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ــم  ــت عــظــی ــری ــا کــارگــران اکــث م
ـا کـارمـان  انسانھایی ھستیم کـه ب
در کارخـانـه ھـا و کـارگـاھـھـا و 
سایر محیطھای کار، در بخشـھـای 
مختلف یک دنیای واحد کـه بـه 
کشورھای مختلف نام گرفته انـد، 

ـیـم ـا را مـیـچـرخـان ـی در .   اقتصاد دن
ـیـد خـود،  پروسه کار، ما عمـر مـف
پوست و گوشت و اسـتـخـوان خـود، 
ــت و  ــراح ــش، اســت اعصــاب، آرام
ــعــضــا حــرمــت و  سـالمــت خــود، ب
ــمــه  ــرام خــود، و در یـک کـل ـت اح
ـا  زندگی خود را جـا مـیـگـذاریـم ت
درآمدی بدست آوریم و شـکـم خـود 
ـیـم و  و فرزندان خـود را سـیـر کـن
حداقلی از رفاه و آسایش و آرامـش 
ـیـم ـیـه کـن . را برای عزیزان خود تـھ

نتیجه کارما که با صرف بـخـشـی 
از زندگی مـا حـاصـل شـده اسـت 
بشکل چیزی به نام کاال در مـی 

ـا  آید و تماما در اختیار کارفـرمـا ی
ــرد ــگــی ــرار مــی . صــاحــب کــار ق

ـا ھـر  کارفرما اختیار کامل دارد ت
ـا کـاالی بـدسـت  آنچه میخواھد ب

ـبـل کـار .  آمده بکند کارفرما در ق
ـیـمـه  ما مقداری دستمزد باضافـه ب

ـپـردازد  ـی ـا م ـیـمـه و ( و مزای اگـر ب
ــار بــاشــد و اگــر  ــایــی در ک مــزای

ـپـردازد و )   دستـمـزد مـا را واقـعـا ب
کاالھای تولید شده تـوسـط مـا را 
. در چرخه اقتصاد بکـار مـیـگـیـرد

چرخه اقتصاد مـیـچـرخـد و مـا را 
ھر روز فقیرتر و پیرتر و شـکـسـتـه 
تر و مـریضـتـر و داغـون شـده تـر 
ـیـشـتـر از روز  میکند و ھـر روز ب
پیش محتاج کار بیشـتـر مـیـکـنـد، 
ـتـر و  اما کارفرماھا ھـر روز چـاق
ـتـر و  ـتـر و شـنـگـول جوانتر و سـالـم
ـنـدتـر  قدرتمنتر و بی نیازتر و ثـروتـم

 .میشوند

ــه داران بــا در دســت  ســرمــای
ـیـه و  داشتن و مالکیت بر منابع اول
وسائل تولید زندگی مـا کـارگـران 
و خانواده ھـایـمـان را بـه گـروگـان 

ــه انــد ــت ــای امــروز مــا .   گــرف ــی دن
ـیـد  طوریست که بـدون کـار و تـول
ــن  ـامـی ھـیـچ راه دیـگــری بـرای ت

ـیـسـت ولـی .   معیشت ما کارگران ن
برای انجام کار و تولید ما نیاز بـه 
ـیـد داریـم . منابع اولیه و وسایل تـول

ـیـد از آب و  ـیـه تـول تمام منابع اول
خاک و زمین و جنگل و معدن و 
ـیـد در  غیره،  و تمام  وسـایـل تـول
دست یک عده قلیل سـرمـایـه دار 
. و دولت آنھا مـتـمـرکـز شـده اسـت

ھـم )   زنـدگـی مـا( نیروی کار ما 
ـازار  مثل ھر کاالی دیـگـری در ب
باید بفروش برسد تا ما بتوانیم زنـده 

ــارز،  ــارگــر مــب ــا شــھــابــی، ک رض
ـان  نیازمند بستری شدن در بیمـارسـت
است و خطر فلج شدن او را تـھـدیـد 

رضا شھابی از مـوسـسـان .   میکند
سندیکای شرکت واحـد اسـت کـه 
اعتصاب شکوھمند کـارگـران ایـن 

ــان دادنــد ــازم رضــا .   شــرکــت را س
 ماه آزار و اذیـت ٢٢شھابی بعد از 

ــه  ــدان و ٦ب ـال زن ـال ٥ ســ  ســ
ـتـمـاعـی و  محرومیت از فعالیت اج
ــولـی کـه کـارگــران  ــدن پ ـازگـردان ب
برای کمـک بـه یـکـدیـگـر جـمـع 
ـیـت مـحـکـوم  کرده بودند به حاکـم

بدین گونه رضا شھـابـی .   شده است
که به تازگی مادرش را از دسـت 
داده و با شنیدن این خبـر بـر شـدت 
ــه مــورد  ـیـمــاری او افـزوده گشـت ب

. قرار گرفتـه اسـت"  رافت اسالمی" 
میگویند ادیان منادی صلح و بشـر 
دوستی ھستند؛ آنانـی کـه ایـن را 
ـنـد شـایـد بـی شـرم تـریـن  میـگـوی
ـنـد کـه  انسانھای روی زمین ھسـت
ـاز دم از  اینھمه ستم را میبینند و ب
ـنـد ـزن ـی . بشر دوستی ادیان الـھـی م

این حـکـم ضـد انسـانـی از سـوی 
ـاسـت  دادگاه عـدل اسـالمـی بـه ری

صـادر گـردیـده "   قاضی صـلـواتـی" 

ـیـن  است و البد ایشـان بـعـد از چـن
حکمی نماز شکر به درگـاه الـھـی 
به جا آوردند که شـایـد تـوشـه ای 
ــره کــرده  ــرای آخــرت شــان ذخــی ب
ـیـوی شـان  باشند، ھر چنـد اجـر دن
بی حساب نمی مانـد و از غـارت 
ـبـرنـد . ثروت مردم ایشان نیز سھم می

سی و سه سـال اسـت سـتـم را بـه 
گوشت و پوست و استخوان خـویـش 
به عمیق ترین شکل ممکـن لـمـس 
کردیم و درست ھمانجای که فکـر 
ــم کــه آخــریــن مــورد از  ــی ــن مــیــک
ــاری را دیــدیــم و دیــگــر  ــمــک ــت س
باالترین از این مـوردی نـمـی تـوان 
یافت، کارگزاران اسالمی سـرمـایـه 
ـنـد مـیـشـونـد و  ـل اما رو دست ھم ب
ــی از خــود نشــان  ــاوت ــان شــق چــن
میدھند که یکجا ھمه ھمـکـیـشـان 

 .خود را روسفید میکنند
ردای " یک جائی شـامـلـو از 

ــد"   شــوم قــاضــیــان ــکــن . یــاد مــی
قاضیانی که صورتشـان از سـیـرت 
ـاج  ـی شوم شان خبر میدھد ھیچ احـت

ــد ــدارن ــه ردای خــاصــی ن ــود .   ب خ
ـیـت ھـیـچ  فروختگانی که از انسان

 !حکم قاضی نشانه ھراس سرمایه
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 ٢٨کارگران صنایع فلزی شماره یـک و دو امـروز 
ـابـل وزارت  ـق ـار در م فروردین نیز برای چـنـدمـیـن ب
صنعت و معدن دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـی زده و 
ـان  ـای خواھان پرداخت فوری حقوق ھـای مـعـوقـه و پ

طبق گزارش اتـحـادیـه .   دادن به بالتکلیفی خود شدند
ـیـکـه کـارگـران مشـغـول  آزاد کارگران ایران، در حـال
ـایـع و سـرمـایـه داران و  شعار دادن علیه وزارت صـن
ـایـع  پاسخگوئی فوری صالح نیا مـعـاون وزارت صـن
ـقـه  بودند، نیروھای امنیتی در اطـراف کـارخـانـه حـل
ـتـر  زدند و از کارگران خواستند نمایندگانشان را به دف
ـقـت  معاون وزارت صنایع بفرستند ولی کارگران  مواف
نکردند و صالح نیا را وادار کردند در جـمـع کـارگـران 
حاضر شود و متـعـھـد شـود کـه بـه خـواسـت ھـای 

 . کارگران ظرف ده روز پاسخ دھد
 ساعت و نیم بطـول انـجـامـیـد ٦در این تجمع که 

ـایـع  کارگران با پافشاری خود قدم به قدم وزارت صـن
را عقب راندند و خواسـت ھـای خـود را بـه کـرسـی 

ـایـع .   نشاندند ابتدا کارگران، صالح نیا و مسـئـول صـن
. استان تھران را وادار کردند در جمع آنھا حاضـر شـونـد

ـایـع  بعد از اینکه معاون وزارت صنایع و مسـئـول صـن
تھران ادعا کردند که ھنوز مالک جدید را ندیـده انـد 
ـیـم و قـول دادنـد  و باید با  مالک  قدیم صحبت کن
ـیـم امـا  که تا ده روز دیگر نتیـجـه را اعـالم مـیـکـن
ـا  ـیـم ت ـان ـیـن حـا مـیـم کارگران اعالم کردند کـه ھـم

ـاعـث شـد .  تکلیفمان روشن شود پافشاری کارگـران ب
که مسئولین ھمانجا تلفنی با مالک قبلی صـحـبـت 
کردند و نھایتا وزارت صنایع مـتـعـھـد گـردیـد ظـرف 

ـاھـار ١٠  روز آینده مشکالت سرویس آیاب و ذھاب، ن
و تامین اعتبار دفترچه ھای بیمه آنان را حـل کـنـد 
ـلـوم کـنـد ـز مـع ـی . و تکلیف مدیریت این کارخانه را ن

ـفـری  ـز بـه کـارگـران ن درمورد دستمزدھای معوقه نی
 ھزار تومان بعنوان بـخـشـی از طـلـب کـارگـران ٥٠٠

 . پرداخت شد
 

کارگران فوالد زاگرس در مقابل فرمانداری قـروه 
 دست به تجمع زدند 

طبق گزارش ایلنا، وابسته به جمھوری اسـالمـی، 
 نفر از کارگران کـارخـانـه ذوب ١٥٠ فروردین ٢٧روز 

ـلـومـتـری شـھـر  آھن فوالد زاگرس که در بیسـت کـی
قروه قرار دارد، در مقابل فرمانداری ایـن شـھـر دسـت 
به تجمع زدند و نسبت به تعطیلی کارخانـه در یـک 
. ماه گذشته و زمزمه اخـراج خـود اعـتـراض کـردنـد

ـیـسـت ٢٥طبق این گزارش    نفر از كارگرانی كه در ل
ـاشـی از  اخراج قرار دارند پیش از این دچـار حـوادث ن

ـا ١٠کارگران این کـارخـانـه .   اند كار شده  سـال ٢٠ ت
 . سابقه کار دارند

كارگران اخراجی فوالد غرب ھمچنان در بالتکلیفی 
 بسر میبرند 

 کارگر کـارخـانـه ٢٠٠قبال به اطالع رساندیم که 
ـلـومـتـری جـاده ٧ذوب آھن غرب کشورواقع در    کـی

 اخـراج ٩١اسدآباد در نخستین روز کاری سـال   -قروه
شدند و در مقابل استانداری ھمدان تجمـع اعـتـراضـی 

ـاسـخـی .   برپا کردند ـا کـنـون پ به اعتراض کارگران ت
ـا از قـول یـکـی از کـارگـران .   داده نشـده اسـت ـن ـل ای

میگوید که مدیر عامل کارخانه وعده داده اسـت كـه 
به شرط اینكه ھیـچ كـارگـری وارد كـارخـانـه نشـود 
ـا  ـنـد ت ـقـد ك حاضر است با آنان قرارداد دومـاھـه مـنـع
مشمول بیمه بیكاری شوند، اما حتـی بـه ایـن وعـده 
ــران و  ــل نشــده و كــارگ ــم ــم ع ــز ھ ــرآمــی ــی ــحــق ت

. انـد ای مـواجـه شـده شان با مشكالت بیمه ھای خانواده
ــانــه کــه دارای مــدارک  ــن کــارخ ــه کــارگــران ای ب

ـنـی را   آموزش تخصصی بوده دور ھای  ایـمـنـی و ف
 سـال کـار داده ٣٠گذرانده اند، موقع استخدام وعـده 

شده بود اما بعد از ده ماه ھمـه آنـھـا اخـراج شـدنـد و 
 . ھمچنان در بالتکلیفی بسر میبرند

 
ابعاد اخراج کـارگـران در سـال جـدیـد طـبـق گـزارش 
ـاال اسـت . رسانه ھای جمھوری اسالمی فوق العاده ب

 درصـد از کـارگـران ٣٠ایلنا گفته است که قرارداد 
واحدھای تولیدی که قرارداد موقت داشته اند تمـدیـد 

در مقابل ایـن تـعـرض کـارگـران مـراکـز .   نشده است
مختلف در ھفته ھای گذشـتـه دسـت بـه تـجـمـعـات 

اما در مقابل این تعرضی سـرمـایـه .   متعددی زده اند
ـاد و  داران و جمھوری اسالمی، باید با تمام قـوا ایسـت
ـزرگ و گسـتـرده آمـاده  ـارزه ب خود را برای یک مب

تجمعات ھر روزه مقابل مجلـس و وزارت خـانـه .  کرد
ھا و ادارات کار باید بـه عـمـل ھـرروزه کـارگـران و 

ـبـدیـل شـود ـیـه .   اعضا خـانـواده ھـایشـان ت حـزب کـل
ـیـه  ـیـف و کـل کارگران اخـراجـی، کـارگـران بـالتـکـل
کارگران شاغل و بیکار را فرامیخوانـد کـه مـجـامـع 
ـا  ـنـد و ھـمـراه ب ـا تشـکـیـل دھ عمومی شان را مرتب
ـنـد ـزن . خانواده ھای خود دست به تجمعات اعتراضی ب

حضور اعضای خانواده ھا در این تجمـعـات یـکـی از 
ـارزاتـی کـارگـران اسـت دوره .   مبرم ترین مسـائـل مـب

ـا جـمـھـوری اسـالمـی  مقابله گسترده تر کـارگـران ب
ــده اســت ــراضــات .   فــرارســی ــون ھــای داغ اعــت کــان

ـا  ـایـد ب کارگری ھرروز بیشتر میـشـود و کـارگـران ب
 . تمام نیرو پا به میدان این مبارزه بگذارند

 
 حزب کمونیست کارگری ایران
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 کارگران صنایع فلزی باز ھم تجمع کردند
 اعتراض کارگران مراکز مختلف ادامه دارد



 3 ٢٠٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 فشار از پائین 
 کشمکش در باال 

 "!محوز اول مه"پیرامون 
ــال  ــب ــدن ــر و ب ـی ــه ھــای اخ ــت در ھــف
ــانــی  ــدن اول مــه روز جــھ ــی فــرارس
کارگر بخش ھایی از دار و دسـتـه 
ھای حـکـومـتـی بـه سـرکـردگـی 
خانه کارگریھا بـه صـرافـت بـحـث 

ـیـمـایـی اول "  ـپ دادن مجوز برای راھ
ـاده انـد"   مـه ـت ــن .   اف نــفـس طـرح ای

ـنـد  ـانـگـر وزن قـدرتـم ـی بحث خود ب
ـارگـــری و ادامـــه  ـبـــش کــ ــ ـن جــ
ـفـه کـارگـران در  اعتراضات بـی ق
ھفته ھای اخیر می باشد که ایـن 
ــخــش ھــایــی از  ــه ب مـوضــوع را ب
ــحــمــیــل کــرده اســت . حــکــومــت ت

اوضاع زندگی و معیشت کـارگـران 
ـقـدر  ـز آن ـاچـی و بویژه دستمزدھای ن
اسفناک است که بخش ھـایـی از 
حکومت را ناچارا  مـجـبـور کـرده 

این بـخـش .   بگشایند" انتقاد"لب به 
حکومـت در تـوجـیـه دالیـل خـود 
ـیـمـایـی روز  ـپ برای دادن مجوز راھ

جلـب تـوجـه بـه " جھانی کارگر به 
، و " مشکالت جـامـعـه کـارگـری

پرداختن به آنھـا تـوسـط حـکـومـت 
بـحـرانـھــای " بـرای جـلـوگـیـری از 

خـانـه .   اشاره کـرده اسـت"  اجتماعی
کارگریھا، فراکسیون خط امـامـی 
ھای مجلس رژیم به ھمراه محـسـن 
ـاه، و  رضایـی فـرمـانـده سـابـق سـپ
ـانـدھـای گـرد آمـده در  برخی از ب
ـفـوذ حـکـومـتـی، از  ـان ارگانھای ب
ـنـد  جمله دار و دسـتـه ھـایـی ھسـت
که بطور ضمنی دادن مجوز بـرای 
ـیـد  ـائ راھپیمایی کارگران در اول مـه را ت
ـه کـرده انـد کـه  کرده  و به دولت توصـی

 .این اجازه را به کارگران بدھد
ـات ایـن  ـی ـان اھـداف و ن در می
بخـش از حـکـومـت، بـویـژه خـانـه 
ــن  ــری ای ــی ــگ ــی ــارگــریــھــا، در پ ک

ایـن "   نگرانی ھای" موضوع میتوان 
ـز مشـاھـده کـرد ـی . دار و دسته را ن

ـفـجـار " ھمه دار و دسته ھا نگران  ان
بـوده و "   اجتماعی جامعه کارگری

ـلـه  برای کنترل و مـھـار ایـن مسـئ
ــرای حــکـومــت  ــوانـد ب کـه مــی ت

خطرناک بشود، دست به کار شـده 
ـا .   اند ـا ب دست به کـار شـده انـد ت
اعـتـراضـات اول "   مجوز حکومتی" 

ـــر اھـــداف و  ـی مـــه را در مســ
سیاسـتـھـای حـکـومـت ھـدایـت و 

خانه کـارگـر .   کنترل و مھار نمایند
ـنـده اش  ـانـدھـای حـمـایـت کـن و ب

بـه .   دقیقا خطر را تشخیص داده انـد
رفـع " ھمین خاطر است کـه بـرای 

ـام " خطر اول مه ـن ، مثل سربازان گـم
امام زمانشان، در مقاطع حسـاس و 
تعیین کنـنـده و بـحـرانـی حـکـومـت، در 

ـه بشـونـد تـرس و .   نظر دارنـد وارد صـحـن
ـرخـی  ـرافـات ب وحشت این جماعت و اعـت

خـطـر " از عناصر مھم حکـومـت در مـورد
 .ھم قابل فھم می باشد"اول مه

این دار و دسـتـه ھـا و بـخـشـا 
کل حکومت این را می دانند کـه 
ـنـد،  ـنـد چـه نـدھ چه مـجـوز بـدھ
مراسمھای اول مه  برگـزار خـواھـد 

در نتیجه در برابر عمـل انـجـام .   شد
شده قرارگرفته و به تقال افتاده انـد 
ــدن  ــزه ش ــی ــکــال ــوی رادی تــا جــل
ــژه  ــوی ــری، ب ــراضــات کــارگ اعــت
مراسمھای اول مه را ھر طـوریـکـه 

ترس و وحشـت از اول .   شده بگیرند
مه سراپای حکومت را به لـرزه در 

ـان دولـت و .  آورده است در ایـن مـی
وزارت کشور ھنوز رسما در مـورد 
ـتـه انـد . دادن مجوز موضعی نگرف

اصرا و ابرام خانه کارگـریـھـا بـرای 
تعیین تکلیف این موضـوع تـوسـط 
دولت، تبدیل بـه یـک بـحـث داغ 

 .باندھای حکومتی شده است
ــن  ــی ای ــمــام ــس ت امــا در پ
ــھــا و  ــه کــارگــری ــالھــای خــان تــق
باندھای حکومتی و واکـنـشـشـان 
ــه  بـه مـوضـوع مـجـوز، اعـتـراف ب
ــم  ـزرگ و عـظـی ـیـت ب یـک واقـع

و آن قدرت اعتـراضـات .   نھفته است
روزمره و مبارزه کارگران است کـه 
ـان مـی  در ابعاد اجتماعی در جـری

ـارزاتـی کـه بـه اعـتـراف .   باشد مب
مـوضـوع ھسـتـه " سران حکومت از 

ـتـه .  نیز خطرناکتر است"  ای به گـف
بـمـب " یک نماینده مـجـلـس رژیـم 

ــه ای کــارگــران ــطــن "   ھســت در ب

ـقـر  گرانی، دستمزدھای زیر خطر ف
ـبـران  و فالکت، به مراتب خطرات ج
ناپذیرتری برای جمھوری اسـالمـی 

 ! دارد تا موضوع ھسته ای
وحشت از اول مـه و فشـار از 
ـاالیـی ھـا را بـه  پائین کارگران، ب

ـاالیـی ھـا .   جان ھم انداختـه اسـت ب
مجبور شده اند بـحـث دادن مـجـوز 

پائینی ھـا اصـرار بـر . را باز نمایند
برپایی مراسـمـھـای اول مـه بـرای 
اعالم خـواسـتـه ھـای بـرحـق شـان 

ــن کــارگــران .   دارنـد ـئ فشـار از پــای
خانه کارگریھا و کل حکـومـت را 

اھـداف و .   به چالش کشانـده اسـت
سیاستھای خانه کارگـریـھـا ورژیـم 
از قبول ضمنی دادن مجوز اول مـه 

ــرل .   روشــن اســت ــت ــھــار و کــن م
اعتراضـات کـارگـران در اول مـه، 
سیاست عمومی ھمه دار و دسـتـه 

ـاشـد ــی مـی ب از .   ھـای حـکـومـت
ــگــر روشــن اســت کــه  ســوی دی
ـیـن کـارگـری و  ـال کارگران و فـع
بخشا تشکل ھـای مـوجـود دارنـد 
ـا شـکـوه  خودشان را برای اول مه ب

از این مـنـظـر اول .  آماده می کنند
ـارویـی  مه می تواند بـه یـک روی
ـیـن  ـنـده ب ـیـن کـن ـی بسیار مھم و تع
ـبـدیـل  ـقـه کـارگـر ت حکومت و طب

ـارویــی کـه کـارگـران و .   شـود روی
ســیــاســت کــارگــری و دفــاع از 
خواستھا و مطالبات سـرکـوب شـده 
ـار دیـگـر جـلـوی  کارگران را، یکب
حکـومـت قـرار داده و بـرایـش بـه 

ـای . صحنه می آید ـی رویارویی  دن
ـتـی  ـی کار و سرمایه آن ھم در وضع
که رژیم در آن بسر مـی بـرد، ایـن 
ـیـت را دارد کـه  در  ـل ـاب توان و ق
ـبـش ھـای اعـتـراضـی  پیوند با جـن
دیگر جامعه، کارگران و خواسـتـھـا 
ـاتشــان را در صـــدر  ــ ـب ــ و مـــطــال
خواستھای مردم قـرار داده و کـل 
طبقه کـارگـر را در یـک جـھـش 
سیاسی مھـم بـه عـنـوان فـاکـتـور 
ـاسـت در جـامـعـه  تعیین کننده سـی
ـیـر از مـنـظـر  ـی مطرح کنـد، و تـغ
کارگران را در بـرابـر جـامـعـه قـرار 

اول مـه امسـال از ھـر نـظـر .   بدھد
 .  مھم و تعیین کننده می باشد

 
دعوای دزدان حکومتی 

بر سرتصاحب سرمایه 
 !تامین اجتماعی

ــه  ـتـصــاب مـرتضــوی ب مـوضـوع ان
ـتـمـاعـی و  سمت مسئول تامیـن اج
مسائل حول و حوش آن، تـھـدیـدات 

باندھای دیـگـر حـکـومـت، بـویـژه 
ـیـصـاح وزیـر  مجلسی ھا درباره است
ـنـی  کار، تاکیدات احمدی نژاد مـب

ـاره " بر اینکه  قولی به مـجـلـس درب
ــداده ــن مـرتضــوی ن ، پــادر " بـرداشــت

میانـی حـداد عـادل بـرای حـل و 
ــرخــی از  ــاجــرا، اصــرار ب فصــل م
ـنـی بـر  اصولگرایان حکومـتـی مـب
برداشتن مرتضوی متھم کھریـزک 

، کـمـاکـان .. . از تامین اجتماعی و
ــک مــوضــوع داغ دعــواھــای  ی

 . باندھای حکومتی می باشد
درھفته گذشته نیزخط و نشـان 
ــه ھــای  ــھــای دار و دســت ــدن کشــی
حکومتی برعلیه یکدیـگـر بـر سـر 
ــاســت  ــه ری انــتــصــاب مــرتضــوی ب
ـتـمـاعـی ادامـه داشـت . تامـیـن اج

اصولگرایان حکومتی کمـاکـان بـر 
تھدید خود یا برداشتن مرتضـوی و 
. یا استیضاح وزیر کار اصرار دارنـد

احمدی نژاد و تامین اجتـمـاعـی و 
ـای  ـتـصـاب پ خانه کارگر بر این ان

ــارنــد ــاس آخــریــن .   مــی فش بــر اس
ـان  ـبـه از زب خبری که روز یـکـشـن
ـاکـیـد شـده  حداد عادل اعالم شد، ت
که گویا مرتضـوی بـه وی خـبـر 
داده که به تامین اجتمـاعـی نـمـی 

ــد ــان ــه مــی م ــان در !   رود و در خ
ھیاھوی این اخبار حکـومـتـی امـا 
یکی از نمایندگان مجلس رژیم بـه 
نکته ای اشـاره کـرده کـه جـالـب 

ــه اســت کــه ھــر .   اسـت ـت وی گـف
ـایـد،  ـی بالیـی بـر سـر مـرتضـوی ب
ـتـمـاعـی  بدھی دولت به تامـیـن اج

ـا طـرح ایـن .   باید پـرداخـت بشـود ب
موضوع در مـجـلـس، مـوضـوع زد 
ــت و مــرتضــوی و  ــدھــای دول ــن وب
ـتـصـادی کـه  ـنـد اق باندھای قدرتم
پشت سـر ایـن مـاجـرا قـرار دارنـد، 
خبر از ابـعـاد مـاسـتـمـالـی کـردن 
ـامـیـن  بدھی ھای کالن دولت به ت
اجتماعی در صورت حـتـمـی شـدن 
ــن  ــرتضــوی در تــامــی ــدن م مــان

ـاعـــی دارد ــ ـــم ـت ـاس .   اجــ ـــر اســ ب
ــژوھــش ھــای  گـزارشــات مــرکــز پ
مجلـس کـه تـوکـلـی در راس آن 
ـا  قرار دارد، دولـت در نـظـر دارد ب
دستکاری در اطالعات وآمـارھـای 
ـا  بیمه شدگان تامین اجتماعی و ب
تھیه کـردن صـورت حسـاب ھـای 
ھزینه ھـای پـرداخـت شـده تـوسـط 
ــاعــی، و  ــم ــت ــن اج ــی ــام ــان ت ــازم س
تراشـیـدن و درسـت کـردن صـورت 
ــاھــای  ــلــی، ادع ــابــھــایــی جــع حس
ــن  ــه تــامــی ــت ب ــکــاری دول ــدھ ب

کـرده "   راسـت وریسـت" اجتماعی را 
ـارد  ـی ـل ـی و باالخره سرمایـه ھـزاران م
ـاالبـکـشـد . تومانی این سازمان را ب

ـنـدگـان مـجـلـس  ـای از نظر برخی نـم
این توافق و زد و بندی اسـت کـه 
ــانــه  ــن دولــت، مــرتضــوی و خ ــی ب
ـتـه اسـت . کارگریھا صـورت گـرف

حتی عنـاصـری از خـانـه کـارگـر 
اعالم کرده اند که ایـن مـاجـرا در 

ــت از " جــھــت و راســتــای  حــمــای
" تولیدات داخلی و ایـجـاد اشـتـغـال

مھم بوده و بدین ترتیب دست دولـت 
در حمایت از تولید داخلی باز مـی 
شود تا دولت برنامه ھـای رشـد و 
ـتـر بـه  توسعه اقتصادی اش را بـھ

ـار .   پیش ببـرد در البـالی ایـن اخـب
ـا  ابعاد ساخت و پاخت دولتـی ھـا ب
ـتـمـاعـی ومـرتضـوی در  تامین اج
. برابر مجلسی ھا برمال مـی شـود

ـاب  ــصــ ــوضـــوع  انــت ــس م در پ
ـتـمـاعـی،  ـامـیـن اج مرتضوی بـه ت
ــرده  ــالھــا و تــالش ھــای گســت تــق
باندھای حکومتی در تصـاحـب و 
دست گذاشتن روی سرمایه ھـزاران 
ـاردتـومـانـی ایـن سـازمـان و  ـی ـل ـی م

ـا بـه . دزدی ھای کالن قرار دارد ت
ــط  ــی ھــا تســل امـروز ظـاھــرا دولــت

ــد ــرا دارن ــر مــاج ــی .   کــامــل ب ول
ـقـال بـوده و  باندھای رقیب ھم در ت
ھستند در ماجرای تقسیم سـرمـایـه 
و دزدیھای در حال جریان، سـھـمـی 

 .برای خود دست و پا نمایند
ــن  ــمــی ــوش ھ ــول و ح در ح
ـــگ  ـارن ـــگــ ـای دزدان رن دعـــواھــ
ــتــی اســت کــه مــوضــوع  حــکــوم
انتصاب مرتضوی و دفاع احـمـدی 
نژاد از وی، ظـاھـرا بـرگ بـرنـده 
ـابـل فشـارھـای  ـق دولتی ھـا در م
ـتـه  مجلس به دولـت بـه کـار گـرف

ـتـی ھـا .   می شود ـیـک دول تاکـت
ـا  کش ندان موضوع و کنار آمـدن ب
ـنـھـایـی  ـی مجلس در قبال دادن تضـم
از طرف مجلس بـه احـمـدی نـژاد 
مبنی بر دخالـت نـکـردن در امـور 

ــن .   دولــت مــی بــاشــد ــکــه ای ایــن
ــدازه  ــت تــا چــه ان تــاکــتــیــک دول
واقعی است، خـود بـحـث دیـگـری 

الزم به یاد آوری اسـت کـه .   است
ھواداران دولت در مـجـلـس بـعـد از 
ــر شــده و  ــفــت ت ــابــات ضــعــی ــخ ــت ان
اصولگرایان دست باال را پیدا کـرده 

ــن کـار دولـت را کـمــی .   انـد و ای
 .مشکل تر کرده است

ـتـی ھـا و  اینکه دعواھای دول

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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مجلسی ھا به کجا خواھد رسـیـد، 
ـیـدا  ـاالتـر را پ و کدامیک دست ب
ـانـوی  خواھند کرد، خود موضوع ث

مسئله مـھـم در ایـن مـاجـرا .  است
ـانـونـی و  سازمان دادن دزدیـھـای ق
شرعی کـل حـکـومـت جـمـھـوری 
اسالمی از ھر باند و دار و دسـتـه 
ـارد  ـی ـل اش در باال کشیدن ھزاران می
پول و سـرمـایـه کـه حـاصـل کـار 
ــارگــران و مــردم  اســت، مــی  ک

حکومت دزدان وقاتالن مـردم .   باشد
بی شرمانه و با وقاحتی آمـیـخـتـه 
به افتخار، از ابعاد این دزدیھا پـرده 

از نـظـر مـردم دزدان .   بر می دارند
گرد آمده و منصـوب شـده تـوسـط 
ــژاد  و مــرتضــوی در  احــمــدی ن
ـای  ـی تامین اجتـمـاعـی، کـل مـاف
بزرگ اقتصادی ھستند که یـک 
سرشان به دولت و سـر دیـگـر شـان 
به سایر باندھای بانفـود جـمـھـوری 

دعـوا در . اسالمی وصل می باشد

اساس بر سر سرمایـه ایـن سـازمـان  
و باالکشیدن پول مردم بوده و حـول 
ـانـد حـکـومـت   اینکه سھـم کـدام ب

 . چقدر باید باشد، دور می زند
ــه شــش ســال  ــی ب رضــا شــھــاب

 ! حبس تعزیری محکوم شد
ــه   ــه و در ادام ــت ــن ھــف در ای
ـیـن  ـال دستگیری و مـحـاکـمـه فـع
کارگـری ، رضـا شـھـابـی عضـو 
ھیات مدیره سنـدیـکـای کـارگـران 
شرکت واحد تھران و حومه، توسـط 
دادگاه انقالب اسالمی محاکمـه و 
ـنـج  به شش سال حبس تعزیری و پ
ــت   ــت از فــعــالــی ــحــرومــی ســال م

 .محکوم شد
 خـرداد ٢٢رضـا شـھـابـی روز 

ـتـی ٨٩سال  ـی ـن  توسط مامـوران ام
ـاکـنـون  بازداشت شد و از آن زمان ت

اتـھـام اصـلـی .   در زندان بوده اسـت
 «فعالیت تبلیغی علیه نظـام»وی 

ـار .   می باشد دادگـاه رژیـم در کـن
این اتھام بـه رضـا شـھـابـی، اتـھـام 

تبانـی بـه قصـد »دیگری به بھانه 
برای وی  «اقدام علیه امنیت ملی

دست و پا کرده و در مجـمـوع وی 
ــدان مــحـکــوم  ــه شــش ســال زن را ب

 .کرد
ـیـن  ـال دستگیری و محاکمه فع
ــه  ــه اول م ــان کــارگــری در آســت
ــشــگــی جــمــھــوری  سـیــاســت ھــمــی
اسالمی در ایجاد جو رعب وحشـت 
در میان کارگران به قصـد تشـدیـد 
سرکوب فعالیتھای کارگـران مـی 

ھر سال با نزدیک شـدن اول .   باشد
مه رژیم  جمھوری اسالمی بسـاط 
محاکمات کارگران را پـھـن کـرده، 
تعدادی را دسـتـگـیـر و بـه زنـدان 
ـــدادی را از  ـــع ـــدازد، ت مـــی ان
فعالیتھای اجتماعی مـحـروم مـی 

ــد ــمــای ــف .   ن ــی ــن ســیــاســت کــث ای
جمھوری اسالمـی در بـرخـورد بـه 
فعالین کارگری شناخـتـه شـده در 

سیاسـتـی .   آستانه اول مه می باشد
ــت ســرکــوب کــل  ــھــای کــه در ن

. کارگران را در سـر مـی پـرورانـد
ــردن  ــی ک ــدان ــری و زن ــگــی دســت
ـایـد بشـدت مـحـکـوم  کارگران را ب

ــن .   کـرد ـی ـال ھـمـه کـارگــران و فـع
ـیـد  دستگیر شده باید فورا و بدون ق
ـا پـرداخـت خسـارات وارده  و شرط ب
.  به دسـتـگـیـرشـدگـان، آزاد شـونـد

جمھوری اسالمی مسئول سالمـت، 
امنیت و جان دسـتـگـیـرشـدگـان از 

ـاشـد الزم .   جمله رضا شھابی می ب
به توضیح است که رضـا شـھـابـی 
از بیماری ھای جسمی مـتـعـددی 
ـلـج شـدن  رنج می برد و امـکـان ف

ایـن در .   نیمی از بدن او وجود دارد
ـتـه خـانـواده  حالی است که به گـف
ـالـج وی  رضا شھابی، پزشکان مـع
ــه مــرخصــی  ــد کــه او ب ــتـه ان گـف
ـاز  ـی پزشکی و نیز عمـل جـراحـی ن

ــرم دارد ــوران .   مــب ــم جــان امــا رژی
اسالمی نه اجازه معالـجـه بـه وی 
میدھـد و نـه امـکـان مـالقـات و 
دسترسی به وی را به خـانـواده اش 

اگـر کسـی قـرار اسـت .   می دھد
محاکمه شود این سران حکومت و 
ـاشـنـد  سرکوبگران کارگـران مـی ب

رضـا .   نه مدافعین حقوق کـارگـران
الزم .   شھابی باید فـورا آزاد گـردد

به توضیح است که عالوه بـر رضـا 
ـام  ـن شھابی، شـاھـرخ زمـانـی و بـھ
ابراھیـم زاده و تـعـداد دیـگـری از 
فعالین کـارگـری بـه اتـھـام ھـای 

تـوسـط جـمـھـوری "   امنیتی" واھی 
اسالمی دستگیر و در زنـدان بسـر 

ــارزه بــرای آزادی .   مــی بــرنــد ــب م
ـایـد یـک  کارگران دستگـیـرشـده ب
ـبـه کـارگـران در  خواسـت و مـطـال
تـجـمــعـات و اعـتـراضــات اول مــه 

ــان .   بــاشــد ــی ــان ــازه داد ج ــایــد اج ــب ن
اسالمی سرمایه فعالین کـارگـری 
ـنـدازنـد ـی . را دستگـیـرو بـه زنـدان ب

آزادی کارگران دستگیـر شـده امـر 
ــارزه شــان مــی  کــارگــران و مــب

 .*باشد

نشانی ندارند حتـی نـمـی تـوان بـه 
ـیـه شـان کـرد . ھیچ حیوانـی تشـب

کدام حیوان از شـکـنـجـه ھـم نـوع 
خودش لذت میبرد کـه کـارگـزاران 
ـز و درشـت  جمھوری اسالمی از ری
ــد؟ قــاضــی  ــن ــکــن ــف مــی شــان کــی
صلواتی ادامه خلخالـی، الجـوردی 
و مرتضوی است با تجربـه سـی و 
چند سـال سـتـمـکـاری و ھـزار و 
ـتـواھـای  چھار صد سال پشتوانـه ف

ـتـه .   ضد بشری ـاف ـنـھـا پـرورش ی ای
ـاب  ـنـد کـه در کـت مکتبـی ھسـت
آسمانی شان تا آنجا که جا داشـتـه 
فرمان به قتل مردم داده است و بـه 
توده مردم وعده عـذاب ابـدی داده 
اسـت در آنــزمـان کــه ھــیـچــکــس 
ـاسـد؛ خـدای  ـیـشـن ھیچکس را نـم
ـیـن مـقـرر کـرده  قھار از ترسش چن
ـاشـد چـرا کـه  است که اینگونـه ب
ـتـی ھـمـه ھـمـدیـگـر را  میداند وق
ـنـد  بشناسند پشت ھـمـدیـگـر خـواھ

بندگان خوب این خـدا کـه .   ایستاد
ـاشـد  یکی شان قاضی صـلـواتـی ب
نیز میداند چنانچه انسـانـھـا دسـت 

ـیـش  جمعی و متحد کاری را از پ
ـیـروی قـھـاری نـمـی  ببرند ھیـچ ن

ـاشـد جـرم رضـا .   تواند جلـودارشـان ب
ــا ھــمــیــن اســت کــه  ــی ھ شــھــاب
میخواستند انسانھای زحمتکش بـه 
نیروی خود اعتماد داشته باشـنـد و 
پشت ھم باشـنـد و مـتـحـدانـه امـر 
ــن امــر  ــد، و ای ــرن ــش ب خــود را پــی
قاضی صلواتی ھـا را بـه وحشـت 

ـــدازد ـــی ان ـــه .   م ـــود ک ـــرار ب ق
کارگرانی مـتـحـد شـونـد و بـرای 
ـاس داشـتـه  اینکه کـرامـت شـان پ
ــه ھــائــی را مــطــرح  ــت شــود خــواس
ـیـم  کردند و بـرای ایـن کـار تصـم
گرفتند دست جمعی دست به کـار 
شوند، برای ھمین نوکران اسـالمـی 
سرمایه ھر چه از رذالت و پسـتـی 

ــد ــان دادن ــد نش ــن ــان .   ســراغ داشــت زب
کارگران را بـریـدنـد، چـون حـریـف 
ـان مسـلـح  شان نشدند شبانه لشکـری
ـنـد،  ـت شان را به جان کارگران انـداخ
این را کم دانستنـد فـرزنـدان ایشـان 
ــه  ــد، ب ــن ــه گــروگــان گــرفــت را ب
زندانشان افکندنـد، شـکـنـجـه شـان 

ـیـم شـونـد امـا .   کردند تا شاید تسـل
ـاه  کسانی مانند رضا شھـابـی کـوت
نیامدند و برای کمک به خـانـواده 
ــنــد  ــی در ب ــارگــران زنــدان ھــای ک
دست به کـار شـد و از ھـمـکـاران 

ــب  ــه صــورت داوطــل  ٧خــودش ب
و ایـن بـرای .  میلیون پول جمع کرد

ـار گـران تـمـام  خدای سرمایـه بسـی
ـنـد  شد و رضا شھابی را ھـم بـه ب
کشیدند که او با وجود تـن رنـجـور 
ـامـد، حـتـی در  ـی ـاه ن وبیمارش کوت
ـیـت دسـت بـه اعـتـصـاب  این وضع
غذا زد اما بر سـر کـار خـویـش و 
ـا خـویـش بسـتـه بـود  پیمانی که ب
ماند و این خشم قـاضـی صـلـواتـی 
ھا را برانگیخته که دستور میـدھـد 
ـاری  پول کـارگـرانـی کـه بـرای ی
ـیـت  ھمدیگر جمع شده بود به حاکـم

ــی کــه جــالدان !   داده شــود ــت بــراس
جمھوری اسالمی ثابت کردند کـه 

 .شقاوت حد و مرزی ندارد
باید یاد آور شد کـه ھـر سـالـه 
بھنگام نزدیک شـدن اول مـه ایـن 
رویه روتین جمھوری اسالمی اسـت 
ــعــاالن  ــت ف کــه  بــا آزار و اذی
کارگری بـرای کـارگـران خـط و 
ـا شـایـد ایـن فـعـاالن  نشان بکشد ت
ـادآور  ـنـد و بـه جـامـعـه ی ـاه آی کوت
ـقـه کـارگـر یـک  نشونـد کـه طـب
طبقه جھانی اسـت و آنـچـه آرمـان 
ــژاد، قــوم،  ــه ن ــه اسـت ن ـق ایـن طــب

ــاه و  ــلــکــه رف ــاک ب مــذھــب، وخ
ـنـدی کـل بشـریـت اسـت . سعادتـم

آرمانـخـواھـی " کارشناسانی اینھا را 
ــی "   خـطــرنــاک ــدانــنـد و کســان مــی

مانند قاضی صلواتی برای اینـکـه 
جلو این آرمانخواھی را بگیرنـد ھـر 
ـنـی مـیـدھـد را  آنچه که ستم مـع

اول مـاه .   بعینه به اجرا مـیـگـذارنـد
مــه امســال امــا کــارگــران تــالش 
ـنـد کـرد ایـن روز را ھـرچـه  خواھ
ـار  باشکوھتـر گـرامـی بـدارنـد و ب
ـلـل  ـیـن الـم دیگر تاکید کنند که ب
طریق بشری خواھد بود، این ھـمـان 
شعله ای است که  صد سال اسـت 
ـا ھـمـه  ھیچ حکومتی در ایـران ب
ــد  ــن ــوانســت ــت ــده خــوئــی شــان ن درن

ــنـد ــی .   خـامــوش کــن ایـن حــکـم ب
رحمانه الھی در حق رضـا شـھـابـی 
نتنھا نـخـواھـد تـوانسـت جـلـو ایـن 
ـلـکـه از ھـم  حرکـت را بـگـیـرد، ب
اکنون جناحـھـای رژیـم از وحشـت 
ـاده انـد  ـت اول مه به ھذیان گوئی اف
و حتی جناحھائـی بـر سـر مـجـوز 
ـا  ـاده انـد ت ـت راھپیمائی به تکاپو اف
ــد ــرل خــود درآورن ــت ــه کـن ــکــه ب ـل . ب

امسال یک ویژگی مھم دارد کـه 
ـنـد ایـن ٩٩ ـت  درصدیھا تصمیم گرف

روز در کل جھان اعتصاب کنند و 
ـارھـا و  این نشان میدھد ھمه کشـت
ـادر  ـون ق ـاکـن ـاریـس ت شقاوتھا از کـمـون پ

 .  نبوده که جلو این سیل را بگیرد

اما الزم به تاکید اسـت صـدور 
چنین احـکـامـی نشـان از ضـعـف 
ــزون حــکــومــتــی دارد کــه  روز اف
ـیـن  ـال حتی نتوانسته یک نفر از فع
ـیـم کـنـد . کارگری را وادار به تسـل

ـایـد  جواب این حکم را کـارگـران ب
ـار  ـنـد و خـواسـت در روز اول مه بـدھ
ـیـه  ـق آزادی فوری رضا شھابی  و ب
ـنـد و کـل  کارگـران زنـدانـی در ب
ـیـد  زندانیان سیاسی بدون ھیچ و ق

ـتـه دفـاع از .   شرطی بشـونـد ـی کـم
ـتـه اسـت  رضا شھابی شـکـل گـرف
که این خود جواب محکمـی اسـت 
به ستمکاری ھای این حکومت و 

ـایـد در .     شخص قاضی صلواتـی ب
این روز کارگـران یـکـصـدا از ایـن 
کمیته و کمیته ھای مشـابـه ایـن 
ـا ایـن  ـنـد و ھـمـصـدا ب حمایت کـن
ـیـه رضـا  کمیته حـکـم صـادره عـل

 .*شھابی را بشدت محکوم کنند

 

 ١از صفحه 
 

 !حکم قاضی نشانه ھراس سرمایه
 !رضا شھابی باید فورا آزاد شود
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ـیـکـه در مـورد .   بمانیم اما در حـال
کاالھای دیگر ایـن صـاحـب کـاال 
ـیـم مـیـگـیـرد چـه  ھست که تصـم
قیمتی روی آن بـگـذارد، درمـورد 
ـیـروی کـار مـا ایـن مـا  کاالی ن

ایـن .   نیستیم که تصمیم میـگـیـریـم
ـنـد  کارفرمایان و دولـت آنـھـا ھسـت
ـیـروی کـار  که تصمیم میگیـرنـد ن
ما، یعنی وقت وعمـر و پـوسـت و 
گوشت و اسـتـخـوان و اعصـاب و 
عظـالت و سـالمـت مـا، بـه چـه 

ــرسـد ــی بـه فـروش ب ـت ـیـم ــرای .   ق ب
ـیـر  ـاث اینکه ما بتوانیم حداقلی از ت
بر قیمت نیروی کـار خـود داشـتـه 
ــی از  ــل ــاج بــه حــداق ــی بــاشــیــم احــت
تشکلھای کارگری داریم که آنـھـم 
ــل ایــران از مــا  ــث در کشــوری م
گرفته شده است و اقدام بـه ایـجـاد 
ــھـای کــارگـری مــا را بــا  تشـکــل
تھدید و اخراج و پلیس و حراسـت و 
ـار  زندان و شکنجـه و گـاھـا کشـت

 .روبرو میکند
ما کارگران میلیون ھا انسانـی 
ھستیم که تمام نعمات و خوبیـھـای 
زندگی را تولید میکنیم ولی خـود 

ـنـکـه .   از آن محروم ھستیم بـرای ای
ـیـد  کار و فعالیت ما در جھـت تـول
نیازھا و رفاھیات زندگی خـود مـا 
و جامعه واحـد انسـانـی مـا بـکـار 
ـیـد  گرفته شود، و نه در جھـت تـول
ـایـد  سود برای سرمایه داران، مـا ب
بتوانیم منابع اولیه تولید و وسـایـل 
ــد را از دســت یــک عــده  ــولــی ت
ــل و دزد و  ــی ــه دار قــل ــرمــای س
ـان دادن  ـای ـا پ جنایتکار در آوریم و ب
به روابط اسارت آور کـار مـزدی و 
ــی  ــن ــای نــوی ــی ــاالئــی دن روابــط ک
مبنی بر آزادی و بـرابـری کـامـل 

 .انسانھا بنا نھیم
ـیـم   ما میلیونھا انسـانـی ھسـت
ـیـل  ـل ـار ق که توسط عـده ای بسـی

به گـروگـان )   یک درصد جمعیت( 
ایـن یـک درصـد .   گرفته شده ایم

تمام دم و دستگاه سیاسـی، دولـت، 
ـنـه و مـجـلـس و ارتـش و  از کابی
ــدان و  ــات و زن ــیــس و اطــالع ــل پ

شکنجه گاه و رسانه ھا و مسـجـد 
ـار خـود  ـی ـت و منبر و غیره را در اخ
دارد و سیاستھای خـود را تـوسـط 

عالوه بر دولـت و .  آن اعمال میکند
نیروھای سرکوب آن، سرمایه داران 
ــک  ــوژی ــول ــدئ ــه ھــای ای ــه پــای ب
ــه  ــکــی ــســم و مــذھــب ت ـالــی ــون ـاســی ن
میکنند تا از یک طرف ذھـن مـا 
را تخدیر کننـد و از طـرف دیـگـر 
ـنـد و بـه جـان  ـاره کـن ما را تکه پ

برای اینـکـه مـا .   ھمدیگر بیاندازند
یوغھای اسارت و بردگی را درھـم 
بشکنیم باید این سه دشمن اصـلـی 

ــســم، و ( خــود  ــی ــال ــون ــی ــاس ــت، ن دول
را شکست دھیـم و روابـط )   مذھب

ـیـد مـوجـود را از ریشـه  کار و تول
ـا  ـن ـنـی را ب براندازیـم و روابـط نـوی

برای اینکار ما باید صـفـوف .   نھیم
میلیونی خود را متحد و متـشـکـل 
ـا خـواسـتـھـا و  و متحزب کنیم و ب
شعارھا و اھداف مشخـص انسـانـی 

 .به میدان بیاوریم
ـات و  ما کارگران تمـام امـکـان
ـیـم و  نعمات زندگی را تولید میکن
حـق داریـم کـه از یـک زنـدگـی 

ـاشـیـم مـا حـق .   انسانی بـرخـوردار ب
داریم از مسـکـن، از بـھـداشـت، از 
آموزش و پـرورش، از تـحـصـیـل و 
ـا و درک  ــ ـــھ ـارت ــ ـــھ ـاء م ــ ـق ــ ارت
پیچیدگیھا و زیبائی ھای جـھـان، 
از محیـط کـار امـن، از سـاعـات 
کار مناسب، از غـذای خـوب، از 
ــح، از اسـتـراحــت، از امـکــان  ـفـری ت
ــافــرت و گشــت و گــذار، از  مس
داشتن وقت مناسب بـرای سـاخـتـن 
ــوادگــی و  ــط خــان ــراری رواب ــرق و ب

ـاشـیـم. . .   اجتماعی و  . بـرخـوردار ب
ـارزه خـود بـه  ـا مـب ـیـم ب ما میتـوان
یک زندگی انسانی و پـر از رفـاه 

ــم ـابــی  ٩٩مــا .   و خــوشــی دســت ی
ـیـم ـا ھسـت ـی اگـر .   درصد جمعیت دن

ما متحد و متـشـکـل و مـتـحـزب 
شویم و در صفی واحد برای احقـاق 
ـیـم  ـائ حقوق انسانی خود به میدان بی
ـاومـت در  ھیچ نیروئی توانائی مـق

صـفـوف .   برابر ما را نخواھد داشـت

ـاه و  اوباشان دولـت و ارتـش و سـپ
ــد و اطــالعـاتــی و  ــج و آخــون بسـی
ـلـه مـتـحـد و  مزدور در بـرابـر حـم
ـاب  ـیـونـی مـا ت ـل ـی ـارچـه و م یکپ

ـیـم .   مقاومت نخواھد داشت ما ھست
ـاشـان را  ـات ایـن اوب که تمام امکان

ما ھستیم که خانـه .   تولید میکنیم
ھایشان را مـیـسـازیـم، غـذایشـان را 
تھیه میکنیم، ماشـیـن و تـوپ و 
تانک و اسلحه شان را مـیـسـازیـم، 
ــھــای  ــن ــردد مــاشــی ــرای ت جــاده ب
سرکوبشان را مـیـسـازیـم، فـرودگـاه 
ـیـمـایشـان را مـیـسـازیـم،  برای ھواپ
سوخت برای زنـدگـی شـخـصـی و 
ـارشـان را مـیـسـازیـم،  ماشین کشـت
ــشــان را  ــل ــحــصــی ــرای ت مــدرســه ب
میسازیم، بـه بـچـه ھـایشـان درس 
ـیـشـان  می دھیم، بھداشت و سالمـت

این اوباشان انـگـل .   را تھیه میکنیم
بـدون کـار مـا یـک روزشـان ھــم 

ـا یـک .   نمی گذرد ما میتوانیـم ب
اعتصاب عمومی سراسری و ھـمـه 
ـات ایـن  گیر و نامحدود شریان حـی
انگلھا را قطع کنیم و به عـمـر پـر 
ـایـت  ـن از مفت خوری و دزدی و ج

 .و کثافتشان پایان دھیم
ــکــاران،  ــا، کــارگــران، بــی رفــق
ـان،  ـاران، دانشـجـوی ـلـمـان، پـرسـت مـع
ـادران،  ــدران، مــ ــوزان، پ ــش آم دان
جوانان، و زنان مبارز، اول مـاه مـه 

ـتـه بـه اول .   نزدیک میشود ـف دو ھ
اول مـاه مـه .   ماه مه مـانـده اسـت

اول مـاه .   روز جھانی کارگـر اسـت
مه روز قدرت نمائی طبقه کـارگـر 

ــعــطــیــل .   اســت اول مــاه مــه روز ت
ـیـد  کردن تمـام مـراکـز کـار و تـول

ــر .   اســت ــی اول مــاه مــه روز تســخ
خیابانھا توسط صفھـای مـتـحـد و 
ـیـکـاران و  میلیونـی کـارگـران و ب
ـیـر جـامـعـه  ـق اقشار زحمکتش و ف

ـفـر .   است اول ماه مه روز اعالم کـی
ـتـکـشـان  خواست کـارگـران و زحـم
ــت  ــه داران و دول ــه ســرمــای ــی عــل

اول ماه مه روز اعالم حـق .   آنھاست
ــرخــورداری مــا از یــک  ــم ب مســل
ــی و آزاد و بــرابــر  ــان ــدگــی انس زن

اول .   اول ماه مه روز مـاسـت.   است
ماه مه روز تمام انسانـھـای شـریـف 
ـات  و عزیزی ھست که تمام امکـان
ـا  و خوبیھا و نعـمـات زنـدگـی را ب
پوست و گوشت و اسـتـخـوان خـود 
تولید میکننـد ولـی خـود از آنـھـا 

ــه .   مـحــرومــنـد اول مــاه مـه روز ب
میدان آمدن و اعـالم عـزم مـتـحـد، 
ـان  ـای متشکل و متحزب ما برای پ
دادن به نظام ضد انسانـی سـرمـایـه 
ــت ــه داران اس ــرمــای . داری و س

صفوف قدرتمند و مـتـحـد خـود را 
 .در این روز به میدان بیاوریم

اول مه امسال از جـایـگـاه ویـژه 
ـا  ـی ای برای کارگران در سـراسـر دن

ـبـش .   برخوردار است  ٩٩امسال جـن
ـنـد در  درصدیھا و کـارگـران اوکـل
آمریکا فـراخـوان یـک اعـتـصـاب 
ـانـی  ـاب ـی عمومی و قدرت نمائـی خ
ـتـکـشـان و  به طبقه کارگر و زحـم
ـارز سـراسـر جـھـان را  انسانھای مـب

اول مـه امسـال بـر مـتـن .   داده اند
ـا،  ـق انقالبات خاورمیانه و شمال آفـری

 درصدیھا، و بـر ٩٩بر متن جنبش 
ــات  ــصــب ــراضــات و اعــت ــت ــن اع مــت
ـا و  ـی ـان ـپ ـیـونـی در اس عمومی میل
ـا و  ـی یونان و پرتغال و نیجریه و کـن

طـی یـک .   غیره صورت میگیـرد
سال گذشته، کارگران ایران صـدھـا 
اعتـصـاب سـازمـان داده انـد و در 
ــس و  ــل ــوی مــج ــل ــانــھــا و ج ــاب خــی
ـا سـرمـایـه داران و  کارخانـه ھـا ب

اول مـه .   دولت آنھـا جـنـگـیـده انـد
ـزرگ و  امسال میتـوانـد قـدمـی ب
ـارگـــران و  ـــرای کــ مـــحـــکـــم ب
زحمتکشان و سوسیالیستھای تـمـام 
ـاشـد . دنیا، از جمله و بویژه ایـران، ب

تمام کارخانه ھـا و کـارگـاھـھـا و 
دانشـگـاھــا و مـدارس و ادارات و 

ـانـھـا  ـازھـای ( بیمـارسـت ـی غـیـر از ن
را در ایـن روز تـعـطـیـل )  اورژانسی

با خـواسـتـھـا و شـعـارھـای .   کنیم
ـیـم ـائ ـی . مشخص خود بـه مـیـدان ب

بگذار حضور متحد و یکپارچه مـا 
ـزال مـا را بـه دوسـت و  قـدرت الی

بـگـذار صـفـوف .   دشمن نشان دھـد
میلیونی ما نھال امـیـد و جسـارت 
در دل تک تـک مـا انسـانـھـای 
ــارد . ســخــت کــوش و جســور بــک

بگذار صفوف میلیونی ما لـرزه بـر 
اندام کریه سرمـایـه داران انـگـل و 

 .دولت آنھا بیاندازد
 بگذار خواستھـا و شـعـارھـا و 

فریادھای روشن و مشخص مـا راه 
ـانـی کـه  را بر شیادان و دوست نمای
ــه ای از مــذھــب و  ــه ھــر بــھــان ب
ناسیونالیسم و سرمایه داران و نـظـام 
ـنـد  آنھا و دولت آنھا حمایت مـیـکـن

ـایـد روز اعـالم .   ببندد اول ماه مه ب
ـقـه کـارگـر  ـا طـب ھمبستگی مـا ب
ــایــد روز اعــالم  ــاشــد، ب ــانــی ب جــھ

ـبـش  ـا جـن ـبـسـتـگـی مـا ب  ٩٩ھم
درصـدیـھــا بــاشـد، روز اعــالم حــق 
ــا بــرای بــرخــورداری از  ــم م ــل مس
ـاشـد،  تشکلـھـای آزاد کـارگـری ب
ــم مــا از  ــق مســل ــالم ح روز اع
ــی  ــورداری از حــزب ســیــاس ــرخ ب
کـارگــری بــاشـد، روز اعــالم حــق 
مسلم ما از برخورداری از نعـمـاتـی 
ـیـم،  باشد که ما خود تولید مـیـکـن
روز اعالم آزادی و بـرابـری کـامـل 
ــالم  ــد، و روز اع ــھــا بــاش انســان
برخـورداری مـا از یـک زنـدگـی 
ـیـسـت و  شایستـه انسـان در قـرن ب

 .یکم باشد
اول ماه مه امسال بـه سـرمـایـه 
داران و جــمــھــوری اســالمــی کــه 
ـیـم . دولت آنھاست اعالم جنـگ دھ

اول ماه مه امسال تمام مراکز کـار 
ـا خـواسـتـھـا و  را تعطیل کنیم و ب
شعارھا و فریادھای مشخص خـود 
ـاسـر ایـران را بـه  ـانـھـای سـرت ـاب خی

اول مـاه مـه .   تصرف خـود درآوریـم
ـاران و  ـــکــ ـی ــ ـارگـــران و ب روز کــ
ــده  ــکـشــان و بـه فــقـر کشـی ـت زحـم

اول مـاه مـه .   شدگان جامعه اسـت
اول مـاه .    درصدیھـاسـت٩٩روز ما 

ــظــام ضــد  مـه روز اعــالم پــایــان ن
انسانی سرمایه داری و روز اعـالم 
ـای  ـی عزم ما برای ساختن یک دن
سرشار از رفاه و آزادی و بـرابـری 

اول ماه مه روز اعـالم عـزم .   ھست
ـای " ما بـرای سـاخـتـن  ـی یـک دن

اول ماه مه به خیابانـھـا .   است"   بھتر
 .بیاییم

ـاد .   زنده باد اول ماه مـه زنـده ب
ـاد .   اتحاد جھـانـی کـارگـران زنـده ب

ـان  ـای عزم متحـد کـارگـران بـرای پ
دادن به نظام ضد انسانـی سـرمـایـه 
ــھــادن یــک  ــا ن ــن ــرای ب داری و ب

ـیـسـتـی ـال ـاد .   جامعه سـوسـی زنـده ب
 .زنده باد انسانیت. سوسیالیسم

 .کارگران جھان متحد شوید
 ٢٠١٢ آوریل ١٥

 ١از صفحه 
 اول ماه مه 

 به خیابانھا بیاییم
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ــعــا رژیــم  جــمــھــوری اســالمــی واق
. عجایـب و غـرایـب روزگـار اسـت

رژیمی که از یک طـرف حـداقـل 
ـزان یـک  دستمزد کارگر را به مـی
ـقـراعـالم شـده خـود  چھـارم خـط ف
تعیین می کند و از طـرف دیـگـر 
ــات  ــج ــارخــان ــل کــردن ک ــعــطــی بــا ت
ــزد  ــم کــارگــران را از ھــمــیــن دســت
ناچیز ھم محروم می کنـد، واضـح 
ـفـع  ـن است که کاری و اقـدامـی ب

ـیـدھـد درخـبـرھـا .   کارگر انـجـام نـم
ـنـد بـردسـیـر  آمده کـه کـارخـانـه ق

ــه کــارگــران واگــذار )   کــرمــان(  ب
فرماندار ایـن شـھـر بـه . خواھد شد

ـامـه جـمـھـوری اسـالمـی  ـرنـگـار روزن خب
مـتـشـکـل از !   گفت که شرکت مـردمـی

ــر اعــالم  ــی ــردس ــران ب ــارگ کشــاورزان و ک
ــرده ومــجــمــع ســھــامــداران  ــت ک مــوجــودی
ـه انـد ایـن  ـم گـرفـت کارخانه قـنـد تصـمـی
ــس  ـاســی کـارخــانــه را بــه شــرکــت تــازه ت

 .فوق واگذار کنند

ـیـسـت شـرکـت  اوال، مشخص ن
مــردمــی کشــاورزان و کــارگــران 
بردسیر ازچه کسانی تشکیـل شـده 
ـاکـنـون از  است؟ اما آنـچـه کـه ت
ـاسـی و ارشـد  ادبیات مقامـات سـی
جمھوری اسالمی بـرآمـده اسـت و 
در نمایش ھای سال ھای گـذشـتـه 
ـنـداران  ـی نیز دیده ایم که معموال زم
و مالکان متوسط و عـمـده را بـه 
ـنـد،  عنوان نمونه مـعـرفـی مـیـکـن
معلـوم اسـت کـه مـوسـسـیـن ایـن 

 !شرکت نوبنیاد چه کسانی ھستند
ــا، چــه شــده اســت کــه  ــی ــان ث
ــی  سـھــامــداران خصــوصــی و دولــت
کارخانه قند راضـی شـده انـد ایـن 
ـتـی  کارخانه را به بـخـش غـیـر دول

واگذارکنند؟ چـگـونـه !   وخصوصی
ـان سـھـام ایـن کـارخـانـه از  صاحـب
سودھای خود چشم پـوشـی کـرده 
اند؟  اما از قسـمـت ھـای دیـگـر 
این خبر مـتـوجـه مـی شـویـم کـه 

ـنـد  ـزمـان ـی ـنـد بـردسـیـر ن کارخانه ق
بسیاری از کارخانه ھای دیگر بـه 
ــا ودزدی ھــای  ــاول ھ ــپ ــلــت چ ع
مدیران آن ورشکسته شده اسـت بـه 
ــدی و  ــوق و عـی نـحــوی کــه حــق
ــارگــرانــش را از مــحــل  ــاداش ک پ
ــوار  ــج ــم ــن ھــای ھ ــروش زمــی ف
ــرداخــت کــرده اســت ــه پ ــارخــان . ک

ازمجموع صحبـت ھـای فـرمـانـدار 
بردسیر معلوم مـی شـود کـه ایـن 
کارخانه ھم مانند ھزاران کـارخـانـه 
ـانـده بـه  دیگر به عنوان کارخانه زی
ثمن بخس قیمت گذاری شده و بـه 
اشخاص حقیقی و حقوقـی وابسـتـه 
به وزارت خانه ھا و وزرا و وکـال و 
. آقا زاده ھا حاتم بخشی می شـود

وھنگامی که از یـد دولـت خـارج 
گردیده، ماشیـن آالت آن فـروخـتـه 
شده وساختمان ھا تخریب و زمـیـن 
ھـا صـرف انــبـوه ســازی مســکــن 

ـیـمـت "   بساز و بفروش" و شده و بـه ق
ھای گزاف به فروش مـی رسـنـد 
ــاری  ــای ســرش واز ایــن راه ســودھ
نصیب طـراحـان و دالالن ایـن نـوع 

 .خصوصی سازی می شود
ــه  ــه ی واگــذاری کــارخــان حـق

ھای زیانده به کـارگـران حـقـه ی 
ـتـی و .   تازه ای نیست مـدیـران دول

کارخانه داران خصوصی ھـمـواره از 
این ترفند برای غارت سرمـایـه ھـا 
و منابع تولیدی و صـنـعـتـی و در 
ـقـر  نھایت برای بیکاری و تشدید ف
ــد ــرده ان ــاده ک ــف ــران اســت . کــارگ

درزمانه ای که تـحـریـم و تـورم و 
بحران بیکاری از سر و روی رژیـم 
ــری  ـاال مــی رود و در پــیـشــگـی ب
ـا،  ـاالھـــ ـاســــت واردات کـــ ـــ ـی ســـ
ورشکستگی تولید و صنعـت روبـه 
افول داخلی را سـرعـت بـخـشـیـده، 
اقدام به واگـذاری یـک کـارخـانـه 
که حـتـی نـمـی تـوانـد حـقـوق و 
ـال  ـاداش آخـــر ســ ـــدی و پــ ـی عــ
کارگرانش را بپردازد و زمین ھـای 
محوطه  کارخانـه را چـوب حـراج 
ـات  ـب می زند تا بـخـشـی از مـطـال
کارگرانش را تسـویـه کـنـد، از آن 
ـقـول اسـت کـه  اقدامات مـحـیـرالـع
ــط از دزدان و غــارت گــران  فــق
ـالـگـی  ـپ جمھوری اسـالمـی و ھـم

نکته  جالـب و .   ھای آن برمی آید
ـان  عجیب در این اقدام رسوا، به مـی
کشیدن پای شرکتی اسـت کـه از 

کشاورزان و کارگران تشکیـل شـده 
ـنـد !   است مقامات رژیم مـی خـواھ

با این کار، روغنی را کـه ریـخـتـه 
ـنـد  ـز بـدھ شده، نذر آستانه کنند و پ
که قصد دارند کارخانـه ھـا را بـه 

و حـاال ایـن . کارگران واگذار کنند
ـنـد  کارگرانند که بایـد کـاری کـن
ــد  ــمــان ــه روی پــا ب کــه کــارخــان

بدیھی اسـت درغـیـرایـن !  وضررندھد
ــه  ــود ک ــی ش ــت م صــورت ثــاب
ـاتـوان و بـی  کارگران موجوداتی ن
ـقـط بـه درد  عرضه ھستنـد کـه ف
کارکردن می خـورنـد وعـلـت ایـن 
که ھمیشه فقیرند، ایـن اسـت کـه 

 !   استعداد مدیریتی ندارند
ـا  کارگران سـال ھـاسـت کـه ب
حقه ھا و کـلـک ھـای سـرمـایـه 
ــی و خصــوصــی آشــنــا  داران دولــت
ـنـگـونـه چـوب  ھستند و فـریـب ای
حراج زدن ھا و خاصه بـخـشـی ھـا 

ـنـد کـه .  را نمی خورند آنھا می دان
اگر این کارخانه آش دھـن سـوزی 
بود، ھرگز نمی گذاشتند کـارگـران 
نگاه چپ به آن بیندازند چه برسـد 
ــه را در  ــه کــارخــان ــن ک ــه ای ب

 .*اختیارخود بگیرند

 !روغن ریخته و نذرآستانه
 مھراب دشتی 

ـتـه دفـاع از رضـا  ـی ـتـشـر شـده از سـوی كـم بنا بر خبر مـن
 دادگاه انقالب جـمـھـوری اسـالمـی رضـا ١٥شھابی، شعبه 

ـات مـدیـره  ـاس كـارگـری و عضـو ھـی شھابی فعال سـرشـن
ایـن .    سال زندان محكـوم كـرد٦سندیكای شركت واحد را به 
 ماه اسـت كـه در ٢٢ یعنی ٨٩درحالیست كه رضا از خرداد 

زندان و زیر شكنجه و فشار جانیان اسالمی قرار دارد و آخـر 
ـیـل  بار در حالیكه پزشكان معالج وی اعـالم كـردنـد كـه بـدل
وضعیت بد جسمانی وی نمیتوانند عمل جراحـی گـردن وی 
ـال  ـق ـت ـان بـه زنـدان ان را انجام دھند، او را مستقیما از بیمارست
ـنـھـا از درد  ـیـسـت كـه او نـه ت دادند و خبرھای بعدی حاك
گردن بلكه درد كمر نیز رنج میبرد و خطر فلج شـدن وی را 

 .تھدید میكند
رضا شھابی بخاطر مبارزات شكوھمند كـارگـران شـركـت 

 و تالششان برای ایجاد سنـدیـكـای خـود و ٨٤واحد در سال 
ـارزات .   دفاع وی از حق و حقوق كارگران در زنـدان اسـت مـب

رضا شھابی از نظر جمھوری اسالمی جرم محسوب مـیـشـود 

ـانـی بـه قصـد  و تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و تب
اقدام علیه امنیت مـلـی او را بـه زنـدان و مـحـرومـیـت از 

بـعـالوه در حـكـم صـادر شـده از .   فعالیت محکوم کرده انـد
ـقـالب اسـالمـی، رضـا شـھـابـی ١٥سوی شعبه   دادگـاه ان

ـان ٧محكوم به پرداخت  ـی  میلیون تومان پول به صـنـدوق جـان
ـتـه دفـاع از رضـا .   اسالمی  شده است ـی بنا بر گـزارش كـم

ـام (شھابی این پول از سوی تعداد زیادی كارگر  كه لیـسـت ن
جمع آوری شده و  رضـا بـه )  آنھا در سایت ھا موجود است

عنوان مسئول مالی سندیكای كارگران شركـت واحـد تـھـران 
و معتمد كارگران، این مبلغ را بـه خـانـواده ھـای كـارگـران 

 .زندانی داده است
حكم صادر شده برای رضا شھابی، حكم مـحـاكـمـه كـل 
ـبـسـتـگـی  كارگران بخاطر مبارزاتشان و بخاطر اتـحـاد و ھـم

 . شان است، به این حكم باید وسیعا اعتراض كرد
ـات  عالوه بر رضا شھابی ابراھیم مددی عضو دیـگـر ھـی
ـات  مدیره سندیكای شركت واحد، عـلـی نـجـاتـی عضـو ھـی

مدیره سندیكای نیشكر ھفت تپه، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد 
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی جراحی و بھنام ابراھیم زاده از اعضـای كـم
ـانـون  برای ایجاد تشكلھای كارگری، رسول بداغـی عضـو ك
ـز تـحـت  ـی صنفی معلمان و صدھا انسان آزادیخـواه دیـگـر  ن
ـنـون در اسـارت جـمـھـوری  عنوان ھمین اتھامات پوچ ھم اك
اسالمی و زیر فشار و تھدید مامورین اطالعاتی رژیـم قـرار 

 . دارند
ـیـه  با كارزاری جھانی علیه احكام جنایتكارانـه رژیـم عـل
ـزیـم ـی . فعالین كارگری و زندانیان سیاسـی بـه اعـتـراض بـرخ

ـایـد  رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی ب
  .فورا از زندان آزاد شوند

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١٢ آپریل ١٥، ١٣٩١فروردین ٢٧

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
گزارشی از اعتراض کارگران کارخانجات 

 صنایع فلزی 
 فروردین خـبـر داد كـه ٢٣اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

 كـه ٢ و ١اعتصاب كارگران كارخانجات صنایع فلزی شماره 
ایـن .   از روز شنبه آغاز شده بود، وارد پنـجـمـن روز خـود شـد

ـاسـت  کارگران در دومین روز اعتصاب خود در مقابل نھـاد ری
جمھوری دست به تجمع زدند و فردای این تجمع طی جـلـسـه 
ای در وزارت صنایع توافق نامه ای میان نماینده کـارفـرمـا، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تھـران و مـعـاون 
سازمان در امور صنایع و اقتصاد بـرای تـحـقـق خـواسـتـھـای 

ـانـی بـه اجـرای ایـن .   کارگران امضا شد ـن اما کارگران اطمی
ـنـد  توافقنامه نداشتند و تصمیم به ادامه اعتصاب تا تـحـقـق ب

 سـاعـتـه بـرای اجـرای آن ٤٨دوم توافقنامه که یک مھلت 
 .تعیین شده بود گرفتند
ـقـرر، کـارفـرمـا ٤٨علیرغم گذشت   ساعت از مـھـلـت م

ـیـون تـومـان ٣٠حتی به این بند که حداکثر ھزینه آن تا  ـل  می
ـات . بود نیز عمل نکرده است ـب این در حالی اسـت کـه مـطـال

ـزی و  ـایـع فـل معوقه ھشتصد کارگر شاغل کارخانجات صـن
ـارد تـومـان ٣کارگران بازنشسته این کارخانه بیش از  ـی ـل ـی  م

ـار .   است ـی ـت ـام االخ ـنـده ت ـای در ادامه این خبر آمده است كه نـم
ـامـده اسـت پـس از  ـی کارفرما که ماھھاست بـه کـارخـانـه ن
توافق در وزارت صنایع بار دیگر به منوال قبل عمل کـرده و 
ـتـر  در کارخانه حاضر نشده است و فقط طی مالقاتـی در دف
ـنـده ھـای کـارگـران اعـالم  ـای خود در بیرون از کارخانه با نـم
کرد کارفرما مبلغ الزم برای برون رفت از وضعیت حـاضـر و 

 میلیارد و ھشـتـصـد ٤پرداخت مطالبات مختلف کارگران را  
ـار  ـی ـت میلیون تومان برآورد کرده است که ھر زمـان آنـرا در اخ
ـامـه خـواھـم کـرد . من قرار دھـد اقـدام بـه اجـرای تـوافـق ن

ـا زمـان  کارگران کارخانجات صنایع فلزی اعالم کـرده انـد ت
ـان بـه  تحقق خواستھایشان یا حداقل بخشھایی از آن، ھـمـچـن

 .اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواھند داد
 فروردین ھم از تـجـمـع ٢٨اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
 در پی محقـق نشـدن ٢ و ١اعتراضی کارگران صنایع فلزی 

ـایـع کـه  ـنـظـیـمـی وزارت صـن یکی از بندھای صورتجلسه ت
 میلیون الزم داشت در اعـتـراض بـه وضـعـیـت ٣٠مبلغ حدود 

بالتکلیفی خود و احقاق حقوقھای معوقه ی خود از سـاعـت 
 صبح ھمانروز در جلوی وزارت صنعت و معدن دسـت بـه ١٠

کارگران در این تجمع با دادن شـعـارھـایـی مـثـل .  تجمع زدند
ـا مـرگ بـر  یا حجت ابن الحسن ریشه ی ظلومو بـکـن و ی

ـا جـواب  سرمایه دار و وزارت صنایع، صنایع ھا ویران است و ی
ـایـع را .  میخوایم یاالله و صالح نیا بیا پایین معاون وزارت صـن

ـان شـدنـد ـاسـخـگـویـی آن در .   خطاب قرار میدادند و خواھـان پ
ـتـی  ـی ـن ـیـروھـای ام ادامه این خبر آمده است كه بـالفـاصـلـه ن

ـا  ـنـد ت ـقـه زدنـد و از کـارگـران خـواسـت اطراف کارگـران حـل
ـا  ـنـد ت ـفـرسـت ـایـع ب نمایندگانشان را به دفتر معاون وزارت صـن
ـنـد ولـی کـارگـران  جلسه ایی در این خصـوص تشـکـیـل دھ
موافقت نکردند و گفتند حرف دیگه بسه، ما از دادن وعـده 
و وعید خسته شدیم و میخواھیم کـه جـواب درسـت بـه مـا 

 .اگر آنان حرفی دارند به میان کارگران بیایند. داده شود
 ظھر تمـام کـارگـران را بـه مسـجـد وزارت ١٢.٥ساعت 

ـایـع و صـادقـی  صنایع بردند و صالح نیا مـعـاون وزارت صـن
مسئول صنایع استان تھران در جمع کارگران حـاضـر شـدنـد و 
ـام  ـنـده ت ـای ادعا کردند که چون مالکین جدید را ندیدند و نـم
االختیار آنان نیز نتوانسته به تـعـھـدات داده شـده عـمـل کـنـد 
ـاسـد و  وزارت صنایع ھمان مالک قبلی را به رسمیت مـیـشـن
ـنـدگـان  ـای از کارگران خواست به تجمع پایان دھند تا آنان با نم

ـایـج را بـعـد از   روز ١٠کارگران جلسه ایی داشته باشد و نت
ـا  ـنـد ت اعالم نماید ولی کارگران گفتند در ھمان مسجد میمان

 .نتیجه جلسه معلوم شود
 بعد از ظھر نماینـدگـان کـارگـران از جـلـسـه ٣.٥ساعت 

ـا مـالـک  ـایـع ب ـیـن وزارت صـن بیرون آمدند و گفتند مسئـول
ـایـع  ـتـگـو کـردنـد و وزارت صـن قبلی به صورت تلفنـی گـف

ـاب و ١٠متعھد گردیده ظرف   روز آینده مشکالت سرویس آی
ذھاب و ناھار و تامین اعتبار دفترچه ھای بیمه آنان را حـل 

 ھزار تومان به کارگران پـرداخـت گـردد و ٥٠٠کند و نفری 
ـنـد ـای ـلـوم نـم کـارگـران .   تکلیف مدیریت این کارخـانـه را مـع

 . بعد از ظھر به تجمع خود پایان دادند٤ساعت 
 

اعتراض کارگران پتروشیمی تبریز به عدم 
 عقد قرارداد مستقیم

 فـروردیـن خـبـر داد كـه ٢٥خبرگزاری دولتی فارس روز 
ـئـت وزیـران  نھم بھمن ماه سال گذشته مصوبه ـی ای از طرف ھ

ـزام عـقـد قـرارداد  مبنی بر حذف شرکت ھای پیمانکاری و ال
ـتـی  ـا شـرکـتـھـای مـادر و دول مستقیم کارگران قراردادی ب

ـامـه .   صادر شد ـن ـن برای اجرای این مصوبه در وزارت نفت، آیی
اند که بـر اسـاس آن  دیگری از سوی وزیر نفت تصویب کرده

ـلـم مـطـابـق  ـپ ـاالی دی ـلـی ب کارگران دارای مـدرک تـحـصـی
مصوبه ھیئت دولـت جـذب ولـی کـارگـران دارای مـدرک 

 سال مقرر شـده اسـت ١٠تر و کمتر از  تحصیلی دیپلم و پایین
ـیـمـانـکـاری  تا این کارگران به تشکیل شرکتھای تـعـاونـی پ
ـان اعـمـال  ـامـه در خصـوص آن اقدام و از این طریق این بخشـن

ـامـه .   شود در ادامه آمده است كه در صورتی که ایـن بـخـشـن
ـتـر از   درصـد ٣٥به شیوه اعالمی وزیر نفت عملی شود کم

ـز مشـمـول  کارگران شرکت ـبـری ھای پیمانکاری پتروشـیـمـی ت
ـتـی مـی .   شوند این بخشنامه می سپس این خـبـرگـزاری دول

این دوگانگی باعث نارضایتی کارگران شـده اسـت و :  نویسد
ـیـشـتـر ١٥سئوال کارگران این است، چرا باید بعد از   سال و ب

بین کارگران تفاوت قایل شود آن ھـم در مـورد کـارگـرانـی 
ـنـد که تماما در واحدھای عملیاتی و تولیدی کـار مـی . کـن

ـاره اعـتـراض كـارگـران  ـتـی سـپـس در ب این خـبـرگـزاری دول
اجـرای دوگـانـه ایـن مصـوبـه :   پتروشیمی تبریز مـی گـویـد

ـز  ـبـری ـتـروشـیـمـی ت اعتراضاتی را در بین کارگـران شـرکـت پ
ـفـی اعـتـراضـات  ـل داشته و کارگران با برپایی جلـسـات مـخـت

 .خود را بنمایش گذاشتند
 

 تجمع کارگران نی ب ر کشت و صنعت کارون شوشتر
کارگران نی ب ر کشـت و صـنـعـت کـارون شـوشـتـر در 

ـتـن  اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه ـاف ـی ـزایـش ن ای و اف
 فروردیـن دسـت از ٢٢ھای گذشته، روز  دستمزد خود در سال

ـابـل درب ورودی کــارخـانـه تـجـمــع  ـق کـار کشـیـده و در م
ـنـی، یـكـی از عـوامـل خـانـه كـارگـر .   اند کرده ـار حسـی ـای آق

ایـن کـارگـران فصـلـی کـه بـه کـار :   خوزستان گفته اسـت
ـار اجـرای طـرح  تخصصی بریدن نـی اشـتـغـال دارنـد خـواسـت

ـانـه خـود  طبقه بندی مشاغل و ھمچنین افزایش دستمزد مـاھ
عده زیادی از کارگران نی بر کشـت و صـنـعـت بـه .  ھستند

سن بازنشستگی رسیده اما به دلیل تعـویـق در پـرداخـت حـق 
ـاده از  ـف ـازنشـسـتـه شـدن و اسـت بیمه توسط كارفرما امکـان ب
مزایای تامین اجتماعی را نـدارنـد، عـالوه بـر ایـن سـازمـان 
تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشـاغـل سـخـت و 

 .كند زیان آور محسوب نمی
 

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران
 کـارگـر نسـاجـی ٥٠٠ فروردین حـدود ٢٧روز یکشنبه 

مازنداران در مقابل فرمانداری رژیم اسالمی در قائمـشـھـر در 
اعتراض به عـدم تـمـدیـد قـراردادھـای کـاری و اخـراجشـان، 

 .تجمع اعتراضی برپا کردند
 

اعتراض كارگران تعطیل شده بزرگترین 
 پروژه صنعتی كردستان 

 بـه ١٣٨٢کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس که از سـال 
ـان  بھره برداری رسید و بزرگترین پروژه صنعتی استان کـردسـت

 ھـزار تـن چـدن خـام و ٧رفت، با تولید سالیانه  به شمار می
 کارگر از دو ماه گذشته تولید نـداشـتـه و یـک ٣٥٠اشتغال

ـتـرض .   ماه است که تعطیل شده است جمعی از کارگـران مـع
ـامـه : ای اعـالم كـرده انـد کارخانه فوالد زاگرس با نوشـتـن ن

ـنـده شـمـش  ـیـد کـن کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس کـه تـول
چدن است از دو ماه قبل تولید خود را متوقف کرده و یـک 

 کـارگـر بـه مـحـوطـه ٣٠٠ماه است که مسئوالن از ورود 
ـبـه .  کند کارخانه ممانعت می كارگران این کـارخـانـه روز شـن

 فروردین در مقابل فـرمـانـداری قـروه تـجـمـع کـرده ولـی ٢٦
ـتـه انـد.     کسی پاسخگو نبوده است ـا وجـود :   کارگران گـف ب

ـقـد  اینکه در سال جدید ھیچ قرارداد کاری با کارگـران مـنـع
نشده است، مدیران کارخانه کارگـران را مـجـبـور بـه تسـویـه 

کـارگـران .   انـد حساب و دریافت سنوات سالھای گذشته کـرده
ـا  ـیـم ب ـق ـاد قـرارداد مسـت ـق ـانـکـار و انـع ـیـم بر حذف شرکت پ

ـنـد ـرارداد :   کارفرمایان اصلی تاکید کردند و اظـھـار داشـت ـاد ق ـا انـعـق ب
 .  سال کار ھنوز امنیت شغلی ندارند١٠ ماھه کارگران بعد از ٢

 
 اعتراض کارگران شرکت جھاد نصر کردستان

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 فروردین کارگران شـرکـت ٢٢کارگری خبر داد كه در تاریخ 

ـانـه  ـز ب جھاد نصر كردستان در کارگاه پروژه جاده جایگزین سـق
نسبت به وضعیت نامناسب کار از جمله دادن وعـده و وعـیـد 

ـا ٧دروغین به کارگران، شروع کار از سـاعـت   ١٩ صـبـح ت
ـان( بعد ظھر  ، ) و در صورت قبول نکردن تـھـدیـد بـه اخـراج آن

ـیـل قـراردادھـای  غذای نامناسب و آب غیر آشامیدنی، تـحـم
ـاری در  غیر قانونی با دستمزد کم و تصفیه حسـابـھـای اجـب

 . پایان ھر ماه دست به اعتراض زدند
 

 اعتراض رانندگان کامیون در مرز تمرچین پیرانشھر
جمعی از رانندگان کامیونھای بارکـش در اعـتـراض بـه 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـارگـیـری در مـحـوطـه  نبود فضای مناسب برای تخلیـه و ب
 فـروردیـن بـرای دو ٢٤مرزی بازارچه تمرچین پیرانشھر روز 
ـا حضـور .   ساعت تجمع اعتراضی برگزار كردند ایـن تـجـمـع ب

ـان  ـای مدیر ترمینال و وعده پیگیری مشکالت کامـیـونـداران پ
 .یافت
 

 تجمع اعتراضی رانندگان اخراجی ایران خودرو
ـنـدگـان ایـران خـودرو ١٥٠در پی اخراج بیش از   نفر از ران

در طی چند روز گذشته، کارگران اخراجی در اعـتـراض بـه 
ـابـل ایـران خـودرو  ـق بیکارسازیھا و اخراجھـای گسـتـرده در م

ـتـرض .  مرکزی تجمع اعتراضی برپا کردند این کـارگـران مـع
ـزایـش دسـتـمـزدھـا  خواستار بازگشت بکار، امنیت شغلی و اف
ـنـه ھـای یـک زنـدگـی در شـان انسـان و  ـزی ـا ھ مطابـق ب
ـاسـت ھـای رژیـم  پاسخگویی مقامات رژیـم نسـبـت بـه سـی

 .اسالمی بر این صنعت شدند
 

اعتراض كارگران نساجی كردستان به عدم 
 اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
 ٣٠ فروردین حـدود ٢٧کارگری خبر داد كه در روز یكشنبه 

ـان در اعـتـراض بـه  نفر از کارگران اخراجی نسـاجـی کـردسـت
ـابـل اداره  ـق ـان آور در م عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زی

 .تامین اجتماعی سنندج دست به تجمع اعتراضی زدندکار و 
 

 تجمع اعتراضی کارگران پروژه سد بنیر
كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 نفر از کـارگـران ٧٠ فروردین حدود ٢٧كارگری خبر داد روز 
ـا کـه در  اخراجی موسسه یونس وابسته به قرارگاه خاتم االنبی

انـد از  پروژه سد بنیر در قسمت تونل توار مشغول به کـار بـوده
 صبح در مقابل اداره کار سننـدج دسـت بـه تـجـمـع ٨ساعت 

ـاریـخ .   اعتراضی زدند  فـروردیـن از ١٥این کارگران كه در ت
 مـاه ٥کار بیکار شده و به صورت قراردادی کار میکردنـد، 

ـیـن اداره کـار .   اند است كه حقوق نگرفته كارگـران از مسـئـول
خواستند که به مشکالتشان رسیدگـی کـنـد امـا اداره کـار 
ـا رسـیـدگـی  ـیـد ت پاسخ به آنان اعالم كرده که شـکـایـت کـن

در پی این جـواب، کـارگـران اعـالم كـرده انـد كـه در .   شود
ـاریـخ   ٢٨صورت عدم رسیدگی بـه خـواسـتـه ھـایشـان در ت

 .فروردین مجددا در مقابل اداره كار تجمع خواھند نمود
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 ماه حقوق ٤کارگران شرکت پویا غرب 
 نگرفته اند

 ٢٧انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز 
ـا غـرب مـاھـھـای  فروردین خبر داد كه کارگران شرکـت پـوی
دی، بھمن و اسفند سال گذشـتـه و فـروردیـن امسـال حـقـوق 

 نفـر در ایـن کـارخـانـه بـه ٢٥٠ھم اکنون حدود .  نگرفته اند
ـبـل ١٠این کارخانه از .  طور دو شیفته مشغول ھستند  مـاه ق

 .تا حاال وضعیت تولیدش بسیار بد و  میزان آن ناچیز است
 

کارگران کارخانه ھای پروفیل نورد صفا و 
  ماه حقوق نگرفته اند٤ساوه 

 ٢٤انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز 
ـیـل نـورد  فروردین خبر داد كه کارگران کارخـانـه ھـای پـروف

ـنـد سـال   و ٩٠صفا و سـاوه مـاھـھـای دی، بـھـمـن و اسـف
در ادامـه .    ھیچ حقوقی دریافت نکـرده انـد٩١فروردین سال 

ـبـود ورق آھـن،  آمده است كه در این دو کارخانه به علت کـم
 ماه پیش شیفتھای شبانه تعطیل شده و کـارگـران ٥از حدود 

به دو بخش تقسیم شده اند که ھر ھفته یـک بـخـش در روز 
 .به سر کار می روند و بخش دیگر در خانه می مانند

 
 عدم پرداخت دستمزدھا در راه آھن تھران

 نفر از کـارگـران شـاغـل در شـرکـت ھـای ١٠٠بیش از 
پیمانکاری صنعت گستران ریلی و ھجرت گستـر كـه در راه 
ـنـد و عـیـدی و  آھن تھران مشغول بكارند، دستمزدھـای اسـف

 .سنوات پایان سال خود را دریافت نكرده اند
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران اداره برق 
 توانیر تھران
ـاداش ١٣٩٠ ماھه دوم سال ٦دستمزدھای   و عیـدی و پ
ـاکـنـون ٣و سنوات بیش از   ھزار نفر از کارگران توانیر تھران ت
 .پرداخت نشده است

 
حقوق كارگران شركت پخش مواد غذایی 

 سیانا پرداخت نمی شود
كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 فروردین خبر داد كـه شـرکـت پـخـش مـواد ٢٦كارگری روز 
ـاداش کـارگـران خـود  غذایی سیانا از پـرداخـت عـیـدی و پ
ـا تـعـرفـه ھـای  امتناع كرده، و حقوق آنان را در سال جـدیـد ب

 .نامتعارف به جای افزایش، کاھش داده است
 

حق بیمه كارگران كارخانه دمافین پرداخت 
 نمی شود

ـفـر از کـارگـران تـوسـط ١٢٠ ماه حق بیمه بیش از ٤  ن
عـالوه بـر حـق .   مدیریت کارخانه دمافین پرداخت نشده اسـت

ـاده نشـده  بیمه مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی ـف ھـای اسـت
ـالـغ .   کارگران در پایان سال گذشته نیز پرداخت نشده اسـت ـب م

حق بیـمـه ھـر مـاھـه از جـانـب مـدیـریـت بـطـور مـنـظـم از 
دستمزدھای کارگران کسر و برداشت میشـود، مـدیـریـت امـا 
به جای واریز مبالغ به اداره بیمه این پولھا را در حسـابـھـای 

 . شخصی ریخته اند
 

دستمزد و عیدی پایان سال كارگران سازمان 
 انتقال خون تھران پرداخت نشده است

ـیـش  دستمزدھای اسفند ماه و عیدی و پاداش و سنوات ب
 نفر از کارگران بـخـش خـدمـات و تـدارکـات سـازمـان ٦٠از 

انتقال خون تھران و پایگاھھای مربوطه آن که در سطـح شـھـر 
ـیـگـیـریـھـای . تھران مستقرند پرداخت نشده است مراجعات و پ

مکرر کارگران به عوامـل حـکـومـت اسـالمـی در سـازمـان 
ـیـن در چـنـد روز  انتقال خون در روزھای پایانی سال و ھمچن
ـیـجـه  ـت گذشته برای دریافت دستمزدھای پرداخـت نشـده بـه ن

 . ای نرسیده است
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

خانوارھای  درصد از ٢٣بیکاری مطلق حدود 
 ایران

ـانـک مـرکـزی رژیـم،  برپایه گزارش منتشره از سـوی ب
بـدون فـرد   " ١٣٨٩ و نیم درصد خانوارھای کشور در سال ٢٢

. ، بـوده انـد" یـک فـرد شـاغـل"  درصد دارای ٤ ٥٥، " شاغل
ـای سـنـی  ـن برپایه این گزارش که وضعیت اشـتـغـال را بـرمـب

 سال در ایران در نظر گرفته است، بیـکـاری در ٦افراد باالی 
ـان از  ـان زن ایران به شدت افزایش یافته و آمار بیکاری در می

ـتـشـار ایـن آمـار در حـالـی .   مردان بسیار بیشتر شـده اسـت ان
ـارانـه ھـا  صورت می گیرد که در پی اجرای قانون حـذف ی

ـیـد ٩٠در سال   بیکار سازیھای گسترده در مراکز کـار و تـول
و اخراج کارگران به شدت افزایش یافته، امـا رژیـم اسـالمـی 

 .از انتشار آمار مربوط به سال گذشته خودداری می نماید
 

اجرای فاز دوم ھدفمندی یارانه ھا بسیاری 
 كند از كارگران صنعتی را بیكار می

ـاکـیـد بـر  حسن مصیب ـا ت ـبـرز ب زاده مدیرعامل فـوالد ال
ھمراھی واحدھای صنعتی با دولت در فـاز نـخـسـت اجـرای 

طی سال گذشـتـه و بـه :   ھا اعالم کرد قانون ھدفمندی یارانه
ـارانـه ـنـدی ی ـانـون ھـدفـم ـبـود  تبـع اجـرای فـاز اول ق ھـا و ن

ـایـع فـوالدی  حمـایـت ـاری از صـن ھـای واقـعـی، کـمـر بسـی
ـیـد .   شکست ـیـت تـول ضمن تاکید بر کاھش قابل توجـه ظـرف

ـاری از واحـد ھـا در  کارخانجات صنعتی و قرار گرفتـن بسـی
آستانه ورشکستگی، گفت در شـرایـط کـنـونـی اجـرای فـاز 

ـارانـه شـود کـه  ھـا مـنـجـر بـه آن مـی دوم قانون ھدفمندی ی
بخشی از کارخانجات صنعتی به طور کامل تعطـیـل شـده و 

 .تعداد زیادی از کارگران بیکار شوند
 

اخراج کارگران کارخانه فرآورده ھای 
 گوشتی رباط

ـا  با عـدم تـمـدیـد قـراردادھـای کـاری در سـال جـدیـد ب
ـاط،   تـن از ٨کارگران كارخانه فـرآورده ھـای گـوشـتـی رب

ـیـكـار شـده انـد ـار ب بـه كـارگـران .   كارگران ین كارخـانـه از ك
ـیـسـت ـار آنـھـا ن ـازی بـه ك ـی . اخراجی اعالم شده اسـت كـه ن

كارگران ھم پیگیریھایی و اعتراضاتـی را كـرده انـد كـه بـی 
 .نتیجه مانده است

 
کارخانه بازیافت زباله ھای الکترونیکی در 

 مشھد تعطیل شد
ـانـد  علی نـجـفـی، مـدیـرعـامـل سـازمـان مـدیـریـت پسـم

ـیـه و :   شھرداری مشھد گفت با توجه به عدم تامین مـواد اول
ـیـکـی  ـنـدگـان ضـایـعـات الـکـتـرون ـیـد کـن عدم ھمکاری تـول

 .ھای الکترونیکی تعطیل شد کارخانه بازیافت زباله
 

 اخراج کارگران کارخانه سیمان بوکان
ـزدیـک بـه   تـن از کـارگـران ١٥٠طی دو ھفته اخیر ن

 .اند ی اخراج شده كارخانه سیمان بوكان از سوی مسئوالن این کارخانه
 

كارگران کارخانه آلومینیوم ھرمزگان 
 اخراج می شوند

ایلنا نوشته است كه در صـورت كـاھـش مـجـدد مصـرف 
انرژی و کاھش میزان تولید، تعدادی از کـارگـران کـارخـانـه 
ـنـد داد . آلومینیوم ھرمزگان مشاغل خـود را از دسـت خـواھ

ـنـد زیـر فشـار اداره بـرق سـعـی در  این كارخانه از اواخر اسـف
ـاز ھـم  کاھش مصرف انرژی داشته ولی اداره برق ھرمزگان ب
تاکید زیادی بر مصرف کمتر کارخانـه کـرده اسـت كـه ایـن 
ـیـکـاری  ـیـوم و ب ـن موضوع سبب کاھش قابل توجه تولید آلمی

 .تعداد زیادی از کارگران در طی سال جاری خواھد شد
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 بیكارسازی در مرکز مخابرات ثابت قدم تھران
مدیریت مركز مخابرات ثابت قدم تھران در اولیـن روزھـای 
ـا كـارگـران خـودداری  كاری در سال جدید از تمدید قـرارداد ب

 .كرده است
 

 ٩٠بیكاری بسیاری از كشاورزان در سال 
ـار سـال  به گفته رئیس اتحادیه صادركنندگان میوه و تره ب
ـاسـت وزارت جـھـاد كشـاورزی رژیـم در  گذشته به دلیل سـی

 .بخش واردات مركبات، بسیاری از كشاورزان بیكار شدند
 

اخراج و بیکارسازی كارگران جنرال 
 مكانیك در سال جدید

ـیـن روزھـای سـال  مدیریت شرکت جنرال مکانیک در اول
 نفر از کارگران این شركت را از کـار اخـراج ٥٠جدید بیش از 

 .و بیکار كرده است
 

 اخراج تعدادی از كارگران كارخانه آرد مھاباد
كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 فروردین خبر داد كه طی چند روز گـذشـتـه ٢٧كارگری روز 
ـلـومـتـری ١٠مدیریت کارخانه آرد سنبل مھاباد واقع در   کـی

ـیـد را اخـراج ٥جاده مھاباد ـ ارومیه   نفر از كارگران بخش تـول
 .كرده است

 
اخراج تدریجی كارگران كارخانه پالستیك 

 شاھین
ـیـك  به دلیل اخراج تدریـجـی، کـارگـران كـارخـانـه پـالـسـت

ـتـه١١٥ نفر به تعداد ٣٥٠شاھین از  ـاف . انـد  کارگر کـاھـش ی
ـبـعـات  یكی از كارگران گفته است این كارخانه بـرای رفـع ت
ـیـروی كـار  اخراج گسترده كارگران، روزانه نسبـت بـه اخـراج ن

 .کند اقدام می
 

 كارگر ٢٣٠کارخانه كیوان ھمدان تعطیل و 
 آن بیكار شدند

 دھه فعالیت در حـوزه ٤کارخانه کیوان ھمدان با بیش از 
 کـارگـر آن ٢٣٠تولید مواد غذایی در ھمدان تعطیل شده و 

 .بیكار شدند
 

 ناامنی محیط كار
 

مرگ چھار نفر از كاركنان شركت گاز 
 شھرستان ایجرود

ـان ایـجـرود واقـع  چھار نفر از كاركنان شركت گاز شھـرسـت
ـنـد ـت ـاخ ایـن جـان .   در استان زنجان، بر اثر گازگرفتگی جان ب

ـای  باختگان به منظور ترمیم نشـتـی گـاز بـه حـوالـی روسـت
اغول بیك اولیاء در شھرستان ایـجـرود اعـزام شـده بـودنـد كـه 

 .خود دچار گاز گرفتگی شدند
 

 مرگ یک کارگر دیگر ساختمانی در رشت
 سالـه اسـکـلـت سـاخـتـمـان كـه در ٣٠داود نوبھار آھنگر 

 فروردین مشغول کار در ارتفاع بود بر اثر شـکـسـتـن ١٧تاریخ 
تخته زیر پا در شھر رشت سقوط کرده و دچار ضـربـه شـدیـد 

ـام عـیـد و .  مغزی می شود وی كه بعد از سـقـوط و در ای
 ٨مرخصی پزشكان به بیمارستان منتقـل مـی شـود پـس از 

روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ جـان خـود را از دسـت 

 . میدھد
 

 ٥٠مرگ کارگر مقنی پس از سقوط در چاه 
 متری

ـلـه س، روز ٤٩کارگر مقنی   ٢٨ ساله ای به نام عبـدال
 متری در یک مـجـتـمـع ٥٠فروردین، پس از سقوط در چاه 

ـان  ـاب ـی ـنـد، خ ـان درب ـاب ـی مسکونی واقع در میدان تـجـریـش، خ
 .ناودانک جان خود را از دست داد

 
 مرگ یک کارگر بر اثر سقوط در اشنویه

کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 
ـام ٣٥ھای کارگری خبر داد كه كارگر متاھل  ـن  سالـه ای ب

ـان  صالح قاسمی كه در پروژه احداث مسـكـن مـھـر شـھـرسـت
ـارتـمـان  اشنویه مشغول بكار بود، بر اثر سقوط از طبقه سـوم آپ

 .در حال ساخت جان باخت
 

جان باختن یک کارگر در حال گودبرداری 
 در تھران

ـات ایـمـنـی در ٢٤روز پنجشنبه  ـقـدان امـکـان  فروردین ف
گودبرداری جان یک کارگر ساختمانی را در شـمـال تـھـران 

ـان ایـن حـادثـه یـکـی از دیـوارھـای مـحـل .   گرفت در جـری
گودبرداری شده فرو ریخت و کارگری که در محـل سـرگـرم 
ـیـل خـفـگـی  کار بود در زیر خروارھا خاک دفن شد و به دل

 .جان خود را از دست داد
 

 مرگ كارگر جوان بر اثر سقوط در تھران
 فـروردیـن مـاه بـر اثـر ٢٣ ساله ای روز ٢٥كارگر جوان 

 یك سـاخـتـمـان در ٤ به طبقه منفی ٢سقوط از طبقه منفی 
حال ساخت در میدان آرژانتیـن تـھـران جـان خـود را از دسـت 

 .داد
 

  ساله٦٠آسیب دیدن دست كارگر 
ـبـه در  روزنامه دولتی شرق خبر داد كه بعدازظھر روز شـن

ـنـدگـی ٦٠خیابان خاوران، دست كارگر  ـاف  ساله در دستـگـاه ب
 .گیر كرد كه باعث آسیب به آن شد

 
 بازنشستگان

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان جلوی بانک رفاه 

ـامـیـن  ـازنشـسـتـگـان تـحـت پـوشـش ت ـیـری از ب جمع کث
 و فررودین امسال ھنوز عـیـدی ٩٠اجتماعی که طی اسفند 

ـانـکـھـای  خود را دریافت نکرده اند اقدام به تجمـع در بـرابـر ب
تامین اجتماعی عنوان کرده است کـه ایـن پـول .   رفاه کردند

ھا به حساب بازنشستگان در بانک رفاه واریز شده اسـت امـا 
ـای آنسـت کـه  مراجعه بازنشستگان به بانکـھـای رفـاه گـوی
ـنـوز از سـوی  ـازنشـسـتـگـان ھ عیدی و بخشی از مطالبات ب

این مساله موجب اعـتـراض . تامین اجتماعی واریز نشده است
ایـن .   و تجمع بازنشستگان جلوی بانـکـھـای رفـاه شـده اسـت

تجمع ھا تقریبا روزانه در برابر شعبه ھای بانک رفاه بـرگـزار 
 .می شود

 
 بازنشستگان زیر تورم کمر خم کرده اند

ـتـمـاعـی  ـیـسـیـون اج سید جواد زمانی، سـخـنـگـوی کـم
ــی  ــت ــش ــی ــاره بــه مشــکــالت مــع ــا اش ــلــس اســالمــی ب مــج

ـا تـوجـه بـه    : بازنشستگان، گفـت ـازنشـسـتـگـان ب ـیـشـت ب مـع
ـاالی زنـدگـی، سـخـت شـده اسـت ھزینه وی ضـمـن .   ھای ب

ـیـت :   یادآوری مشکالت بازنشستگان گفت بدون شـک وضـع
ـاوت اسـت ـف ـا کـارمـنـدان مـت آنـھـا .   معیشتی بازنشستـگـان ب

ـاج شـان پـرداخـت  ھزینه ـیـه مـایـحـت ھای زیادی را بـرای تـھ
 .کنند که این مساله باید مورد توجه باشد می

 
 ھزار ٨٣٠پرداخت بخشی از مطالبات 

 بازنشسته كشوری
ـازنشـسـتـگـی  ایراندخت عطاریان، مـدیـرعـامـل صـنـدوق ب
ـاشـی از اجـرای  ـات ن ـب کشوری، گفته است بخشی از مطـال

 ٨٦قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به مـھـرمـاه سـال 
ـانـکـی ٨٧تا مھرماه  ـازنشـسـتـه ٨٣٠ بـه حسـاب ب  ھـزار ب

 . كشوری واریز شد
 

 معلمان
 

 تجمع معلمان پرورشی آمل مقابل مجلس
ـا در دسـت ١٥٠حدود  ـان آمـل ب  معلم پرورشی شـھـرسـت

ـابـل مـجـلـس  داشتن پالکارد و پارچه نوشته ھایی با تجمع مق
. اسالمی خواستار استخدام در وزارت آموزش و پـرورش شـدنـد

کـودکـان و فـرزنـدان ایـن " این معلمان پالکاردھایی ھمچون 
ـایـی و  کشور به چه جرمی در اقصی نقاط مـحـروم و روسـت

در " ، " حتی شھری از داشتن مربـی پـرورشـی مـحـروم شـونـد
ـا "   آموزش و پرورش تزکیه مقدم است یا تعلیم و پـالکـاردی ب

ـنـش شـده " این مضمون که  ـیـروھـای مـتـعـھـد و گـزی جـرم ن
پرورشی چیسـت و چـه عـامـلـی سـبـب اولـویـت اسـتـخـدام 
ـیـروھـای  نیروھای آمورشی، بھداشت پیش دبستانی بـعـد از ن

ـنـد با خود حمل مـی"   پرورشی شده است در ادامـه آمـده .   کـن
ـا  ـنـده رژیـم از آمـل ب ـای ـان مـال نـم است كه عزت الله یوسفی
ـان  حضور در جمع این معلمان جھت رسیدگی به مشکـالت آن

 .وعد و وعید داد
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 اعتصاب غذای رضا شھابی 
در پــی وخــامــت حــال رضــا 
ــه عــدم  ــراض ب ــی و در اعـت شـھـاب
ـتـن  ـاف ـی رسیدگی پزشكی و تحقق ن
ـامــات جـمــھــوری  وعـده ھـای مــق

ــه  ــب ـن ــی، از روز شـ ــالم  ٢٦اس
زده فروردین دست به اعتصاب غـذا 

ــی اعــالم کــرده اســت تــا آزادی و اجــازه  صــدور .   اسـت رضــا شــھــاب
 .درمان در بیرون از زندان اوین به اعتصاب خود ادامه می دھد

 
 وضعیت بھنام ابراھیم زاده

رحـمـان ابـراھــیـم زاده، پـدر فـعــال 
ــام ابــراھــیــم زاده، در  ــن ــھ ــارگــری ب ك
ـتـه اسـت : خصوص وضعیت بھنام گـف

ـیـن مـاه فـروردیـن  دو و سه بار در ھـم
ـقـط مـی  دنبال کارھایش رفتم امـا ف
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معلوم نیست چـه زمـانـی مـی .  گویند رسیدگی می کنند
ـنـد . خواھند رسیدگی کنند؟ ھیچ جواب مشخصی نمـی دھ

بھنام از نظر جسمانی حال خوبـی نـدارد و گـوش درد و سـر 
ـا .   کلیه ھایش ھم ناراحت است و درد مـی کشـد.  درد دارد ب

پیگیری زیادی که کردم یکبار او را به بھداری زنـدان اویـن 
بردند و با وجودیکه پزشک اوین گفته باید تحت درمان قـرار 
بگیرد، نه اجازه می دھند ما او را دکتر ببریم و نـه خـودشـان 

ـتـه .   او را به بیمارستان منتقل می کنند ھمسر بھنام ھـم گـف
ـایـد و دکـتـر : " است ـی خیلی پیگیری کردیم که به مرخصی ب

ـنـد ـقـت نـمـی کـن ـنـد و مـواف . برود اما اصال جواب نمی دھ
ـتـش ھـم بـخـاطـر ھـمـان  ھمسرم سردرد و گوش درد دارد عـل

من ساکن تـھـران ھسـتـم و .   فشارھایی است که به او آوردند
با پسرم  مالقات کابینی ھفتگی داریم امـا پـدر و مـادرش 
ـاتـش  ـتـه بـه مـالق ـف ـنـد ھـر ھ از راه دور می آیند و نمی توان

ـقـط بـه .   بروند بعد از عید یک مالقات حضوری دادند اما ف
ـبـل .   پدر بھنام اجازه دادند او را حضوری مالقات کند حتی ق

ـنـد بـرونـد آنـطـرف  از عید ھم بعضی از بـچـه ھـا را گـذاشـت
. شیشه اما گفتند پسر من بزرگ اسـت و نـمـی شـود بـرود

ـام .   پسرم سیزده سالش است و خیلی ھم ناراحـت شـد ـن پـدر بـھ
ـنـد :   ھم در خصوص آن مالقات حضوری می گویـد نـگـذاشـت

ـاشـنـد ـام در ایـن مـالقـات ب تـمـام .   مادر و ھمسر و فرزند بھن
قصدشان شکنجه بھنام و ما است و گرنه اگر مادر و ھـمـسـر 
ـنـد چـه اشـکـالـی  و فرزند بھنام او را حضوری مالقـات کـن

ھـر چـه خـواھـش .   دارد؟ فقط می خواھند ما را اذیت کنند
ـاشـد و  کردم که حداقل بگذارند پسر بھنام در این مـالقـات ب
. پدرش را از نزدیک ببیند و در آغوش بـگـیـرد اجـازه نـدادنـد

مادرش ھم خیلی ناراحت بود اما چکاری از دستش بـر مـی 
ـیـسـت و . آید خود بھنام ھم ناراحت شد دستمان به جایی بند ن

ـار بـه تـھـران .  کسی به حرفمان گوش نمی کند ماھی یـکـب
ـنـم مـی رسـد از  می آیم و به تمام ارگـانـھـایـی کـه بـه ذھ
دادستانی تا رئیس زندان اوین مراجعه مـی کـنـم امـا ھـیـچ 

ـام را از .   جوابی نمی دھند ـن ـیـن در حـالـی مـادر بـھ مسئـول
آغوش کشیدن وی مـحـروم کـرده انـد کـه مسـیـر طـوالنـی 
اشنویه تا تھران را به سختی برای دیدن روی فـرزنـدش طـی 
ـقـی  ـای می کند تا او را از پشت شیشه ھـای کـدر بـرای دق

عایشه مدرسی مادر بھنام در نـوشـتـه ای خـطـاب بـه .  ببیند
تو که اکنون پشت میله ھـای زنـدانـی و : " بھنام نوشته است

. ھاست حتی در آغوش کشیدن تو از ما دریـغ شـده اسـت ماه
من نمی دانم چرا و به چه جرمی تو پشت میله ھای زنـدان 
ـتـوانسـتـه ای  ھستی در حالی که تنھا گناھت این بوده که ن

ـاوت بـمـانـی ـف آنـھـا .   نسبت به جامعه و سرنوشت انسانھا بی ت
من و تو را از کوچکترین حقوق خود محـروم کـرده انـد، تـو 
حتی نمی توانی به مرخصی بیایـی و مـن نـمـی تـوانـم بـه 

ـا .   عنوان یک مادر به جز از پشت میله ھا تو را ببینم امـا ب
ھمه اینھا به ھمه کسانی که چنین سرنوشـتـی را بـرای تـو 
ـتـخـار مـی  رقم زده اند اعالم می کنم که من به فـرزنـدم اف
کنم و از خداوند شاکرم که فرزندی به من داده که تنـھـا بـه 

 .وظایف انسانی خود عمل کرده است
من فقط برای پسـر خـودم : " رحمان ابراھیم زاده می گوید

ـلـکـه  ـیـسـتـم، ب ـاراحـت ن که فعال کودک و کارگری است ن
ـنـد  برای ھمه کارگران و فعاالن کارگری که در زنـدان ھسـت

امروز از حکم شش سال آقـای رضـا شـھـابـی .   ناراحت ھستم
او ھم مثل پسـر خـودم فـعـال .   باخبر شدم و واقعا شوکه شدم

. کارگری است و اینگونه روزھایش را در زندان مـی گـذرانـد

ـیـن  ـال ـا فـع واقعا تاسف آور است کـه جـمـھـوری اسـالمـی ب
ـنـد خـدا شـاھـد اسـت .   کارگری چنین برخوردھایی می کـن

ھیچوقت از یادم نمی رود که بھنام چقدر بـرای کـارگـران و 
کودکان خیابانی رنج می کشید و ھمیشـه دغـدغـه آنـھـا را 

ـیـن .   داشت و از وضعیت آنھا ناراحت بود آخر ھـم بـخـاطـر ھـم
ـا زنـدان از او  دلسوزی ھا و دغدغه ھایش به جای پاداش، ب

من روز جھانی کـارگـر :   " در ادامه می گوید." تجلیل کردند
را به تمامی کارگران زحمتکش دنیا تبریک مـی گـویـم و 

 ."امیدوارم روزی برسد که ھمه قدردان زحمات آنھا باشند
 

فشار بر پدرام نصراللھی بخاطر عضویت در 
 كمیته پیگیری

ی ھماھنگی برای کـمـک  کمیته
ھای کـارگـری اعـالم  به ایجاد تشکل

ـلـھـی روز  كرد كه خانـواده پـدرام نصـرال
ـا ٢١  فروردین موفق به تماس تلفنـی ب

ـتـه .  وی شدند وی در ایـن تـمـاس گـف
است كه تنھا اتـھـام وی عضـویـت در 

ی ھماھنگی بـوده و طـبـق اظـھـارات مـأمـوران اداراه  کمیته
ـتـه ـی ـا از کـم ـف ـا اسـتـع ی مـزبـور  اطالعات رژیم اسالمـی، ب

 ! گردد ی وی مختومه و متعاقبا  آزاد می پرونده
 

 محمد صفر لفوتی از کار معلق شد
محمد صفر لفوتی كه او وی بعنوان فعالین کـارگـری و 

نگار یاد شده است، که به تازگی از زنـدان آزاد شـده  روزنامه
است، تحت فشار ماموران وزارت اطـالعـات قـرار دارد و بـه 

ـلـق شـده  آذرمـاه ٢٢وی در .    اسـت تازگی از کار خود مـع
 به اتـھـامـاتـی نـظـیـر نشـر اکـاذیـب، تشـویـش اذھـان ١٣٩٠

ـابـل مـحـل کـارش  ـق عمومی و اقدام علیه امنیت ملی در م
ـفـت چـالـوس تـوسـط مـامـوریـن وزارت اطـالعـات  شرکت ن
دستگیر و پس از تفتیش منزل مسـکـونـی و ضـبـط بـرخـی 

ـیـد کـچـوئـی اداره وسایل شخصی ی  اش، به بازداشتـگـاه شـھ
ـان سـاری  ـان مـازنـدران واقـع در شـھـرسـت کل اطالعات اسـت

 روز ٣٥ پـس از تـحـمـل ٩٠ دی مـاه ٢٢وی . منتقل شد
 میلیون تـومـانـی، ٥٠ی  حبس در سلول انفرادی، با قرار وثیقه

ـا  آزاد شـد ـت وی .   تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم مـوق
ـتـخـب  باتوجه به اینکه نماینده  تـن از کـارگـران ٢٠٠ی مـن

ـیـگـیـری  قراردادی شرکت نفت غرب مازندران بوده، بخـاطـر پ
ـایـش تـوسـط ٩٠مطالبات کارگران از شھریور   حقـوق و مـزای

مسئولین این اداره مسدود و مـحـل کـارش را عـوض نـمـوده 
ـتـصـابـی بـه عـنـوان  بودند و شخص دیگری را به صـورت ان

 . کنند نماینده منصوب می
 

ھای قبلی رسول بداقی به  علیرغم وعده
 مرخصی نیامد

ـلـم  از مدت ھا قبل قرار بـود كـه مـع
. زندانی رسول بداقی بـه مـرخصـی بـرود

ـا اما وی که از ابتدای حبس کـنـون  اش ت
ـان در زنـدان  ـامـده ھـمـچـن به مرخصی نی

ـتـظـار  باقی مانـد و خـانـواده اش چشـم ان
ـز .   نگاه به در دوختند ـی وی مدتی پیش ن

 سال خدمت در آموزش و پرورش و در حـالـی كـه ٢١پس از 
زندان بود، با حکمی قطعی رسما از آموزش و پـرورش اخـراج 

ـا مـرخصـی ایـن  گفته می.   شد شود یکی از علل مخالفت ب

ـانـه روز  معلم زندانی ھراس احتمالی از استقبال از وی در آسـت
 .معلم بوده است

 
 گزارش

 
گزارشات ایلنا از بگو و مگوھای عوامل 

  اردیبھشت ١١برای راھپیمایی رژیم از مجوز 
ـبـعـلـی ٢١خبرگزاری دولتی ایلنا روز   بـھـمـن نـوشـت رج

" رئیس سابق اتحادیـه كـارگـران قـراردادی كشـور" شھسواری، 
ـایـد بـه  دولت به منظـور تـحـقـق ھـدفـگـذاری سـال جـاری ب
ـتـوانـد  ـا ب كارگران اجازه برگزاری راھپیمایی و تجمع را بدھد ت

می گـویـد كـه دولـت .   صدای اعتراض نیروی كار را بشنود
ـیـد  با توجه به نامگذاری امسال با عنوان حمایت از كار و تـول

او .   ملی، نباید مانع برگزاری راھیپیمـایـی روز كـارگـر شـود
ـانـعـت از :   می گوید ـا مـم دولت طـی سـه سـال گـذشـتـه ب

ـانـون ٢٧برگزاری راھپیمایـی روز كـارگـر بـرخـالف اصـل   ق
ـیـسـت كـه بـرگـزاری ھـر . اساسی عمل كرده است این در حال

ـیـعـی ١١گونه مراسم صنفی در روز  ـبـھـشـت حـق طـب  اردی
ـیـسـت٢٧كارگران است و طبق اصل  ـانـی اسـالم ن .  مخل مب

دولت به دلیل عدم توجه كـافـی بـه : وی در ادامه می گوید
ـیـت آنـھـا را در  ـال معیشت و امنیت شغلی كارگران انگیزه فع
واحدھای تولیدی كـاھـش داده و بـه كـارگـران حـتـی اجـازه 

دھد كه در روز جھانی كارگر كه برای تمـامـی كـارگـران  نمی
 . جھان یك روز صنفی است نسبت به برگزاری تجمع اقدام كنند

 بـھـمـن نـوشـت كـه مـحـسـن ٢٢ھمین خبـرگـزاری روز 
رضائی، دبیر مجمع تشـخـیـصـل مصـلـحـت رژیـم اسـالمـی، 

ایـن رسـانـه .   خواستار صـدور مـجـوز روز كـارگـر شـده اسـت
دولتی در ھمین روز نوشت كه محمدرضا عمـادی، كـه آن را 

ـتـه اسـت، "  كارشناس مسائل كارگری"  معرفی كرده است، گف
 روز ٣٦٥در شرایطی كه دولت به نیازھای كارگران در طـول 

ـیـمـایـی  سال پاسخ نـمـی ـپ ـیـعـی اسـت كـه حـق راھ دھـد، طـب
ـاسـد ـیـت نشـن . اعتراضی در روز جھانی كارگر را ھم به رسـم

ـیـمـانـی "فتح الله بیات،  رئیس اتحادیه كارگران قـراردادی و پ
ـا :   ھم در ھمین روز می گوید"   كشور ـار ب سال حـمـایـت از ك

ـا مـی ـن ـابـد مجوز برگزاری راھپیمایی روز كارگر مـع مـی .   ی
كارگران در دوران دولـت اصـالحـات ھـر سـال در روز :   گوید

ـیـمـایـی اقـدام مـی  ـپ جھانی كارگر نسبـت بـه بـرگـزاری راھ
 .كردند

 فـروردیـن ھـم از قـول عـلـی ٢٣ھمین خبرگزاری، روز 
عضو ھیات مدیره كانون شوراھـای اسـالمـی كـار " كیا،  دھقان

 اردیبھشت یك روز جھانـی بـرای ١١:   می گوید" استان تھران
ـانـون اسـاسـی كـارگـران  كارگران به شمار می رود كه طـبـق ق

توانند در این روز خواسته ھای صنفی خود را بـه گـوش  می
اما دولت بـه مـدت ھـفـت سـال اسـت كـه . مسئولین برسانند

ـاسـی از بـرگـزاری تـجـمـع در ایـن روز  بـراسـاس دالیـل سـی
ـاسـت جـمـھـوری خـاتـمـی، . كند خودداری می بعد از دوران ری

ـانـونـی بـرگـزاری تـجـمـع را ھـم  كارگران به سختی مجوز ق
در صـورتـی كـه دولـت اجـازه :   او مـی گـویـد.   گرفتـه انـد

برگزاری راھپیمایی را بـه كـارگـران در روز جـھـانـی كـارگـر 
ـانـون  بدھد كارگران مشكـالت ایـجـاد شـده در پـی اجـرای ق

ـنـد  ھدفنمدی یارانه ـیـن خـواھ ھا را یكصدا به گـوش مسـئـول
ـلـه .  رساند ـا خـبـر مـی دھـد كـه عـبـدال ـن ـل باز ھـمـان روز ای

عضو ھیات مدیره كانون شـوراھـای " مختاری، یكی دیگر از 
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دولـت مـوظـف اسـت :   گفتـه اسـت"   اسالمی كار استان تھران
ـاسـد او در ادامـه .   حق راھپیمایی كارگران را به رسمیـت بشـن

كارگران نه تنھا در روز كـارگـر كـه در تـمـامـی :   می گوید
ـفـی  روزھای سال در سراسر كشور برای بیان خواسته ھای صـن

 . خود نیازی به مجوز ندارند و ممانعت دولت غیر قانونی است
ـا وی را  ـن ـل " فـعـال كـارگـری" حسین طاھرزاده نیز، كه ای

ـتـشـار ٢٥معرفی كرده اسـت، روز  ـال ان ـب  فـروردیـن و بـه دن
اخباری مبنی بر اعطای مجوز تظاھرات روز جھانی کـارگـر 

ھای اطراف بھشت زھـرای تـھـران،  به کارگران تھران در بیابان
زھـرا بـه قصـد  ھـای بـھـشـت مجوز راھپیمایی در بیابان:   گفت

ـتـه اسـت.   انصراف كارگران اسـت اعـطـای :   و در ادامـه گـف
ـان ـاب ـی ھـای اطـراف  مجوز برگزاری راھپیمایی روز كارگر در ب

بھشت زھـرا بـرای مـنـصـرف کـردن کـارگـران از بـرگـزاری 
گـیـرد و  شـان صـورت مـی راھپیمایی و مطالبه حقوق صنفـی

 . ای است كار عبث و بیھوده
ـا ایشـان را ٢٦روز  ـن ـل یـك "  فروردین نعمت احمدی كـه ای
ـنـد، مـی گـویـد"   حقـوقـدان ـیـمـایـی :   " مـعـرفـی مـی ك ـپ راھ

. " اعتراضی روز جھانی كارگر نیازی به مـجـوز دولـت نـدارد
ـیـمـایـی در اصـل :   او می گوید ـپ ـانـون ٢٧منظـور از راھ  ق

ــمــایــی ــی ــراضــی اســت چــرا كــه  اســاســی، راھــپ ھــای اعــت
شـود و  روی محـسـوب مـی ھای عادی صرفا پیاده راھپیمایی
ـانـون اسـاسـی نـدارد انجام پیاده واژه .   روی نیازی به ذكر در ق

ـیـمـایـی  ـپ راھپیمایی در این اصل قانون اساسی به معنـای راھ
اعتراضی و صنفی است و در غـیـر ایـن صـورت وجـود ایـن 

وی اخطار می دھـد كـه .  معنا بود اصل در قانون اساسی بی
ـایـد مـخـل  ـب ـیـمـایـی ن ـپ در قانون اساسی تصریح شده کـه راھ
ـانـی اسـالم  ـب مبانی اسالم باشد و در آن سالح حمل شود و م

ـز تشـریـح شـده اسـت او مـی گـویـد بـه صـورت کـلـی .   نی
ـاز بـه مـجـوز نـدارد ـی . راھپیمایی تنھا نیاز به اعالم دارد و ن

اینکه به كارگران حتی در روز جھانی كارگر اجازه بـرگـزاری 
 . دھند مخالفت صریح با قانون اساسی است راھپیمایی نمی

ـتـی نـوشـت ٢٧روز  ـیـن خـبـرگـزاری دول  فروردین نیز ھم
بھمن محمدیاری، نماینده رژیم از تالش، رضوانشھـر و مـاسـال 
با ابراز ناخرسندی از عـدم صـدور مـجـوز طـی چـھـار سـال 

ـفـی :   گذشته برای راھپیمایی روز كارگر گفت ھرتشکـل صـن
ـات خـود را  ـب ـانـونـی مـطـال و سیاسی حق دارد بـه صـورت ق

ـیـمـایـی بـه :   وی گـفـت.   مطرح کـنـد ـپ اعـطـای مـجـوز راھ
 .تشکلھای قانونی جای ھیچگونه نگرانی ندارد

 فروردین اعالم كرده كه علیرضـا مـحـجـوب، ٢٨ایلنا روز 
ـتـه اسـت درخـواسـت :   دبیر كـل خـانـه كـارگـر اسـالمـی گـف

ـای حـمـایـت  برگزاری مجوز راھپیمایی روز كارگر را در راسـت
از تولید ملی و فرمایشات خامنه ای به وزارت كشـور ارائـه 
كردیم ولی تا كنون در خصوص كلیات آن نـظـری ارائـه نشـده 

ــون .   اسـت ـان ـات مـدیـره ك ـبـر عـیـوضـی عضـو ھــی عـلـی اك
ـبـرنـگـار  ـا خ شوراھای اسالمی كار استان تھران در گفتـگـو ب

ـیـمـایـی را جـزء خـواسـتـه ـپ ـفـی  ایلنا برگـزاری راھ ھـای صـن
وزارت كشـور بـه :   كارگران در سال جاری اعالم كرد و گـفـت

ـبـری در خصـوص حـمـایـت از كـار و  منظور تحقق شعار رھ
تولید باید مجوز برگزاری راھپیمایی را بـه كـارگـران سـراسـر 

 . كشور بدھد
 

حمایت شوراھای اسالمی كار از سعید 
 مرتضوی، قاتل كھریزك

ـتـشـار خـبـری از حـمـایـت ٢٢ایلنا روز  ـا ان  فـروردیـن ب

ـازنشـسـتـگـان" و "  شوراھای اسالمی كار"  خـبـر "   كانون عالی ب
این دو نھاد دولتی با انتشار بیانیه ای مشتـرك از شـیـخ .   داد

. خـود را اعـالم كـرده انـد"   حمایت قاطع" االسالم و مرتضوی 
ـان ضـمـن قـدردانـی : در بخشی از این بیانیه آمده است ـای در پ

از ھیات دولت و خصوصا  رئیس جمھوری و وزیر تعـاون، کـار 
ـایـت و مسـاعـدت و  و رفاه اجتماعی و تقدیر و تشکر از عـن

ای که به حل و فصل مسـائـل و مشـکـالت ایـن  توجه ویژه
اند پشتکار و درایتی کـه از آقـای  سازمان از خود ابراز داشته

ـا حـمـایـت ـات  سعید مرتضوی سراغ داریم و ب ھـای ویـژه ھـی
امنای محترم سازمان قادرند با تدبیر و رھنـمـودھـای سـازنـده 
ـزل مـقـصـود ھـدایـت و  خود این مجموعه عظیم را به سـرمـن
اصل سه جانبه گرایی را ھرچـه زودتـر در سـازمـان مـحـقـق 

ـنـدگـان مـجـلـس شـورای اسـالمـی .   کنند ـای ھمچنین از نـم
ـا ایـجـاد  خصوصا  رئیس مجلس و ھیات رئیسه انتظار داریـم ب

ـا  فضایی آرام و به ـنـگـی و ھـمـدلـی ب دور از تنش و با ھمـاھ
دولت عدالت محور فرصت خدمتگزاری را برای ایـن عـنـصـر 
خدوم و زحمتکش فراھم آورند تا ایشان در مـحـیـطـی عـاری 

ـنـه ھـای رشـد و  از دغدغه و تنش بتوانند ھر چه بیشتر زمـی
ـیـجـه آن عـایـد  ـت توسعه این سازمان عظیم را فراھم کرده تا ن
اقشار وسیع بیمه شدگان، بازنشستگان، مستمـری بـگـیـران و 

 . اعضای سازمان تأمین اجتماعی کشور شود
 

اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھا بیش از 
 ھر بخشی كارگران زن را بیكار كرده است

ـان  پروین محمدی گفته است كـه بـخـش عـمـده ای از زن
ـارش كـار را از  شاغل را كسانی تشكیل مـی ـنـد كـه سـف دھ

ـا  ھا دریافت و در خانه تولید می تولیدی ـانـه ب كنند كه متاسـف
ـا .   شـود این كارگران قرار كار قانونی منعقد نمی وی گـفـت ب

ـارانـه ـنـدی ی ـاری از كـارگـاه اجرای قانون ھدفم ھـای  ھـا بسـی
ـان تشـكـیـل  تولیدی كـوچـك كـه عـمـده كـارگـران شـان را زن

ـیـب  می ـیـد شـدنـد و بـه ایـن تـرت دادند ناچار به كـاھـش تـول
او ادامـه .   شان را از دسـت دادنـد بسیاری از زنان كارگر شغل

ھـا وجـود  حتی موارد بسیاری از زنان شاغل در كـارگـاه:   داد
دارد كه صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع كـار مـجـبـورنـد 

ـا و  فرم ـنـد و خـود را از تـمـامـی مـزای ـن ھایـی را امضـا ك
ـنـد حمایت ـن ـیـل :   وی افـزود.   ھای قانون كار مـحـروم ك بـه دل

ھـای  فراوانی تقاضای نیروی كار به نسـبـت عـرضـه فـرصـت
تـوانـد حـقـوق  شغلی، به خصوص برای زنان، این كارگران نمـی

 . خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری كنند
 

 کودکان کار و مشکالت آنان
: پریسا کـاکـایـی، فـعـال حـقـوق کـودکـان مـی گـویـد

کودکان خیابانی و کودکان کار، ھر یک، تعریـف خـودشـان 
ـا .  را دارند ـب ـقـری ـانـی، ت ـاب ـی اما در ایـران، کـودکـان کـار و خ

ـنـد؛ از  کسانی ھستند که کارھای مختلفی انـجـام مـی دھ
دست فروشی گرفته تا کارھای داخل خـانـه ھـا و کـارگـاه 

ـنـد .   ھایی مانند قالی بافی ـتـوان ـنـکـه ب این کودکان برای ای
ـنـد، مـجـبـور بـه  زندگی روزانه خود و خانواده شان را بـگـذران
کسب درآمد ھستند و عمال دوران کودکی شـان را از دسـت 
ـزرگسـالـی مـی شـونـد . می دھند و ناخودآگـاه وارد دوران ب

ـازھـای روزانـه  ـی کودک کار، کودکی است که برای رفع ن
 .زندگی اش باید کار کند و مورد بھره کشی نیز قرار می گیرد

ـاری از کـودکـان در خـود  ھا نشان مـی بررسی دھـد بسـی
ـا ٤خانواده به کار گرفته می شوند و از سن  سـالـگـی ١٧ ت

ـلـه نـگـھـداری از خـواھـر و  ـیـت، از جـم انجام انـواع مسـئـول
ـا کـار بـر روی زمـیـن  برادرھـای کـوچـک ـتـه ت  تـر گـرف

 .کشاورزی به آنان سپرده می شود
ـنـه  بررسی ھا نشان می دھد کـه آمـار رسـمـی در زمـی

روزنامه ابتکـار حـدود دو سـال .   تعداد كودكان كار وجود ندارد
پیش به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت که تعـداد کـودکـان 

 . ھزار نفر است٥٠٠کار در کشور دو میلیون و 
ـا اشـاره بـه ایـن مـوضـوع کـه آمـار  پریسـا کـاکـایـی ب
مشخصی در مورد تـعـداد کـودکـان کـار در ایـران در سـال 

، ٨٥در سـال :    دیده نشده است، مـی گـویـد٩١ و ٩٠ھای 
 ھـزار کـودک ١٦٠مرکز آمار ایران از وجود یک میلیون و 

کار سخن گفته و اضافه کـرده کـه عـالوه بـر ایـن تـعـداد، 
ـنـد، ٩١٥  ھزار کودک خانه دار که بیشتر آنـھـا دخـتـر ھسـت

ـیـون کـودک ٨٥یعنی در سال .  وجود دارند ـل ـی ، حـدود دو م
ـزایـش نـرخ تـورم و .   کار وجـود داشـتـه انـد ـا تـوجـه بـه اف ب

مشکالت اقتصادی در جامعه ایران، ایـن احـتـمـال کـه آمـار 
ـاشـد،  خیلی بیشتری در مورد کودکـان کـار وجـود داشـتـه ب
زیاد است و شاید بتوان گفت کـه تـعـداد کـودکـان کـار بـه 

 . میلیون نفر رسیده باشد٣حدود 
ـیـم دولـت، ٥حدود   شـغـل ٢٣ سال پیش، بر اساس تصـم
ـا ١٨ تا ١٥برای افراد  ـا مشـغـول کـار ب  ساله جوشکـار و ی

ـیـن بـر اسـاس ایـن .   وسایل با ارتعاش باال ممنوع شـد ھـمـچـن
قانون، استفاده از نیروی کار کودکان و نوجوانان در مشـاغـل 

ــر قــنــات، دامــداری ــد حــف ــن ھــا،  ســخــت و زیــان بــار مــان
ـالـی ھا، کارگاه کشتارگاه ـافـی، کـوره  ھای ق ـلـوب ـافـی و زی ب

ـا تـوجـه بـه .   ھا ممنوع شد ھا و نانوایی پزخانه  این تصمیم ھا ب
ـتـه بـرای سـال٨٤ تا ٨٢مواد  ھـا   قانون کار انجام شد که الب

 ١٨٨با ھمه اینھـا، بـر اسـاس مـاده .   به اجرا در نیامده بودند
قانون کار، کار کودکان در کارھای خانـگـی و بـه مـوجـب 

ـفـر ١٠ھای کوچـک زیـر  ، کار آنھا در کارگاه١٩٦ماده   ن
 .ممنوعیت ندارد

ـانـون ٧٩ماده :   پریسا کاکایی در این مورد می گوید  ق
ـنـوع ١٥کار می گوید کـار بـرای کـودک زیـر   سـال مـم

 ھمین قانون می گوید سـاعـت کـار نـوجـوان ٨٢ماده .  است
ـزرگسـال اسـت١٨ تا ١٥ .  سال، نیم ساعت کمتر از کارگـر ب

ـا آنـگـونـه  این در حالی است که تفاوت کار یک کودک ی
ـا کـار یـک  که در این قانون به عنوان نوجوان ذکـر شـده، ب

ـاشـد ـا اشـاره بـه .   فرد بزرگسال، نباید فقط نیم سـاعـت ب او ب
ـلـی از  بحث آزمایش ھای پزشکی در مورد کودکان و مسـای

ـانـون کـار مـی گـویـد ـیـل در ق ـیـن :   این قب در عـمـل، چـن
نظارتھایی در خیابانھا و به ویژه در کارگـاه ھـای کـوچـک 
و زیرزمینی وجود ندارد و حتی در برخی موارد، شـاھـد کـار 

 . ساله ھم ھستیم٩ و  ٨کودکان 
ـتـمـاعـی،  ـاسـان اج در این میان، به گفته برخی از کارشـن
ـفـی بـر سـالمـتـی  ـیـری مـن ـاث کار کردن کودک نه تنھـا ت

گذارد، بلکه بیش از آن، رشـد روحـی  جسمی او بر جای می
 .و روانی او را تحت تاثیر قرار خواھد داد

 رادیو فردا: منبع
 

ھای فقیر به  بسیاری از فرزندان خانواده
 اند جمع كودكان كار پیوسته

انجمن حمایـت از حـقـوق "ثریا عزیزپناه عضو ھیات مدیره 
 و بـحـرانـی شـدن  به دلیل تورم دو سال اخیـر:   گفت"   کودکان

ـاری از کـودکـانـی  اوضاع اقتصادی خانواده ھای فقیـر، بسـی
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ـیـت  که تا پیش از این مشغول تحصیل بودند اکنون بـه جـمـع
ـان.   اند کودکان کار پیوسته ـاب ـی ھـا  بحث حضور کودکـان در خ

یک بحث انسانی است که اگر از بین کودکان حتـی یـک 
نفر به کودکان خیابانی اضافه شـود در واقـع یـک مسـالـه 
ـفـر کـم  ـان یـك ن ـیـت آن انسانی اتفاق افتاده و اگر ھم از جمـع

ـیـشـرفـت انسـانـی ایـجـاد شـده اسـت ـاره .   شود یک پ او درب
ــان گــفــت ــاذب کــودک دوران کــودکــی دارای :   مشــاغــل ک

ـایـد از  مشخصات خاصی اسـت و کـودک در ایـن دوران ب
ھای آموزشی برخوردار شود تا بتوانـد در جـامـعـه بـه  فرصت

او .   عنوان یک انسان اجتماعی شناخته شود و فعالیت کـنـد
ھـای آمـوزشـی بـرخـورداری  ترین آیتـم یکی از مھم:  ادامه داد
ـایـد ... ھای رسمی کشورھاست  از آموزش و کودکان ایـران ب

ـا   سـالـگـی بـرخـوردار ١٨از حق آموزش به طـور رایـگـان ت
متاسفانه بخش قابـل تـوجـھـی : او در ادامه می گوید.  باشند

ـایـد در مـدارس  از جمعیت کودکان ایرانی در ساعاتی کـه ب
ھایی به غیر از امـاکـن  در حال آموزش دیدن باشند، در مکان

ـامـدھـای عـدم . برند آموزشی به سر می عزیز پناه در مورد پی
زمـانـی کـه یـک کـودک از :   آموزش در کودکان گـفـت

شــود در واقــع او از ســوادآمــوزی و  آمــوزش مــحــروم مــی
اجتماعی شدن و بازی کردن و از سالمت و بھداشـت مـحـروم 

ـیـن کـودکـی شـرایـط  می ـنـکـه در سـن شود و محکوم به ای
بزرگسالـی را مـتـحـمـل شـود و تـحـمـل ایـن شـرایـط خـود 

ـنـجـاری پیامدھایی از قبیل بیماری ھـای  ھای گوناگون و ناھ
 .رفتاری را به دنبال دارد

 
یکی از بزرگترین مشکالت اجتماعی وجود 

 کودکان خیابانی است
ـاونـد، مـعـاون  ـی ـاس ن ایلنا از مشھد خبر می دھد كه عـب

در حـال :   برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی، گفته اسـت
ـیـن  حاضر یکی از بزرگ ترین مشکالت اجتماعی وجـود ھـم

ـز  ـی ـلـف اسـت کـه ھـر روز ن کودکان خیابانی به دالیل مخـت
" ھمت و فداكاری آحـاد مـلـت" او البته .   شاھد رشد آن ھستیم

ـتـمـاعـی دانسـتـه  را امری در راستای برداشتن این مشكل اج
ـاکـنـون :   وی افزود.   است ـز ت ـی استانداری خـراسـان رضـوی ن

ـتـمـاعـی  برنامه ریزی ھای جامعی را برای رفع مشکالت اج
ـامـه " امـا ایـن .   سرپرست داشته اسـت به ویژه کودکان بی بـرن

 .اعالم نشده اند كه چه ھستند" ریزیھای جامع
 
 درصد از كارگران بخش درمان قرارداد ٧٠

 موقت ھستند 
ـفـی " مسعود نیازی، كه از وی بعنوان  رئیس انجـمـن صـن

ـزایـش شـمـار "   کارگری پرستاران تھران ـاد شـده اسـت، از اف ی
 ٧٠:   کارگران قراردادی در بخش درمـان خـبـر داد و گـفـت

درصد از این کارگران با قراردادھـای مـوقـت مشـغـول بـکـار 
 درصد از کارگـران شـاغـل در ٣٠به گفته وی تنھا .  ھستند

ـاشـد  بخش درمان دارای قراردادھای دائم مشغول بکار مـی ب
ـانـون کـار، الـحـاقـات و  و طی سال ھای پس از تصـویـب ق
ـیـت  ـادن امـن ـت تفاسیر ماده ھفت این قانون باعث بـه خـطـر اف

 .شغلی کارگران درمانی و پرستاران شده است
 

ھای دروغینی كه ھیچوقت محقق نمی  وعده
 شوند، بالتكلیفی كارگران اخراجی فوالد غرب 

ـیـد شـمـش چـدن شـرکـت  کارگران اخراجی کارخانـه تـول
ـیـن روز  ـنـد، کـه در نـخـسـت ـل ذوب آھن غرب کشور، کوره ب

ـتـه انـد٩١کاری سال  ـلـی :    اخراج شـدنـد گـف پـس از تـعـطـی
کامل کارخانه و بیکار شـدن تـمـامـی کـارگـران ذوب آھـن 
غرب کشور، مسئوالن وعده بازگشـایـی مـجـدد كـارخـانـه را 
ـان در  دادند اما تا كنون اتفاقی رخ نداده و کـارگـران ھـمـچـن

ـتـه انـد.   بـرنـد بالتکلیفی به سر مـی مـراجـعـه :   در ادامـه گـف
ـان  کارگران به جھت آگاھی از علت اخراج بـه اداره کـار اسـت

ـیـجـه و سایر ارگـان ـت ـانـع  ھـا ن ـنـوز جـواب ق ای نـداشـتـه و ھ
ـنـھـا بـه كـارگـران  کننده ای از طرف مسئولین داده نشـده و ت

ـان  گفته می ـای ـان از ایـن کـارخـانـه پ ـیـل اخـراجـت شود که دل
 . قرارداد کاریتان است

 
  استان٣١ در ٩٠گزارش جزئیات بیکاری سال 

ـتـشـر شـد کـه بـر ٣١ در ٩٠نرخ بیکاری سال   استان من
ـان دو ٢٣ استان تک رقـمـی و ٨اساس آن این نرخ در   اسـت

ـبـرز و ٦یزد با .   رقمی است ـانـھـای ال  درصد کمتریـن و اسـت
ـا  ـیـب ب ـاالتـریـن نـرخ ١٩.٢ و ١٩.٣لرستان به ترت  درصـد ب

 .بیکاری را دارند
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فـارس، مـرکـز 
ـیـروی کـار در سـال  آمار ایران در گزارش طرح آمارگـیـری ن

ـتـشـر کـرد کـه نـرخ   ، نرخ بیکاری تمام استان٩٠ ھـا را مـن
ـان دو رقـمـی شـده ٢٣ استان تک رقمی و ٨بیکاری   اسـت

 ١٢.٣بنابراین گزارش، نرخ بیکاری در کـل ایـن سـال .   است
 .درصد اعالم شده است

براساس این گزارش کمترین نرخ بیـکـاری در کشـور بـه 
ـا نـرخ  ـزد ب  درصـد، خـراسـان ٦ترتیب مربوط به استانھـای ی

ـایـجـان ٨.٧ درصد، گلستان ٨.٤جنوبی و زنجان   درصـد، آذرب
 ٩.٨ درصـد، قـم ٩.١ درصد، خـراسـان رضـوی ٨.٨شرقی 

 . درصد بوده است٩.٩درصد و سیستان و بلوچستان 
ـیـب در  ھمچنین بیشترین نرخ بیکاری در کشـور بـه تـرت

ـان ١٩.٣ھای البرز  استان  درصـد، فـارس ١٩.٢ درصد، لرسـت
 ١٥.٧ درصد، ایالم و کـرمـانشـاه ١٦.٦ درصد، گیالن ١٨.٥

ـان ١٤.١درصد، کھکیلویه و بویراحمد   ١٤ درصـد، کـردسـت
 ١٣.٢ درصد، اصـفـھـان ١٣.٣درصد، چھارمحال و بختیاری 

ـیـل ١٣درصد، آذربایجان غربـی   درصـد، ١٢.٧ درصـد، اردب
 ١٢.١ درصد، خراسان شمالی و کرمـان ١٢.٤قزوین و ھمدان 
 ١١ درصد، بوشھر، مرکزی و ھـرمـزگـان ١١.٣درصد، تھران 

ـان  ـان ١٠.٥درصد، خـوزسـت ـن  درصـد و ١٠.٣ درصـد، سـم
 . درصد به ثبت رسید١٠.٢مازندران 

ـان در سـال ٣١در حالی نرخ بیکاری از مجموع   ٩٠ است
 استان تک رقمی شـد کـه ایـن ٨ استان دو رقمی و ٢٣در 

ـیـن ٨٩نرخ در سال  ـان کشـور در ٣٠ از ب ـان ٢٤ اسـت  اسـت
 . استان تک رقمی بوده است٦دورقمی و 

ـا ٩٠بنابراین گزارش، نرخ بیکاری در سال  ـایسـه ب ـق  در م
ـیـل، اصـفـھـان، ٢١ در ٨٩سال   استان آذربایجـان شـرقـی، اردب

ـنـوبـی،  ایالم، بوشھر، تھران، چھارمحال و بختیاری، خراسان ج
ـان و  ـان، سـیـسـت ـن ـان، زنـجـان، سـم خراسان رضـوی، خـوزسـت
ــالن، مــازنــدران،  ــی ــان، گ ــارس، قــم، کــردســت ــان، ف ــلــوچســت ب

 .ھرمزگان، ھمدان و یزد کاھش یافته است
ـا سـال ٩٠نرخ بیکاری در سـال  ـایسـه ب ـق  در ٨٩ در م

ـزویـن، کـرمـان،  استانھای آذربایجان غربی، خراسان شمالـی، ق
ـان و  ـان، لـرسـت ـلـویـه و بـویـراحـمـد، گـلـسـت کرمانشاه، کھکی

 .مرکزی افزایش داشته است
 خبرگزاری رژیمی فارس: منبع

 

 اطالعیه
 

 ٥ سال حبس و شكنجه و ٦رضا شھابی به 
 سال خاموشی محكوم شد

 ماه حبس و آزار و اذیـت بـرای رضـا ٢٢پس از بیش از 
ـبـه  ـقـالب تـھـران تـوسـط قـاضـی ١٥شھابی، شع  دادگـاه ان
ـزیـری بـرای رضـا شـھـابـی ٦صلواتی، حكم   سال حـبـس تـع

 .صادر كرد
ـیـغـی " این حكم شامل یك سال زندان به اتھام  ـل ـب فعالیت ت

ـانـی بـه قصـد " و پنج سال زندان به اتھام واھی "   علیه نظام ـب ت
میباشد كه با توجه به اینكـه اسـاسـا "   اقدام علیه امنیت ملی

این اتھامات پوچ و واھی بوده است چیزی جز ماھـیـت ضـد 
ـنـھـا و . كارگری دادگاه را نشان نمیدھد زیرا رضـا شـھـابـی ت

تنھا در راستای دفاع از حقوق كارگری خـود و ھـمـكـارانـش 
با توجه به وضعیت بسیار وخـیـم شـھـابـی .   فعالیت كرده است

ـز وادار بـه  ـی ـانـونـی را ن ـزشـك ق ـامـات پ در زندان كه حتا مق
اعـتـراض و ھشـدار كـرده اسـت، ھـر روز زنـدان بـرای رضـا 

 .شھابی چیزی جز شكنجه ی جسمی نیست
ھمچنین در این حكـم، رضـا شـھـابـی، كـارگـر و عضـو 
ھیات مدیره و مسئول مالی سندیكای كارگران شـركـت واحـد 

 سال ممنوعیت از فعالیت نیز محكـوم شـده اسـت ٥تھران، به 
كه به معنای تالش برای خاموش كردن این انسان تالشگـر و 

 .شریف است
در ادامه این حكم ضد كارگری، رضا شـھـابـی مـحـكـوم 

ـیـت شـده ٧به بازگرداندن   میلیون تومان پول به صندوق حاكـم
ـام آنـھـا ( پولی از سوی تعداد زیادی كارگر .  است كه لیست ن

جمع آوری شده اسـت و رضـا بـه )   در سایت ھا موجود است
عنوان امین این كارگران، این مبلغ را به خانواده ی كـارگـران 

 .زندانی داده است
ـنـی  ـی ـنـچـن در چنین شرایطی كه احكـام ضـد انسـانـی ای
ـا  علیه كارگران و فعاالن كارگری صادر میشود دولت ایـران ب
ـلـه سـازمـان جـھـانـی كـار،  حضور در مراجع جھـانـی، از جـم
وانمود میكند كه ھیچ كارگر و فعال كـارگـری در ایـران در 

 !بند نیست
كمیته دفاع از رضا شھابی ضمن محكوم كردن این حـكـم 

 نفر عضو خود مشـتـمـل ٥٠٠ضد كارگری، به نمایندگی از 
بر اعضـای خـانـواده رضـا شـھـابـی، و كـارگـران و فـعـاالن 
كارگری عضو خود، از تمامی كارگران، فعاالن كـارگـری و 

ـیـدا  تشكل ھای و نھادھای داخـلـی و جـھـانـی كـارگـری اك
ـیـه رضـا  درخواست میكند كه برای لـغـو احـكـام صـادره عـل
ـنـد  ـن شھابی، به صورتی متحد و یكپارچه اقدام و اعتـراض ك
و برنامه ھا و اقدامات پیشنھادی خود را برای ھماھنـگـی و 

 .اجرا به این كمیته اعالم نمایند
 ٩١/١/٢٦ –كمیته دفاع از رضا شھابی 

www.k-d-shahabi.blogspot.com 
k.d.shahabi@gmail.com 

 
 سال حبس تعزیری محكوم ٦رضا شھابی به 

 گردید
ـئـت مـدیـره  ـی بنا به اخبار رسیده، رضـا شـھـابـی عضـو ھ
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه كـه 

ـازداشـت بسـر ٢٢ و به مـدت ١٣٨٩ خرداد ٢٢از   مـاه در ب
 سـال ٦ دادگاه انقالب تھران به ١٥می برد، طبق حكم شعبه 

ـتـھـای سـنـدیـكـایـی و ٥حبس تعزیری،   سال محروم از فعالی
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 . میلیون تومان جریمه نقدی محكوم گردید٧پرداخت 
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
ـار آزادی فـوری  حومه ضمن محكوم نمودن این حكم خـواسـت

 .رضا شھابی و دیگر كارگران در بند است
 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩١فروردین 
 

 دعوت به اتحاد عمل برای روز جھانی کارگر
 ھای کارگری و فعاالن کارگری ایران تشکل

امسال، کـارگـران مـراسـم اول مـاه مـه را در شـرایـطـی 
ـیـكـارسـازی٩١کنند که در سال  برگزار می ھـای   اخـراج و ب

ـیـش گسترده تـری بـه  ی كارگران و عدم امنیت شغلی ابـعـاد ب
خود گرفته است و كارگران با مبارزات برحـق خـود، ھـر روز 

ـا  بیش از پیش با اعتراضات دسته ـلـه ب ـاب ـق جمعی سعـی در م
ـیـكـارسـازی مـی ـنـد این موج اخراج و ب ـن تـورم و گـرانـی .   ك

ـیـه خـود را  بی ـاج اول سابقه، توان كارگران برای خرید مـایـحـت
ـیـن.   كلی از بین برده است به ـی شـده تـوسـط  حداقل دستـمـزد تـع

ـلـغ  داری شـورای نھاد سرمایه ـب ـار، بـه م  ٣٨٩٧٥٤عـالـی ك
ـا مـخـارج حـداقـل تومان در ماه به ھیچ ھـای  وجه تناسـبـی ب
ـنـھـا  این مقـدار دسـت.   زندگی كارگران ندارد ـنـھـا و ت مـزد، ت

ـیـجـه ھای نابودی كارگران و خانواده ـت ای  شان را باعث شده و ن
ـثـریـت  جز بدبختی، فقر، فالكت و خـانـه خـرابـی بـرای ایـن اك
 .مولد جامعه به بار نخواھد آورد

كـاری و  ھا كه باعث ایجاد تورم و بـی اقدام به حذف یارانه
ـنـه ـزی ھـای زنـدگـی كـارگـران شـده اسـت،  ایجاد گرانی در ھ

اكنون ماھیت اصلی خود را برای عمـوم كـارگـران نشـان داده 
ـا  ھای پیمان تر شركت رواج بیش.   است كاری و رواج كـارھـای ب

ـیـت  قراردادھای یك ماھه، موقت و سفیـد امضـا و عـدم امـن
داری برای ایجـاد فشـار  شغلی از جمله دیگر اقدامات سرمایه

اقـدامـات .   تر بر كارگران و تضمین منافع خـودشـان اسـت بیش
ـیـروزمـنـدانـه ـارزات پ ـتـروشـیـمـی و مب ھـای  ی كـارگـران در پ

ــه شــركــت ــی ــل ــز ع ــری ــب ــان مــاھشــھــر و ت ــم ــای پــی ــاری از  ھ ك
. ھای قابل تكرار توسط دیـگـر كـارگـران ایـران اسـت موفقیت

ـفـع ھـر چـه  ھم چنین اقدام برای تغییرات در قانون كار برای ن
ـیـش از  تر سرمایه بیش داران از جمله اقداماتی است كه قطعـا  ب

ـاسـت. ھای كارگران خواھد شد پیش باعث اعتراض ھـا  این سـی
داری داخل و ھـمـراه شـدن  كه تنھا برای تأمین منافع سرمایه

ـنـون  ھای سـرمـایـه ھا و روش با نسخه داری جـھـانـی اسـت اك
ـنـی چـون  ـاوی ـا عـن ـاط جـھـان ب ـق عالوه بر ایـران در دیـگـر ن

ـتـصـادی» ـاعـث اعـتـراضـات  اجـرا مـی «ریاضت اق شـود و ب
 .روزافزون كارگران شده است

ـا شـاھـد  ـلـه در آمـریـكـا و اروپ در سـطـح جـھـان از جـم
ـا  ی كارگر علیـه سـرمـایـه ی طبقه اعتراضات گسترده داری ب

ـان»، «اشغال وال استـریـت»عناوینی چون  ـاب ـی ، «ھـا اشـغـال خ
ــش » ــب ــن ــصــاب « درصــد٩٩ج ــت ــراض و اع ــت ــا و اع ھــای  ھ

كـارگـران .   ایـم داری بـوده ی دیگری علیه نظام سرمایه گسترده
ھا اكثـریـت افـراد  كنند كه آن این كشورھا به درستی اعالم می

ـیـد  جامعه ھستنـد كـه تـمـامـی ثـروت ھـای جـامـعـه را تـول
ـات  می ـب كنند و خواھان این ھستند كه به حق و حقوق و مطال

ـقـه این اقدامات نوید.   خود دست یابند ی  بـخـش و پـرشـور طـب
ھـای  كارگر در این كشورھا باید با تقویت و یا ایـجـاد تشـكـل

ـیـش مستقل و طبقاتی كارگران ھمراه شود و بیش تـر از  تر و ب
 .آید حالت اعتراضات بدون نقشه و ھدف بیرون بی

ـات  نکته ـاسـب ـا مـن ـارزه ب ی اساسی و محوری بـرای مـب
دلی، چه در سـطـح  داری اتحاد و ھم ی سرمایه استثمارگرایانه

ـیـچ و خـم اسـت داخلی و چه جھانی، در ایـن راه پـر بـه .    پ
ـزرگ، از تـمـامـی  ھمین منظور ما ضمن تبریک این روز ب

ـقـل کـارگـری  کارگران، فعاالن کارگری و تشکل ھای مسـت
خواھیم که روز جھانی کارگـر امسـال را  در ایران و جھان می

ـا دلی بیش با اتحاد و ھم شـکـوه بـرای نـمـایـش  تر بـه روزی ب
 .قدرت طبقاتی خود و نشان دادن اتحاد کارگری بدل کنند

ـقـل  ھمچنین این کمیته از فـعـاالن و تشـکـل ھـای مسـت
ھـای  جنبش کارگری ایران برای اعـالم مشـتـرک خـواسـتـه

ـا  کارگری امسال و برای برگزاری مشترک، مـتـحـدانـه و ب
ـبـھـشـت ١٢( ھـای اول مـاه مـه  شکوه مـراسـم ) ١٣٩١ اردی

 .کند دعوت به ھمکاری و اتحاد می
 ی کارگر المللی طبقه بستگی بین زنده باد ھم

 زنده باد اول ماه مه، روز جھانی کارگر
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری
 ١٣٩١ماه   فروردین٢٦
 

رضا شھابی عضو ھیات مدیریه سندیكای 
 سال محرومیت ٥ سال زندان، ٦واحد به 

 میلیون تومان به ٧از فعالیت و پرداخت 
 صندوق جمھوری اسالمی محكوم شد

ـتـه دفـاع از رضـا  ـی بنا بر خبر منتشر شده از سـوی كـم
 دادگاه انقـالب جـمـھـوری اسـالمـی رضـا ١٥شھابی، شعبه 

ـات مـدیـره  ـاس كـارگـری و عضـو ھـی شھابی فـعـال سـرشـن
ایـن .    سال زندان مـحـكـوم كـرد٦سندیكای شركت واحد را به 
 مـاه اسـت كـه در ٢٢ یعنی ٨٩درحالیست كه رضا از خرداد 

زندان و زیر شكنجه و فشار جانیان اسالمی قـرار دارد و آخـر 
ـیـل  بار در حالیكه پزشكان معالج وی اعـالم كـردنـد كـه بـدل
وضعیت بد جسمانی وی نمیتوانند عمل جـراحـی گـردن وی 
ـال  ـق ـت ـان بـه زنـدان ان را انجام دھند، او را مستقیما از بیمـارسـت
دادند و خبرھای بعدی حاكیست كه او نه تنھا از درد گـردن 
بلكه درد كمر نیز رنج میبرد و خطر فلج شدن وی را تـھـدیـد 

 .میكند
رضا شھابی بخاطر مبارزات شكوھمنـد كـارگـران شـركـت 

 و تالششان برای ایجاد سـنـدیـكـای خـود و ٨٤واحد در سال 
ـارزات .   دفاع وی از حق و حقوق كارگران در زنـدان اسـت مـب

رضا شھابی از نظر جمھوری اسالمی جرم محسـوب مـیـشـود 
ـانـی بـه قصـد  ـب و تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام و ت
اقدام علیه امنیـت مـلـی او را بـه زنـدان و مـحـرومـیـت از 

بـعـالوه در حـكـم صـادر شـده از .   فعالیت محکوم کـرده انـد
ـقـالب اسـالمـی، رضـا شـھـابـی ١٥سوی شعبـه   دادگـاه ان

ـان ٧محكوم به پرداخت  ـی  میلیون تومان پول بـه صـنـدوق جـان
ـتـه دفـاع از رضـا .   اسالمی  شده است ـی بنا بـر گـزارش كـم

ـام ( شھابی این پول از سوی تعداد زیادی كارگر  ـیـسـت ن كه ل
جـمـع آوری شـده و رضـا بـه ) آنھا در سایت ھا موجود است

عنوان مسئول مالی سندیكای كارگران شركت واحد تـھـران و 
ـلـغ را بـه خـانـواده ھـای كـارگـران  ـب معتمد كارگران، ایـن م

 .زندانی داده است
حكم صادر شده برای رضا شھابی، حـكـم مـحـاكـمـه كـل 
كارگران بخاطر مبارزاتشان و بخاطر اتحاد و ھمبستگـی شـان 

 .است، به این حكم باید وسیعا اعتراض كرد

ـات  عالوه بر رضا شھابی ابراھیم مددی عضو دیـگـر ھـی
ـات  مدیره سندیكای شركت واحـد، عـلـی نـجـاتـی عضـو ھـی
مدیره سندیكای نیشكر ھفت تپـه، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد 
جراحی و بھنام ابراھیم زاده از اعضای كمیته پیگـیـری بـرای 
ـفـی  ایجاد تشكلھای كارگری، رسول بداغی عضو كانون صـن
ـز تـحـت عـنـوان  ـی معلمان و صدھا انسان آزادیخـواه دیـگـر  ن
ھمین اتھامات پوچ ھم اكنون در اسارت جـمـھـوری اسـالمـی 

 .و زیر فشار و تھدید مامورین اطالعاتی رژیم قرار دارند
ـیـه  با كارزاری جھانی علیه احكام جنایتكـارانـه رژیـم عـل
ـزیـم ـی . فعالین كارگری و زندانیان سیـاسـی بـه اعـتـراض بـرخ

ـایـد  ـاسـی ب رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سـی
 .فورا از زندان آزاد شوند

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١٢ آپریل ١٥، ١٣٩١فروردین ٢٧

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
 

به چه زبانی بگویند که مستبد و ضد 
 کارگرند؟

سر انجام رضا شھابی پس از تحمل نزدیـک بـه دو سـال 
ـزیـری و ٦زندان، توسط دادگاه اسالمی به   ٥ سال حبـس تـع

ـیـت مـحـکـوم شـد ـال در جـمـھـوری .   سال ممنـوعـیـت از فـع
اسالمی ایـران، کـارگـری کـه تـوسـط ھـمـکـاران خـود بـه 
عضویت ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تـھـران 

 ماه در سخت تریـن شـرایـط ٢٢و حومه، انتخاب می شود را 
به فـعـال کـارگـری کـه بـرای دفـاع از .   زندانی می کنند

ـانـه درس حـقـوق  حقوق کارگران، تصمیم می گیرد کـه شـب
بخواند و با ھزینه کردن از اوقـات فـراغـت خـود و خـانـواده، 
ـا کـارفـرمـا و وزارت  مشکالت و مسائل حقوقی کـارگـر ب

ـیـه " کار را پیگیری کند، اتھام ھای نخ نمای  ـیـت عـل ـال فـع
اما حقیقت ایـن اسـت کـه از .   می زنند"   نظام و امنیت ملی

ـیـن وزارت  ـیـه، از مسـئـول قاضی دادگاه تا رئیس قـوه قضـائ
خارجه تا وزارت اطالعات، و تمام بازجوھا و شـکـنـجـه گـران 
رضا شھابی می دانند که این اتھامات سـاخـتـگـی، پـوچ و 

 .واھی است
ـایـه  جمھوری اسالمی رضا شھابی را با اتـھـامـات بـی پ

بـه .   محکوم می کند تا از کارگران مبارز زھر چشم بگـیـرد
.  سال زندان می دھد تا بقیه کارگران را مـرعـوب کـنـد٦او 

اما کارگران می دانند که جـرم رضـا شـھـابـی، ایـن فـرزنـد 
. شجاع طبقه کارگر، فقط دفـاع از حـقـوق کـارگـری اسـت

رضا شھابی در زندان است اما خواست ھای بـرحـق کـارگـران 
ـتـه اسـت ـارزات .   ھنوز پاسـخـی نـگـرف ـیـل مـب ـیـن دل بـه ھـم

ـیـن کـارگـری  ـال کارگران علیرغم زندانی بودن بسیاری از فـع
کماکان ادامه دارد؛ در ھـمـان روزھـایـی کـه دادگـاه رضـا 
ـایـع  شھابی برگزار می شد کـارگـران شـھـاب خـودرو و صـن
فلزی در خیابانھای تھران به تحصن، راھپیمـایـی و اعـتـراض 

ـنـھـا .   پرداختند صدور حکم زنـدان بـرای رضـا شـھـابـی نـه ت
ـارزه  ـان را در مـب کارگران را مرعوب نمی کند بلکه عـزم آن

 .برای کسب حقوق خویش صد چندان می کند
اتحاد بین المللی در حمایت از کـارگـران در ایـران ضـمـن 
ـیـت بـرای رضـا  ـال محکوم کردن حکم زندان و ممنوعیت فـع
شھابی، ھمراه با کمیته دفاع از رضا شھـابـی و سـنـدیـکـای 
کارگران شرکت واحد به این حکم شدیدا اعـتـراض داشـتـه و 
به مبارزه برای دفاع از حقوق رضا شـھـابـی و آزادی ایشـان 
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 پیش به سوی اول ماه مه روز جھانی کارگر
ـفـت و گـاز ھـمـچـون دیـگـر  ما کـارگـران پـروژه ای ن
ـقـر و  کارگران امسـال را در حـالـی آغـاز کـرده ایـم کـه ف
تنگدستی زندگی ما را ھر چه بیشتر تحت فشـار قـرار داده 

از ابتدای سال کارگران بسیاری از کار اخراج شـده انـد  .   است
ـیـسـت .   کارگران شھاب خودرو نمونه بارز آن است تورم باالی ب

درصد کمر ما را شکسته است، در طـی سـال گـذشـتـه نـرخ 
برابری ارز با ریال به شدت تغییر کرده و قـدرت خـریـد مـا را 

 .نصف کرده است
ـیـن کـارگـری  ـال سال گذشته ھمچون سالھای گذشته فع
ـان  و کارگران آگاه تـحـت فشـار بـوده و زنـدان خـانـه دوم آن

ھرگونه اعتراض کارگران به شدیـد تـریـن وجـه .   گردیده است
 .سرکوب شده است

ـار بـدی را  در آستانه اول ماه مه روز جھانی کارگـر اخـب
ـام .   نیز میشنویم ـیـن خـوش ن ـال رضـا شـھـابـی یـکـی از فـع

فقط بـه جـرم .   کارگری به شش سال زندان محکوم شده است
دفاع از حقوق ھمکاران خود بایستی بھترین سـال ھـای عـمـر 

 .خود را در زندان سپری کند
ـتـصـاد  ـز کـه شـالـوده اق ـی سایه بیکارسازی حتی ما را ن
ایران که وابستگی شدید به نفت دارد را مـی سـازیـم تـھـدیـد 

 .میکند
ـارزه ای مـتـحـدانـه را بـرای  ـیـد مـب ـای ھم رزمان عزیز بی
ـا کـار و دسـتـمـزد  ـان ـیـه انسـانـی کـه ھـم گرفتن حقـوق اول

ـا .   متناسب با یک زندگی انسانی است به پیش ببریم تنھـا ب
ـیـم   اتحاد بین ھمه کارگران ایران و جھان است کـه مـی تـوان

 .حقوق اولیه خود را بدست آوریم
مراسم اول ماه مه روز جھانی کارگر را  امسـال ھـرچـه 

 .باشکوه تر در سراسر ایران برگذار کنیم
 پیش به سوی ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری

 ٩١ فروردین ٢٨
جمعی از کارگران عسلویه، کـنـگـان و کـارگـران پـروژه 

 ای نفت و گاز
 

  اردیبھشت ١١فراخوان به بزرگداشت 
ـزرگـداشـت  ـا ب  ١١ما جمعی از كارگران جنـوب تـھـران ب

ـان  ـی اردیبھشت روز كارگر، برای احقاق حقوق پایمال شـده سـال
خودمان اعالم می كنیم كه روزكارگر را به روز بازخـواسـت از 
ـال تـمـامـی اعـتـراضـات كـارگـری یـكـسـال  ـب مسئولین در ق
ـبـدیـل  گذشته و تمامی حق و حقوق به یغما رفته كـارگـران ت

 .خواھیم كرد
ـا  در سالی كه گذشت، ما كارگران محروم در مـواجـھـه ب
گرانی طاقت فرسا و ھزینه ھای كمرشكن زندگی در حـالـی 

ھای غـلـط دولـت بـه  دست و پنجه نرم می كردیم كه سیاست
ـات شـغـلـی مـا  تعطیلی بیش از پیش كارخانـه ھـا و امـكـان
منجر شده بود و عالوه بر ھـمـه دوره ھـا بـه پـرداخـت نشـدن 
ـیـكـاری ھـم  حقوق چندین ماھه به طور مستمر با اخـراج و ب
دست به گریبان بودیم و فریادھا و اعتراضاتمان جـز در جـمـع 
دردمند خودمان بازتابی نداشت و كسی در نظام حـاكـم حـتـی 

بـه .   در حد شنیدن دردھای ما ھم با ما ھمـراھـی نشـان نـداد

كنیم كه با تـالش جـمـعـی  ھمین دلیل، ما كارگران اعالم می
در اعتراض به فشارھای طاقت فرسایی كه سـراسـر زنـدگـی 
ـیـشـت انسـانـی را از مـا  ما را درنوردیده و مینیمم ھای مـع
ـیـصـال را ھـمـراه ھـر  دریغ كرده و سایه فقر و فـالكـت و اسـت
لحظه و ھر ساعت ما و خـانـواده و فـرزنـدانـمـان كـرده اسـت، 
روزكارگر را به روز دادخواھی كارگران ستم كشیده و مـحـكـوم 
ـات  ـب به ماندن در ستم زیر خط فقر تبدیل می كنیم و بر مطال
ـیـم فشـرد و  و حقوق به ناحق تضییع شده خودمان پای خـواھ

 .از آن كوتاه نخواھیم آمد
 جمعی از كارگران جنوب تھران

 
اطالعیه جمعی از فعالین کارگری و دوستان 

 پدرام نصراللھی
ـان فـعـال کـارگـری  جمعی از فعالین کارگـری و دوسـت
دربند پدرام نصراللھی با انتشار اطـالعـیـه شـمـاره یـک خـود 
ـار تـالش  خطاب به مردم زحمتکش و آزادیخواه سنندج خـواسـت

در بـخـشـی از ایـن .   آنان جھت آزادی پدرام نصراللھـی شـدنـد
ـیـشـتـی  اطالعیه ضمن اشاره به شرایط سـخـت و دشـوار مـع
ـایـی کـارگـزاران رژیـم بـه مشـکـالت و  ـن کارگران، بی اعـت
ـیـن  ـال ـازداشـت و سـرکـوب فـع مطالبات کـارگـران و رونـد ب
کارگری تاکید گردیده که کـارگـران در بـرابـر ایـن شـرایـط 
سکوت نمی کنند و از مردم سنندج خواسته شـده اسـت کـه 
ـلـھـی  جھت آزادی فعالین کارگری دربند از جمله پدرام نصـرال

 اسفند سال گذشته بـعـد از احضـار بـه اداره ١٨که در تاریخ 
 .اطالعات رژیم در سنندج بازداشت گردید تالش کنند

 
فراخوان جمعی از كارگران شرق تھران به 

 مناسبت روزكارگر
 اردیبھـشـت، روز ١١ما جمعی از كارگران شرق تھران روز 

كارگر را گرامی می داریم و در این روز تـمـامـی حـقـوق از 
ـاسـخ را در بـرابـر  ـان و اعـتـراضـات بـی پ ـی دست رفتـه سـال
مسئولین نظام قرار می دھیم و آنھا را به پرسش مـی كشـیـم 
و می گوییم، كجاست كمترین حقوق ما و خـانـواده مـان؟ و 

 چگونه است كه ناداری و فقر و درد، پاسخ شما به ماست؟
 جمعی از كارگران شرق تھران

 
 ١١حقوق كارگران حقوق ماست، وعده ما 

 اردیبھشت
روز كارگر، روز اتحاد و روز بـه كـرسـی نشـانـدن عـدالـت 

روزی است كه باید در كنار مظلومان ایستاد و صـدا و .   است
ـاد .  ندای آنھا شد روزی كه در آن، سراسر جھان، یكپارچه فـری

ـان  می شود و در كنار مظلومان می ایستد و مقابـل زورگـوی
ـان دانشـگـاه تـھـران .   صف می كشد ما جمـعـی از دانشـجـوی
 اردیبھشت امسال، روز جـھـانـی كـارگـر را ١١قصد داریم كه 

به روزی برای رساندن صدای حق و طـلـب حـقـوقـی كـه در 
 .تمامی سال از جامعه كارگری دریغ شده، تبدیل كنیم

حقوق كارگران، ھمان حقوق ماست و مـظـلـومـیـت و درد 
جامعه كارگری ھم ھمان داغ زندان و محرومیت از تـحـصـیـل 

 .و اخراج  دانشجویان كه ھر روز شاھد افزایش اش بوده ایم
پس، باید كه در كنار ھم و ھـمـراه ھـم، روزی بسـازیـم از 
فریاد آن چه در این یك سالھا بر ما رفت و آن جـان ھـا كـه 

 ...ھزینه زورگویی ھا و بی تدبیری ھای این حاكمان شد
 اردیبھشت ماه١١: وعده ما

 جمعی از دانشجویان دانشگاه تھران

 
 تشییع پیکر شھروند معترض یونانی: یونان

ـتـریـس  ـی ـازه دیـم ـن ـیـع ج به گزارش یورونیوز مـراسـم تشـی
ـبـه   ساله٧٧کریستوالس، بازنشسته   ٤ای کـه روز چـھـارشـن

ـیـت  آوریل در برابر ساختمان پارلمان یونان در اعتراض بـه وضـع
ـا  اسفبار مالی خود با شلیک گلوله خودکشـی کـرده بـود ب

این مراسـم در شـھـر آتـن، روز . حضور دو ھزار تن برگزار شد
 آوریل به صورت غیرمذھبی بـرگـزار شـد و طـی آن ٧شنبه 

وی در جـمـع شـرکـت .   امی، دختر وی به سخنرانی پرداخت
ـازه گـفـت ـن ـیـع ج تـو !   پـدر:   " کنندگـان در ایـن مـراسـم تشـی

ـان دمـوکـراسـی، آزادی و  نمیتوانستی درک کـنـی کـه آن
ـتـه تـوانسـتـی درک  تـو نـمـی.   انـد یکپارچگی را از ما گـرف

ـاگـوار  کنی که آنان ما را با تبعیض اقتـصـادی و شـرایـط ن
 ." اند اجتماعی محاصره کرده

گروھی از شھروندان در این مراسم به سردادن شـعـارھـایـی 
ـنـد ـاد مـی.   علیه دولت پرداخت ـان یـکـصـدا فـری ـان، :   " زدنـد آن ن

ـقـل و در آنـجـا ".   آموزش، آزادی ـت ـن جسد وی به بلغارستان م
 .سوزانده خواھد شد

 
اعتصاب کارگران کارخانه تولید برق : اردن
 اردن

ــه  Al Bawabahبـه گـزارش  ـب ــکـشـن ــل ٨روز ی  آوری
 درصـد بـرق اردن را ٦٦کارگران کارخانه تولید برق اردن كه 

ـامـحـدود زدنـد و اعـالم  تأمین می كند، دست به اعتصاب ن
ـنـد  ـاز نـخـواھ کردند تا دستیابی به مطالباتشان به سـر کـار ب

ـانـچـه بـه .   گشت ـیـن اعـالم کـرده انـد کـه چـن آنھا ھمـچـن
ـنـد  خواستھایشان بی توجھی شود بـرق کشـور را قـطـع خـواھ

احمد مری مدیر اتحادیه کارگران برق گفته اسـت کـه .   کرد
ـنـده در اعـتـصـاب بـه   تـن ١٣٠٠تعداد کارگران شرکت کن

ـاتشـان  ـب ـابـی بـه مـطـال ـی میرسد و مصمم ھستند تا برای دست
ـان .  پافشاری بکنند ـای ـاداش پ خواست این کارگران دریافـت پ

ـیـمـه ٤سال معادل  ـان خـدمـت، ب ـای ـاداش پ  مـاه دسـتـمـزد، پ
ــه بــرای  ــی ــل ــق ــایــط ن ــن وس ــی ــام ــاســب تــر و ت ــن ــانــی م درم

 .کارگران عنوان شده است تمامی
ـیـد بـرق مـرکـزی  ھمچنین اعتصاب کارگران شرکت تول
ـیـن روز خـود  اردن با خواست بھبود وضعیت کار، وارد شـشـم

ـنـدگـان کـارگـران و  شد و قرار است جلسه ـای ای با شرکت نـم
ـابـی بـه یـک راه حـل   ـی وزیر انرژی و وزیر کار بـرای دسـت

کارگران اعالم کرده اند که چنانچه ایـن جـلـسـه .   انجام شود
نتایج ملموسی نداشته باشد آنھا  بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه 

 .خواھند داد
 

 کیلومتری کارگران ٣٠٠راھپیمایی : فرانسه
 ارسلور میتال

ـال" جمعی از کارگران کارخـانـه  ـت ـی فـرانسـه در "   آرسـلـورم
ـاسـت ـات ری جـمـھـوری ایـن کشـور، در  آستانه برگزاری انتخاب

ـلـومـتـری ٣٠٠اقدامی نمادین و پس از یک راھپیمایی   کـی
ـیـوز، .    روزه، خود را به برج ایفل رساندند١٠ به گـزارش یـورون

این کارگران معترض ھدف از این اقدام را حـمـایـت از حـرفـه 
خود و نجات این کارخانه و کـارگـران آن اعـالم کـردنـد کـه 

 اخبار بين المللی



 15 ٢٠٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـا، در مـعـرض  چندی است در پی مشکالت اقتـصـادی اروپ
ـاکـنـون و در .   اند تھدید جدی قرار گرفته از چند ماه پیـش ت

ـا، دو کـوره ایـن کـارخـانـه عـظـیـم  پی بحران اقتصادی اروپ
اند و تـالش بـرای  فعالیت خود را به طور موقت متوقف کرده

یـکـی از ایـن .   بازگشایی آنھا تاکنون به نتیجه نرسیده اسـت
این اقدام بـرای ایـن اسـت : " کارگران معترض در اینباره گفت

که بگوییم، سیستم ناکارآمد اسـت چـرا کـه حـتـی داشـتـن 
ـیـن شـغـل  کارخانه ای که درآمدزا است دیگر به معنای تضم

 ." کارگران آن نیست
ـتـی در  ـای صدھا کارگر پاریسی ھم در یـک اقـدام حـم

ـا آنـھـا ھـم  صـدا  پای برج ایفل به این کارگران پیوستنـد و ب
 .شدند

 
اعتصاب کارگران سازنده استادیوم : برزیل

 ٢٠١٤  جام جھانی
 ٢کارگران  Daily Commercial Newsبه گزارش 

ـال جـام جـھـانـی  ـب  از روز ٢٠١٤ شرکت سازنده استادیوم فوت
ـبـود ٤چھارشنبه  ـزایـش دسـتـمـزد و بـھ ـا خـواسـت اف  آوریل ب

ـادیـوم در شـھـر .   شرایط کار دست به اعتصاب زدنـد ایـن اسـت
Fortaleza ٢ایـن .   در شمال شرقی برزیل واقـع شـده اسـت 

ـا ١٤شرکت پیمانکاری تاکنون افزایش دستمزدی مـعـادل   ت
 درصد را به کارگران پیشـنـھـاد داده انـد ولـی کـارگـران ٢١

ھـای  میگویند این مقدار ناکافی اسـت و خـواھـان دسـتـمـزد
ھمچنین آنھا خواھان این ھستنـد کـه سـھـمـی .  بیشتر ھستند

 .از سود شرکت به آنان تعلق بگیرد
ـان سـال مـیـالدی  ـای ـا پ  ٢٠١٣این استادیوم قرار اسـت ت

ـتـه  تحویل داده شود، ولی مسئولین شرکتھای پیمانکاری گف
ـنـد شـد سـر  اند چنانچه این اعتصاب ادامه یابد قادر نـخـواھ

 .موعد کارشان را به اتمام برسانند
 
 کارمند را اخراج ١٠٠٠٠شرکت سونی : ژاپن
 کند می

ـبـه  Fox Businessبه گزارش  شرکت سونی روز دوشـن
 کارمند خود را بـه مـنـظـور ١٠٠٠٠ آوریل اعالم کرد که ٩

سونی اعالم کرده اسـت کـه .   کند ھا اخراج می کاھش ھزینه
ـیـک و  ـاسـون ـان به منظور رقابت با شرکتھای بزرگی چـون پ

ای سی و برای جلوگیری از زیانھای بیشتـر کـه شـرکـت  ان
 سال اخیر متحمل شده است این تنھا راه است و شـرکـت ٤در 

فقط با حذف نیروی کار خود قادر به انجام این کـار خـواھـد 
 ٦ کـارمـنـد دارد و ایـن تـعـداد ١٦٨٠٠٠این شرکـت .  شد

ایـن .   درصد از کل نیروی کار این شرکت را شامـل مـیـشـود
ـتـصـادی ٢٠٠٨شرکت در سال   نیز ھمزمان با آغاز بـحـران اق

 .  تن از نیروی کار خود را اخراج کرد١٦٠٠٠
 

اعتصاب خلبانان شرکت ھواپیمایی : اسپانیا
 ایبریا

ـان شـرکـت ٩به گزارش رویترز روز دوشنبه  ـان ـب ـل  آوریـل خ
ـاعـث لـغـو   ١٥٦ھواپیمایی ایبریا دست به اعتصاب زده و ب

ـاریـخ .   پرواز شدند ـا ت ـیـه ٢٠آنھا تصمیم گرفته اند که ت  ژوی
ـا  آنھا مـی.  ھر دوشنبه و جمعه دست از کار بکشند ـنـد ب گـوی

شروع بکار شركت جدید ھواپیمایی ایبریا اكسپرس بـه احـتـمـال 
ـیـر  ـی زیاد تعدادی از کار اخراج میشوند و شرکت در پـی تـغ
شرایط کار برای سودآوری بیشتر، قوانیـن جـدیـدی را اعـالم 

ـاظـران مــی.   خـواھـد کـرد ــن  ن ـنـد ھـر روز اعــتـصـاب ای گـوی
 میلیون یورو به این شـرکـت ضـرر خـواھـد ٣کارمندان حدود 

 .زد
 
 اعتصاب رانندگان قطار: مصر

ـبـه  Ahram Onlineبه گزارش   آوریـل ٩روز دوشـن
رانندگان قطار در ایستگاه مرکزی قطار باب الـحـدیـد بـمـدت 

ھـا در سـراسـر   ساعت دست از کار کشیدند و حرکت قطـار٧
خواست آنھا دریافت اضافه دسـتـمـزد .   مصر را متوقف کردند

ـافـت  ـاداشـھـا و دری ـزایـش پ ـبـه، اف بابت کار در روزھای شـن
بـعـد از .   اضافه دستمزد بابت ریسک کاری عنوان شده است

ـیـشـنـھـاد  این اعتراض، مقامات راه آھن مصر بـه کـارگـران پ
ـنـد ١٠٠  لیره اضافه دستمزد را دادند ولی کـارگـران مـیـگـوی

ـات خـود  ـب این ناکافی است و آنھا خواھان دریافت ھمه مـطـال
ـاچـه مـدیـریـت بـه  کارگران تھدید کرده.   ھستند انـد کـه چـن

شـان  خواستھایشان در اسرع وقت توجه نکند، آنـھـا اعـتـصـاب 
 .را از سر خواھند گرفت

 
شرکت  اعتصاب کارمندان بخش فنی: فنالند

  Finairھواپیمایی 
 تـن از کـارمـنـدان بـخـش ٣٠٠به گزارش رویترز حـدود 

 ٢ آوریـل بـمـدت ١٠از روز چھارشنبه Finairفنی شرکت  
این اعتصـاب زمـانـی اعـالم شـد .  روز اعالم اعتصاب کردند

ـفـر را ٢٨٠که کارمندان متوجه شدند شرکت در نظر دارد   ن
ـتـه اسـت کـه اثـرات ایـن .   اخراج بکـنـد شـرکـت مـزبـور گـف

ـان بـرای  اعتصاب ناچیز بوده اسـت كـه مـعـمـوال کـارفـرمـای
اثر جلوه دادن اعتـراضـات آنـھـا بـه  ناامید کردن کارگران و بی

ـتـرضـیـن را .   این شیوه دست میزنند در اغلب مورد تعـداد مـع
 .اعالم میکنند به مراتب کمتر از تعداد واقعی

 
 معدنچی در ٩بدام افتادن و نجات : پرو

 زیر آوار
 آوریل بر اثر انفـجـار در مـعـدنـی ٥روز  AFPبه گزارش 

 مـعـدنـچـی زیـر آوار ٩در پرو، راه ورودی معدن بند آمـد و 
مـامـوران نـجـات و ھـمـکـاران ایـن .   افتاده و گرفتار شده اند

 مـعـدن چـی در مـعـدن ٩معدنچیان در صدد ھستند تا این 
تا کنون ماموران توانسته انـد کـه از .   مس به را نجات دھند

طریق فرستادن لوله با آنھا ارتباط برقرار کـرده و آشـامـیـدنـی 
ـانـی در .   برایشان ارسال بکند این معدن در منطقه ای کوھست

.  کیلومتری جنوب شرقی لیما، پایتخت واقع شـده اسـت٢٨٠
 معدنچی بـعـد از ٩ھا خوشبختانه این  بر اساس آخرین گزارش

ـیـرون کشـیـده شـدنـد و ٦٥٦ روز از عمق ٦  فوتـی زمـیـن ب
ـقـط حـالـت . نجات یافتند ـنـد و ف ھمه آنھا عموما سالم ھسـت

 .سرگیجه و عادت نداشتن به نور ھنوز آنھا را رنج میدھد
ـنـی بـرخـوردار  ـات ایـم ـتـریـن امـکـان معادن در پرو از کـم

 کـارگـر ٥٢بر طبق گزارشات رسمی سال گـذشـتـه .   ھستند
 ٧٥در حوادث محل کار جان باخته انـد کـه از ایـن تـعـداد 

 .*درصد آنھا مربوط به معدنچیان میشود
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بنا به گزارشی کـه تـوسـط کـالر 
ـاریـخ  نی کانگائیله نوشته شده و بت

ــه ٢٠١٢ مــارس ٨  در روزنــام
 ٢٥گاردین بچاپ رسـیـده اسـت، 

ھزار کارگر اعتصابی بـھـداشـت از 
 .کار خود اخراج شدند

ــارگــران  ــاران و ســایــر ک ــت ــرس پ
ـتـه در  بھداشت کنیا برای یک ھف

خواستھای اصـلـی .  اعتصاب بودند
ـنـه  ـزی ـای کـار و ھ کارگران مـزای

بعد از یـک . ھای فوق العاده بود
ھفته اعتصاب رھبران اتحادیه طـی 
ــوافــق  ــه ت ــت ب مــذاکــراتــی بــا دول
ـازگشـت بـه  میرسنـد و فـراخـوان ب
کار را برای کـارگـران اعـتـصـابـی 

ــد ــن ــن ــک ــا .   صــادر مــی ــزار ٢٥ام  ھ
ــه کــار  ــت ب ــر از بــازگش کــارگ

ـنـد ـال خـبـر .   سرپیچی مـیـکـن ـب بـدن

مرگ دو نفر در اثـر در دسـتـرس 
ـزشـکـی دولـت  نبودن کمـکـھـای پ
ــراج  ــرای اخ ــه را ب ــن ــا زمــی ــی کــن
ـاسـب مـی  کارگران اعتصابـی مـن

ـفـرد .   بیند سخنگوی دولت کنیا، آل
ــوآ  ــوت در  (Alfred Mutua)م

 ٢٥:   " ھشتم مارس چنین میگـویـد
ھزار نفر از این کارمندان، از صـبـح 
ـیـسـت حـقـوق بـگـیـران  امروز، از ل

به ھمه متخصصیـن .   حذف شده اند
ــا  ــار و ی واجــد شــرایــط کــه بــیــک
بازنشسته ھستند توصیه شده اسـت 
که از فردا صبح برای مصاحبـه و 
ـزدیـکــتـریـن مـرکــز  اسـتـخــدام بـه ن

ـنـد ـفـرد . "   بھداشتی مـراجـعـه کـن آل
ـیـشـرمـی تـمـام، ادامـه  موتوآ، با ب

ـیـش از  ــی ١٠٠مـیـدھـد کـه ب  ال
ــھــداشــت ٢٠٠  ھـزار مــتـخــصــص ب

ـال کـار  ـب بیکار وجود دارند کـه دن
ـانـھـا در  ـیـمـارسـت میگردند و کـار ب
ــه راه  ــک را دو روز ب عــرض ی

 .خواھد افتاد
در این گزارش کوتاه دو نـکـتـه 

ــوجـه کــرد ــد ت ــای ــکــه .   را ب اول ایــن
ـان  رھبران اتحادیه ھا بایـد زیـر چـن
ــد  ــراردادھــای ض ــرات و ق ــذاک م

 ھـزار ٢٥کارگری رفته باشند که 
کـارگـر حـاضـر شـده انـد عـواقــب 
ادامه اعتصاب را به گردن بگیـرنـد 

نـکـتـه .   ولی بر سر کار باز نگردنـد
ـا ١٠٠دوم و مھمتر وجود   ٢٠٠ ت

ـیـکـار  ھزار متـخـصـص بـھـداشـت ب
است که بعنـوان چـمـاقـی بـر سـر 
. کارگران اعتصابی فرود مـی آیـد

ـاولـگـران سـرمـایـه دار  دزدان و چـپ
ـیـه  ـیـکـاران عـل ھمیشه از لشـکـر ب

ـاده کـرده انـد بـرای .   کارگران استف
ھمین است که ھمیشه یک تعـداد 
وسیعی از انسـانـھـا در ھـر رشـتـه 
کار بیکار ھستند تا اگـر جسـارت 

ـنـد لشـکـر  اعتراضـی بـه خـود دھ
بیکاران نشانشـان داده شـود و سـر 

این سیاسـت ضـد .   عقل آورده شوند
ــت  ــی دول کـارگــری و ضــد انســان
کنیا از طرف تمام سرمایـه داران و 
. دولتھای آنھا بکار گرفته میـشـود

اینست که مبارزه علیه بیکـاری و 
مبارزه برای تامین یـک زنـدگـی 
ــمــام  ــرای ت ــی و مــنــاســب ب مـکــف
بیکاران یکی از عرصه ھای مـھـم 

 .مبارزه برای طبقه کارگر است
 

 بعد التحریر
 ١٦بنا به گزارشی که که بتاریـخ 

 د ر الجـزیـره بـچـاپ ٢٠١٢مارس 
 نفر از کـارگـران ٤٠٠٠رسیده است 

ـاز  اعتصابی بھداشت به سـر کـار ب
ـا حـکـم  ـی گشته انـد و دولـت کـن

 کارگر اعتصابـی را ٢٥٠٠٠اخراج 
ـیـن دولـت .   لغو کرده اسـت ھـمـچـن

توافق کرده است که حـقـوق ھـای 
فوق العاده کارگران دو بـرابـر شـود 

 ھزار کارگر بـھـداشـت جـدیـد ٣٠و 
ـیـت از  ـار مسـئـول برای کم کردن ب

 . کارمندان بھداشت استخدام شود
اعتصاب کارگران بھـداشـت بـر 
ـزایـش  ـزایـش دسـتـمـزدھـا، اف سر اف
مزایا، افزایش حقوق فوق الـعـاده و 
تھیه امکانات بھتر برای نھـادھـای 
بھداشـتـی بـود کـه از اول مـارس 

 .شروع شد
 ١٦بنا به گزارشی که بتاریـخ 

ـــده اســـت  ـی ـاپ رســ ـــچــ مــارس ب
ــه  ــا ب ــی ــداشــت کــن ــھ کــارگــران ب

ـان دادنـد ـای ایـن .   اعـتـصـاب خـود پ
. اعتصاب دو ھفته بطول انـجـامـیـد

 ھزار کـارگـر ٢٥دولت حکم اخراج 
بھداشت را لغو کرد و قـرار شـد از 
ــه خــواســت افــزایــش  ــه ب مـاه ژوئــی
ــھــای  ــر خــواســت ــمــزد و ســای دســت

 .کارگران رسیدگی شود
 ٢٠١٢ آوریل ١٦
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