید وشمرم همممه کمارگمران و فم مالمیمن  

 کارگری می باشد. 
سندیهای کارگران شمرکمت واحمد اتموبموسمرانمی تم مران و  

 م ر ماه   ٥٨ حومه  
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 بین المللی
کارگران م  ن در اعماو  -بلغارستان 

 زمین اعتصاب کردن 
بیش از صد کارگر م دن در با ارستان به نشانه اعمتمرا    
از تحویل شیفت کاری امتناع کردند و در اعممماق زممیمن  

اکمتمبمر   ١١ اعتصاب کردند. از قرار م اوم  از روزسه شمنمبمه 
این کارگران برای جاوگیری از تم مطمیمامی مم مدن بمابمیمنمو  
ودراعترا  به عدم خرداخت چ مارمماه دسمتمممزد  دسمت بمه  

ممتمری زممیمن زدنمد. ایمن  ٧٦٦ ساعته درعممق  ٩٦ اعتصاب 
اکتبر  بدنبال وعده عمدم تم مطمیمامی    ١٧ کارگران خنج شنبه  

 م دن وخرداخت م وقات به اعتصابشان خاتمه دادند. 
 

هش ار درباره افزایش  -سازمان ملل 
 جم یت 'فقیران مطلو' در جهان

سازمان خواربار ج انی )فائمور وابسمتمه بمه سمازممان ممامل  
سمال    ١٧ تموانمد تما    گوید ت ییرات اقامیمممی ممی   متحد می 

میایون نفر به جم یت  فایران مطاق  در جم مان    ١٥٥ دیگر   
دیمدگمان    اضافه کند. به گفته این سمازممان بمیمشمتمر آسمیمب 

احتمالی  ساکنان مناطق جنوبی آسیما و آفمریماما خمواهمنمد  
بود. این سازمان در گزار  ساالنه خود هشمدار داده اسمت  
که در شدیدترین حالت ممهن  ت ییرات اقایممی جموامم می  
را هد  قرار خواهد داد که برای گذراندن زندگی ممتمهمی  
بر کشاورزی و زراعت هستند که در نتمیمجمه آن  نمااممنمی  
غذایی  به سایر مناطق ج ان نیز گستمر  خمواهمد یمافمت.  
رئیس سازمان خواربار ج انی گفته اسمت  شمهمی نمیمسمت  
که ت ییرات اقایمی امنیت غمذایمی را تمحمت تماکمیمر قمرار  
خواهد داد.  صن ت کشاورزی قربانی تم میمیمرات اقمامیمممی  
هست و سیل و خشهسمالمی بماعم  از بمیمن رفمتمن حمجم   

 شود.    عظیمی از محصوالت کشاورزی در ج ان می 
 

کشته ق ن چهارده عضو یک  -سوریه 
 دانواده در بمباران حلب

گروهی از امدادگران داوطاب موسوم بمه  کمده سمفمیمدهما   
اند که در جریان بمباران شرق حاب کمه تمحمت    گزار  کرده 

نفر از اعضای ی  خمانمواده از    ١٠ کنترل شورشیان است   
انمد. یمهمی از    جماه هشت کودت و دو زن  کشمتمه شمده 

ساکنان حاب  در شمال سوریه گفته است که این شم مر در  
ساعت گذشته همد  بمممبماران سمنمگمیمن بموده و    ٥٠ طی  

اند کمه زممیمن لمرزیمده اسمت.   انفجارها به حدی م یب بوده 
فدریها موگرینی  رئیس سیاست خمارجمی اتمحمادیمه اروخما  

ها عایه دولمت سموریمه   گفته است که احتمال افزایش تحری  
وجود دارد. خان  موگرینی که در نشمسمت وزرای خمارجمه  

کمرد  بما ایمن    اتحادیه اروخا در لوکزامبورگ صحمبمت ممی 
ها عایه روسیه  حامیان بشار اسمد  در    حال گفت که تحری  

گمویمنمد کمه   برنامه کار نیست. مداف ان مدنی سوریه ممی 
این خانواده امروز دوشنبه در اکر اصمابمت مموشم  روسمی  
در محاه المرجه کشته شدند. این گروه هممم منمیمن گمفمتمه  

غیر نظامی بمر اکمر بمممبماران    ٥٧ است که روز یهشنبه نیز  
ی  ساختمان مسهمونمی در ممحمامه الماماطمرجمی کشمتمه  

سمالمه    ١٥ شدند. امدادگران با استفاده از جمرکمفمیمل خسمری  
های ساختمان گمیمر کمرده بمود را   که خاهایش در زیر خرابه 

بیرون کشیدند. سازمان های امدادرسانی می گویمنمد کمه  
ساعته نیاز است تا تدارکمات اولمیمه    ٥٥ فورا به آتش بسی  

به نواحی ویران شده در شرق حاب که در کنترل شمورشمیمان  
  ٥٥٧ است برسد و غیرنظامیان فرصت خروج خمیمدا کمنمنمد.  

هزار نفر در این ناحیه گرفتار شده اند. آمریهما و بمریمتمانمیما  
به دولت های روسمیمه و سموریمه هشمدار داده انمد کمه در  
صورت ادامه بمباران حامب تمحمریم  همای تمازه اقمتمصمادی  

 اعمال خواهد شد. 
 

قرکت دودرو سازی پژو  -  فرانسه
 ٥سیتروئن در ت ارک بیکار سازی ح ود 

 هزار کارگر
گروه خودروسازی خ و سیتروئن در چ ارچوب اجمرای طمرح  
باالبردن  رفیت رقابتی کمپانی  ت دیل نمیمروی کمار خمود  

هزار خست را در دسمتمور کمار قمرار داده    ٥ تا رق  بیش از  
بمه    ٥٦١٥ است. در این برنامه حذ  مشاغل کمه از سمال  

نمفمر بصمورت    ٥٧ مرحاه اجمرا درممی آیمد یم  همزار و  
 داوطابانه  خست خود را ترت می کنند. استخدام ممجمدد  

نفر نیز به ممرخصمی    ٦٨٧ برای این خست ا انجام نمی شود.  
  ٥ های خیش از بازنشستگمی ممی رونمد. عمامیمرغم  رشمد  

درصدی فرو  گروه خ و سیتروئن در اروخا در شمش مماهمه  
این برنامه حذ  مشاغل تدوین شمده اسمت.    ٥٦١٩ اول سال  

تما کمنمون    ٥٦١٧ این گروه خودروسازی فرانسوی از سمال  
 هزار نفر از نیروی کار خود را حذ  کرده است.   ١٥ حدود  

 
 
 

وض یت اردوگاه  -الملل  سازمان عفو بین
 نائورو برای پناهجویان 'قکنجه' است

ترین گزار  خود با انمتماماد از      المال در تازه   سازمان عفو بین 
های م اجرخذیری دولت استمرالمیما  شمرایمط اردوگماه    سیاست 

نائورو برای خناهجویان را  شهنجه  تموصمیمف کمرده اسمت.  
این سازمان در گزار  خود با اشاره به این اردوگاه  رفمتمار  
با خناهجویان را  مسامحه و قساوت سیستماتیم   خموانمده  

و گفته است که بسیاری از از خناهجویان برای رهمایمی از  
شرایط  شبه زندان  مجبور به خودکشی می شوند. نمائمورو  

  ٥١ ی  جزیره کوچ  در میان اقیانوس آرام اسمت کمه  
کیاومتر مربع مساحت و کمی بیش از هزار نمفمر جممم میمت  
دارد. این اردوگاه به منظور اسهان خناهجویمان در خمارج از  
سرزمین اصای ایجاد شده است و بگفمتمه دولمت اسمتمرالمیما   

خناهجو در آنجا نگ مداری ممیمشمونمد. سمازممان    ٠٦٦ حدود  
خناهجو در این جمزیمره    ٩٦ گوید که حدود    المال می   عفو بین 

انمد    برای فرار از شرایط موجود یا اقدام به خمودکشمی کمرده 
انمد.  آنما نمیمسمتمات     یا در صدد آسیب رساندن به خود بموده 

گوید  من با کمودکمان    المال می   یهی از مسئوالن عفو بین 
ساله بودند مدقات کردم کمه    ٦ ک  سن و سالی که حتی  

اقدام به خودکشی کرده بودند و خیای راحمت دربماره خمایمان  
 کردند.    دادن به زندگی خود صحبت می 
المممامل بما عمنموان  جمزیمره    گزار  اخیر سازممان عمفمو بمیمن 

ناامیدی  منتشر شده و حاصل تحایق و کسمب اطمدعمات  
 میدانی در جزیره نائورو است. 

 
راهپیمایی پناهجویان و اهالی  –یونان 

 لسبوس در اعتراض به اتحادی  اروپا 
خناهجویان در جزیر  لسبوس روز سه شنمبمه در اعمتمرا  بمه  
وض یت خود راهپیمممایمی کمردنمد. تم مدادی از شم مرونمدان  
لسبوس نیز خناهجویان را در این تمظماهمرات همممراهمی ممی  
کمردنمد. بمیممش از همزار خممنماهمجموی اهممل سموریمه  عممراق   
اف انستان و ساکنان این جزیر  در این راهمپمیمممایمی شمرکمت  
داشتند. خناهجویان در یونان خس از تموافمق اتمحمادیم  اروخما و  
ترکیه اجاز  ترت مرزهمای ایمن کشمور را نمدارنمد و قمرار  
است به ترکیه بازگردانده شوند. این توافمق در مماه ممارس  
به امضا رسیده و م اجرانی که خس از بمیمسمتم  ممارس بمه  
این جزیره وارد شوند شامل این توافق می شمونمد. تماکمنمون  

خناهجو به ترکیه بمازگمردانمده شمده انمد و دسمت کم     ٧٦٦ 
م اجر دیگر در اردوگاه ای این جمزیمره در انمتمظمار    ٩٦٦٦ 

 بسر می برند. 
 
 
 
 


