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 کاظم نیکخواه 
اصالحیه قانون کار: هم تعرض و هم 

 وحشت ازکارگران

 WFTUشریک جرمی 

 یاشار سهندی

بعضی خبرهاا هسات کاه انساان  
نمیداند بانانادد گاا گارگاه کاناد   
عصباانای شاود گاا رگازا ا  از  
کنارش بگذرد  خاصا اه هاا     
 ا  می مانی که گاعانای  اه   
"هفدهمین کنگاره کانافادراسایاون  
جااایاااانااای کاااارگاااران جااایاااان  

(W.F.T.U)   در شاایاار بااناادری
د ربان در کشور آفرگقای جنوبای  
برگزار شده" خوب تا اگنجاا گا   
خبر معمولی است اماا در اداماه  
" خبرگزاری ح ومتی اگزنا خابار  
داده است که عزیرضا ماجاجاوب  
به عنوان ناگب رئیا  فادراسایاون  

هاای کاارگاری    جیانی اتاجاادگاه 
(WFTU)     انتناب شاده اسات
المزال خااناه کاارگار    " معا ن بین 

اگن انتناب را به کارگران جایاان  
النصوص کارگران شرگا       عزی 

اگااران تااباارگاا " گاافااتااه  جااناااب  

ای ناامای اسات    معا ن که حمازه 
تاکید کردند :" ... ماجاباوبایات  

هاای    مججوب در بایان اتاجاادگاه 
جیانی  دفاع از حقاو  کاارگاران  
  آشناگی با حقو  بنایاادگان کاار  

 است."    سبب اگن انتناب شده 
 

ظاااهاارا شاارکاات کاانااناادگااان در  
ر حشان خابار   (WFTU)کنگره  

ندارد که مججوب آشانااگای اش  
با "حقو  بنیادگن کار" را باه  اه  
قیمتی بدست آ رده است. قازاو    
قمو فعالین کارگاری   رهاباری  
 ااقاوکشاان عازاایاه کاارگاران    
تااصش درتصااوگااب قااواناایاان ضااد  
کاااارگاااری  عضاااو  اااابااات در   
مااجاازاا  شااورای اسااصماای کااه  
همین ر زها در تصشند تاه مااناده  

 حقی که در گوشه های از  
 

 در حاشیه اخبار کارگری
حلقه  های تعرضی تر و گسترده مبارزات  

 کارگری
 نسان نودینیان

 ١١صفحه 

 حمید تقوایی
 به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!

 شهال دانشفر
 میلیاردی ٠١١١مافیای اقتصادی صندوق "ذخیره فرهنگیان" و دزدی 

 بررسی پرونده شالق زدن بر کارگران معدن طالی آق دره، در مجلس

 نکته اصلی
 اثرات و تبعات گسترش "فعالیتهای اقتصادی" سپاه

 ٠صفحه محمد شکوهی                       

بزجاظ کمای   حضاور در اعاتاراضااب ر  باه جازاو      ٩٩ آبان    ٠١      ٩ تجمو اعتراضی کارگران در ر زهای   
آبان( نزدگا  باه د  هازار نافار شارکات    ٠١      ٩ است. در تجمو کارگران منابراب در مقابل مجز  اسصمی) 

 داشتند.  
نافار از    ٩١١ آباان(  بایاش از    ٠١ در تجمو اعتراضی کارکنان آزماگشگاهیای بالینی مقابل  زارب بیداشات) 

شاوناد     کارکنان آزماگشگاهیا از بیمارستانیای کشور که با عنوان جامعه آزماگشگاهیان کشاور شانااخاتاه مای 
 شرکت داشتند. 

ماقاابال دفاتار نایااد  انافای اگان    «رگنگ مشید »نفر از کارگران    ٠١١ آبان بیش از    ٠١ در تجمو اعتراضی  
 کارخانه خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند. 

میر ماه( مقابل سااخاتاماان فارمااناداری    ٠١ نفر از کارگر شاغل در پر ژه سد  م شیر گچساران)د شنبه    ٠١١ 
 اند.   گچساران  در اعتراض به پرداخت ن ردن حقو    مزاگا مقابل ساختمان فرمانداری گچساران تجمو کرده 

آبان ماه( در اعتراض به پاگین بودن بودن میزان دستمزد خاود  ماقاابال    ٩ ده ها نفر از  کارگران هواپیماگی هما ) 
 ساختمان  زارب راه   شیرسازی در تیران تجمو کردند. کارگران خواهان افزاگش حقو    دستمزدهاگشان شدند.  
حزقه های تعرضی   توده ای  اعتراض کارگران   کارمندان در اش ال کانا ارب طارح  ماتاالابااب آنایاا    
حضور توده ای   گسترده آنیا قابل توجه شده است. اعتراضاب رنگین شده  پصکارد   بنرهاا در دسات تاجاماو  

 کنندگان با برجستگی باالگی تجمو   اعتراض را ش وهمند کرده است. 
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تجريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

 مسئوليت متالب با نويسندگان آنیاست.  
در  مقاالب در کارگر کمونيست لز ما به معني 

 تائيد مضمون آنیا از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ٤ از صفحه        
قانون کار کذاگای حا اومات باه  
جا مانده اسات را از اگان قااناون  
بزداگند تا به  مذا  کار آفارگاناان  
ماجااتاار  سااود آ ری شاایاارگاان تاار  
شود    نیز فعاالایات شادگاد نا اد  
پاارسااتااانااه عاازاایااه کااارگااران ا  
فغانستانی. اگشان آنقدر بای پار ا  
شاادنااد کااه در ر ز ا ل مااه ر ز  
همباساتاگای جایاانای کاارگاران  
شعار عزیه اگان باناش از طاباقاه  
کارگر اگران بزند کاردناد   هاماه  
اگااناایااا ظاااهاارا شااده در قااامااو   

WFTU   شده  "دفااع از حاقاو
کااارگااران". مااجااجااوب نااماااگاانااده  
ح ومتی است که همایان ر زهاا  
گاا اای از فااعااالاایاان کااارگااری  

) رضا شیابای( باا  جاود اتاماا   
د ران زنادان در  بایاش از گا   
سال پیش به زندان فراخاوناده شاده  
تااا د ره مااجاا ااوماایاات اش را  
بگذراند  ماجاجاوب ساناناگاوی  
حاکمیتی است کاه کاارگار در  
بند  نان تجت فشار   آزار اذگات  
قرار میدهند که در زنادان جااناش  
از دست میدهد ) افشین اساانازاو  
  شااااهاااری زماااانااای(   اگااان  
ح ومیت است فعالین کاارگاری  
را فقط به جر  اگانا اه خااماوش  
نیستند به زندانیای طوگل الامادب  
در بدترگن شراگط مج و  می اناد  
  در زندان آنایاا را ماورد ضارب  
 شتم قرار میادهاد مااناناد بایاناا   
ابراهیم زاده. فعالین سانادگا ااگای  
را باه جار  هامایان فاعاالایات بااه  
زندانیای طوگل الامادب ماجا او   
می ند   فدارسیونی کاه ظااهارا  
هدفش " ارتاقااس ساتاد زنادگای  
کارگران در تما  جیان   کاما   
باااه تشااا ااال کاااارگاااران در  
کشورهای در حال توسعه " اسات  
خاایاازاای راحاات گاا اای از دساات  
اندرکاران ا زی قتل   جنااگات    
ستم اری عزیه کاارگاران را باه  
ناگب رئیسی خود اناتانااب کارده  

 است. 
 

ظاهرا امر آقای ماجاجاوب آناقادر  
"ضد امپرگالیست" آنیم باناصاوص  
از نااوع "جاایاااناای" آن اساات کااه  
افتنار گافتند نااگاب رئایا  اگان  
فدراسیون شود. ظاهرا ماجاجاوب  
در نوبت سننرانی اش تا توانستاه  
از "استعمار   امپرگالیسم جیاانای"  
گفته است کاه دل نامااگانادگاان  
دگااگاار کشااورهااا را باارده اساات.  
باانااصااوص آنااجااا کااه اشاااره  
مااایااا اااناااد:" مساااتااا اااباااران    
جیاننواران زمانی پیر ز خاواهاناد  
شد کاه اساتاراماارگاران دسات    
پای مبارزان   فعاالن اجتامااعای  
اااااا فاااااقااااار بساااااتاااااه   را ب

باشند  ....استرماار ناو امار ز باا  
رسانی به کشاورهاای    عنوان گاری 

نیافته  نان قصاد   نایات    توسعه 
سوس خود را کاد پایاو   پانایاان  

ای باه    کرده که در عمل  نتایاجاه 
هاای اقاتاصاادی    ا صح کاما  

هاا     ورب گارفاتاه  از ساوی آن 
 یزی جز به بندگی   باردگای  

هاای فاقایاار نابااوده    کشایادن تاوده 
است." خوب اگان در  را آقاای  
مججوب خوب بزد است  اون باه  
عاانااوان گاا اای از کااارگاازارن  
ح ومت ضد کارگری جمیاوری  
اسصمی در هماه اگان ساالایاا تاا  
توانسته قوانینی   تو ایاه هاای  
همان "امپرگالیسم جیاننوار" را باه  
اجرا گذاشتند که فقر عمیقای را  
به کل جامعاه تاجامایال کاردناد.  
حقو  هشاتاصاد هازار تاوماان در  
مقابل سه   نیم میزیون خط فاقار  
تنیا گ ی از خاوش رقصایایاای   
اگن ح ومت برای سرمااگاه اسات  
تا شاگد ماجاباوب دل باورژ ازی  

 شود.  
جناب مججوب باه عاناوان گا   
"خااد  حسایاان" باه ماااناناد آگاااب  
اعظا  در مزخرف گوگی تا آناجاا  
پیش رفاتاه اسات کاه در دفاتار  

گادبود زندان دادگاه قانون اساسای  
کشور آفرگاقاای جاناوبای مارقاو   
فرمودند: "گاانادی   ماانادال باا  
شناخت از اماا  حسایان )ع( باه  
اهداف خود رسیدند" بعید نایاسات  
اگشااان حاارف "ع" را درشاات تاار  
نوشته باشناد تاا  شااگاد باازدگاد  
کننده باعادی از خاوانادن آن هام  
 وابی برده بااشاد   خادا را  اه  
دگدگد با بایاان آن شاد گا ای از  
"عاشقان حسین"  هماناگاوناه کاه  
به ر اگات ساردساتاه  ااقاوکشاان  
حسایاانای  گااناادی گاا  جااای  
گفته " اگر هاناد ساتاان باناواهاد  
پیر ز شود  باگد از سارمشاا اماا   
حساایاان عاازاایااه السااص  پاایاار ی  

 کند")  (  

 
اگر  د سال پیش بود  نه حاتای  

ساال پایاش باود    ٠١ کمتار اگار  
میگفتیم که نامااگانادگاان دگاگار  
کشورها از همه جا بی خابارناد    
نمی دانناد  اه بار سارکاارگاران  
اگااران ماای آگااد  لاای بااا  جااود  
ابزارهای ارتباطی امار ز حاداقال  
باگد شنیده باشند که در اگن اگاران  
کارگر را باه جار  طازاب حاقاو   
شص  زده اند. باگد شنیاده بااشاناد  
که  ند تن از فعالین کاارگاری  
در زندان هستند   بقیه هام تاجات  
آزار   تااعااقاایااب هسااتاانااد.   گااا  
فعالین کارگاری باه گا  جار   
) دفاع از حقو  کارگران(  اناد  
بار مجاکمه شده   هر بار بنااطار  
همان جر  ح م زندانایاای طاوگال  
المدب گرفته است. اگر نشنیدناد  
که باگد گا  فا اری باه حاال  
خود با اناناد کاه کاجاای کاار  
هستند    اگر شنیده اند   باز باه  
کساای کااه در تااعااقاایااب   آزار  
کارگران نقش اساسی دارد اجاازه  
حضور در جمو شان را میدهناد    
از آن بدتر به مقامی انتنااب اش  
می نند دگگر خود شارگا  جار   

 هستند.  

روحشان خبر ندارد که محجوب آشنایی اش با "حقوق بنیادین کار" را به چه قیمممتمی بمدسمت  (WFTU)ظاهرا شرکت کنندگان در کنگره 
آورده است. قلع و قمع فعالین کارگری ، رهبری چاقوکشان علیه کارگران ، تالش درتصویب قوانین ضد کارگری، عضمو ثمابمت در ممجملمس 
شورای اسالمی که همین روزها در تالشند ته مانده حقی که در گوشه های از قانون کار کذایی حکومت به جا مانده است را از ایمن قمانمون 
بزدایند تا به مذاق کار آفرینان محترم سود آوری شیرین تر شود، و نیز فعالیت شدید نژاد پرستانه علیه کارگران افغانستمانمی. . ایشمان 
آنقدر بی پروا شدند که در روز اول مه روز همبستگی جهانی کارگران شعار علیه این بخش از طبقه کارگر ایران بلند کردند و همه ایمنمهما 

شده  "دفاع از حقوق کارگران". محجوب نماینده حکومتی است که همین روزها یمکمی از فمعمالمیمن کمارگمری WFTUظاهرا شده در قاموس 
) رضا شهابی( با وجود اتمام دوران زندان در بیش از یک سال پیش به زندان فراخونده شده تا دوره محکومیت اش را بمگمذرانمد! ممحمجموب 
سخنگوی حاکمیتی است که کارگر در بند چنان تحت فشار و آزار اذیت قرار میدهند که در زندان جانش از دست میدهد ) افشین اسمانملمو و 

 شاهرخ زمانی( 
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"با تما  توان   متاجاداناه عازایاه  
کاازاایااه پاار نااده سااازی هااای  
امنیتی   اح ا   اادره عازایاه  
جعفر عظیم زاده  شاپور احسانای  
راد   اسماعیل عبدی   آزادی  
فوری   بی قید   شار  هاماه  
فااعااالاایاان کااه بااا پاار نااده هااای  
امنیتی در زنادان هساتاناد مای  

 اگستیم." 
انجمن  نفی کاارگاران بار     

 فززکار کرمانشاه 
پاسخ مربات    فاعاال باه اگان  
فراخوان گ  ضار رب مابار     
 ظیفه فاوری هاماه نایاادهاا    
فااعااالاایاان جااناابااش کااارگااران    
معازاماان اسات. باا اساتانااد باه  
اتایاااماااب باای پااگااه   پااو     
رسوای"اجتماع   تبانی به قصاد  
اقدا  عازایاه امانایات کشاور"    
"تبزیغ عزیه نظا "   "تاوهایان باه  
رهاابااری"   پاار نااده سااازگاایااای  
امنیتی از همایان قابایال تاعاداد  
زگااادی از فااعااالاایاان جااناابااش  
کارگری   معزمان   هماچانایان  
دگگر جنبشیای حا طزباناه هام  
اکنون در زندان به سر مایابارناد.  
لغو اتیاماب امنیتی ا لیان گاا   
برای آزادی زندانیان سایااسای    
هاامااه فااعااالاایاان جااناابااشاایااای  
اعتراضای    گا  پایاشار ی  
میمی در دفاع از آزادی بیان    
تش ل   اعتاصااب   اعاتاراض  

 است.  
در ر ز جیانی کارگار امساال     

جعفر عاظایام زاده دبایار هایااب  
مدگره اتجادگاه آزاد کاارگاران    
اسماعیل عابادی دبایار کااناون  
 نفی معزمان با انتشار بایاانایاه  

مشترکی خواستیاای پااگاه ای  
کارگاران   ماعازاماان را اعاص   
کردند که گ ای از مایاماتارگان  
آناایااا خااواساات حااذف اتاایاااماااب  
امنیتی از پر نده فعالین جاناباش  
کارگری   ماعازاماان باود. اگان  
باایاااناایااه مااورد حااماااگاات  ساایااو  
زندانیان سیاسی   فعالیان هاماه  
جناباشایاای اعاتاراضای   حاا  
طزبانه قرار گرفت.  بیانیه اخایار  
انجمن  نفی کاارگاران بار     
فاازاازکااار کاارمااانشاااه ناایااز گااا   
دگگری در اداماه اگان حارکات  

مایارمااه      ٠١ است. اخایارا  در  
ساال    ١ دادگاه تجدگد نظر ح ام  

زندان اسماعیل عبدی را ماورد  
تائید قرار داد   گ  هفته باعاد  
جااعاافاار عااظاایاام زاده   شاااپااور  
احسانی راد از اعضااس هایائات  
مدگره اتجادگه آزاد کارگران نایاز  
هار گا  باه گاازده ساال زنادان  
مج و  شدناد. بایاانایاه اناجامان  
 نفی کارگران بر    فزز کاار  
کرمانشاه در اعاتاراض باه اگان  

 اح ا  منتشر شده است.  
دستگیری   باازداشات فاعاالایان  
جنبش کارگاری   ماعازاماان    
دگگر جنبشیای حا طازابااناه    
پر نده سازگیای امنیاتای عازایاه  
آنان امر تازه ای نایاسات. آناچاه  
تازه است جنبشی اسات کاه از  
ر ز کارگر امساال عازایاه  اگان  
پر نده سازگیا   ماجا اومایاتایاا  
آغاز شده است. در بیانیه کااناون  
 نفی معزمان به مناسابات ر ز  
جیانی معزم نیز خاواسات حاذف  
اتیاماب امنیتی بار دگگر اعاص   
شد   اکاناون اناجامان  انافای  

کااارگااران باار    فاازااز کااار  
کرمانشاه نایاز بار اگان خاواسات  
تاکید میا اناد. اگان جاناباشای  
اساات عاازاایااه دسااتااگاایااری    
مااجاا ااوماایاات هاامااه فااعااالاایاان  
جنبشیای  نفی   سایااسای    
مدنی   تاعارضای اسات عازایاه  
"اماانااایاات" ساارمااااگااه داران    
مفتنوران حاکم. هم در بایاانایاه  

عابادی در ا ل ماه  -عظیم زاده  
امسال   هم در بایاانایاه کااناون  
 نفی معزمان در ر ز جایاانای  
معزم بر اگن ن اتاه تااکایاد شاده  
است که منظور ح اوماتای هاا  
از "نظم   امانایات جااماعاه" در  
 اقاو ناظاام   اماناایات غاارب    
 پا لی اسات کاه بار جااماعاه  
تجمیل کرده اناد. بایاانایاه اخایار  
انجمن  نفی کاارگاران بار     

فززکار کرمانشاه نیز بار هامایان  
ن ته تاکید مایا اناد: "کاافای  
است به دالگل   مصادگقای کاه  
دستگاه های قضائی با استانااد  
باه آناایااا عاازاایااه اگان رهاابااران    
فعالین جنبش کاارگاری پار ناده  
های امنیاتای تشا ایال داده    
اح ا  سنگین زندان  ادرناماوده  
انااد  اناادکاای تااوجااه شااود تااا  
معنای امنیت مزای  اخاصل در  
ناظام   تاباازایاغ عازاایاه ناظاا  را  
درگافت. به  راحت گفاتاه شاده  
است که خواستن زندگای قاابال  
تجمل  آراماش   آسااگاش  حاا  
برخورداری از آموزش   تجصیال  
توسط اکارارگات مارد  کاارگار   
معزم  بی ار   بقیه مازدباگایاران  
امنیت  احباان سارمااگاه هاا    
همچنایان عاده ای کاه پار ناده  

هاااای  اااپاااا لشاااان از  ااار ب  
عمومی سالیاست بااز اسات را  

 به ختر می اندازد." 
جنبش عزایاه پار ناده ساازگایاای  
امنیتی در  اقو جنبشای عازایاه  
"نظم   امنیت" سرماگه   غاارب  
   اپاا ل  ااحاباان سارمااگاه    
د لاات اسااصماای آناایاااساات. اگاان  
تاکید دگگری است بر اهمیت    
جاگگاه مبارزه فعال   ماتاجاداناه   
برای "آزادی فوری   بی قید    
شر  همه فعالین که باا پار ناده  
های امنیتی در زندان هستاناد".   
بااا تاامااا  تااوان بااه اگاان ماابااارزه  

 بپیوندگم.  
 
   

 حمید تقوایی
 به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!
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 ٩از صفحه  

 ١صفحه   

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 

 شهال دانشفر
 

 میلیاردی ٠١١١مافیای اقتصادی صندوق "ذخیره فرهنگیان" و دزدی 

مااایااازااایااااردی از    ٠١١١ دزدی  
 ند   ذخیره فرهاناگایاان  ناماوناه  
دگااگااری از دزدی    ااپااا ل در  
باناش هاای ماناتازا  د لاتای    
مااقاااماااب مساائااول در جااماایااوری  
اسااصماای اساات. انااد خااتااه هااای  
کارگران در تامیان اجاتامااعای را  
مرتضوی   باندش باال کشیادناد    
اند خته های معزمان را  ماقاامااب  
مسااائاااول در " اااناااد   ذخااایاااره  
فرهنگایاان"    اگان داساتاان رانات  
خواری   دزدی حاکمیت مشاتای  
جناگتا اار بار گارده کال جااماعاه  

 است.  
 ند   ذخیره فرهنگیاان  اگاوناه  
ش ل گرفت    ماجرا از  ه قارار  
است. ن اتی است که منتصر باه  

 آن میپرداز . 
بنا به گزارشاب د لتی ا اخار ساال  

تااجاات عاانااوان "ارتااقاااس    ٠١٣١ 
معیشتی   رفاه فرهنگیان"  باجا   
اگجاد ماوساساه   اناد   ذخایاره  

خارداد    ٣ فرهنگیان طرح شد   در  
اگن  ند   تش یل   به  ابات    ٣٠ 

رسید.  بر اسا  آخرگن آماار ارائاه  
شده از سوی مدگر عامل  اناد    

   ٩٩ ذخیره فرهاناگایاان در مارداد  
هزار نفر از فارهاناگایاان    ٩٠١ تعداد  

كشور عضو اگن  ناد   هساتاناد.  
اگن درحاالایاسات کاه تاعادادی از  
فرهنگیان بازنشاساتاه نایاز در اگان  

  ند   عضوگت دارند.  
  ١١ طبا گزارشاب بنا بار تاباصاره  

قانون بارنااماه د   تاوساعاه  زارب  
آموزش   پر رش فرهنگیان شااغال  
عصقمند به عضوگت اگن ماوساساه  

در اد از    ٩ درآمده   ماهااناه تاا  
حقو    مزاگای آنان کسار شاده    
به موسسه  ارگاز مایاشاود. ضامان  

اگن ه د لت نیز ما ازا  شاده باود  
که معادل اگن مبزغ را در باودجاه  
سالیانه خود مناظاور   باه حسااب  
موسسه  ارگز کند.   بااز باناا بار  
آخرگن آماار ماقاامااب مسائاول آن  

میزیارد تومان تاوساط    ٠٩ ماهیانه  
فرهنگیان عضو  ناد   پاول  ارد  
آن میشود  باا اگان امایاد کاه در  
هنگا  بازنشستاگای باه دردی از  

 دردهاگشان جواب دهد. 
  ٩١ جالب اگنجاست که  در ساال  

با اعص  اگن ه تمامی فارهاناگایاان  
غیر عضو به عضوگت اگن  ناد    
در ماای آگاانااد  سااعاای کااردنااد  

در د از    ٩ عضوگت در آن   کسر  
فیش های حقوقی فارهاناگایاان    
پاارداخاات بااه اگاان  اانااد   را بااه  
شاا اازاای اجااباااری کااناانااد.  لاای  
باانااشاای از مااعاازاامااان زگاار بااارش  
نرفتند. بنشی هم خودشان تصمیام  
ماایااگاارفااتاانااد کااه  ااه در ااد از  
حقوقشاان را مایاناواهاناد باه اگان  
 ند   بپردازند. در اگن بناشانااماه  

  ٠١٩١  نین آمده بود: "از میرماه  
فرهنگیان غیرعضو نیز به خااناواده  
اعضای  ند   مازاجاا خاواهاناد  
شااد تااا از ماازاگااای مااتااعاادد اگاان  

ماناد شاوناد.    گذاری بایاره    سرماگه 
گاذاری    بدگیی است معادل سرماگاه 

سایام د لات    –عزگزان فارهاناگای  
مااجااتاار    سااود مااتااعاازااقااه بااه  
فاارهاانااگاایااان گااراماای اخااتااصاااص  
خواهد گافت". الاباتاه در آن  قایاد  
شده بود که هر گا  از اعضاای  
جاادگااد تااماااگاال بااه عضااوگاات در  
 اانااد   ذخاایااره نااداشااتااه باااشاانااد   
میتوانند انصراف خود را کاتاباا تاا  

   اعص  کنند.  ٩١ دهم میرماه  
بگذرگم که د لت نایاز باعادا تاجات  

عنوان اگن ه در قانون برنامه پناجام  
توسعه کشور اشاره ای به پارداخات  
سیمی از سوی د لت نشاده اسات   

  ٩ پاارداخاات    ٩١ از ابااتاادای سااال  
در د سیمیه خود را قتو کارده    
اگاان خااود بااه کشاااکشاای باایاان  
مااقاااماااب  اانااد     د لاات    
ش اگت   ش اگات کشای ماناجار  

 شد. 
 

در اد از    ٩ بدگن ترتیب هر ماهاه  
فاایااش حااقااوقاای باایااش از گاا   
میزایاون ماعازام   عضاو  اناد    
ذخیره فرهنگیان کسر شده  باا اگان  
امید که با شرگ  شادن در ساود  
سیا  آن  نصیبی ببرند   هنگامای  
که بازنشستاه مایاشاوناد در زماان  
بازنشستگی اش متناسب با میازان  
ذخیره ای که داشته  پولی به آنایاا  
داده شود. در حاالایا اه در هامایان  
مدب پرداخت حتی گا   ا  ساه  
میزیون تومانی باه ماعازامای کاه  
گیر کارده اسات  باا هافات خاوان  
رسااتاام ر باار  شااده   هاازار جااور  
سنگ اندازی کرده اند. از جامازاه  
بنا به گزارشاب فااش شاده شاان   

در د تسییاصب اگان  اناد      ٩١ 
ناافاار از مااقاااماااب    ١١ تااناایااا بااه  

عالیرتبه   مدگاران  اناد   تاعازاا  
گرفته است.   اگن خود گا ای از  
موضوعاب اعتراضاب معزاماان در  

  ند ساله اخیر بوده است.  
 

ساال    ٠٠ اگن  نین اسات کاه  
در اد از    ٩ اناد خاتااه حاا اال از  

حااقااو  باایااش از گاا  ماایاازاایااون  
فرهنگی به سرماگه ای عظایام در  
اگن  ند   تبدگل شده   ماافایاای  
اقتصادی دگگری همچون تاامایان  

اجتماعی که دزدان ح ومتی ای  
 ون سعید مرتضوی هاا اماوالاش  
را باال کشایادناد  شا ال گارفاتاه  
اسات.   اماار ز دهایااا شاارکاات    
بان    موساساه زگار ماجاماوعاه  
های اگن  ند   هستند. از جمازاه  

الادگان غانادالای مادگار    سید شیااب 
عامل  ند   ذخیره فرهنگیاان در  

در خصوص اگانا اه اگان    ١٩ خرداد  
 ند   در  اه تاعاداد کاارخااناه   
ناایااااد   ساااازماااان اقاااتاااصاااادی  

گذاری کرده اسات  اظایاار    سرماگه 
کااارخااانااه    ٠٠ داشاات: در حااد د  

  ٠ نیر گاه شامال    ٠ پتر شیمی  در  
نیار گااه در    ٠ نیر گاه در سمنان    
کاااارخااااناااه    ٠ سااااری    در  

دار ساااازی سااارمااااگاااه گاااذاری  
  ١ تاا    ٠ اگام  ضامان اگانا اه    کرده 

پر ژه تجاری ماناناد ماگااپاار     
نیز کل مجتمو کامپیوتر پااگاتانات  
را دارگم که اگن مجتمو  اددر اد  
برای ماست.  ی همچنین با بایاان  

در د سیم پار ژه    ٩١ اگن ه باالی  
مااگااااپاااار  باااه اگااان  اااناااد    
اختصاص دارد اعص  کارد کاه در  
بنش معدن نیز قرار است سارمااگاه  

 گذاری شود.  
  ٠١١١ حاااال گاازارش از دزدی   

ماایاازاایاااردی از اگاان  اانااد   را  
میشنوگم. اعتای  ا  هاای بازاناد  
مدب کصن بد ن بایاره  اخاتاصااص  

  ٠٩١ خاااودر ی لاااوکااا     ٠١١ 
میزیونی به مدگران  ناد   ذخایاره  
با تسییصتی با ر ن ردنی  تاسیا   
"بیاماه امایاد آسااگاش اگارانایاان"    

مایازایاونای      ٣١١ پرداخت پاداش  
حقوقیای کصن به کارکاناان آن    

  ٠٠١ خرگداری گا   سااخاتاماان  
  ٠١١ میزیاردی   ا  قرض الجسناه  

میزیونی باا کاارمازد  افار بارای  
مدگران  ند   ذخیره فرهنگیان     

  ٩١ خااصاا ااه اگااناا ااه اخااتااصاااص  
در د تسییصب  ند   فاقاط باه  
سی نافار از ماقاامااب عاالایارتاباه  
 ند   بنا به گازارشااب ماناتاشار  
شده د لتی  از جامازاه اقاصمای از  

 اگن دزدی های کصن است.  
 

دزدی باازرگاای کااه مااراال  
همیشه گ سرش در مجزا    سار  
دگگرش در د لت اسات   بار ماص  
شدن اگن دزدی ها هامااناناد دگاگار  
موارد دزدگیاگشان  باه جادالای در  
میان ح ومتیان  بایان ماجازا      
د لت تبدگل شاده اسات. از جامازاه  
رئاایاا  کااماایااساایااون آمااوزش    
تجقیقااب ماجازا  عازل فاانای    
انتاناابااب رئایا  جادگاد  اناد    
ذخیره فرهنگیان را تاصاشای بارای  
جازاوگاایاری از افشاای تاانازافاااب  
بااازرگااای در  اااناااد   ذخااایاااره  
فرهنگیان دانستاه   آنارا اقادامای  
ساایاااساای خااوانااد   بااا اشاااره بااه  
نار شانای سااباقاه فاردی کاه باه  
عنوان رئی  جدگد  ند   انتانااب  
شده  در جاهای قبزی مرل شاساتاا  
  شااارکااات سااارمااااگاااه گاااذاری  
پتر شیمی  تازاوگاجاا پار ناده دزدی  
 های قبزی  ی را به ری می شد.  

 
  از همین ر سات کاه ساراسایاماه  
فانی  زگر آموزش   پر رش را کاه  
اسااتاایااضاااح شااده   قاارار بااود بااه  
استیضاحاش  پااساخ دهاد  کاناار  
گذاشتناد.   فاانای نایاز قابال از  
برکنار شدنش مدگار عاامال جادگاد  
  ند   را تغییر داده بود. بعد هم   
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با دستگیری مدگرعامل  اناد    

نافار از دگاگار    ٠٠   اعص  اگن ه  
ماادگااران در اگاان اخااتااص  دساات  
داشته اند   بازداشت  ند نافاری  
از آنااان  تااصش  ماایاا ااناانااد بااه  
ش زی موضوع را راست   رگا   

 کنند   قال قضیه را ب نند. 
  اگن عیاناا هاماان کااری اسات  
که در جرگان بر مص شادن حاقاو   
های نجومی شماری از مادگاران  
  مقاماب انجا  شد. تنای  اناد  
از مااقاااماااب رده د   خااود را  
قربانی کردناد  تاا دزدان بازر   
رده باااالی حاا ااوماات را امااان  
دهند.   اگن در  اقو داستان رانات  
خواری   فسااد کال باانادهاای  
ح ومتای اسات کاه  هاماچاون  
دماازاای  اارکاایاان هاار ر ز از  

جاهاگی سرباز می ند   اگان باار  
از  ند   "ذخیره فرهنگیاان" سار  

 باز کرد.  
بدنبال اگان رساواگای هااسات کاه  
موضوع رسیدگی به اگن اختاص   
بزر  در دساتاور ماجازا  قارار  
گرفاتاه   بار سار آن جاناجاالای  

 برپاست.  
  ٠١١١ بنا بر گازارشااب د لاتای  

میزیارد تاوماان داراگای  اناد    
ذخیره فرهنگیان به سارقات رفاتاه  
اساات   دارنااد بااجاا  را باااه  
باارکااناااری تااعاادادی   احااتااماااال  
بازداشت تعدادی دگاگار خاصا اه  
می نند. با گارفاتان پاز حاامای  
عادالات   اگانا اه اگان ماوضااوع  
اعتماد فرهنگیان را سازاب کارده  
  خواهان خر   از عضاوگات اگان  
 ند   هستند  مینواهند قاائازاه  

را بااه شاا اال خاااتاامااه دهاانااد.  
خصو ا که جاناباش اعاتاراضای  
معزمان فعاالنه در میدان اسات    
از جاارقااه گاارفااتاان باایااشااتاار اگاان  

 اعتراضاب میترسند.  
در شراگتی که معزمان فرگادشاان  
از حقوقیای زگر خاط فاقار بازاناد  
اساات  مااجاار ماایاات از درمااان    
مس ن   هر گونه تاامایانای باه  
اعتراض بزند شده اناد  خابار اگان  
دزدی های میزیاردی به خشم    
اعتراض بایاشاتار آناان دامان زده  
اسات  بار مااص شادن اگان دزدی  
های کصن   پاولایاای باه گاغاماا  
رفته گ  موضوع داغ باجا  در  
گاار هاایااای ماابااارزاتاای آنااان در  
تزگرا    در مادار    ماجایاط  

 های کار است. 
به عبارب ر شنتر شاکیان ا ازای  

پر نده دزدی های  ند   ذخایاره  
فرهنگیان  اعضای آناناد   آنایاا  
خااواسااتااار بااازگاارداناادن فااوری  
پااولاایااای بااه ساارقاات رفااتااه بااه  
اااایاااااگشااااان هسااااتاااانااااد.   حساااااب

میزیارد پول به سارقات  ٠١١١ طبعا 
رفته از اگن  ند    بنش بسایاار  

ساال    ٠٠ کو  ی از اناد خاتاه  
اعضای آن است. د لات ماوظا   

  ٠١١١ است که ناه تانایاا  اگان  
میزیارد تومان باه سارقات رفاتاه    
بز ه تماامای داراگای هاای اگان  
  ند   را به اعضاگش برگرداند.  

 
گااا  شاااعاااار ماااعااازاااماااان در  
اعااتااراضاااتشااان  اعااتااراض بااه  
حاقااوقاایاای نااجاوماای مادگااران    
حقوقیای زگر خط فقر مرد  باود.  
ر  شاادن هاار ر زه دزدی هااای  

ح ومتیان   مقاماب دسات انادر  
کارشاان  ماعازاماان  کاارگاران    
مرد  جامعه را متعرض تر   حاا  
به جاناب تار بارای طازاب کاردن  
فوری خاواساتایااگشاان   داشاتان  
گ  زندگی شاد   انساانای  باه  
میدان می آ رد. خاواسات فاوری  
آنیا افزاگش فوری دستمازدهاا باه  
باالی خط فقر   درماان راگاگاان  
برای همه   تجصیال راگاگاان در  
تما  ستوح تجصیزای   مسا ان  
مناسب برای همه است. خاواسات  
 اقعی مرد  بر یده شدن کل اگان  
بسااا  تااوحااش   تاابااعاایاا     

 نابرابری است.  

بررسمی پمرونمده شمالق 
زدن بر کارگران ممعمدن 
طممممالی آق دره، در 

 مجلس
ر زهای گ شنباه  ساه شاناباه    
 ایاارشاناباه در هافاتاه ای کااه  
گذشت  جزساب بررسای گازارش  
کمیسیون اجتماعای ماجازا  در  
ماااورد پااار ناااده شاااص  خاااوردن  
کارگران معدن طصی آ  دره باا  
حضاور رباایاعاای  زگاار کااار بااود.  
ماااجاارا بااه  اپساایاان ر زهااای  

  اعااتااراضاااب    ٩٩ اردگااباایااشاات  
کارگران اگن معدن باه  ضاعایات  
قااراردادهااای کاااری   تااعااوگااا  
پاارداخاات دسااتااماازدهاااگشااان باااز  
ماایااگااردد کااه در جاارگااان آن بااا  

کاارگار    ٠٣ ش اگات کاارفارماا  
معتارض اگان ماعادن باه احا اا   
 حشیانه زندان  شاص    جارگاماه  
مج او  شادناد   حا ام شانایاو  
شص  در قبالشان به اجرا گذاشتاه  
شااد. اگاان عااماال گسااتاااخااانااه  
ح ومت اسصمی باصفاا ازاه باا  

 نان موجی از اعتراض   خشام  
ر بر  شد کاه حاول آن کاارزاری  
ش ل گرفت. از جامازاه در اگان  
رابااتااه تشاا اازاایااای ماانااتاازاا   
کارگری در اگاران طای بایاانایاه  
هاگی اگان تاوحاش   باربارگات را  
مج و     انزجار خاود را اعاص   
داشتند   باصفاا ازاه در مادتای  
کوتااه طاومااری اعاتاراضای باا  

نافار از    ۰۵۵امضای بیش از  
توحش نفرب انگایاز  “ فعالین عزیه  

به راه افاتااد. هاماچانایان  ”  شص  
اتجادگه های کاارگاری جایاانای  
از جمزه  آی تی گو سای  ال ا   
در سوئد  شورای اتاجاادگاه هاای  
کارگری در  ن ور کانادا بیانایاه  
دادنااد   اگاان عااماال  حشاایااانااه  
ح ومات اساصمای را ماجا او   
کااردنااد. در اعااتااراض بااه اگاان  
تااوحااش   باارباارگاات اتااجااادگااه  
کشتیرانی استرالیا خواساتاار لاغاو  
عضااوگاات رژگاام اسااصماای در  
سازمان جایاانای کاار شاد. اگان  
اعااتااراضاااب در اجااص  ساااالنااه  
سازمان جیانی کاار نایاز طانایان  

اناداخاات   بااه عانااوان گا اای از  
مرالیای بارز نقا  حاقاو  پااگاه  
ای کارگران   انساانایاا در اگاران  
در اعااتااراض بااه حضااور رژگاام  
اسصمی در سازمان جیانای کاار  
آی ال  مورد اشاره قارار گارفات.  
تشاا اازاایااای کااارگااری  ااون  
اتااجااادگااه آزاد کااارگااران اگااران    
سااناادگاا ااای  احااد   رهاابااران  
کارگری  ون جعفر عظایام زاده   
باایاانااا  ابااراهاایاام زاده   مااجاامااود  
 الجی در پیا  اعاتاراضای شاان  
به سازمان جیانی کار  مشناصاا  
به اگن موضوع اشااره کاردناد. از  
سوی حزب کمونیست کاارگاری  
اگران نیز کاارزاری بایان الامازازای  
عزیه اگن عمل جناگت ااراناه رژگام  
اسااصماای بااه راه افااتاااد   در  
مااجاامااوع اگاان کااارزار خااود بااه  
ساارآغااازی جاادگااد باارای جاادالاای  

 بزر  تر تبدگل شد. 
 

کارزاری که به راستی طوفاانای  
بااه راه انااداخاات   زگاار فشااار آن  
ربیعی  زگر کاار د لات ر حاانای  

خبر بارکانااری    ٩٩ خرداد    ٠٠ در  
رضا ناقای زاده مادگار کال اداره  
کار استاان آذربااگاجاان غاربای را  
تااجاات عاانااوان باای اطااصعاای از  
اجاارای حاا اام مااجااازاب شااص   
کارگران ماعادن طاصی آی دره  
اعص  داشت.   موضاوع آناچاناان  
 لوله ای در در ن ح ومت به پاا  
کرد که پر ناده اش باه ماجازا   
کشیده شد   زگار فشاار  انایان  
کارزارگست که امر ز مجازاسایاان  
نشسته اند   موضاوع شاص  زدن  
به کارگران معدن طاصی آ  دره  
را مورد "بررسی   تافاجاق" قارار  

 داده اند. 
 

در اگن کارزار کارگاران در اگاران  
با اعص  اگن ه اگن شص  سرمااگاه  
داران مفتنور اسات کاه بار بادن  
کارگران  ارد میشود   دساتاگااه  
قضاااگاای ناایااز در مااقااا  حاافاااظ  
قانونی  نین سایاساتام جایانامای  
ای دساات بااه  ااد ر  ااناایاان  
اح امی مایازناد  کایافارخاواسات  
خود را عزیه سرماگه داری حاکام  

  دسااتااگاااه قضاااگاای اش اعااص   
 کردند.   

 
گ  ن ته میام در اگان کاارزار  
تاکید بار اگان نا اتاه اسات کاه  
شااص  زدن کااارگااران   زنااان    
جوانان اشتباه اگن گا آن مقا  رژگام  
نیست  بز ه جازئای از سایاساتام  
قضاااگاای   قااواناایاان مااجااازاب  

سااال    ١٠ اسااصماای   داسااتااان  
حاکمیت اگن رژگم بر گارده مارد   
است. از هامایان ر  اعاتاراضااب  
عزیه شص  کشیدن بار کاارگاران  
معدن آ  دره  فراتر رفات. باجا   
ها مستاقایاماا ماتاوجاه سایاساتام  
کری    جنااگاتا ااراناه دساتاگااه  
قضاااگاای جااماایااوری اسااصماای    
قااواناایاان قصاااص   مااجااازاب  
اسصمی اش از جامازاه ماجاازاب  
"شااص " نشااانااه رفاات.   شااعااار  
شص  ماماناوع در پاصکااردهاا    
اعتراضاب نقش بسات.   اکاناون  
با باز شادن د بااره پار ناده شاص   
 زدن بر کارگران معدن طصی آ   

 

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت 

 بررسی پرونده شالق زدن بر کارگران معدن طالی آق دره، در مجلس
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  ١ از صفحه                
دره  فر تی است کاه باا قادرب  
به میدان بیاگیم   اگان کاارزار را  
گامی دگگر به جزاو بارده   اگان  
شااص  خااوناایاان را از دسااتااان  
ح ومت اسصمی بایار ن کشایام.  
اماار ز جااناابااش کااارگااری در  
موقعیتی است که در اگن قاامات  

 ظاهر شود. 
 

جمیوری اسصمی تصش بسیااری  
کرد که قانون باب االجااره را در  
قبال کارگران به اجرا گذارد   باا  
اح ا  قضاگی شص  هار  ادای  
اعااتااراضاای را خاافااه کاانااد  امااا  
نتوانست.   برای اگن کار هر باار  
که شان  خود را اماتاجاان کارده  
است  هزگنه سناگایانای پارداخاتاه  
است. دلیزش نیز به ر شنی  جاود  
گ  جنبش قدرتاماناد کاارگاری  
است که هر ر ز سازمانیافاتاه تار  
به جزو می آگد. از همایان ر سات  
کااه اماار ز ماای باایااناایاام اگاان  
ح ومت شص   گونه در مقاابال  
پر نده کارگران معادن طاصی آ   
دره به مناماصاه افاتااده اسات    
مجز  اسصمی    زگار کاارشاان  
ناگزگر به بررسی اگن پار ناده شاده  

 اند. 
   

اگن پر نده اگست که در  اقو کال  
سیستم قضاگی اگان حا اومات    
احاا ااا  شااصقااش را بااه  ااالااش  
کشیده اسات   بااگاد باه عاناوان  
مدعیان قاطو آن  کایافارخاواسات  
خود را به انتیا برگم. ر شان اسات  
که باگد تمامی عامازایان اجارای  
اگاان احاا ااا  شااناایااو شااص  باااگااد  
معرفی   ماجااکاماه شاود. اماا   
اگن هنوز کافای نایاسات. بازا اه  
باگد آنچنان فشاری بایاا رگام کاه  
شااص  مااماانااوع گااردد.  ااد ر  
اح ا  اسصمی    حشایااناه ای  
 ون شص  پاگان گابد.   خاصا اه  
کص  اگن ه  کل بسا   دستاگااه  
قضاااگاای   احاا ااا   حشاایااانااه  
اسصمی را جار  کنیم.   اگن هاا  
خواستیای فوری ما کارگاران    

 ما مرد  است. 
 

بمررسمی پمرونمده شمالق 
زنی کارگران آق دره و 

 عکس العمل کارگران
خبر باررسای پار ناده شاص  زنای  
کارگاران آ  دره  باار دگاگار باه  
مباحری حاول قاوانایان  حشایااناه  
مااجااازاب اسااصماای   مااجااازاب  
شنیو شص  دامن زد. باو گا ه اگان  
موضوع در کنار اح ا  ساناگایان  
زندان برای فعالایان کاارگاری از  
گ سو   از سوی دگگار ر  شادن  
هاار ر ز باایااشااتاار دزدی هااای  
باندهای منتز  حا اوماتای باه  
گفتمان تعرضی جاالابای تابادگال  
شده است. گ  ناماوناه جاالاباش  
پوسترهاگی باود کاه در مادگاای  
اجتماعی می دگادگام کاه در آن  
ع   سعید مرتضوی جناگتا اار  
در کاانااار رهاابااران کااارگااری  
گذاشته شده بود  با اگن پیاا  کاه  
 گونه در اگن سایاساتام دزدان    
جاااناایااان در حاااکااماایااتاانااد   آزاد  
ماایااگااردنااد   رهاابااران مااجاابااوب  
کارگری ح م زندان میگیارناد    
شص  نایاز گا  ابازار سارکاوب  
جااامااعااه اساات. در ماایااان اگاان  
مباح  ناوشاتاه جاالابای از دا د  
رضوی از اعضای هیااب مادگاره  
سنادگا اای  احاد تاجات عاناوان  
"تجقیا   تفجق در ماورد شاص   
خااوردن کااارگااران مااعاادن آ  در  
 جن عزنی ماجازا   نامااگشای  
دگگار بارای مشار عایات   جاان  
دادن به انتناباب آگنده  " ماناتاشار  
شده که قاابال تاوجاه اسات. اگان  
نوشته  نین شر ع مایاشاود: "در  
حالی دگر ز د   آبان ماه ساناارگاو  
تجقیا   تجفق در ماجازا  باه  
اجرا گذاشته شده است که هاجاو   
همه جانباه باه تاماا  دسات آ رده  
هااای کااارگااران در قااالااب بااه  
ا ااتااصح ا ااصح قااانااون کااار  
درهمین مجازا  در حاال شا ال  
گیری است". سپ  دا د رضاوی  
در اگن ناوشاتاه باعاد از تاوضایاد  

ما قو  نین مینوگسد: " اگاوناه  
است که باز هم با قرباانای کاردن  
اگن کارگران  اگن بااردر دفااع از  
هااماایاان کااارگااران کااه خااود  
ساارکااوبشااان کاارده اگااد  نااماااگااش  
دلسااوزی   دادخااواهاای باارای  
تبزیغاب بیشتر برای د لت تادبایار  
  امیاد باراه اناداخاتایاد  جااماعاه  
کارگاری هارگاز در  اناد ساال  
اخیر اگن  انایان ماورد سارکاوب  
هاامااه جاااناابااه   ااه از نااظاار  
مااجاا ااوماایاات باارای فااعااالاایاان  
کارگری   سانادگا ااگای    اه  
حااماازااه بااه دساات آ رده هااای  
کارگران در قالاب ا اصح قااناون  
کارقرار نگارفاتاه اسات  مارد     
کارگران گوششان از  دای اگان  
دغل بازی ها   سیاه نامااگای هاا  
پر است   حنای شاماا دگاگار در  

 جامعه رنگی ندارد". 
 

گفتنی است که دا د رضوی باا  
اتیاماتی  ون اجتمااع   تاباانای  
به قصد اقدا  عزیه امنیت کشاور  
  اگجاد اخصل در ناظام   آراماش  
عاامااوماای از طاارگااا حضااور در  

ساال    ٩ تجمو های "غیر قانونی"   
ح ام زنادان دارد   سانادگا اای  
شرکت  احد طی بیاانایاه ای در  
اعتراض به اگن حا ام  خاواساتاار  
بر ایاده شادن فضاای امانایاتای  
بااارای کاااارگاااران   فاااعااااالن  

 کارگری شد. 
فشار بمر روی رهمبمران 
کمممارگمممری و تشمممدیمممد 
کارزار عملمیمه اممنمیمتمی 

 کردن مبارزات
 

گ  عر ه میم جدال کاارگاران   
معزمان   مارد  ماعاتارض  جادال  
عزیه امنیتی کاردن ماباارزاتشاان   
اساات   خااواساات مشاانااق اگاان  
جدال لغو پار ناده هاای تشا ایال  
شااده باارای فااعااالاایاان کااارگااری   
معزمان   مارد  ماعاتارض اسات.  
اگاان مااوضااوع کااارزارگساات کااه  
جعفر عاظایام زاده رئایا  هایااب  

مدگره اتجادگه آزاد کارگاران اگاران  
  اسماعیل عبادی دبایار کااناون  
 نفی معزمان در آستانه ا ل ماه  
امسال اعصمش کردناد   اکاناون  
باه گاافاتااماان مایاماای در مایااان  
کارگران   فاعاالایان اجاتامااعای  

 تبدگل شده است. اگن کارزار با  
 

رد تقاضای اعاده دادرسی جاعافار  
سااال    ١ عااظاایاام زاده   تاااگاایااد  

ح می که به  ی داده شده باود   
سال ح م زنادان جادگاد    ٠٠  د ر  

برای  ی   شااپاور احساانای راد  
گ ی دگاگار از اعضاای هایااب  
مدگره اتجادگه آزاد کارگران اگاران   

ساال حا ام زنادان بارای    ١ تاگید  
اسماعیل عبادی   احضاار ا     
مجمود بیشتی گا ای دگاگار از  
اعضااای هاایاااب ماادگااره کااانااون  

  ٩  نفی معزاماان بارای اجارای  
سااال حاا اام زناادانااش  شااتاااب  
بیشتری گرفته اسات. از جامازاه  
گ ی از بنرهای جاماو هااگای از  

میر ماقاابال    ٠٣ کارگران که در  
مجز  در اعتراض به الگجه ضاد  
کااارگااری "ا ااصح قااانااون کااار"  
جامااو شااده بااودناد  اعااتااراض بااه  
 د ر اح ا  سنگین زنادان بارای  
جعفر عظیم زاده   شاپور احسانای  
راد   لغو تاماامای پار ناده هاای  
امنیتی برای فعالین کارگاری    
تمامی فعالین اجتماعی باود. در  
همین رابته اتجادگه آزاد کارگاران  
اگران بیانیه داد   ضمان ماجا او   
کردن  نین اتیاماتی  بار اداماه  
قدرتمند کارزار عازایاه امانایاتای  
کااردن ماابااارزاب کااارگااران    
فعالین اجتماعی تاکید گذاشات.  
در مج ومیت  نیان احا اامای  
همچنین تش ل هاای کاارگاری  
دگگر  اون سانادگا اای شارکات  
 احد   سندگ ای نقااشاان اساتاان  
البرز بیانیه داده   اعاتاراض خاود  
را اعص  کرده اند. از سوی دگگار  
معزمان مباتا ار اعاص  کاارزاری  
در گار ه تازاگارا  شاده   ضامان  
اعاتااراض بااه احاا ااا  اساماااعاایاال  
عبدی  مجمود بیاشاتای  جاعافار  

عظیم زاده   شاپاور احساانای راد  
خواستار لغو تمامی اگن اح اا     
پاااگااان دادن بااه امااناایااتاای کااردن  
آموزش   پر رش شده اناد   اگان  
مااوضااوع گاا اای از بااناادهااای  
قتعنامه های اعاتاراضااب اخایار  
معزمان به مناسبات ر ز جایاانای  
مااعاازاام   تااجاامااعاااب مااعاازاامااان  
بازنشسته بود. معزمان هاماچانایان  
بااا ابااتاا اااراتاای  ااون دگاادار از  
خانواده های اسماعیل عابادی    
معزمانی که اح ا  زنادان دارناد   
پاایاااده ر ی در حااماااگاات از اگاان  
معزماان   فارساتاادن پایاامایاای  
حماگاتای الاگاوهاای جاالابای از  
هااماابااسااتااگاای ماابااارزاتاای را بااه  

 نماگش گذاشته اند. 
   

همانتور که  قتی جعافار عاظایام  
زاده   اسماعیل عبادی در زنادان  
بااودنااد  تااوانسااتاایاام بااا کااارزار  
قدرتمند جیانی مان فشار بیا رگام  
  آنایااا را مااوقاتاا از زنادان آزاد  
کنیم. امار ز نایاز مایاتاوانایام باا  
ابت ااراب ماناتازا    کاارزاری  
جاایاااناای   قاادرتااماانااد  مااانااو  
دستگیری مجادد جاعافار عاظایام  
زاده  اسماعیل عبدی   ماجاماود  
بیشتی که هم اکاناون در خاتار  
بازگشت به زندان هستند  بشوگام.  
فشار بایاا رگام کاه پار ناده هاای  
امنیتی تش یل شده برای آناان    
تمامی فعالین اجتماعی مساد د  
شود   اتایاامااتشاان لاغاو گاردد.  
خااواسااتااار آزادی فااوری باایاانااا   
ابراهیم زاده گ ی دگگر از  ایاره  
های سرشنا  کارگری کاه هام  

 اکنون در زندان است  بشوگم.  
کااارزار عاازاایااه امااناایااتاای کااردن  
مباارازب کاارگاران  ماعازاماان    
فعالایان اجاتامااعای باا خاواسات  
پر نده های امنیتی تش یال شاده  
در قبال اگن مبارزاب  گا  گاا   
میم برای آزادی تمامی زندانایاان  
سیاسی از زنادان اسات. باا تاماا   

 قوا اگن کارزار را به جزو برگم.  

http://free-them-now.com
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د لت ر حانای در آخارگان تاصش  
مضااجاا ااش باارای راه انااداخااتاان  
اقااتاااصاااد  الگااجاااه ا اااصحااای  
بجامانده از احامادی نا اد را باه  
مجازا  داده اسات تاا تصاوگاب  
شود. امیادشاان اگاناسات کاه باا  
حاااذف هااار اااه باااوی حاااقاااو   
کارگری میادهاداز قااناون کاار   
سرماگه گذاران خارجی را تشوگاا  
کنند که به اگن اقتصاد لاعاناتای  
کم  کنند که نف  ب اشاد    
از جا بزند شاود. در اگان الگاجاه  
ا صحی کذاگی اخرا  کاارگاران  
تماما در اختیار کارفرماگان قارار  
میگیارد   اتار ناا ایاز تاامایان  
اجتماعی از سر هاماه کاارگاران  
باارداشااتااه ماایااشااود    افاازاگااش  
دسااتااماازد در حااد هااماایاان  اانااد  
در ااد نااا اایااز هاام بااه "شااراگااط  
اقاااتاااصاااادی" خاااوب مشااار    
ماایااشااود. تصااور کااناایااد کااه  
 ضعیت کارگری که باد ن اگان  
ا صحیه اگنچنین است که مای  
بینیم  با اجاراگای کاردن  انایان  
ا صحیه ای باه  اه ر زی در  

 می آگد.  
 

البته اگانایاا خاود مایاداناناد کاه  
 نین تعرضی به کارگاران کاار  
ساده ای نیست   عامازای کاردن  
اگنایاا در  اقاو آرز    خاواب    
خایااال حا ااوماات هااای کاراایاا   
اسااصماای اساات. احااماادی ناا اد  
ماایاانااواساات بااا اگاان ا ااصحاایااه  
جمیوری اسصمای را  ارد باازار  
جاایاااناای کاانااد.   ر حاااناای  
ماایاانااواهااد  عااده هااای باارجااا   
کذاگیش را عمزی کاناد. الگاجاه  
احمدی نا اد از تار  گساتارش  
اعتراضاب کارگری باه تااقاچاه  

د لتش بازگردانده شد تا به هماراه  
خود ا  باه پساتاوی فاراماوشای  
فاارسااتاااده شااود. ر حاااناای ناایااز  
خااواباایااده عااوعااو ماایاا اانااد. هاام  
مینواهد خود را طرفدار اعاتادال  
  رفاه   بیبود معرفی کاناد     
هم نا ار است برای جزاب تاوجاه  
سرماگه داران مفتنور  از کایاساه  
فی الجال فقیرانه کارگران مااگاه  
بگذارد. از همین ر سات کاه باا  
باازاانااد شاادن ا لاایاان اعااتااراض  
تشا اازاایااای کاارگااری  مااعااا ن  
ر حانی نوبنت گفت که اما اان  
پ  گرفتن الگجه ا اصح قااناون  
کاااار  جااااود دارد.   اگاااار  
تش زیای کارگری )که الاباتاه  
ماانااظااورش اگاانااجااا شااوراهااای  
اسصمی است( بنواهند  بانااطار  
احترامی که دکتار ر حاانای باه  
قشر کارگر قائال اسات   الگاجاه  
را پ  خواهیم گرفت  گعنای هام  
مینواهند به کارگاران حامازاه    
تااعاارض کااناانااد   هاام تااصش  
می نند کاه کاارگاران ماتاوجاه  
نشوند که از جانب "دکتر" ماورد  

 حمزه قرار گرفته اند   
اگاان  سااط شااوراهااای اسااصماای  
ح ومت هم که آنایاا نایاز قارار  
است از  جنه قانون کاار کاناار  
گذاشته شوند تا اساصمای باودن  
قانون کار از انظار نیادهای بایان  
المزازای مانافای بامااناد  تاصش  
می نند کارگران را باه دفااع از  
قانون کار فعزی ب شانند. گاوگاا  
قانون کار را باگد مج م  سبیاد  
  از آن  یانت کرد. هامااناگاوناه  
که برخی تشا ازایاای مساتاقال  
کارگری اعاص  کارده اناد تاماا   
اگن طرفیا بوی گناد مایادهاناد.  
هام قااناون کااار  هام ا اصحایااه  

کذاگی اش   هام مادافاعایان د   
 طرفش بوی تعفن میدهند.  

 
 کارگران اکررگت جامعه اند 

اگاان ر زهااا بااجااراای ماایااان اگاان  
د طرف را مینواند  که نا ااتای  
در آن بااراگاام جااالااب بااود. گاا   
"کارشنا  تامین اجتماعی" کاه  
از ا ااصحایااه قاااناون کاار دفاااع  
ماایاا اانااد باارای مااجاا اام کااردن  
استداللش ن ته جالبی را ماتارح  
کرده بود. ا  میگاوگاد "باه اقارار  

در اد    ٣٩  زارب کار بایاش از  
کااارگااران بااه  ااورب مااوقاات  
مشغول کار هستناد   خاود اگان  
مساله با ر ح کزای قااناون کاار  
در تناق  است. اگان اعاتاراضای  

های کارگری ماتارح    که تش ل 
کانااناد  اعاتااراض بااه گاا     مای 

مساله خاتمه گافاتاه اسات   باه  
نظر من به جای شعار   درگایار  
شدن در فضای احسااسای بااگاد  
متالباب ا زی خود را پیگیاری  

 کنند". 
 

اسااتاادالل بساایااار جااالااباای اساات.  
برای دفااع از ا اصحایاه قااناون  
کار میگوگد قاناون کاار رباتای  
به اکرر کارگران نادارد باناابارگان  
کنار بااگساتایاد   باگاذارگاد هار  
طرحی مینواهند پایااده کاناناد   
اگان کاه اکاارارگاات کاارگااران از  
قااانااون کااار حاا ااوماات کاانااار  
گذاشته شده اناد گا  اعاتاراف  
میم است که باگد توی سر کال  
ح ومت   جناحیا   مدافعیاناش  
زد. اما در عیان حاال کاارگاران  
نباگد اجازه دهند که به اگن بیاناه  
ذره ذره بی حقوقی کاارگاران را  
رسمیت دهند. کارگاران بااگاد باا  

مشاهده قدرب اعتراض خود کاه  
 نین الگجه کارایافای را زمایان  
گیر کرده اند  متجاداناه تار  ارد  
کارزار شوند   اگن د لات را نایاز  
از کرده خود پشیاماان کاناناد.    

 خواهند کرد.  
 

اما اظیار نظار باعادی در مایاان  
ح ومتی ها هم که تاوجاه مارا  
جازااب کاارد  جاالااب بااود. گاا   
"فعال کارگری" که احاتامااال از  
شوراهای اسصمی است میگوگاد  
"قاطاباه مازات از قشار کاارگار  

مایازایاون نافار    ٠١ است. بیش از  
تاجاات پااوشااش مسااتااقاایاام باایاامااه  
کارگری هستاناد   باا در ناظار  
گرفتن خانواده آنیا تانامایان زده  

  ٩١ شااود کاه ناازدگا  بااه    مای 
میزیون نافار از جاماعایات کشاور  
تجات تاا ایار قاوانایان کاار قارار  

  ١١ دارند  اگان گاعانای بایاش از  
در د جمعیت کشور. قانون کاار  
بعد از قانون اساسی فراگیارتارگان  
قانون کشاور اسات  ر ی مایال  
تش یل به خانواده  فرزنادآ ری    
رفتارهای ناهاناجاار  بازها ااری  

گاذارد.  اگاوناه      ... تا یر می 
قبل از سنجیدن نظراب کاارگاران  

دهاانااد کااه    بااه خااود اجااازه ماای 
ای را باه ماجازا      نین الگاجاه 

 ببرند  " 
 

اگن اعتاراف هام جاالاب   مایام  
است. اگر ماناظاور   نایات اگان  
جناب را کاه  قاتای مایاگاوگاد  
"ساانااجاایاادن نااظااراب کااارگااران"  
ماانااظااورش شااوراهااای اسااصماای  
است ناادگاده باگایارگام    اورب  
ظاهر حرفش را بگیارگام اعاتاراف  
میمی است. اکررگت جااماعاه را  

کارگران تش یل میدهاناد   هار  
د لاتای بااگااد باداناد کاه  قاتاای  
قانونی  ضاو مایا اناد کاه باه  
کااارگااران مااربااو  اساات  بااا  
اکررگت جامعه طرف اسات. اگان  
را ما کارگران خود باگد بر شنای  
بدانیم   آ گزه گوش کنیم. ما ناه  
فقط اکررگتیم بازا اه اهارمایاای  
ا زی جامعه را در دست دارگام.  
  اگر  نین است  را نباگاد هام  
اگن قانون   هم تما  قوانینی کاه  
ضد انساانای   ضاد کاارگاری  
هسااتاانااد را باایاامااراه ارگاااناایااا    
سیستم   دستگااه مادافاعاش باه  

 زباله دان انداخت   
 

در گااا  کاااص  جاااناااگ    
کشاکش در میان ح ومتی هاا  
در  افو انع اا  آشا اار قادرب  
ماااساات. تاارسااشااان را از تاا   
تاا  کاازااماااب   حاارکاااب    
 جناتشان میشود دگد. هامایان را  
باگد بچسبیم   مج م از حاقاو   
انساااناای خااود دفاااع کااناایاام.  
ا صحیه قانون کاار را باا خاود  
قانون کار   شوراهاای اساصمای  
باگد د ر اناداخات.   اجاازه ناداد  
که گواش ی با ساخت   پااخات  
با شوراهای اساصمای در پشات  
پرده  حقو  کارگران را بایاش از  
اگن پاگمال کنند. باگد با اعاتامااد  
به نف  از شراگط انساانای کاار   
دستمزدهاگی باا اساتااناداردهاای  
بین المززی  حاا تشا ال   حاا  
اعتصاب در قد  ا ل دفاع کنایام.  
  در قاادماایااای بااعاادی تااصش  
کااناایاام خااودرا از شاار کاال اگاان  
جماعت مفتنور ضاد کاارگار    
ضد انسانی سرمااگاه دار هار اه  

 سرگعتر خصص کنیم.  
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 نکته اصلی
 اثرات و تبعات گسترش "فعالیتهای اقتصادی" سپاه

 محمد شکوهی

سننگوی سپاه از ابصغیه جعفاری  
فرمانده سپاه پااساداران جامایاوری  
اسااصماای باارای" تشاا اایاال   راه  
اندازی قرارگاه پیشرفت   آباادانای  

هااا خااباار داده    سااپاااه" در اسااتااان 
است.اگسنا در اگان بااره  باه ناقال  

پاسدار رمضان شرگا  مسائاول   از  
ر ابط عمومی کل   ساناناگاوی  
سپاه گزارش داده  است: اگن اقادا   
در راستای تجقا تدابیر  " فرامین  
رهبری" در امر سازندگی  عمران   
آباااادانااای  خااادمااات رساااانااای    
مااجاار ماایاات زداگاای در مااناااطااا  
د رافتاده   مجار   کشاور   نایاز  
برقراری امنایات پااگادار ماردمای   
بسترسازی خدمت رسانی بایاشاتار  
نااظااا    اسااتاافاااده حااداکاارااری از  

ها  ورب  مای    های استان   ظرفیت 
 گیرد." 
 

اما فعالیتیای اقتصادی سپاه  ه  
می باشد  کص سپاه  اه ناقاشای  
در اقتصاد ح ومت دارد  ا راب    
تاابااعاااب گسااتاارش فااعااالاایااتاایااای  
اقااتااصااادی سااپاااه باارزناادگاای    
معیست کارگران  ه می بااشاد   
ابااتاادا  از"قاارارگاااه سااازناادگاای  

االنبیاس"  ابسته به سپااه شار ع    خاتم 
 می کنیم. 

 
االنابایااس از    قرارگاه سازندگی خاتم 

بزرگترگن کنسرن های اقاتاصاادی  
  مالی ح ومت مای بااشاد کاه  

به دساتاور خااماناه    ٠١١٠ در سال  
ای   با مدگرگت مجسان رضااگای  
فرمانده سابا ساپااه بارای تاقاوگات  
حضااور نااظاااماایااان در اقااتااصاااد  
ح ومت تش یل شد. اگن قرارگااه  
همه عر ه های کزیدی اقتاصااد  
  تولید حا اومات حضاور  دارد.  

در د اقتصاد اگران    ٣١ نزدگ  به  
در دساات سااپاااه   قاارارگاااهااای  
متعددش می باشد. بقیه اقاتاصااد  
ح ومتی در قالب" اقتاصااد شاباه  
د لتی   خصو ی" در دست نیااد  
های دگگر ح ومتی که عامادتاا  
تجت نفوذ سپاه   فرمانده هان سپاه  

مای باااشاانااد  قاارار دارد. در  ب  
ساگت اگن نیاد ح ومتای عار اه  
های حضور اقتصادی اگن نیاد در  
بنش های منتز  باه شارح زگار  

 آمده است: 
" در بنش "عمران    اناعات"ساازه  
های  گا ه  باناادر   ساازه هاای  
درگاااگاای  تااوناال   سااازه هااای  
زگااارزمااایااانااای  راه آهااان  ساااد  
سازی ختو  انتقال آب   اناعات  
معدن    ناگو دستی   کااناال    

 شب ه های آبیاری   زه شی  
در بنش نفت   گااز   شایامای   
توسعه میادگن گازی   نفاتای در  
فاااازهاااای عسااازاااوگاااه   ااانااااگاااو  
پاالگشگااهای  ماناازن   فارار ده  
های نفتی  ختو  انتقاال نافات    
گااااز در باااناااش"ماااجااار مااایااات  

عااامااارانااای فااارهاااناااگااای   زداگااای" 
اجتماعی   کشا رزی در منااطاا  

عاماا باناشاای   ماجار   باه جایاات 
باا   اگجاد امانایات پااگادار     داخزی 

ا لوگت مانااطاا مارزی    اعاب  
العبور  د ر افتاده   حسا  كشاور  

        در خصااوص مسااجاادسااازی 
حوزه عزامایاه در ساراسار كشاور."  
برگرفاتاه از  ب سااگات قارارگااه  

االنابایااس در ماورد    سازندگی خاتام 
اباعااد نافاوذ  ماالا ایات   قادرب  
اقتصادی اگان قارارگااه کاه خاود  
دهیا نایااد   ارگاان امانایاتای    
اطصعاتی را در زگر مجموعه خود  
دارد  دها شرکت به اسم اگن نیاد  
در داخل   خار  کشور  بات شاده  

 است.   
 

بر اسا  اباصغایاه فارمااناده ساپااه   
قرار است مراکز استانی سپاه تجت  
عنوان " قرارگاه پیشرفت   آبادانی  
سااپاااه" راه اناادازی شااود.الز  بااه  
تااوضاایااد اساات کااه فااعااالاایاات  
اقتصادی کاه ساپااه  در عار اه  
های منتز  دارد  باناش عاماده  
اش زگر  تر " قرارگاه ساازنادگای  

االنبیاس" قرار دارد. با ابصغایاه    خاتم 
جعفری فعالیتیای استاانای ساپااه  
هم قرار است اگجاد شاده   جازئای  

از زگار ماجاماوعاه اگان قارار گااه  
 قعالیت نماگند. 

 
آنتورگه در  ب سااگات اگان نایااد  
آمده است  قرارگاه خاتم بزرگترگان  
کنسرن مالی   اقاتاصاادی ساپااه  

  ٩١١ می باشد کاه نازدگا  باه  
شرکت    احاد تاولایادی بازر   
کشااور را در دساات دارد. حااجاام  
پر ژه های در حال اجرای اگن نیاد  

مایازایاارد دالر    ٩١ رقمی بیش از  
برآ رد میشود. در باناش  اناعات  
نفت  گاز   پتر شیمی سپاه ا لایان  
حرف را می زند. خاتاو  اناتاقاال  
گاز   نفت  ساخت پاالگشگاهیا    
منازن    ادراب نفت   اسا ازاه  
های نفتی  کشتی سازی   بنادر  
 ... در کنترل اگن نیاد می باشد.  
قرار گاه خاتم بزرگترگن کاارفارماا  
در عر ه هاای اشااره شاده مای  

تاا ا اخار    ٠١٣١ باشد. از سالیای  
سپاه تقارگاباا کال     ٠١٩١ سالیای  

عاار ااه هااای کاازاایاادی اقااتااصاااد  
ح ومت  را در دست گارفات. باا  
افزاگش تنش ها مایاان جامایاوری  
اسصمی   غرب  اعمال تجرگمیای  
گسااتاارده  بااوگاا ه عاازاایااه سااران  
سپاه قدرب اقاتاصاادی اگان ارگاان  
افاازاگااش  شاامااگاایااری داشاات.  
تااماااماای پساات هااای حسااا   
اقتصادی  بوگ ه در باناش نافات   
 اانااعاات   تااجااارب   ااادراب   
 ارداب  .. در دست عوامل سپاه    
فارماااناادهااای سااابااا قاارارگاارفاات.  
خامنه ای باا  اد ر دساتاوراتای  
فعالایاتایاای اقاتاصاادی ساپااه را  
قانونی اعص  کرد   د لات هااگاش  
را بااه هااماا اااری کاااماال بااا  
فعالیتیای سپاه فراخواند. ناتایاجاه  

ساالاه    ٠ آن شد که بوگ ه در د ره  
احمدی ن اد  رسما   عازاناا د لات  
نااظاااماایااان سااپاااهاای   عاانااا اار  
اطصعاتی   امانایاتای حا اومات  
قدرب د لتی را با تاائایاد خااماناه  
ای در دست گرفتند. بدگن ترتیاب  
کاال د لاات هاام خااط بااا سااپاااه    
سیاستیای اقتصادی   فعالیتیای  

 نیادهاگش همراه شد. 
 

موضوع دخالت نظامیان در اقتصاد  
  دفاع خااماناه ای از گساتارش  
فعالیتیای اقاتاصاادی ساپااه   از  

  باوگا ه باعاد از    ٠١٩١ ا اخر سال  
فشار تجرگمیای اقتاصاادی غارب  
عزیه ح ومت  ا لین ش اف ها    
اخاااتاااصفااااب در جااانااااح هاااای  
ح ومتی را ش ل داد. اختصفااب  
  کشم ش ها  در د ره انتنابااب  
رگاست جامایاوری حا اومات کاه  
ر حانی بر سار کاار آماده  اداماه  
داشت. ر حانی   به درجاتی بااناد  
رفسنجانی به  رافت "ماناالافات"  
با فعاالایاتایاای اقاتاصاادی ساپااه  
افتاده   شر ع به انتقاد کردند. در  
گ  سال ا ل دعوا   کشاما اش  
باایاات رهاابااری   د لاات ر حاااناای  
پیرامون "میار" گا کاناار آمادن باا  
سپاه   بیت رهبری در بااره ناقاش  
سااپاااه در اقااتااصاااد  د  طاارف بااه  
توافقاتی رسایادناد. ازا اساط ساال  

که باعقب نشینی ح ومت از    ٩٠ 
پر ژه هسته ای اش   توافا  گان   
بوگ ه موضوع "شفافایات ماالای    
اقتصاادی حا اومات" کشاما اش  
های باندهاای حا اوماتای د بااره  
ا   گرفت. در توافا برجا  د لات  
ر حانی تعید داده که فعالیتایاای  
"ساگه"   غایار شافااف اقاتاصاادی  
حاا ااومااتاای را شاافاااف کاارده     
مبارزه با پولشوگای   حامااگات از  
تر رگسم را اجرا نماگد. نا اتاه ای  
که به مذا  بیت رهباری   ساپااه  
خوش نیامده است. در حال حااضار  
گ  کشم ش میم جانااح هاای  
ح ومتی   گه گ  اعتاباار بایان  
سااپاااه   د لاات ر حاااناای  هااماایاان  

 موضوع می باشد.  
 

اما ا راب   تبعاب حضور گسترده  
  فعالیت اقتصادی سپاه برزندگی  
  بوگ ه دستمزد کارگاران   مارد   

  ه می باشد   
 

با گسترش فعالیت اقتصادی سپاه  

موضوع "امنیت"   خودکفااگای باا  
پوشش "اقتصاد مقا متی خااماناه  
ای" گ  سیاست رسمی اگن نیاد  
شده است.  ماجاور اگان سایااسات  
"امنیت" می باشد."امنیات" ماورد  
نااظاار سااپاااه   اایاازی ناایااساات جااز  
امنیتی کردن مجیط کار  اعاماال  
شدگد ترگن کنتارلایاای امانایاتای   
اگجاد فضا   جو خفقان   سرکوب  
در مجیط های کارگاری  تاصش  
  تااقااص باارای سارکااوب   ماایااار  
اعتراضاب کارگری   نیااگاتاا باه  
تم ین کشاندن   ماجا او  کاردن  
کارگران به کار  با دستامازدهاای  
نا یز  استفاده از حارباه اخارا     
بی ارساازی  .. مای بااشاد. در  
تما  پر ژه هاگی که سپاه در بنش  
های منتز  در دست اجارا دارد   
موضوع "   امنیاتای"   اناواع   
تعیداب   سانات گایارگایاا بارای  
کااارگااران   کااارکاانااان در نااظاار  
گرفاتاه اسات. از ناظار ساپااه هار  
اعتراض   مبارزه کارگاری بارای  
رسید ن به خواستیاا   ماتاالابااب  
کارگران  گ  موضوع "امنیاتای"  
بود   با انگ "نفوذ دشمان" ر بار   
میشود. نیتجه اگن سیاسات تاصش  
  تقص برای جزوگیری از ماباارزه  
کارگران   امنیتی   "ضد مازای"  
اعص  اگن اعاتاراضااب   تاصش    

 تقص برای  
 

ساارکااوب ماابااارزاب ماای باااشااد.  
عااص ه باار اگاان باار اسااا  آمااار   
ارقامی که د لات    زارب کاار  
ح ومت سال گذشته اعاص  کارده  

هزار نفر از کارگاران    ١١١ بیش از  
در بنش هااگای کاه ساپااه در آن  
فعالیت اقاتاصاادی دارد  از کاار  
بی ار شده اناد. هازاران کاارگاران  

 دستمزدهای معوقه دارند. 
د لت ر حاانای  در تاوجایاه اگان    

بی ارسازگیای گساتارده ماوضاوع  
"ا لاوگاتایاای اقاتاصاادی ناظاا "    
فعالیتیای ساپااه در باناش هاای  
کزیدی اقتصادی را عناوان کارده  

 است. ا لوگتیای   
 ٣ صفحه  
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 ٤1 از صفحه   

  ٨ از صفحه   
اقتصادی نظاا " را ساپااه   بایات  
رهبری تعیین می کنناد.  ادهاا  
پر ژه در دست سپاه در حاال اجارا  
می بااشاد کاه جاز  ا لاوگاتایاای  
خاماناه ای  ساپااه مای بااشاناد.  
ا لاوگاتایااگاای کاه فاقااط   فاقااط  
سودآ ری نظا    ساپااه  دزدی    
 ااپااا  ل   غااارب  تااصش باارای  
کسااب درآماادهااای افسااانااه ای  
باندهای بیت رهاباری   ساپااه را  
تضمین می کند. برای نموناه باه  
موضاوع فاعاالایات هاای ساپااه    
قرارگاه خاتام در عار اه نافات    
گاااز   پااتاار شاایااماای   ساااخااتاان  
پاااالگشااگاااه هااا کااه بااا ادعااای  
"رسیدن به خودکفااگای" در دسات  
اجرا می باشد  میشود باه ماوارد  

 زگر اشاره کرد. 
 

موضوع خود کفاگی بنزگن که باا  
ادعای ساخت پااالگشاگااه "ساتااره  
خزیج فار " مترح شد. به گفاتاه  

مایازایاارد دالر    ٩ تا    ١ زنگنه بین  
در اگن مورد هزگنه شده است. بعاد  

سال هنوز گ  فااز    ٠ از گدشت  
تولید افتتاح نشده اسات. اگان هام  
خودکفاگی بنزگنی به سب  بیات  
رهبری  فعالیت سپاه. همزماان باا  
اگن پر ژه باندهای سپاه در  زارب  
ناافاات مااوضااوع  ارداب بااناازگاان را  
ادامه می دهند .  میزیاردها دالر  
پول را خورده اند   طارح را نایاماه  

 تما  رها کرده اند. 
مورد دگگر فعالیت هاای گاازی  
قاارگااه ساپااه در ماناتاقاه پاار   
جنوبای   عسازاوگاه مای بااشاد.  

  ٠١ د لت احمدی ن اد ائاخر ساال  
  ٩١ اعص   کرد که نازدگا  باه  

میزیارد دالر قارارداد باا قارارگااه  

خاتم ساپااه بارای گساتارش   راه  
اناادازی فااازهااای باایااساات گااانااه  
عسزوگه  هازنایاه کارده. هار ساال  
گ  بار به اگن منتقه سفر کرد    
فازی را افاتاتااح کارد. باا ر ی  
کااارآماادن د لاات ر حاااناای اگااناایااا  
اعتراف کاردناد کاه از فاازهاای  

فاز در قاالاب    ١ بیست گانه فقط  
پر ژه نیماه تاماا  افاتاتااح شاده    ٩ 

است. باعادهاا رساتام قااسامای از  
فرمانده های ساباا ساپااه    زگار  
نفت ح ومت  اعص  کرد کاه در  
نتیجه تجرگمیا پار ژه هاا را  باه  
شرکت های  ایانای   کاره ای  
داده  اساات. در د لاات ر حاااناای  
برخی از مدگران بارکاناار شاده در  
عسزوگه  جبت از مافیای نفت    
گاز در پر ژه های قارارگااه ساپااه  
کردند که مااناو از باه ساراناجاا   
رساندن طرح ها شده   میزایااردهاا  
دالر را  رف موارد دگگر   پار ژه  
هااای دگااگاار کااه هاایااو تااوجاایااه  
اقتصادی نداشته  کرده اند. اکارار  

 اگن مدگران برکنار شده اند. 
مورد  اناعات کشاتای ساازی    
باازرگااتاارگاان آن "شاارکاات  اادرا".  
 دها کاارگار را اخارا  کاردناد.  
کشتی سازی  درا را تبدگال باه  
اساا اازااه قااا ااا  ناافااتاای کااردنااد.  
 یزی که بعدها احمدی نا اد از  
آن بااه عاانااوان "اساا اازااه هااای  
غیرمجاز" نامبرد. بندر رجاگی که  
بزرگترگان باناد حا اومات باود را  
رسما سپاه مصادره کارد   باناش  
 ادراب    ارداتش را آنجا مستفر  
کرد. بعدها ستاد مبارزه با قاجاا   
کاالی ح ومت اعاص  کارد کاه  

در اد قاا اا  از    ٠٩ نزدگ  به  
مجاری قانونی اگن بندر   شرکت  
باانااادر  ابسااتااه بااه سااپاااه  ااورب  

 میگرد. 
 

نمونه ختو  انتاقاال آب از باجا   
انگیزترگن موارد فعالایات ساپااه    
قرارگاه خاتم می بااشاد.کاص اگان  
بنش در انجصار کامل سپاه مای  
باااشااد. از پاار ژه هاااگاای کااه بااه  
اعتراف د لت ر حانی   باانادهاای  
مجزسی هیج تاوجایاه اقاتاصاادی  
نداشته که هیو بازا اه "امانایات"  
اگن مناطا را باه خاتار اناداخاتاه  
است  به موضوع انتقال آب کاار ن  
  زاگنده ر د  سد گتوند  انتقال آب  
تونل بیشت آباد  پر ژه اناتاقاال آب  
در استان ا فیان  دهیا مورد ساد  
سازی بنشی میندسی جیاد سپاه   
درغرب کشور در اطراف درگاا اه  
ار میه  .. مای بااشاناد. در اگان  
بنش ها سپاه رسما  مایازایااردهاا  
دالر پول از بودجه د لتی گرفته    
هزگنه کرد   دست آخر هیچا ادا   
از اگن پار ژه هاا باه ناتایاجاه ای  

 نرسیده است. 
 

در اگن مایاان اعاتاراضااب مارد     
برعزیه سیسااتایاای اقاتاصاادی    
تصمیماب سپاه در بنش انتقال آب  
هاام در جاارگااان بااوده اساات. از  
اعااتااراضاااب ماارد  ا اافاایااان در  
ماجرای انتقال آب زاگناده ر د  تاا  
اعااتااراضاااب اهااالاای ر سااتاااهااای  
اطراف ساد گاتاوناد  ساد کاار ن   
کااارخاااه  دز   .. از جااامااازاااه  
اعتراضاتی می بااشاد کاه مارد   
برعزیه فعالیتیای اقتصادی ساپااه  
کرده اند.  گا تازه ترگن موضوع در  
عر ه جاده   راه سازی   موضوع  

تیران مای بااشاد    –آزاد راه شمال  
که دعوای بین د لتی ها   ساپااه  

 را به دنبال داشته است. 

در همه اگن ماوارد گا  دعاوای  
جدی بین باندهای د لتی   ساپااه  
  بیت رهبری ادامه دارد. دعوا بر  
سر تصاحب   تسزط هر  ه بیشتر  
سپاه بر اقاتاصااد حا اومات   در  
دست گرفتن کنترل کامل آن می  
باشد. دعواگی بایان جانااح هاای  
ح ومتی که هار کادا  فاقاط    
فقط به دنبال ماناافاو  ساودهاای  
افسااانااه ای  دزدی   غااارب    
 اپاا  ل داراگای هااا    اار تایااای  

 جامعه می باشد.  
با  د ر ابصغیه جعفری مبنی بر  
راه انااادازی ماااراکاااز اساااتاااانااای  
فعالیتیای اقتصادی سپااه  دعاوا   
  کشم ش جناح های ح ومتی  
هم باال میگرد. هدف اگن باانادهاا   
بوگ ه سپاه گسترش   تسزط کامل  
بر اقتصاد حا اومات مای بااشاد.  
 یزی که با "نا زدنیای ر حانی  
  بنش د لتی" که خواهان "میاار  
  کنترل" فعالیاتایاای اقاتاصاادی  
سپاه می باشند  ر بر  شاده اسات.  
در  رای اگن دعوای جانااح هاای  
ح ومتی   گسترش فعالیاتایاای  
اقتصادی ساپااه ا اراب   تاباعااب  
اسنفاکی بر زندگی   ماعایاشات  
کارگران به دنبال دارد که باناشاا  
باال به آنیا اشاره شد.اگن بدان معنا  
نیست که باندهای د لت ر حاانای  
که منال  فعالیتیای اقتاصاادی  
سپاه می باشد  به دناباال ماناافاو  
کارگران   مرد  می باشد. ا اص  
  ابدا اگان جاور نایاسات. دعاوای  
د لت ر حانی باا ساپااه  دعاواگای  
برسر توافا   سیم خاواهای   باه  
رسمیت شناخاتان سایام باانادهاای  
د لتی   کنار آمدن با سپااه بارای  
تضمین گستره نافاوذشاان بار کال  
اقتصاد ح ومات   تاجامایال بای  

حقوقی مج    فقر   فصکت بر  
گرده کارگران   مرد   می باشد.  
دعواگی بار سار تصااحاب مانااباو  
عظیم اقتصاادی در باناش هاای  
منتز    تقسیم آن بین باانادهاا    
دار   دسته هاای ناظاا . در اگان  
میان سیم مرد  از اگن دعوا فاقاط  
گسترش فقر  حقو  های  نادگان  
برابر زگر خط فقر رسمی  تاجامایال  
بدترگن  ضد انسانی تارگان شاراگاط  
کار به کارگران  امنایاتای کاردن  
مااجاایااط کااار  تاایاادگااد اخاارا     
بی ارسازی در  اورب اعاتاراض  
کارگران به اگن شراگاط   نایااگاتاا  
تااقااص   تااصش باارای ساارکااوب  

 مبارزاب کارگران. 
 

اگن ه اگن دعواها به کجا خاواهاد  
کشید   نیاگتا کدا   جناح   باناد  
ح ومتی  سپاه   بیت رهاباری    
گا د لت   باندهاگش دست بااال را  
پیدا خواهد کرد  معضل کارگاران  
  مرد  نیست. کاارگاران   مارد   
می دانند کاه د لات ر حاانای    
سپاه   همه نیاد ها   ارگاانایاای  
حاا ااومااتاای هاادفشااان  ااپااا  ل    
دزدی   غارب   تجامایال فاقار    
فصکت بر گرده میزیونیا کاارگار  
  کارکن در جامعاه مای بااشاد.  
طبقه کارگر   کارکناان جااماعاه  
ضمن آگاهی به اگن موضوع بااگاد  
متجد شده   در  فوف متاشا ال  
  سراسری   با خواستیای ر شن   
تاعاارضاااب هاار د  بااانااد   جااناااح  
ح ومت بر زندگی   معیشتاشاان  

 را باگد عقب بزنند.  
 مجمد ش وهی 

 ٠١٩٩ آبان    ٩ 
 

 
ابت اری مقابل مجزا  اساصمای   

اسات. در اگاان    ٩٩ مایار    ٠٣ در  
میتینگ اعتراضی که هامازماان  
با آغاز بررسی الگاجاه ا اصحایاه  
د لت بر ر ی قااناون کاار اسات   
جاامااعاای از کااارگااران تاایااران بااا  
هماهنگی اتجادگه آزاد کاارگاران  
اگران دست باه تاجاماو در ماقاابال  
مجازا  اساصمای زدناد. در اگان  

ظایار    ٠٠ تجمو کاه تاا سااعات  
ادامااه داشاات کااارگااران شااعااار  
میدادند: الگجه اگن د لت باردگای  

معیاشات مانازلات حاا    –کارگر  
قارارداد ماوقات    –مسزم مااسات  
ا اصح قااناون    –بردگی کارگر  

امایاد    –کار به نفاو سارمااگاه دار 
کارفرماها کارگر خاموشه  تدبیر  

  -د لااتاامااردان کااارگاار ارز نااه  
کارفرماگان بدانند کارگر خاموش  

د لتیان باداناناد کاارگار    –نمیشه  
 ارز ن نمیشه.... 

 
 تجمو سراسری مقابل مجز  

باانااا باار گاازارشاایااای رساایااده بااه  
اتجادگه آزاد کارگران اگران  در اگن  

تجمو که از ساعاب ا لایاه  اباد  
آغاز شد بتدرگج کارگران   پرسنل  
منابراب از سراسار کشاور باه آن  
پیوستاناد   در سااعااتای تاعاداد  
شرکت کنندگان در اگن اعاتاراض  
کارگری به بیش از د  هازار نافار  

 رسید.  
اگن تجمو بزر   امر ز در حالای  
 ااورب گاارفاات کااه شاارکاات  
منابراب برای جزو گیاری از آن   
پیشاپیاش طای اباصغایاه ای در  
استانیای منتز  کشور اقدا  باه  
لغو مرخصی کارگران   پارسانال  

شرکتی از نیم تاا سایازدهام آباان  
کرده بود. با اگان حاال عاص ه بار  
شرکت تعداد بیش از د  هزار نافار  
در اگاان تااجاامااو  باانااشاایاااگاای از  
کارگران   پرسنل شرکتی نیز که  
موفا به شرکت در اگن اعاتاراض  
بزر  نشده بودند در برخی نقاا   
کشور بر سر کارهای خود حاضار  

 نشدند. 
بنا بر اگان گازارش  در پای اگان  
تجمو بزر  کارگری  حاد د ده  
نفر از نماگندگان مجز  در مایاان  
تجمو کنندگاان حااضار شادناد    

برخی از نماگندهای کارگران نایاز  
برای مذاکره به مجز  فراخاواناده  
شدند اما اگن مذاکراب نتیجه ای  
عمزی در بر نداشت   هیو گا   
از مسئولین شرکت منابراب نایاز  
حاضر باه حضاور در ماجازا     
پاسنگوئی ه اعتراضاب کارگاران  
  پرسنل شرکتی منابراب کشاور  

 نشدند. 
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 ٣ صفحه   

 .در حاشیه اخبار کارگری
 حلقه  های تعرضی تر و گسترده مبارزات  کارگری

 کارگران رو در رو با دولت علیه الیحه اصالح قانون کار
 نسان نودینیان

الگجه ا صحایاه قااناون کاار کاه  
توسط د لت گاازدهام باه ماجازا   
اسصمی رفته است با منالافات    
اعتراض  بنشایااگای  سایاعای از  
کارگران در ستد ساراساری قارار  
کاارقااتااه اساات. مااجااور ا اازاای  
منالفت کارگران بازگردانادن اگان  
ا صحیه به د لت   کنار گذاشتن  
الگااجااه ای اساات کااه  بااردگاای  
مازدی   زگاار سایاتااره قارار دادن  
کااارگااران زگاار  اانااگ د لاات    

 کارفرما را در دستور دارد. 
 

جنبش کاارگاری اماا اگاناباار باا  
دراگت   آگااهای بااالگای عازایاه  
الگجه ا صح قانون کاار اگساتااده  

 است.  
تدا   اعتراض به الگجه ا اصحایاه  
قانون کار در گر  گستارده کاردن  
متالباتی است که در  ناد ساال  
گذشته کاارگاران باا اعاتاراضااب  

 مدا   طرح کرده اند.  
 

تجمعاب اخایار بازاجااظ کامای    
حضور در اعتراضاب ر  باه جازاو  
است. در تجمو کارگران مناباراب  

     ٩ در مقابل ماجازا  اساصمای) 
آبان( نزدگ  به د  هازار نافار    ٠١ 

 شرکت داشتند.  
 

در تاجامااو اعاتاراضاای کاارکانااان  
آزماگشگاهیاای باالایانای ماقاابال  

آبان(  بیش از    ٠١  زارب بیداشت) 
ناااافاااار از کااااارکاااانااااان    ٩١١ 

آزماگشگاهیا از بایاماارساتاانایاای  
کشااور کااه بااا عاانااوان جااامااعااه  
آزماگشاگااهایاان کشاور شانااخاتاه  

 شوند  شرکت داشتند.   می 
آبان بایاش    ٠١ در تجمو اعتراضی  

رگاناگ  »نفر از کارگران    ٠١١ از  
مقابل دفتر نیاد  نافای    «مشید 

اگن کارخانه خواستار بازبایانای در  
طرح طبقه بانادی مشااغال خاود  

 شدند. 
  

نافار از کاارگار شااغال در    ٠١١ 
پار ژه سااد  ام شایار گاچاساااران 

مایار مااه( ماقاابال    ٠١ )د شنبه  
ساختمان فارمااناداری گاچاسااران   
در اعاتاراض باه پارداخات نا اردن  
حقو    مزاگاا ماقاابال سااخاتاماان  
فاارمااانااداری گااچااساااران تااجاامااو  

 اند.   کرده 
 

ده ها نفر از  کارگران هواپیمااگای  
آبان ماه( در اعاتاراض باه    ٩ هما ) 

پاگین بودن باودن مایازان دساتامازد  
خود  مقابل ساختمان  زارب راه    
شیرسازی در تیران تجمو کاردناد.  
کارگران خواهان افزاگش حاقاو     

 دستمزدهاگشان شدند.  
 

حزقه های تاعارضای   تاوده ای   
اعتراض کارگران   کارمنادان در  
اش ال کن رب طرح  ماتاالابااب  
آنیا   حضور توده ای   گساتارده  
آناایااا قاااباال تااوجااه شااده اساات.  
اعتراضاب رنگین شده  پصکارد    
بنرها در دست تجمو کنندگاان باا  
باارجسااتااگاای باااالگاای تااجاامااو    
 اعتراض را ش وهمند کرده است.  

   
افزاگش دستمزدها   تامین زندگی  
ماازدبااگاایاارن جااامااعااه  عاازاایااه  
بی ارسازی هاا   بارای گارفاتان  
حقو  پرداخت نشده عار اه هاای  
ماادا   اعااتااراضاااب کااارگااران    
خانواده هاگشان است  عر ه هاای  
جاادی ماابااارزه طاابااقاااتاای کااه  
مشنصاب   کااراکاتار پااگاه ای  
اگناد ره اعاتاراض   ر  در ر گای  
کارگران باا کاارفارماا   هایائات  

 حاکمه است.  
 

جمعبندی کوتاه از ع   الاعامال  
 های اعتراضی     

سندگ ای کارگران شرکات  احاد  
اتوبوسرانی تیران   حومه با الگجه   
ا صح قانون کار منالفت کرده    

سانادگا اای  »اعص  کارده اسات   

کارگران شرکت  احد اتوبوسارانای  
تیران   حومه از تما  مزد بگیران   
اعم از کارگران زحمت اش باناش  
هااای  ااانااعاااتاای  خااادماااتااای   
کشااااااا رزی  مااااااعاااااازاااااامااااااان   
دانشجوگان پرستاران   مارد   کاه  
تغییراب ضد کارگری قانون کاار  
آگنده فرزندانشان را هدف قرار داده  
درخواست دارد با امضای طاوماار  
اعااتااراض بااه الگااجااه بااا ااتااصح  

منالفات خاود   «ا صح قانون ار »
را با اگن تغییراب ضاد کاارگاری  

 .«در قانون کار اعص  دارند 

نفر از کاارگاران ماعادن    ٠٠١١    
 ادرمزو با امضای  طومار اعص   

جامعاه کاارگاری اگاران  »کردند   
در د جمعایات کشاور را    ٩٠ که  

دهاد از نامااگانادگاان    تش یل مای 
خواهد تا الگجه ا صح    مجز  می 

قانون کار را به دالگل ذگل کان لم  
گ ن تزقی   آن را به د لت عودب  

 .«کنند 

  اتجادگه آزاد ازاد کارگاران اگاران  
پاایااش  »در باایااانایااه ای نااوشااتاه   

بسوی اعتراض به الگجه ا صحیه  
  در   «د لت بر ر ی قااناون کاار 

بنشیاگی از اگان اطاصعایاه آماده  
ما کارگران باگد بدانایام باا  »است  

تصوگب الگجه ا صحیاه د لات بار  
د لت میتواند    -٠ ر ی قانون کار:  

عزیرغم تور  بااال باا اساتانااد باه  
شراگط اقاتاصاادی کشاور حاداقال  
مزد را رگالی افزاگش ندهد   اقدا   
به انجماد دستمزدها ب ناد. عاص ه  
بر اگن اختیار تعییان حاداقال مازد  
بدست میل   اراده د لات   تا   
به ت  کارفرماگان خواهد افاتااد  

اخراجیای دساتاه جاماعای باه    -٠ 
مج  کمترگن نوسان   کااهشای  
در تاولایاد  اورب قااناونای پایادا  
خواهد کرد    دها هزار کاارگار  
بتور دسته جمعی اخارا  خاواهاناد  

قاراردادهاای شافااهای باه    -١ شد  
مر ر جاگگزگن قراردادهای کتابای  
خواهد شد   هر گونه قانونامانادی  
از ر ی ساعاب کار  تاعاتایاصب   
مرخصی ها  بایاماه  .. بارداشاتاه  

پااگاه هاای قااناون    -٠ خواهد شد  
تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد  
  دگری ننواهد پائید کاه هامایان  
حداقزیای موجود نایاز مضاماجال  

با مند ش شادن    -٩ خواهد گشت  
پارداخات مازاگاای پااگاان کاار بااه  
کارگران قرارداد ماوقات  د لات    
کارفرماگان خاواهاناد تاوانسات باه  
انجا منتز  پرداخت اگن مزاگا باه  
کارگران قرارداد موقت را متوقا   
ب نند.   باگد بدانیم: اعتاراض باه  
الگجه ا صحیاه د لات باه شا ال  
تجمو  راهپیمائی  طومار ناوگسای  

  تااجااصاان در بااراباار اداراب کااار  
سراسر کشور  جز  حقو  قانونی    

 .«مسزم ما کارگران است 

سندگ ای نقاشان اساتاان الابارز :  
عزیه ا صحیه قانون کاار ناوشاتاه  

الگجه ا اصحایاه ی قااناون  »اند   
کار که از سوی د لت به مجزا   
اراگه شده  باناشای از ا اصحایاه  
های سابا قاناون کاار اسات کاه  
همگای عازایاه کاارگاران باوده    
هاامااان حااداقاال حااقااو  کااارگااران  
مندر  در قانون کار فعزی را نایاز  
از آنان سزب می کاناد. اگان تاازه  
ترگن مورد دست اندازی به بااقای  

 «قااناونای »ماناده هاای حاقاو   

کارگران  در شراگتی است که از  
گ  سو معیشت همه ی جاماعاه  
  به  گا ه طاباقاه ی کاارگار در  
شراگط فصکت باری قرار دارد )به  
طوری که آمارهای جنجال آمایاز  
اخیر در ماورد خاط فاقار  مایازان  
بیا ااری  اعاتایااد   خاودکشای  
جوانان مؤگد آن است(   از ساوی  
دگگر عر ه ی  اکنش تادافاعای  
  فعالیت بر کاارگاران   تشا ال  

کارگری تاناگ   «مستقل »های  
    .«تاار   تاانااگ تاار شااده اساات 

اعتراض میدانی منالفت با الگجه  
 ا صح قانون کار میتینگ  

 

بزجاظ کمی   حضور در اعتراضاب ر  به جزو است. در     ٩٩ آبان   ٠١      ٩ تجمو اعتراضی کارگران در ر زهای   
 آبان( نزدگ  به د  هزار نفر شرکت داشتند.    ٠١      ٩ تجمو کارگران منابراب در مقابل مجز  اسصمی) 

نافار از    ٩١١ آباان(  بایاش از    ٠١ در تجمو اعتراضی کارکنان آزماگشگاهیای بالینی مقابل  زارب بیداشات) 
شاوناد     کارکنان آزماگشگاهیا از بیمارستانیای کشور که با عنوان جامعه آزماگشگاهیان کشور شانااخاتاه مای 

 شرکت داشتند. 
مقابل دفتر نیاد  نفی اگن کارخانه    «رگنگ مشید »نفر از کارگران    ٠١١ آبان بیش از    ٠١ در تجمو اعتراضی  

 خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند. 
میر ماه( مقابل سااخاتاماان فارمااناداری    ٠١ نفر از کارگر شاغل در پر ژه سد  م شیر گچساران)د شنبه    ٠١١ 

 اند.   گچساران  در اعتراض به پرداخت ن ردن حقو    مزاگا مقابل ساختمان فرمانداری گچساران تجمو کرده 
آبان ماه( در اعتراض به پاگین بودن بودن میزان دستمزد خاود  ماقاابال    ٩ ده ها نفر از  کارگران هواپیماگی هما ) 

 ساختمان  زارب راه   شیرسازی در تیران تجمو کردند. کارگران خواهان افزاگش حقو    دستمزدهاگشان شدند.  
حزقه های تعرضی   توده ای  اعتراض کارگران   کارمندان در اش ال کن رب طرح  متالباب آنیا   حضاور  
توده ای   گسترده آنیا قابل توجه شده است. اعتراضاب رنگین شده  پصکارد   بنرها در دست تجمو کنندگان با  

 برجستگی باالگی تجمو   اعتراض را ش وهمند کرده است. 
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آبان: سومین روز اعتراض و تجمع  ١١
سراسری کارکنان شرکتی های مخابرات 

 در مقابل مجلس 
خواستیای میم کارگاران   پارسانال شارکاتای مانااباراب  
کشور  تبدگل  ضیعت  حاذف شارکاتایاای  اساتاه ای    
پیمان اری   انعقاد قرارداد مستقیم با شارکات مانااباراب   
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  امنیت شغازای   بایاباود  

  ضعیت معیشتی شان است. 
 
 

آبان: اعتراضات کارکنان پتروشیمی  ١١
فن آوران که از شنبه گذشته آغاز شده 

 بود به نهمین روز رسید.
گ ی از خواسته های معترضان  تبدگل  ضعیت  اناتاصااب  

مدگرعامل   جذب نیار هاای باومای اسات. کاارگاران باه  
استندامیای فامیزی   تبعی  اعتراض دارند   عازایاه آن  
شعار میدادند.   عمده اعتراضاب به نماگنده هایااب مادگاره  

اکاانااون      مااعااا ن مااالاای   اداری شاارکاات اساات   هاام 
 اعتراضاب ادامه دارد. 

 

کرمانشاه تجمع اعتراضی مردم خشمگین 
 گلیمفرش ودفتر مرکزی مقابل 

اگن تجمو اعتراضی عزیه کارگزار ح ومتی که متیم باه  
دزدی سپرده های مرد  شده است تا آخارهاای شاب اداماه  

دنبال انتشار خباری مابانای بار دزدی گا ای از    داشت. به 
کارگزاران ح ومت در کرمانشاه در م تب فرش   گازایام  

های مرد  اگن شایار  مارد  کارماانشااه      خار  کردن سپرده 
در مقابل دفاتار مارکازی اگان    ٩٩ گ شنبه شب نیم آبانماه  

شرکت در شیر فرنگ نزدگا  مایادان فارد سای تاجاماو  
های خاود شادناد. الز     گیری سپرده   کرده   خواستار بازپ  

به ذکر است اگن کارگزار حا اوماتای قصاد خاار  کاردن  
هاای مارد  را داشاتاه کاه    میزیارد توماان از ساپارده   ٠١١ 

 موفا نشده است. 
 

 

مقابل  «چم شیر  »تجمع کارگران سد 
 فرمانداری گچساران

نفر از کارگران پر ژه سد  م شایار    ٠١١ آبان ماه    ٠١  بد  
گچساران به نماگندگی از د  هزار کارگر شااغال در ساد  

مااه دساتامازدشاان    ١ جم شیر در اعتراض به تعوگا پرداخت  
اناد. اگان    مقابل ساختمان فرمانداری گچساران تجماو کارده 

نفر هستند . به گافاتاه کاارگاران در طاول    ٠١١ کارگران  
ماه گذشته از سال  ر د به ماه هشتم تنایاا گا     ٣ بیش از 

ماه حقو  گرفته اند در حالی که فصال مادار  اسات    
باگد برای فرزندان مجصل خود ماگجتا  تامایان کاناناد.    

 فشار اقتصادی سنگینی بر آنیا  ارد شده است. 
 

دومین روز تجمع بازنشستگان فوالد 
 مقابل مجلس 

آباان مااه باازنشاساتاگاان  انااگاو فاوالد در    ٠١  بد ر ز  
اعتراض به ستد نازل حقوقیاا   ضاو ناابسااماان درماان    

هااگشاان بارای    عد  پرداخت حقو    همچنین قتو شدن بیمه 
د مین ر ز متوالی مقابل مجز  شورای اساصمای تاجاماو  

 کردند. 
بنا بر خابارهاا از حاد د ظایار ر ز گاذشاتاه نامااگانادگاان  

 اخبار کارگری
 بنش اگران:  نسان نودگنیان 

 بنش بین المززی: دا  د رفاهی  

   سومین روز اعتراض و تجمع سراسری کارکنان شرکتی های مخابرات در مقابل مجلس
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بااازنشااسااتااگااان بااا مساائااوالن  زارب کااار    اانااد    
عصار    ١ بازنشستگی فوالد نشست داشتند که تا سااعات  

ادامه داشت   در خااتاماه تاجاماو کاارگاارن در اگان ر ز  
مسئوالن  ند   بازنشستگی قول دادند که متالابااب اگان  
بازنشستگان را پیگیری کنند. اما کارگاران باه  عاده هاا  
اعتمادی ندارند   خاواساتاار پارداخات فاوری طازابایااگشاان  

  ٠ هستند. تجمو ر ز گذشته بازنشستگان  ند   فوالد تاا  
شب ر ز گذشته ادامه داشته است. به کاارگاران قاول داده  
شده است که بج  مش اصب درماانای ذ ب آهان را حال  

آباان شار ع    ٠٠ کنند   همسان سازی حاقاوقایاا را از ر ز  
کنند. اگن کارگران در اعتراضاب قبزی بار درماان راگاگاان  
تاکید کرده بودند.  ند  اد کاارگار باازنشاساتاه  انااگاو  
فوالد به نماگندگی از سوی هم ارانشاان بارای پایاگایاری  

آباان    ٩  بد ر ز    ٠ خواستیاگشان به تیران آمده   از ساعت  
 در مقابل مجز  تجمو کردند. 

 
 تجمع کارگران ارگ قدیم بم 

شماری از کارگران پر ژه مرمت مجموعه ار  قادگام بام  
در اعتراض به پرداخت نشدن متالباب مزدی خود   امار ز  

آبان ماه( در مقابل پاگگااه مایارار فارهاناگای    ٩ گ شنبه ) 
 ار  تجمو کردند. 

نافار هساتایام    ٠٠٠ اگن کارگران در تما  میگوگند :حد د  
که از پاگگاه میرار فرهنگی بام بایاش از ساه مااه مازد  
معوقه پرداخت نشده طزب ارگام   باا  جاود بارپااگای  اناد  
نوبت تجمو اعتراضی تا اگن لجظه هیو ک  حااضار نشاده  

 تا به اگن  ضعیت رسیدگی کند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشت و 
صنعت لرستان مقابل استانداری نسبت به 

 وعده های توخالی کارفرما ودولت!
آبان کارگران اخرا  شده کشات    اناعات ماقاابال    ٠ دگر ز 

    استانداری لرستان تجمو کردند   خواستاار حاقاو  از دسات 
ساال بایا ااری  گاا    ٠١ رفته خود شدند تا شااگاد پا  از  

بازنشست شوند   گا مجادد باتاواناناد باه کاار خاود اداماه  
 دهند. 

گ ی از کارگران کشت    نعت لرستان اظیار داشات: در  
مترح کردند کشت    اناعات  رشا اسات شاده     ٠٠ سال  
هاگی توسط کارفرما   استاندار  قت به ماا داده شاد     عده 

   براسا  گ  سری شراگط کارگران را بازخرگد کردند. 
 

 اعتصاب کارگران کارخانه الستی  پار  سا ه  
جمعی از کارگران کارخانه الستی  پار   اقاو در شایار  
 نعتی کا ه شیرستان سا ه دراعاتاراض باه عاد  پارداخات  
حا شایافات  اضاافاه کااری دسات از کاار کشایادناد    

 درمقابل ساختمان اداری تجمو کردند. 
گ ی از اگن کارگران اعتصابی عزت ا زی اگن تاجاماو را  
اختصف نظر بین کارگران   مادگارگات باه دلایال قارار دادن  
شیفت کاری در ر زهای تعتیل  بد ن احاتاسااب حاقاو     

 اضافه کاری اعص  کرد 
@ettehad 

 
 

تجمع سراسری کارگران و پرسنل بخش 
 خصوصی مخابرات در مقابل مجلس

از ساعاب ا لیه  اباد امار ز کاارگاران   پارسانال باناش  
خصو ی منابراب )کارگران شرکتی( دست به تجاماو در  
مقابل مجز  زدند. فراخوان اگن تجمو در ر ز ششم آباانامااه  

 از سوی اگن کارگران اعص  شده بود. 
بنا بر گزارش منتشر شده از سوی اتاجاادگاه آزاد کاارگاران  

 باد( بایاش از    ٩ اگران  تا لجظه منابره اگن خبر)گ ربو به  
نفر از اگان کاارگاران از ساراسار کشاور در ماقاابال  ٠٩١١ 

مجز  تجمو کرده   باا در دسات داشاتان پاصکااردهااگای  
 خواهان رسیدگی به خواستیای خود هستند. 

کارگران   پرسنل بنش خصو ی منابراب کشاور  پایاش  
میر دسات باه تاجاماو در ماقاابال    ٠٠    ٠١ تر در ر زهای  

مجز  زده بودند که با  عده رسیدگی به خواست هااگشاان  
به اگن تجمعاب پاگان دادند اماا از آناجاا کاه هایاو اقادا   

ر ز گذشته برای رسیدگی باه    ٠١ مو ری در طول بیش از  
خواستیاگشان  ورب نگرفت  آناان باا فاراخاوان قابازای  از  
 بد امر ز دست به تجماو در ماقاابال ماجازا  زدناد.اگان  
کارگران اعص  کرده اند اگن بار تاا رسایادگای عامازای باه  
خواست هاگشان به تجماو خاود در ماقاابال ماجازا  پااگاان  

 ننواهند داد. 
 

تجمع اعتراضی کارگران ارگ قدیم بم از 
 سر گرفته شد

آبان شماری از کاارگاران پار ژه مارمات ماجاماوعاه    ٩ ر ز  
ار  قدگم بم در اعاتاراض باه پارداخات نشادن ماتاالابااب  

مزدی خود   در مقابل پااگاگااه مایارار فارهاناگای ار   
 تجمو کردند. 

نفار هساتاناد کاه از پااگاگااه    ٠٠٠ بنا بر خبر اگن کارگران  
میرار فرهنگی بم بیش از سه ماه مازد ماعاوقاه پارداخات  
نشده طزب ارناد   باا  جاود بارپااگای  اناد ناوبات تاجاماو  

 اعتراضی جوابی نگرفته اند. 
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشت و 
صنعت لرستان مقابل استانداری نسبت به 
وعده های توخالی کارفرما و استاندار 

 وقت!
آبان کارگران اخرا  شاده کشات    اناعات ماقاابال    ٠ ر ز  

    استانداری لرستان تجمو کردند   خواستاار حاقاو  از دسات 
ساال بایا ااری  گاا    ٠١ رفته خود شدند تا شااگاد پا  از  

بازنشست شوند   گا مجادد باتاواناناد باه کاار خاود اداماه  
مترح کردند کشات    ٠٠ دهند. به گفته کارگران در سال  
هااگای تاوساط کاارفارماا       نعت  رش سات شاده   عاده 

استاندار  قت به آنان داده شد   براسا  گ  سری شاراگاط  
 کارگران را بازخرگد کردند. 

 
اعتصاب کارگران کارخانه الستیک پارس 

 ساوه!
آبان جمعی از کارگران کاارخااناه الساتایا  پاار     ٠ ر ز  

 اقو در شیر  نعتی کا ه شیرساتاان ساا ه دراعاتاراض باه  
عد  پرداخت حاا شایافات  اضاافاه کااری دسات از کاار  

 تجمع اعتراضی گسترده وسراسری جامعه آزمایشگاهیان مقابل وزارت بهداشت! 
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کشیدند   درمقابل ساختمان اداری تجمو کردند. گا ای از  
اگن کارگران اعتصابی عزت ا زی اگن تاجاماو را اخاتاصف  
نظر بین کارگران   مادگارگات باه دلایال قارار دادن شایافات  
کاری در ر زهای تعتیل  بد ن احتساب حاقاو    اضاافاه  

 کاری اعص  کرد 
 

تجمع اعتراضی در زاهدان نسبت به گران 
 شدن آب شیرین!

آبان تعدادی از ااحاباان خاودر هاای حامال آب  ٠  بد ر ز  
شیرگن زاهدان دراعتراض به گران شادن قایامات آب جازاوی  

 سازمان  نعت  معدن  تجارب تجمو کردند. 
 

زده زرند جلوی  تجمع مردم زلزله
 فرمانداری این شهر!

در پی زلزله شدگد در شیرستان زرند  تاعادادی از مارد  باا  
تجمو در جزوی فرمانداری اگن شیرستان خواستاار درگاافات  

  ادر شده اند. 
 

کارگران پیمانکاری ماشین سازی و هپکو 
اراک سفر استانی روحانی را به صحنه 

 اعتراض خود تبدیل کردند. 
میر همزمان با سافار ر حاانای باه اساتاان مارکازی    ٠ ر ز  

کارگران پیمان اری مااشایان ساازی   هاپا او ارا  باا  
برپاگی تجمو اعتاراضای ماناالافات خاود را را نسابات باه  
قراردادهای سفیدامضا  شراگط نابسامان اگمنی مجال کاار   
عد  پرداخت  ند ماه دستمزد ماعاوقاه  حاا بایاماه   نایاز  
اخرا  کارگران معترض رسانه ای کاردناد. اگان کاارگاران  
خواستار آن شدند تا به قراردادهای سافایاد امضااس  حاقاو   
های معوقه د  تا سه ماهه  پرداخت حا بیمه هاای هاماراه  
با تأخیر پاگان داده شود. همچنین آنان خواستار آن شادناد تاا  
به فضای بسته ای که با هر گونه پرسش کارگران مناجار  

 به اخرا  آنان می شود  پاگان داده شود. 
 

تجمع اعتراضی کارگران قند قهستان 
 مقابل ساختمان فرمانداری درمیان

آبان گر هی از کارگران کاارخااناه قاناد    ٩ حوالی ظیر ر ز  
قیستان در استان خراسان جنوبی  در اعاتاراض باه تاعاوگاا  

شاان در ماقاابال سااخاتاماان    حقو    ساگر متالباب  نافای 
کارگر اگن کارخااناه    ٠٠١ فرمانداری درمیان تجمو کردند.  

بعد از اعص  تعتیزی اگن  احاد تاولایادی بایا اار   هاناوز  
نفار از اگان کاارگاران    ٠٠١ متالباتشان پرداخت نشده است.  

رسمی   مابقی قراردادی بوده اند. زگار فشاار اعاتاراضااب  
کارگران اداره کار ح م پرداخت متالباب کارگاران را داده  
است. اما کارفرما پااسانای نامایادهاد. اگان کاارگاران در  

مااه دساتامازد پارداخات    ٠ هنگا  تعتیزی کارخانه حاداقال  
 نشده را طزب داشتند.   بیمه آنیا نیز پرداخت نشده است. 

 

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران 
پتروشیمی فناوران ماهشهرنسبت به 

 استخدام فامیلی!
اخبار رسیده حاکی ازاعتصاب  تجمو کارگران پتار شایامای  
فنا ران ماهشیر در ساختمان اداری شرکات دراعاتاراض باه  

 استندا  فامیزی است. 
آباان شاوشاان اخاباار رسایاده از بانادر مااهشایار  ٠ به گزارش 

حاکی از اعتراضاب شدگد به نجوه رسامای شادن عاده ی  
مجد دی از کارکنان پیمانی در ساختاماان اداری شارکات  

آ ران   درگیری لفظی   شادگاد در راهار ی    پتر شیمی فن 
اداره است. معترضان نسبت باه ناادگاده گارفاتاه شادن حاا  
افراد بومی با سابقه   احتمال  قوع آشناگراگای در فارآگاناد  

 اند.   استنداماب تجمو کرده 
اعتراض کارگران بی ار در ماهشیر  اعتراض کاارگاران باا  
قراردادهای موقت  اعتراض به تبعی  ها   پاارتای باازی  
در استندامیاست. اعتراض به استندا  هاای ماوقات بارده  
 ار است. عده ای تصش می اناناد اگان اعاتاراضااب را باه  
اعتراض عزیه کارگر غایار باومای با اشااناناد تاا ماباارزه  
کارگران را به انجراف ب شانند      متجد اعتراض آناان  

 را در هم بش نند. 
 

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 
 سامان کاشی 

تجمو اعتراضی دهیا تان از کاارگاران کاارخااناه سااماان  

مااه دساتامازد  ٠ کاشی بر جرد در اعتراض به عد  پرداخات  
 معوقه همچنان ادامه دارد. 

نفر از کارگران کاارخااناه سااماان  ٠١ بنابه گزارش منتشره   
کاشی بر جرد پ  از ش اگت از کارفرمای اگان کاارخااناه  
به دلیل عد  پرداخت دساتامازدهاای ماعاوقاه خاود از کاار  
اخرا  شدند. اگن کارگران برای  ندمیان ر ز ماتاوالای در  
اعتراض به اگن اقدا  کارفرما   عد  پرداخت دساتامازدهاای  
معوقه خود مقابل اداره کاار اگان شایار دسات باه تاجاماو  

کارگار اشاتاغاال    ٠١١ اعتراضی زدند. در اگن کارخانه قبص  
نفر آنیا طی  ند ساله اخیر اخرا  شاده      ٠٣١ داشتند که  
 کارگر در آن اشتغال به کار دارند.   ٠١٩ اکنون فقط  

   
آبان از ساعت  ١١معلمان بازنشسته برای 

ظهر برای پیگیری  ١١تا  ١١
خواستهایشان فراخوان به تجمع مقابل 

ادارات کل آموزش و پرورش را داده اند. 
 متن فراخوان را در زیر میخوانید:

آبان در سرتاسر اگاران در    ٠٠ باز نشستگان فرهنگی در ر ز  
 جزو اداراب كل تجمو خواهند کرد. 

معزمان باز نشسته از گوشه   کنار کشور تما  گارفاتاناد  
ابان قاراره  اورب باگایارد  ارا  ٠٠ كه اقای خواستار تجمو  

همكاری نمیكنی  شرمنده شد    گفتم  شم به انادازه ی  
توانم عمل خواهم کرد   اطصع رسانی می کنم . در  اقاو  

مزیون   معزم بازنشسته بتاور ماتاوساط  ٠ زمانیكه خط فقر  
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گك تا گك   د گست مزیون تومان درگافت میاكاناد كاجاای  
آن عدالت اسصمی حاكمان است  سرماگه هاای مازای ناه  
تنیا در اگران كه در سرتاسرخا رمیااناه   جایاان باه بایاای  
تنگ دستی مرد  زحمت ش ما حی    میل مای شاود   
 را فرهنگیان باازنشاساتاه را دری نامایاكاناناد   گاعانای  
دالرهای خونین نفتی  نان از خود بینودشان کرده كاه از  
همه ک  از جمزه معزمان بازنشسته غافل هساتاناد     از  
همین ر   ما معزمان بازنشسته در سرتاسر اگاران از سااعات  

تا ساعت د ازده ی ظیر در جزو اداراب كل   گرد هام    ٠١ 
می اگیم   اعتراضمان را نسبات باه تاناگای ماعایاشاتاماان  
اعص  میكنیم.همكاران فرهنگی تیرانی با توجه به تاجاماو  
قبزی كه از ساگر استانیا دعاوب ناكارده باودناد در  اوب  
تماگل میتوانند در جزو مجز  تجماو داشاتاه بااشاناد  حاا  

 گرفتنی است   با خواهش   التما  امكان ندارد. 
 

 کارگران
در حمایت از بیانیه سندیکای 

 کارگران شرکت واحد
  در اعتراض باه جازاوگایاری از تاغایایاراب ضاد    ٠١٩٩  

کارگری در قااناون کاار  از تاماامای کاارگاران   مازد  
بگیران  اعم از کارگران بنش های  ناعاتای  خادمااتای   
کشا رزی  معزمان  دانشاجاوگاان  پارساتااران   تاوده هاای  
مرد  زحمت ش   تجت ساتام کشاور کاه تاغایایاراب ضاد  
کارگری قانون کار شراگط کاار   زنادگای آناان   آگاناده  
فرزندان شان را هدف قرار داده  درخواست کارده اسات کاه  
با امضای طومار مورد نظر اگن سندگ ا اا کاه در سااگات  
سندگ ای شرکت  احد   هاماچانایان بسایااری دگاگار از  
ساگت ها موجود می باشد اا  باه "الگاجاه" ضادکاارگاری  

اعتراض نموده   منالفات خاود را باا   «ا صح قانون کار »
اگن تغییراب   باه ا اتاصح "ا اصحااب" اعاص  نامااگاناد.  
سنادگا اای کاارگاران شارکات  احاد در هامایان بایاانایاه  
اعتراضی به درساتای مای گاوگاد: "گار اه قااناون کاار  
کنونی نیز مانو از بی حقوقی ما کارگران نشاده   اجاازه  
تش ل مستقل غیر د لتی را از ما کاارگاران سازاب کارده  
است  اما ر شن است که در  ورب تصوگب  نین الگاجاه  
ای  نیر ی کار در اگران از اگان نایاز ارزان تار گاردگاده    

 مزاگای نا یز کنونی نیز کاهش پیدا خواهد کرد". 
کمیته هماهنگی برای کما  باه اگاجااد تشا ال هاای  
کارگری نیز همچون سندگ ای کاارگاران شارکات  احاد   

الگجاه ا اصح قااناون کاار را جاناگ دگاگاری عازایاه  »
دانسته    پیش تر طی بیانایاه ای تاجات   «کارگران اگران  

 همین عنوان اعص  کرده است که:  
"د لت ر حانی در  اقاو باا ارائاه ماجادد اگان "الگاجاه" باه  
مجز   بار دگگر در  دد برآمده است تا باه ا اتاصح در  
شراگط "پسا برجا "   در ا ضاع   احوالی که به گماان اگان  
د لت  تجرگم ها پاگان گافته اند  با اگجاد شراگط بازهام امان  
تری برای سرماگه گذاری   استفاده از نایار ی کاار ارزان  
کارگران در اگران  رضاگت خاطر بایاش از پایاش  ااحاباان  
سرماگه   کارفرماگان را فراهم نموده   ا ضاع   شاراگاط را  
به گونه ای رقم بزند که دگگر جاگی برای گزه اا گاذاری  
  ناخشنودی آنان از د لت اگشان باقی نامااناده بااشاد. اگار  

 ه  نین اهداف   برنامه هاگی به قایامات تشادگاد فاقار   
فصکت کارگران   بی حقوقی ماتازاا آناان تاماا  شاده    
آحاد هر ه بیش تری از طبقه کارگر را به گرداب فاقار    
فصکت پرتاب کند. به جرگان انداختن مجدد "پایاش ناوگا   
ا صحیه قانون کار"   ارائاه ماواد   بانادهااگای از آن باه  
مجز  حامی سرماگه  برای تأگید   تصوگب  باد ن تاردگاد  
با  نین اهداف   مقا دی  ورب گرفته   مای گایارد.  
 احبان سرماگه   د لت در  اقو در ددند تاا باا تایایاه    
تنظیم  نین طرح ها   لاواگاجای  سازاتاه بایاش از پایاش  
سرماگه بر جزس جزس ر ابط کار   تولید را تضمین ناماوده    

 متابا با اهداف   مقا د خوگش به جرگان بیندازند". 
اگن "کمیته" همچنین  ظیفه خود مای داناد تاا باه سایام  
خوگش از اگن اعتراض برحا حماگت نموده   به ش ل فاعاال  
  مؤ ری از آن پشتیاباانای نامااگاد. کامایاتاه هامااهاناگای  
همچنین از همه مزد بگیران اعام از کاارگاران  اناعاتای   
خدماتی  ماعازاماان پارساتااران  کاارگاران آگااه   فاعااالن  
کارگری می خواهد تا بیر ش ل مم ن  ماناالافات خاود  
را با تغییراب ضدکارگری در قانون کار اعص  نموده   باه  

 اعتراض عزیه تصوگب آن  بپردازند.  
کمیته هماهنگی برای کما  باه اگاجااد تشا ال هاای  

 کارگری 
 ٩٩٥٠٥٩ 

سعید طوسی امین رهبری در ممامان آزار 
 جنسی کودکان

صدای کودکان قمربمانمی "قماریمان قمران" 
 باشیم.

رسانه ها باز از گ  تراژدی جارگاجاه دار   آزار جاناسای  
آنیم توسط گ  قاری شناخته شده بایان الامازازای مادر   
قران خبر داده اند. ساعایاد طاوسای قااری   مادر  قاران  
کسی  که به بایات رهاباری رفات   آماد داشاتاه   در  
جزساب   نشست های مسئوالن باارهاا قاران تاص ب کارده  
است. به گفته حسن مجققی مسئول قارگان باناد در زنادان  
رجاگی شیار گا  ساال   نایام پایاش ا  جایات شارکات  
مسئوالن زندان در نشستیا   .مجافل آماوزشاگااه قاران باه  

 بند د  رندان رجاگی شیر دعوب شده است.  
انتشار خبر تجا ز به تعدادی کود  آنایام تاوساط قااری  
قران آنقدر با ر ن ردنی است که ا لیان  اکاناش هاای هار  
شنونده ای تردگد در  جت خبر اسات. اماا باه سانان در  
آمدن قربانیان اگان تاراژدی انساانای   ر  شادن اساناادش  
گ ی بعد از دگگری  دگگر تردگادی باه جاا نامااناد. خابار  
بیت آ ر است  ون ه کسانی  ون سعید طوسی   قااری  
قران   مدر  عزمیه  حداقل باه باا رهاای خاودشاان   باه  
ادعااهاای اخاص    دگان   مارد  داری شاان پاای باناد  
نیستند.   حال در پی ش اگت   پایاگایاری خااناواده هاای  
اگان کاودکااان از ساعاایاد طاوساای بااه جاار  آزار جانااساای  
کودکان  از سوی دفتر قضاگی منو تعقیب شاده   تانایاا  
به جر  تشوگا به فساد در دادگاه  گ ه کارکناان د لات باه  

 سال حب  مج و  گردگده است.    ٠ 
پ  از انتشار اگن خبر برخی ها گفتند در انتشاار  اقاعایات  

کود  نبوده بز ه تنیا  اناد    ٠٩ مبالغه شده است. مرص  
کود  بوده است. گوگی موضوع تاعاداد کاود  اسات  
نه کراهت اگن عمل شنیو   غیارانساانای. ساعایاد طاوسای  
جرمش تجا ز به کودکان است. ناباود کاردن سارناوشات    
آگنده اگن کودکان است.   جالب اگناجااسات کاه اگشاان باا  
زگر پا له کردن اگان کاودکاان از ساوی دادگااه قضااگای  
حتی منو تعقیب هم شده است. اما کسانی  اون مان باه  
جر  دفاع از حقو  کود     حقو  انسانایاا در زنادانایام.  
سوال من   سوال مارد  اگاناسات کاه  اگاوناه اسات کاه  
دستگاه قضاگی شر  آ رانه   با قضا ب های نااعاادالناه    
کینه توزانه نه گ بار بز ه د  بار فردی مارال مان را باه  
جر  دفاع از حقو  کودکان   فعالیت های حاقاو  بشاری  
بد ن رعاگت کمترگن ا ول دادرسی   در پنج دقایاقاه باد ن  
حا داشتن  کیل به حب  سنگین مج و  کارده اسات.    
سعید طوسی ها منو تعقیب میشوند.  اگاوناه اسات کاه  
دفاع کسانی  ون من از حقو  کودکان   حاقاو  بارحاا  
مرد  تجت عنوان "اخصل در ناظام   امانایات مازای"   گاا  

 "تشوگش اذهان عمومی" ح م زندان دارد.  
سوال اگنست که حتی اگر ساعایاد طاوسای را باه عاناوان  
"مشو  فساد" اعاص  مایا انایاد   ارا از جااماعاه د رش  
نمی نید   به شیادب اسناد منتشر شده  پر نده قدگامای در  

 تجا ز به کودکان دارد   را س وب کرده اگد  
تاس  آ ر اگن ه اگن اتفا  برای انسانیاگی بوقاوع پایاوساتاه  
که هیو قدرب دفاعی از خود ندارناد.   مان باه عاناوان  
گ  فعال دفاع ز حقو  کود   ظیفه خود  دانستام کاه  

  دای حا خواهی   اعتراض اگن کودکان باشم. 
اگن اتفا  در عین حال اختاری دردنا  باه ر ان جااماعاه  
است که باگد بر عزیه خشونت جاناسای کاه بار کاودکاان  
مظزو  ر ا داشته میشود   اره جوگای کانایام. ناه اگانا اه  
مسئوالن امر حاشیه امن برای مجرمان   ماقاصاران مایایاا  
کنند. فرجا  سنن اگن ه راستی اگن ه تاا  اه زماان باه  
اگن س وب معنا دار خود ادامه میدهید. از آلاودگای هاوا  
تا گرانی گوجه فرنگی   پوشیدن لبا    شزوار کاوتااه    
  ه های بزند زنان   دختران   تا بازی فاوتاباال   غایاره  
سنن میگوگند  اما در بارابار اگان فااجاعاه تازاخ انساانای  
س وب .  ظایافاه ماا مارد  اسات کاه اگان سا اوب را  

 بش نیم.  دای کودکان قربانی "قارگان قران" باشیم. 
    ٩٩ بینا  ابراهیم زاده     زنادان رجااگای شایار     آباان  
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برگرفته از فیسبو  پاگگااه خاباررساانای خااناواده بایاناا   
 ابراهیم زاده  

 
 

گزارش تکمیلی تجممع اممروز کمارگمران و 
پرسنل شرکتی مخابرات کشور در ممقمابمل 

 مجلس
اتجادگه آزاد کارگاران اگاران: تاجاماو کاارگاران   پارسانال  
شرکتی منابراب که با فاراخاوان قابازای آناان در ماقاابال  
مجز   ورب گرفت بد ن نتیجه ای عمزی پاگان گارفات  
  اگن کارگران اعص  کردند همچنان درتیران خواهناد مااناد  
    بد فردا بار دگگر تجمو شان را از سر خواهند گرفت. 

بنا بر گزارشیای رسیده به اتجادگه آزاد کارگاران اگاران  در  
اگن تجمو که از ساعاب ا لایاه  اباد آغااز شاد باتادرگاج  
کارگران   پرسنل منابراب از سراسر کشور به آن پیوستاناد  
  در ساعاتی تعداد شرکت کانانادگاان در اگان اعاتاراض  

 کارگری به بیش از د  هزار نفر رسید.  
اگن تجمو بزر   امار ز در حاالای  اورب گارفات کاه  
شرکت منابراب برای جزو گیری از آن  پایاشااپایاش طای  
ابصغیه ای در استانیای ماناتازا  کشاور اقادا  باه لاغاو  
مرخصی کارگران   پرسنل شرکتی از نیم تا سیزدهام آباان  
کرده بود. با اگن حال عص ه بر شرکات تاعاداد بایاش از د   
هزار نفر در اگن تجمو  بنشیااگای از کاارگاران   پارسانال  
شرکتی نیز که موفا به شرکت در اگن اعاتاراض بازر   
نشده بودند در برخی نقاا  کشاور بار سار کاارهاای خاود  

 حاضر نشدند. 
بنا بر اگن گزارش  در پی اگان تاجاماو بازر  کاارگاری   
حد د ده نفر از نماگندگان مجز  در میان تجمو کنانادگاان  
حاضر شدند   برخی از نمااگانادهاای کاارگاران نایاز بارای  
مذاکره به مجز  فراخوانده شدند اما اگن مذاکراب ناتایاجاه  
ای عمزی در بر نداشت   هیو گ  از مسئولیان شارکات  
منابراب نیز حاضر به حضور در مجز    پاسنگاوئای باه  
اعتراضاب کارگران   پرسنل شارکاتای مانااباراب کشاور  

 نشدند. 
در مذاکراب نماگنده های مجز  با کاارگاران  هاماه آناان  
اذعان کردند شرکت منابراب قانون را نق  کارده اسات    
باگد خسارب نق   ندگن ساله قانون به کارگران   پارسانال  
شاارکااتاای ماانااابااراب کشااور پاارداخاات شااود. هاامااچااناایاان  
نماگندگان مجز  با اعص  اگانا اه قااناونای بارای اناعاقااد  
قرارداد مستقیم  جاود نادارد   عاده رسایادگای باه دگاگار  
خواستیای کارگران منجمزاه اجارای طارح طاباقاه بانادی  
مشاغل را مترح کردند   نیاگتا مقرر شد برای رسایادگای  
مقدماتی به خواستیای آنان  فردا جزاساه ای در ماجازا   
شورای اسصمی با حضور نماگنده های شرکات مانااباراب   
تعدای از نماگنده های ماجازا    نامااگانادگاان کاارگاران  

 برگزار شود. 
بنا بر آخرگن گزارشیای رسیده باه اتاجاادگاه آزاد کاارگاران  
اگران  بدنبال تعتیزی مجز    با ا رار نیار ی اناتاظاامای   

بعد از ظیر  کاارگاران شارکاتای مانااباراب باه    ٠ ساعت  
تجمو خود پاگان دادند   از آنجا که به هیو نتیجه عامازای  
برای دستیابی به خواستیاگشان نرسایادناد اعاص  کاردناد از  
ساعت هفت  بد فردا تجمو خود را در ماقاابال ماجازا   

آغاز خواهند کرد   تا حصول نتیجه مو ر باه تاجاماو شاان  
در مقابل مجز  پاگان ننواهند داد. بنا بار اظایاار شارکات  
کنندگان در تجمو امر ز  قرار است فردا  اباد نایار هاای  
شرکتی بیشتری از منابراب نقا  منتز  کشاور باه اگان  

 تجمو بپیوندند. 
بنا بر خبر دگگری نیز که به اتجادگاه آزاد کاارگاران اگاران  
رسیده است شرکت منابراب اساتاان آذربااگاجاان غاربای باا  
تیدگد به اخرا   اقدا  به تییه لیستی از کارگران شارکاتای  

 کرده است که امر ز به هر دلیزی در مرخصی بودند. 
خواستیای میم کارگاران   پارسانال شارکاتای مانااباراب  
کشور  تبدگل  ضیعت  حاذف شارکاتایاای  اساتاه ای    
پیمان اری   انعقاد قرارداد مستقیم با شارکات مانااباراب   
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل  امنیت شغازای   بایاباود  

  ضعیت معیشتی شان است. 
 ٠١٩٩ نیم آبانماه   –اتجادگه آزاد کارگران اگران  

 
 

دادستانی تهران رضا شهابی را بما وجمود 
 اتمام محکومیت به زندان فرا خواند

رضا شیابی عضاو هایااب مادگاره سانادگا اای کاارگاران  
شرکت  احد اتوبوسرانی تیران   حاوماه عازای رغام اتاماا   

آبانماه تازافانای از    ٩ مج ومیت شش سال زندان  یارشنبه  
سوی دادستانی به زندان فراخوانده شد. شااگاان ذکار اسات  
به دلیل عمل جراحی میره های گاردن   کامار نااشای از  
ضرب   شتم د ره های بازداشت موقت با تااگایاد پازشا   
قاانااوناای ماارخصاای اسااتااعااصجاای اگشااان در د  سااال اخاار  
مج ومیت مورد موافقت دادستانی قارار گارفاتاه باود     
بیش از گ سال است که مج ومیات اگشاان پااگاان گاافاتاه  
است   د لت طی گزارشی به سازمان جیانای کاار اعاص   

رضا شیابی از زندان آزاد شده   به سرکاار بااز  »کرده است: 
  ٠١٠٩ مااه ژ ئان    ١٩٣   در گزارش شمااره   «گشته است 

که در ساگت سازمان جیانی کار منتشر شده قابل مشااهاد  
می باشد. با اگن  جود  در مراجعه همسر آقای شیابای باه  
دادستانی معا ن دادستان به اگشان اعاص  کارده اسات کاه  
شیابی د  سال غایابات داشاتاه اسات   در  اورب عاد   
مراجعه   یقه اگشان ضبط   ح م جزب برای اگشاان  اادر  

 خواهد شد. 
قابل ذکر است که اگن اقدا  دادستانای گا  ر ز پا  از  
تصش سندگ ا به جمو آ ری امضا در منالفت با تغایایار    
حذف بسیاری از موارد قااناون کاار کاه از ساوی د لات  
تجت عنوان با تصح الگجه ا صح قانون کار باه ماجازا   

 فرستاده شده  ورب گرفته است. 
آزار   اذگت   حب  کارگرانی که در پی حقو  حقه خاود  
هستند در حالی افزاگش می گابد که مرتبا اخبار اخاتاص   
های  ند هزار میزیاردی از رسانه ها منتشر می شاود    
نه تنیا هیو اقدا  مو ری برای جزاو گایاری از غاارب    
 پا ل اموال عمومی در کشور  ورب نمی گایارد بازا اه  
انتشار دهندگان اگن دزدی ها   اخاتاص  هاا را باه زنادان  
می برند. سندگ ای کارگران شارکات  احاد اتاوباوسارانای  
تیران   حومه ضمن مج و  نمودن اقداماب دادساتاانای در  
رابته با آقای رضا شیابی  همچنایان  اد ر حا ام زنادان  
برای آقاگان ابراهیم مددی   دا د رضاوی   اخارا  سااگار  
اعضای سندگ ا   تدا   اذگت   آزار   تاعاقایاب قااناونای  

 دگگر کارگران   فعالین کارگری رامج و  می کند. 
سندگ ای کارگران شارکات  احاد اتاوباوسارانای تایاران    

 حومه 
 ٠١٩٩ آبان ماه    ٣ 
 

تحقیق و تفحص در مورد شالق خوردن کمارگمران 
معدن آق دره صحن علنی مجلس ،نممایشمی دیمگمر 
برای مشمروعمیمت و جمان دادن بمه انمتمخمابمات 

 آینده !

 
در حالی دگر ز د    آبان ماه سنارگو تجقیاا   تاجافاق در  
مجز  به اجرا گذاشته شده است که هجو  همه جاناباه باه  
تما  دسات آ رده هاای کاارگاران در قاالاب باه ا اتاصح  
ا صح قانون کار درهمین مجز  در حاال شا ال گایاری  
است  کارگرانی که حد د د سال پیش برای ابتداگی تارگان  
حقو  خود گعنی گرفتن دستامازد عاقاب افاتااده خاودشاان  
دست به اعتراض زدند  نه تنیا بناطر اگن درخاواسات باجاا  
شان بازداشت شدند   کت  خاوردناد بازا اه باه زنادان    
جرگمه  شص  هم مج و  شدند   مسئولین قضاگی تا ااب  
 بص فا زه برای نشان دادن خوش خادماتای باه  ااحاباان  

قضاگی به  ورب جداگانه عازایاه آنایاا      سرماگه   د  پر نده 
دادگاه کایافاری در    ٠١٠ تش یل داد   به ترتیب در شعبه  

تجدگد نظر استان آذرباگجاان غاربای    ٠١ شیر ت اب   شعبه  
مجاکمه شدند هر  ند مج ومیات زنادان باناا حاا بارای  
آنیا   مشمول تنفی  رهبری بنشیده شد  اما حا ام زنادان  
  جرگمه برای ساکت کاردن اعاتاراضااب باعادی در اسارع  
 قت به اجرا گذاشته شاد  ماتااسافااناه بااگاد گافات شاماا  
کارگرانی را که طزب حقوقشان را کردند نه تانایاا حاقاو   



٤٩٣١ آبان  ٤٤  کارگر کمونيست  16 

ندادگد بز ه با اح ا  ظالمانه  کاماال بای عادالاتای را در  
حا اگن کارگران که دراعما  زمین بارای لاقاماه ناانای از  
جانشان ماگه میگذارند  کردگد. حال  گونه است کاه بااز  
هم با قربانی کردن اگن کارگاران  اگان بااردر دفااع از اگان  
همین کارگران که خود سارکاوبشاان کارده اگاد   نامااگاش  
دلسوزی   دادخواهی برای تبزیاغااب بایاشاتار بارای د لات  
تدبیر   امید براه انداختید  جامعه کارگری هرگز در  اناد  
سال اخیر اگن  نین مورد سرکوب همه جانبه   ه از ناظار  
مج ومیت برای فعالین کارگری   سانادگا ااگای    اه  
حمزه به دست آ رده های کارگران در قالاب ا اصح قااناون  
کارقرار نگارفاتاه اسات  مارد    کاارگاران گاوشاشاان از  
 دای اگن دغل بازی ها   سیااه نامااگای هاا پار اسات    

 حنای شما دگگر در جامعه رنگی ندارد . 
/https://www.facebook.comمااااااناااااابااااااو:  

davood.syndica… 
 

 بین المللی
 

تااهرات گسترده در آرژانتین  -آرژانتین 
 و چند کشور دیگر علیه خشونت جنسی

هاای باوئاناو     ها هزار آرژانتینی با تظاهراب در خایااباان   ده 
آگر   به خشونت عزیه زنان اعتراض کردند. خشم آنایاا در  

ساالاه کاه پا  مصارف    ٠١ پی قتل  حشایااناه دخاتاری  
اجباری موادمندر مورد تجا ز   شا اناجاه قارار گارفات   
باال گرفته است.باه گازارش خابارگازاری آساوشایاتادپار    
لوسیا پرز  ا اگل ماه جاری میصدی در شیر سااحازای ماار  

ها اگن دخاتار ماجاباور باه    دل التا کشته شد. به گفته مقا  
استفاده از کوکائین شده   سپ  متجا زان ا  را ماورد آزار  
جنسی قرار داده   کشتند. د  مرد در اگن راباتاه باازداشات  

ها در حال تجقیا درمورد اگن حمزه هساتاناد    شدند   دادستان 
که آن را "اقادا  غایارانساانای تایااجام جاناسای" تاو ایا   

 کاااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااد.   مااااااااااااااااااااااااای 
مااعااتاارضااان آرژانااتاایااناای بااه رقاام بااارش شاادگااد باااران در  

های پاگتنت گاردهام آمادناد   شاعاارهااگای عازایاه    خیابان 
خشونت جنسی عزیه زنان سر دادند. گا ای از ماعاتارضاان  

ا    خواستار آن هستم که عادالات اجارا    گفت: به اگنجا آمده 
شود. آنچه ر ی داد  حشتنا  بود   هار ر ز هام اتافاا   

هاای سایااه رناگ باه    افتد. معترضان با پوشیدن لباا    می 
هااگای در    گاد لوسیا پرز   ساگر قربانیان همچنین بنر   پر م 

حماگت از زنان به همراه داشتند. تظاهراب مشابایای هام در  
م زگ   بولیوی  شیزای  پااراگاوئاه   ار گاوئاه عازایاه  
اااااارگاااااازار شااااااد.  اااااات جاااااانااااااساااااای ب  خشااااااون

هزار تن در سانتیاگاوی آرژاناتایان   پایاش از    ٠٩ بیش از  
شیر دگگر در سراسر اگن کشور دسات باه راهاپایامااگای    ٠١ 

 زدند. 
 

راهپیمایی صلح زنان فلسطینی  -فلسطین 
 و اسرائیلی

 دها نفر از زنان فزستایانای   اسارائایازای باا درخاواسات  

"انجا  اقداماب جدی   از سرگیری مذاکراب  ازاد بارای  
حل مش ل فزستین   اسرائیل"  در ماجال غسال تاعامایاد  
حضرب عیسی در شیر ارگجا  اقو در کرانه باختری تجاماو  
کردند. هدا ابو عرقوب گ ای از فاعااالن زن فازاساتایانای  

المززی در گفاتاگاو باا خابارناگاار    عضو کمیسیون  زد بین 
آناتولی  اظیار داشت: ''در اگنجا برای گفتان "دگاگار با    

هاگی که به ما گفتند  تاجاماو    "به جیان   اعتراض به در غ 
کردگم. زمان زندگی در  زد   آرامش برای فزستینیاان    
اسرائیزیان فرارسیده است. ماا باه عاناوان فازاساتایانایاان    

اسرائیزیان خواستار  زد هستیم   به همین دلایال امار ز در  
اگنجا گردهم آمدگم''.  ی همچنین گافات: ''تاماامای اگان  
مرد  اعم از فزستینیان  اسرائیزیان   حتی خاارجایاان بارای  
برقراری  زد در اگنجا تجمو کرده اند. از مرز اردن خاتااب  
به جیان برای تاسی   زد فرگاد می زنایام   اعاص  مای  
کنیم که اگن اشغال ادامه ننواهد داشات''. گا  جاناباش  
اسرائیزی دگگر موسو  به "زنان  زد را برقرار مای کاناناد"  
نیز تصمیم گرفته بود که راهپیماگی "امید برای  ازاد" را  
که پنچم اکتبر جاری در مناتاقاه را  الانااقاوره  اقاو در  
نزدگ ی مرز اسرائیل با لاباناان بارگازار کاردناد  تاا قاد   
ادامه دهند. مذاکراب  زد میان اسرائیل   فازاساتایان در  

     ٠٩١٣ هاای    به دلیل اگنا اه اسارائایال مارز   ٠١٠٠ آ رگل  
نشایان را قاباول      های مس ونای گایاودی   توق  ساخت  احد 

 ن رده است  متوق  شده بود. 
 

در شرکت   تن ٠٠١١اخراج سازی  -کانادا 
 بمباردیر

شرکت کاناداگی بمباردگر که در زمینه ساخت هاواپایاماا    
مایاصدی    ٠١٠٠ قتار فعالیت دارد  قصد دارد تا پاگان سال  

نفر دگگر از کارکناان   کاارمانادان خاود در    ٣٩١١ حد د  

 سراسر جیان را تعدگل کند. 
در د کال کاارکاناان    ٠١ تعداد اعص  شده برابر با بیش از  

بمباردگر در حال حاضر است. بمباردگر قبص اعص  کارده باود  
  ٣١١١ میصدی  حاد د    ٠١٠٣ که می خواهد تا پاگان سال  

 نفر از کارکنانش را اخرا  کند. 
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپر   اگن شرکات کاه ماقار  

اکتبر اعاص  کارد    ٠٠ آن در مونترئال کاناداست  ر ز جمعه  
اگن تعداد کاهش نیر  بنشی از برنااماه ا اصح ساوددهای  

 میصدی است.   ٠١٠١ شرکت تا سال  
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ر زنامه استار  اپ کانادا هم در گزارشی نوشت  قسامات  
عمده تعدگل نیر  در  انااگاو رگازای خاواهاد باود   حاد د  

نفر از کارکنان شرکت در داخل کاناادا   باقایاه در    ٠١١١ 
 دگگر کشورها مشمول اگن طرح هستند. 

 
تداوم گسترده تالش  -ایتالیا 

پناهجویان برای رسیدن به کشوری امن 
 تر

  ١١١١ اکاتابار   ٠٠      ٠٠ تنیا در ر زهای جمعه   شاناباه  
پناهجو در آب های مدگترانه نجاب گاافاتاه اناد. مسائاوالن  
گارد ساحزی اگتالیا با اعص  اگن خبر گفاتاناد بایاشاتار اگان  
افراد که در بیست قاگا بزر    سه قااگاا کاو ا  در  
آب های میان اگتالیا   لایابای سارگاردان باودناد باه شایار  
بندری رجو کاالبرگا انتقال گاافاتاناد. بایاشاتار افاراد ناجااب  

 گافته اهل کشورهای آفرگقاگی هستند. 
گ ی پزش ان بد ن مرز که با گ ی کشتی برای کاما   
به پناهجوگان به جنوب اگتالیا رفته می گوگد: "آنیا آسایاب  
پذگر هستند  به  گ ه از نظر ر حی. زگرا در  ضعیات بسایاار  
خترناکی بوده   تجربه دردناکای داشاتاه اناد بسایااری از  
آنیا قربانی خشونت در لیبی   بسیاری دگگر از آنان شااهاد  

 خشونت بوده اند  آنیا به شدب آسیب پذگرند." 
از سوی دگگر  گ  سازمان خیرگه آلمانی باه ناا  "دگادباان  
درگا" گزارش داد کاه ر ز جاماعاه  انادگان نافار باا گا   
کشتی باا نشاان گاارد سااحازای لایابای باه گا  قااگاا  

سرنشین در آب های اگن کشاور حامازاه    ٠٩١ پناهجوگان با  
کرده   آنیا را به شدب کتا  زده اناد. باه گافاتاه آنایاا  
 یار نفر از پناهجوگان نیز به در ن درگاا افا اناده   غار   

 شده اند. 
گارد ساحزی لیبی اگن گزارش را ت اذگاب کارده   مای    

گوگد نیر های اگن کشور تنیا بارای باررسای  اگاوناگای  
 ر د اگن قاگا به آبیای ساحزی اگان کشاور   ارد آن شاده  

 اند. 

هازار    ٠٩١ از ابتدای ساال جااری مایاصدی نازدگا  باه  
 پناهجو از راه درگا خود را به خا  اگتالیا رسانده اند. 

 
 

شعبه و حذف  ٠١١تعطیلی  -ایتالیا 
 نیروی کار در قدیمی ترین بانک جهان

بان  اگتالیاگی "مونته دی پاس ای دی سایاه ناا" طارح  
را در دساتاور کاار    ٠١٠٩ شعبه خود تا سال    ٩١١ تعتیزی  

  ٠ قرار داده است. اجرای اگن پر ژه حذف مشااغال تاا رقام  
 پست را درپی خواهد داشت.   ١١١ هزار    

میزایاارد گاور  از  امایاا   اعاتابااراب    ٠٩ ر ند بازپرداخت  
اعتاگی مونته دی پاس ی  قدگمی ترگن بانا  دنایاا  باا  
اختصل گزارش شده  امری که موجب شد اگان باانا  در  
آزمون سنجش استر  بان  های اتجادگه ار پا  ضعایاتاش  

 آسیب پذگر معرفی شود. 
مونته دی پاس ی در سه ماهه سو  سال جاری مایاصدی  

مایازایاون    ٠٩١ میزایاارد      ٠ متجمل ضرر   زگانی معادل  
 گور  شده است. 

 
تااهرات اساتید و معلمان علیه  -یونان 

 دولت 
اکاتابار باا    ٠٩ اساتید   آموزگاران شیر آتن سه شنباه شاب 

تجمو در میادگن ا زی اگن شیر   سار دادن شاعاار عازایاه  
د لت گونان  ادامه سیااسات رگااضات اقاتاصاادی د لات را  
اااااااااااااااد.   ماااااااااااااااجااااااااااااااا اااااااااااااااو  کاااااااااااااااردن
تظاهراب کنندگان با تجمو در مقابل دانشگاه آتن از د لات  
گونان درخواست کاردناد کاه نسابات باه اساتانادا  نایار ی  
 انسانی برای تدرگ  در مادار  اگان کشاور اقادا  کاناد. 

 
در ادامه تظاهراب کنندگان پ  از سار دادن شاعاارهااگای  
عزیه سیاست رگاضت اقتصادی   نارضاگاتای از  ضاعایات  
ماراکااز آماوزشاای گاونااان بااه سااوی پاارلاامااان اگاان کشااور  

اااااااااااد.   راهاااااااااااپااااااااااایااااااااااامااااااااااااگااااااااااای کاااااااااااردن
تظاهراب کنندگان بارای  ر د باه ماجاوطاه پاارلاماان اگان  
کشور با ع   العمل شدگاد نایار هاای امانایاتای ماواجاه  
شدند   پزی  آتن   نیر های امنیتی برای ماتافارقاه کاردن  

 تظاهر کنندگان از گاز اش  آ ر   باتو  استفاده کرد. 
 

اعالم اعتصاب مهمانداران  –آلمان 
هوایی "یورو وینگز" و   های شرکت

 وینگز" "جرمن
  ٠٣ خدمه پر ازهای "گور   گنگاز" در      ساعته   ٠٠ اعتصاب  

اکتبر در خاط هاواگای مایاان د سازاد رف   هااماباور   
 گنگز" در مسایارهاای    گیرد. میمانداران "جرمن    ورب می 

هواگی کزن  د سزد رف  هاناوفار  اشاتاوتاگاارب  بارلایان    
 کشند.   هامبور  دست از کار می 

ی پر ازهای شرکت هاواگای لاوفات هاانازا    ی خدمه   اتجادگه 
هاای    ا " اعص  کرد که برخی از میامااناداران شارکات   ا ف   "گو 

 گنگز" از سجرگاه پاناجاشاناباه    هواگی "گور   گنگز"   "جرمن 
 زنند.   ساعت دست به اعتصاب می   ٠٠ اکتبر به مدب    ٠٣ 

اگن د  آژانا  هاواگای مساافارباری  باه شارکات بازر   
قایامات    های ارزان   ی بزیت   هانزا" تعزا دارند   با عرضه   "لوفت 

جاا    هاا مساافار را در آلاماان   ار پاا جااباه   ساالنه میازایاون 
 کنند.   می 

اعتصاب کارکنان پر ازهای "گور   گنگز" در خاط هاواگای  
گاایاارد.    ماایااان د ساازااد رف   هاااماابااور   ااورب ماای 

 گاناگاز" در مسایارهاای هاواگای کازان     میمانداران "جرمان 
د سزد رف  هانوفر  اشتوتگارب  برلین   هامباور  دسات  

 کشند.   از کار می 
ا "  اعضای اگن اتجادگه برای افازاگاش    ا ف   بنا به گزارش "گو 

حقو   استافااده از تسایایاصب ماالایااتای  بایاباود شاراگاط  
بازنشستگی   امانایات ماجال کاار دسات باه اعاتاصااب  

 زنند.   می 
 


