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از اتفاقات مھم جنـبـش كـارگـری  
در ھفته گذشته، دو نـامـه از دو  
فعال جنبش كارگری دربند، بھنـام  
ــه احــمــد شــھــیــد،   ابــراھــیــم زاده ب
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشـر  
ـران و   ـرای ای سازمان ملل متحد ب
رضا شھابی به صادق الریجـانـی،  
ــه جــمــھــوری   ــس قــوه قضــایــی ریــی

در بخشی از نـامـه  .  اسالمی بود 
مـن  : " بھنام ابراھیم زاده آمده اسـت 

در حـال حـاضـر بـه جـرم آشـکــار  
ـتـی  ھـا و دفـاع از    کردن بی عـدال

کـودکـان و کـارگـران بـه حـبـس  

." ناعادالنه ای مـحـکـوم شـده ام 
دولت ایران در تمام مـدت حـیـات  " 

خود زیر پوشـش یـک حـکـومـت  
دینی تمام حقوق شھروندی را بـه  

ـفـع خـود مصـادره کـرده اسـت  ." ن
رضا شھابی ھم در نـامـه خـود از  

ـنـجـا بـه  : " جمله آورده اسـت  در ای
ـبـود مـواد   ـم و ن دلیل تغذیه ناسـال
غذایی کافی و کیفیت بسیار بـد  
ـیـجـه   غذا و ازدحام جمعیت و در نت
ـراحـت و خـواب نـه   مشکالت است
تنھا بیماری و آثار عمـل جـراحـی  

بحران یـونـان  :  کارگر کمونیست  
ـر مـوجـب   بویژه در چند مـاه اخـی
کشمکشھای وسیع سـیـاسـی در  
. پارلمان اتخادیه اروپـا شـده اسـت 

ظاھرا اتحادیه اروپا موافقت کـرده  
ــه   ــام ــه بــرن ــت ک ــاضــت  " اس ری

ـر  "  اقتصادی  در یونان را بـه تـاخـی
اوال چـرا اتـحـادیـه اروپـا  .  بیندازد 

مجبور به عقب نشینی شده اسـت  
و طرح ھای اولیـه خـودر را پـس  
ـنـای   گرفته است؟ ثانیا،  آیـا مـب
ــت   اتــخــاذ ایــن ســیــاســت مــاھــی
اقتصادی دارد یا اینکه  به عـلـل  
ـنـی بـه   سیاسی  ایـن عـقـب نشـی

 اتحادیه اروپا تحیمل شده است؟ 
اگـر یـادتـان  :  مرتضی فـاتـح 

باشد من در گفتگوی چند ھفتـه  
پیش تاکید کردم کـه بـورژوازی  
ــل اعــتــراضــات   ــاب ــا در مــق اروپ
اجتماعی در یـونـان نـاچـار اسـت  

ـنـی کـنـد  ـفـاق  .  عقب نشـی ایـن ات
طـی  .  ھمچـنـان در جـریـان اسـت 

ــر   ــه  عــالوه ب ــد روز گــذشــت چــن
ــن   ــت ای ــتـی دوســالـه بـه دول ـل مـھ
کشور ، اتحادیه اروپا و بانکھـای  
وام دھنده به دولت یونان ازدریافـت  

 درصـد از طـلـب ھـای خـود  ٢٠ 
صرفنظر نموده اند و گروه یـورو و  

ـیـز بـا   ـلـی پـول ن صندوق بین المـل
 میلیارد یورو دیگر بـه  ٤٤ پرداخت  

. دولت این کشور توافق نموده انـد 
اگر چه گردانندگان این دو نـھـاد  
ــه   ــردنــد کــه ایــن وام ب اعــالم ک
شرطی تصـویـب شـده اسـت کـه  
دولت یونان مـتـعـھـد بـه اجـرائـی  
. کردن سیاستھای ریاضتی بـاشـد 

ـنـجـا اسـت   اما جالبی قضیه در ای
که این وام جدید در جھت تـامـیـن  
بودجه بخشی از تعھدات خـدمـات  
اجتماعی دولتـی بـه ایـن کشـور  

 اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟
 مصاحبه با مرتضی فاتح  

با سـالم و درود بـه شـمـا آقـای  
احمد شھید و آرزوی توفیق شـمـا  
در راه صلح و دوسـتـی و رعـایـت  
ـم زاده   ـراھـی حقوق بشر، من بھنام اب
که در حال حاضر به جرم آشـکـار  

ـتـی  ھـا و دفـاع از    کردن بی عدال
کودکـان و کـارگـران بـه حـبـس  
ناعادالنـه ای مـحـکـوم شـده ام،  
ــم کــه   ــت ــنــی ھس ــی ــرزم ــرزنــد س ف
انسانھای زیادی در آن طعم زنـدان  
و رنج ھای بسیاری دیـده انـد از  

 . سرزمینی دردمند به نام ایران 

آقای احـمـد شـھـیـد گـزارش  
ـران   حقوق بشری شما در مـورد ای
ـیـد  : که به موارد زیر اشـاره داشـت

ــان   ـی ــدان ــار زن ــت وخــامـت ب وضـعـی
ـبـود آزادی   سیاسی و عقیدتـی، ن
ھا، آزادی بیان و عقیده وضـعـیـت  
وخیم و اسفبار اقلیت ھای قومـی  
ــای   ــگــیــری ھ ــی، دســت و دیــن
خودسرانه، محاکمات غیر علنـی،  
دوره ھای طوالنی مدت بازداشـت  
ـم اتـھـام، اعـدام ھـای   ـفـھـی بدون ت
ـر   ـیـدتـی، فشـار ب سیاسـی و عـق

مطبوعات، دستگیری و زنـدانـی  
ـیـن حـقـوق بشـری و   کردن فـعـال
ــــودک و   ـری و ک ـــ کــــارگ
دانشجویی، خبرنگاران و روزنـامـه  
ـری از   ــ ـی ـــوگــ ـل ــ ـــگـــاران و ج ن
ـراضـی و   کوچکترین حرکت اعـت
مـمـانـعـت از تشـکـیـل احـزاب و  

NGO  ھـا و سـازمـانـھـای مـردم
نھاد مصداقھای بسیـاری از ایـن  
موارد و بسیاری از مـوارد دیـگـر  
ھمچون واقعـیـت ھـای روزمـره و  

 نامه بھنام ابراھیم زاده به احمد شھید 

صدای رسای جنبش كارگری از 
 ھای رژیم درون سیاھچال

 ناصر اصغری 

 حذف یارانه ھا و تحریمھا 
 خشونتی بی مرز

براستی ترس ووحشت و درماند گی رژیم 
  تماشایی است

 اخبار کارگری    
 ١٢  صفحه  

 نکته اصلی
 ١٠  صفحه  

 در حاشیه اخبار كارگری 
 ١١  صفحه  

 ٨   صفحه  

 ٩    صفحه  

 ٦               صفحه  

 ٧                صفحه  

 ٣           صفحه  
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برقراری دادگستری 
 مستقل 

و تامین عدالت قضایی 
 برای ھمه

 
سـیـسـتــم قضـایـی و مـفـھــوم  
عدالت قضـایـی در ھـر نـظـامـی  
انعکاسی از مناسبات اجتـمـاعـی  
و بنیادھای اقتصادی و سـیـاسـی  

قلمـرو قضـا، اعـم از  .  در آن است 
پیکره قوانین و تلقی حاکم از حـق  
و انصاف و عدالت تـا نـھـادھـا و  
ــوه   ــســتــم اداری و روش ق ســی
ــای   ــن ــه، بــخــشــی از روب ــی قضــائ
ــاسـی در جــامـعــه اســت کــه   سـی
ــاتــی   ــق ــصــادی و طــب ــوده اقــت شـال
مـوجــود در جــامــعــه را حــراســت  

ـبـار عـدالـت  .  میکند  به ایـن اعـت
ــرخــورداری   قضــایــی واقــعــی و ب
یکسان ھمه از آن، و قضـاوت و  
ــل و   ــق ــی مســت ــت بــراســت حــکــمــی
منصفانه، مـنـوط بـه دگـرگـونـی  
ـقـاتـی مـوجـود   بنیادی جامعه طـب

 . است 
ــا، و بــمــنــظــور   ــت در ایــن راس
ــن   ـریـن مـوازی ــه ت تضـمـیـن عـادالن
قضایی ممکن در جامعه موجود،  
حزب کمونیست کارگری خواھان  

 . تحقق فوری اصول پایه زیر است 
 

ــوقــی کــامــل   ــالل حــق اســتــق
ــم   ــســت قضــات، دادگــاه ھــا و ســی

 . قضایی از قوه مجریه 
 

ـر   انتخابی بودن قضات و سـای
. مقامات قضـایـی تـوسـط مـردم 

قابل عزل بودن آنـھـا ھـرگـاه کـه  
ـنـدگـان اراده   اکثریت انتخـاب کـن

 . کنند 
 

ــژه و   ــای وی ــغــو دادگــاه ھ ل
ــه جـرائــم در   ـی ــه کــل ــدگـی ب رسـی

 . دادگاه ھای عادی 
 

. علنی بودن کلیه محاکمـات 

تشکیل دادگاه بـا حضـور ھـیـات  
ـم عـمـده   ـیـه جـرائ منصفـه در کـل

حق متـھـم و وکـالی او  .  جنایی 
در رد و قبول قاضـی و اعضـای  

 . ھیات منصفه 
ـر   در کلیه محاکمات اصـل ب
برائت متھم است و بار اثبات جـرم  
ــرف   ــا ط ــان و ی ــت بــر عــھــده دادس

 . شاکی قرار دارد 
ــن قضــایــی کشــور و   مــوازی
ــتــگــاه   ــال دس ــب ــرد در ق حــقــوق ف
ـری در   ـیـشـت قضایی در جزئیات ب
بخش ھای دیگر این برنامه ذکـر  

 . شده اند 
  

حقوق و آزادی ھای 
 فردی و مدنی

  
ــان سـرمــایـه داری   ــگـوی سـخـن
احترام به حقوق فردی و مدنی را  
خصلت مشخـصـه و یـک رکـن  
ــالم   ــش اع ــوی ــام خ ــظ ــی ن اصــل

ـنـسـت کـه از  . میکنند  واقعیت ای
 میلیارد انسانی که امروز  ٥ میان  

زیر حاکـمـیـت سـرمـایـه زنـدگـی  
میکنند، تنھا درصد ناچیـزی را،  
آنـھــم در کشــورھــای مــعــدودی،  
میتوان سراغ کرد کـه از نـوعـی  
حقوق فردی و مدنی تعریف شـده  

سـھـم  .  و نسبتا با ثبات برخوردارند 
اکثریت عظیم مردم جھان سرمـایـه  
ــاســی   ــوقــی ســی ــی حــق داری، ب
کمابیش مطلق، دولت ھای فـعـال  
ـروریسـم و   مایشاء و مستبـد، و ت
. خشونت سازمانیافته دولتی است 

ــای   ــورھ ــود کش ــالوه، در خ ــع ب
صنعتی اروپای غربی و آمـریـکـا  
نیز حقوق فردی و مدنی مردم نـه  
ـیـاس بـا آزادی مـورد   فقط در ق
مطالبه انسان امروز انگشت شمـار  
و ناچیز است، بلکه بر متن انقیـاد  
اقتصادی توده مـردم کـارگـر بـه  
ـم حـق و   ـی ـق سرمایه و رابطه مسـت
آزادی با مالکیت، از ھر مـعـنـی  

و  .  مــادی و جــدی تــھــی اســت 

باالخره، تجربه زندگـی مـردم ایـن  
کشورھا در دوره ھـای بـحـران و  
ـتـصـادی بـه روشـنـی   تنگنای اق
ـقـاء و دوام   ــدھـد کـه ب نشـان مـی
ھمیـن حـقـوق انـگـشـت شـمـار و  
ــم بــه   ــی ــق ــز ربــط مســت ــی فــرمــال ن
موقعیت اقتصادی طبقه سـرمـایـه  
ـرای   دار دارد و ھرجا این حـقـوق ب
سودآوری و انباشت سرمایه دسـت  
و پاگیر شده اند، بسادگـی مـورد  
ـرار   تعرض دولت و طبقـه حـاکـم ق

 . گرفته اند 
 

آزادی فردی و مدنی واقـعـی  
ــد   ـتـوان ـنـھـا در جـامـعـه ای مـی ت
. متحقق شود که خود آزاد بـاشـد 

انقالب کمونیستی کـارگـری، بـا  
ـقـاتـی و   ـیـاد طـب ـق از میان بردن ان
ـرده   اقتصادی انسانھا، مبشر گسـت
ـراز   ترین آزادی ھا و امـکـانـات اب
ـلـف   وجود فرد در قلمروھای مـخـت

 .زندگی است 
برابری حقوقی کلیه 

ساکنین کشور مستقل از 
 تابعیت

 
ـیـد و   برابری کامـل و بـی ق
شرط کلیه ساکنین ایران، مستقـل  
ـیـه حـقـوق و   از تابـعـیـت، در کـل
وظایف قانـونـی، اعـم از فـردی،  
مدنـی، سـیـاسـی، اجـتـمـاعـی و  

 . رفاھی 
 

ـیـن کـار و   شمول یکسان قوان
رفاه اجتماعی بر ھـمـه کـارگـران  

 . مستقل از تابعیت 
 

صــدور جــواز ورود، اقــامــت،  
ـیـمـه و   اجازه کار و کارت ھای ب
غیره برای ھمه متقاضیان اقـامـت  

 .در ایران 

 برگھایی از یک دنیای بھتر
 برنامه حزب کمونیست کارگری ایران
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ـرنـامـه  .  پرداخت شده است  ھمیـن ب
پرداختھـا وتـالش ھـای اتـحـادیـه  
ـردن   ـرای خـــامـــوش کــ ــ ـــا ب اروپ
اعتراضات در یونان، نشان میدھـد  
ــه چــه   ــا ب ــه در اروپ کــه ســرمــای
ـتـصـادی   تناقض برنامـه ای و اق
ــل یــک   ــاب دچـار شــده  ودر مــق
جامعه کوچک معترض تـا چـه  

به نـظـرم ایـن  .  اندازه شکننده است 
ـتـصــادی   از خصـوصـیـات دوره اق
ـرار   جدیدی است که مـا در آن ق

گستردگی، درھم تنیدگـی  .  داریم 
و بی چشم انـدازی سـرمـایـه در  
سطح جھانی باعث شده اسـت تـا  
ـلـکـه در   نه فقط در حوزه مـلـی ب
ـیـز مـداومـا از   عرصه جـھـانـی ن
ــر   ــاســت دیــگ ــی ــتــی بــه س ســیــاس

اگر چه تاریخـا سـرمـایـه  .  بپردازد 
ـیـشـاروی   در برخورد به مسـائـل پ
خود عملگراست، اما در ایـن دوره  
این عملگرائی ابـعـاد روزمـره ای  

ـــت  ـــه اس ـت ــ ـــاف ـــل  .  ی ـی ــ ـــه دل ب
پیچیدگیھائی که رشـد و بسـط  
ـیـدا   ـر پ سرمایه طی سالھای اخـی
کرده اسـت، امـروز کـارگـزاران و  
ـنـدگـان جــھـان مـعـاصـر از   گـردان
اعتماد به نفس دوره جنگ سـرد،  
که جھان را مانند شـطـرنـجـی دو  
ـرخـوردار   قطبی اداره مـیـکـردنـد، ب

این اما به معـنـی پـایـان  .  نیستند 
دوره سرمایه داری نیست فقـط از  
خصوصیـات سـرمـایـه بـحـران زده  
کنونی است که بعدا به ایـن بـاز  

 .برمیگردیم 
اما عقب نشینی ھای مـداوم  
ــحــادیــه اروپــا و   ــدگــان ات ــن گــردان
صندوق بین المللی پول در مقـابـل  

به نظـر  .  یونان دالیل متفاوتی دارد 
ـیـل عـمـده ایـن عـقـب   من دو دل
ــکــی، فضــای   ــا ی ــی ھ نشــیــن
اجتماعی و نقش آفرینان سیـاسـی  
و اجتماعی در یـونـان اسـت کـه  
طی ھمین سالھای بحرانی شکـل  
ــت   ــعــی ــه اســت و دوم مــوق گـرفــت
اقتصادی و سیاسی کل اتحـادیـه  

 .اروپا است 
ـتـصـادی   زمانی که بحـران اق
ـرده   یونان، خود را در سـطـح گسـت
ــمــایــش   ــه ن ودر زنــدگــی مــردم ب
گذاشت، ھنوز بسـیـاری از مـردم  
در جوامع اروپائی مستقیم و بـی  

واسطه مانند امروز با این معـضـل  
ـبـودنـد  امـا بـه  .  دست به گریبان ن

دلیل موقـعـیـت کشـور یـونـان در  
اتحادیه اروپا، که پیشتر مـفـصـل  
ـروزات   ـم، ب در این باره حرف زده ای
ـری   این بحران بـاعـث شـکـل گـی
ــی   ــاع ــم فضــای اعــتــراض اجــت

ترکیب نیروھای سـیـاسـی  . گردید 
در یونان دارای عناصر مـتـعـددی  
ـرغـم   ـی از چپ ھائی بود کـه عـل
تفاوت ھای نـظـری و سـیـاسـی،  
ــد در ظــرف   ــودن ــوافــق کــرده ب ت
مشترکی به فعالیـت اجـتـمـاعـی  

این نیروھا که عموما از  .  بپردازند 
سوی احزاب اصلی حاکم، یعـنـی  
ــزب   ــســت وح ــالــی ــوســی ــزب س ح
ـیـب   دموکراسی نو، به عـنـوان رق
ــمــی   ــه ن ــاســی، جــدی گـرفــت سـی
ـری فضـای   شدند، در شکـل گـی
ــه   ــحـادی ـراضــی و چـرخــش ات اعـت
ـقـش   ھای کـارگـری بـه چـپ ن

ــد  ــن ــت ــق  .  مــوثــری داش ــا تــعــمــی ب
اعـتــراضــات اجــتـمــاعــی طــول و  
ـتـالفـی چـپ   عرض این جریان ائ
ـیـدا   نیز گسترش قابل توجه ای پ
ـیـب اصـلـی   ـبـدیـل بـه رق کرد وت
ــور   ــن کش ــت در ای احــزاب راس

ــی  .   گـردیـد  ـل ایـن یـکـی از دالئ
است که ارگان ھـای جـھـانـی و  
اروپائـی سـرمـایـه را وادار کـرده  
است تـا در مـقـابـل مـردم یـونـان  
ــد  ــه عصــا حــرکــت کــن . دســت ب

ـــه   ـــوان ـت ـــا پشــ ـروی چـــپ ب ــ ـی ــ ن
تشکلـھـای کـارگـری در یـونـان  
طی یک سال گذشته عمال ھمه  
دولتھا را به طور جدی به چـالـش  

ـروھـا ھـیـچ  .  کشیده است  ـی ایـن ن
ابائی از خارج شـدن از اتـحـادیـه  
ـر   ـیـگـی ندارند و بـه طـور جـدی پ
ــان   ــون ــا ســطــح زنـدگــی در ی ـق ارت

در انتـخـابـات پـارلـمـانـی  .  ھستند 
ـــت و   ـــزاب راس ـــه اح ـت ــ گـــذش
ـنـد   سوسیالیست به زحمت تـوانسـت
ـتـالف   از به قدرت رسـیـدن ایـن ائ

به ھـمـیـن  .  چپ جلوگیری کنند 
دلیل این وضعیت در یونان زنـگ  
خطری شد برای ھمه کشورھائی  
که شدیدا با سیاستھای ریـاضـت  

ـرای  .  اقتـصـادی مـواجـه بـودنـد  ب
اتحادیه اروپا حل معضل یونان بـه  

مثابه مھار کنش ھـای رادیـکـال  
ـر کشـورھـای   اجتمـاعـی در سـای

از سوی دیگر با بـه  .  اروپائی بود 
قدرت رسیدن مـجـدد راسـتـھـا در  
ـتـالفـی   یونان و تشکـیـل دولـت ائ
ـنـدگـان   شکننده، احـزاب و گـردان
ــیــح   ــا تــرج ــه اروپ ــحــادی ــی ات ــل فــع
ـقـویـت ایـن دولـت،   میدھند تا با ت
مجموعه احزاب راست اروپائی را  
ھمچنان به منزله مدیران اتحـادیـه  
حفظ کنند، اگر چه مـجـبـور بـه  
ـیـش   عقب نشینی از شـرطـھـا و پ

بـه  .  شرطھای قبلی خـود بـاشـنـد 
ـراضـات اجـتـمـاعـی،   ھر حال اعـت
نیروی متحد و اجـتـمـاعـی شـده  
ــات   ــب ــاس ــن چــپ در خــارج از م
ــعــارف جــامــعــه و   ــت ــاســی م ــی س
ھمچنین سلطه گفتمان این چـپ  
ـر اتـحـادیـه ھـای کـارگـری از   ب
مولفه ھـای اصـلـی مـربـوط بـه  
ـقـشـی   جامعه یونـان اسـت، کـه ن
ــمــات   ــنـده در تصـمــی تـعــیــیـن کــن

ـنـکـه  . اتحادیه اروپا دارد  قبل از ای
ـنـی ھـا   به ماھیت این عقب نشـی
بپردازیم باید بر یک نکته تاکـیـد  
کنم، به نظر من ھم اکنون یـونـان  
ــکــی از   ــه ی ــکــه ب عــالوه بــر ایــن
مسائل گـرھـی درخـود اتـحـادیـه  
اروپا تبدیل شده اسـت از جـھـات  

ــم اھــمــیــت دارد  ــگــری ھ ــم  .  دی ھ
ـیـمـا بـا   اکنون معضل یونان مستق
تضعیف و یا تقویت نقش اتحـادیـه  
ــار اقــتـصــادی و   اروپـا در ســاخـت
سیاسی جھان سرمایه داری ربـط  
ـیـمـا   ـق پیدا میکند، ھمچنین مسـت
ـفـاوت بـحـران   بر راه حل ھـای مـت
ـقـش   اقتصادی در این اتحادیه و ن
ـروھـای سـیـاسـی ایـن   ـی آفرینی ن
ـر   ـی جوامع در شـرایـط حـاضـر تـاث

بحران و کال مـعـضـل  .  گذار است 
یونان از آنـجـا کـه ھـمـیـن امـروز  
ـریـن   یکی از پیچیده ترین و مھمـت
ــصــاد   ــش روی اقــت ــل پــی مســائ
متالطم اتحادیه اروپاست، جایـگـاه  
حساسی درایفای نقش مجـمـوعـه  
ـتـصـاد   این اتحادیه در عـرصـه اق

ــی دارد  ــفــظ  .  وســیــاســت جــھــان ح
ــا نــفــس وجــود خــود   اقــتــدار و ی
اتحـادیـه اروپـا بـه عـنـوان یـک  
مجموعه ھمگن، تا حدود زیـادی  

بستگی به راه حلی دارد که ایـن  
ــه در بــرابــر مشــکــالت   ــحــادی ات

اگـر  .  امروزی یونان قرار مـیـدھـد 
اعضا ی اتحادیه قـادر بـه حـفـظ  
ـبـاشـنـد،   یونان در اتحادیـه اروپـا ن
عمال زمزمه ھای انفصال در ایـن  
ـیـو   ـرنـات ـت اتحادیه تبدیل به یک آل
جدی میشود و این امر منجـر بـه  
ــصـادی و   ـت ــعـیـت اق ـر مـوق ـیــی تـغ
ــاســی کشــورھــای اروپــا در   ــی س
صحنه جھـانـی خـواھـد شـد کـه  
ـتـصـاد و   ـرای اق تبـعـات جـدی ب
سیاست بحران زده دنیای سـرمـایـه  

 .داری خواھد داشت 
ــون   از ســوی دیـگــر ھـم اکــن
ـــه   ـــل ب ــدی ـب ــ ـــان ت ــون ــه ی ــامـــع ج
آزمــایشــگــاھــی از کشــمــکــش  
اجتماعی میان مـردم و سـرمـایـه  

شیوه ھـا  . داران اروپائی شده است 
ــن کشــمــکــش   ــات ای ــجــربــی و ت
ـرای   دستاوردھـای مـھـمـی ھـم ب
ارگانھای سرمایه و ھم مردم ایـن  

راه حل معضل یونـان  .  جوامع دارد 
ـتـوانـد بـه   و نتایج حـاصـلـه،  مـی
ــاســی   ــیــری فضــای ســی ــگ شــکــل
جـدیـدی در سـطـح اروپـا مـنـجـر  
شود، فضائی متفاوت از فضـای  

ـیـن  .  دو قطبی احزاب مـوجـود  چـن
ـیــر   ــاث ــمـال قـوی ت ــه احـت امـری ب
مستقیمی بر نقش جھانی اتحادیـه  

 .اروپا در آینده خواھد داشت 
اما برگردیم به اصل مـوضـوع  
یعنی ماھیت تصمیمات و عـقـب  
نشینی ھای اخیر اتـحـادیـه اروپـا  
در مقابل معضل یونان، بـه نـظـرم  
ـتـی   ـیـز مـاھـی این عقب نشینـی ن
ترکیبی دارد، یعنی ھم سـیـاسـی  

 . و ھم اقتصادی است 
به لحاظ عملکرد سیاسـی در  
اتحادیه اروپا، ما با یک تنـاقـض  
ــاقــض بــا   ــن ــن ت ــم ای ــی روبــرو ھســت
انتخاب اوالند و نقـش فـرانسـه در  

در اکثـر  .  اتحادیه اروپا تقویت شد 
کشورھای بحرانی احـزاب راسـت  
ـیـا،   ـتـال سنتی در قدرت ھستند، ای

ـرا در  ...  یونان، اسپانیا و  ، اما اخی
ــیــن    ــحــادیــه اروپــا ھــم نشــســت ات
دولتھا به پرچـمـداری فـرانسـه بـا  
ـبـاضـی اتـحـادیـه اروپـا   ـق بودجه ان

یـعـنـی احـزاب و  . مخالفت کردنـد 

دولتھائی که ظاھرا باید مـجـری  
ـیـاس   سیاستھای ریاضتی در مـق
ملی باشند، در مجموعه اتحادیـه  
ــی   ــاضــت ــودجــه  ری ــا ب ــا ب اروپ

ـر حـزب  .  مخالفند  و از این مـھـمـت
سنتی چپ اتحادیه اروپا رھبـری  

ـرعـھـده دارد  از  .  این کشورھا را ب
سوی دیگر دولت آلمان که قدرت  
ـر اتـحـادیـه اسـت و   ـرت اقتصادی ب
توسـط حـزب راسـت ایـن کشـور  
اداره میشود، با موضعـی مـیـانـه  
عمال در ھم سوئی بـا کـل بـازار  

ھـم اکـنـون بـه  . اتحادیه قرار دارد 
ـراکـنـدگـی بـحـران در   دلیل نوع پ
ــائــی   ــا، راســت اروپ ــه اروپ اتـحــادی
دچار انشقاق شده و احزاب سنتـی  
. چــپ ھــم دچــار ســردرگــمــی 

ـنـد،   قدرتھای اقتصادی اروپا مـان
ــد و   ــن ــان و فــرانســه و ھــل ــم آل
ــاوی، از   ــن ــدی کشــورھــای اســکــان
سوئی به اتحادیـه اروپـا مـحـتـاج  

ـتـصـادی و  (ھستند   ھم به دلیل اق
از سوی دیگر نـمـی  ) ھم سیاسی 

ــال کشــورھــای   ــب ــد در ق ــن خــواھ
ضعیفتر مسئولیتی برعھده داشـتـه  

ـنـاقضـی اسـت کـه  .  باشند  ایـن ت
فقط مردم معترض در این جوامـع  

ـنـاقـض  .  از آن سود میبرند  ھمین ت
و دو دستگی در اتـحـادیـه اروپـا  
باعث شـده اسـت تـا ارگـانـھـای  
ــه   ــائـی در بــرخـورد ب ــی اروپ اصـل
معضـل یـونـان نـاچـار بـه عـقـب  

ــد  ــاشـن ــت  .  نشـیــنـی ب ــی حــفـظ کـل
ـرای   اتحادیه به لحاظ سـیـاسـی ب
ھر دو طـرف مـعـامـلـه در اروپـا،  
. امروز و فی الحال ضروری اسـت 

ـتـدار   مصلحت حفظ  وجـھـه و اق
سیاسی اتحادیه اروپـا در جـھـان،  
برای احزاب راست در قدرتی کـه  
ــر حــذف   اســاســا راه حــل شــان ب
خدمات اجتماعی است، در یـونـان  
منجر به این میشود کـه قـدم بـه  
قدم در مقابل مقاومت مـتـشـکـل  

 .مردم عقب نشینی کنند 
به لحاظ اقتصادی ھم در ایـن  
ـنـی ھـا کـل اتـحـادیـه   عقب نشی

اولین خـطـری کـه  .  منافعی دارد 
ـنـد   از مقاومت جوامع ملتھبی مان
ــد   ــحـادیـه یـورو را تـھـدی یـونـان ات
میکند، خـروج ایـن کشـورھـا از  
اتحادیه و الجـرم خـروج از واحـد  
. پولی مشترک یعنی یورو اسـت 

سوراخ شدن ظرف واحد مشتـرک  

 ١  از صفحه   اتحادیه اروپا به کدام سو میرود؟
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پولی در اروپا و احتماال فروپاشـی  
یورو، تبعات غیر قابل پیش بینـی  
ـرای ھـمـه کشـورھـای   نه فقط ب
ـتـصـاد   اروپائی بلکه برای کـل اق

ــه داری دارد  ھــم  .  جـھــان ســرمــای
ــا دارای   ــه اروپ ــادی ــح ــون ات اکــن
ـریـن ارگـانـھـای مـالـی و   مـھـمـت
ـیـن از   نھادھای پـولـی و ھـمـچـن
مراکز اصلی مبادالت تـجـاری و  
. مالی جھان سرمایـه داری اسـت 

در صورت فرو پاشی واحد پـولـی  
ــه در   ــن اتــحــادی مشــتــرک در ای
ــمــی از   ــی درجــه اول بــخــش عــظ
ــی   ــک ــان ــی و ب ــال ــار م ــاخــت س
ـتـصـاد   ـبـط بـا اق کشورھای مـرت
ـبـاری   اروپا دچار کاھش رتبه اعت
میشوند وسرگیجه ای به مـراتـب  

  ٢٠٠٨ عظیم تر از شـوک سـال  
گریبان اقتصاد بحران زده سرمـایـه  

از سـوی  .  داری را خواھد گرفت 
ــا کــه   ــه اروپ دیـگـر خـود اتـحـادی
شدیدا درھم تنیده و دارای سیستـم  
فراگیری است، دچار مشـکـالت  

بازسازی مجدد  .  جدی خواھد شد 
ــی در   ــی مــل ــول ــای پ واحــد ھ
ــر   کشــورھــای اروپــائــی عــالوه ب
ھزینه ھای غیر قابل پیش بینـی،  
ـتـصـادی   سردرگمـی مـالـی و اق
کوتاه مدت، اما کمـرشـکـنـی را  
در سطح اقتصادھای ملـی دامـن  

ــه  .  خـواھــد زد  ــه ھــر حـال دامــن ب
تاثیرات مخرب چنین تغییـری در  
فضای اقتصادی اتحادیه اروپا به  
ـیـسـت  . راحتی قابل چشم پوشی ن

به ھمین دلیل به لحاظ اقتصـادی  
ھم کارگزاران و حاکمان کـنـونـی  
اروپا نه فقط در یونان بلکه بخشـا  
ـیـز   در بخش ھـای دیـگـر اروپـا ن
تالش دارند تا دامنه سیـاسـتـھـای  
ـتـصـادی را  تـا حـد   ریاضـت اق

ــد  ــن اگــر  .  امــکــان مــحــدود کــن
فراموش نـکـرده بـاشـیـد از سـال  
گذشته صندوق بین المللی پـول و  
ـر اروپـا   بانک جھانی نیز عالوه ب
ـیـز ھشـدار داده   به دولت آمریکا ن
بودند که اعـمـال طـوالنـی مـدت  
این سیاستھا نه فقط دامنه بحـران  
اقتصادی را محدود نخواھد کـرد  
ـروسـه   بلکه بـه طـوالنـی کـردن پ
ـیـز مـنـجـر   بازپروری اقتـصـادی ن

 .     خواھد شد 
    

عـمـق  :  کارگر کـمـونـیـسـت 

ـیـا  یاف  تن بحران اقتصادی در ایتال
ـرای   و اسپانیا، زنـگ خـطـر را ب
ــا بصــدا در آورده   ــورژوای اروپ ب

ــات کـارگــری و  .  اسـت  ــصـاب اعــت
ــن دو   ــی در ای ــان ــاب ــارزات خــی مــب
کشور نشان میدھد که مـردم بـه  
برنامه ریاضت اقتصادی تن نمـی  

بورژوازی نـگـران تـحـوالت  .  دھند 
سیاسی از جنس یونان در ایـن دو  

زمزمه ھای جدایـی  .  کشور است 
انگلستان از اتحادیه اروپا بـگـوش  

احزاب جـدایـی طـلـب در  .  میرسد 
ـریـت   کاتاالن اسپانیا ھر چند اکـث
ــمــان را کســب   ــارل ــق در پ مــطــل
نکردند، امـا شـرایـط جـھـت جـدا  
ـیـا را،   ـره خـود از اسـپـان کردن سف

ـنـد  قـدرت و  .  کامال  مھیا میبین
نفوذ سیاسی و اقتصادی فـرانسـه  
و آلمان در سـیـاسـتـھـای جـھـانـی  
ـر شـده اسـت، امـا ایـن دو   بیـشـت
ــی دول عضــو   ــد مــابــق ــن ــوانســت نــت
اتحادیه اروپا را یدک بکشـنـد و  
اتـحـادیـه اروپـا را بـعـنـوان یـک  

آیـا  .  در جھان تثبیت کننـد "  قطب " 
به افسانه ھـا  " قطب اتحادیه اروپا " 

پیوست؟ چه جابجـای ھـایـی در  
 جھان در حال وقوع است؟ 

مسلما یـکـی  : مرتضی فاتح 
ــی حــاکــمــان   از مــعــضــالت اصــل
ـتـھـای اروپـائـی   اقتصـادی و دول
مقاومت جدی بخش ھای زیادی  
از کارگران ومردم ساکـن در ایـن  
ــل اجــرای   ــاب ــا در مــق ــورھ کش
ـرای   سیاستھای برده دارانه آنـھـا ب
ــن   ـرخ ســود در ای حـل مشـکــل ن

ـر شـدن  .  کشورھا است  با عمیق ت
ــن   ــی، ای ــات ــق ــای طــب ــھ ــاف شــک
اعتراضات ھم ھر روز ابعاد جـدی  

امـا  .  تر و عمیقتری پیدا میـکـنـد 
ھمانطور که گفتید اتحادیه اروپـا  
ــوک واحــد   ــوان یــک بــل ــه عــن ب
اقتصادی از گسستھائی در درون  
احزاب بـورژوائـی حـاکـم در ایـن  

مـعـمـوال  .  کشورھا نیز رنج میبـرد 
اولین و سفیھانه ترین واکـنـش بـه  
ــان   ــصــادی در مــی ــحــران اقــت ب
ــمــاعــی ،   ــت ــروھــای راســت اج نــی
ـروھـای خـارجـی و یـا   ـی متوجه ن
ــجــاد   ــگــان در ای ــگــان ــش بــی نــق
ـیـش   بحرانھای اقتـصـادی و در پ

" خـودخـواھـانـه " گرفتن راه حلھای  
ــی و مـحــلـی اسـت  پــس از  .  مـل

ـــا و   ـــه اروپ ـــحـــادی ـــل ات ـی تشـــکــ

شکلگیری بسـیـاری اتـحـادھـای  
مالی و سیاسی بـعـد از جـنـگ  
سرد، به نظر میـرسـیـد حـداقـل در  
ــن   ــائــی ای ــورژوازی اروپ ــان ب ــی م
رویکرد کمرنگ و یا معدوم شـده  

ــدد  .  اســت  ــور مــج ــا ظــھ ــا ب ام
ـتـصـاد   مشکـالت جـوھـری در اق
ــن   ــگــر ای ــاردی ــه داری، ب ــرمــای س
ــلــی   ــرومــایــگــی م جــھــالــت و ف
بورژوازی نیز در مـواردی گـوش  

ھـمـانـطـور کـه  .  شنوا یافته اسـت 
ـیـا،   گفتید مورد کاتالونیا در اسپان
ـیـا و یـا   ـتـان ـری مورد اسکاتلند از ب
خود انگلیس از اتحادیه اروپا و یا  
ـلـژیـک  از   ـنـدیـھـای ب ـل مورد ھ

ایـن نـوع  .  جمله این موارد ھستنـد 
جدائی ھای ملی از اتـحـادیـه یـا  
کشور مشترک، اساسا با احتمال  
جدائی مـثـال یـونـان از اتـحـادیـه  

ـیـھـا  .  اروپا متفاوت است  این جـدائ
ــی   ــاس ــاھــت ســی ــاشــی از ســف ن
بورژوازی ملت مـورد نـظـر اسـت  
اما در مورد یونان ، ایـن جـدائـی  

ـبـه ای   " مـلـی " ناخواستـه، مـطـال
نیست، بلکه به دلیـل فشـار کـل  
بورژوازی اروپائی بر مردم است و  
در واقع تھدیدی از سوی اتحادیـه  
اروپا بر علیه مردم یونان به شـمـار  

اما ھمانـطـور کـه شـاھـد  .  میرود 
ھستیم ایـن جـداسـری ھـا بسـیـار  
ــه را   ــح قضــی ــط ــدود و س ــح م
نمایندگی میـکـنـد و اسـاسـا راه  
حلی عمومی و یا موثر و جـدی  
ـتـصــادی   ـقـابـل بـا بـحــران اق در ت

ـیـسـت  بـعـدا در  .  موجود در اروپا ن
مورد خطـر اصـلـی کـه اروپـا را  
ـم   تھدید میکنـد صـحـبـت خـواھـی

ـرار بـود  .  کرد   به نظر من اگـر ق
کشورھائی در اروپا بنا بـه دالیـل  
ملی اقتصادی در آتـش جـدائـی   
و انــحــالل اتــحــادیــه اروپــا مــی  
دمیدند، کشورھای بحرانی مانند  
انگلیس ویا کشورھای  نیـازمـنـد  
کمک اقتـصـادی ایـن اتـحـادیـه  
ـر   نبودند، بلکه کشـورھـای کـمـت
ـر   درگیر در بحران اقتـصـادی نـظـی
ـنـد و یـا کشـورھـای   آلمان یا ھـل
شمال اروپا بایـد مـی بـودنـد، بـه  
ھمین دلیل می گویم این رویکـرد  

تا پیش از ایـن، در  .  جدی نیست 
ـر ایـن   تاریخ سرمایه داری رسـم ب
ـم   ـقـسـی بود کـه جـنـگ و بـاز ت
بازارھا توسط قدرتھای اقتصـادی  

منطقه ای راه حـل  اصـلـی در  
ـتـصـادی   پاسخ به بحـران ھـای اق

ــرمــایــه داری بــود  ــا  .  س ــتــی ت ح
ـنـدی   ـلـوک ب زمانی که ھنـوز ب
شرق و غرب در جھان مـوجـودیـت  
داشت، جنگ و یـا خـطـرجـنـگ  
در اشکال منطقه ای و محلـی و  
ـر   به صورت غیر مستقیم، عـالوه ب
ـــی دو   ـرای زورآزمـــائ ــ روشـــی ب
ـنـی   ـی بلوک، کارکردی ایـن چـن
نیز در جھت تخفیف نقائص ذاتـی  

اما ھمانـطـور کـه  .  سرمایه داشت 
ـم، در ایـن روزگـار   ـت قبال ھم گـف
ـنـکـه   ـر ای ساختار سرمایه عـالوه ب
حاکم اقتصادی بالمنازع در تـمـام  
ـلـکـه از چـنـان   کره ارض است، ب
ـرخـوردار   رشد و پیچیدگـیـھـائـی ب
ــا   ــی و ی شـده، کــه تشـخــص مـل
منافع فردی و یـا حـتـی یـک  
کنسرن اقتصادی ، به تنھـائـی و  
جدای از کل سرمایه جھانی بـی  

ــا اســت  ــن ــه در ســطــح  .  مــع ــت ــب ال
ــت ھــای کــالن   سـیـاســی و رقـاب
ھمچنان ھویت ھای جداگانه ای  
وجود دارد، اما این ھـویـت ھـای  
قابل تفـکـیـک ھـم در مـجـمـوع  
عملکردی در چارچوب عمومـی  

به ھـمـیـن  . و جھانی سرمایه دارند 
دلیل جنگ و یا نـزاع مسـلـحـانـه  
فراگیر به عـنـوان یـک راه حـل  
ــا روشــی بــرای   ــومــی و ی عــم
ــیــای   ــم مــجــدد جــغــراف ــی ــس ــق ــازت ب
سیاسی و اقتصـادی در دوره مـا  

ھمگـن  .  بسیار بعید به نظر میرسد 
شدن سرمـایـه در سـطـح جـھـانـی  
سیاستھای عـمـومـی مشـتـرک  
ـر   ـیـشـت ودرھم تنیدگـی ھـر چـه ب
ـلـوکـھـای   منافع و ھم سرنوشتی ب
متفاوت سرمایه را در پی داشـتـه  

با این توضیح مـخـتـصـر از  .  است 
یک پدیده بسـیـار مـھـم و قـابـل  
بحث، اکنون بھتر میشود به نغمـه  
ـفـکـاک در   ھای جـداسـری و ان

 .اتحادیه اروپا نگریست 
ـتـگـو در   به نظرم قبـل از گـف
مورد موقعیت کنونی اروپا و یـا  
احتماالتی که برای نقش اتحادیـه  
اروپا در آینده وجود دارد، بـایـد بـه  
ــرمــایــه   ــیــت کــل جــھــان س وضــع

 .نگاھی بیندازیم 
ــه قــول   ــی ب در جــھــان کــنــون
ـیـسـت  . معروف، اوضاع رو به راه ن

کل سرمایه در مقیاسی جـھـانـی  

در حال پشت سر گذاردن وضعیـت  
. بحرانی و بسیار بـغـرنـجـی اسـت 

ـراضـات   اجازه بدھید فعال بـه اعـت
ـر نـھـاد   ـراب اجتماعی و نیروھـای ب

 .بورژوازی نپردازیم 
از سوئی رشد تکـنـولـوژی و  
ــدی بشــر مــرزھــای   ــی ــول قــدرت ت
ــوردیـده و از ســوی   تصـور را درن
ـر جـھـان   دیگر سـرمـایـه حـاکـم ب
ــره امــورات   نــاتــوان از اداره روزم

رشــد  .  اقــتــصــادی خــویــش اســت 
ــه   ــادل اطــالعــات، ن دانــش و تــب
ـرجـای   مرزھای ملی و قاره ای ب
گذاشته و نه زاویـه تـاریـکـی در  
ــورژوازی   جــھــان مــوجــود، امــا ب
ـرای   ناتوان از یافتن نسـخـه ای ب
مھار دمل ھای چرکین در قلمرو  
سیاسی و اجتماعی  بـی شـکـوه  

ـنـجـا  .  خود است  طنز داستان در ای
ــتــصــاد و بــازار   اســت کــه آن اق
تولیدی که تبدیل به نقطـه امـیـد  
و عـامـل بـازدارنـده ســقـوط کــل  
جھان سرمایه داری شده  و دائـمـا  
در حال کمک ھای اقتصادی و  
تکنولوژیک بـه زادگـاه اصـلـی  
سرمایه یـعـنـی اروپـا و آمـریـکـا  
است، کشوری آسیائی است کـه  
ـرا   ـــک حـــزب ظـــاھــ ـــوســـط ی ت

 .کمونیست اداره میشود 
ــت   ــن وضــعــی ــی امــا در چــن
ــار   ــزلـی، سـرمــایـه و ســاخـت مـتـزل
سیاسی و اجتماعی آن ھـنـوز بـا  
خطر جدی از سوی طبقه کـارگـر  

ایـن شـانـس بـزرگ  .  روبرو نیست 
 .بورژوازی در دوره حاضر است 

ھمین بحران عـمـیـق مـوجـود،  
ـری جـغـرافـیـای   بستر شکـل گـی
اقتصادی و سیاسـی جـدیـدی در  

بلوک بندیـھـای  .  جھان شده است 
ـر چـھـره   ـی جدید اقتصادی و تـغـی
سیاسی جھان در آینده نزدیک از  
ھم اکنون و در متن بحران فعـلـی  
ــری اســت  . در حــال شــکــل گــی

اقتصادھای تھاجـمـی و در حـال  
رشدی نظیر چین، روسـیـه، ھـنـد،  
برزیل، آفریقای جـنـوبـی کـه ھـم  
ـروی کـار   ـی بخش عـظـیـمـی از ن
ارزان و ھـم بـخـش عـظـیـمـی از  
ـیـار   ذخائر طبیعی جھان را دراخـت
دارند، در حال تدارک برای تغییر  
ــی جــھــان ســرمــایــه   ــت ــن ــره س چــھ

ــد  ــن ــای  .  ھســت ــازارھ عــالوه بــر ب
ـلـوک مـورد   اقتصادی داخـلـی ب
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ـقـا ھـمـچـنـان بـه   بحث، قاره آفـری
عنوان عـرصـه ای کشـف نشـده  
برای سـرمـایـه مـحـتـاج بـه بـازار  
. اقتصادی جـدیـد ،مـوجـود اسـت 

کشورھائی در ایـن قـاره در حـال  
ـتـصـادھـای بـا   تبدیل شـدن بـه اق
ثبات با نرخ رشد قابل تـوجـه ای  

امروز از سـوی بسـیـاری  .  ھستند 
از ارگا نھـای جـھـانـی سـرمـایـه  
ـرای   ــ ـــاری ب ــالش ھـــای بســی ت
متعارف کردن مـنـاطـق بـحـرانـی  
این قاره صورت میگیرد از جـمـلـه  
ــش   ــاد ارت ــج ــا ای ــالش ھ ــن ت ای
ـراری   ـرق ـرای ب آفریقـائـی صـلـح ب
امنیت و متعارف سازی سیـاسـی  
و اجتمـاعـی تـوسـط کشـورھـای  

ـقـا اسـت  ـری ایـن  .  عضو اتحادیه آف
رونــد بــا وجــود خــود درگــیــری  
قدرتھای اصلی اقتصاد سـرمـایـه  
ــحــده و   ــاالت مـت ـر ای ــظــی داری، ن
اتحادیه اروپا، مسـلـمـا بـه ظـھـور  
ــد   ـرومــن قـطــب ھــای جــدیـد و نــی
ــورژوائــی   ــصــادی در جــھـان ب ـت اق

 .منجر خواھد شد 
ــیــن رونــدی، بــازپــس   ــن در چ
گیری دسـتـاوردھـای اجـتـمـاعـی  
ــوســط بــلــوک   ــر ت ــه کــارگ ــق طــب

ــال   ــصــادی غــرب و ســوســی اقــت
ــپ   ــی از چ ــی زدائ ــکــراس دم
ـنـه   حکومتی در این بلوک، زمـی
رشد افسار گسیخته سـرمـایـه در  
بلو ک اقتصادی در حال شـکـل  

ـنـا  .  گیری را فراھم خواھـد آورد  ب
ــش   ــق ــر ن ــر س ــرایــن، مــوضــوع ب ب
بلوکھای قدرتمند امروز جھـان در  
اقتصاد سـیـاسـی پـس از بـحـران  

 .کنونی سرمایه است 
البته ھمانطور که قبال خـاطـر  
نشان کردم، این روند در صـورتـی  
ـبـدیـل   به روند غـالـب در جـھـان ت
خواھد شد و یا به سرانجام خواھـد  
ــقــه کــارگــر در   ــد، کــه طــب رســی
ــیــن   ــاســی جــھــانــی در ھــم ــی ــق م

بـه  .  وضعیت کنونی ثابـت بـمـانـد 
ـیــروزی   ـریـن پ نـظـرم بـا کـوچــکـت
ـقـه   اجتماعی و سیاسی جدی طـب
کارگر در ھر بخش از جھان، کـل  
این روند دچار تنش ھای اساسـی  

 .خواھد شد 
اما با توجه به شرایط مـوجـود  
و در حال تکوین، اکنون سوال این  
ـنـده   است که اتحادیه اروپـا در آی
ـرار خـواھـد   ـتـی ق در چه مـوقـعـی

ـم در  .  گـرفـت  مـن فـکــر مـیـکـن

کوتاه مدت فـروپـاشـی اتـحـادیـه  
ھـر درجـه از  .  اروپا ممکن نیست 

ـفـاقـی   ـیـن ات بحران ھم عامل چـن
دلیـل پـایـه ای ایـن  .  نخواھد شد 

ـنـی اسـت   موضوع، ھزینه سـنـگـی
ــوانـد بــرای   ـت ــاق مــی ـف کـه ایـن ات
اقتصـاد نـحـیـف جـھـانـی داشـتـه  

مــھــمــتــریـن مــوضــوع ھــم  .  بـاشــد 
ـیـا از   ـتـان ـری اکنون مسئله جدائی ب
ـنـا بــر   ایـن اتـحـادیـه اسـت کـه ب
ـیـز بـا   شواھد در خود انگلسـتـان ن
مخالفت جدی بخش عمده ای از  

 .حاکمیت روبرو است 
ـر   با توجه به تـحـوالتـی کـه ب
ـتـصـادی کـنـونـی   متن بـحـران اق
جریان دارد، مـجـمـوعـه اتـحـادیـه  
اروپا در آینده وزن کنونی خـود را  
ـیـن الـمـلـل   در عرصـه سـیـاسـت ب

طیف گسترده ای  .  نخواھد داشت 
ـقـاط   از کشورھا با پیشینه ھا و ن
ضعف و قوت متفاوت و از ھـمـه  
مھمتر در ھمسایگی روسـیـه، بـه  
ـرای ھـمـســان   زمـانـی طــوالنـی ب
ـیـاز   سازی سیاسی و اقتـصـادی ن
ـردن   ــت کــ ــکـــدس ـــن ی ــد، ای دارن
استاندارھا، ھمچنیـن بـه مـحـیـط  
اقتصادی و اجتماعی متعـارف و  

 .آرامی احتیاج دارد 
ـروز   ھمین روزھا ما شـاھـد  ب
ــاســی و   ــی اصــطــکــاک ھــای س
اجتماعی در کشـورھـای شـرقـی  
ـم، کـه   عضو اتحادیـه اروپـا بـودی
ـقـه   پیش از این ظاھـرا ھـیـچ سـاب

 . ای در این زمینه نداشتند 
ــوری   ــھ ــم اعــتــراضــات در ج
ــا،   ــوونــی ــی، اســل ــان چــک، روم
بلغارستان و مجارستان و ھمچنیـن  
تنش ھای سیاسـی بـحـران زا در  
اوکرائین، نشان میدھد که حـتـی  
در صورت ایجاد آرامش نسبی در  
ـنـش ھـا   بخش جنوبی اتحادیه،  ت
در بخش شرقـی اسـت کـه آغـاز  

 .خواھد شد 
از سوی دیگر به دلیل بـحـران  
ـرده در   سیاسی اجـتـمـاعـی گسـت
خاورمیانه وشمال آفریقا کـه طـی  
سالھا روابط تنگاتنگ اقتصادی  
و سیاسی با اتحادیه اروپا داشـتـه  
اند، میدان مانور سرمایه اروپـائـی  

 . به شدت محدود گردیده است 
ــاعــث خــواھــد   ــن شــرایــط ب ای
گردید که کشورھای عضـو ایـن  
ـیـش از سـرو سـامـان   اتحادیه تا پ
دادن به وضعیت داخلـی اتـحـادیـه  

اروپا، قادر بـه دخـالـت فـعـال در  
عرصه جھانی، به گونـه ای کـه  
موجب حفظ مـوقـعـیـت کـنـونـی  

 .اروپا در آینده باشد، نخواھند بود 
من فکر میکنم علیرغم نفـوذ  
و نقش موثر کنونی اتحادیه اروپـا  
در مقیاس جھانی، سـاخـتـار آتـی  
ـیـاز بـه   اقتصاد سـرمـایـه داری، ن
ـتـصـادی   سرمایـه و بـازارھـای اق

با تـوجـه بـه  .  بسیار عظیمی دارد 
محدودیت ھای کنونی اتـحـادیـه  
ـــت عـــمـــومـــی   ـل اروپـــا و خصــ
کنسرواتیو سرمـایـه اروپـائـی، بـه  
ــا   ــت ب ــاب ــمــیــرســد در رق ــظــر ن ن
اقتصادھای بزرگی مانند آمریکا  
ــد   ـتـوان و آسـیـا ، ایـن اتـحـادیـه ب
موقعیت کـنـونـی خـود را حـفـظ  

 .کند 
ــتـه اســت،   ھـگــل جــائــی گــف
تاریخ وظیفه خود را در ھـر دوره  
ـنـھـد، بـا   بر دوش ملتی خاص می
توجه به تحوالت کنونی جھان بـه  
نظر میرسد، پس ازچند قرن تاریـخ  
ـر دوش   میخواھد وظیفه خود را ب

 .مردمان غیر اروپائی بگذارد 
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عادی در کشور مـا ھـمـواره بـه  
 . چشم می خورد 

فضای سرکوب و اختنـاق، و  
برخوردھای دولتـمـردان جـمـھـوری  
ـراز   اسالمی ایران عمال ھر گونه اب
عقیده، انتقاد و اعتراض شھرونـدان  
. را علیه حاکمیت سد کرده اسـت 

دولت ایران در تمـام مـدت حـیـات  
خود زیر پوشش یـک حـکـومـت  
دینی تمام حقوق شھروندی را بـه  

 .نفع خود مصادره کرده است 
 

 !آقای احمد شھید 
بی قانونی و بی توجـھـی بـه  
حداقل حقوق شھرونـدی و نـادیـده  
گرفتـن آزادی ھـای دادرسـی و  
ـنـکـه در   چگونگی بازداشت و ای
ـیـان سـیـاسـی و   ھمه مراحل زنـدان

ـره   از داشـتـن  ....  عقیدتی و غـی
وکیل و حـتـی دیـدار بـا وکـیـل  
تعینی توسط دادگـاه و دیـدار بـا  
ـنـد و در   خانواده محروم مـی مـان
ـرادی و   ـف طول بـازداشـت ھـای ان
طوالنی و بازجویی ھای رنج آور،  
زندانیان با چشم بنـد و بـه شـدت  
ــاری   ـرای اعـتــراف گـیــری اجــب ب
مورد شکنجه ھای تنـد و خشـن  
و توھین و بی حرمتی، تھدید بـه  
آزار جنسی قرار گرفته اند، ھـمـه  
این دردھـا و فشـارھـا و سـخـت  
ـری ھـا در ایـن نـامـه نـمــی   گـی

 .گنجد 
 !جناب آقای احمد شھید 

ــان   ــدانــی ــاضــر زن ــال ح در ح
سیاسی و عقیـدتـی بـه شـدت از  
امکانات درمانی و بـھـداشـتـی و  
غذایی مناسب و عدم رسـیـدگـی  
به وضعـیـت پـزشـکـی رنـج مـی  
ــان را از   ــدانــی ــوالن زن ــد، مســئ بــرن
ـفـن و تـمـاس بـا   ـل دسترسی بـه ت
خانواده ھا مـمـانـعـت کـرده و بـه  
ــمــی   ــاسـخ ن ــان پ ـی ــدان اعـتــراض زن

مقامات از مالقات ھـای  !!!  دھند 

حضوری و قانونی نیـز مـمـانـعـت  
ــان   ــدانــی ــا درخـواســت زن کـرده و ب
مبنی بر مرخصی ھای قـانـونـی  
ـنـد  . و درمانی مخالفت مـی کـن

گفتنی است که در کـنـار ھـمـه  
اینھا محدودیتھای دیگروضـعـیـت  
ــھــداشــت و خــورد و خــوراک   ب
ناکافی و بی کیفیت غذا نیز بـه  
چشم می خورد در حالیکـه مـی  
دانیم در بودجه ھای اسمی مبالـغ  
کالنی را در نظر گرفتـه ولـی از  

 .آن ھیچ خبری نیست 
ـنـده   جناب آقای احمد شھید ب
ــاری   ــودونـد و بسـی ــق کـب و صـدی
دیـگـر از زنـدانــیـان کـه در حــال  
حاضر در زندان اوین دوران حـبـس  
ـم نـمـونـه   ـی خود را سپری می کـن
ــانــی   ـرب ــده ق بـارز و عــیــنـی و زن
ـبـعـیـض   سیاست ھای خصمانه و ت
آمیـز دولـت جـمـھـوری اسـالمـی  

 .ایران ھستیم 
من یکی از زندانیان سیـاسـی  
اقلیت کرد می باشم که در حـال  
حاضر تنھا به جرم آشـکـار کـردن  
ــاع از   ــی ھــا و دف ــی عــدالــت ب

ــه  ...  کـودکـان و کـارگـران و   ب
ــه  ٥ مـدت    سـال حــبـس نـاعـادالن

 خـرداد  ٢٢ محکوم شده ام من در  
 در سالروز انتخابـات دھـم  ٨٩ سال  

ـتـی و   ـی ـروھــای امـن ـی از سـوی ن
لباس شخصی ھمراه بـا ضـرب و  
شتم دستگیـر شـدم بـه طـوریـکـه  
ـم   قفسه سینه ام و پای سمـت چـپ
به شدت آسیب دید که مـتـعـاقـب  

 وزارت اطالعات و  ٢٠٩ آن به بند  
ـقـل شـدم و   سلولھای انفرادی منت
ـریـن شـرایـط در   چھار ماه در بـدت
سلولھای انفرادی نگھـداری شـدم  
و بسیار سـخـت و تـوھـیـن آمـیـز  
ـم   تحت فشار و مورد ضرب و شـت
قرار گرفتم تا در بازجـویـی ھـا و  
دادگاه به دروغ علیه خود اعتـراف  

ـیـن فشـارھـا   کنـم در ادامـه چـن
قفسه سینه ام و سـر و گـردن و  
ـر ضـربـات   گوش سمت چپم در اث
ــد  ــب دی ــدت آســی ــه ش . وارده ب

بازجویان حتی بارھا مرا تھدید بـه  
آزار جنسی و اسـتـعـمـال شـیـشـه  
بطری نوشابه و چوب و توھیـن و  
. اھانت به ھمسر و مـادرم کـردنـد 

تخصص بازجویان و شکنجه گـران  
ــوری اســالمــی در   ــمــھ ــظــام ج ن
استعمال الفاظ رکیک و فـحـش  
ـریـن   ھای ناموسی و رکـیـک ت
فحشھا که بـه ھـیـچ عـنـوان در  
کنار فشار و ضرب و شتـم ھـای  
ھمیشگی در این نامه نمـی تـوان  
ـیـن   ـرای اول به آن اشاره کرد که ب
بار به گوشم مـی خـورد تـجـربـه  

 .دردناکی بود 
ـیـن فشـارھـا و   در ادامـه چـن

ــرادی و در  ٨٠ پــس از    روز انــف
مجموع چھار ماه نـگـھـداری در  

 وزارت و  ٢٠٩ سلولھای انفرادی  
بی خبری مطلق و عدم دستـرسـی  
به تلفن و مالقات با خـانـواده کـه  
ـرسـش در مـیـان   منجر بـه ایـن پ
خانواده و دوستان و رسانه ھا شـده  
بود که آیا بھنام ابراھیم زاده زنـده  

 .است 
 

 !جناب آقای احمد شھید 
من تنھا بخشی کـوچـک و  
مختصر و جزئی از این رفتارھا و  
ـتـان   ـرای برخوردھا را در باره خودم ب

مطمئنا شنیدن داسـتـان  .  شرح دادم 
ـر و   و شرح حال دیـگـران دردنـاکـت
شنیع تر است که در آینده ی نـه  
ــدان دور شــرح بــیــشــتــری از   چــن
ـنـد و   شکنجه ھا و برخوردھای ت
ــر   ــی و غــی ــون ــان خشــن و غــیــر ق
اخالقی آنچه که در طـول چـھـار  

ـنـد     ٢٠٩ ماه حبس و انفرادی درب
 بر من و دیگران گـذشـتـه  ٣٥٠ و  

ـتـان ارسـال خـواھـم   ـرای منتشر و ب
 .کرد 

بیان این واقـعـیـت ھـا تـاسـف  
آوری که حکـایـت از فـروپـاشـی  
نظام اخالقی در مـیـان مـامـوران  
ـنـی   منتسب به یک حکومت دی

ـم عـذاب آور اســت  ــه  .  دارد بــرای ب
ـم تـا   ھمین مقدار بسنده مـی کـن
روشن شود یک زندانی سـیـاسـی  
ــرای   ــدان اویــن ب مــجــبــوس در زن

ـری بـه نـاکـرده  ھـای    اعتراف گـی
ـرار   خود تحت چـه فشـارھـایـی ق

 .می گیرد 
 

 !جناب آقای احمد شھید 
پرسش من این اسـت کـه آیـا  
حمایت از کودکان و کـارگـران و  
انجام فعالیت ھای حـقـوق بشـری  
ـران و رعـایـت   و خواست مـلـت ای
ـیـابـی بـه   ـرای دسـت حقـوق بشـر ب
ــرابــر بــا   ــفــری ب دمــکــراســی، کــی
تحمیل رفتارھای غیر انسـانـی و  

 .ظالمانه را دارد 
ـرسـیـده کـه   آیا ھنوز وقت آن ن
ــاور ھـیـچ فـرد و   ـیـان و ب ؟؟؟ ب
ـبـایـد   گروه و جریان و تشـکـلـی ن
موضوع محاکمه قرار گیـرد؟ آیـا  
ـبـوت   انتظار اینـکـه در صـورت ث
شکنجه، شکنجه گـر مـحـاکـمـه  

 شود انتظار گزافی است؟ 
ـنـگـونـه   ـم ای آنچه که می دان
رفتارھا و برخوردھا نه با عـدالـت  
و انصاف سازگار و نه با قانـون و  

اینجانب  .  شرعی قابل توجیه است 
بیش از دو سال و نیم است که بـه  
جرم آشکار کردن بی عدالتی ھـا  
و دفاع از کودکان و کـارگـران و  
زنان در بازداشت ناعادالنه بـه سـر  

ـرم  ـر شـدت ضـربـات  .  می ب در اث
وارده از سوی بازجویان و شکنجـه  
گران چـنـان آسـیـب دیـده ام کـه  
طبق تائید پزشک قانونـی زنـدان  

ـتـال  ...  اوین به آرتروز گردن و   مـب
شده ام امـا بـا وجـود درخـواسـت  
ـیـن   ھای مکرر و آنچـه کـه قـوان
بین المللی ایران تاکید دارنـد مـرا  
از مالقات ھـای حضـوری و از  
ـفـاده   مرخصی درمانی و حـق اسـت
از تلفن و دیدار با فرزنـدم مـحـروم  

مسئوالن قضایی زنـدان  .  کرده اند 
ھیچ تـوجـھـی بـه مـن و دیـگـر  
زندانیانی که به این وضـع دچـار  
شده اند ندارند حتی طی دو سـال  
ـر   گذشته چـنـدیـن زنـدانـی در اث
عدم رسیدگی پزشکـی در زنـدان  

 .جان باخته اند 
ــد   ــاب آقــای احــمــد شــھــی جـن
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمـان  

 !ملل 
ما انتظار داریم ھمانـطـور کـه  
در فضای تبلیغاتی و رسـانـه ای  
دولـت جـمـھـوری اسـالمـی ایــران  
خود را سـازگـار بـا حـقـوق بشـر  
معرفی می کند در عمل نیز بـه  
ـنـد بـوده و مـطـابـق   این شعار پایب

ـنـد  رفـتـار  .  ادعاھایشان رفتار کـن
ـرقـانـونـی بـا   غیر انسـانـی و غـی
زندانیان یک مشکل ریشه دار و  
دارای عواقب وخیم برای جـامـعـه  

دولـت در حـال  .  ی انسانی اسـت 
حاضر زندان را کـه بـایـد مـحـل  
ـر عـکـس   مجازات قانونی باشد ب
ـری   ـقـام گـی ـت تبدیل بـه مـرکـز ان

 .کرده است 
ـم زاده  )  اسـعـد (  ــھـنـام ابــراھـی ب

 –فـعـال کـارگــری و کـودک  
ــن بــنـد   آذر مــاه    -٣٥٠ زنـدان اوی

 ١٣٩١ 
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در من رو به بھبـودی نـگـذاشـتـه  
ـر   ـر اث بلکه بیم آن می رود کـه ب
ــول   بـی تـوجـھـی مـقـامـات مسـئ
ـبـه   ـن ھرچه پزشکـان رشـتـه انـد پ

این چه عدالتی است کـه  ." " شود 
در آن راھزنان و گردنکشان و ویـژه  
خــواران دیــروز و امــروز از ھــمــه  
ـتـی   ـی امکانات بھره منداند اما اقل
نجیب صرفـا بـه خـاطـر دفـاع از  
حقوق مشروع قانونـی و آزادی و  
آزادی خواھی و برابری طلبـی از  

ـنـده  ." " ھمه چیز محرومند  دفـاع ب
از حقوق عده ای کارگر مـظـلـوم  
و زحمتکش و مورد تـھـدیـد واقـع  
شده در شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی  
تھران، کدام قسمت امنیـت مـلـی  
را به خطر انداخته است؟ مگر نـه  
این است که ھمین صدا و سـیـمـا  
ھر روز تصاویر میلیون ھا کـارگـر  
ـراضـی   و شھروند اعتصابی و اعـت

اروپا را با افتـخـار نشـان داده، از  
آنھا تجلیل می کند، آیا آنـھـا بـا  
ما تفاوت دارند؟ چـه شـده اسـت  
که ھمان عمل در یک نقطه ای  
ایـن ارض جــرم و در نــقـطــه ای  
ــخــار مــحــســوب مــی   دیـگــر افــت

ـبـل ھـم،  "  شود؟  ـتـه ق یكی دو ھـف
ـیـن كـارگـری   یكی دیگر از فـعـال
عضو كمیته ھـمـاھـنـگـی، پـدرام  
نصراللھی در راه زندان پیغامی بـه  
ھم طبقه ای ھای خـود فـرسـتـاد  
كـه زنـدان و سـركـوب جـمـھــوری  
ــواب   ــد ج ــوان ــمــی ت اســالمــی ن

رسـول  !  مطالبات كارگران را بدھـد 
بداغی، افشین اسانلـو و شـاھـرخ  
ـیـان   زمانی ھم، با تعدادی از زندان
ـر   سیاسی دیگر در اعتراض بـه زی
شكنجه كشتن ستار بھشتی نـامـه  
ای نوشتند و در بـخـشـی از آن  

ــتـه انـد كـه  ــھــا  : " گـف ـت ــای ایـن جـن
ـرمـال   ـم را ب ماھـیـت واقـعـی رژی

 سـال  ٣٤ این رژیم طـی  .  میکند 

گذشته بقدری شکنـجـه و اعـدام  
ــن   ــی ــن چــن کــرده اســت کــه ای
اقداماتی برایـش بصـورت عـادت  

 ."در آمده است 
نامه ھای این عزیزان كـه در  
مخوفتریـن شـرایـط نـوشـتـه شـده  
است، دل ھر انسان منصفی را بـه  

جمھوری اسـالمـی  .  درد می آورد 
ـر كـرده بـود كـه   اینھا را دسـتـگـی
ـنـد  . صـدای كـارگـران را خـفـه ك

ــود كــه كــس   ــگــیــر كــرده ب ــت دس
دیگری به خود جـرأت نـدھـد بـه  
فكر سازماندھی كارگـران بشـود؛  
اما اعتراضات ھـمـیـن ھـا از دل  

ھـای رژیــم اسـالمــی،    سـیـاھـچــال 
ــرای   مــوجــب دردســری بــزرگ ب

ــده اســـت  ــمـــھـــوری  .  رژیــم ش ج
ــوع   ــچ ن ــا ھــی جــرم  " اســالمــی ب

و یا پاپوشی نـمـی تـوانـد  " تراشی 
ـر ایـن   فشار جنایتـکـارانـه خـود ب

 . فعالین را توجیه كند 
اما این جامعه ای را كـه بـه  

فقر و تباھـی كشـیـده انـد، نـمـی  
شود با سركوب فعالیـن كـارگـری  

ــا  .  خــامــوش كــرد  ــمــی شــود ب ن
سركوب جواب مطالبـات مـردم را  

اگر می شد جـامـعـه را بـا  .  داد 
ـیـن   دستگیـری تـعـدادی از فـعـال
اجتماعی مرعوب كـرد، اعـدام و  
قتل و جنایات سازمان یافته دھـه  

ـیـت ابـدی  ٦٠   مـی بـایسـت امـن
جمھـوری  ! رژیم را تأمین می كرد 

ـر   ـف ـن ـر ت اسالمی در واقع فـقـط ب
ـم  .  مردم از خود می افزاید  بر جرائ

رضـا شـھـابـی  .  خود می افـزایـد 
ـتـه اسـت  : بخوبی در نامه اش گف

ـرای  ...  اگر  "  اتفاق و حادثه ای ب
من و کسان دیگری چون من در  
زندان روی دھد، مسئولیـت آن بـا  
قویه قضائیه و سازمان زنـدان ھـا  
ـنـد   ـل و البته در راس آن مسئولین ب

 ."پایه کشور خواھد بود 
ــم   درســت اســت كــه ایــن رژی

بقدری كشته اسـت كـه  "جنایتكار  

اما ما بـه  ."  به كشتن عادت دارد 
این وضعیت عادت نكرده و نـمـی  

ــیــم  ـران  .  كــن ــ ــدام از رھــب ھــر ك
کارگری را زندانی كنند، داغمـان  

به یـاد اجـحـافـات  .  تازه می شود 
ــاد   ــه ی ــی حــد و حســاب و ب ب

ــن   ــی كــه در ای ــزان  ســال  ٣٤ عـزی
ـم؛ و   ـتــی ــد مـی اف اعـدام كــرده ان
مصمم می شویم كه از تالش ھـر  
روز برای سرنگونی ایـن دسـتـگـاه  

ـیــم  ــكــن ــت ن ــل ــایــت، غــف رضــا  .  جـن
ـم زاده ھـا   ـراھـی شھابی و بھـنـام اب
ـنـد   صدای اعتراض كارگران ھسـت
ـبـانـی تـوان   و ھیچ زنـدان و زنـدان

 .خاموشی این صدا را ندارد 
  دسامبر ٣ 

  ھای رژیم صدای رسای جنبش كارگری از درون سیاھچال

 ١  از صفحه  

  ٢٤٠٠ بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران اعـتـصـاب  
کارگر دو کارخانه نورد لوله صفا و پروفـیـل سـاوه بـعـد از  

 آذر  ٥ این اعتصـاب از روز  . یک ھفته ھمچنان ادامه دارد 
 ماه دستمزدھای کـارگـران شـروع  ٦ در اعتراض به نپرداختن  

اعتصاب ابتدا توسط کارگران نورد لـولـه صـفـا شـروع  .  شد 
ـیـز در اقـدامـی  ١٢٠٠ شد و بعد   ـروفـیـل سـاوه ن  کـارگـر پ

این دو کارخانه مـتـعـلـق بـه  .  مشابه دست به اعتصاب زدند 
ــصـاب یـک مـاه از  .  یـک کــارفـرمــاسـت  بـا شـروع اعـت

ـیـن   ـرداخـت شـد و بـعـد مسـئـول دسـتـمـزدھـای کـارگـران پ
فرمانداری و نیروی انتظامی و اداره کار به میان کارگـران  
ـرداخـت یـک مـاه   ـنـد کـه بـا پ آمده و از کارگران خـواسـت

ـراض بـه  .  دستمزد، به اعتصاب پایان دھند  کارگران بـا اعـت
ـم   آنھا جواب دادند که ما شش ماه دستمزدمان را طلـب داری

ـر شـده  .  و نه یک ماه  و علیه آنھا شعار دادند و آنھا را اجـی
کـارگـران نـورد لـولـه صـفـا در مـقـابـل  .  کارفرما خواندنـد 

ـنـا  .  کارخانه تجمع کرده و مانع انتقال محصوالت شده انـد  ب
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز گذشـتـه یـعـنـی  

ـتـدا مـقـابـل  ١١   آذر کارگران اعتصابی ھر دو کـارخـانـه اب
شھرداری ساوه تجمع کردند و بر خواستھای خود پـافشـاری  

اما چون کسی از مسئولین کارخانه یـا شـھـرداری  .  کردند 
به آنھا پاسخی نداد، کارگران بـه طـرف فـرمـانـداری سـاوه  
. حرکت کردند و در مقابل فرمانداری دست به تجمـع زدنـد 

ـیـن فـرمـانـداری در مـیـان   به دنبـال ایـن حـرکـت، مسـئـول
کارگران حاضر شدند و بـه کـارگـران قـول دادنـد کـه روز  

 آذر رستـمـی صـفـا کـارفـرمـای دو  ١٢ دوشنبه یعنی فردا  
. کارخانه را احضار خواھند کرد تا به کارگران پـاسـخ دھـد 

 .کارگران با این وعده به تجمع خود مقابل فرمانداری ساوه پایان دادند 
ـیـسـت کـارگـری از اعـتـصـاب و مـبـارزه   حزب کمـون
کارگران نورد لوله صفا و پروفیل ساوه حمـایـت مـیـکـنـد و  
ھمه کارگران و مـردم سـاوه را بـه شـرکـت در تـجـمـعـات  
کارگران و حمایت از این کارگران به ھر شکل ممکـن فـرا  

نپرداختن دستمزد کارگران یک دزدی آشـکـار و  .  میخواند 
یک جنایت در حق کارگـران و خـانـواده ھـای کـارگـری  

جمھوری اسالمی و دست اندرکارانـش بـا سـرکـوب  .  است 
اعتراض و اعـتـصـاب و تـجـمـع و تشـکـل کـارگـران، راه  
ــوســط   ــاال کشــیــدن نــان شــب کــارگــران ت زورگــویــی و ب
ـیـز در شـرکـتـھـای   کارفرمایان را باز گذشته اند و خـود ن
ـر   دولتی بارھا از ھمین روش باال کشیـدن دسـتـمـزدھـای زی

ـنـد  بـایـد بـا اعـتـصـاب و  .  خط فقر کارگران استفاده میکن
تجمع و اعتراض متحدانه مقابل ایـن زورگـویـی ایسـتـاد و  

 . مفتخوران سرمایه دار و دولت اسالمی شان را قاطعانه عقب راند 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٢  دسابر  ٢  – ١٣٩١  آذر  ١٢ 

  کارگر نورد لوله صفا و پر وفیل ساوه٢٤٠٠اعتصاب 
 اعتصاب در ھشتمین روز خود ادامه دارد

 
 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 
!برسانيد  
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به نوشته ایلنا، علی مـحـمـد  " 
دھقانی، عضو شـورای اسـالمـی  
ــار   ــت اســف ب ــاره وضــعـی کـار درب
ـر   معیشتی کارگران با حـقـوق زی

ـتـه اسـت ٤٠٠  :  ھـزار تـومـان گـف
ــا  "  ــشــت کــارگــران ب گــذران مــعــی

 ھزار تومان دسـتـمـزد  ٤٠٠ ماھی  
در ماه شبیه معجزه است، حال در  
ـر   ـی این شرایط مـطـرح کـردن تـغـی
قوانین حمایتی ظلم مضاعفی بـه  
ـم اجـتـمـاع اسـت  . این قشـر عـظـی

ـر عـدم   تالش جامعه کـارگـری ب
ایـجـاد تــنـش در شـرایـط خـطـیــر  
ـیـن ھـم   کشور است ولـی مسـئـول
ــط ســخــت   ــن شــرای ــد در ای ــای ب
اقتصادی به فکر کارگران باشنـد  

اشـاره بـه  (  و با چنین تصمیماتـی 
ـیـمـه   دست اندازی مرتضوی بـه ب

ـتـی  )  کارگران است  زمینه نارضای
سـایـت روز  ".( آنان را فراھم نیاورند 

 )آنالین 
خاطرم ھست که دو سه  سـال  
پیش در کارگاھی کـه مشـغـول  
ـنـکـه حـقـوق   ـیـل ای کار بـودم بـدل
ھایمان عقب افتاده بود، دسـت بـه  
اعتراض زدیم و تجـمـعـی صـورت  

کارفرما یه میان ما آمـد  .  گرفت 
و کارگری از میان ھمـکـاران در  
ــغــض   اعــتــراض در حــالــی کــه ب
: گلویش را گـرفـتـه بـود، گـفـت 

ـم شـمـا چـه فـکـری  "  من نمـیـدان
میکنید؟ اما به خدا مـا ھـم ھـر  
شب سر سفره مـان مـرغ اسـت و  
گوشت است، بھترین برنج را تھیـه  

ـم  ـی ـریـحـات را  .  میکن ـف ـریـن ت بـھـت
فکر کـردی  .  ما ھم آدمیم .  داریم 

ـم   ـی یک مشت گدا و گشنه ھست
نه، نـه  .  که چیزی حالیمان نیست 

ـم امـا  !  اشتباه نکن  درسته کارگری
حالیمان است که چه جوری بایـد  

ـر از ایـن  ...." زندگی کنیم  بیـشـت
کـارفـرمـا  .  نتوانسـت ادامـه دھـد 

. حرفی نداشـت بـزنـد .  ساکت بود 
چون ھم او و ھـم آن ھـمـکـارمـان  
میدانست که دست کارگر بسیـار  

آرزویـش را مـطـرح  .  خالـی اسـت 
میکرد و کارفرما میدانسـت کـه  
ـبـل   او به عنوان یک نفر که از ق
ـــال مـــا روزگـــارش   ـث کـــار امــ
.  میچرخد، سدی بر این آرزو است 

ـر خــالف نـظـر عضــو   کـارگـران ب
شـورای اسـالمـی کـار، مـعـجـزه  
نمی کنند بلکه به معنی واقعـی  

کلمه با فالکت روز را بـه شـب  
حقیقت ایـن اسـت کـه  . میرسانند 

مفھوم زندگی فقط به زنده مانـدن  
ـریـن   تقلیل یـافـتـه آنـھـم بـا کـمـت

ـروز قـدرت  .  وسایل معیشـت  روز ب
ــر   ــد کــارگــران کــمــتــر کــمــت خــری

دورنمای کـریـه قـحـطـی  .  میشود 
خودش را بـه نـمـایـش گـذاشـتـه  

ـنـکـه کـاال  .  است  فی الحال نه ای
امـا  ) فعال ھست ( در بازار نباشد  

. کارگران قادر به تھیه آن نیستنـد 
سفره کارگران ھـیـچـگـاه رنـگـیـن  
ـر   ـیـشـت نبوده است اما در این ایام ب
از ھر زمانی دیگر به فقر مـطـلـق  

ـنـد  .  سوق داده شده اند  کار میـکـن
و عرق میریـزنـد، روزانـه دسـتـکـم   

ـر کـار  ١٥  و  ١٤   سـاعـت درگـی
ـنـد  . ھستند، اما باز گرسنه میمـان

تھیه خورد و خوراک روزانـه، بـا  
سرعت سرسام آور گرانی کاالھـا،  
بسیار سـخـت و عـذاب آور شـده  

 .است 
ـــھـــای   ـت ــ بـــه گـــزارش ســـای
ــی، کــاالھــا در عــرض   حــکــومــت
ـر نسـبـت بـه   ـتـه اخـی ھمین دو ھف

ـر  ٥٠ یکماه پیش    درصـد گـران ت
ایـن روزھـا افـزایـش  . " شـده اسـت 

ھا بـه یـک پـدیـده عـادی    قیمت 
ـبـدیـل شـده اسـت  ھـر روز کـه  .  ت

ــرده   ــه خ بــرای خــریــد کــاالیــی ب
ھای سطح شـھـر مـراجـعـه    فروشی 

ـیـمـت   می  ـم بـا ق ھـای جـدیـد    کنی
ـرو مـــی  ــ ـــی    روب ـت ـم و حــ ــ شـــوی

فروشندگان این کاالھا ھـم اعـالم  
ـتـی کـه    می  کنند که در ھر نـوب

ـنـد بـا    اقدام به خرید کاال مـی  کـن
ــت   ــم ــش قــی ــزای ــا  ٣٠ اف   ٥٠  ت

درصــــــــــدی مــــــــــواجــــــــــه  
قیمت  ) "  سایت فرارو ." (شوند   می 

کاالھای خارجی باثبات و رکـود  
ـیـمـت   مواجه است و با کـاھـش ق
ــت   ــم ــش قــی ــاھ ــد ک ــاھ دالر ش
کاالھای خارجی در گـروه مـواد  

ایـن  (  غذایی و خـوراکـی اسـت  
که گفته شده کاالھای خـارجـی  
کاھش داشته دروغ مـحـض اسـت  

ــات " اگـر بشــود از   حــرف زد  "  ثــب
بخاطر این است کـه دیـگـر تـوده  

مردم قادر به تامیـن ایـن کـاالھـا  
امـا ایـن بـار نـوبـت بـه  )  نیستنـد 
کنندگان داخلی رسیده اسـت    تولید 

ھا را به صـورت روزانـه    که قیمت 
ـرگـزاری  ".( دھـنـد   افزایش مـی  خـب

ـرنـج  ) "مھر  ـلـوگـرم ب قیمت ھر کـی
ھندی در بھمن ماه سال گـذشـتـه  

 تومان بـود، امـا  ٢٥٠٠  تا  ٢٢٠٠ 
ـیـمـت   این کاال در حال حاضر به ق

 تـومـان عـرضـه  ٤٠٠٠  تا  ٣٨٠٠ 
ــج درجــه یــک  ....  شــود   مــی  ــرن ب

ـیـن   ھاشمی در سطح شھر تھـران ب
 تومان بسـتـه بـه  ٦٢٠٠  تا  ٥٢٠٠ 
ـلـف آن عـرضـه    گونـه  ھـای مـخـت
شــود و بــرنــج درجــه یــک    مــی 

بــنـدی یــک    گـلـســتـان در بسـتـه 
 تومان عـرضـه  ٦٣٥٠ کیلوگرمی  

ـنـدگـان    تولید ) " مھر ".( شود   می  کـن
ـیـمـت ایـن کـاالی    روغن  نباتـی ق

استراتژیک را نسـبـت بـه یـک  
ـم گـذشـتـه بـه صـورت   ـی سال و ن

انـد     درصد افزایش داده ٨٠ قانونی  
ھای پـخـش ایـن    اما گویا شرکت 

ـیـن شـبـکـه   کارخانجات و ھمچـن
مویرگی توزیع عالقه به افـزایـش  
قیمت بیشتر این کاالھا داشـتـه و  

و در این چنـد روز  )  فرارو ".( دارند 
ـر از ایـن دادنـد   اخیر رسانه ھا خب
ـر   ـراب که اقالم دارویی دو تا سـه ب

 .گران تر شده است 
 اما بشنویم که یکی از وزرا  
ـم،   به مانند بقیه کـاربـدسـتـان رژی
ــوه   ــد جــل ــی ــاه را ســف ــه ســی چـگــون

پس از التھاب در بازار و  : " میدھد 
نوسان قیمت کاالھا ھم اکنون بـا  
اقدامات انجام شده شـرایـط بـازار  

کـاالھـای  .  رو به بـھـبـودی اسـت 
ـره   اساسی به مـیـزان کـافـی ذخـی
شده اند و ھیچ مشکـلـی از ایـن  

بـا تـوجـه بـه  .  بابـت وجـود نـدارد 
تدابیر اندیشیده شده و میزان ذخایر  
کاالھای اساسی نیازی به اعمال  
ـرانـه تـری   سیاسـتـھـای سـخـتـگـی
نیست و شاھد عادی شدن شرایط  

ـم  ـی در یـک فـاصـلـه  .  بازار ھسـت
ـرش را   ـی زمانی، افت نرخ دالر تاث
بر بازار خواھد گـذاشـت و قـطـعـا  
ــمـت کــاالھــا   شـاھــد کــاھـش قــی

وزیر صنعـت،مـعـدن  ."(  خواھیم بود 
اما واقعیت را بـایـد از  )  و تجارت 

زبان ھمان عضو شورای اسـالمـی  
کارگران  "  نارضایتی " شنید که از  

ــی کــه   ــد و گــزارشــات ــگــوی مــی
سایتھای حکومتی تھیه میکننـد  
ــه   ــد ک ــدھــن و ھشــدار ھــم مــی

ـراتـی " سیاستھای   ـبـال  "  تـعـزی در ق
گران شدن کاالھا ھیچ مشکـلـی  
را حل نمی کند، بلکه به گرانـی  

بـایـد اضـافـه  .  بیشتر دامن میزنـد 
ـر مـدرسـه   ـتـحـری کرد که لـوازم ال
ــران شــده   ــرســام آوری گ ــرز س ــط ب

ـبـا  .  است  ـری ـق تھیه لباس و کفش ت
و از سـوی  .  غیرممکن شده است 

دیگر آموزش و پرورش به خانـواده  
ھا فشار آورده اسـت کـه اجـبـارا  

 ھزار تومان پرداخت کنند  ٥٠ باید  
ـنـد یـاری  (  البته اسمش را گذاشـت

و تلویحا برای اینکه ایـن  !)  کردن 
ــیــل   ــرداخــت شــود تــحــص ــول  پ پ
 کودکان به گرو گرفته شده است 

 گرانی یک وجـھـه قـالکـت  
کـنـونـی اسـت، سـوی دیـگـر آن  
بیکاری وسیعی است که در پـی  
اخـراج کـارگـران در سـال جــاری  
ـری   ـیـشـت فقر کارگران را شـدت ب

ـیـات،   فـتـح .  بخشـیـده اسـت  ـلـه ب ال
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی  " 

ـر  ... ،  " و پیمانی  ضمـن اعـالم خـب
ــون کــارگــر   ــی ــل ــی ــراج یــک م اخ
ــا   ــدای ســال ت قــراردادی از ابــت

ـر    ھـم :"  کنون، گفته   اکـنـون اکـث
واحدھای تولیدی کشور به مـواد  
ـنـد از   اولیه وارداتی وابسـتـه ھسـت
ـم   اینرو با افزایش فشارھای تـحـری
از ابتدای سال جاری تاکنون ایـن  
ـبـع تـوقـف   واحدھای تولیدی به ت
تولیدات خـود مـجـبـور بـه اخـراج  

ــد   کــارگــران قــراردادی شــده  .... ان
ــراج شــده   ــران اخ فــارغ از کــارگ
کارگرانی ھم کـه در واحـدھـای  

ـنـد کـه    تولیدی فعالیـت مـی  کـن
 مـاه  ٤ حقوق معوقه خـود را ھـر  

یکبـار از کـارفـرمـایـان دریـافـت  
ـیـجـه تشـدیـد  ....  کنند   می  ـت در ن

نوسانات نرخ ارز و کـاھـش ارزش  
پول ملی زندگی کارگـران دچـار  

مشکل شـده اسـت بـطـوری کـه  
ــی   ــچ نــیــروی انســان ــگــر ھــی دی

تواند با اضافـه کـاری و یـا    نمی 
ھـای    داشتن کار دوم و سوم ھزینـه 

ابتدایـی یـک زنـدگـی سـاده را  
ــد  ــن کــن ــامــی ــن ." ( ت ــالی ) روز آن

ایـن مـزدور  (  علیرضا محـجـوب  
ــم  از رشــد  )  چــاقــو کــش    ٥ ھ

درصدی بیکاری در مـیـان زنـان  
 . کارگر خبر داده است 

 اینھا گـوشـه کـوچـکـی از  
فاجعه  بزرگی  اسـت کـه نـظـام  
ــوده   ــه بــرای ت اســالمــی ســرمــای
ــر   ــده و اگ ــدارک دی کــارگــران ت
دستش برسد و قدرتـش را داشـتـه  
باشد این تنگ دستی را وسـعـت  

حـذف  .  بیشتـری ھـم خـواھـد داد 
یارانه ھا و تحریمھای دول غـرب  
ـنـد کـه   دو دم یک قیچـی ھسـت
ــیــن   ــفــس زنــدگــی را دارنــداز ب ن

با وجود ھمه این مصائـب  .  میبرند 
ـم کـه چـگـونـه بـا   ـی شاھـد ھسـت
ـروف   ـــل مـــعــ ـــات ـردمـــداری ق ســ

ـرتضــــوی (  ــ ــــدازی  )  م ـــت ان دس
حکومت به تنھا بازمـانـده حـقـوق  
ــن   ــامـی ــمـه ت ـی ــی ب کـارگـران یـعـن
ـرد  . اجتماعی دارد شـکـل مـیـگـی

ـری از   ما شاھد شقاوت کـم نـظـی
سوی کارگزاران اسالمی سرمایـه  

حذف یارانه ھا و تحریمھا  .  ھستیم 
کمکی شایانی بـه غـارت ھـمـه  
زندگی توسط حکومت اسـالمـی  

این دو سیاست نتیجـه  .  کرده است 
ــن ھـــای   ــری ــکــرات و دکــت تــف
ــورژوازی اســت و   ــاســان ب کـارشــن
مصــائــب آن بــه روی دوش مــا  

 .کارگران است 
 تنھا یک راه و فـقـط یـک  
ـبـت   راه برای گـریـز از ایـن مصـی
وجود دارد که آن راه را کـارگـران  

چاره ای نـدارنـد،  .  بسیار آزمودند 
. ھیچگاه نداشتند، جز اعـتـصـاب 

ــت "  ــصــاب اس ــالحشــان اعــت ". س
ھیچگاه بورژوازی به زبـان خـوش  
ـنـشـسـتـه   کوتاه نیامده و عـقـب ن

ـیـه  .  است  اعتـصـاب سـالحـی عـل
ــی مــرزی اســت کــه   ــت ب خشــون
ـیـه کـارگـران   بورژوازی مـدام عـل

ـتـی کـه ایـن  .  بکار میبرد  خشـون
ــاور   ــیــم ب روزھــا شــاھــدش ھســت

ـیـسـت  ـنـه  .  کردنـی ن امـا بـه عـی
ـلـی    میبنیم که بورژوازی بین المـل
دســـت در دســـت جـــمـــھـــوری  

 حذف یارانه ھا و تحریمھا،خشونتی بی مرز
 یاشار سھندی  
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اسالمی، کمر ھـمـت بسـتـه کـه  
کارگران در ایران را به روز سـیـاه  

ــد  ــشــان ــا و  .  بــن ــه ھ ــاران حــذف ی
ـقـی " تحریمھا،   " بسته ھـای تشـوی

برای سرمایه داران و چـپـاولـگـران  
زندگی است و اعتصاب میتـوانـد  
و باید علیه این خشونـت سـازمـان  

در ھـمـیـن  .  یافته، سـازمـان یـابـد 
روزھا شاھد ھستیم که کـارگـران  
کارخانه نورد لوله صفا و پروفـیـل  
ساوه دست به اعـتـصـاب زدنـد، و  
بسیاری از اعتصـابـات دیـگـر در  

ـقـطـه  .  ھمین ایام در جریـان اسـت  ن
شکست نھایی بـورژوازی یـکـی  
شدن صدای این اعتراضات و بھـم  

تـرس  .  رسیدن این اعتصابات است 
ــان مــزدور شــورای   را در ســخــن
اســالمــی کــار کــه در اول ایــن  
ـتـی   ـتـوان دیـد وق نوشته آوردم، می

تالش جامعه کارگـری  : " میگوید 
ــزدوران  (  ــه م ــع ــام ــد ج ــوانــی ــخ ب

ـنـش در  )  حکومت  بر عدم ایجاد ت
ـر کشـور اسـت ولـی   شرایط خطـی
مسئولین ھم باید در ایـن شـرایـط  
سخت اقتصادی به فکر کارگران  

زمینه نارضایتی آنان  ...  باشند و  
ــد  ــاورن ــه  " .  را فــراھــم نــی ــن زمــی

ـیـش   ـلـی وقـت پ نارضایتی از خـی
ـرافـی از   فراھم بوده اما ایـن اعـت
ناتوانی این مزدوران و تشـکـالت  
ضد کـارگـری مـطـبـوع شـان در  
ــات و   ــصــاب ــوگــیــری از اعــت جــل

ھـراس  .  اعتراضات کارگری است 
ــه   ــت ک ــی اس ــان ــان از زم ایش
ـراکـنـده   اعتصـابـات وسـیـع امـا پ
کنونی با ھم یکی شود و آنوقـت  

ـیـل " است که بـا   ھـم نـمـیـشـود  "  پ
 .  جلویش را گرفت 

 

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید

متن سخنرانی محمد 
كاظمی ھمکار 

کمپین برای آزادی "
در " کارگران زندانی

 تورنتو در کانادا
ــاقــاتــی کــه ایــن روزھــا   اتــف
درجامعه ایران رخ میدھـد بسـیـار  

ـم  .  با اھمیت است  ازیك طرف رژی
ددمنـشـانـه در صـدد آنسـت كـه  
ـفـی را خـامـوش   ھرصدای مخـال

تالش میكند با اعدام ھـای  . كند 
ــاری را   ــب ــرگ ــرروزه ســكــوت م ھ

ـنـھـا در  .  برجامعه حاكم كند  نـه ت
مالعام اعدام میكند و دست وپـا  
ـم   ـلـكـه سـران رژی قطع میـكـنـد ب
بیشرمانه اعالم میكنند كه اعـدام  

امـا  .  برای ترساندن جـوانـان اسـت 
ـم فـقـط یـك   این ددمـنـشـی رژی

طرف دیـگـر  .  طرف معادله  است 
ــد كــه   ــن ــت ــه مــردمــی ھس مــعــادل
ـم ایسـتـاده   قھرمانه در مقابل رژی
ـنـد  ـب . اند وآن را به مصاف مـیـطـل

ـقـالبـی    این زنان و مردان جسور   ان
و انساندوستی ھستند كـه ھـریـك  

ـیـت را   بعد از دیگری پرچم انسان
بدست میگیرند ورزالت و پسـتـی  
ـنـھـا بـگـوش مـردم   رژیم را نـه ت
ـیـا   ایران بلكه بگوش تمام مردم دن

ـنـد  ـرسـان ــی  .  مـی از شـاھـرخ زمـان
ــه   ـم كـه درنـامــه خــود ب مـیـگــوی
ـریـز   ـب سندیكاھای دنیا از زنـدان ت
ـریـن   به عنوان یـكـی ازمـخـوف ت
ــن   ــا آدمــكــش تــری ــدان ھــا ب زن

از شـھـادت  .  ماموران حرف میزند 
ـیـان سـیـاسـی  ٤١ نامه    نفر اززندان
 اوین میگویم كـه  درآن  ٣٥٠ بند  

ـر سـتـار   از شكنـجـه ھـای كـه ب
بھشـتـی وارد شـده اسـت سـخـن  

ـیـان  .  میگوند  از بیانیه اخیر زنـدان
زن در زندان اوین درمورد مـرگ  
مش كوك ستارمیگویم كه مـوجـب   
دستور قـطـع مـالقـات حضـوری  
ـــدان   ـرزن ـــا فــ ـــی ب ـــدان ـــان زن زن

ـراسـتـی  .  خردسالشان شـده اسـت  ب
ترس و وحشت ودرمـانـدگـی ایـن  

از شكـنـجـه و  .  رژیم دیدنی است 
ـرده   ـب ـیـش ن اعدام كردن كاری از پ
است حاال با پارازیت پخش كـردن  
درزندان میخواھد مانع خبررسانی  
ـیـای خـارج شـود  . زندانیان بـه دن
ــی  ــاطــل ــی ب ــال ــه خــی ــا چ ! ام

ــان   ـی ــدان ــه زن ـرمــقـاومــت جــانـان خـب
سیاسی دیگر در ھمه جا پیچیـده  

این خواھـر و مـادر سـتـار  .  است 
ھستند  كه بدفاع جانانه از دلبنـد  
عزیزخود به پا خواستند و داستـان  
جانگداز دستگیری وكشتـه شـدن  
در زیر شكنـجه جگرگـوشـه خـود  
ــای   ــه ھ ــق مصــاحــب را ازطــری

 .رادیویی بگوش دنیا رسانده اند  
 درود  به كارگران ذوب آھـن  

" مـرات " اصـفـھـان كـه دوكـارگـاه  
ـنـام سـتـار نـام  "  الكتریكـی " و  را ب

ـلـوھـای   گزاری كردند و روی تـاب
ــقــش   ــار ران ــت وردی آنــھــا نــام س

سالم ما به آن دسـتـه از  .   كردند 
كارگران پاالیشگاه آبـادان كـه بـا  

ــه  ٢٠٠٠ ارســال    اس ام اس ب
ــن   ــی ومســولــی ــای دولــت ــھــادھ ن
ـلـف وبـا   پاالیشگا ومـراكـز مـخـت

كـارگـر   "   "  نه به اعدام " شعارھای  
 زندانی سیاسی آزاد بـایـد    زندانی 
ما مرگ ستاربھشتی را   "  " گردد 

ــم  ــی ــكــن ــدنــد  "  مــحــكــوم مــی كــوشــی
صدای اعتراض كل جامعه علیـھ  
ــرای آزادی خــواھــی   اعــدام  وب

ــد  ــاشــن ــن رژیــم  .  ب ــی ای وبــراســت
جنایتكاران چقدر احمق اسـت كـه  

 ایـن دھـه  ٦٠ ھنوز رویاھای دھه  
خونین را در سر میپروراند و فـكـر  
میكند كه میتواند جگرگوشه ھا  
وعزیزان مردم را بكـشـد و كسـی  

 .جرات حرف زدن نداشته باشد 
آنچه دراین میان شـورآنـگـیـز  
است ارتباط خارج و داخل جامعه  

ــاســی  .  ایــران اســت  ــان ســی ــدانــی زن
ازداخل زندان نھادھای بین الملـی  
وجامعه ایرانی خارج از كشـور را  

درعوض مـردم  .  به كمك میطلبند 
در خارج از كشـور از ایـن ھـمـه  

ــی    جسـارت   ــت و انــقـالب ـی  انسـان
گری مردم داخل و بـه خصـوص  
ـرنـد   زندانیان سیاسی انرژی میگی

ـنـد  دور  .   وبه یاری آنھا مـیـشـتـاب
ـقـالب بـاردیـگـر   نیست كه موج ان

ـران را درنـوردد  بـاردیـگـر  .  ھمه ای
ــه طــرف مــردم ایــران   ــا ب ســرھ

ـقـالب  .  برگردد  ـرای ان ترانـه ھـا ب
ــروده شــود و بــار   ــران س مــردم ای
ـبـع   ـران مـن دیگر انقال ب مردم ای
ــام و انــرژی بــرای مــردم   ــھ ال

 !به امید آن روز . دنیاشود 
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 ھیوا احمدی و رضا وکیلی در جلسه دادگـاه شـعـبـه     محمد صدیق صادقی    پرویز ناصحی    عزت نصرتی    مصطفی سربازان     کمال فکوریان    قریشی  

 .اول دادگاه انقالب سنندج ھركدام به چھار ماه حبس تعزیری و دو سال تعلیق محکوم شده اند 
 

ـریـن   ـیـشـت ـنـد و شـایسـتـه ب این معلمین چھره ھای شناخته شده و محبوبی در میان دانش آموزان و مردم سنندج و سایر شھرھای كردستان ھسـت
ـلـمـان،  .  حمایت میباشند  كمیته كردستان حزب كمونیست كارگری ایران احكام صادره علیه معلمان مبارز و آزادیخواه کردستان را محكوم کـرده و مـع

ـراضـی و بـه اشـکـال   دانش آموزان و کلیه مردم شھرھای كردستان بویژه مردم شریف و آزادیخواه سنندج را فرامیخواند با دست زدن به تجمعـات اعـت
 .مختلف دیگر رژیم را وادار کنند این احکام را لغو کند و به اذیت و آزار معلمان پایان دھد 

 
 كمیته كردستان حزب کمونیست كارگری ایران

 
 ١٣٩١  آذر ماه  ١١ شنبھ  

 تن از اعضای صنفی معلمان كردستان را١١جمھوری اسالمی 
 !ماه حبس تعزیری و دو سال تعلیق محكوم كرد٤به 
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سھم ما از سیاستھای 
 باالییھا

 
ــاســت   " چــمــاق و ھــویــج " ســی

سالھاست مبنای سیاست غرب و  
بخصوص آمـریـکـا در رابـطـه بـا  

در  .  جمھوری اسالمی بـوده اسـت 
ـتـ    ادام  ھمین سیاست است که ھـف
ـر   ـتـون وزی ـن ـی گذشته ھیالری کـل
خارج  آمریکا برای چندمین بـاردر  
ماھـھـای گـذشـتـه از آمـادگـی  
ـم بـا   آمریکا  برای مذاکره مستقی

با گسترده تر شـدن   .  ایران خبر داد 
ـر   تحـریـمـھـا وفشـارھـای غـرب ب
ــلــ    جــمــھــوری اســالمــی ، مســئ
مذاکره ایران و آمریکـا از ھـر دو  
طرف  ھر از چند گاھـی مـطـرح  

اما واقعیت این است کـه  .  مشیود 
ـتـون  "  ھویج "  ـن ـی پیشنھادی خانم کل

ـرای جــمـھــوری اســالمـی   جــام  " ب
ـرا  "  زھری  است که نمی تـوانـد آن
ظاھرا موضوع مـذاکـره و  .  بپذیرد 

ـرای ھـردو   رابطه ایران و آمریکـا ب
ــف   ــای مــخــتــل طــرف کــاربــردھ
دیگری  در سیاستھای داخلـی و  

 . بین المللی شان دارد 
اظــھــارات احــمــدی نــژاد در  
سازمان ملل در بار  امکان بـھـبـود  
ـر   روابط با آمریکا وبعد شایـعـ  سـف
محرمان  والیتی و اصغر حـجـازی،  
ـرای   ـری، ب ـیـت رھـب از مسئوالن ب
مذاکره با آمریـکـا، درسـت چـنـد  
ـتـخـابـات ریـاسـت   ـبـل از ان مـاه ق
ـر ایـن   ـی جمھوری آمـریـکـا و تـاث
شایعات و اشارات برروند انتخابات  
آمریـکـا، نـمـونـ  بـازی حـکـومـت  

مـذاکـره بـا  "  اسالمی با کـارت  
 .است " آمریکا  

ـم   ابراز تمایل و آمـادگـی خـان
کلینتون برای کم کردن تحریـمـھـا  
ـراضـات   ھمزمان با چندین روز اعت
ـیـکـاری   ـر وب ـق مردم به گرانیھا، ف
ـم   یعنی درسـت زمـانـی کـه رژی
ـراضـات   نگران گسترش بیشتر اعـت
ـر    مردم  بود، و ابراز آمادگـی اخـی

ـر   ـم ب ـی ـق آمریکا برای مذاکر  مسـت
سر مسئل  ھسـتـه ای، در حـالـی  
ـیـش از   که خشم و انزجار مـردم ب
ھرزمانی متوجه سـران جـمـھـوری  
ـیـن اصـلـی   ـب اسالمی بعنوان مسب
فقرو فالکت کنونی است، ھـم از  
طرف آمریـکـا نـمـونـ  مشـروعـیـت  
ـــه   ــز دادن غــرب ب وچــراغ ســب
ـرغـم   حکومت اسالمـی، عـلـی ال

 .  تمام جنایاتش میباشد 
درایـن  "  ھـویـج " بـطـور واقـعـی  

ــــوان   ـن ــــعـــ ــــاســــت گــــاه ب ـی ســـ
ـرای   دستاویزجمھـوری اسـالمـی ب
ــزاری   خـریـد وقـت بـوده و گـاه اب
برای تنظیم سیاستھـای دو طـرف  
و کــمـکــھـای مـو ثــر در مـواقــع  

 . حساس به ھمدیگراست 
تحریمھـا ظـاھـرا روی دیـگـر  

" چـمـاق " سیاست غرب، یا ھمان   
ـتـ   .  در برابررژیم اسالمی اسـت  ھـف

گذشـتـه سـنـای آمـریـکـا بسـتـه  
تحریمی جدیـد ی را تصـویـب و  
برای اجراء به رئیس جـمـھـور داده  

ـــس . " اســـت  ـت ــ ـــوی ـــارک دوب " م
ـیـاد   ـن ـر ب ـم و مـدی متخصص تحری

در دفـاع  "!  ھـا   دفاع از دمکراسـی " 
ھـدف  " از تشدید تحریمھا میگوید  

ـبـه   آنان کشیدن اقتصاد ایران بـه ل
ــاشــی اســت  مــارک  " و   "   فــروپ

ــور جـمــھــوری "  کـرک  ــات خــواه    سـن
ـم "  گفته اسـت   ھـای جـدیـد    تـحـری

ـر حـکـومـت   فشار اقتصادی را ب
دھـد و    ایران به شدت افزایش مـی 

ـیـام مــحـکـمــی بـه مـردم ایــران   پ
ـبـان آنـھـا    می  ـی فـرسـتـد کـه پشـت

 ."ھستیم 
ــامــات   ــن اظــھــارات مــق ــا ای ب
آمریکـایـی در دفـاع از افـزایـش  
ـران،   ـتـصـادی بـه ای فشار ھای اق
ــھــا   ــشــود وقــاحــت تــن ــوم مــی مـعــل
مختص خامنه ای ، احمدی نژاد   
ــاردری   ــی ـل ــه ھـای مــی ـل و آیــت ال
ــی   ــل ــیــن اص ــل ــیــســت کــه عــام ن
وضعیت فالکت بارکنـونـی مـردم  

ـنـد  ـیـاد  .  ھسـت ـن ـر ب دفـاع از  " مـدی

ھم قطـعـا مـیـدانـد  "  ھا   دموکراسی 
ــدن  ــه  "  رسـان ــه لــب ــصــاد ایــران ب ـت اق

ــی  ــاش ــی گســتــرش  "  فــروپ ــعــن ی
بیکاری و فقرو فالکت مـردمـی  
که بار اصلی تحـریـمـھـارا بـدوش  

 . میکشند 
ـرار اسـت   بست  جدید تحریمھا ق

ـنـادر،    حوزه  ھای انرژی، مدیریـت ب
ـرانـی و    شرکت  ـی ھای بیمه، کشـت
سازی جمھـوری اسـالمـی    کشتی 

ھمچنیـن  .  دھد   را مورد ھدف قرار  
بـھـا و    ھای گـران   فروش برخی فلز 

ـرد صـنـعـتـی    فلز  ھای دارای کارب
مانند گرافیت، فوالد و آلومینیـوم  

ــوع مــی  ــز مــمــن ــد   را نــی امــا  .  کــن
کیست نداند که تحریم ایـن اقـالم  
ــت   ــه داران و دول ــای بــرای ســرم
ـرای   اسالمـیـشـان بـھـانـه ایسـت ب
اخراجھای بیشتر و تحمیل ھـرچـه  
بیشتر فقر، بی حقوقی و شـرایـط  
برده وار کار به ملیونھا کارگـر و  
کارکن وخانواده ھـای آنـھـا کـه  
ــجــز فــروش نــیــروی کــارشــان   ب

ــدارنــد  ــمــھــا تــا  .  درآمــدی ن تــحــری
ـریـت   ھمینجا برای کارگران و اکث
ــای   ــکــاری ھ ــاعــث بــی مــردم ب
گسترده، گـرانـی افسـارگسـیـخـتـ   
ـر   ـیـشـت مایحتاج روزانه و تشـدیـد ب

 . فقر وفالکت بوده است 
فتح الله بیات رئیس اتـحـادیـه  
ـراردادی و   سـراسـری کـارگـران ق
ـیـون   ـل پیمانی، از اخراج یـک مـی
ـتـدای سـال   کارگر قراردادی از اب
ــون در واحــدھــای   ــاکــن جــاری ت

او   .  تولیدی کشور خبر داده اسـت 
در گفتگو با خبرنگار راه دانشجـو   

ــد  : "  مـیـگـویـد  ـیـجـه تشـدی ـت در ن
نوسانات نرخ ارز و کـاھـش ارزش  
پول ملی زندگی کارگـران دچـار  
مشکل شـده اسـت بـطـوری کـه  
ــی   ــچ نــیــروی انســان ــگــر ھــی دی

تواند با اضافـه کـاری و یـا    نمی 
ھـای    داشتن کار دوم و سوم ھزینـه 

ابتدایـی یـک زنـدگـی سـاده را  
 ."تامین کند 

ایـن در شــرایـطـی اسـت کــه  
ــخــش   ــمــزدھــای ب پــرداخــت دســت
وسیعی از کار گرانی کـه ھـنـوز  
اخراج نشده اند،  بـه بـھـانـه ھـای  
مختلف ماھھا بتعویق میـافـتـد و  
ــصــاب و   ــا اعــت ــد ب ــاچــارن ــھــا ن آن
اعتراض ھمان دستمزد نـاچـیـز را  

 .بگیرند 

اما این تمام مشکـالت مـردم  
ــســت  ــی ــار اخــراجــھــای  .  ن در کــن

گسترده و دستـمـزدھـای چـنـدیـن  
ـقــر، گــرانـی و   ـر خـط ف ـر زی ـراب ب
نایابی مایحتاج ضروری زندگـی،  
دارو و امکانات پزشکی ھـر روزه  
ـری از مـردم را   ـیـشـت جان تعداد ب

درحـالـی کـه  .  بخطر انداخته است 
ــود دارو  و   ــمــب ــی و ک گــران
امکانات پزشکی  در مـاھـھـای  
ـیـمـاران را   اخیر جان تعـدادی از ب
گرفته است و بـه مـعـظـل جـدی  
ـری   زندگی مردم  تبدیل شده، خـب
ـرای   از سر سوزنی کمبود بودجه ب
ــگــاھــھــای عــریــض وطــویــل   دســت
ــج،   ــاه، بســی ــل ســپ ســرکــوب مــث
مساجد وسایر اوبـاش حـکـومـتـی  
نیست، بلـکـه ھـمـچـنـان افشـای  
دزدی ھای میلیاردی آقـازاده ھـا  
و مقامات ریز ودرشت حـکـومـت  
ـنـھـا   در صدر اخبار است، و ایـن ت
معیشـت مـردم اسـت کـه تـحـت  
تاثیر تحریمھا و بحـران ھـرروز آب  

 . میرود 
ـر بـھـداشـت،    ھفت  گذشته وزی
درمان و آموزش پـزشـکـی اعـالم  

تاکنـون فـقـط یـک سـوم  " کرد  
ـیـار   ارز مورد نیاز دارویی در اخـت

." این وزارتخانه قرار گرفتـه اسـت 
ـیـس   ـیـامـت ری ومحمد مـھـدی ق
ـران،  در بـار    ـیـھـوشـی ای انجمن ب
ـیـھـوشـی بـه   کـمـبـود داروھـای ب
ــد  ــیــگــوی ــرگــزاری فــارس م ــب : خ

ـیـھـوشـی کـه در دو  "  داروھای ب
ـیـت   ـف ـیـل کـی دھه گذشتـه بـه دل
پایین از فـھـرسـت دارویـی حـذف  
ــه دلــیــل   ــون ب ــود ھــم اکــن شــده ب
کمیـاب شـدن داروھـا وارد بـازار  

ــده  ـــود داروھـــای  .  اســـت   ش ـب کـــمــ
بیھوشی عوارض شدیدی متـوجـه  

کند و وضعیت را بـه    بیماران می 
ـنـھـا    ای کرده   گونه  است کـه نـه ت

ـم   ـی ـیـت خـدمـات ھسـت نگران کیف
 ." ایم   بلکه نگران جان بیماران شده 

احمد قویدل مدیرعامل سـابـق  
ـران ھـم  در   ـلـی ای ـی کانون ھمـوف
رابطه با کمـبـود داروھـای مـورد  
ــه   ــی  ب ــل ــمــاران ھــمــوفــی ــاز بــی نــی

ــت  ــا گــف ــن ــزاری ایــل : " خــبــرگ
ــمــاران    ھـم  ـی ــاری از ب ایــنـک بسـی

ـران بـه روشـھـای   ھموفیلی در ای
انـد و    درمانی قدیـمـی روی آورده 

ـریـزی از دارو    به  ناچار بعد از خـون

کنند و با این کار ھر    استفاده می 
ــزی یــک صــدمــه   ــت خــونــری ــوب ن

ـیـمـار    معینی را به مفصـل  ھـای ب
ایـن امـر در حـال  .  کنـد   وارد می 

ـر تشـدیـد شـده   ـراب حاضر چندین ب
است به طوری که عوارض آن را  
ــده مشــاھــده   ــن در چــنــد ســال آی

 ." خواھید کرد 
سـھـم  " واقعیت این اسـت کـه  
ـیـھـا  تـورم  "  ما از سیاستھای بـاالی

ـر و   لجام گسخته، گرسنگی، فـق
بیحقوقی است وتا زمانی که این  

ـیـن مـی  "  باالییھا "  سیاست را تـعـی
ـنـد    کنند،  ما که خود تولید کـن
ـریـن   ـتـدایـی ت ـم از اب ـی ثروت ھسـت
حقوق وامکـانـات یـک زنـدگـی  

اما اعتراضـات  .  انسانی محرومیم 
و مبارزه ھروز  کـارگـران و مـردم  
برای بھبود شرایط زنـدگـی نشـان  
مـیـدھـد مـا ایـن سـھـم را نـمـی  

سـھـم مـا از آنـچـه خـود  .  پذیریم 
تولید می کنیم، داشتـن زنـدگـی  
شاد ،مـرفـه وانسـانـی اسـت کـه  
برای گرفتن آن راھی بجز مبـارزه  
ــیــه   ــحــد و ســراســری عــل ای مــت
ــه داران و حــکــومــتــشــان   ســرمــای

 .نداریم 
 ٢٠١٢  دسامبر  ٣ 
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اعتراضات كارگری در 
 ساوه 

ـوق  ـ مطالبات كارگران حول   حـق
 .  ھای معوقه انجام شده است 

ـ قـدرت تـجـمـع تـوده ای در  
  ٢٤٠٠ .  اعتراضات وجـود داشـتـه 

ـر از كـارگـران كـارخـانـه ھـای   نف
پروفیل ساوه و نورد صـفـا در ایـن  

 . اعتصابات شركت كرده اند 
ـ با شروع اعتـصـاب كـارگـران  
كارخانه ھای پروفیل ساوه و نـورد  
صفا، كارگران  یک مـاه حـقـوق  
معوقه خود را از حلقوم كـارفـرمـا  

ایـن اعـتـصـاب و  .  بیرون کشیدند 
ـرای دریـافـت   اعتراضات ھـنـوز ب

 .ماه حقوق معوقه ادامه دارد ٥ 
ـ قدرت كارگران در اعتـصـاب  
و تجمعات ھفته گذشـتـه، مـیـزان  

 .  شركت تا سطح دوھزار كارگر بوده است 
 

بیكارسازی در ابعاد 
 ھزاران نفری

ـ اخراج و تعطیلی مـراكـز كـار  

و كارخانه ھا بیكارسازی در ابعاد  
ھزاران نفری را به طبقه كـارگـری  

طـبـق آمـار  .   تحمیل كـرده اسـت 
ــھــای جــمــھــوری اســالمــی   خــودی

درصـد عـبـور  ٢٥ بیكاری از مـرز  
كرده و میزان تحمیل بیـكـارسـازی  

 . به زنان بیش از ھر دوره ای است 
ــه   ــه گــذشــت ــت ـــ در یــك ھــف
ــان الــبــرز   ــكــارســازی در اســت ــی ب
ـروژه   کارخانه لطیف گستر دیبا، پ

، شـرکـت   سنندج   –راه آھن ھمدان  
گیالرانکو رشت، انـجـام گـرفـتـه  

 .است 
ـ در شرایطی كه كارخـانـه ھـا  
یكـی بـعـد از دیـگـری تـعـطـیـل  
میشوند و تعدیـل در اشـتـغـال بـه  
ركن دائمی دولـت و كـارفـرمـاھـا  
ــه   ــد ب ــل شــده اســت، امــی ــدی تــب
بازگرداندن كارگران بیكار در حـد  

ـبـه  .  صفر است  طرح شعار و مـطـال
مبارزه علیه  مشكل بیكاری، در  
ـرای   ـراضـات تـوده ای ب گرو اعـت

تامین حقوق و معاش مكـفـی در  
ـرای رسـیـدن  .  دوره بیكاری است  ب

ـبـه، ایـجـاد نـھـاد و   به این مـطـال
تشكـلـھـای كـارگـری و تـعـریـف  
ـرپـایـی   ـرای ب امكانات منـاسـب ب
ــرفــھــای اعــتــراض   تــجــمــع و ظ
كارگران بیكار، بیـش از ھـر دوره  

ـنـون  .  الزم و ضروری اسـت  ھـم اك
تعداد معینی از فعالین كـارگـری  
ــفــوف   ــجــارب كــافــی در ص ــا ت ب
ـرار گـرفـتـه انـد، چـاره   بیكاران ق
اندیشی كـردن  و ارائـه راه حـل  
ـیـكـاری، در   ـیـه ب جھت مبارزه عل
ـیـن   گرو ھمفكری و نزدیكی فـعـال

فعالیـن كـارگـری  .  كارگری است 
ـرپـایـی تـجـمـعـات   ـنـد بـا ب میتوان
كارگری،  قدرت تعرض کارگـران  
را بنمایش بگذارند و توازن قـوا را  
ـر دھـنـد  ـی ـی ـبـش تـغ . بنفع این جـن

برپایی  مجمع عمومی كـارگـران  
ـیـه   ـرا عـل بیـكـار، ابـزار و نـھـاد ب
ـــكـــارســـازی ھـــا و کســـب    ـی ــ ب
مطالبات حقوق مكفی با تـامـیـن  
ــه زنــدگــی خــانــواده ھــای   ــن ھــزی

 بیكار، میباشد  
ـر   ـیـكـاری ب ـیـه ب ـ مبـارزه عـل
ـر و فـالكـت   متن مبارزه علیه فـق

كه مشكلی جدی و بـه ھسـت و  
نیست و بقا زندگی طبقه كـارگـر  
و خانواده ھای میلیونی آنھا ربـط  
ــدا كــرده اســت، در فضــای   پــی
ـنـونـی در   سیاسی و پر التـھـاب ك
ـر را   ـق ایران  قیام توده ای علیه ف

ــداز قــرار مــیــدھــد  .. در چشــم ان
كارگران زن و مرد ھمراه باخـانـواده  
ـر ایـن   ھایشان ستون عظیم و پیگی
قیامھـا و خـیـزشـھـای تـوده ای  
خواھند بود، میلیونھـا كـارگـر در  
ـرای شـركـت و   ـنـونـی ب اوضـاع ك
سازماندھی و رادیكـال كـردن ایـن  
ـنـون بـایـد بـا   مطالبات از ھـم اك
آمادگی بیشتری برای شركت در  
این قیام ھا و خیزشھای تـوده ای  

 . حاضر و آماده شوند 
 

 ناامنی محیط كار
و باالخره ناامنی محیط كـار،  
ـتـه گـذشـتـه یـكـی از   در یك ھـف
. مشكالت طبقه كارگر بوده اسـت 

ــه مــرگ   ــه گــذشـت ـت در یــك ھــف
ـری  ٨  كارگر در گـزارشـھـای خـب

ــعــكــس شــده اســت  ــن عــوامــل  .  م
متعددی در نـا امـنـی و مـرگ  
كـارگـران در مـحـیـط كـار وجـود  

رسیدن بـه اسـتـانـداردھـای  .  دارند 
ــت   ــی در گـرو دخـال ــمـن بـاالی ای

نوشتن پروتـكـل در  .  كارگران است 
مورد  عدم استانداردھای ایـمـنـی  
محـیـط كـار و خـودداری دسـتـه  
جمعی در مـحـیـط ھـای نـاامـن  
کار، ركن اول در حـفـظ سـالمـت  

ــار اســت  ــن ك ــت و  .  در حــی دول
ـر   كارفرمایان برای سود بردن بیشـت
ـنـد كـه از امـكـانـات   حاصر نیست
ــفــظ ســالمــت   ــرای ح مــنــاســب ب
ـفـاده   جسمی و روحی كارگران است
كنند، این كارگران ھستند كه باید  
ـردازنـد و   به این مساله با جدیت بپ

 با مبارزه خود آنرا کسب کنند  
 
 
 

 در حاشیه اخبار كارگری 
 نسان نودینیان  

 

 نوامبر سومیـن  ٢٧  و  ٢٦ روزھای  
ـراسـتـارت   کنفرانس ھمبستگی لیب
ـرگـزار   ـیـا ب ـرال در شھر سیدنی اسـت

ـیـس  . شد  این کنفرانس تـوسـط ری
اتحـادیـه ھـای سـراسـری کشـور  
ــس   ـتـاح شــد و سـپ ـت ـیـا اف ـرال اسـت
ـلـف در آن   گروھھای کاری مخت
ــری در   ــل کــارگ بــر روی مســای
کشورھای گـونـاگـون جـھـان بـه  

ـنـد  ارسـالن  .  بحث و گفتگو نشسـت
ـرای  " ناظری از ھمکاران   کمپین ب

در ایـن  "  آزادی کارگـران زنـدانـی 
ـرانـس شـرکـت داشـت  او بـا  .  کنف

ــن مــیـزی اطـالعــاتـی و   گـذاشـت
ـری ایـن   پخش اطالعیه ھای خـب
کمپین و پوسترھایی از کـارگـران  
ـراض   زندانی  توانست صدای اعـت
شاھرخ زمانی و کارگران زنـدانـی  

این مـیـز اطـالعـاتـی  بـا  .  باشد 

استقبال خوبی از جـانـب شـرکـت  
ـرو شـد   کنندگان در کنفرانس روب
ـرانـس   ـف و شرکت کنندگان در کـن
با رفتن به پـای آن  قـطـعـنـامـه  

ـرای آزادی کـارگـران  "  ـیـن ب ـپ کم
ایـن  .   را  امضا میـکـردنـد "  زندان 

قطعنامه در حمایـت از کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی در   زندانـی و زنـدان

ـر حـق داشـتـن  .  ایران بـود  در آن ب
تشکل و اعتصاب، بعنوان حـقـوق  
پایه ای کارگران تاکید شده و از  
مبارزات حق طلبانـه کـارگـران و  
ــن یــک   مـردم ایــران بــرای داشــت
زندگی انسانی اعالم حمایت شـده  

این قطعنامه خواستار آزادی  .  بود 
فوری ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیاسی،  مـتـوقـف شـدن  
فشار بر روی فعالین کارگری و  
رھــبــران کــارگــری در ایــران و  

انزوای سیاسی رژیم اسـالمـی در  
ــکـوت آن در   سـطـح جـھـان و بـای
سـازمـان جـھـانــی کـار و دیـگــر  

متـن ایـن  .  مراجع جھانی شده بود 
 .قطعنامه ضمیمه است 
ـرای  " میز اطالعاتی   ـیـن ب كمپ

در ایـن  "  آزادی كـارگـران زنـدانـی 
کنفرانس بـه مـحـل بـحـث ھـای  
داغی در مورد اوضـاع سـیـاسـی  
ـبـدیـل شـده بـود و ارسـالن   ایران ت
ـتـگـو بـا شـرکـت   ناظری در گـف
کنندگان در کنفرانس آنھـا را در  
ـران   جریان فضای سیاسی امروز ای
و تالشھای رژیم برای عقب راندن  
مبارزات مردم با تـوسـل بـه ابـزار  
ــت   ــمــی اعــدام و ســرکــوب و اھ
ھمبستگی جھانی در حـمـایـت از  

 .کارگران و مردم ایران قرار میداد 
 

ــروفــون   ــک ــی ــن از م ــی ھــمــچــن
ـرانـس اطـالعـیـه مـربـوط بـه   کنف
ـیـن   ـتـه ب ـی فراخوان مشتـرک کـم
ـیـو   ـرنـات ـت المللی علیـه اعـدام و آل
ـیـسـتـی از سـازمـانـھـای   سوسـیـال

 نوامبـر  ٢٩ چپ در استرالیا برای  
علیه اعدام ھا و سرکوبـگـریـھـای  
رژیم اسالمی بـه اطـالع شـرکـت  

 .کنندگان رسید 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 شھال دانشفر 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

  
 بھرام سروش 

Bahram.Soroush@gm
ail.com 
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 حاضرین در کنفرانس لیبراستارت در سیدنی استرالیا
 قطعنامه حمایت از کارگران زندانی را امضا کردند
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 اخبار اعتراضات كارگری

 
ششمین تجمع اعتراضی كارگران نساجی 
 مازندران در مقابل نھاد ریاست جمھوری

ـر از  ٢٠٠ صبح امروز دوشنبه سیزدھم آذر،  حـدود   ـف  ن
ـنـدگـی از     ٨٠٠ کارگران کارخانه نساجی مازندران به نمای

کارگر این كارخانه برای ششمین بار طی یك سال اخیـر در  
 ماه حقوق و مطالبات مـعـوقـه  ٢٧ اعتراض به پرداخت نشدن  

و ھمچنین عدم بازگشایی این کـارخـانـه در مـقـابـل نـھـاد  
 . ریاست جمھوری تجمع کردند 

ـرق كـردنـد  ـف ـنـی  .   با ضرب و شتم كارگران را مـت ـت گـف
است، در اواخر ماه گـذشـتـه کـارگـران کـارخـانـه نسـاجـی  
مازندران، نماینده سرمایه گذار و خریدار خارجی کارخانه بـا  
اطالع برخی مسـئـوالن کشـوری و اسـتـانـی در خصـوص  
بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبـات مـعـوقـه کـارگـران  

 .توافق کرده بودند 
ـنـده کـارفـرمـای خـارجـی   به موجب ایـن تـوافـق نـمـای

  ٢  آذرمـاه  ١٠ کارخانه نساجی مازندران متعھد شده بود تا  
میلیارد تومان بابت بخشی از مطالبـات مـعـوقـه کـارگـران  

 .زمان کارخانه را بازگشایی کند   پرداخت کند و ھم 
ھمچنین به موجب این توافق دولت متعھد شده بـود تـا  

ـلـغ     ٣  تـا  ٢ در صورت عملی شدن تعھدات کارفـرمـا ، مـب
ـیـمـانـده   ـرداخـت طـلـب بـاق میلیارد تومان تسھیـالت بـابـت پ

 .کارگران فراھم کند 
: یکی از کارگران نساجی مازندران در این بـاره گـفـت 

ـنـده کـارفـرمـا ھـیـچ   از آنجا که در خصوص بدقولی نـمـای
ـبـود شـب گـذشـتـه حـدود   ـر از  ٢٠٠ کسی پاسخگو ن ـف  ن

کارگرا کارخانه به نمایندگی از ھمه ھـمـکـاران شـاغـل و  
ھای صنفی بـه تـھـران    بازنشسته خود برای پیگیری خواسته 

 .آمدند 
 

 تجمع کارگران در پیرانشھر
ـرانشـھـر  ٣٠٠   ـی  کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری در پ

که بعلت عدم دریافت مطالبات خود از شرکت بیمه تـجـمـع  
ـرق شـدنـد  ـف ـتـی مـت ـی ـروھـای امـن ـی . کرده بودند با دخالت ن

 کارگر که تحت پوشش بیمـه  ٣٠٠  آذر، حدود  ٨ چھارشنبه  
ـراض بـه عـدم دریـافـت حـقـوق   بیکاری قرار دارند، در اعـت
. بیکاری خود، در مقابل اداره بیمه پیرانشھر تجمـع نـمـودنـد 

ـیـکـاری خـود را  ٨٠ این کارگران که    روز اسـت حـقـوق ب
اند، ابتدا از سوی پرسنل بیمـه تـھـدیـد شـدنـد    دریافت نکرده 

پـس  .  که اگر محل را ترک نکنند، بازداشت خواھنـد شـد 
از اینکه قریب یک ساعت از تجـمـع ایـن افـراد گـذشـت،  
مامورین امنیتی محل را محاصره کرده و با ضرب و شتـم،  

ـنـی اسـت،  .  کارگران معترض را متفرق نمـودنـد  ـت   ٣٩٠ گـف
ـرانشـھـر حـقـوق   ـی کاگر از اداره بیمـه تـأمـیـن اجـتـمـاعـی پ

ـیـش از    بیکاری دریافت می   روز  ٨٠ کنند که این حقوق ب
 .است که پرداخت نشده است 

 
 کارگر کارخانه پروفیل ساوه و نورد ٢٤٠٠

لوله صفا در اعتراض به شش ماه حقوق 
معوقه از روز یکشنبه تا کنون در اعتصاب 

 .  به سر می برند
ـبـه    کارگر کارخانه نورد لوله صفا از صبح روز یـکـشـن

 آذر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھـای شـان دسـت  ٥ 
ـبـه   از کار کشیدند و در اقـدامـی مشـابـه از شـب یـکـشـن
ـیـز دسـت بـه   کارگران شیفت شب کارخانه پروفـیـل سـاوه ن

این دو کارخانه در شھرستان ساوه متعلق بـه  .  اعتصاب زدند 
 کارگر این کارخـانـه ھـا شـش  ٢٤٠٠ یک کارفرماست و  

بـه  .   ماه است دستـمـزدھـای خـود را دریـافـت نـکـرده انـد 
 ظـھـر  ١٢ گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ساعت  

ـروی   ـی ـیـن فـرمـانـداری، ن روز سه شنبه تعدادی از مسـئـول
انتظامی و اداره کار شھـرسـتـان سـاوه بـه مـیـان کـارگـران  
اعتصابی در کارخانه لوله صفا آمدند و به کارگران اظـھـار  
داشتند از آنجا که یـکـمـاه از دسـتـمـزد مـعـوقـه شـمـا بـه  
حسابھایتان واریز شده است می باید به اعتصاب پایان دھید  

اما کارگران بطـور مـتـحـدانـه  .  و بر سرکارھایتان باز گردید 
ـلـکـه شـش مـاه دسـتـمـزد   ای اعالم کردند ما نه یـکـمـاه ب
ـر   ـم و تـا دریـافـت ھـمـه دسـتـمـزدھـای خـود ب معوقه داری

ـیـن کـارگـران بـا  .   سرکارھایمان باز نخواھیم گشت  ھمـچـن
ـیـن اداره کـار فـریـاد زدنـد رسـتـمـی   شروع صحبت مسئـول

ـر  ]  صاحب کارخانه [  سیرتان کرده و ماشینھای آنچنـانـی زی
ـره    پایتان انداخته و  و سپس بطور یکپارچه شعار دادند جـی

ـر ایـن گـزارش  !  خوار رستمی حـیـا کـن، حـیـا کـن  ـنـا ب ب
ـبـه   کارگران اعتصابی کارخانه نورد لوله صفا روز سـه شـن
ـری از   ـرای جـلـوگـی ضمن بستن درب انبارھای کارخـانـه ب
ـیـک در مـقـابـل درب   خروج کاال، بـا روشـن کـردن السـت
ـنـھـا   کارخانه دست به تجمع زدند و مانع ورود و خروج ماشی

از سوی دیگر با آغاز اعتصاب تـوسـط  .   به کارخانه شدند 
ـفـت   کارگران شیف شب کارخانه پروفیل ساوه، کارگران شـی
ـنـد و   ـیـوسـت روز نیز بطور متحدانه ای بـه ایـن اعـتـصـاب پ

بـا  .  خواھان پرداخت فوری دستمزدھای معوقه خـود شـدنـد 
شروع اعتصاب توسط این کارگران کارفرما دستمزد خـرداد  
ماه این کارگران را به حسابشان واریز کرد و تالش نمود بـا  
ـر سـر   پرداخت یکماه از شش ماه دستمزد معوقـه، آنـان را ب

اما کـارگـران بـطـور یـکـپـارچـه ای  . کارھایشان بازگرداند 
خواھان پرداخت تمامی دسـتـمـزد مـعـوقـه خـود شـده و بـه  

ـر اسـاس ایـن گـزارش اعـتـصـاب  .   اعتصاب ادامه دادند  ب
کارگران ھر دو کارخانه پروفیـل سـاوه و نـورد لـولـه صـفـا  
ھمچنان ادامـه دارد و کـارفـرمـای ایـن دو کـارخـانـه در  
اقدامی جدید برای مقابله با اعتـصـاب کـارگـران، بـعـد از  
ـروفـیـل سـاوه اعـالم کـرد   ظھر روز سه شنبه به کارگـران پ
ـیـایـد   کارخانه تعطیل است و از فردا کسی بر سر کـارش ن
کارگران نیز اعالم کرده اند چنانچـه فـردا از ورودشـان بـه  
کارخانه ممانعت بعمل آید در مقابل فرمانداری شـھـرسـتـان  

 . ساوه دست به تجمع اعتراضی خواھند زد 

اعتراض کارکنان ورزشگاه آزادی به عدم 
 ماه حقوق شان٣پرداخت

آذر،کارکنان خدماتی ورزشگاه آزادی بـه عـلـت عـدم  ٨ 
برپایه این گزارش، حـدود  .  پرداخت حقوق خود معترض شدند 

 نیروی شرکتی که در ورزشگـاه آزادی خـدمـاتـی از  ١٥٠ 
قبیل آمادگی چمن ورزشگاه، مھیا کردن شرایط ورزشـگـاه  

 مـاه خـود  ٣ را بر عھده دارند نسبت به عدم پرداخت حقـوق  
ـم .  معترض ھستند  ـی ھـای    برخی از آنھا پس از پایان دیـدار ت

ـرض بـودنـد و   استقالل و فوالد نسبت به این مـوضـوع مـعـت
 مـاه ھـم  ٢  ماه آنھا پرداخت نشـده و  ٣ عنوان کردند حقوق  

ما خواستاریم که صدایمـان  .  نصف و نیمه پرداخت شده است 
. به گوش مسئوالن برسد تا به این موضوع رسیدگی کـنـد 

ـیـش تـوپ جـمـع   این موضوع در حالی است که چنـدی پ
ھای ورزشگاه آزادی نسبت به عدم پرداخت حقـوق خـود    کن 

 .معترض بودند 
 

یک ھفته از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه 
 ھای پروفیل ساوه و نورد لوله صفا گذشت

ـران  امـروز یـازدھـم آذر مـاه  :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
 کارگر کارخانه ھای پروفیل ساوه و نـورد  ٢٤٠٠ اعتصاب  

ایـن  .  لوله صفا ھفتـمـیـن روز خـود را پشـت سـر گـذاشـت 
ــرداخــت شــش مــاه از   ــه عــدم پ ــراض ب ــت کــارگــران در اع
دستمزدھای خود از روز پنجم آذر دسـت بـه اعـتـصـاب زده  

در دومین روز اعتصاب این کارگران کـارفـرمـا فـقـط  .  اند 
یکماه از دستمزدھای معوقه آنان را به حسابشان واریز کـرد  

 ماه دیگر از دستمزد معوقه آنـھـا خـودداری  ٥ و از پرداخت  
نمود به ھمین دلیل کارگران ھر دو کارخانه پروفیل سـاوه و  

در  .  نورد لوله صفا تا امروز به اعتصاب خود ادامه داده انـد 
 کـارگـر کـارخـانـه صـفـا کـه  ١٢٠٠ طول روزھای گذشته  

بدنبال آغاز اعتصاب در مـقـابـل درب کـارخـانـه دسـت بـه  
تجمع زده بـودنـد بـا درخـواسـت فـرمـانـدار سـاوه و دیـگـر  
مسئولین این شھر به تجمع خود در مقابل کـارخـانـه پـایـان  

از سـوی دیـگـر  .  دادند اما دست از اعتـصـاب نـکـشـیـدنـد 
ـرای بـه شـکـسـت کشـانـدن   کارفرمای این دو کارخـانـه ب
ـروفـیـل سـاوه در ھـمـان روز اول   اعتصـاب کـارگـران در پ
اعتصاب به آنـان اعـالم کـرد کـارخـانـه تـعـطـیـل اسـت و  
کارگران نیز اعالم کردند چـنـانـچـه کـارفـرمـا آنـان را بـه  
کارخانه راه ندھد دست به تجمع در مقابل فرمانداری شـھـر  

بنا بر آخرین گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه  .  ساوه خواھند زد 
آزاد کارگران ایران، امروز تعدادی از کارگران پروفیـل سـاوه  
در میدان شھرداری این شھر دست بـه تـجـمـع زدنـد امـا از  
ـیـن   آنجا که تا ساعت یـازده صـبـح ھـیـچـیـک از مسـئـول
کارخانه و یا مسئولین دولتی شھر ساوه توجھی بـه تـجـمـع  
اعتراضی این کارگران در میـدان شـھـرداری نـکـردنـد آنـان  

ـبـال  .  تجمع خود را به مقابل فرمانداری ساوه کشـانـدنـد  بـدن
این تجمع مسئولین فرمانداری با حضور در میان کـارگـران  
به آنان وعده دادند روز دوشنبه رستـمـی صـفـا کـارفـرمـای  
کارخانه ھای پروفیل ساوه و نـورد لـولـه صـفـا را احضـار  
خواھند کرد تا در مورد خواستھای کـارگـران تصـمـیـمـات  
الزم اتخاذ شود که بدنبال این وعده کارگران به تجمع خـود  

 .در مقابل فرمانداری ساوه پایان دادند 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

ھفت ماه حقوق " تخت سلیمان"کارکنان 
 دریافت نکرده اند

ـقـل از مـنـابـع  ٣٠ به گزارش   نوامبـر مـوکـریـان و بـه ن
محلی، چھل نفر از کـارگـران وکـارشـنـاسـان بـخـش ھـای  
ـیـمـان   مرمت،پژوھش وراھنمای مجموعه جھانی تـخـت سـل
ـتـظـر دریـافـت حـقـوق ودسـتـمـزدھـای   تکاب ماه ھاست من
معوقه خود ھستند اما تاکنون موفق به در یافـت آن نشـده  

ـراث جـھـانـی تـخـت  .  اند   یکی از کارکنان مجمـوعـه مـی
ـنـکـه  : سلیمان تکاب در این زمینه اظھـار نـمـود  بـا وجـود ای

ـبـار بـه بـخـش ھـای   ساالنه بیش از یک میلیارد ریال اعـت
ـیـسـت   مختلف این مجموعه تخصیص می یابد اما معلوم ن
ـرداخـت   ـیـل از پ مسووالن این محوطه باستـانـی بـه چـه دل
حقوق کارکنان وکارگران ایـن مـجـمـوعـه خـودداری مـی  

در پیگیری ھایی که کارکنان در  : وی تاکید کرد  .  کنند 
ـلـی   خصوص دریافت حقوق معوقه خودانجام داده انـد مسـائ
ـران   ـیـن مـدی ھمچون  وجود اخـتـالف وعـدم ھـمـاھـنـگـی ب
مجموعه تخت سلیمان ومسووالن سازمان میراث فرھـنـگـی  
وگردشگری آذربایجان غربی در خصوص اعتبارات پرداخـت  

 .حقوق کارکنان مطرح شده است 
ــی   ــت شــغـل ـراز نـگــرانـی از وضــعـی ایـن کــارگـر بـا اب

ھیچ یک از مسـووالن  : ومعیشتی خانواده خود  می گوید 
ذیربط  به مشکالت معیشتی کارکنان توجھی نمی کننـد  
وھر روز وعده ای می دھند که عملـی نـمـی شـود و مـا  
ـرای   ھمچنان در انتظار تصمیم وتدبیر مسووالن مـجـمـوعـه ب

ـم  ـی مـجـمـوعـه آثـار  . رفع مشکالت مالی وصنفی خود ھسـت
ـری شـمـال شـرقـی  ٤٢ باستانی تخت سلیمان در   ـلـومـت  کـی

 .شھرستان تکاب درجنوب استان آذربایجان غربی قرار دارد 
 

 کارگر کارخانه ٦٠٠عدم پرداخت مطالبات
 ١٣٨٤تولید الیاف و اسفنج شیروان ازسال

ـیـاف  ١٠ به گزارش   ـیـدی ال آذرمھر، بزرگترین واحـد تـول
شرق کشور یعنی کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان کـه  

 تاسیس شده بود و سالیان دراز تـحـت عـنـوان  ١٣٤٣ از سال  
ـیـت مـی  ـیـش در  ١٠ کـرد، از    الیاف خراسـان فـعـال  سـال پ

ـیـز سـازمـان   سراشیبی سقوط افتاد و پـس از چـنـد سـال ن
در  .  خصوصی سازی این کارخانه را ورشکسته اعالم کـرد 

 کارگر این کارخانه درخواست دریـافـت  ٦٠٠ آن زمان حدود  
ـیـز بـه   مطالبات خود از این کارخانه را کردند و کارخـانـه ن

 .علت ورشکستگی از پرداخت معوقات این افراد عاجز بود 
سھامدارن خصوصی این کارخانه منتظر مانـدنـد تـا بـا  
لطایف الحیل مطالبات کارگران و بدھی افرد تسویـه شـود،  

ھای مشھد و دو مـوتـور    مطالباتی که حتی فروش آپارتمان 
ھا را تسویه کند و سـرانـجـام    ژنراتور کارخانه نیز نتوانست آن 

نیز دادگستری حکم فروش لوازم و تجھیزات کارخانه را بـا  
بعدھا در روند پرداخـت  .  ھدف تسویه بدھی افراد صادر کرد 

ـیـش آمـد و   بدھی کارکنان ایـن کـارخـانـه مشـکـالتـی پ
ـقـی کـه   پرداخت بدھی برخی افراد به تعویـق افـتـاد، تـعـوی
ـنـی   ـلـف مـب تاکنون ادامه داشته و با وجود وعده ھای مخت
بر تسویه این بدھی ھا، در عمل اتفاق چندانـی روی نـداده  

ـقـاد دارنـد کـه  .  است  برخی از کارشناسـان ھـمـچـنـان اعـت

ورشکسته شدن این واحد تولیدی، اقدامی ھدفمند بـود، بـه  
پـس از  ( این صورت که مالکین خصـوصـی ایـن کـارخـانـه 

از ھمان اول ھدفشان تغییر کاربری ایـن  ) خصوصی شدن آن 
 ھکتاری و ساخت و سازھای سودآور در آن بـود؛  ١٤ زمین  

چرا که زمین در محدوده شھری قرار داشت و روز بـه روز  
نیز با استان شدن خراسان شمالی و مرکـز شـھـرسـتـان شـدن  

 شد      شیروان بر قیمت آن افزوده می 
  
 

 کاھش حقوق کارکنان آب منطقه تھران
نزدیک به سه ماه است که  شـرکـت اقـدام بـه کسـر  
حقوق کارمندان و کارگران به خصوص مدت معـیـن ھـا و  

ـیـن  .  شرکتی ھا می کند    ٢٠٠  تـا  ١٨٠ در واقع ھر بار ب
ـلـف   ھزار تومان بنا به دالیل مختلف و شـکـل ھـای مـخـت
ـتـصـادی و تـورم و   کسر می شود که با این وضـعـیـت اق
ـرار   گرانی ھا واقعا پرسنل این شرکت مھـم را در بـحـران ق

ـنـده  .  داده است  تازه خبرھایی ھـم ھسـت کـه مـاه ھـای آی
 .بیشتر از این ھا کسر خواھد شد 

 
 ١٥٠٠عدم پرداخت دستمزد ارزی بیش از 

 کارگر دریایی
ھا پیشنھاد شده است تـا    بعد از اعتراض کارگران، به آن 

 ریال دریـافـت  ٢٢٥٠٠ حقوق خود را به ریال و با نرخ دالری  
کنند که باز ھم کارگران درخواست مذکور را قبول نـکـرده  
و بر خواسته  به حق خود مبنی بر دریافت دسـتـمـزدشـان بـه  

ـیـش از  .  دالر مصر ھستند  این گزارش حاکیست،دستـمـزد ب
ـرانـی جـمـھـوری     کارگر دریایی شرکت ١٥٠٠  ـی ھای کشـت

اسالمی، شرکت ملی نفتکش و شرکت کیش راه آبی کـه  
ـرداخـت نشـده   ـنـد پ باید حقوق خود را به دالر دریـافـت کـن

ـرای دریـافـت    ھنگامی که پرسنل ایـن شـرکـت .  است  ھـا ب
ـتـه مـی   کنند به آن   حقوق خود مراجعه می  شـود کـه    ھا گـف

چون دالر نداریم حقوق شما را به ریال و مطابق نرخ بـانـک  
ـرداخـت مـی )   ریـال ١٢٥٠٠ ھر دالر  (مرکزی   ـم امـا    پ ـی کـن

ـراض   پرسنل از دریافت آن سر باز زده و به این مـوضـوع اعـت
ھا پیشـنـھـاد شـده    بعد از اعتراض کارگران، به آن . کنند   می 

 ریـال  ٢٢٥٠٠ است تا حقوق خود را به ریال و با نرخ دالری  
دریافت کنند که باز ھم کـارگـران درخـواسـت مـذکـور را  
ـر دریـافـت   ـنـی ب قبول نکرده و بر خواسته  به حـق خـود مـب

 .دستمزدشان به دالر مصر ھستند 
 

تاخیر دو ماھه در پرداخت حقوق تعدادی 
 از كارگران طبس

ـر ١١ ایلنا بتاریخ  مـاھـه حـقـوق  ٢ آذرطی گزارشـی ازتـاخـی
کارگران خاک نسوز و تصفیه خانه آب در منـطـقـه طـبـس  

بنا بھمین گزارش،كارگران معدن جو و نگین طـبـس  .  خبرداد 
 .اند   نیز حقوق مھر وآبان ماه را نگرفته 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 !درصد٢٥بیكاری تا مرز 

 نسـبـت  ٩٠ دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در سـال  
 درصد در زنان نرخ بیکاری افـزایـش داشـتـه  ٥ ،  ٨٥ به سال  

ـرضـا  . است، نرخ مرکز آمار را غیرمنطقـی اعـالم کـرد  ـی عـل
ـنـکـه   محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنـا بـا اشـاره بـه ای

 سـال گـذشـتـه بـا  ٥ بسیاری از پروژه ھای دولت در طـی  
مشکل و چالش جدی در زمینه بـودجـه مـواجـه شـده انـد  

ـیـکـاری درطـی  :  گفت   سـال گـذشـتـه  ٥ نه تنھا مشکل ب
کاھش پیدا نکرد، بلکه مجموع بیکاران نیز بیش از مـقـدار  

دولـت  .   پیش بینی اعالم شده از کارشناسا ن افزایش یافت 
ـتـی  :  به ارائه داده ھای صحیح نمی پردازد، اظھار داشـت  وق

درصـد اسـت، دولـت  ٢٥  سال باالی  ٢٥  تا  ١٥ آمار بیکاران  
مـركـز  .   درصد بیکاری عامه اشـاره مـی كـنـد ١١ تنھا به  

ـیـز طـی یـك سـال   آمار حتی میزان واقعی اشتغال زنان را ن
ـنـد  ـتـه  .  گذشته به صـورت واقـعـی اعـالم نـمـی ك بـه گـف

 سـال  ٧ محجوب، با بیان این كه طرح ھای دولت در طـی  
ـیـان داشـت  دولـت  :  گذشته با موفقیت به اتمام نرسیده اند، ب

 سال گذشته نه تنھا در طرح ھای اشـتـغـال زایـی  ٧ درطی  
ـلـكـه در طـرح   ـبـوده ب ھمچون بنگاه ھای زود بازده موفق ن

 ماندگار نیز تا كنون ناموفق بوده است 
 

 کارگر کارخانه لطیف ٢٦٤بیکار شدن 
   گستر در استان البرز

ـرو  :  مدیرعامل شرکت لطیف گستر دیبا گفت  ـی تعدیل ن
ـرای مسـئـوالن اھـمـیـت نـدارد  ـرز ب ـب . کارخانه در اسـتـان ال

 نفر نیرو در گـذشـتـه ھـم  ٣٣٠ کارخانه لطیف گستر دیبا با  
ـر ادامـه کـار مـی ٦٦ اکنون تنھا با   ـف دھـد و در شـرف     ن
ـیـان  .  تعطیلی است  سعید احمدی در گفتگو بـا مـھـر، بـا ب

ام تـعـطـیـل خـواھـد شـد،    اینکه طی دو ماه دیگر کارخـانـه 
  ٣٣٠ در گذشته تعداد کارگران این کارخانـه  :  اظھار داشت 

ـر  ٦٦  نفری ھم اکنون به  ٢٦٤ نفر بوده است که با تعدیل   ـف  ن
ام ولی ھـیـچ    رسیده است عجیب است که تعدیل نیرو داشته 

 اید   کس نگفته چرا اینقدر تعدیل نیرو داشته 
  

 – کارگر پروژه راه آھن ھمدان ٣٢اخراج 
  سنندج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
ـنـدج بـه نـام    – پروژه راه آھن ھمدان  ٢ کارگری، قطعه    سـن

 نفر کـارگـر اسـت کـه  ١٠٠ قرارگاه خاتم سیدالشھدا دارای  
  ٦ صبح الی  ٧ (  ساعت کار  ١٢ این کارگران روزانه بیش از  

شوند و مجبور بـه انـجـام اضـافـه    را متحمل می )  بعدازظھر 
 سـاعـت  ١٢٠ کاری اجباری ھستند؛ در صـورتـی کـه از  

ـنـھـا حـقـوق    سـاعـت از آن را  ٣٠ اضافه کاری ماھانه ت
  ٢٢ کارفرمای این پروژه از روز دوشنبـه  .  کنند   دریافت می 

ـر اھـل  ١٥  نفر اھل سنندج،  ١١ آبان، کارگران بومی که   ـف  ن
. باشند را اخـراج کـرده اسـت    نفر اھل قروه می ٧ دھگالن و  

گفتنی است که کارفرما چندی پیش کارگران بـومـی را  
 ماه مرخصی بدون حقوق اجـبـاری فـرسـتـاده بـود کـه  ٢ به  

ـراض کـارگــران را در بــر داشــت  آنـان بـه اداره  کــار  .  اعـت
شھرستان دھگالن مراجعـه کـردنـد؛ امـا ایـن اداره بـه آنـان  

ـروژه یـکـی از ارگـان  ھـای    اعالم کرد که چون پیمانکار پ
 .مھم دولتی است، کاری از اداره  کار ساخته نیست 

 
 درصد کارگران شھرک ٥٠بیکاری بیش از 

 صنعتی پرند
 ھزار کـارگـر کـه  ٧٠٠٠ آذراقتصادایرانی،از  ٧ به گزارش 
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ـرنـد کـار مـی کـردنـد،   سال گذشته در شھرک صنعتی پ
ــھــا   ــن ــن  .  کــارگــر بــاقــی مــانــده انــد ٣٨٨٠ ت ــراســاس ای ب

گزارش،برخی مدیران صنعتی این شھرک صنعتـی اظـھـار  
ـیـت مـی  ٢٠ داشتند تنھا با    درصد توان واقعی خـود فـعـال

براساس گفته یکی از کارخانه داران ایـن شـھـرک  .  کنند 
 درصد کـارگـران  ٧٠  تا  ٥٠ صنعتی، واحدھای صنعتی بین  

ـیـز  .  خود را تعدیل کرده اند  مدیریک کـارخـانـه فـوالدی ن
 روز در اتاق ارزی و بـانـک  ٩٠ اعالم کرد ثبت سفارش او  
ـیـد  .  مرکزی معطل مانده است  ـر یـک کـارخـانـه تـول مـدی

کننده لنت ترمز ھم خبر داد بیش از دو ماه ثبت سفـارش او  
ایـن درحـالـی اسـت کـه  .  در اتاق ارزی معطل مانده اسـت 

ـر   معاون وزیرصنعت پیش از ایـن اعـالم کـرده بـود حـداکـث
ـبـت سـفـارش   ظرف دو ھفته ارز به تولیدکننـدگـانـی کـه ث

 .کرده اند، پرداخت می شود 
 

كارگران ھلی فلکس در آستانه بازنشستگی 
 بیکار شدند

ـران   «ھلی فلکس »آذر؛ جمعی از کارگران کارخانه  ٧  ای
نسبت به انحالل این كارخانه و مـمـانـعـت از ورود كـارگـران  

نماینده کارگـران کـارخـانـه  .  توسط كارفرما، اعتراض كردند 
ــت  ـراض گـف ــاره دالیـل ایـن اعـت ـران درب : ھـلـی فـلـکـس ای

ـران در یـک اقـدام   کارفرمای کارخانه ھـلـی فـلـکـس ای
ی انحالل کارخانه را در سردر نـگـھـبـانـی    ناگھانی اطالعیه 

چسبانده و با معرفی فردی به عنوان مدیر تسـویـه حسـاب  
 کارگر رسمی این کـارخـانـه کـه در  ١٢ کارگران، از ورود  

شرف بازنشستگی ھستند ممانعت به عمل آورده و از آنـان  
ـنـد  ایـن  .  خواسته است برای تسویه حسـاب خـود اقـدام کـن
گـفـت،    کارگر که به نمایندگی از سایر کارگران سخن می 

 کارگر رسمی ایـن کـارخـانـه  ١٢ چھار نفر از  :  اضافه کرد 
ـقـی تـا یـکـسـال   سه ماه دیگر بازنشسته خواھند شد و مـاب
آینده در شرف بازنشسته شدن قرار دارند که متاسفانه با ایـن  
ـم   اقدام کارفرما برای بازنشستگی نیز دچار مشکل خـواھـی

ـنـده  :  او ادامه داد . شد  با وجود اینکه این کارخانه تولید کـن
ھای خرطومی آب است و در تھیه مواد اولیه پـی وی    لوله 

ـیـن    سی که از پتروشیمی بندر امام تامین می  شود و ھمچن
شـود    فروش محصوالت خود  مشكلی ندارد، اما گفته مـی 

ھای معوقه بانکی و زیانده بودن تولید باعـث انـحـالل    بدھی 
 .این کارخانه شده است 

 
کارگراخراجی سازمان ٤٥٠٠بالتکلیفی 

 ھای ایران  راه توسعه
ـقـل از یـکـی از کـارگـران   ـن بنا به گزارشات منتشره ب

ھای ایران،تقریبا دوسـال اسـت     راه   اخراج شده ، سازمان توسعه 
ـقـه خـود را اخـراج و شـروع بـه جـذب   که کارگران با سـاب
ـروھـای   نیروھای جدید کرده است و این درحالی است که نی
ـرایشـان در   اخراج شده با داشتن سوابق کاری باال حق بیمه ب
ـرداخـت نشـده اسـت  . طول مدت خدمت از سوی سـازمـان پ

ـران     راه   یکی از کارگران اخراج شده سازمان توسـعـه  ھـای ای
ـم امـا ھـنـوز     سال است که اخـراج شـده ٢ به مدت  : گفت  ای

تـعـداد  :  این کارگر اظـھـار کـرد .  مطالباتمان را نگرفته ایم 
  ١٨  سال گذشته با داشتن بیـش از  ٢  کارگر  ٥٠٠ ھزار و  ٤ 

این کارگر تـاکـیـد  .   سال سابقه کار از سازمان اخراج شدند 
ـر تـعـاون کـار و  : کرد  با وجود پیگیری ھای مستمر با وزی

ـیـف   رفاه اجتماعی و وزیر راه و شھرسازی ھمچنـان بـالتـکـل
 .ایم   ھستیم و ھیچ کدام از مطالباتمان را دریافت نکرده 

 
  کارگر شرکت گیالرانکو رشت٩اخراج 

به گزارش رسیده، شرکت دارو سازی گیـالرانـکـو واقـع  
  به بھانه کمـبـود  ٩١/٨/٢٧ در شھر صنعتی رشت در تاریخ  

ـنـدی اقـدام بـه اخـراج   ـر از  ٩ مواد اولیه و اقالم بسته ب ـف  ن
ـیـه  ٣ .  کارگران کرد  ـق ـر از کـارگـران اخـراجـی زن و ب ـف  ن

ـرای  .  کارگران مرد می باشند  ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
 ١٣٩١  آذر  ٦ -کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
پیوستن كارگران بیكار بخش صنعت به صف 

 كارگران ساختمانی
ـفـی  " به گفته رئیـس تشـکـل فـرمـایشـی   انـجـمـن صـن

با تعطیلی واحدھای صنعتـی  "  کارگران ساختمانی مازندران 
ـیـونـدنـد  . كارگران بیكار به صف كارگران ساختمانـی مـی پ

 درصـدی  ١٠٠  الـی  ٢٠ این در حالی است که با افزایش  
قیمت مصالح ساختمانی منجر بـه آن شـده کـه سـاخـت و  
ـرش   سازھا متوقف و بیکاری کارگـران سـاخـتـمـانـی گسـت

 .یابد 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 احضار مجدد شھناز سگوند

ـران،  شـھـنـاز سـگـونـد  ٧   آذر؛ اتحادیه آزاد کارگران ای
ھمسر علی نجاتی عضو ھیئت مدیره سندیکای کـارگـران  

ـپـه بـه دادگـاه احضـار شـد  ـیـش  ١٠ .  نیشکر ھفت ت  روز پ
ـرای وی   احضاریه ایی از طرف دادگاه شھـرسـتـان دزفـول ب

 آذر ماه خود را بـه  ٢٥ اند در روز    صادر شده و از او خواسته 
 مـعـرفـی نـمـایـد  ٢ دادگاه انقالب شھرستان دزفول شعبه ی 

شاکی این پرونده پلیس اطالعات و امنیت شھرستان شـوش  
 .است 
 

 نامه رضا شھابی به  قوه قضائیه
 ریاست محترم قوه قضائیه 

 با سالم و احترام 
قریب یک سال است از وخامت وضع جسـمـانـی ام بـه  

ـبـل در  .  خصوص در ناحیه گردن مـی گـذرد  یـک سـال ق
 مـاه بـازداشـت در سـلـول  ١٩ ھمین روزھا بود که پـس از  

، از نـاحـیـه  ٢٠٩ انفرادی غیر قانونی در بازداشگاه آزاردھنده  
گردن به دلیل فشارھای وارده در ھـنـگـام بـازجـویـی دچـار  
ـری ھـای خـانـواده و   ـیـگـی درد شدید شدم و تنھا پـس از پ
فعالین کارگری و اعتصاب غذا بود که مسـئـوالن وزارت  

ـنـد عـمـومـی    صـادر  ٣٥٠ اطالعات مجوز انتقال مرا بـه ب
اما در حالیکه از شدت درد قادر به حـرکـت کـردن  . کردند 

 .نبودم، اعزام مرا به بیمارستان منوط به شروطی کردند 
ـبـل از عـمـل طـوری بـود کـه   وضعیت جسمانـی ام ق
پزشک قانونی با مشاھده وضعیت جسمی ام در بـھـداری  
: زندان اوین و مطالعه نـظـر پـزشـک مـعـتـمـد اعـالم کـرد 

ـیـد  چـون مـی  .  وضعیت شما حاد است و باید جـراحـی کـن

دانستم احتمال بازگشت به زندان پس از عمل وجود دارد، بـا  
آن مخالفت می کردم تا اینکه پزشک قـانـونـی وعـده داد  

اکـنـون  .  که با مرخصی پس از عمل موافـقـت مـی کـنـد 
ـیـاز و  ٣ حدود    ماه است که بعد از عمل جراحی با وجـود ن

تائید پزشکی مبنی بر ضرورت استراحت در منزل به جـای  
رفتن به مرخصی استعالجی قانونی و استفاده از مـرخصـی  
که در مورد ھمه زندانیان مشابه رایج است، به خاطر فشـار  

ـنـجـا  .   منتقل شـدم ٣٥٠ وزارت اطالعات دوباره به بند   در ای
ـیـت   ـف به دلیل تغذیه ناسالم و نبود مواد غذایی کافی و کـی
ـیـجـه مشـکـالت   ـت بسیار بد غذا و ازدحام جـمـعـیـت و در ن
استراحت و خواب نه تنھا بیماری و آثار عـمـل جـراحـی در  
ـر   من رو به بھبودی نگذاشته بلکه بیم آن می رود که بر اث
ـبـه   ـن بی توجھی مقامات مسئول ھرچه پزشکان رشته انـد پ

 .شود 
ھمه این ھا در حالی است که بنابر تـوصـیـه مـکـتـوب  

 مـاه  ٢ پزشک و جراح معالج به دادسـتـانـی بـایـد حـداقـل  
برای استراحت به منزل منتقل شده و بـه صـورت مـداوم و  
ـراپـی شـوم تـا انـدک   ـیـزیـوت حرفه ای در خارج از زندان ف

 .اندک به وضعیت عادی خود برگردم 
مسئوالن قوه قضائیه به توصیه پزشک عمل نکرده انـد  
و این باعث شده است تا به خونریزی پی در پی از نـاحـیـه  
بینی، سر، سرشانه ھا، بـازوی دسـت چـپ و درد شـدیـد  

در نتیجه عالیم بعد از عمل جراحی یعنـی  .  کمر دچار شوم 
احساس درد شدید در سر و چشم ھـا، بـی حـس شـدن درد  

ـر از دوران عـمـل  ( مداوم در بـازوی چـپ   ھـرچـنـد کـمـت
، بی حس شدن انگشت کوچک و دست چـپ و  ) جراحی 

ـر شـده و ھـر  .  مواردی دیگر شوم  از طرفی درد کمر بیـشـت
دوپایم با مشکل مواجه شده و ھمه روزه خواب مـی رود و  
روز به روز سست تر می شوند، به طوری که بدون مـاسـاژ  
دادن و کمک ھم اتاقی ھا امکان بلند شـدن از زمـیـن را  

ـرای دادن مـرخصـی  .  ندارم  متاسفانه وعده ھای مسئـوالن ب
ـیـمـارسـتـان   تاکنون عملی نشده است و حتی در اعـزام بـه ب
ـیـان   سستی می شود که این نشان از بی اھمیتی جان زنـدان
سیاسی برای دادستان و سایر مقامات دارد، در حـالـی کـه  
ـیـان   اینگونه سستی ھا و بی مباالتی ھا باعث مرگ زندان

 .در بازداشگاه ھا شده و می شود 
ـیـان سـیـاسـی کـه در   اگر به ھشدارھای دلسوزانه زندان
قالب بیانیه، اطالعیه و نامه ھایی به مسئولین زنـدان ارائـه  
می شد، توجه می کردند، چه بسا امکـان داشـت جـلـوی  
ـر،   چنین اتفاقاتی را گرفت، به طور مثال آقایان ھدی صـاب
ـیـان گـمـنـام دیـگـر   محسن دکمه چی و بسیـاری از زنـدان

 ساعتی را در  ٢٠ ھمچون ستار بھشتی که بر حسب اتفاق  
 گذراند، قربانیان این بی مباالتی ھا و بی توجھی ھـا  ٣٥٠ 

ھستند و این وضعیـت نـامـنـاسـب جسـمـانـی و روحـی بـا  
واقـعـا  .  نداشتن امکان تلفن کردن به خانواده ھمراه شده است 

دیدن درد زندانیانی که از شھرستان به تھران منتقـل شـده و  
ماه ھاست از تلفن کردن محروم اند، و در نھایت مشـکـالت  
بسر می برند، آنھم در حالیکه خانواده بضاعت و توان آمـدن  
ـرای   به تھران را ندارند، امکان تـحـمـل نـامـالیـمـت ھـا را ب

ـیـد  .  کسانی چون من کمتر می کند  به این ھا اضافه کـن
ـتـا مـگـر   کیفیت بسیار پایین غذایی زندان اوین را که حقیق
از سر اجبار گرسنگی، قابل خوردن نیست و اغـلـب روزھـا،  

ـیـد  .  زندانیان غذای زندان را نمی خورند  گوشت قرمز و سـف
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روز به روز کمتر مـی شـود و دیـگـر اصـال وجـود نـدارد،  
سھمیه ماست به یک روز در ھفته کاھش یافته و اسـاسـا  
ـیـان داده نشـده در   ھیچ نوع میـوه و سـبـزی ای بـه زنـدان
حالیکه به دلیل قصور عمومی بنیان اقصادی خـانـواده ھـا  
ویران شده است، شماری از کاالھا در زندان آن ھم با قیـمـت  
ـر   ـت باالتر از قیمت فروش در خارج از زندان و با کیفیـت نـازل
ـنـد،   به زندانیانی که دارای مشکـالت مـالـی فـراوان ھسـت

 .فروخته می شود 
تعداد قابل توجھی از زندانیان، گرفتار مشکالت شـدیـد  

ھـر اتـاق  ( تراکم بیش از حد زندانیان در اتاق ھـا  .  مالی اند 
سرانه فضایـی زنـدان  )   نفر ٢٠  متر مریعی حداقل  ٢٦ تقریبا  

را به شدت کاھش داده و بوی بد فاضالب و کـھـنـه بـودن  
تاسیسات و کوچک بودن فضای ھواخوری تحمل شـرایـط  

مستعمل بودن تـاسـیـسـات  . زندان را بسیار دشوار کرده است 
باعث قطع برق در شب ھا و روزھای بـارانـی و سـرد شـدن  
ــژه آب گـرم در حـمــام و سـرویـس ھــای   آب حـمـام بـه وی
بھداشتی باعث بروز مشکالتی از جمـلـه سـرمـا خـوردگـی  
زندانیان می شود و گویی در و دیوار و ھـمـه جـای زنـدان  

ـنـی  .  انسان را روحا و جسما شکنجه می دھد  مالقات کابی
ـر مـواجـه شـده  مـالقـات  .  ھر ھفته با محدودیت ھای بیـشـت

ـیـن نـامـه زنـدان ھـا ھـر مـاه   حضوری خالف نص صریح آئ
یکبار داده نمی شود و در مورد آزادی مشروط و مرخصـی  

 .که حق ھر زندانی است، وضع به مراتب بدتر است 
آنھا که از عدالت و مـھـر ورزی و رفـاه و آسـایـش و  
آزادی و آوردن پول نفت به سر سفره مردم حـرف مـی زدنـد،  
ـره در طـول   توسط افراد مرتبط با آنھا مانند گروه آریا و غی
مدت حکومتشان دست به اختالس و غارت اموال مردم زده  
یا پول بیت المال را میلیارد میلیارد تومان باالکشیده اند یـا  
از عوامل سال ھا سرکوب بوده اند، در زندان ھم به ریـاسـت  
و زندگی اشرافـی خـود ادامـه مـی دھـنـد و ھـر روز بـا  

ـیـه و  .  خانواده ھایشان تماس تلفنی دارند  از رئیس قوه قضـائ
ـنـد   قضات و مسئوالن مرتبط به زندانیان سیاسی مـی گـوی

ـم  ـی ای کـاش اخـتـالس و دزدی کـرده  .  ما کاره ای نیست
راسـتـی  .  بودید تا می توانستیم حکم کمتری به شما بدھیم 

این چه عدالتی است که در آن سنگ ھا را بسـتـه انـد و  
سگ ھا را رھا کرده اند؟ کدام وجدان بیدار می تواند آرام  
باشد در حالیکه ھر روز چندین میلیارد تومـان از سـرمـایـه  
ھای مورد نیاز متخصصان و اساتید دانشگاه و کـارمـنـدان  
و کارگران و مھندسان به دلیل واھی و پرونـده سـازی ھـدر  

ـتـی اسـت کـه در آن راھـزنـان و  .  می رود  این چـه عـدال
گردنکشان و ویژه خواران دیروز و امروز از ھـمـه امـکـانـات  
بھره مند اند اما اقلیتی نجیـب صـرفـا بـه خـاطـر دفـاع از  
ـری   ـراب حقوق مشروع قانونی و آزادی و آزادی خـواھـی و ب

 .طلبی از ھمه چیز محرومند 
دفاع بنده از حقوق عده ای کارگر مظلوم و زحمـتـکـش  
و مورد تھدید واقع شده در شرکت واحد اتوبوسرانـی تـھـران،  
کدام قسمت امنیت ملی را به خطر انداخته است؟ مگر نـه  
این است که ھمین صدا و سیما ھر روز تصاویر میلیـون ھـا  
کارگر و شھروند اعتصابی و اعتراضی اروپا را با افـتـخـار  
ـفـاوت   نشان داده، از آنھا تجلیل می کند، آیا آنھـا بـا مـا ت
دارند؟ چه شده است که ھمان عمل در یک نقطه ای ایـن  
ارض جرم و در نقطه ای دیگر افتخار محسوب مـی شـود؟  
آیا این مصداق معیارھای دوگانه حقوق بشری نیـسـت کـه  

ھر روز دیگران را بدان متھم می کنیـم؟ چـرا خـانـواده ای  
 دقیقه ای کابینی آنـھـم در  ٢٠ باید به خاطر یک مالقات  

ھفته یکبار، مدام آزار و اذیت شده و مورد ھـتـاکـی و بـی  
احترامی قرار گیرند؟ چرا مسئوالن زندان و دادسـتـانـی بـه  
ـنـد؟   خواسته ھای خانواده ھای زندانیان بی توجھی می کن
آیا ویران کردن بنیان اقتصادی و مالی و شغلی ما کـافـی  
نبوده است؟ با کدام معیار انسانی تیشه بـه ریشـه خـانـواده  
ھایمان می زنید؟ جرم آنھـا چـیـسـت؟ چـرا مـی خـواھـیـد  
ـیـد کـه بـازدارنـگـی را بـه   ـقـدر اذیـت کـن خانواده ھا را آن

 چاردیواری خانه ھا بکشانید؟ 
مدتھاست درخواست اعزام به دندانپـزشـکـی و پـزشـک  
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را داشـتـه ام امـا  

چرا زندانیان سیاسی را مـجـبـور  .  پاسخی دریافت نکرده ام 
به پوشیدن لباس مجرمان با آن وضع مسخره کرده اید؟ چـرا  
ـنـد   دادستان تھران و رئیس جدید زندان اوین شمشیر را برای ب

ـیـان کـدام  ٣٥٠  ـر از ایـن زنـدان  از رو بسته اند؟ بی گنـاه ت
 زندانیان ھستند؟ 

چرا حقوق شھروندی، حقوق اسـاسـی و حـقـوق مـا بـه  
عنوان زندانی در محیط زندان آشکارا زیر پا گذاشـتـه مـی  
ـیـان و   شود؟ آیا ایـن چـیـزی جـز مـرگ تـدریـجـی زنـدان
فرسودگی فیزیکی و ذھنی آنھاست؟ ما به زندان محـکـوم  
شده ایم آنھم به ناردست اما به این ھمـه رنـج و مـحـدودیـت  

و اما زندانیان را به جان ھم انـداخـتـن  .  که محکوم نشده ایم 
چه چیزی جز شکنجه نرم اسـت؟ تـاکـی بـایـد بـه خـاطـر  
مالحظات رسانه ای در مقابل مطالبات انسانی خود کـوتـاه  

 قانون اساسی جـدا  ٥٦ بیاییم؟ مگر قویه قضائیه طبق اصل  
  ٥٧ از قوای دیگر نیست؟ مگر قویه قضائیـه طـبـق اصـل  

ـیـسـت؟ پـس چـرا   قانون اساسی مستقل از قـوای دیـگـر ن
وزارت اطالعات یک دفتر فضولـی در داخـل زنـدان اویـن  

ـیـه  ٣٥٠ بند    که متعلق به سازمان زندان ھـا و قـویـه قضـائ
است دایر کرده است؟ آیا این اقتدار آن وزارت، ضعف قـویـه  
قضائیه را نشان نمی دھد؟ مگر جز این است که ما را بـا  
اتـھــام ھــای واھــی و پــرونـده ســازی و بـازجــویــی ھــای  
غیرقانونی به سـال ھـا زنـدان مـحـکـوم کـرده و بـه زنـدان  
ـنـد   فرستاده اند؟ پس دایر شدن این دفتر فضولی در داخـل ب

 سیاسی به چه معناست؟ 
من به عنوان یک کارگر شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی  
تھران و عضو سندیکای کارگران شـرکـت واحـد از ھـمـان  
ـیـمـه تـامـیـن   اولین روز دستگیری با قطع حقوق و مزایا و ب
اجتماعی توسـط مسـئـوالن شـرکـت واحـد کـه ظـاھـرا بـا  

در  .  درخواست وزارت اطالعات بـوده اسـت مـواجـه شـده ام 
خـانـواده  .  حالیکه ھیچ منبع درآمد دیگری نداشته و نـدارم 

ـرنـد و تـوان   ام در سخت ترین شرایط اقتصادی به سر می ب
تھیه پول پیش خانه و اجاره منزل و ھزینه ھـای سـرسـام آور  

 .افسارگسیخته زندگی را ندارند 
ـراض   ـیـن مـواردی اعـت من نسبت به موارد فوق و چـن

ـم و ھـم  .  دارم  جرم من دفـاع از حـقـوق خـودم و ھـمـکـاران
طبقاتی ھایم بوده و ھست و خواستار رسـیـدگـی مسـئـوالن  

 .باوجدان به این وضعیت ھستم 
ـفـاق و حـادثـه   اگر به خاطر بی توجھی ھای بـعـدی ات
ای برای من و کسان دیـگـری چـون مـن در زنـدان روی  
دھد، مسئولیت آن با قویه قضائیه و سـازمـان زنـدان ھـا و  

 .البته در راس آن مسئولین بلند پایه کشور خواھد بود 

 رضا شھابی 
 ١٣٩١  آذر  ٦  اوین  ٣٥٠ زندان اوین بند  

عضو ھیات مدیره سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  
 اتوبوسرانی 

 
 تشكلھای كارگری

 
استعفای یکی دیگر از کارگران شرکت سقز 

 )ون(سازی کردستان 
در ادامه ی سیاست ھای ضد کارگری شـرکـت سـقـز  

ــان،   ــن زارعــی »سـازی کــردسـت ــگــر از  «حسـی ــکــی دی ، ی
ـراض بـه اعـمـال   کارگران با سابقه ی این شرکت، در اعـت
اضافه کاری اجباری، استعفای خود را تحـویـل کـارفـرمـا  
داد؛ چرا که به کارگران ابالغ شده بود که اگر کـارگـری  
از انجام اضافه کاری اجباری خودداری کند، باید استـعـفـا  

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  .  بدھد 
 ١٣٩١  آذر  ٦ -ھای کارگری 

 
در باره صحبتھای رئیس کانون شوراھای 

 اسالمی تھران
میلیونھا کـارگـر در سـراسـر کشـور خـواھـان افـزایـش  

 )شریف ساعد پناه (فوری دستمزدھا ھستند  
ـیـسـت کـه وضـعـیـت   امروز دیگر بر کسـی پـوشـیـده ن
ـر،   ـق فالکت بار معیشتی کارگران و دستمزدھای زیر خط ف
میلیونھا خانواده کارگری  را در مـرز  مـرگ و نـابـودی  

با این حال و در این میان کسانی در مـقـام  .  قرار داده است 
نماینده ھای کارگری که اساسا ربطی به کارگران نـدارنـد  
ـرای   ـبـصـره راه را ب تالش میکنند با ھزار و یک دلیل و ت
ـنـد   ـنـد تـا مـان تثبیت وضعیت فالکت بار کنونی ھموار کن
ـنـان نـه   ھمیشه تضمین کننده منافع اربابان خـود بـاشـنـد ای
تنھا سنگینی این شرایط  فالکت بار را از دوش کـارگـران  

درصدد منجمـد  ...  برنمی دارند بلکه با سنگ اندازی ھا و 
ـر از  .  کردن دستمزدھا در سال آینده نیز ھستند  کارگران بـھـت

ـقـه کـارگـر، آنـان را مـی   خود این حـامـیـان کـذایـی طـب
حنای اینان ھیچگاه در مـیـان کـارگـران رنـگـی  .  شناسند 

نداشته است و نیک میدانند که ادعا و گفتگـوھـای آنـان   
ـرای سـر   در رسانه ھا تنھا برای رفع تکلیف و بدتر از آن ب

یکی از نمونه ھای چنیـن اشـخـاص  . دواندن کارگران است 
و نھادھای دست ساز کارگری، کانون شوراھای اسـالمـی  

ـیـگـی اسـت  ایشـان در  .  تھران و رئیس آن آقای اولیا علی ب
مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا کـه در روزنـامـه کـار و  

 در مـورد افـزایـش دسـتـمـزدھـا بـه  ٢/٩/٩١ کارگر مورخه  
ـیـن دسـتـمـزدھـا  :  چاپ رسیده است میگوید  موضوع  تـعـی

یکی از مباحث مھم اقتصادی وتاثیر گذار در کشور اسـت  
ـیـن مـی شـود  :  و در ادامـه مـیـافـزایـد   مـزدی کـه تـعـی

جوابگوی نیازھای ضروری خانوارھـای کـارگـری بـا ایـن   
ـم  .  افزایش تورم نیست  ـی باید واقع بینانه به موضوع نگاه کـن

و در این شرایط، تحریم و کمبود مواد اولیه و کاھش تولیـد  
به قـول شـمـا  .  را در تعیین دستمزد مد نظر قرار دھیم ... و  

ـم  ـیـن بـاشـی امـا واقـعـیـت  .  جناب آقای علی بیگی واقـع ب
کجاست که این چنین با اما و اگـر از افـزایـش دسـتـمـزد  
کارگران صحبت میکنید و نوبت که به تعییـن دسـتـمـزد و  
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ـم و   معیشت کارگران میرسد یاد کمبود مواد اولیه و تـحـری
آیا برای حـفـظ و تـداوم  سـودھـای  .  کاھش تولید میافتید 

میلیاردی صاحبان سرمایه ھم کسی در این مـمـلـکـت یـاد  
ـیـد مـیـافـتـد  مـا  .  تحریم و کمبود مواد اولیه و کـاھـش تـول

ـلـغ   ـنـا مـب ـی ـق  ھـزار  ٣٩٠ کارگران میدانیم که از نظر شما ی
ـراضـات  .  تومان برای حق کارگر زیاد است  ـم اعـت ـن ما میدای

ھر روزه کارگری برای افزایش دستمزدھا، برای حـقـوقـھـای  
معوقه، برای قراردادھای سفید امضا در نزد شما و تشـکـل  

ـم کـه  .  دست ساز متبوعتان جایی ندارد  ـی ـیـک مـیـدان ما ن
آمار فرزندان ترک تحصیل کرده خانـواده ھـای کـارگـری،  
بی سرپناھی خیابان خوابھا که تماما از طبقه ما ھستند تـا  
ـیـه در مـیـان خـانـواده ھـای   افزایش سرسام آور فـروش کـل
کارگری و نبود ایمنی در محیط کار و از دست رفتـن نـان  
آوران خانواده ھای کارگری ذره ای مسئله شـمـا و کـانـون  
عالی شوراھای اسالمی نیست و گرنه در ایام نـزدیـک بـه  
فصل تعیین دستمزدھا یـاد تـحـریـمـھـا و کـمـبـودھـا نـمـی  

ما ھیچ منـع و  : وی در این گفتگو ادامه میدھد  . افتادید 
ـم و  سـپـس   محدویتی برای تغییر دوبـاره دسـتـمـزدھـا نـداری

ـتـصـادی  %  ٧٠ میگوید   جامعه در وضعیت معیشتـی و اق
بغرنج و نامطلوبی قرار دارند و بـه لـحـاظ افـزایـش تـورم در  
فشار و تنگنا ھستند و در پاسخ به سرویس خبری در مـورد  
اینکه  آیا امکان تغییر دوباره دستمزدھا با توجه بـه شـرایـط  

تـا بـه  :   تورمی جامعه وجود دارد یا خیـر؟ جـواب مـیـدھـد 
امروز ھیچ پیشنھاد مکتوبی ھـم از سـوی تشـکـل ھـای  

جالـب ایـن  .  کارگری یا کارفرمایی به ما ارائه نشده است  
ـرای   ـتـی ب جاست که برای آقـایـان ھـیـچ مـنـع و مـحـدودی

من و میلیونھا کارگر نیز در  .  افزایش دستمزدھا وجود ندارد 
این مملکت میدانیم که برای افـزایـش دسـتـمـزد کـارگـران  
ـر اسـاس   ھیچ منع قانونی وجود ندارد و دستمزد کارگـران ب
ـنـه یـک   قانون می باید با توجه به تورم موجود و سبد ھـزی
خانوار چھار نفره تعیین شود اما مشکل اینـجـاسـت ھـر جـا  
که منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه ایجاب کند قـانـون  
ـیـگـی نـه   به راحتی زیر پا گذاشته میشود و آقای عـلـی ب
تنھا به این مسئله اشاره ای ندارد بلکه خود در مقام حافـظ  
ـیـن دسـتـمـزدھـا   منافع کارفرمایان قرار میگیرد و برای تـعـی
خیلی جلوتر از کارفرمایان مسئله تحریم و کمبـودھـا را بـه  
پیش میکشد تا از ھم اکنون کارگران را راضی به انـجـمـاد  
دستمزدھا کند و در این راه در روز روشـن و مـقـابـل چشـم  
ـیـز   ـراکـنـی ن افکار عمومی و میلیونھا کـارگـر بـه دروغ پ
ـرای   ـیـشـنـھـاد ب متوسل میشود و با اشـاره بـه عـدم ارائـه پ
افزایش دستمزدھا از سوی تشکـلـھـای دسـت سـاز رسـمـی  
ھمچون کانون عالی شوراھای اسالمی تالش مـیـکـنـد تـا  
چنین القا کند که کارگـران خـواھـان افـزایـش دسـتـمـزدھـا  

ایشان برای حفاظت از منافع کارفرمایان بـایـد ھـم  .  نیستند 
تشکلھای دست ساز رسمی را به میان بکشد چرا کـه ایـن  
ـبـات خـواسـت   تشکلھا ربطی به کارگران ندارند اما برای اث
میلیونھا کارگر برای افزایش دستمـزدھـا مـن ایشـان را بـه  

ـتـصـاد  –آرشیو روزنامه ھای کار و کـارگـر   ـیـای اق  –دن
روزنامه جمـھـوری اسـالمـی و یـا  -آفتاب یزد    -تھران امروز 

دفتر ریاست جمھوری یا نه به کمسیون کـارگـری مـجـلـس  
که در سطح و ابعاد گسترده ای در این رسانه ھـا انـعـکـاس  
ـرت دارد   یافت ارجاع مـیـدھـم تـا اگـر ذره ای چشـم بصـی

ـیـونـھـا  :  آقای علی بیگی باید بداند .  چشمشان باز شود  ـل می
ـر سـطـح   ـراب کارگرخواھان افزایش دستـمـزدھـا تـا چـنـدیـن ب
کنونی آن ھستند این را ده ھـزار کـارگـر در خـرداد مـاه و  
سپس ده ھزار کارگر دیگر از سـراسـر کشـور در مـھـر مـاه  
ـنـا اگـر   ـی ـق اعالم کردند و باز ھم اعـالم خـواھـنـد کـرد و ی
توجھی به آن نشود کارگران با فریادھایشان چشـمـان آقـای  
ـیـن دسـتـمـزدھـا را بـاز   بیگی و سایر دست انـدرکـاران تـعـی

 .خواھند کرد 
ـره اتـحـادیـه آزاد    -شریف ساعد پنـاه  ـئـت مـدی عضـو ھـی

 کارگران ایران  
 

اطالعیه اتحاد بین المللی در رابطه با 
فاجعه آتش سوزی کارخانه تولید پوشاک 

 در بنگالدش
کوره ھـای  :  ٢٠١٣ ارمغان سرمایه داری در آستانه سال  

  ٢٤ بنا به گزارش ھای منتشر شده، شنبه شـب  !  آدم سوزی 
ـیـد    نوامبر، بر اثر آتش  سوزی مھیبی در یک کـارخـانـه تـول

ـر  ١١٢ پوشاک در شھر داکا، پایتخت بنگالدش، حداقل   ـف  ن
ـنـد آتـش سـوزی  .  کشته و تعداد زیادی مجروح شدند  ھـمـان

ھای دیگر در مراکز کار، از جمله فاجعه آتـش سـوزی در  
یک کارخانه پـوشـاک در شـھـر کـراچـی پـاکسـتـان در  
ـیـش از سـیـصـد   سپتامبر گذشته که منجر به کشته شدن ب
کارگر شد، از نظر سرمایه داران و مقامات دولتـی ایـن بـار  
ـیـسـت و   نیز  ھنوز علت اصلی این آتش سوزی مشـخـص ن
مقامات دولتی، دستور تحقیق و پیدا کـردن مـقـصـریـن ایـن  

 کـارگـر  ١١٢ به ھـمـیـن سـادگـی  .  آتش سوزی را داده اند 
بنگالدشی در کوره آدم سـوزی سـودجـویـی سـرمـایـه مـی  
ـیـق   سوزند و جزغاله میشوند و مقامات دولتی نیز قـول تـحـق

ـیـاپـی ایـن  .  پیرامون علت این حادثه را می دھند  با تکرار پ
فجایع انسانی، گویا در اتش سوختن  دستجمعـی کـارگـران  
ـبـدیـل   دارد به بخشی از اخبار روزانه و معمولی رسانه ھـا ت

ـیـازمـنـد  .   می شود  پی بردن به دالیل این آتش سوزی ھـا ن
یک بازرس کارگـری مـی تـوانـد بـا  .  دانش زیادی نیست 

بازدید معمولی از این نوع  کارخـانـه ھـا، دھـھـا مـورد، از  
جمله به قول مدیر عملیات آتش نشانی، نبودن درب خـروجـی  
در یک ساختمان ھفت طبقه را به عـنـوان یـکـی از  ایـن  
دالیل، در کنار دھھا مورد از عدم رعـایـت شـرایـط ایـمـنـی  

اما پرسش اصلی این است که چرا کسـی  .  کار، تایید کند 
ـری   در قبال این حوادث مسئولیت نمی پذیرد و برای پیشگـی
از وقوع چنین فجایع انسانی اقدام نمی کند؟ واقـعـیـت ایـن  
است که تا زمانی که عدم رعایت عامدانه شرایط ایـمـنـی  
کار در مراکز تولید که منجر به مـجـروح شـدن و مـرگ  
کارگر می شود، جرم جنایی شناخته نشود، سـرمـایـه داران  
ـنـی   با حرص سودجویی سیراب ناشدنی، ھزینـه تـامـیـن امـی

تا ھنگامی که شرکت ھای تـجـاری  .  کار را نمی پردازند 
بزرگ و فروشگاھای زنجیره ای که بخش  قابل مـالحـظـه  

ای  از سود آنان از  راه صرفه جویی در ھزینه ایمـنـی کـار  
ـراضـات   و استثمار کار فوق ارزان تامین میشود، مـورد اعـت
ـم   ـرنـد، و در خـالء تـحـری ـرار نـگـی ـیـانـی ق ـن ھمه جانبه و ب
کاالھای آنھا، این شرکتھا بدون دغدغه به کسـب مـافـوق  

بـدون مـجـبـور کـردن کـارفـرمـایـان  .  سود ادامه خواھند داد 
محلی و مشتری ھای اصـلـی ایـن کـارخـانـه ھـا یـعـنـی  
فروشگاھھای زنجیره ای در قلب کشورھای سرمـایـه داری  
ـر   به رعایت شرایط ایمنی کار ، تراژدی ھای انسـانـی نـظـی
آتش سوزی در کـارخـانـه پـوشـاک در حـومـه داکـا، در  

ـلـی  .  کارخانه ھای دیگر نیز تکرار خواھد شد  اتحاد بین المل
با اندوه فراوان، جان باختن کارگران در ایـن اتـش سـوزی را  
ـقـه کـارگـر   به بازماندگان و خـانـواده ھـای آنـان و بـه طـب
بنگالدش تسلیت می گوید و ھمراه با آنان خواھان مـجـازات  

ـرای  .  عاملین این فاجعه است  ـلـی، مـبـارزه ب اتحاد بین الـمـل
تامین شرایط ایمنی کار و  جرم جنایی شناخته شدن تخلـف  
از آن را یک از عرصه ھای مھم مبارزه جھـانـی کـارگـران  
ـرای   علیه نظام ضد انسانـی سـرمـایـه داری مـی دانـد و ب

اتحـاد  .  برسمیت شناسی آن در ھمه کشورھا تالش می کند 
ـران   ـر  ٢٥ بین المللی در حـمـایـت از کـارگـران در ای  نـوامـب

 ٢٠١٢ 
 

 نا امنی محیط كار
 

 زخمی در انفجار کارخانه ٣  کشته و ٢
 رنگ

ـروھـای امـدادی  ٥:٣٥ حریق ساعت   ـی  عصر امـروز بـه ن
ـم امـدادی   ـی گزارش شد که دو تیم از منطقه شھریار و دو ت

بـه عـلـت شـدت حـریـق  .  نیز از تھران به محل اعـزام شـدنـد 
 کـارگـر  ٥ کارخانه رنگ در اندیشه شھریار ریزش داشته و  

 نفر فـوت  ٢  نفر مصدوم و  ٣ این کارخانه زیر آوار ماندند که  
 .جستجو برای یافتن افراد بیشتر ادامه دارد . اند   شده 

 
دو کارگر جوان فریمانی امروز بر اثرگاز 

 .گرفتگی جان باختند
ـراحـت در  ٣٢  و  ٢٠  آذر؛ دو کارگر  ٧     ساله ھنگام است

اتاقک کارگری در شھر سفید سنگ از زغال نیم سـوخـتـه  
برای گرم کردن خود استفاده کرده بودند که بر اثر استنـشـاق  

 .مونوکسید کربن جان باختند 
 

 ساله درسیرجان٤٥جان باختن کارگر
ـنـی بـه  ٤٥  آذر، کارگر  ٧  ـی  ساله به نام نـورمـحـمـد مـب

ھنگام بارش شدید باران بـا دوچـرخـه بـه مـحـل کـار خـود  
. رفت بر اثر برخود با خـودروھـای عـبـوری جـان بـاخـت   می 

ـلـوار    جسد این کارگر با روشن شدن ھوا در البه  الی سیالب ب
 .الدین اسدآبادی نمایان شده است   سید جمال 

 
 مرگ یک کارگر بر اثر حادثه

کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـبـه   -ھای کارگری     ٧/٩/٩١ به گزارش رسیده، روزسـه شـن
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 سـالـه در حسـن آبـاد  ٥٣ کار گری به نام ابراھیـم مـرادپـور 
ـبـی از  ) حومه سنندج (  ـل در حین کار به دلیل سکـتـه ی ق

وی مـتـاھـل و  .  دیوار سقوط کرده و متاسفانه جـان بـاخـت 
نامبرده در مـیـان غـم و انـدوه فـراوان  .   فرزند بود ٤ دارای  

مردم حسن آباد در زادگاھش روستای گـرمـاش بـه خـاک  
ـیـت بـه خـانـواده و  . سپرده شد  کمیته ھماھنگی ضمن تسـل

ـراری اسـتـانـداردھـای   ـرق دوستان ابراھیم مرادپـور، خـواھـان ب
ـروز ایـن   ایمنی در محیط ھای کاری برای جلوگیری از ب

 .گونه حوادث ناگوار می باشد 
 

مرگ کارگر جوان در حادثه سقوط از 
 ارتفاع

به گزارش خراسان،جوانی ھنگام کـار در سـاخـتـمـانـی  
نیمه ساز به داخل چالـه آسـانسـور سـقـوط کـرد و پـس از  
انتقال به بیمارستان امدادی مشـھـد جـان خـود را از دسـت  

 .داد 
 

 جان باختن دو کولبر در مرز سردشت
ی جـاری دو    ی ھفته   شنبه   آذرک ردپا، روز سه ٩ به گزارش 

ی مرزی شھـرسـتـان سـردشـت    تن از کولبران ک رد در منطقه 
ـران، جـان خـود را از   با شلیک مستقیم مأموران نظامی ای

ـم آذرمـاه در  .  دست دادند  ـت این گزارش حاکیـسـت، روز ھـف
از توابع بخش مـرکـزی سـردشـت دو  "  دوله "حوالی روستای  

ـروھـای نـظـامـی   ـی ـم ن ـی ـق ـرانـدازی مسـت کولبر ک رد ھدف تی
ـردنـد  یـکـی از  .  حکومت اسالمی ایران واقع شده و جان سـپ

ـلـه چ مـان " جان باختگان به نام   ش از    ره   فـرزنـد رسـول "  عبـدال
بـاشـد و ھـویـت فـرد    سردشت مـی "  سپیداره " اھالی روستای  

 .دیگر که از ساکنین شھرستان اشنویه بوده، نامعلوم است 
 

دستگیری گسترده کولبران ک رد در مناطق 
 مرزی

بر در مـنـاطـق مـرز    قاچاقچیان کوله :  خبرگزاری فارس 
ـروھـای    نشین غرب کشور با اقدام ضربتی و بـی  ـی ـقـه ن سـاب

ـتـظـامـی مـبـارزه بـا  .  انتظامی دستگیر شدنـد  ـروھـای ان ـی ن
ـتـی چـنـد سـاعـتـه   قاچاق کاال و ارز، در یک اقدام ضـرب

ـر    تمامی کوله  بران در مناطق مرزی غرب کشور را دستـگـی
ـرا  مـیـزان قـاچــاق  .  کـردنـد  ایـن در حـالـی اسـت کـه اخـی

بری در این مناطق به علـت نـامـعـلـوم بـودن    کاالھای کوله 
ھا برای از سرگیری تجارت چمدانی و بیـکـار    سرنوشت مرز 

 نسـبـت بـه دو، سـه    شدن شمار زیادی از فعاالن این بخش، 
 .ماه گذشته افزایش نسبی داشته است 

بنا بر این گزارش، تمامی مرزھای ایـن شـھـرسـتـان بـه  
 روی تاجران چمدانی بسته است 

 
 عدم امنیت شغلی

 
ھا تحت تاثیر  امنیت شغلی كارگران قصابی

 قیمت باالی گوشت
آذرایلنا،باال رفتن قیمت گوشت مـنـجـر بـه  ٨  به گزارش 

این كاھش، درآمد فـروشـنـدگـان  .  كاھش فروش آن شده است 
ـرای   گوشت را كاھش داده و به تبع آن نیز، كارگرانـی كـه ب

رئیس اتـحـادیـه  . آنھا كار می كنند به مشكل بر می خورند 

ـیـمـت بـاالی گـوشـت را   فروشندگان گوشت گوسفندی، ق
عـلـی اصـغـر  .  ھـا دانسـت   عامل مشكالت كارگران قصابی 

قاعدتا ھر زمان كه درآمد فـعـاالن  :  ملكی در این باره گفت 
صنف گوشت فروشی بیشتر باشد، وضعیت كـارگـران آنـھـا  

ھا تـحـت    نیز بھتر است اما در شرایط فعلی كارگران قصابی 
ـیـمـت گـوشـت  :  وی ادامه داد .  فشار قرار دارند  باال رفتن ق

ایـن كـاھـش، درآمـد  .  منجر به كاھش فروش آن شـده اسـت 
ـیـت   فروشندگان گوشت را كاھش داده و به تبع آن نیـز، امـن
ـنـد تـھـدیـد   ـن ـرای آنـھـا كـار مـی ك شغلی كارگرانی كه ب

ـیـمـت گـوشـت از  .  شود   می  ملكی با اشـاره بـه افـزایـش ق
ـیـمـت  :  ابتدای سال جاری اظھار داشت  در ابتدای امسـال، ق
 ھـزار تـومـان  ١٤  الـی  ١٣ ھر كیلو گوشت گوسفندی بین  

لـذا  .  ھزار تومان رسـیـده اسـت ١٩  تا  ١٨ بود كه ھم اكنون به  
ـلـویـی   ـی  ھـزار  ٤ می بینیم كه گوشت در بھترین حـالـت، ك

ــمــت داشــتــه اســت  ــومــان افــزایــش قــی ــحــادیــه  .  ت ــس ات ــی رئ
فروشندگان گوشت گوسفنـدی در پـایـان یـكـی از دالیـل  
افزایش قیمت گوشت گوسفندی را خروج غیر قـانـونـی دام  

 .از كشور دانست 
 

 قرار داد موقت
 

 اخراج یك میلیون كارگر قراردادی
ـیـمـانـی سـراسـر   ـراردادی و پ رئیس اتحادیه کارگـران ق
ـتـدای   ـراردادی از اب کشور از اخراج یک میلیون کارگـر ق
ـر داد  . سال جاری تاکنون در واحدھای تولیدی کشـور خـب

وگو با خبرنگـار راه دانشـجـو تـعـداد    فتحالله بیات در گفت 
 میلیون نفر در سراسر کشـور اعـالم  ٨ کارگران قراردادی را  

بیات با انتقاد از سیاست سازمان تامین اجتماعـی در  .  کرد 
ـیـمـه   خصوص عدم ارائه آمار تعداد مراجعین برای دریافت ب

سازمان تامین اجـتـمـاعـی بـه مـنـظـور  :  بیکاری یادآور شد 
ـقـی را از تـعـداد   ـی کاھش بحران جامعه کارگری آمـار دق

وی بـا  . کند   مراجعین برای دریافت بیمه بیکاری ارائه نمی 
ـر  :  اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز تصریح کرد  نوسـانـات اخـی

نرخ ارز باعث شده تا موازنه دخل و خرج زندگـی کـارگـران  
ـرخ ارز و  .  شدت برھم بخورد   به  در نتیجه تشدید نـوسـانـات ن

کاھش ارزش پول ملی زندگی کارگران دچار مشکل شـده  
تـوانـد بـا    است بطوری که دیگر ھیچ نیروی انسـانـی نـمـی 

ـنـه  ھـای    اضافه کاری و یـا داشـتـن کـار دوم و سـوم ھـزی
ھـای    در سـال .  ابتدایی یک زندگی ساده را تـامـیـن کـنـد 

ـران اخـتـالف   متوالی ھمواره میان درآمد و ھزینه مـزد بـگـی
ـیـش بـا آغـاز رونـد   وجود داشته است، از حدود یک سال پ
ـر افـزوده شـده  ـقـه مـزدبـگـی     صعودی بھای ارز فشار بر طـب

 .است 
 

 معلمان
 

 نفر از اعضای انجمن صنفی ١١محكومیت 
 معلمان كردستان
ـرونـده    -خبرگزاری ھرانا   آخرین جلـسـه رسـیـدگـی بـه پ

ـبـه   ـلـمـان کـردسـتـان امـروز شـن اعضای انجمن صنفـی مـع
ـقـالب  ٩/٣٠  ساعت  ١١/٩/٩١   صبح در شعبه  اول دادگـاه ان

ـیـا  .  سنندج برگزار گردید      طی این جلسه آقایان رامین زنـدن
     کمال فکوریـان     علی قریشی     پیمان نودینیان    بھا ملکی  

 مـحـمـد     پرویز نـاصـحـی     عزت نصرتی    مصطفی سربازان  
 ھیوا احمدی و رضا وکیلی حضور داشتنـد    صدیق صادقی  

ـیـق بـه مـدت   ـل که ھرکدام به چھار ماه حبس تعزیری و تع
ـقـالب  .  دو سال محکـوم شـدنـد  شـایـان ذکـراسـت دادگـاه ان

ـیـه نـظـام اعـالم کـرده   سنندج اتھام این فعالین را تبلیـغ عـل
 .است 

 
 پرستاران

 
  پرستار٧٠٠مھاجرت ساالنه افزون بر 

اکـنـون مـردم    دبیر کل خانه پرستار، با اعالم اینـکـه ھـم 
علت مھجور بودن پرستاران از دریـافـت حـداقـل خـدمـات    به 

توجھی وزارت بـھـداشـت    بی :  پرستاری محروم ھستند، گفت 
نشینی آنان شـده    ودرمان به این قشر موجب مھاجرت یا خانه 

ـیـن  .  است  یکی از مشکالت موجود، اجـرایـی نـکـردن قـوان
پـزشـکـی    مربوطه از سوی وزارت بھداشت، درمان و آمـوزش 

تا زمانی که نگاه مسئوالن وزارت بھـداشـت، درمـان  .  است 
پزشکی به حوزه پرستاری به ھمـیـن مـنـوال بـاشـد،    وآموزش 

نباید انتظار بھبود شرایط  وارائه خدمات مناسب به بیمـاران  
ـنـکـه ھـم   شریفی .  را داشته باشیم  اکـنـون    مقدم با تأکید بر ای

ـلـف اقـدام بـه مـھـاجـرت بـه    پرستاران به شـکـل  ھـای مـخـت
بـه عـلـت تـعـدد  :  کند، تصریح کرد   کشورھای خارجی می 

ـقـی از مـیـزان    ھای خروج از کشور نـمـی   راه  ـی تـوان آمـار دق
ـررسـی   انـجـام    مھاجرت پرستاران اعالم کرد، اما بر اسـاس ب

ـرسـتـار بـه کشـورھـای دیـگـر  ٧٠٠ شده ساالنه افزون بر    پ
 . کنند   مھاجرت می 

 
 اخبار بین المللی

 
اعتراض ھزاران نفر به سیاست  -ایرلند 

 دولت ریاضت کشی
ـر  ٢٤ ھا روز یکشنبه    به گزارش خبر گذاری    ٥ (  نـوامـب

ـرنـامـه دولـت  )  آذر  بیش از ده ھزار ایرلندی در اعتراض بـه ب
ـیـن،    برای اجرای سیاست ریاضتی جدید، به خیابان  ـل ھای دوب

ـر  . پایتخت ایرلند آمدند  تظاھرات کنندگان اعالم کـردنـد، زی
. بار برنامه سیاست ریاضتی جـدیـد دولـت نـخـواھـنـد رفـت 

 دسامبر، ششمین بودجـه ریـاضـتـی  ٥ دولت ایرلند قرار است  
ـنـه ٣.٥ خود را شامل   ھـای عـمـومـی     میلیارد کاھـش ھـزی

ـیـات، اعـالن کــنـد  ــن    ســازمـان .  وافـزایـش مــال ــدگـان ای دھـن
ـیـامـی بـه   ـراضـات پ راھپیمایی پیشتر گفته بودنـد،ایـن اعـت
ـتـخـاب نشـده   دولت است تا بداند برای فقیر کـردن مـردم ان

مردم این وضعیـت  : " گوید   از فعاالن معترض می   یکی . است 
ـم و    ما آن را بـه چـالـش مـی .  را تحمل نخواھند کرد  کشـی

. " اجازه نخواھیم داد تا ریاضت ملت ما را به فقر بکـشـانـد 
اتخاذ سیاست ریاضتی در ایرلند تا کنون موجب شده اسـت  

 درصـد  ١٥ ھا به طـور مـتـوسـط حـدود    تا دستمزد ایرلندی 
این درحالی است که میزان بیـکـاری در ایـن  .  کاھش یابد 
 . درصد رسیده است ١٤.٨ کشور به  
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اعتصاب معلمان برای افزایش  -اسلووکی 
 دستمزد

)  آذر ٦ (  نوامبر  ٢٦ به گزارش خبر گزاریھا روز دوشنبه  
ـرای    در پی بزرگ  ترین اعتصاب آموزگاران در اسـلـواکـی ب

 درصدی حقوق خود، تعـداد زیـادی از مـدارس  ١٠ افزایش  
به دنبال اعتـصـاب آمـوزگـاران  . این کشور تعطیل شده است 

ـتـخـت   در شھرھای بزرگ اسلواکی از جمله براتیسالوا، پـای
ـتـسـه و بـانسـکـا   این کشور و ھمچنیـن شـھـرھـای کـوشـی

  ٨ بیستریتسا در اعتراض بـه دسـتـمـزدھـای فـعـلـی خـود،  
 درصد مدارس دوره مـتـوسـطـه  ٧٠ درصد مدارس ابتدایی و  

ھا حاکی از این است که بعضـی از    گزارش .  اند   تعطیل شده 
ـم  .  ھا نیز تعطیل ھستند   ھا و دانشگاه   مھدکودک  ھزاران معل

ـنـد   در تظاھراتی در براتیسالوا، پالکاردھایی در دسـت داشـت
ھزینه بیشتر برای آمـوزش و  : " که روی آنھا نوشته شده بود 

معلمان اسلواک بعـد  "   پرورش، آینده بھتر برای کودکان ما 
ـرای   از این دست به اعتصاب زدند که دولـت ایـن کشـور ب

. ھای عمـومـی خـود را کـاھـش داد   کسری بودجه، ھزینه 
ـیـشـنـھـاد داد کـه حـقـوق   دولت اسلواکی ھفته گـذشـتـه پ

ھـای     درصد افزایش پیـدا کـنـد امـا اتـحـادیـه ٥ آموزگاران  
  ١٠ معلمان این پیشنھاد را رد کـرده و خـواسـتـار افـزایـش  

درصدی حقوق ھـمـه افـراد مشـغـول در بـخـش آمـوزش و  
مـا  : " ای اعالم کردند   اتحادیه معلمان در بیانیه .  پرورش شد 

ـرای آمـوزش و   خواستار افزایش وجوه اختصاص داده شـده ب
 درصـد  ٦  درصد تولید نـاخـالـص مـلـی بـه  ٣.٢ پرورش از  

این میانگین رقمی است که در کشورھای توسـعـه  . ھستیم 
یافته اتحادیه اروپا به آموزش و پرورش اختصاص داده شـده  

 ."است 
اعتصاب کارگران نفت در اعتراض -ونزوئال 

 به عدم دریافت دستمزد
ـیـورسـال کـارگـران    چـاه  ٣٠ به گزارش روزنامه ال یـون

ـراض بـه   ـیـا در غـرب ونـزوئـال در اعـت نفتی در ایـالـت زول
طـبـق اعـالم  .  پرداخت نشدن حقوق دست به اعتصاب زده اند 

این روزنامه کارگـران اعـالم کـرده انـد پـس از مـذاکـرات  
ـیـه سـال جـاری، حـدود   ـیـون  ٢٩ قراردادی در ماه ژوئ ـل  مـی

ـیـون و  ٦ معادل  ( بولیوار   ـل از حـقـوق  )   ھـزار دالر ٧٥٠  مـی
شـرکـت آمـریـکـایـی  .  معوقه خود را دریـافـت نـکـرده انـد 

ھالیبرتون، شرکت ونزوئالیی پتروسما و شـرکـت مـالـزیـایـی  
سکومی اعالم کرده اند با توجه به پرداخـت نشـدن پـولشـان  

ـرداخـت   PDVSAاز سوی شرکت دولتی   ونـزوئـال، تـوان پ
ونـزوئـال، از اعضـای سـازمـان  .  حقوق کارگـران را نـدارنـد 

ـر و  )اوپک (کشورھای صادرکننده نفت   ـریـن ذخـای ـیـشـت ، ب
باالترین سطح تولید نفت در قاره آمـریـکـای جـنـوبـی را بـه  

 .خود اختصاص داده است 
 

تظاھرات در ریاض  -عربستان سعودی 
 برای آزادی زندانیان سیاسی
ـبـه   ـر  ٢٧ به گزارش رویترز روز سه شن )  آذر ٧ (  نـوامـب

شماری از مردم از جمله زنان مقابل مقر کمیـسـیـون حـقـوق  
بشر عربستان سعودی در پایتخت این کشور تجمع کردند و  

شـان شـدنـد کـه در زنـدان بـه سـر    خواستار آزادی بستگـان 
ـرضـان    بر روی یکی از پـارچـه نـوشـتـه . برند   می  ھـای مـعـت

ـیـد    زندانیان بی  : " نوشته شده بود  ـیـس  "  گناه را آزاد کـن ـل پ
ھا تن از آنھا از جـمـلـه    سعودی این معترضان را متفرق و ده 

علی الحطب، یک فـعـال  .  زنان و کودکان را بازداشت کرد 
ـتـه اسـت  ـرز گـف ـت   ٦ آنـھـا  : "  عربستانی به خبـرگـزاری روی

. "  مـرد را بـازداشـت کـردنـد ٣٠  زن و حدود  ٢٣ کودک،  
مقامات سعودی در ماه اکتبر پس از آن که صدھا تـن در  

شـان مـقـابـل    ماه سپتامبر برای درخواست آزادسازی بستگـان 
زندان طفیه در شمال ریاض تجمع کردند ھشدار دادند که بـا  

تجمعات اعتـراضـی  .  معترضان قاطعانه برخورد خواھند کرد 
ـرا   ـنـد امـا اخـی ـقـه ھسـت از این دست در عربستان، کـم سـاب

ھـای اجـتـمـاعـی،    فعاالن این کشور با روی آوردن به سایـت 
ـرای آزادی   درخواست  ـیـان را    ھای خود از مقامات کشـور ب ب

ـرپـایـی ھـر  .  اند   مطرح کرده  دولت عربستان از مدتھا پیـش، ب
گونه تظاھرات و راھپیمایی در این کشور را ممـنـوع اعـالم  
کرده و گفته است که نیروھای امنیتـی از ابـزارھـای الزم  

در نظم عـمـومـی  " اخالل گرایانه "برای مقابله با تالش ھای  
ـیـش  .  استفاده خواھند کرد  وزارت کشـور عـربسـتـان سـال پ

ـر بـا شـریـعـت   اعالم کرد که راھپیمایی و تـحـصـن، مـغـای
 .اسالمی و ارزش ھا و سنت ھای این کشور است 

 
  کارگر معدنچی٢٢کشته شدن  -چین 

  ٢٤ روز شنبه   China Labour Bulletinبه گزارش  
در اثر انفجار مخزن گـاز در یـک مـعـدن،  )   آذر ٤ ( نوامبر  

ـم  ٢٢   کارگر معدنچی کشته و یک نفر در وضعـیـت وخـی
در ایـالـت   Xiangshuiاین انفجار در مـعـدن  . بسر میبرد 

Guizhou   ،که در جنوب غـربـی چـیـن واقـع شـده اسـت
ـریـن  . صورت گرفته است  گفته میشود معادن چین از کـمـت

امکانات ایمنی برخوردارند و نبود مقررات ایـمـنـی ھـمـواره  
ـر  .  آیـد     برای جان معـدنـچـیـان بشـمـار مـی   تھدیدی اساسی  ب

ـتـشـر شـده،    اساس آمار رسمی  ـر مـن ـب دولتی که در ماه اکـت
 حادثه در معادن چـیـن رخ داده، کـه  ٦٥٠ امسال تا کنون  
در سـال  .   کارگر معدنچی شـده اسـت ١١٦٤ باعث مرگ  

ـره اعـالم شـده کـه  ١٢٠١ حـوادث     تعداد رسمـی ٢٠١١  ـق  ف
 . کارگر شده است ١٩٧٣ باعث جان باختن تعداد  

 
 ھزار نفر را اخراج ٦بنکیا  -اسپانیا 

 کند می
به گزارش روزنامه تلگراف بانک اسپانیایی بنکیـا روز  

اعـالم کـرد کـه تـا سـال  )   آذر ٨ (  نوامبر  ٢٨ چھار شنبه  
ـروی کـار خـود را اخـراج     تـن ٦٠٠٠  میالدی  ٢٠١٥  ـی از ن

ـروی کـار  ٢٨ این تعداد معادل  .  کند   می  ـی  در صد از کل  ن
این موسسه مالـی اعـالم کـرده  .  آید     این موسسه بشمار می 

ـرای بـازگشـت   ـر و ب است که بدلیل زیانھای سالھـای اخـی
 شعبه خـود را تـعـطـیـل  ١٠٠٠ مجدد به سود آوری بیش از  

ـیـکـار خـواھـنـد     ھزار تن ٦ کند که متعاقب آن    می  از کار ب
ـرای  .  شد  اخیرا کمیسـیـون اروپـا اعـالم کـرده اسـت کـه ب

 بـانـک  ٣ جلوگیری از ورشکستگی این بانک و ھمچنین  
ـیـارد یـورو بـه ایـن مـو سـسـات  ٣٧ دیگر اسپانیا، مبلغ   ـل  می

ـیـارد  ١٠٠ این مبلغ از صندوق  . مالی تزریق خواھد کرد   میل
 . ھای اضطراری این کمیسیون تامین میشود   یورویی کمک 

 
اعتراض مردم به وضعیت معیشتی  -تونس 

 و پاسخ خشونت آمیز پلیس
( نوامبـر  ٢٨ ھا روز چھار شنبه    به گزارش خبر گذاری 

ـیـانـه    ھزاران نفر برای دومین روز متولی )   آذر ٨  در شھـر سـال
. ھـا آمـدنـد   در اعتراض به وضعیت معیشتی خود به خیابـان 

ـفـاده از   ـرضـیـن و بـا اسـت پلیس با حمله وحشیانـه بـه مـعـت
ـیـش از    گلوله  ھای پالستیکی و باتون و گـاز اشـک آور ب
ـرنـگـار فـرانـس  .   نفر را مجروح کرده اسـت ٢٥٠   در  ٢٤ خـب

ـنـی اعـالم کـرد کـه خـود وی تـوسـط   ـف ـل یک گزارش ت
ـرار گـرفـتـه و مصـدوم شـده اسـت  . نیروھای پلیس ھدف ق

ـیـز گـزارش داد کـه تـظـاھـرات   شبکه تلویزیونی تـونـس ن
کنندگان جاده ھای منتھی به شھر را مسدود و دسـت بـه  

گزارش میشود که تـعـدادی از  . آتش زدن الستیک زده اند 
ـم     تن ٤ مصدومین کودک ھستند و حال   از مصدومیـن وخـی

 .گزارش شده است 
 

تظاھرات علیه صرفه جویی در  -اسپانیا 
 بخش خدمات درمانی
ـر  ٢٧ به گزارش یورو نیوز روز   ھـزاران  )   آذر ٧ (  نـوامـب

کارمند بخش خدمات درمانی در مادرید، در خـیـابـانـھـای  
مرکز این شھر تظاھرات کردند و علیه سیاسـتـھـای صـرفـه  
.  جویانه دولـت در بـخـش خـدمـات درمـانـی شـعـار دادنـد 

معترضان می گویند سیستھای دولت منطقـه ای مـادریـد  
. مـنـجـر بـه خصـوصـی شــدن بـخـش درمـانـی مـی شــود 

اعتراضھا در بخش بھداشت مـاه گـذشـتـه پـس از آن بـاال  
گرفت که دولت اعالم کرد مدیریت شش بیمارستان بـزرگ  

یـکـی از  . مادرید را به بخش خصوصی واگذار خواھد کرد 
واقـعـیـت  : "معترضان که کارمند بیمارستان است می گوید 

ناراحت کننده این است که این اتفاقـات بـاعـث مـی شـود  
ـبـدیـل بـه یـک بـازار   که سیستم خدمات درمانی اسپانیا ت

ـیـسـت .  شود  . در حالی که خدمات درمانی محل تجـارت ن
آنھا بـه مـراکـز درمـانـی بـه  .  درست مثل سیستم آموزشی 

ـنـده  ."  چشم فروشگاه و مرکز خرید نگاه میکنند  تـظـاھـرکـن
آنھا نمی توانند چیزی را که مـتـعـلـق  : " دیگری می گوید 

ـیـاتـھـایـمـان ایـن  .  به مردم است، خصوصی کنند  ما بـا مـال
 . "مراکز را ساخته ایم 

ـنـه درمـان را   اصالحات در بخش خدمات بھداشتی ھـزی
دولت برخالف وعده ای که سال گذشـتـه  .  افزایش می دھد 

داده بود، اعالم کرده است که برای ده میلیارد یورو صـرفـه  
جویی، سیاستھای ریاضتی را در بخش آموزش و بـھـداشـت  

 .تشدید می کند 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب 

 کمونيست کارگری
 را بخوانيد


