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 ٦  صفحه  

 یک دھه پس از جنایت جمھوری اسالمی در خاتون آباد
 گرامی باد یاد کارگران جانباخته

ــاد آور خــاطــره ای  ٤  ــھــمــن ی  ب
دردناک در جنبش کـارگـری در  

  ٨٢ در دی مـاه سـال  . "ایران است 
 نــفــر از کــارگــران  ٢٠٠ حــدود  

ـروک در   ـی مجتـمـع ذوب مـس ن
روستای خاتون آباد شـھـر بـابـک  
کرمان  بـا پـایـان گـرفـتـن کـار  
ساختمانی و اجرایی این مجـتـمـع،  

کارگران  .   شوند   از کار اخراج می 
در اعتراض بـه ایـن اقـدام، ھـمـراه  

شان دست بـه تـحـصـن    ھای   خانواده 
ـبـه    بـھـمـن  ٤ زدند و در روز شـن

 پس از نـه روز تـحـصـن و  ١٣٨٢ 
شان بـا    نتیجه نگرفتن از مذاکرات 

مسئولیـن، اقـدام بـه بسـتـن جـاده  

. شھر بابک نـمـودنـد   -خاتون آباد  
نیروی انتظامـی در ایـن ھـنـگـام  
وارد عمل شد و با اعمال خشونت،  

ــواده  شــان را    ھــای   کـارگــران و خـان
پراکنده کرد و در نتیجـه آنـھـا در  
مقابل فـرمـانـداری شـھـر بـابـک  

ـر  . تجمع کردند  اما اینبار عـالوه ب
ـفـاده از   نیروی انتظـامـی، بـا اسـت

کوپتر به سـرکـوب کـارگـران    ھلی 
پرداخته و تجمع آنـھـا بـه گـلـولـه  

ـیـجـه، بـه    بسته می  ـت شود که در ن
دستگیری و زخـمـی شـدن تـعـداد  
ـیـز کشـتـه   زیادی از کارگران و ن

ھای ریاحـی،    شدن چھار نفر به نام 

 این تاریخ را زنده نگه داریم
 یاشار سھندی  

 رژیم اسالمی در مخمصه و بن بست
 در حاشیه اخبار کارگری  

 نکته اصلی 

 ٥ صفحه  

    اخبار کارگری
 ١١ صفحه  

 ١٠ صفحه  
 ٨ صفحه  

 ٤         صفحه  

نه سال از كشتار كارگران مس در  
  ٨٢ در سـال  .  خاتون آباد میگذرد 

یعنی در زمان ریاسـت جـمـھـوری  
محمد خاتمی ، كارگران مجـتـمـع  
ــاد کــرمــان   ذوب مــس خــاتــون آب
ـیـه   ھمراه با خـانـواده ھـایشـان عـل
ـنـد و   بیكارسازی به خیابان ریـخـت
مردم شھر بابك نیز به حـمـایـت از  
این كارگران برخاستند و كل شـھـر  

ــد  ــحــرکــت درآم ــن روز  .  ب در ای
نیروھای سركوبگر رژیم اسـالمـی  

صف اعتراض كارگران را از ھـوا  
با ھلی كوپتر و از زمین با بسـتـن  
ــه گــلـولـه، مـورد حـمــالت   آنـان ب
وحشیانه خود قرار دادند کـه  در  

ـیـجـه     كـارگـر بـه اسـامـی  ٤ نت
ــی  ــاحــی و     مــھــدوی   مــومــن  ری

جاویدی و یك دانش آموز بـه نـام  
پورامینی جان باختند و تـعـدادی  

 . نیز زخمی و مجروح شدند 
ـم   ــ ـــاج ـــھ ـــن ت ـران ای ــ کـــارگ
جنایتكارانه و نام عزیزان جانباختـه  

در این حمله ددمنشانـه را ھـرگـز  
 .فراموش نخواھند كرد 

 به طـور واقـعـی   ٨٢  بھمن  ٤  
شاخص مھمی از جنایتگری ایـن  
رژیم علیه كارگران در طـول سـی  
ـتـش  بـوده   و چھار سـال حـاكـمـی

ــوری  .  اســت  ــھ ــم ــن روز ج در ای
ـیـن   اسالمی در خـاتـون آبـاد چـن
جنایتی را آفریـد، چـون دیـد كـه  
مردم  یـك شـھـر در حـمـایـت از  

 كارگران كشتار خاتون آباد
  را فراموش نمیکنند

 شھال دانشفر 

 ٣           صفحه  
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کارگران، زحمتکشان  
ـــگـــان   ـــازنشـــســـت و ب

 صنعت فوالد ایران 
. خســـتـــه نـــبـــاشـــیـــد 

پیروزی تان مـبـارک  
 باد 

ــالش   ــمــت و ت ــه ھ ب
بیوقفه شمـا در طـول  
این چند سال اکـنـون  
توانسته ایـم بـخـشـی  
از مطالبات از دسـت  
رفته خـود را بـدسـت  

ــم  ــز در  .  آوری ــن ج ای
ـــاد و   ـــح ـــه ات ـــای س
ھمبستگی و تشـکـل  
کـــارگـــری امـــکـــان  
ــوده اســت  ــب ــر ن ــذی . پ

باشد در آینده بتوانـیـم  
با ھمت بلند و اتـحـاد  
شـــمـــا رنـــجـــبـــران و  
زحمتکشان بـه سـایـر  
خواستھایمان کـه بـه  
شــــرح زیــــر اســــت  

 :برسیم 
ــــــــــت    -١  ــــــــــرداخ پ

حقوقھای مـاھـانـه و  
طلبھای مـعـوقـه در  

 سرموعد 
خدمات بـھـداشـت    -٢ 

ـــگـــان   و درمـــان رای
ــرای ھــمــه اقشــار،   ب
ــام   ــخــصــوص در ای ب
کھولت و پیـری حـق  

 .مسلم ما است 
تحصـیـل رایـگـان    -٣ 

در ھــمــه ســطــوح از  
جـــمـــلـــه در ســـطـــح  

 دانشگاه 
ــوری    -٤  ــش ف ــزای اف

دستمزدھا و افـزایـش  
حقوق سالیانـه بـاالتـر  

 از نرخ تورم سال 
از ھــــــــمــــــــه    -٥ 

ــازنشــســتــگــان ذوب   ب
آھن میـخـواھـیـم کـه  
ھفته ای دو روز از  

 در  ١٢  تـا  ٩ ساعت  
ـــــر   ـــــت مـــــحـــــل دف
بازنشستـگـی تـجـمـع  
ــیــگــیــر   کــنــنــد تــا پ

خواستھایشان بـاشـنـد  
و از تصمـیـم گـیـری  
ھای مسئولین مطلـع  

 .گردند 
ــــــان از   ــــــای در پ
ھــمــبــســتــگــی مــردم  
شھر اصفھان و ھـمـه  
ــی کــه   ــای ــه ھ رســان
صـــــدای مـــــا را  
ــد،   ــعــکــس کــردن مــن

 .سپاسگزاریم 
 
 

بازنشستگان صـنـعـت  
 فوالد اصفھان 

بـــیـــســـت و پـــنـــجـــم  
 ١٣٩١ مھرماه  

 
کارگر 
 کمونیست
  را 

 بخوانید

 متن بیانیه کارگران بازنشسته
  ذوب آھن اصفھان



 3  ٢٤٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

خواستـھـای كـارگـران بـه مـیـدان  
ـیـن   آمده اند و نمیخواست كـه چـن
ـرای دیـگـر كـارگـران و   حركتی ب
مردم در دیگر شھرھا و مـراكـزی  

كـانـون ھـای  " كه به قول خودشان  
و در آن كارگران بسیـاری  "  بحرانند 

ـرداخـت   بخاطر ماھـھـا دسـتـمـزد پ
نشده و علیه بیكارسازیھا ھـر روزه  
ـنـد،   ـراض و مـبـارزه ھسـت در اعـت
ـرد  ـرار گـی .  بدعت شود و الـگـو ق

ـم   برای ھمین نیز در آن ھنگام رژی
اسالمی در برابر حركت اعتراضـی  
كارگران خاتون آباد و تبدیل آن بـه  
اعتراض مردم شـھـر بـابـك، تـمـام  
نیرویش را بسیـج كـرد تـا حـركـت  
اعتراضی كـارگـران را در نـطـفـه  

اما بـطـور واقـعـی ایـن  .  خفه كند 
ـقـطـه عـطـفـی در   اتفاق  خود به ن
مبارزات كارگران و كـل جـامـعـه  
تبدیل شد و این رژیم بـه روشـنـی  
ـنـد    دریافت كه دیگر اوضاع ھـمـان
سالھای اول حكومتش نیسـت كـه  
صف كارگران را به گلوله بنـدد و  
ـراضــات كــارگـران را    ــد اعــت ـتـوان ب

 .  بدون تاوان عقب براند 
ــم كــه چــگــونــه حــمــلــه   ــدی دی

ــه   ــی ب ــه رژیــم اســالم ــان وحشــی
كارگران در خاتون آبـاد در ھـمـان  
ھـنـگـام بـا مـوجـی از اعـتــراض  

كارگران از كارخانجـات  .  روبرو شد 
ـرض و   ـیـن مـعـت مختلـف و فـعـال
ـیـه   ـیـان تشكلـھـای كـارگـری بـا ب
ھای خود این كشتار را مـحـكـوم  
ـر حـقـوق خـود   كردند و در آنـھـا ب
یعنی حق تجمع، حـق اعـتـصـاب،   
حق داشتن تشكل و دیگـر حـقـوق  
ــد  ــن ــد گــذاشــت ــاكــی ــه ای ت ــای . پ

ـروھـای   ـی ـرخـی ن ھمچنین ما و ب
ـیـن   ـپ سیاسی دیگر نیز با اعالم كم
ـم   جھانی در آن ھنگام تالش كـردی
ــراض كــارگــران   ــت كــه صــدای اع
ـران را   خاتون آباد و كارگران در ای
ـم تـوجـه   ـی جھانی كنیـم و تـوانسـت
نھادھای بین المللی بسـیـاری را  

ـران   به حمـایـت از كـارگـران در ای
 .جلب كنیم 

 
ـفـاقـی كـه در   ـیـب ات بدین ترت

 در خاتـون آبـاد روی داد  ٨٢ سال  
ـراضــات گسـتــرده ای كــه   و اعــت
علیه كشـتـار كـارگـران در شـھـر  
بابك صورت گرفت، خط تاكیـدی  

 . بر این نقطه عطف جدید بود 
 سال از آن  ٩ اكنون با گذشت  

ــش كـارگـری بـطــور   ـب تـاریـخ، جـن
واقعی گامھای مھمـی بـه جـلـو  

جلو آمـدن صـفـی  .  برداشته است 
از رھبران كارگری با اسم و رسـم،  
كشیده شدن اعتراضـات كـارگـری  
بــه ســطــح جــامــعــه، ســربــرآوردن  
تشكلھای كارگری به ھمت خـود  
كارگران در طول تمام این سـالـھـا،  
ـر   نبرد جانانه ھـر روزه كـارگـران ب
سر حق و حقوقشان، ھمـه و ھـمـه  
ـــن   ـر وجـــوھـــی از ای ـــگــ ـــان ـی ــ ب

بویـژه نـگـاھـی بـه  .  پیشرویھاست 
مـبـارزات ھـمــیـن یـكــسـال اخـیــر  
كارگری بروشـنـی وزن سـنـگـیـن  
ــال   ــع ــارگــری در ف ــش ك جــنــب
ـراضـی   نگاھداشـتـن فضـای اعـت
. سیاسی جامعه را، نشان مـیـدھـد 

ـم كـه سـی   ـی بطور مثال شـاھـد آن

ــای   ــارھ ــا طــوم ــارگــر ب ھــزار ك
ــراضــی خــود حــول خــواســت   اعــت
افزایش فوری دستـمـزد ھـا گـرد  
ـراض كـل   آمده و بطور واقعی اعـت
ـر و گـرانـی   ـیـه فـق جامعه را عـل

می بینیم كـه  .  نمایندگی میكنند 

كارگران چه در قامت تشكلـھـای  
شناخته شده كـارگـری و چـه از  
درون زندان بیانیه داده و در مـورد  
مھمترین مسایلی كه در جـامـعـه  
ـیـه اعـدام و   میگذرد از جمله عـل
ـم، صـدای   سركوبگری ھـای رژی
ـنـد  ـنـد مـیـكـن ـل .  اعتراضشـان را ب

بیانیه میدھند و به دفاع از لقـمـان  
ـر خـطـر   و زانیار دو جوانی كـه زی

ـیـه  .  اعدام ھستند، برمیخیزند  ـیـان ب
میدھند و  قتل ستار بھشـتـی در  
ـم   زیر شكنجه ھای وحشـیـانـه رژی

ـنـد  ـیـه  .  را محكوم مـیـكـن ـیـان در ب
ھایشان ھمبـسـتـگـی خـود را بـا  
ــایــجــان اعــالم   ــزلــه زدگــان آذرب زل
میكنند، به حمایت از ھمـكـار در  
ـنـد و دھـھـا   بند خود مـی شـتـاب
مساله و موضوع مـھـم دیـگـر از  

این دست كـه ھـمـگـی نشـانـگـر  
ـبـش   صف آرایی جـدیـدی در جـن

ـنـھـا  .  اعتراضی كارگری اسـت  ای
ھمه به روشنی نشان میدھنـد كـه  
ـیـش از ھـر   امروز كارگران دارند ب
وقت به جلوی صـحـنـه سـیـاسـی  

ـم اسـالمـی  .  جامعه می آینـد  رژی
نیز صدای سنگین پای كـارگـران  
ـقـالب   را شنیده است و تـرس از ان
به كابوس ھر روزه اش تبدیل شـده  

در چنین شرایطی است كـه  .  است 
  ٤ بر میگردیم بـه آنـچـه کـه در  

ــار  ٨٢ بــھــمــن   ــت  گــذشــت و كش
ــران در خــاتــون آبــاد نــگــاه   كــارگ

در چنین شرایطـی اسـت  .  میكنیم 
كه یاد جانباختگان خاتون آبـاد را  
ـم   ـی گرامی میداریم و اعالم میـكـن
ـیـان اسـالمـی   ـم جـان كه نمیگـذاری
ـرونـده   گریبان خود را از زیر ایـن پ

ـنـد  ـن سـران  .  جنایتکارانه خـالص ك

این رژیم باید بخاطر این جنایت و  
ــوب  ٣٤  ــار و ســرك ــال كشــت  س

 .*محاكمه شوند 

  كارگران كشتار خاتون آباد را فراموش نمیکنند

  

 ١ از صفحه  
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جاویدی، مھدوی و مـومـنـی بـه  
ھمراه دانش آموزی بنام پورامینـی  

از آن واقـعـه ده  ."  شـود   منجر می 
ـنـد   سال گذشتـه اسـت و بـه مـان
بسیاری از وقایع مشابه، در ھیـچ  

از  .  تاریخ رسمی ثبت نشـده اسـت 
ـیـان کـارگـر   ـق ـی کشتن ناصـر تـوف

 تـا  ٥٨ بیکار در اصفھان در بھار  
امروز سعی بسیار شده تا وقایعـی  
ــد  . از ایـن دسـت فـرامـوش گـردن

ـفـاقـات جـزو   تـاریـخ  " گویا ایـن ات
ـران  ـرار  "  ملت ای ـیـسـت، کسـی ق ن

کند،  "  عبرت آموزی " نیست از آن  
تمھـیـداتـی در  " کسی قرار نیست  

ــرار   ــرد تــا دوبــاره تــک ــی ــر بــگ ــظ ن
ـر شـدت  ."  نگردد  بلکه برعکس، ب

ـبـش   سانسور در مـورد اخـبـار جـن
ایـن  .  کارگری افزوده شـده اسـت 

البته در این دور و زمانه با وجـود  
سانسـور  " ماھواره و اینترنت،  تنھا  

ـتـشـار  " دولتی  نیست کـه مـانـع ان
ـفـعـت   ـلـکـه، مـن این وقایع اسـت ب
ـرداخـتـن   طبقاتی است که مانـع پ

 .به آن است 
بسیار کسـانـی کـه در سـال  

ــه امــور  " ٨٢  را در دســت  "  رشــت
ــد و گــوش فـلــک را از   ـن داشـت
اصالح طلبی جمھـوری اسـالمـی  
پر کرده بـودنـد اکـنـون در مـقـام  
اپوزیسیون، مفسر سیاسـی، فـعـال  
ــوق بشــر،   ــال حــق ــاســی، فــع ســی
روزنامه نگار، تحلیل گر مسـایـل  
ایران، پژوھشگر دینی و بسـیـاری  
ـر کـن دیـگـر، در   عنوانین دھن پ

ــه ھــای   ــرف " رســان ــط ــریــبــون  "  بــی ت
اینھا شاید خوب بـه  .  بدست دارند 

ــد در فــالن   ــاشــن ــه ب خــاطــر داشــت
جلسه، در منزل فالن حـاج آقـا و  
در بھمان ساعت چه کسی دقیقـا  

ــظــه  " در مــورد   ــاف ــودن ح کــم ب
ـران  ـتـه  "  تاریخی ملـت ای چـه گـف

است، اما اصال حافظه شـخـصـی  
ایشان بـه خـاطـر نـمـی آورد کـه  
چنین اتفاقی ھـم افـتـاده  اسـت  

تـا  .  چون پای خودشان گیر اسـت 
حاال کسی از این جماعت نشنیده  
که مـثـال چـه کسـانـی دسـتـور  
کشتار کارگران در چھارم بـھـمـن  

یـادشـان ھسـت  .  را صادر کـردنـد 
" شبھای تحصـن مـجـلـس "که در  

شام چه خوردند، اما ان کشتار را  

خود دیلت کـرده انـد و  "  تاریخ "از  
ــد   ــرن ــی ــرار گ ــر مــورد ســوال ق اگ
احتماال شما را به شھرداری شـھـر  

ـتـه  .  بابک ارجاع خواھـنـد داد  ـب ال
تاریخ این حکومت سرشار از ایـن  
وقایع است اگر بـخـواھـنـد بـه آن  
بپردازند سیاھه بزرگی را تشکـیـل  

 .میدھد 
امـا گـویـا کسـانـی کـه در  

و در  "  دوران طالیـی امـام راحـل " 
ــن   دوران اصــالحــات ھــمــکــاره ای
مملکت بودند و از کارھای مـھـم  
شان قلـع و قـمـع کـارگـران بـوده  
ـلـشـان یـاد ھـنـدوسـتـان   ـی یکباره ف
ـــد   ـر آوردن ــ ـــاط ـــخ ـــاده و ب ـت ــ اف

ــه   ــه  :"... ک ــودن ب ــصــف ب مــت
ھمنشینی با کـارگـران و حـقـوق  
بگیران واقشار مستـضـعـف یـک  
افتخار بحساب می آمد بـه نـظـر  

از  )   میر حسـیـن مـوسـوی (  بنده 
نکاتی که ھمه مـا بـایـد بـه آن  
ـم حـمـایـت از مـنـافـع   ـی توجه کـن

ـنـده بـه  ... اقشار زحمتکش اسـت  ب
دلیل آنکه مشکالت حاد سیاسـی  
باعث شده است مشکالت اقشـار  
پایین دست جامعه و حـقـوق آنـان  
ـرد،   ـرار گـی کمتـر مـورد تـوجـه ق

این سـخـنـان را  ..."  ناراحت ھستم 
ـرگـی   در شماره اول نشریه یـک ب

کـه از  "  کلـمـه کـارگـری " به نام  
ــمــه " سـوی ســایــت   ــشــر  "  کــل ــت مــن

میشود منعـکـس شـده اسـت، تـا  
صــدای خــواســتــه جــامــعــه  " ... 

!) نه جنبش کـارگـری (  کارگری 
و در  ."  در دل جنبش سـبـز بـاشـد 

نھایت رسالت این تک برگی  را  
مـا آمـده  :"  اینگونه تعریف کردنـد 

ایم تا بگوییم احیا حقـوق مـعـوقـه  
در حـوزه  !)  نـه کـارگـران (  ملت  

ـتـصـاد   مـنـظـور سـود  (  کار و اق
از خـواســتـه ھــای  !)  آوری اســت 

ـبـش سـبـز اسـت  مـا  .  اساسی حـن
ـنـده صـدای   آمده ایم تا بازگو کـن

نـه  ( اعتراض به بی قانونی ھای  
باشیم که در کسـب و  !)  استثمار 

کار و معیشت روزانـه مـا وجـود  
اینکه چرا ھمچین نشـریـه  ."   دارد 

ـبـان در  " ای از سوی   اصـالح طـل
ــد  ــعـی ـب ــشــر شــده اســت در  "  ت ـت مــن

کارگر کمونیست از سوی نـاصـر  
ـرداخـتـه شـده   اصغری  قبال بدان پ
است، اما یادآوری مجدد آن بدیـن  

ــھــا ھــمــان   خــاطــر اســت کــه ایــن
ــد کـه در زمــان   ـن کسـانـی ھسـت
ــاد   ــون آب ــار کــارگــران خــات ــت کش
ــدســت جــمــھــوری اســالمــی   کـارب
بودند و ھـیـچ بـه روی خـودشـان  
نیاوردند  که در شھر بابک چـه  

دانسـتـن را حـق  " آنھا که  . کردند 
ـر  "  مردم  ـراب میدانستند آنزمـان در ب

کشتار کارگران سـکـوت کـردنـد  
. چون خود  شـریـک جـرم بـودنـد 

ـیـز در مـورد آن چـیـزی   اکنون ن
ـیـد  . نخواھند گفت و نخواھید شـن

ــه   ــگــران ــارزه پــی ــه اش مــب ــمــون ن
ـرای آزادی رضـــا   ــ ـران ب کـــارگــ
شھابی و درمان او کـه از سـوی  
ـرگـزار   این رسانه ھا با سـکـوت ب

ـر در  .  شد  مگر چـنـد خـطـی خـب
ـنـھـم نـه   البالی اخبار دیـگـر و ای

ـلـکـه  "  احیای حقوق مـلـت " برای   ب
بدین دلیل که از قدرت روز افـزون  
جنبش کارگری به ھراس افـتـاده  

 . اند 

کشتاری صورت گرفـتـه، بـه  
سوی کسانی شلیـک شـده کـه  
خواستار حفظ کارشان بودند، ایـن  
را نمـیـشـود بـه ھـیـچ  شـکـلـی  

" تـوجـیـه " ماستمالی کرد و برایش  
تراشید، پس بھتر اسـت در مـورد  
آن چیزی نـگـفـت و چـیـزی ھـم  

از کشـتـار کـارگـران در  .  نشنیـد 
اصفھان و اندیمشک تـا کشـتـار  
کارگران در خاتـون آبـاد کـرمـان،  
تاریخ خونینی است که حـاکـمـان  

مـھـم اسـت  .  سرمایه رقم زده انـد 
سالروز تاج گذاری شاه و مـلـکـه  
ـررسـی   را در پوشش خاطرات  و ب
ــرد و از   ــرح ک ــبــوعــات مــط مــط

ــــھــــای   ـن  ســــالــــه  ٢٥٠٠ جشـــ
ـررسـی   شاھنشاھی تحت عـنـوان ب
ـریـن یـاد   تاریخ، ھمچون واقعه شـی

ـرانـی " کرد که باعث شد مثال   " ای
ـتـوان  .  سری تو سرھا بلند کند  مـی

ـر از جـنـایـت جـمـھـوری   تاریـخ پ
اسالمی را زیر و رو کرد تا شایـد  
ــاشــد کــه   ــادش ب یـک کســی ی
ـر   میرحسین به عنوان نـخـسـت وزی
ـبـوده   اصال تو جریـان کشـتـارھـا ن

میتوان صدھا خـاطـره بـه  !!!.  است 
شیرینی باقلوا از کـرسـی و انـار  
شب چله خانه پدری گـفـت، الزم  

ـلـه مـرحـوم " است از فالن   " ایـت ال
یاد کرد که گـویـا بـزرگـوار ھـم  

ـرمـرد " بود، حتما از   ـی ) مصـدق "( پ
باید گفت کـه تـا آخـر عـمـر دل  
ـرای   نگران سرنوشت ایران بـود و ب
ھمه اینھـا حـتـمـا بـایـد راسـت و  
دروغ را بـھـم بـافـت تـا شـنـونـده  

و دروغ ھــر چــه  .  بــاورش شــود 
اما تا جـا  !  بزرگتر باورش آسان تر 

ــد از کــارگــر و   ــای ـب دارد اصــال ن
ــار   ــش کــارگــری و کشــت جــنــب
کارگـران حـرفـی بـه مـیـان آورد  
چون باالخره یا پـای پـدر و پـدر  
بزرگ شاھزاده در میان اسـت یـا  

کـه یـک  "   مھندس میر حسین " 
زمانی نخست وزیر محبـوب امـام  
بوده، و یا سید خندان کـه جـانـش  
ـفـش حـرف   را مـیـداده کـه مـخـال

ـبـوده  !!  بزند  ـیـسـت (  اما قرار ن ) ون
ــد  اصــال  .  کـه کــارگــر حــرف بـزن

معنی نـدارد کـه کـارگـر حـرف  
ــامــات   ــق ــه م بــزنــد، چــه رســد ب
ـرض شـود و بـه تـحـصـن و   مـعـت

 .  راھپیمایی دست بزند 
ما کمونیستھا اما  این تاریخ  

ـرای  .  را زنده نگه میداریم  این نه ب
انتقام کشی و یا عبـرت آمـوزی،  
بلکه بدین خـاطـر اسـت تـا نشـان  
دھیـم  کـه کـارگـر خـامـوش و  
ارزان به یمن سـرکـوب و کشـتـار  

بـه یـمـن  .  عریان ممکن شده است 
کشتار است که کـارگـران را بـه  
استثمار میکشند نه مثال آنگـونـه  

ـنـد   فـرھـنـگ  " که مدعـی ھسـت
باید بـا یـادآوری  ."  پایین کارگران 

این تاریخ به طبقه کـارگـر نشـان  
ـر   ـی ـی داد که ھمیشه امـیـد بـه تـغ

با یادآوری ایـن تـاریـخ  .  زنده است 
میتوان از اتحاد و ھم سـرنـوشـتـی  

بـعـد از ایـن  .  کارگران یـاد کـرد 
کشتار مـوجـی از ھـمـبـسـتـگـی  
ـریـز   ـب کارگری شکل گرفت، از ت
تا استرالیا ادامه یافـت تـا امـروز  
ـم کـه سـرنـوشـت ھـر   شاھد بـاشـی
فعال کارگری نه تنھـا در داخـل  
مھم است و برای آن کمیته دفـاع  
ـلـکـه تشـکــالت   راه مـی افـتـد ب
کارگران در سراسر جھـان خـود را  
ـیـه   ـیـان ـنـد کـه در ب موظف میدان
ـران دفـاع   رسمـی از کـارگـران ای

این تاریخ را باید زنده نـگـه  . کنند 
داشت تا چھره کریـه سـرمـایـه را  
در ھر شکل و شمایلی بـه عـیـان  
ـتـوانـد تـوده   نشان داد تـا کسـی ن

ــاد  .  زحـمـتـکـش را فـریـب دھـد  ی
ــار را   ــت ــن کش ــاخــتــگــان ای ــب جــان
گرامی میداریم تا یـکـبـار دیـگـر  
ـرای پـایـان دادن   اعالم کنیم که ب
به کشتار و ھمه مصائب انسانھا،  
ــرمــایــه داری را   بــایــد بســاط س

 . *برچید 
 

 ١  از صفحه   این تاریخ را زنده نگه داریم
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جمھوری اسالمی برای خالـصـی  
ـتـصـادی   از مخمصه فروپاشـی اق
. خود به دست و پـا افـتـاده اسـت 

جـلـسـات  " از  "  مـھـر " سایت دولتی  
ــرای   ــس ب ــت و مــجــل ــه دول ــان شــب
ــدھــی فــوری مــعــیــشــت   ســامــان

. خبـر مـیـدھـد "  ھای پایین   دھک 
ھمه الیه ھا و باند و جـنـاحـھـای  
ــش و پشــت   ریـز و درشــت و پــی
ـر ایـن   ـیـن ب ـم، ھـمـچـن صحنه رژی
نكته نیز ھمنظرند كه طـرح حـذف  
سوبسیدھای احمدی نژاد ناموفـق  
بوده و سعی می كنند كـه كـاسـه  
ـم در   كوزه ھای درمـانـدگـی رژی
روبرو شدن با بحرانی كه گریبانش  
را گرفته است، بر سـر ایـن طـرح  

 .بشكنند 
ــكـی از   ــد لــیـالز، كــه ی ـی سـع
ـقـد نـحـوه اجـرای   اقتصاددانان منت
ــژاد در حــذف   طــرح احــمــدی ن

ــد  : سـوبسـیـدھــا اسـت، مــی گـوی
ــت  ٥٠ حـداقـل  "   درصـد از ظـرفـی

ـفـاده مـانـده   ـران بـالاسـت صنـایـع ای
تعداد زیادی از واحـدھـای  .  است 

صنعتی بـه خصـوص واحـدھـای  
صنعتی کوچک که بنیه مالـی  
ضعیفی دارند، در آستانه نـابـودی  

ـرار دارنـد  ـبـاه  ." ( و تعطیلی ق اشـت
ـقـد ایـن   ـت ـیـالز مـن نشود، سعیـد ل
ــســت كــه چــرا احــمــدی نــژاد   نــی
ـنـد و   سوبسیدھا را حـذف مـی ك
ھمان نان خشك و خالی را ھـم از  
ـر در آن   ـی ـق سفره میلیونھا مـردم ف
ـنـد؛   جامعه از آنـھـا دریـغ مـی ك

ھـای    بلكه معتقد است كـه یـارانـه 

. پرداختی باید بالـكـل قـطـع شـود 
به جای اینکه به ھر  : " می گوید 

 ھزار تـومـان یـارانـه  ٢٧  یا  ٢٦ نفر  
.")  ھزار تـومـان دادنـد ٤٥ بدھند،  

ـیـالز ھـمـان   جنگ ما با سعیـد ل
جنگ ما با كـل دم و دسـتـگـاه  
ــر و جــھــل   ــق ــایــت و ف ــن رژیــم ج

ـنـجـا  .  جمھوری اسـالمـی اسـت  ای
ــش از ایـن بـه طـرح ریـاضــت   ـی ب
كشی مطـلـق ایشـان اشـاره نـمـی  

 .كنم 
اما از این دو خبر یـك نـكـتـه  
ـرم  ـیـجـه بـگـی ـت . را می خـواھـم ن

اینكه وضعیـت مـعـیـشـتـی مـردم  
ـر   ـروز بـدت فقیر در آن جامعه روز ب

می شود و رژیم ھـم ھـیـچـگـونـه  
ـرایـش نـدارد  . راه حل عملی ای ب

ـنـد  ٣٤   سال شب و روز وقت داشـت
دھـكـھـای  " كه وضعیت معیـشـت  

" سر و سـامـانـی " جامعه را  " پائین 
بدھند كه نداند؛ حاال می خواھنـد  
ـتـی و آنـھـم در   با یك طرح ضـرب
ـرای ایـن   جلسات شبانه راه حلی ب
وضعیت زار بحـرانـی دسـت و پـا  

این وضـعـیـت حـاصـل یـك  !  كنند 
ــه  ٣٤ دوره   ــه ای اســت ك ــال  س

ـفـاقـا  .  ھیچگونه راه حلی نـدارد  ات
خود سعید لیالز به بعضـی از بـن  
بستھای رژیم، كه ریشه سـیـاسـی  

این را مـا  .  دارند، اشاره می كند 

ـم  . بارھا گفته و تـوضـیـح داده ای
برای كارگران اما راه حل آن اسـت  
كه متحـد و مـتـشـكـل شـونـد و  
ـلـف شـدن از   برای جلوگیری از ت
گرسنگی مطلق كه ھر آن امـكـان  
ــگــر اعضــای   دارد كــودكــان و دی
ـرد،   ـب خانواده آنھا را در خود فـرو ب
ـنـد  ـن . رژیم اسالمی را سرنگـون ك

 !راه دیگری وجود ندارد 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٢٠ 

 رژیم اسالمی در مخمصه و بن بست
 ناصر اصغری 

 

بخاطر وضعیت انفجاری امروز در  
ــت   ــی ــراضــی اھــم ــت ــر اع ــران، ھ ای

ــمـــی دارد  ــاســـی مـــھ ـر  .  ســی ھــ
ـراض جـوان   اعتراضی ھمانند اعـت
تونسی به زورگوئی پلیس محلـه،  
ـر   می تواند برای انداختـن آتـش ب
جان جمھوری اسالمی، امـکـانـی  

اعتراضـات كـارگـری  .  فراھم آورد 
اما به دالئل مختلفی كه بارھـا و  
بارھا به آن اشاره كرده ایم، جایگـاه  

ـراه  . خاصی دارند  جامـعـه چشـم ب
كارگران و جنبش كـارگـری اسـت  
ــنــگ و   ــراضــات ھــمــاھ ــت كــه اع
ـنـد تـا   ـن متحدانه ای را شـروع ك
ــده و آدمــكــش   ــوســی ــت پ اســكــل
جمھـوری اسـالمـی را در مـدت  
ــار كــوتــاھــی در ھــم   ــی زمــان بس

 .بشكند 
ــوز   در زمـان حـاضــر، كـه ھـن
منتظر آن اعتراضات ھماھنگ و  
ـر   مـتـحـدانـه مـحـیـطـھـای بـزرگـت
ـراضـات   كارگری ھستیم، اما اعـت
ــریــان   ــری ھــمــچــنــان در ج كــارگ
ــد   ــه خــبــر چــن ــد و روزان ــن ــت ھس
ــزرگ در   اعــتــراض كــوچــك و ب
ــار كشــور از ســد   ــن گــوشــه و ك
سانسور عبـور كـرده و بـه اطـالع  

ـتـھـا بـه  .  جامعـه مـی رسـنـد  مـن
ـراضـات   دالئل مختلفی، ھمه اعـت

ـنـد  مـثـال  .  كارگری ھمعرض نیست
اگر اعتراضـی در یـك كـارخـانـه  
بزرگی مثل ایران خودرو، با تـمـام  
ــد، اگــر   ــدھ ــات آن رخ ب ــعــب ش
اعتـراضـی در پـاالیشـگـاھـی بـا  

چندین ھزار نفـر رخ بـدھـد، اگـر  
اعتصابی در جـائـی مـثـل مـس  
سرچشمه با آن ھمه نیروی كـارش  
ـران   و آن اھمیتی كه در اقتصـاد ای
دارد رخ بـدھـد، واضـح اسـت كـه  

ـر از خـود   ـراتـش بسـیـار فـرات تأثی
محیط كاری كه در آن اعـتـصـاب  
ــود  . مشـخـص رخ داده، خـواھـد ب

ـراضـی از   ـر اعـت ـریـن خـب كوچكـت
كارگران صنعت نفت و پتروشیمـی  
و ایران خـودرو، شـاخـكـھـای كـل  

ھر  .  جامعه را حساس تر می كند 

اعتراض این چنینـی تـكـانـی بـه  
كل جامعـه مـی دھـد و حـداقـل  
ـر شـدن   تأثیر این تكانھا، عمـیـق ت
ـم و   شكافھای درون صـفـوف رژی
متزلزلتر كردن روحـیـه اوبـاشـان و  

 .ساندیس خوران آن است 
ـراضـات   ـر اعـت ـی در نتیجـه تـأث
كارگری در محیطھای بـزرگ و  
ــل   ـر كـارگـری بـه دالئ حـیـاتـی ت
ـرای ھـمـه روشـن   كامال آشكـار ب

منتھا اعتراضات كـارگـری  .  است 
در چند محیط كار كوچكتر، كـه  
ـر ھـم   ـرت ـی حتی اگر به نظر كم تـأث
جلوه كنند، اگر بطور ھمـزمـان رخ  
ـر   بدھند، تأثیری از نـوع دیـگـر ب
جـامــعـه دارد و حـامــل پــیـامــی  

ـتــرخـواھـد بـود  ــارزه  .  مـھـم ھــر مـب
ـیـن اسـت؛ امـا ھـر   متحدی چـن
ــی از   ــاالئ ــه ب ــه درج ــه ك ــن آیــی
ـرنـامـه   ھماھنگی و ھـمـدلـی و ب
ـبـات   ریزی مشترك، و طرح مـطـال
ـــن و   ـی ــ ـــن فـــعـــال ـی ــ ـــه ب مشـــاب
سازماندھندگان این اعتراضات بـه  
چشم بخورد، به كل جامـعـه و آن  
جنبشی كه مطالبات بـخـشـی از  
آن مطرح شده اند، قوت قلب مـی  

 . دھد و راه نشان می دھد 
خــبــرگــزاری كــار جــمــھــوری  

  ٩١  دیمـاه  ١٨ اسالمی، ایلنا، روز  
ــه   خـبــر داد كــارگـران دو كــارخــان

" قند اھـواز " و  "  كاغذسازی كارون " 
ــه   ــران كــارخــان كــه شــامــل كــارگ

ـیـز بـودنـد،  "  تصویه شكـر اھـواز "  ن
صبح آن روز ھمـزمـان در مـقـابـل  
ــه   اسـتـانـداری خـوزســتـان دسـت ب

ھماھـنـگ  .  تجمع اعتراضی زدند 
ـراضـات   ـنـی اعـت ـی كردن ایـن چـن
كارگری می تواند دست كارگران  
بسیار بیشتر از دو كارخـانـه را در  
دست ھم بگذارد و نه تنھا تكانـی  
مـھـم بـه كـل جـنــبـش كـارگــری  
بدھد، بلكه قدرت آن را دارد كـه  
ـیـز بـه حـركـت در   كل جامعه را ن

جامعه ایران در یك حـالـت  . بیاورد 
ـراضـاتـی   انفجاری قرار دارد و اعت
ـنـد   مثل اعتراضات فوق می تـوان

 . جرقه ای باشند بر این وضعیت 
جا دارد كه فعالین كـارگـری،  
اعتراضات امروز جنبش كـارگـری  
ــال   ــك ــه و در اش ــه روزان را، ك
ـنـد، بـه   ـت ـفـاق مـی اف مختلفی ات
ھمدیگر وصل كنند و تـا جـائـی  
كه امكان دارد، فراتر از كـارخـانـه  

 .و كارگاه خود فكر كنند 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٢٠ 

 اعتراضات مھمی كه می توانند جرقه اعتراضات زیر و رو كننده باشند
 ناصر اصغری 
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 با تمام قوا در دفاع از 
 کارگران زندانی

 
رھبران کـارگـری زنـدانـی در  
ـنـد از   ایران، آینه تمام نمائی ھسـت
بــیــحــقــوقــی و ظــلــمــی کــه بــه  
کارگران و کل مردم ستمدیده روا  

ـنـه تـمـام  .  میـشـود  و ھـمـزمـان آی
ـنـد از ایسـتـادگـی و   نمائی ھست
مقابله با نظامی ضدانسانـی کـه  
جمھوری اسالمی بر مردم حـاکـم  

ــرده اســت  ــھــا گــل ھــای  .  ک ــن ای

ــه و   ــادالن ــارزه ع ــد مــب ســرســب
آزادیخواھانه مردم اند و شـایسـتـه  
ـران و در   بیشترین حـمـایـت در ای

 .سطح جھان 
نامه ھا و بیانیه ھـای بـھـنـام  
ابراھیم زاده و شـاھـرخ زمـانـی و  
رضا شھابی و رسـول بـوداغـی و  
سایر کارگران و معلمان و جـوانـان  
اسیر حـکـومـت، بـه حـد کـافـی  
رویاروئی دو جبھه استثمارگران و  
سرکوب کنندگان از یـکـطـرف و  
کـارگـران و مـردم آزاده ای کــه  
ـرای   ـراض ب یک لـحـظـه از اعـت
ــدگــی انســانــی دســت   یــک زن

از  .  نمیکشنـد، را نشـان مـیـدھـد 
رفتار حکومت با زندانیان تا کـل  
ــی   ــســتــم قضــائ ــن و ســی ــوانــی ق
حکومت، از سـرکـوب کـارگـران  
بخاطر متشکل شدن و اعتراض و  
اعتصاب علیه نـظـامـی کـه جـز  
ـیـحـقـوقـی و   ـر و ب ـق جنـایـت و ف
محرومیت از ھمـه چـیـز تـحـویـل  
ــردم نــداده اســت، تــا   اکــثــریــت م
بیحقوقی کودکانی که حتـی در  
بستر بیماری از آغوش گـرم پـدر  
یا مادر زندانی خـود مـحـرومـنـد،  
ـران   ـیـه ھـای ھـرروزه رھـب ـیـان در ب
. کارگری زنـدانـی مـوج مـیـزنـد 

اینھا کیفرخواست ھائی اسـت در  
ـیـه نـظـمـی   دفاع از کل مردم عـل
ــقــه   فــاســد و جــھــنــمــی کــه طــب

مفتخور سرمایه دار افتخـار خـلـق  
ـرا دارد  ـــ ــــادگــــی و  .  آن ـت ایســـ

ــرخــواســت ھــای کــارگــران   ــف ــی ک
ـرکـردن   زندانی، در کنار سینه سـپ
ــمــان   ــدر زانــیــار و لــق مــادر و پ
مرادی، محمد و عبداله فـتـحـی،  
ــرزاد   مــادر ســتــار بــھــشــتــی و ف
کمانگر، بیانگر ایستادگی یـک  
جامعه است که به ھیچ قیـمـتـی  
کوتاه نمیاید و دوران تـازه ای را  

 .در جامعه ایران نوید میدھد 
ــران کــارگــری   دفــاع از رھــب
ـــارزه   ـب ــ ـــاع از م ـــی، دف ـــدان زن
ـیـه   آزادیخواھانه کل مردم ایران عل
ــول   ــغ ــه مش ــت ک ــی اس ــوش وح
ـتـل و   ـتـخـوری و چـپـاول و ق مف

ـریـن آدم  .  جنایتند  دفاع از شریف ت
ـریـن   ھا علیه جانی ترین و فـاسـدت
ـر ایـن مـمـلـکـت   جانوران حاکـم ب

با تمام قوا بـه یـاری آنـھـا  .  است 
برخیزیم و دنیا را بر سر جـمـھـوری  

 .اسالمی خراب کنیم 
ـلـمـان و   کارگران زندانی، مـع
ــدانــی و کــل   ــان زن ــان و جــوان زن

زندانیان سیاسی باید فـورا و بـی  
 .قید و شرط آزاد شوند 

 ژانویه ھمـه جـا  ٢٦ روز شنبه  
ـم و در مـیـادیـن   ـی ـیـائ به خیابان ب
شھرھا و مـقـابـل سـفـارت ھـای  
جمھوری اسالمی صـدای بـھـنـام  
ــم زاده و رضــا شــھــابــی،   ــی ابــراھ
شاھرخ زمانی و پدرام نصراللـھـی،  
محمد جراحی و رسول بوداغـی و  
ـیـان   عبدالرضا قنبری و سایر زنـدان
را به گوش ھمگان برسانیـم و بـه  
ـم کـه   ـنـان خـاطـر دھـی ـی آنھا اطـم
پرشور و با تمام قوا در کنار آنـھـا  

 .ھستیم 
 

تشکیالت خارج کشور حزب  
 کمونیست کارگری ایران 

 

 ٢٠١٣  ژانویه  ١٧ 
 

فراخوان به تظاھراتی 
سراسری در دفاع از 
کارگران زندانی در 

با تمام قدرت به , ایران
حمایت از کارگران 

 زندانی برخیزیم
 
 

جــمــھــوری اســالمــی شــمــار  
ـران کـارگـری و   بسیاری از رھـب
ـر   فعالین جنبشھای مختلف را زی
پیگرد و دستگیری ھـر روزه اش  
ـر   ــ ــت و ھــرروز ب قــرار داده اس
ـیـه کـارگـران و   تعرضات خود عل

تـعـرضــات  .  مـردم شـدت مـیـدھـد 

ـران و   حـــکـــومـــت بـــه کـــارگــ
ـیـن کـارگـری و   دستگیری فـعـال
سیاسی را میتوانیم عقب برانیـم و  
باید با حمایت فعـال از کـارگـران  
زندانی وھمه زندانیان سیـاسـی بـا  
حکومت اسالمی در ھـمـه جـا و  
به ھر شـکـل مـمـکـن دسـت بـه  

 .مقابله بزنیم 
ـران    ھم اکنون صـفـی از رھـب
ـم   ـراھـی کارگری از جمله بـھـنـام اب
ــرخ زمــانــی، مــحــمــد   زاده، شــاھ
ـلـھـی، رسـول   جراحی، پدرام نصـرال
ـری،   ـب ـن ـرضـا ق بداغـی، و عـبـدال
یوسف آب خـرابـات، واحـد سـیـده،  
ــعــداد   ــز ت مــحــمــد مــوالیــی و نــی
ـیـن سـیـاسـی از   بیشماری از فعال
ـلـف مـبـارازت   عرصه ھای مـخـت
ــد  ــرن ــب ــر مــی ــدان بس ــردم در زن . م

رھبرانی که حتی از زندان نیز بـا  
نامه ھا و با پیامـھـایشـان  نـویـد  
ــارزه بــرای   ــخــش آزادی و مــب ب

با تـمـام قـوا  .  دنیایی بھتر ھستند 
به حمایت از کارگـران زنـدانـی و  

 .زندانیان سیاسی به میدان آییم 
ــدانــی،   دفــاع از کــارگــران زن
دفاع از انسانـھـایـی کـه بـخـاطـر  
ـنـد،   ـرحـقـشـان در زنـدان مبارزات ب
دفاع از آزادیـخـواھـی و دفـاع از  
ــدگــی انســانــی اســت  .  یــک زن

صدای کارگران زنـدانـی و ھـمـه  
انسانھایی آزادیخواھی کـه ھـمـه  
ـرنـد، در   اکنون در زندانی بسر میب

 .سراسر جھان باشیم 
ــراضــی  ٢٦  ــت ــویــه روز اع  ژان

ـرای آزادی   ــ ـــا ب ـری م ـراســ ــ س
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 ژانویه روز  ٢٦ روز  .  سیاسی است 
اعتراض ما به جنایتی اسـت کـه  
جمھوری اسالمی در قبال بـھـنـام  
ــوب و   ـم زاده چــھــره مــحـب ـراھــی اب
شناخته شده کارگری میـکـنـد و  
با وجود بستری بودن فرزنـدش در  
بیمارستان بدلیل بیمـاری سـرطـان،  
بھنـام را در زنـدان نـگـاھـداشـتـه  

ـراض و  ٢٦ .  است   ژانویه روز اعـت
ھمصدایی مـا بـا رضـا شـھـابـی  
ـران کـارگـری   یکی دیگر از رھـب
ــدانــھــای رژیــم   اســت کــه در زن
اسالمی به مرز فلج شدن رسید و  
با وجود وضعیت وخیـم جسـمـانـی  
اش جانیان اسالمـی او را تـحـت  
ــرخصــی از زنــدان آزاد   عــنــوان م
کرده و ھنوز خطر بـازگـردانـدن او  

 .  به زندان وجود دارد 
 

ـراض  ٢٦ روز    ژانویـه روز اعـت
ما به وضـعـیـت شـاھـرخ زمـانـی  
است که از درون زندان نـامـه داد  

روز  .  و گفت جانش در خطر اسـت 
اعتراض ما به وضعیت عبدالرضـا  
قنبری معلم معترضی اسـت کـه  

ـر شـده و  ٨٨ در دی ماه    دستـگـی
ـر   بخاطر آن نیز خطر حکم اعـدام ب

 ژآنـویـه  ٢٦ روز  . روی سرش است 
ـرای   روزی در ادامه کارزار مـا ب
آزادی زانیار و لقـمـان مـرادی دو  
ـر روی   جوانیست که خطر اعدام ب
سرشان اسـت و صـدایشـان امـروز  

ــی شــده اســت    ٢٦ روز  .   جــھــان
ـم  ـی در  .  ژآنویه وسیعا به میدان بیای

تمام کشورھا و در ھر شھری کـه  
ـراضـی   ھستیم آکسـیـونـھـای اعـت
ـم، سـفـارتـخـانـه   ـی خود را برپـا کـن
ھای رژیم اسالمی را بـه مـحـل  

ـم  ـی در  .  اعتراضات خود تبدیل کـن
ــن روز خــواھــان آزادی فــوری   ای
ـم، اعـالم   ـم زاده شـوی ـراھـی بھنام اب
کنیم که اجازه نمیدھیم که رضـا  
شھابی دوباره به زندان بـازگـردانـده  

و خواھـان آزادی فـوری و  .  شود 
بدوین قید شـرط ھـمـه کـارگـران  
ـیـان سـیـاسـی از   زنـدانـی و زنـدان

 .زندان شویم 
 

 ما را از برنامه ھای خود بـه  
 .مناسبت این روز مطلع کنید 

 
 کودکان مقدمند، 

 
ـــدی  ـــم ـــح ـــم ـــاھ ـم ش ــ ـری : کــ

 ٠٠٤٦٧٠٨٥٢٦٧١٦ 
 

barnenforst@hotmail.
com 
  
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 

ـر   ـــــــ ـف ــــــ ـــــــال دانش ـــــــھ ش
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

 
FreeThemNow ٢@

gmail.com 
  
 
ـرای آزادی    کمیته مـبـارزه ب

 زندانیان سیاسی 
 

ـــــی   ـــــوب ـب ـــــوا مـــــحــــ ـی شــــ
 ٠٠٤٤٧٥٧٢٣٥٦٦٦١ 

 تظاھرات سراسری در دفاع از کارگران زندانی:  ژانویه٢٦
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www.iranpoliticalpris

oners.com 
 

 ٢٠١٣  ژانویه  ١٧ 
 

با تمام قوا در دفاع از 
 کارگران زندانی

  
رھبران کـارگـری زنـدانـی در  
ـنـد از   ایران، آینه تمام نمائی ھسـت
بــیــحــقــوقــی و ظــلــمــی کــه بــه  
کارگران و کل مردم ستمدیده روا  

ـنـه تـمـام  .  میـشـود  و ھـمـزمـان آی
ـنـد از ایسـتـادگـی و   نمائی ھست
مقابله با نظامی ضدانسانـی کـه  
جمھوری اسالمی بر مردم حـاکـم  

ــرده اســت  ــھــا گــل ھــای  .  ک ــن ای
ــه و   ــادالن ــارزه ع ــد مــب ســرســب
آزادیخواھانه مردم اند و شـایسـتـه  

ـران و در   بیشترین حـمـایـت در ای
کـارگـران زنـدانـی،  .  سطح جـھـان 

معلمان و زنان و جوانان زنـدانـی و  
کل زندانیان سیاسی باید فـورا و  

 .بی قید و شرط آزاد شوند 
 

ـردم آزاده را   ــــه مـــ ـی ـــ ـل کـــ
ـنـگ   ـی ـت فرامیخوانیم کـه در مـی

ھای زیر شرکت کنند و ھـر جـا  
ــه کــار   ــد خـود دســت ب ـن ــوان ــت مـی
ـنـگ ھـای   ـی ـت سـازمـان دادن مـی

 .اعتراضی شوند 
 
  

 ):آلمان (کلن  
 تـا  ٣  ژانویه ساعت  ٢٦ شنبه  

  بعدازظھر ٥ 
میدان دوم پالته مـركـز  :  محل 
 Dom Pallateشھر كلن  

 ٠١٦٣٥٥٩١٥١٩ : تلفن تماس 
  

 :فرانکفورت 
 تـا  ٢  ژانویه، ساعت  ٢٦ شنبه  

  بعدازظھر ٤ 
مرکز شھر فرانکفـورت  :  محل 

An der Hauptwache 
  

 :برلین 
 تـا  ١  ژانویه ساعت  ٢٦ شنبه  

  بعدازظھر ٣ 

ـر پـالتـس  :  محل  یواخیم سـتـال
 نزدیک ایستگاه کورفورستن دام 
ــــــمـــــــاس  ـــــــن ت ـف ـــــ ـل ـــــ :  ت

 ٠١٧٦٢٤٨٦٦٣١٧ 
  

 ):کانادا (ونکور  
  ٢  ژانـویـه سـاعـت  ٢٦ شنبه  

 بعد از ظھر 
ـری :  محل   -مقـابـل آرت گـال

 خیابان رابسون 
 ٦٠٤٧٢٧٨٩٨٦ : تلفن تماس 

  

 :تورنتو 
 تـا  ٣  ژانویه، ساعت  ٢٦ شنبه  

  بعدازظھر ٥ 
ـیـان واقـع  :  مکان  ـران پالزای ای

در خیابان یانگ جـنـوب خـیـابـان  
 ستیلس 

Yonge St. , South of 
Steeles Ave. 

  
 ):ھلند (آمستردام  

 تـا  ٢  ژانویه ساعت  ٢٦ شنبه  
  بعدازظھر ٤ 

ــد  :  مــحــل  ــن ــل ــردام ھ ــت  -آمس
 میدان بورس پلین 
بـھـمـن خـانـی  :  شماره تماس  
 ٠٦٥١٢٧٣٢٦١ 

  
 ):ھلند (دنھاخ  

ــزاری   ــان بــرگ مــکــان و زم
 :آکسیون 

 تـا  ٢  ژانویه ساعت  ٢٦ شنبه  
  بعدازظھر ٥ 

 مقابل پارلمان : محل 
  

 ):سوئد (یوتبوری  
 تـا  ٢  ژانویه ساعت  ٢٦ شنبه  

  بعدازظھر ٤ 
 یرن توریت : محل 

 ٠٧٣٧١٧٨٨١٩ : تلفن تماس 
  

 :استکلھم 
 جزئیات بعدا اعالم میشود 

  
 :اسلو 

 تـا  ١  ژانویه، ساعت  ٢٦ شنبه  
  بعدازظھر ٢ 

 مقابل پارلمان نروژ  : محل 
 ٠٩٨٦٩٤٠٠١ : تلفن تماس 

  
این آکسیون ھا توسط احـزاب  
و سازمانھای سیاسی و نھادھـای  
مدافع حقـوق کـارگـر و زنـدانـی  

 .سیاسی فراخوان داده شده است 

 

 

 

 

 

ـراض   امروز اول بھمن ماه بھنام ابراھیم زاده زیر فشار اعـت
ـقـه تـحـت عـنـوان   ـی ـر واگـذاری وث گسترده و جھانی در براب

ـم  .  مرخصی چھار روزه از زندان آزاد شد  ـراھـی آزادی بھنـام اب
زاده را به او، به خانواده اش، و به ھمه انسانھـای آزادیـخـواه  
ـنـون   تبریك میگوییم و خوشحالی خود را از اینكه بـھـنـام اك
ـیـمـا و خـانـواده اش اسـت  اعـالم   در كنار فرزند بیمارش ن

 .میكنیم 
 

آزادی بھنام را به دوستان عـزیـزی كـه از زنـدان نـامـه  
ـنـار   دادند و خواستار آزادی بھنام و ضرورت  حضورش در ك
ـری   ـیـمـارسـتـان مـحـك بسـت تنھا فرزندش كه ھم اكنون در ب
است، شدند،  تبریك میگویم و دست تك تك این عـزیـزان را  
بخاطر این اقدام شجاعانه و انسـانـدوسـتـانـه شـان بـگـرمـی  

 .میفشاریم 
 

  ٨٩  خـرداد  ٢٢ جانیان اسالمی بھنام ابراھیم زاده را در  
بخاطر مبارزاتش در دفـاع از حـقـوق كـارگـران و دفـاع از  

 سـال زنـدان مـحـكـوم  ٥ حقوق كودك دستگیـر و او را بـه  
ـریـن فشـارھـا و  .  كردند  ـیـشـت ـر ب بھنام در مدت بازداشـت زی

ـر بـھـنـام  .  شكنجه ھا قرار داشته است  یـك فشـار دایـمـی ب
. محروم كردنش از مالقات با خانواده و فرزنـدش بـوده اسـت 

ـر   اكنون نیز بعد از دو سه ھفته بیماری فرزنـدش، او را  زی
فشار اعتراضاتی گسترده و تحت عنوان مرخصی از زنـدان  

 . آزاد كردند 
 

مبارزه ما برای آزادی بدون قید و شرط بـھـنـام و ھـمـه  
ـنـسـت و بـایـد  .  كارگران زندانی ادامه دارد  تالش ھمه ما ای

این باشد كه ن ذاریم بھنام ابراھیم زاده و رضا شھابی به زنـدان  
 .بازگردانده شوند 

 

 بھنام ابراھیم زاده، رضا شھابی، شاھرخ زمانی، محـمـد  
جراحی، پدرام نصراللھـی، مـحـمـد مـوالنـایـی، یـوسـف آب  
خرابات، واحد سیده، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و ھـمـه  

 .كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند 
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تعرض بیسابقه به معیشت 

 کارگران
پایین بودن دستمزدھا در سـالـھـای  
ـــکـــی از مـــوضـــوعـــات   ـری ــ ـی اخــ
ـراضـات کـارگـری   ھمیشگی اعت

اما در مـاھـھـای آخـر  . بوده است 
ــیــن حــداقــل   ــی ــرســال بــحــث تــع ھ
دســتــمــزدھــا تــحــرکــی را مــیــان  
مـحـافـلـی از دسـت انـدر کــاران  
حکومت که با مسایل کارگـری  
. سرو کار دارند، بوجود مـی آورد 

امسال برخالف سالھای گذشته با  
ــصــادی،   ــابــقــ  اقــت ــس ــحــران بــی ب
بیکارسازیھای گسترده و افـزایـش  
کمرشکن ھزینه ھای زندگـی، و  
ــه گســتــرش    ــم ــمــتــر از ھ ــھ م
ــن   ـراضـات کـارگـری  بـه ای اعـت
شرایط ، موضوع دسـتـمـزد ھـای  
چندین برابر زیرخط فقر کارگـران،  
ماھھاست به مھمترین بحث دولـت  
ـرف   ـلـــس از یـــک طــ و مـــجــ
واعتراضات جنبـش کـارگـری از  

 .طرف دیگر تبدیل شده است 
ــا   ــال ب ــگــر امس ــاوت دی تــف
سالھای پیش این است که دولـت  
ــن   ــامــی ــون ت ــان بـا طــرح اصــالح ق
اجتماعـی، قـانـون کـار و تـالش  
برای اجرای فاز دوم ھـدفـمـنـدی  
یارانه ھا، تعرض ھمه جانبه تـری  
ـیـونـھـا   را به زندگی و معیشت مل
کارگـر و بـه یـک مـعـنـا کـل  

 . جامعه تدارک میبیند 
ـتـصـادی و   بـحـران العـالج اق
فشار تحریمھـای غـرب از یـک  
طرف و ترس و نگرانی از طـغـیـان  
مردم که دیگر فقر و مـحـرومـیـت  
ــھــای الزم بــرای ادامــ    از حــداقــل
حیات را نمی توانند تحمل کنند،   
بخشھای مختلف نظام را به چـاره  

عــالرغــم  .  جـویــی واداشــتـه اسـت 
اختالفات شـدیـد دولـت احـمـدی  
نژاد با مجلس و رھبر، آنچـه کـه  
در تمام طرحھا وراه حلـھـای آنـھـا  

ــرحــلــه "  بــرای   " عــبــور از ایــن م

مشـتــرک اســت ایـن اســت کــه  
چطور ھزینه ھای بحران را ھرچه  
بیشتر به دوش کارگران و  مـردم  
ـیـن آمـدن سـود   گذاشت تا از پـای
سرمایه و سھم غارت و دزدیـھـای  

 .خودشان جلوگیری کنند 
 

ــه ھــای گــذشــتــه   ــت طــی ھــف
ـنـدگـان   جلساتی با شرکت  نـمـای
کارفرمایان، دولت و تشکل ھـای  
کارگـری دسـت سـاز حـکـومـت   
ـیـن   برای بررسیھای مقدماتی تعـی
حداقل دستمزد برای سال آینده در  

ـرگـزار شـده   شورای عالی کـار ب
 . است 

آمارھای رسـمـی از افـزایـش  
 درصدی بسـیـاری از  ١٠٠  تا  ٦٠ 

اقالم ضروری طی سه چھار مـاه  
ـر،   ـق اخیر خبر میدھد و مرز خط ف
ــون   ــی ــل ــانــ  یــک م درآمــد مــاھــی
وششصد ھزار تومان  اعـالم شـده  

ــابــراعــالم خــود  .  اســت  ــاز بــن و ب
ـتـه  "  نمایندگان کارگران "  در  کمـی

ویژه دستمزد شورای عالـی کـار،  
ـیـش از     ١٠ حقوق ماھیانه افراد ب

ـنـده   روز نـمـی تـوانـد تـامـیـن کـن
بـا ایـن حـال  .  نیازھای آنان بـاشـد 

ـیـس کـانـون   اولیاء علی بیگی رئ
عــالــی شــوراھــای اســالمــی در  
گفتگو با خبرگزاری مھـر اعـالم  

کارگـران ھـیـچـگـاه بـه  : "میکند 
ـبـوده انـد  ."  دنبال افزایش دستمزد ن

و شرط ادام  ایـن وضـع را تـالش  

ــات   ــرل نــوســان ــت ــن ــرای ک دولــت ب
ـرش  .  قیمتھا میـدانـد  ـتـه گسـت ـب ال

اعتراضات کارگری در ماھھـای  
ــرخــالف ایــن ادعــا را نشــان   اخــی

بعالوه کارگـران در تـمـام  .  میدھد 
اعتراضاتشان بروشنی اعالم کـرده  
اند که فقـر و گـرانـی را دیـگـر  

ایـن ادعـای  .  تحمل نخواھند کرد 
ـر بـه   ـیـشـت علی بیگی را بـایـد ب
حساب دلـداری دادن بـه خـود و  
شراکـایـش در شـورایـعـالـی کـار  

 . گذاشت 
ــران کــه روزانــه   بــرای کــارگ
برای بھبود شـرایـطـشـان بـا مـانـع  
ـرو   مزدوران شوراھای اسالمی روب
میشوند، روشن است که مھمترین  
ـیـگـی   موضوع برای امثال علی ب
" و نمایندگان دولت و کـارفـرمـا  

موضوع بھره وری نیـروی کـار و  
است ونه ایـجـاد  " ارتقای بنگاه ھا 

ــودی در زنـدگــی   ــھـب ــن ب ـری کـمــت

ـردم  ـران ومــ ـــکـــی از  .  کـــارگــ ی
ـریـن اخـتـالفـات مـجـلـس ،   مھمت

کانون ھای  "  شوراھای اسالمی و 
بـا دولـت ھـم  "  صنـفـی کـارگـران 

ــن اســت کــه چــرا ســھــم   ھــمــی
کارفرما از درآمدھای نـاشـی از  
ـرداخـت   طرح ھدفمندی یارانه ھا پ

 . نشده است 
ــان   ــم ــگــی در ھ ــی بــی عــل

ـم  : " مصاحبه می گـویـد  امـیـدواری
ھای نـھـایـی دسـتـمـزد    جمع بندی 

ـیـش  ٩٢ سال    کارگران به نحوی پ
برود که بتوانیم عالوه بر  تـامـیـن  
ــدگــی   ــود زن ــھــب ــشــت و ب مــعــی
کارگران را داشته باشیم، موضـوع  
ـقـای   بھره وری نیروی کـار و ارت

 ."بنگاه ھا نیز اتفاق بیافتد 
کدام کارگر است کـه نـدانـد  

تامین معیشـت و  "  ابراز امیدواری 
از طـرف  "  بھبود زندگی کارگـران 

کسی که وظیف  اصلیش سرکـوب  
ـیـشـرمـانـه ای   آنھا اسـت، دروغ ب
بیش نیست و حرف اصلـی ایشـان  
ـثـمـار و   ھـمـان وعـد  تشـدیـد اسـت
" بیحقوقی به کارگر بـا عـنـوان  

ـقـای   بھره وری نیروی کـار و ارت

 .است " بنگاه ھا 
ظاھرا آش مباحث مطرح شـده  
ـیـن   در جلسات مـربـوط  بـه تـعـی

 چـنـان  ٩٢ حداقل دسـتـمـزد سـال  
ــه   ــت ــوده اسـت کــه  کــمــی شـور ب
دستمزد خانـه کـارگـر نـاچـار بـا  
ــخــشــی از   ــانــیــه ای ب صــدور بــی
پیشنھادات مطرح شده در جلسـات  
ـر بـا قـانـون اعـالم کـرده   را مغـای

ـیـه خـانـه  .  است  در بخشی از بیـان
عـبـاراتـی از  : "  کارگرآمده اسـت 

ـرداخـت بـخـشـی از مـزد   جملـه پ
ھـای    توسط دولت از محـل یـارانـه 

نــقــدی کــه تــوســط بــخــشــھــای  
مختلف کارگری و کارفـرمـایـی  

ـیـت و    مطرح می  ـل شود نه تنھا قاب
ـلـکـه در   ضمانت اجرایـی نـدارد ب

  ٤١ صورت پذیرش، خارج از ماده  
تـوانـد    است و به ھیـچ وجـه نـمـی 

 ."تبعات مزدی داشته باشد 
دستمزد بنابه تعریـف بـخـشـی  
از ھزین  تولید است که باید صـرف  
باز تولید نیروی کـارگـر شـود تـا  
ــولــیــد   ــاره در پــروســ  ت ــد دوب ــوان بــت

اما میدانیم دستمـزد  .  شرکت کند 
کارگردر ایران سـالـھـاسـت حـتـی  
ـیـازھـای   ـریـن ن ـتـدایـی ت کفاف اب
خانوار کارگری را  ھم نمیدھد و  
ھمین میزان ناچیز دستمزد ھـم در  
ــه   ــوان ــه پشــت ــاری مــوارد ب بســی

سرکوب کارگـران تـوسـط امـثـال  
ھمین خانه کـارگـر و شـوراھـای  
اسـالمــی کــار مــاھـھــا پــرداخــت  

ــشــود  ــطــی  .  نـمــی ــن شــرای ــی در چــن
منوط کردن بخشھایی از دستمـزد  
کارگر بـه مـواردی مـثـل سـھـام  

عدالت، بن کارگـری ویـا جـدیـدا  
یارانه ھا، درواقع ھموار کـردن راه  
ـنـده   برای پرداخت نکردن آن در آی

 .است 
علیرغم اعترافات مسئولین و  
ـنـی   دست اندر کاران حکومت مـب
ـنـه   بر دوبرابر شدن بسـیـاری ازھـزی

  ١٨ ھای زندگی، شایع  افـزایـش  
ـیـده  ٢٠ تا    درصدی دستمزدھا شـن

ــشــود   درصــدی  ١٨ افــزایـش  .  مـی
ـنـانـه   ـی حداقل دستمـزد، در خـوشـب
ترین حالت، به معـنـی  تـحـمـیـل  
ـبـار   ـت ـرزنـدگـی مشـق ـیـشـت ھرچه ب
کنونی به ملیونھا کارگـر ومـردم  
کارکـن اسـت کـه بـارھـا اعـالم  
کرده اند دیگر قادر به تحمل ایـن  

 .شرایط نیستند 
ــمــزدھــا   ــت ــن تــنــھــا دس امــا ای
نیستند که مورد تعرض حکومـت  
. سرمایه داران قرار گـرفـتـه اسـت 

قبل از آن با اصالحات پیشنھادی  
قوانین تامین اجتمـاعـی و قـانـون  
کـار، جـمـھــوری اسـالمـی  دور  
جدیدی از تعرضی ھمه جانبه بـه  
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران و  

 .کل جامعه را آغاز کرد 
سرمای  اصلی سازمان تـامـیـن  

 درصـد از  ٧ اجـتـمـاعــی شـامـل  
حقوق بیمه شدگان است و مابقـی  

ـر  .  را بایـد دولـت تـامـیـن کـنـد  ب

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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اسـاس ایـن اصـالحـیـه ھـا دسـت  
دولت برای نپرداختن سھم خود بـاز  
ــی   ــشــود امــا ســھــم پــرداخــت ــی م
ــان مشــمــول   کـارگــران و کــارکـن

ــمـاعـی از     ٧ قـانـون تـامــیـن اجـت
ـیـدا  ٩ درصد، به    درصد افزایـش پ

خواھد کرد و این در حالـی اسـت  
که ارایـه خـدمـات بـھـداشـتـی و  
درمانی از سوی سازمـان تـامـیـن  
ـر   ـرعـکـس مـحـدود ت اجتماعـی ب

ـــد  ـــد ش ـــواھ ـــن  .  خ ـــالوه س ـــع ب
بازنشستگی نیز بر اسـاس قـانـون  

 سـال افـزایـش خـواھـد  ٥ جدید تا  
 .یافت 

ناگفته پیداست با اعمـال ایـن  
اصالحات بخشی بزرگی از ثروت  
سازمان تـامـیـن اجـتـمـاعـی کـه  
کارگران تولید کـرده انـد و بـایـد  
صرف رفاه،  آسـایـش و سـالمـت  
ـریـز   ـنـه شـود، یـا خـرج ب آنھا ھـزی
ـیـاردر و   وبپاش آیت الله ھـای مـل

آقازاده ھایشان مـیـشـود ویـا خـرج  
ــظــام و دســتــگــاھــھــای   ــظ ن ــف ح

 .سرکوب آن می شود 
ــه تــعــدادی از   ــت ــتــ  گــذش ــف ھ
کارگران شرکت واحد با مـراجـعـه  
ـــار   ـــس اســـالمـــی، ب ـل ـــه مـــجــ ب

  ٢٠٠٠ دیگرخواستار رسیدگی به  
ــمــع آوری شــده  در   امضــاء ج
اعتراض به تغییر الیحه قانون كـار  

ایـن نـامـه اولــیـن بـارمــاه  .  شـدنـد 
گذشته، ھمزمان با انتشـارطـومـار  

ــه  ٣٠ اعـتــراضــی   ھــزار کـارگــر ب
دستمزدھا، برای مجلس فـرسـتـاده  

کارگران شـرکـت واحـد  .  شده بود 
ــه   ــامــ  اعــتــراضــی ب ــن ن در ای
: نمایندگان مجلس ھشدار دادنـد  

ــم،  "...   ــی ــرار مــیــكــن ــك ــم ت ــاز ھ ب
ــه   ــی ــحــه ھـا عــل ــن الی تصـویــب ای
كارگران از طرف مجلس اقـدامـی  
علیه مـنـافـع جـامـعـه كـارگـری  
محسوب میشود و مـا كـارگـران  

ـتـی   دیگر تحمل این ھمه بی عدال
ــر وفــالكــت را   و زنــدگــی درفــق

 ."نداریم 
اصالحات قانـون کـار درواقـع  
ـرده   ـلـی تـعـرض گسـت حلق  تـکـمـی
جمھوری اسالمی به کل جامـعـه  

ـرار  .  است  بـا اصـالحـات جـدیـد ق
ـر بـی حـقـوقـی   است قانون کار ب
ـر   ـیـشـت ـثـمـارھـرچـه ب کامل و اسـت

ـریـن  .  نیروی کار ناظرباشد  مـھـمـت
اصالحات قـانـون کـارشـامـل بـاز  
ـرای   گذاشتـن دسـت کـارفـرمـا ب
اخراج کارگـران و اضـافـه کـردن  
ـرای مـنـجـمـد   ـیـارات دولـت ب اخت
کردن حقوق و دستمزدھا با تـوجـه  
به اوضاع اقتصادی و ھروقت کـه  

 .صالح بداند، می شود 
درقانون کارفعلـی ھـم بـخـش  
بزرگی از کارگران تحـت عـنـوان  
شاغلین در کارگاھھای کمتر از  

 نفر ویا کارگران بیکار شامـل  ١٠ 

قانون کار نمـیـشـونـد و نـاچـارنـد  
تحت وحشیانه ترین شـرایـط کـار  

با اصالحات جدید قـانـون  .   کنند 
ــراج را در   ــربــه اخ کــار دولــت ح
ــع تــری از   ــخــش وســی ــارب ــی اخــت
ــرار   ــیــن ســرمــایــه دارش ق ــل مــوک
ـیـن   ـرای تـعـی مـیـدھـد تـا از آن ب
ــه کــارگــران   ــی ــل ــرع ــرایــط کــارب ش

 .استفاده کنند 
حکـومـت اسـالمـی امـیـدوار  
ـبـه بـه   است با تعرضی ھـمـه جـان
دسترنج مـردم و تـحـمـیـل ھـرچـه  
ــت، فــقــر و   ــشــتــر مــحــرومــی بــی
گرسنگی به کـل جـامـعـه،  نـه  
تنھا سود دھی سرمایه را تضمیـن  
ـتـصـادی کـه   کند، بلکه بحران  اق
در آستان  فروپـاشـی اسـت را حـل  

 .کند 
ــگــی،   در جــایـی کــه گــرسـن
ـیـاد و   بیکاری، گرانی، فقر واعـت
ـروشـی از در ودیـوار آن بـاال   ـف ـن ت

ــی   ـن ــی ــچـن ـن ـرود، اصـالحــات ای مـی
ـر از   قوانین، بمعنی بستن شـمـشـی
رو دربرابر مردمی است که ھمیـن  
حاال ھم قادر به تامین حداقلی از  

 .زندگی نیستند 
تنھا راه مـتـوقـف کـردن ایـن  
ــراضــات   ــت ــرض حــکــومــت، اع ــع ت

مسـلـمـا  .  گسترده مردم خواھد بود 
کارگران و مـردم نـاظـر خـامـوش  
دست درازی  حکومت وسـرمـایـه  
داران به معـیـشـت و حـق حـیـات  
خود و فرزندانشان نخواھند بـود و  
ھمانطور که بارھا نشـان داده انـد  
در برابر بربریتی که ھر روز ابـعـاد  
ـرد،   وحشیانه تـری بـخـود مـیـگـی

 . اعتراض خواھند کرد 
  ژانویه  ٢١ 

 !علیه حكومت گرانی و فقر بپاخیزیم
 

مردمی كه با محرومیت و نداری روز را به شب میرسانند، صبح روز بعد مـتـوجـه مـیـشـونـد كـه امـروز  .  كابوس گران شدن ھرروزه كاال ھا برای كارگران و مردم زحمتكش ایران پایانی ندارد 
گرانی برای عده ای مفتخور و حـكـومـتـی و سـرمـایـه دار و  .  زیرا ھمه چیز در عرض چند ساعت باز ھم گرانتر شده است .  توان خریدشان حتی به ھمان حد بخور و نمیر دیروز ھم نمیرسد 

ـر، گـرانـی یـعـنـی  بازاری، تولید كننده مكنت و ثروت ھرروز فزاینده است، اما برای كارگری كه دستمزدش چندین برابر زیر خط فقر است، برای معلم و پرستار و ك  ـی ارگر بیكار و كارمند فق
در ایران امروز بدون اغراق اكثریت مردم از تامین پایه ای ترین و ابتدایی ترین نیازھای خود نظیر تھیه غذای كافی برای خانـواده، تـحـصـیـل  .  كم شدن چند قلم از سفره فی الحال فقیرانه اش 

 .كودكان، مسكن مناسب، درمان و دارو، و امثال اینھا محرومند و باید مدام حسرت بكشند 
ن فروشی را گستـرش مـیـدھـد، جـوانـان را  گرانی و فقر در ایران براستی دارد میكشد، نابود میكند، خانواده ھا را از ھم میپاشد، میلیونھا كودك را از تحصیل و شادی محروم میكند، ت 

 .معتاد میكند، افراد را به خودكشی وا میدارد، و زندگی دھھا ملیون نفر را با حسرت و غم و رنج و عذاب آغشته میكند 
نفت را از زیر زمین بیرون میكـشـنـد، خـانـه ھـا و ویـالھـا را  .  سھم آنھایی است كه خود ھمه نعمات را تولید میكنند .  كل این درد و عذاب بیش از ھمه سھم طبقه ما طبقه كارگر است 

ـقـه  .  ج و تـالش آنـھـا سـاخـتـه مـیـشـود میسازند، خوراكی ھا و غذاھا را آماده میكنند، كودكان را آموزش میدھند، بیماران را مراقبت میكنند، و ھر محصول و كاالی مثمر ثمری با رن  طـب
 .كارگر قربانی اصلی گرانی و فقر در این نظام توحش سرمایه داری تحت حكومت اسالمی است 

مجلس و قوه قضائیـه شـان را  .  اسالم و آخوندھای میلیاردرشان را میشناسیم .  حكومتشان را میشناسیم . ھمه ما میدانیم كه عامل این ھمه مشقت و درد و عذاب ما چه كسانی ھستند 
ـرنـج مـا  . رسانه ھایشان را میشناسیم . نیروی سركوبشان را میشناسیم . میشناسیم  می بینیم كه چگونه این طیف مفتخور جنایتكار دست به دست ھم داده اند تا از ایـن چـپـاولـگـری از دسـت

 .حفاظت كنند 
ـم . بارھا دیده ایم كه وقتی پا به میدان بگذاریم این خیل مزدوران و اجیر شدگان و حاكمین لرزه بر اندامشان می افتد ! ما بسیاریم  حـقـوقـمـان  .  راه ما تنھا و تنھا ھمین است كه متحد شـوی

غـذا و پـوشـاك كـافـی و  .  زندگی انسانی و بدور از فقر و محـرومـیـت حـق ھـمـه مـاسـت . عزممان را جزم كنیم و این حكومت اسالمی مفتخوران سرمایه دار را به زیر بكشیم . را بشناسیم 
ـفـاده از آخـریـن  .  تحصیل رایگان حق تك تك كودكان ماست . بھداشت و درمان رایگان حق تك تك ماست . مسكن مناسب حق ھمه ماست . مناسب حق بدیھی ماست  تفریح و مسافرت و اسـت

نباید بگذاریم این شرایط نكبت باری كه این حكومت كثیف و صاحـبـان سـرمـایـه  .  باید ھمین ھا را با صدای بلند در مقابل حاكمین فریاد بزنیم . استاندارھای زندگی انسانی حق ھمه ماست 
بـایـد بـا  .  باید عزم كنیم كه به این جھنمی كه برایمان خلق كرده اند با اتحاد و تشكل و عزم خود پایان دھیم .  و آخوندھای میلیاردر به ما تحمیل كرده اند انتظاراتمان از زندگی را پایین بیاورد 

 .لیت سرمایه دار و مفتخور حاكم نباشد اعتماد به نفس پا به میدان بگذاریم و عزم كنیم كه به رنج دھھا ساله خود برای ھمیشه مھر پایان بزنیم و جامعه ای بسازیم كه در آن یك اق 
ـم . ما باید انقالب كنیم . ما باید بر حقوق پایه ای مان پافشاری كنیم . ما باید متحد شویم  . و به این رنج و بی عدالتی و زورگویی و بی تامینی، به این جھنم ضد انسـانـی پـایـان دھـی

 !ما میتوانیم ... و  
 

 زنده باد انقالب انسانی برای جامعه ای انسانی 
 !زنده باد سوسیالیسم 

 حزب كمونیست كارگری ایران
 ١٣  دی  ٢٨  – ٢٠١٣  ژانویه  ٢٠ 
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ده سـال بـعـد از كشـار كـارگــران  
ـروك " معـدن ذوب مـس  ـی خـاتـون  "  ن

  ١٣٨٢  بـھـمـن  ٤ روز شنبـه  !  آباد 
ـروك " كارگران معدن ذوب مس   ـی " ن

در روستای خاتون آباد شھر بـابـك  
ـرای   در نھمین روز تحصـن خـود ب
دستیابی به حداقل خـواسـتـه شـان  
كه اشتغال دائم بود از زمین وھـوا  
ـروھـای سـركـوبـگـر   مورد تھاجم نی

ـنـد  ـت ایـن حـركـت  .  رژیم قرار گـرف
ـبـاخـتـن     ٤ ددمنشانه منجر به جـان

ـران مـــھـــدوی،   ـر از کـــارگــ ــ نــف
مومنی، جـاویـدی و ریـاحـی، و  
ـری عـده   مجروح شدن و دسـتـگـی
. ای ازكارگران و مردم محـل شـد 

راه اندازی معدن مس خاتـون آبـاد  
ــه   ــل دھ ــه اوائ ــوســط  ١٣٤٠ ب  ت

. كمپانی معروف جردن برمـیـگـردد 
ــی   ــانـی جــردن صـاحــب اصـل ـپ كـم
ـلـی كـه   معادن مس در كشور شـی
بزرگترین صادر كننده مس جـھـان  

ـپـانـی بـا  .  است، می باشد  این كم
ـیـن  ( ھمكاری ای ت ت   شركت ب
آی تـی  ) ( المللی تلفن و تلگراف 

ـــی  ـروف  )  ت   ١١ كـــودتـــای مـــعــ
ـنـده و بـه  ١٩٧٣ سپتامبر    علیه آل

ـــوشـــه را   ــن ـی ــ ــدن پ ـی ــدرت رســ ق
ـپـانـی جـردن  .  سازماندھی كرد  كـم

پس از كشـف و شـنـاسـایـی ایـن  
منطقه شروع به سرمایه گذاری و  

ـره   ـق ... استخراج مس و طـال و ن
ــن  .  كــرد  در زمــان رژیــم شــاه ای

سرمایه گذاریھـا عـمـدتـا تـوسـط  
ــخــش خصــوصــی صــورت مــی   ب

ــت  ــوری  .  گــرف ــھ ــم ــان ج در زم
ـر   اسالمی برادر رفسنـجـانـی مـدی

رفسنـجـانـی و  .  عامل شركت شد 
ــاه   ــپ ــرمــانــدھــان س ــاری از ف ــی بس
پاسداران با شراكت شركت آلمـانـی  
كروپ، كنترل این مجـتـمـع را در  

ــد  ـن ـت شـركـت كــروپ  .  دسـت گـرف
ـیـازھـای جـنـگـی   برای تـامـیـن ن
جمھوری اسالمی دست به ایـجـاد  
پاالیشگاه ذوب مـس زد و مـواد  

مـوشـك كـرم  " الزمه برای ساختن  
ـیـد  "  ابریشم  را در این مـنـطـقـه تـول

ــه  .  مــی كــرد  ــل دھ   ١٣٦٠ اوائ
كارگران این پروژه بالغ بر چھل تـا  

نیروی کـار  .  پنجاه ھزار نفر میشد 
ارزان و خاموش این معدن تـوسـط  
ــاده از   ــف ــا اســت ــی ب ــان ــج رفســن
پیوندھای قبیله ای و خانـوادگـی  
ــات   ـری ازمــنـاسـب ــھـره گــی و بـا ب

ـبـل سـرمـایـه داری بـه بـھـره   ماق
بـه گـلـولـه  .  كشی از آنان پرداخت 

ـیـن   بستن کارگران خاتون آبـاد اول
جنایت و حمله جمھوری اسـالمـی  

ـقـه کـارگـر  .  به کارگران نبود  طـب
در سه دھه گذشته در رودرروئـی  
دائم و روزانه با جمھوری اسالمی  
برای تحمیل مطالباتش در اشکال  

ــراضــی تــحــصــن،   ــت ــلــف اع ــت مــخ
اعتصاب و تجمع و تـظـاھـرات و  
جمع آوری آوری امضـا و بسـتـن  

ــگــرھــای اعــتــراضــی بــرای   ــن س
ـبـات خـود، ایسـتـاده اسـت  . مطـال

كشتار كارگران معدن مس خـاتـون  
آباد با موجی از عكس العمل ھـا  
از این كارگران و در محـكـومـیـت  
رژیم جنایتـكـار اسـالمـی مـواجـه  

ــد  ــه؛  .  ش ـراض   »از جـــمــل ــ اعــت
ـریـت سـازی مـمـتـاز   کارگران کب
تبریز و شرکت صنعـتـی سـالـمـی  

کارگران  »،  «به جنایت خاتون آباد 
سنگ آھن بافق و خـبـازان سـقـز  
کشتار کـارگـران خـاتـون آبـاد را  

جــمــعــی از  »،  «مـحــکــوم کــردن 
ـیـز   کارگران شرکت ایران خـودرو ن

طی نامه ای کشـتـار کـارگـران  
ذوب مــس کـرمــان را مــحــکــوم  
کردند و با کارگران شرکت ذوب  

 »، «مس اعالم ھمبستگی نمودند 
ــن  ٢٣٥  ـی ـبــران و فـعـال  تـن از رھ

اتحادیه ھای کارگری کـانـادا و  
ـیـا   ـرال رئیس یک اتحادیه در اسـت
جمھـوری اسـالمـی را مـحـکـوم  

ــد  ــادی از  »،  «کــردن ــار زی ــم ش

 »،   «دانشجویان دانشگاه تبریز  
ـر از کـارگـران و مـردم   ـف صدھا ن
شھرھای سنندج و کـامـیـاران بـا  
ــراضــی   ــت امضــای طــومــاری اع
ــرض   ــردن تــع ضــمــن مــحــکــوم ک
جنایتکارانه جمھوری اسالمی بـه  
کارگران مس خاتون آباد و مـردم  
ــارزات و   ــابــک، از مــب شــھــر ب
خواسته ھـای کـارگـران و مـردم  

ــد  ــز  .  دفـاع کــرده ان در شــھـر ســق
جمعھایی از کـارگـران بـا صـدور  
اطالعیه این کشتـار را مـحـکـوم  
کردند و حق طلبـی کـارگـران را  

ـراردادنـد  ـبـانـی ق ـی در  .  مـورد پشـت
مریوان و سقز جوانان ایـن شـھـرھـا  
ـبـاخـتـه ذوب   به یاد کارگران جـان
ـنـدی ھـای   ـل مس خاتون آباد، بر ب
مشرف به شھر آتش روشن کـردنـد  
که توجه مردم را بـه خـود جـلـب  

ـرانـی و  »،  «کر  ـی اتـحـادیـه کشـت
ـیـا جـنـایـت   ـرال اتحادیه مونتاژ است

 «خاتون آباد را مـحـکـوم کـردنـد 
ـروژ  «  ـفـت ن فدراسیون کـارگـران ن

ــس   ــارگــران ذوب م ــار ک کشــت
،  «کرمان را شدیدا محکـوم کـرد 

و در خارج از كشور در كشورھای  
ــاھــرات و   ــظ ــادا ت ــان ــا و ك اروپ
میتینگ در اعتراض به جـنـایـت  
ــار   ــت جــمــھــوری اســالمــی و كش

كارگران معدن ذوب مـس خـاتـون  
 . آباد برگزار شد 

ـراضـات   در ھفته گذشتـه اعـت
ــلــف    ــری در اشــكــال مــخــت كــارگ
تجمع و اعـتـصـاب ادامـه داشـتـه  

ــه  .  اســت  ــی ــراضــات عــل ــن اعــت ای

ــكــارســازی  ــخــچــال  ( بــی ــه ی كــارخــان
، رسـیـدگـی بـه  ) سازی ایران پویا 

کارگران بازنشستـه  "( حق معیشت " 
ـقـاد  ) شرکت پتروشیمی آبادان  ، انـع

ـم  ـی شـرکـتـھـای  ( قراردادھای مستق
ـروشـیـمـی ھـای   ـت پیـمـانـکـاری پ

ــوق و  ) مــاھشــھــر  ، افــزایــش حــق
رانندگان شركت واحـد ـ  ( دستمزدھا 

کارگران فضای سـبـز شـھـرداری  
، عدم پرداخت حقـوق ھـا ) اصفھان 

ــران نســاجــی  (  اعــتــراضــی کــارگ
تجمعـات  .  بوده اند )  خامنه شبستر 

توده ای با شركت صـدھـا كـارگـر  
ــورای   ــس ش ــجــل ــل م ــاب در مــق
اسالمی، فـرمـانـداریـھـا و مـراكـز  
كارگری عرصه ھای اصلـی ایـن  

 . اعتراضات بوده اند 
 كـارگـر  ٢٤ بالتكلیفی شغلی  

معدن یال شمالی از اخـبـار مـھـم  
معدن یال شمـالـی  .  این ھفته است 

در منطقه پرورده شھرستـان طـبـس  
ـرار دارد  ــل  .  ق حـدود یــك مــاه قــب

ـبـی در ایـن مـعـدن   انفجـار مـھـی
منجر به كشته شدن ھشت كارگـر  

شناسان    ھای کار   طبق بررسی .  شد 
و بازرسان اداره کـار اسـتـان یـزد   
ــال   دربـاره عــلـت حـادثـه مـعــدن ی

ــان و  »شـمــالـی،   وجــود گــاز مـت
ـیـد   تلفیـق آن بـا ھـیـدروژن و تـول

ـیـل حـادثـه   «منوکسیـد کـربـن  دل
دولـت و كـارفـرمـاھـا  .   بوده است 

ـفـجـار و   رسیدگی به وقوع ایـن ان
 كارگر را در ھـالـه ای  ٨ مرگ   

ـرار داده انـد و بـه ایـن   از ابھام ق
دلیل است كه نمیخواھند حقـوق و  
مزایا و خسارت كشته شدگـان را  
به خانواده ھای كارگران جانباختـه  
ـردازنـد و در عـیـن حـال ھـنـوز   بپ

كارگر این معدن در بالتكلیفـی  ٢٤ 
ــد  حــمــایــت  و اعــالم  .  قــرار دارن

پشتیبـانـی بـخـشـھـای سـراسـری  
جنبش كارگری از كارگران معـدن  
ـرداخـت   یال شمالی، پافشاری بر پ

ــای   ــواده ھ ــان ــه خ   ٨ خســارت ب
ـفـجـار   ـر ایـن ان كارگری كه در اث

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان 
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جان باخته اند و ھم چنین، تامیـن  
ــات رفــاھــی و   شــغــل و امــكــان
ـفـجـار بـه   خسارات ناشی از این ان

ــده، از  ٢٤  ــان ــاقـــی م ــارگــر ب ك
ـیـه ایـن حـمـایـت و   ـبـات اول مطال

 .  پشتیبانی ھا است 
جنبش مطالباتی طبقه كارگـر  
و ایستادگی اش به منظور تحقـق  
ـلـف   مطالبـاتـش در اشـكـال مـخـت

در چند ماھـه  .  كماكان ادامه دارد 
گذشـتـه كـارگـران بـا تـجـمـع در  
مقابل مجلس و طرح مطالبـاتشـان  
و اعتراض به تغییر الیـحـه قـانـون  
ــن   ــار، اشــكــال اعــتــراضــی ای ك

تـعـدادی از  .  مبارزات بـوده اسـت 
رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانـی  
تــھــران و حــومــه بــه ھــمــراھــی  

 دی ماه  ٢٧ نمایندگان سندیکای  
ــس شــورای اســالمــی   ــل بــه مــج
ــد و خــواھــان   ــن ــن ــك ــی مــراجــعــه م
ــه   ــدگــی ب ــگــیــری و رســی پــی

نفر از كـارگـران   ٢٠٠٠ خواستھای  
نسبت به اعتراض به تغییر الیـحـه  

یـكـی  .  قانون کار شده اند، بـودنـد 
ـتـھـای روشـن   از كارگران با صحب

ایـن اصـالحـیـه  ".   اعالم میكند؛  
ضد کارگران است و ما خـواھـان  
ــد   ــه ض ــح ــن الی ــدن ای بــرگــردان
ـم از   ـی کارگری ھستیم  ، متـاسـف
اینکه این دومیـن بـار اسـت کـه  
ـراضـات را بـه   رونوشـت ایـن اعـت
ـم، گـویـا   ـی مجلس ارسـال مـیـکـن
کسی صدای کـارگـران دردمـنـد  
را که با خانـواده ھـایشـان بـخـش  
بـزرگـی از جـامـعـه را تشـکـیـل  
میدھنـد نـمـی شـنـود،  بـاز ھـم  
تکرار میکنیم، تصویب این الیحـه  
ــه کــارگــران از طــرف   ــی ــل ھــا ع
ـیـه  مـنـافـع   مجلس اقدامـی عـل
ــه کــارگــری مــحــســوب   جــامــع
مـیـشـود و مـا کــارگـران دیـگــر  
ـتـی و   تحمل این ھـمـه بـی عـدال
ـر و فــالکــت را   زنـدگــی در فــق

این اعتراضات نسـبـت بـه  ". نداریم 

ـر اصـالحـیـه قـانـون كـار در   ـی تغی
ـنـی صـورت   تناسـب قـوای مـعـی

ھر درجه از عقـب رانـدن  .  میگیرد 
ــارگــران از   ــاع ك ــس و دف مــجــل
خواستھایشان، شرایط را بـه سـود  

امـا،  .   کارگران تغییر خواھد داد 
كارگران پیشرو و جنبش كـارگـری  
در سه دھه گذشتـه بـخـوبـی كـل  
ـرده انـد  ـر سـوال ب . قانون كار را زی

ـبـش   باید در ادمـه ایـن رونـد جـن
ـیـه كـل قـانـون   كارگری بتواند عل
كار بپا خیزد و بـجـای آن قـانـون  
كاری كه حرمت و شـخـصـیـت و  
ـرای   رفاه و دستمزد مـكـفـی را ب
كارگران تامین كند را در دسـتـور  

 .كار و اعتراضات خود قرار دھد 
ــگـر گـزارشــھـایــی   ــه دی مسـال

ـبـاط  "  ھـرانـا " است كه اخیرا   در ارت
با عرصه ھای مختلف از جـمـلـه؛  
جنبش ھای اجتماعی كارگـری ـ  
حقوق كودكان ـ زنان و بازدداشتـھـا  

ســالــنــامــه  » در  ١٣٩١ در ســال  
منتشـر كـرده   «٢٠١٢ آماری ویژه  

ما در اینجا بخـشـھـایـی از  . است 
 . این آمار را میاوریم 

کارگری؛ در ایـن رسـتـه در  
ـیـــالدی  ٢٠١٢ ســـال     ٤١٣  مــ

گزارش در بررسـی ھـای آمـاری  
ـر اسـاس آن   گردآوری شـد کـه ب

ـر شـدنـد،  ٩٢ جمعا      ٧  تن دستگـی
ــصــاب   ــت ــعــت از اع مــورد مــمــان
کــارگــری گــزارش شــده اســت،  

کارگر از کـار اخـراج  ١٠١٧٩٩٨ 
اند، گزارشات عـقـب    یا تعدیل شده 
 ماه کارگـران  ١٠٠٨ افتادن حقوق  

ـــــت،   ـــــده اس ـــــد ش ـن ــــ ـت مســــ
ـیـکـار  ١٨٦٣٨٧  کارگـر از کـار ب

 تن در سوانح کـاری  ٢١٨ اند،    شده 
ــده  ــه ش ــد،    کشــت ــورد  ١٣٦ ان  م

صدمات جسمی به کـارگـران در  
ــن کــار گــزارش شــده اســت،   حــی

 مورد نبود بیـمـه کـار  ٥٠٠٥٨٢٧ 
برای کارگران گزارش شده اسـت،  

 کارگر بالتکلیف در حـوزه  ٤٤٤١ 

 فـعـال  ٢٤ کار گزارش شده است،  
کارگری نیز به نھادھای امنیتی  

در  .  و قضایی احضـار شـده اسـت 
ــن  ١٤ مــجــمــوع    تــن از فــعــالــی

ــگــاه   کــارگــری از ســوی دســت
ــه   ــس  ٣٤١ قضــایــی ب  مــاه حــب

 ماه حبس تعلیقـی و  ٢٤ تعزیری،  
ــت از حــقــوق  ٦٢   مــاه مــحــرومــی

جـمـع  .  اجتماعی مـحـکـوم شـدنـد 
کل گزارشات گردآوری شده ایـن  

 مـورد بـوده اسـت کـه  ٤١٣ حوزه  
ـرای  ٤١٢  ـــوقـــی بــ ـق  مـــورد حــ

ـبـت رسـیـده  ٦٣٤٣١٧٣  ـر بـه ث ـف  ن
در حوزه کارگری بازداشـت  .  است 

نسـبـت بـه سـال  %  ٧٩ شھروندان  
قبل از آن کاھش یافته است، ھـم  
ـیـن صـدور احـکـام حـبـس از   چن
ـیـز بـا   سوی دسـتـگـاه قضـایـی ن

در  .  ھمراه بوده اسـت %  ٦ کاھش  
ــوق   ــایســه مــاھــانـه نــقـض حــق مـق
ـقـض   کارگری بر اسـاس تـعـداد ن
موردی حقوق بشر نسبت بـه سـال  

افزایش داشـتـه اسـت،   %  ٧ قبل  
بیشترین صعـود در ایـن حـوزه در  

و بیشترین نـزول  %  ٧١ جوالی با  
گـزارش شـده  % ٦٧ در مارس با  

 .است 
حقوق کودکان؛ در این رسـتـه  

ـــالدی از  ٢٠١٢ در ســـال    مــی
 گزارشی کـه تـوسـط  ٤٥ مجموع  

  ٩ واحد آمار گردآوری شد جمـعـا   
مــورد  ٤ مــورد کــودک آزاری،  

ـم اعـــدام،   صـــدور و یـــا حـــکــ
 مورد کـار کـودکـان،  ٧٠٠٠٠٠٠ 

ـیـن حـقـوق  ٢   مورد بازداشت فعـال
کودکان، یـک مـورد فـروش و  

 مــورد  ٣١٠ قــاچــاق کــودکــان،  
تجاوز و آزار جنسی به کـودکـان،  

 مورد ازدواج کـودکـان،  ٨٤٤٩٢٣ 
ـیـن  ١٢   مورد مـحـکـومـیـت فـعـال

مـورد  ٣٩٨٧٠٠٠ حقوق کودک،  
کودکان محروم از تحصیل را در  

 فـعـال حـقـوق  ١٢ .  برگرفته است 
ـــگـــاه   ــودک از ســـوی دســت ک

 مـاه  ٣٨٤ قضایی کشور جمعا به  
در  .  حبس تعزیری محکوم شـدنـد 

کل گزارشات گـردآوری شـده در  
 مورد بوده است کـه  ٤٥ این حوزه  

ـرای  ٤١   مورد نقض حقـوق بشـر ب
.  نفر برآورد شـده اسـت ١١٨٣٢٢٧١ 

در حوزه کودکان بازداشت فعالیـن  
ـبـل از آن  %  ٣٣  نسبت به سال ق

ـیـن   کاھش یافتـه اسـت، ھـم چـن
ــس از ســوی   صــدور احــکــام حــب
ـیـز بـا افـزایـش   دستگاه قضایی ن

ــت %  ٨٣  ــوده اس ــمــراه ب در  .  ھ
ــوق   ــایســه مــاھــانـه نــقـض حــق مـق
ـقـض   ـر اسـاس تـعـداد ن کودکان ب
موردی حقوق بشر نسبت بـه سـال  

کاھش داشـتـه اسـت،   %  ٦ قبل  
بیشترین صعـود در ایـن حـوزه در  

ــر بــا   ــب و  %  ٥٠ مــارس و نــوام
ــا   ــزول در آگــوسـت ب ــن ن ــری ــشـت ـی ب

 .گزارش شده است % ٧٥ 
ـــه در   ـت ـــان؛ در ایـــن رســ زن

 گـزارش  ٣٢  مـیـالدی  ٢٠١٢ سال 
گردآوری شده است که بر اسـاس  

ــان  ٤ آن جـمـعــا     فــعـال حــقـوق زن
ـــد،   ـــدن ـــازداشـــت ش ـــورد  ٢ ب  م

ــان گـزارش و     ١١ خـودســوزی زن
ــامـوسـی،   ـتـل ن  مــورد  ١ مـورد ق

 مـورد احضـار  ٢ تجاوز به زنـان،  
ــه مــراجــع   ــن حــوزه ب فــعــاالن ای

ـیــتـی گــزارش شــده  -قضـایـی  امــن
 تن از فعالین این عـرصـه  ٣ . است 

از سوی دستگاه قضـایـی کشـور  
 مـاه  ٢٠  ماه حبس تعزیری،  ٣ به  

ـیـون ریـال  ١٠ حبس تعلیقی و    میل
در  .  جریمه نقدی مـحـکـوم شـدنـد 

کل گزارشات گـردآوری شـده در  
 مورد بوده است کـه  ٣٢ این حوزه  

 مورد نقض حقوق زنـان  ٣٠ شامل  
.  تـن بـوده اسـت ٨٢ برای دستکم  

ـیـن   در حوزه زنـان بـازداشـت فـعـال
ـبـل از آن  %  ٩٠  نسبت به سال ق

ـیـن   کاھش یافتـه اسـت، ھـم چـن
ــس از ســوی   صــدور احــکــام حــب
ـیـز بـا کـاھـش   دستگاه قضایی ن

ــت %  ٥٧  ــوده اس ــمــراه ب در  .  ھ
مقایسه ماھانه نقض حـقـوق زنـان  
ـقـض مــوردی   ـر اسـاس تـعـداد ن ب

 ٥٠ حقوق بشر نسبت به سال قبـل  
کاھش داشته است، بیشتریـن  %  

صعود در این حوزه در سپتامبر بـا  
و بیشترین نـزول در آوریـل  %  ٥٠ 

گزارش شـده  %  ١٠٠ و ژانویه با  
 .است 

بازداشت ھا؛ در طی یـکـسـال  
ـتـی     ٢٢٠٥ گذشته نیروھای امنی
انـد کـه    شھروند را بازداشت نـمـوده 

 مـورد آن بـه  ٣٣٦ از این تـعـداد  
 مـورد آن  ٨٤٢ صورت موردی و  

ای یـا    به صـورت بـازداشـت فـلـه 
ــت   ــوی ــدن ھ ــص ش ــدون مشــخ ب

در ایـن  .  بازداشت شده بـوده اسـت 
ـــاف   ـن  مـــورد  ٧٣ رابـــطـــه، اصــ

  ٣٦٦ ھای قومی    بازداشت، اقلیت 
 مـورد،  ٣٩١ مورد، اقلیت مذھبی  

ــان   ــی  مــورد،  ١١٧٨ انــدیشــه و ب
ــان   ــان  ٤١ دانشــجــوی   ١  مــورد، زن

ــگــی    مــورد،  ٤٧ مــورد، فــرھــن
  ٢  مورد، کودکـان  ١٠٦ کارگران  

در طـی  . شوند   مورد را شامل می 
ـیـن و  ٢٠١٢ سال    بـازداشـت فـعـال

داشـتـه  %  ١٩ شھروندان کـاھـش  
ــن اســاس در حــوزه   اســت بــر ای
ــدان   ــرون ــری بــازداشــت شــھ کــارگ

ـیـت ھـای  %٧٩  ـی ـل ، در حـوزه اق
ـیـب   ـرت  و  ٣ مذھبی و قومی به ت

ــی  ٣٩   درصــد و در حـوزه صـنــف
، زنـان  %  ٦٤ ، فرھنگی  % ٣٤ 
،  % ٣٣ ، کــــودکــــان  % ٩٠ 

ــان   و در حــوزه  %  ٧٥ دانشــجــوی
ــان   ـی کــاھــش  %  ٧١ انـدیشــه و ب
در مـقـایسـه  .  گزارش شـده اسـت 

ـر اسـاس   ماھـانـه بـازداشـت ھـا ب
تعداد بازداشـت شـدگـان در سـال  

ـریـن صـعـود در ایـن  ٢٠١٢   بیشـت
ــا   ــر ب ــب و  %  ٨٣ حــوزه در دســام

ـر بـا   ـتـامـب ـریـن نـزول در سـپ بیشـت
 .گزارش شده است % ٩٢ 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ویژه اعتراضات برای افزایش 
 دستمزدھا

 
گویا کسی صدای کارگران دردمند را که با 
خانواده ھایشان بخش بزرگی از جامعه را 

 تشکیل میدھند نمی شنود، 
تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و  
حومه به ھمراھی نمایندگان سندیکایی خـود امـروز مـورخ  

 با مراجعه به مجلس شورای اسالمی خـواسـتـار   ٢٧/١٠/٩١ 
 امضـاء جـمـع آوری شـده نسـبـت بـه  ٢٠٠٠ رسیدگی به  

در بخشی از ایـن  .  اعتراض به تغییر الیحه قانون کار شدند 
ـنـدگـان شـرکـت واحـد   ـبـان ران ـنـجـان نامه امده است کـه ای

امضـاء  ٢٠٠٠ اتوبوسرانی تھران وحومه اقدام به جمـع اوری  
ـراض بـه ایـن الیـحـه کـه   در سطح شرکت واحد جھت اعـت
ھیچگونه منافعی از ما کارگران را در نـظـر نـگـرفـتـه و  
ـقـل   ـنـدگـان مسـت حتی در پیش نویس این الیحه نـظـر نـمـای
کارگری کشور را در نظر نگرفته و امنیت شغلی تـمـامـی  
کارگران را به خطر می اندازد و دست کارفرمایان را جھـت  
ـر مـیـکـنـد  . اخراج کارگر و قراداد ھای سفید امضاء بـاز ت

ـتـظـر   ـقـل کـارگـری مـن لذا سالھا است که نمایندگان مسـت
ـر فصـل شـشـم   ـی تغییر قانون کار ھستنند، گویا بجای تـغـی
ـقـل   قانون کار که قرار بـود کـارگـران تشـکـل ھـای مسـت
کارگری خودشان را داشته باشنـد ، ولـی مـتـاسـفـانـه مـا  
شاھد از بیـن رفـتـن تـمـامـی دسـتـاوردھـای کـارگـران در  

ـم  ـی ایـن اصـالحـیـه  .   تغییرات فعلی اصالح قانون کار ھسـت
ضد کارگران است و ما خواھان برگرداندن این الیـحـه ضـد  
کارگری ھستیم  ، متاسفیم از اینکه این دومین بـار اسـت  
ـم    ـی که رونوشت این اعتراضات را به مجلـس ارسـال مـیـکـن
،گویا کسی صدای کارگران دردمـنـد را کـه بـا خـانـواده  
ھایشان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل مـیـدھـنـد نـمـی  
ـیـه   شنود،  باز ھم تکرار میکنیم، تصویب این الیحه ھـا عـل
ـیـه  مـنـافـع جـامـعـه   کارگران از طرف مجلس اقدامی عل
کارگری محسوب میشود و ما کارگران دیگر تحـمـل ایـن  

 .ھمه بی عدالتی و زندگی در فقر و فالکت را نداریم  
جمعی از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسـرانـی  

  ٩١ دی ماه  ٢٧ تھران و حومه  
 

 اخبار اعتراضات كارگری
 

تجمع کارگران یخچال سازی ایران پویا 
 وابسته به بنیاد مستضعفان مقابل کارخانه         

ـرار دادی  ٢٠٠ دی،  ٣٠  ـر از کـارگـران رسـمــی و ق ـف ن
در اعتراض به شـایـعـه   «ایران پویا »کارخانه یخچال سازی  

ـبـه  ( انحالل این کارخانه صبح امروز   در  )   دی مـاه ٣٠ شـن
. مقابل درب ورودی این کـارخـانـه دسـت بـه تـجـمـع زدنـد 

ـر مـی بـاشـد  ٢٠٠ مجموعه کـارگـران ایـن کـارخـانـه   ـف  ن
ـرار دادی بـا سـوابـق  ٩٠ وبیکاری تعداد    نفر از کارگـران ق

 سال کار مستمر در ایران پویا اکنون تـمـامـی  ١٨  تا  ٨ بین  
ـر  .  کارگران را نگران امنیت شغلیـشـان کـرده اسـت  عـالوه ب

ـنـد امـا  ٩٠   کارگر قرار دادی مابقی کارگران رسمی ھسـت
اشتغال این کارگران نیز به خطر افتاده است و بـا تـوجـه بـه  

 سـال  ٢٠ با سوابق بیش از  )   نفر ٦٠ حدود  ( ھا    اینکه اکثر آن 
کار در شرف بازنشستگی قرار دارند، با تصـمـیـمـات جـدیـد  
ـیـز بـا   کارفرمایان این کارخانه، بازنشستگی این کارگران ن

کارخانه یخچال سازی ایران پـویـا  .  مشکل روبرو خواھد شد 
وابسته به بنیاد مستضعفان، واقع در جاده مـخـصـوص کـرج  
ـیـومـی اسـت کـه ھـم   ـن سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومی

 .اکنون خط تولید یخچال آن متوقف شده است 
 

دی ماه تجمع كارگران بازنشسته شركت ٣٠
 !پتروشیمی آبادان

 نفر از کارگران بازنشسته شرکت پتروشیـمـی آبـادان  ٦٠ 
حـق  " با تجمع مقابل ساختمان شرکت نفت خواستار پرداخـت  

 .خود شدند " معیشت 
ھـای بـازنشـسـتـگـی    مشاور رئیس ھیئت مدیره صنـدوق 

ـنـا گـفـت  ـل : وزارت نفت با تایید این تجمع اعتراضی، بـه ای
مستمری بازنشستگان شرکت پتروشیمی آبادان را صـنـدوق  

کند ولی حق معیـشـت    بازنشستگی وزارت نفت پرداخت می 
ھـا    توانیم قانونا پرداخت کنیم زیرا کارفـرمـای آن   آنان را نمی 

ای از    بـخـش عـمـده .  این مبلغ را به ما پرداخت نکرده است 
ھایی مشغول به کارند که کمـاکـان    بازنشستگان در شرکت 

ھا که عمدتـا    در دل وزارت نفت قرار دارند اما تعدادی از آن 
وزارت  .  انـد    واگـذار شـده ٤٤ پتروشیمی ھستند طبـق اصـل  

ـم   ـی ـق نفت تنھا مستمری بازنشسـتـگـان را بـه صـورت مسـت
ــه .  پــردازد   مـی  ـن ــه    بـاقــی ھــزی ھـایــی را کـه وزارت نــفـت ب

ـر از طـریـق کـارفـرمـای    پردازد باید پیـش   بازنشستگان می  ت
: وی افـزود .  مربوطه به صندوق بازنشستگی پرداخت شـود 

مثال اگر کسی در شرکت ملی حفاری بوده و بـازنشـسـتـه  
شده است به جـز مسـتـمـری کـه جـزء تـعـھـدات صـنـدوق  
ـر، حـق   ـنـه  سـف ـنـه  درمـان، ھـزی بازنشستگی قرار دارد ھـزی
معیشت را باید شرکت ملی حفاری در چارچوب تعامـالت  
ـیـابـت از آنـان بـه   ـردازنـد و مـا ھـم بـه ن ـپ اداری بـه مـا ب

ــم  ــردازی ــپ ــگــان ب ــت ــازنشــس ــره  .  ب ــت مــدی ــئ ــس ھــی ــی مشــاور رئ
ـر    صندوق  ھای بازنشستگی وزارت نفت در پایان با تـاکـیـد ب

لزوم تعیین نھاد نظارتی بر سرنوشت تعھـدات بـازنشـسـتـگـان  
 به بخش خصوصـی واگـذار  ٤٤ ھایی که طبق اصل    شرکت 

ـیـه  خصـوصـی  :  اند اظھار داشت   شده  باید در چـارچـوب اول
ـر ایـن قضـیـه دیـده    سازی، نھـاد  ھـای نـظـارتـی مسـئـول ب

زمانی که پتروشیمی آبادان به بخـش خصـوصـی  . شدند   می 
ــرنــوشــت تــعــھــدات آن   واگــذار مــی  ھــا بــه    شــد بــایســت س

ـیـق مشـخـص مـی  شـد تـا در    بازنشستگان خود به طور دق
 .شرایط بد اقتصادی کشور این مشکالت به وجود نیاید 

 

 نفر از کارگران شرکتھای ٤٠٠حدود 
پیمانکاری پتروشیمی ھای ماھشھر، دست به 

تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری 
 ماھشھر زدند

در ادامه دوسال کشـمـکـش  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـنـدر امـام،   و اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانـکـاری ب

 نفر از این کارگران دسـت بـه  ٤٠٠  دی ماه حدود  ٢٥ امروز  
ـر  .  تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ماھشھر زدند  بنـا ب

ـبـال   ـران بـدن گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ــه کــارگــران   ــات دو ســال گــذشــت ــصــاب اعـتــراضــات و اعــت
پیمانکاری پتروشیمی بندر امـام و از آنـجـا کـه مصـوبـه  

ـران در سـال   ـر چـیـده شـدن  ١٣٨٤ ھیئت وزی ـر ب ـنـی ب  مـب
ـیـامـده اسـت   شرکتھای پیمانکاری بطور کامل به اجرا در ن

ـیـمـانـکـاری  ٤٠٠  دی ماه حدود  ٢٥ امروز    نفر از کارگران پ
پتروشیمی بندر امام شامل شرکتھای فـراورش و بسـبـاران  
ـروشـیـمـی ھـا مـوفـق بـه   که بنا بر سالیق اعمال شده در پت
انعقاد قرارداد مسقیم با کـارفـرمـای اصـلـی نشـده انـد در  
. مقابل فرمانداری ماھشھر دست به تجمع اعتـراضـی زدنـد 

بدنبال این تجمع تعدادی از کارگران پیـمـانـکـاری مـنـطـقـه  
ـنـد  ـر  .  ویژه اقتصادی ماھشھر نیز به این تجمع پیـوسـت ـنـا ب ب

ـیـه صـبـح امـروز   این گزارش، این کارگران از سـاعـات اول
 صبح دسـت بـه یـک  ٨ دست از کار کشیدند و از ساعت  

ایـن  .  تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری مـاھشـھـر زدنـد 
کارگران بـطـور مـرتـب بـا سـر دادن شـعـارھـایـی خـواھـان  
رسیدگی به خواستھای خود بودند و در مـقـابـل درخـواسـت  
فرمانداری مبنی بر انتخاب نماینده جھت مذاکره دسـت بـه  
مقاومت زدند و خواھـان حضـور فـرمـانـدار در مـیـان خـود  

بنا بر آخریـن گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  . شدند 
کارگران ایرن، بدنبال این کشمکش فرمانـدار مـاھشـھـر بـه  
ناچار در میان کارگران تجمع کننده حـاضـر شـد و اعـالم  

ـم و  : کرد  فردا سه شنبه با مدیران جلسه ی ھماھنگی داری
در این جلسه مسـائـل و مشـکـالت شـمـا را بـطـور جـدی  
پیگیری خواھیم کرد و روز چھاشنبه پاسـخ قـطـعـی را بـه  

ـم داد  در ادامـه حضـور فـرمـانـدار در مـیـان  .  شما خـواھـی
ـنـده   کارگران و پس از صحبتھای ایشان کارگران تجمع کـن
بطور متحدانه ای اعالم کردند تا چھارشنبه منتـظـر پـاسـخ  
ـنـده   شما خواھیم ماند و چنانچه در این روز پاسخ قـانـع کـن
ـنـده بـار   ـتـه آی ای به ما داده نشود از صبح روز یکشنبه ھـف
دیگر تجمعات اعتراضی خود را در مقـابـل فـرمـانـداری از  

 .سر خواھیم گرفت 
  ١٣٩١  دی ماه  ٢٥  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 
تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 
 شھرداری اصفھان مقابل شھرداری 

ـرخـی تصـمـیـمـات شـھـرداری   دی مھر، اعتـراض بـه ب
ـتـه گـذشـتـه و بـا    اصفھان در نھایت در روز سـه  ـبـه ھـف شـن

اعتراض و تجمع بخشی از کارگران فضای سبز شـھـرداری  
اصفھان در لوکیشن محوطه ساختمـان مـرکـزی شـھـرداری  

ـری    اصفھان به نقطه اوج خود رسید، صحنه  ای که در پیـگـی
ـربـط در مـورد عـلـت آن، جـز   خبرنـگـاران از مسـئـوالن ذی

ـیـش آمـده    بی  خبری و شانه خالی کردن از رفع وضـعـیـت پ
ـرپـایـه ایـن گـزارش،در  .  ای مـطـرح نشـد   جواب قانع کننده  ب

ھـا سـال    حالی افزایش حقوق و دستمزد کارگـران شـھـرداری 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



 13  ٢٤٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ای از سوی وزارت کشور بـه شـھـرداری    گذشته در مصوبه 
اصفھان ابالغ شده که مدیریت شـھـری اصـفـھـان بـا وجـود  

ھای بسیار کارگران خود از وضعیت معیشتی، ھـنـوز    گالیه 
امـا  .  تصمیم به اجرایی کردن ایـن مصـوبـه نـگـرفـتـه اسـت 

ھرچه مسئوالن و مدیران شھری اصفھان از علل این تـجـمـع  
ـر شـھـرداری    بی  ـراب خبر بـودنـد، کـارگـران جـمـع شـده در ب

ـقـاداتـی بـودنـد کـه در پـی مـدت  ـت ھـا    اصفھان، مملو از ان
توجھی مدیران خود به وضعیت معیشت و دستمزد، آنـھـا    بی 

ـراض بـه   را وادار کرده بود تا صدای خـود را بـا روش اعـت

مسئوالن برسانند؛ صدایی که حرف از سختی کـار و عـدم  
تعلق سختی کار در میزان حقوق پرداختی به این کـارگـران  

یکی از ایـن کـارگـران در ایـن  . از سوی شھرداری داشت 
ـم  :  خصوص گفت  متـاسـفـانـه مـوضـوع بـه ھـمـیـن جـا خـت

شود و اگر یکی از آنھا در مـحـل کـار دچـار آسـیـب    نمی 
شود برای او مرخصی رد خواھد شد و مشـمـول مـرخصـی  

مـتـاسـفـانـه  :  وی ادامـه داد .  شـود   نـمـی ...  استعالجـی و  
ایم و افزایـش    تاکنون ھیچ افزایش حقوقی را نیز شاھد نبوده 

ھـای    این حرف .  حقوق کشوری نیز به ما تعلق نگرفته است 
ـران عضـوشـورای   کارگران در حالی بود که غـالمـرضـاشـی

که توسط وزارت کشور بـه  ١٣٩٠ شھر،حرف از مصوبه سال  
در  :  گـویـد   زنـد و مـی   شھرھا ابالغ شده مـی   شھرداری کالن 

این مصوبه از شھرداری خواسته شـده تـا حـقـوق کـارگـران  
شھرداری تا حدودی متعادل سازی شود کـه تـاکـنـون ایـن  

ایـن  . مصوبه در اصفھان جنبه عملیاتی به خود نگرفته اسـت 
بخشنامه به چندین کالنشھر در سطح کشور ابـالغ شـده و  
متاسفانه گویا به دلیل بار مالی در دو یا چـنـد کـالنشـھـر  

ـران  . "  جنبه عملیاتی به خود نگرفته است  البته گـرچـه شـی
تلویحا نیز به عدم احقاق کامل حقوق کـارگـران شـھـرداری  

ـرسـت  " اصفـھـان اشـاره دارد امـا ،   داریـوش فـتـحـی، سـرپ
ھا و فضای سبز اصفھان، در رابطه با عـلـت تـجـمـع    پارک 

ـقـادات   ـت کارگران شھرداری در مقابل ساختمان مرکزی و ان
: آنھـا بـه عـدم افـزایـش قـانـونـی دسـتـمـزد، تصـریـح کـرد 

اند تعـدادی از    ه   کارگرانی که امروز در مقابل شھرداری بود 
کارگران یک شرکت پیمانی بوده که گویا حقوق خـود را  

تـعـدادی  " این موضوع در حالی است که  ."  اند   دریافت نکرده 
ـیـش ازایـن   از کارگرانی که در مقابـل شـھـرداری بـودنـد پ

اعالم کرده بودند که از کارگران رسمی ھستند و نـزدیـک  
ـیـز دریـافـت   به چھار الی پنج سال است معوقات خـود را ن

در شرایطی که مسئوالن شھری اصفھـان حـاضـر  ."  اند   نکرده 
به قبول اصل مشکل کـه ھـمـان، عـدم احـقـاق و افـزایـش  
ـیـن   حقوق کارگران شـھـرداری کـه یـکـسـالـی اسـت در ب

ھای موجود در ساختمان سـنـگـی خـیـابـان دروازه    نامه   بخش 
خورد، نیستند و کارگـران رسـمـی    دولت اصفھان خاک می 

خود را به دلیل تعھدی که در برابر آنھا دارند امـا قـادر بـه  
ـرشـھـرداری   ـروھـای غـی ـی برآورده کردن نیازھایشان نیستند، ن

ـریـت شـھـری اصـفـھـان    دانند، چگونه می   می  تـوان از مـدی
ـربـط   انتظار داشت که پیگیر مطالبات به حق مـجـمـوعـه ذی

ـرنـامـه .  خود باشد  ریـزی    ابوالقاسم گـلـسـتـان نـژاد، مـعـاون ب
شھرداری اصـفـھـان، در واکـنـش بـه درخـواسـت کـارگـران  
شھرداری اصفھان و مصوبه وزارت کشور مبنی بر افـزایـش  

ـنـکـه  بـایـد افـزایـش حـقـوق  "  حقوق کارگران با اشاره بـه ای
ـیـان داشـت  ـرد، ب ھـنـوز  :  کارگران در دست بررسی قرار گـی

تصمیم برای افزایش حقوق کارگران در شـھـرداری گـرفـتـه  
ـررسـی اسـت  یـکـی از  . ""  نشده و مـراتـب آن در دسـت ب

ـبـه   کارگران شھرداری اصفھان که در اجتمـاع روز سـه شـن
بھانه آنھا از این موضوع ایـن اسـت  : حضور داشت ادامه داد 

ـرده اسـت   که چـون مـجـمـوعـه شـھـرداری اصـفـھـان گسـت
ـر آن    نمی  توان برای شما اقدام خاصی انجـام داد و عـالوه ب

ـیـز بـه مـا تـعـلـق   ھیچ گونه اضافه کـار و مـعـوقـاتـی ن
به عالوه در تصمیمی که ستاد مدیریـت بـحـران  ."  گیرد   نمی 

ـبـه  ھـای    استان اصفھان در سال جاری برای تعطیلی پنـجـشـن
ـراسـاس مصـوبـه   ـتـی ب اصفھان گرفت، تمام نـھـادھـای دول
ـبـه تـا   استانداری اصفھان روزھـای کـاری خـود را از شـن
چھارشنبه قرار دادند و این تنھا شھرداری اصفھان بـود کـه  
ـرخـواسـت و   از ھمان ابتدای طرح تعطیلی با آن به مخالفت ب
ـر کـاھـش   اعالم کرد که شھرداری به دلیل تاثیر تعطیلـی ب

ھـای    درآمدھای خود حاضر بـه تـعـطـیـل کـردن شـھـرداری 
 .گانه خود در سطح شھر اصفھان نیست   ١٤ 

 
تجمع اعتراضی کارگران نساجی خامنه 

 شبستر مقابل مجلس
 نفر از کـارگـران کـارخـانـه نسـاجـی  ٥٠ دی؛ حدود  ٢٦ 

خامنه به دلیل عدم پرداخت حقوق، تعطیلی کارخانه و عـدم  
رسیدگی به بیمه بازنشستگی خود مـقـابـل درب شـمـالـی  

چـنـد  :  یکی از این کـارگـران گـفـت .  مجلس تجمع کردند 
ماه حقوق ما پرداخـت نشـده اسـت و از سـوی دیـگـر ھـم  

ـلـی زیـادی داشـتـه  و سـال  ھـاسـت    کارخانه نیروھای تعدی
پیگیر بیمه بازنشستگی خود ھستیم، و اعـالم كـرد؛ ھـیـات  
وزیران مصوب کرده بود تا سازمان تامین اجتماعـی نسـبـت  
به حقوق بازنشستگی کـارگـران شـرکـت نسـاجـی خـامـنـه  
تسھیالت الزم را فراھم کند امـا بـا گـذشـت سـه سـال از  
ـنـه انـجـام   زمان این مصوبه ھنوز اقدامات الزم در ایـن زمـی

سازمان تامین اجتمـاعـی اعـالم کـرده کـه  .   نگرفته است 
ای برای ارائه خدمـات بـه ایـن کـارگـران    دولت ھنوز بودجه 

نداده و این سازمان ھمچنان منتظر نامه وزیر تعاون، کـار و  
دولت کـارگـران ایـن شـرکـت را در  .   رفاه اجتماعی است 

آور قرار داده از ایـن رو    زمره دارندگان مشاغل سخت و زیان 
ـرداخـت   خواستار این امر ھستیم که ھر چه زودتر نسبت به پ
بودجه بیمه بازنشستگی کارگران این شرکت بودجه کـافـی  

 .به سازمان تامین اجتماعی اعطا شود 
 

 تشكلھای كارگری
 

جھت اطالع :اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 عموم

بدنبال حمله به سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران از روز  
سایت اتحادیـه  " ( اتحاد " دی ماه جاری، مسئولین سایت  ١٨ 

" اتـحـاد " سعی در بروز رسانـی سـایـت  )  آزاد کارگران ایران  
کردند اما از انجا که سایت اتحاد ھر روزه زیر بـار حـمـالت  
ھکرھای ناشناخته ضد جنبش کارگری قرار دارد اتـحـادیـه  
ـبـات در بـه روز   آزاد کارگران ایران از این پس و تا ایحاد ث
ـبـط بـا   ـتـھـای مـرت کردن سایت، اخبار کارگری را به سـای

ـر از  ٤٠٠ حـدود  .  جنبش کارگری ارسـال خـواھـد کـرد  ـف  ن
کارگران شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی ھای مـاھشـھـر،  
دست به تجمع اعتراضی در مقـابـل فـرمـانـداری مـاھشـھـر  

در ادامه دوسال کشمکـش  :  زدند اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـنـدر امـام،   و اعتراضات و اعتصاب کارگران پیمانـکـاری ب

 نفر از این کارگران دسـت بـه  ٤٠٠  دی ماه حدود  ٢٥ امروز  
ـر  .  تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ماھشھر زدند  بنـا ب

ـبـال   ـران بـدن گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ــه کــارگــران   ــات دو ســال گــذشــت ــصــاب اعـتــراضــات و اعــت
پیمانکاری پتروشیمی بندر امـام و از آنـجـا کـه مصـوبـه  

ـران در سـال   ـر چـیـده شـدن  ١٣٨٤ ھیئت وزی ـر ب ـنـی ب  مـب
ـیـامـده اسـت   شرکتھای پیمانکاری بطور کامل به اجرا در ن

ـیـمـانـکـاری  ٤٠٠  دی ماه حدود  ٢٥ امروز    نفر از کارگران پ
پتروشیمی بندر امام شامل شرکتھای فـراورش و بسـبـاران  
ـروشـیـمـی ھـا مـوفـق بـه   که بنا بر سالیق اعمال شده در پت
انعقاد قرارداد مسقیم با کـارفـرمـای اصـلـی نشـده انـد در  
ـراضـی   مقابل فرمانداری ماھشھر   دسـت بـه تـجـمـع اعـت

ـیـمـانـکـاری  .  زدند  بدنبال این تجمع تعـدادی از کـارگـران پ
ـنـد  ـیـوسـت . منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر نیز به این تجمع پ

ـیـه صـبـح   بنا بر این گزارش،  این کارگران از سـاعـات اول
 صبـح دسـت بـه  ٨ امروز دست از کار کشیدند و از ساعت  

. یک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری ماھشھـر زدنـد 
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این کارگران بطور مرتب با سـر دادن شـعـارھـایـی خـواھـان  
رسیدگی به خواستھای خود بودند و در مـقـابـل درخـواسـت  
فرمانداری مبنی بر انتخاب نماینده جھت مذاکره دسـت بـه  
مقاومت زدند و خواھـان حضـور فـرمـانـدار در مـیـان خـود  

بنا بر آخریـن گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  . شدند 
کارگران ایرن، بدنبال این کشمکش فرمانـدار مـاھشـھـر بـه  
ناچار در میان کارگران تجمع کننده حـاضـر شـد و اعـالم  

ـم و   : کرد  فردا سه شنبه با مدیران جلسه ی ھماھنگی داری
در این جلسه مسائل و مشـکـالت  شـمـا را بـطـور جـدی  
پیگیری خواھیم کرد و روز چھاشنبه پاسـخ قـطـعـی را بـه  

ـم داد  در ادامـه حضـور فـرمـانـدار در مـیـان  .  شما خـواھـی
ـنـده   کارگران و پس از صحبتھای ایشان کارگران تجمع کـن
بطور متحدانه ای  اعالم کردند تا چھارشنبه منتظر پـاسـخ  
ـنـده   شما خواھیم ماند و چنانچه در این روز پاسخ قـانـع کـن
ـنـده بـار   ـتـه آی ای به ما داده نشود از صبح روز یکشنبه ھـف
دیگر تجمعات اعتراضی خود را در مقـابـل فـرمـانـداری از  

 ١٣٩١  دی ماه  ٢٥ . سر خواھیم گرفت 
 

آزادی کومار خدری کارگر شرکت جھاد 
 توسعه

 کومار خدری، یـکـی از  ٢٥/١٠/٩١ عصر روز دوشنبه  
ـبـه   رانندگان شرکت پیمانکاری جھاد توسعه، که از روز شن

ـیـد  ١٦/١٠/٩١   در بازداشت اداره اطالعات سنندج بود، بـا ق
ـنـدگـان شـرکـت  .  وثیقه آزاد شد  الزم به ذکـر اسـت کـه ران

ـرای   جھاد توسعه ھمراه با کارگران این شرکت چندین بـار ب
دریافت مطالبات خود از جمله گرفتن حقوق ھای مـعـوقـه،  

ی ھـمـاھـنـگـی ضـمـن    کمیته . دست به اعتصاب زده بودند 
ـیـن   محکوم کردن بازداشت و زندانی کردن کارگران و فـعـال
کارگری، آزادی کـومـار خـدری را بـه خـانـواده ایشـان و  
ـتـه و   ـریـک گـف ـب بخصوص کارگران شرکت جھاد توسعه ت
ـیـن   خواھان آزادی بدون قید و شرط تمام کـارگـران و فـعـال

ـرای  .  باشد   کارگری در بند می  ـتـه ی ھـمـاھـنـگـی ب کمی
  ١٣٩١  دی ٢٥ -ھای کارگری   کمک به ایجاد تشکل 

ممانعت از مالقات کارگران بازداشتی در 
 مھاباد با خانواده ھایشان

 خانواده اعضـای بـازداشـتـی  ٢٤/١٠/٩١ یکشنبه مورخ  

کمیته ھماھنگی محمد موالنایی، یـوسـف آب خـرابـات و  
واحد سیده در جلو درب اداره اطالعات مھاباد تجمع کرده و  

بـعـد از چـنـد  .  خواستار مالقات با دستگیر شده گان شدند 
ساعت آنان را به داخل برده و چند لحظه بعـد پسـر مـحـمـد  
موالنایی بنام جواد که منتظر مالقات بود از طـرف یـک  
ـرد و او را   نفر از ماموران مورد بی احترامی قرار می گـی

بعد از ایـن رویـداد ھـمـه  .  مورد ضرب و شتم قرار می دھد 
ی خانواده دستگیر شدگان را از محل دور و نمـی گـذارنـد  

قابل ذکر است که اتـھـام  .  که با عزیزان خود مالقات کنند 
این فعالین شرکت در مجامع عمومی کمیته ھـمـاھـنـگـی  
برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در شـھـرھـای  

اتھام دیگر آنان شرکت در مـراسـم اول  . سنندج و کرج است 
ـبـال  در یـک  "  ماه مه روز جھانی کارگر اعالم شده کـه ق

ـرگـزار شـده بـود  ـتـه ی  .  باغ  در مـنـطـقـه مـھـابـاد ب کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای کـارگـری،  
خواھان آزادی فوری و بی قید شـرط اعضـای بـازداشـتـی  
ـیـن   خود در مھاباد و ھچنین آزادی سایر کـارگـران و فـعـال

 .باشد   دربند می 

 
 طبس؛ كارگران معدن یال شمالی

 کارگر باز مانده از انفجار معدن یال شمالی بعـد از  ٢٤ 
گذشت بیش از یک ماه از وقوع حـادثـه ھـنـوز حـقـوق یـا  

ـیـف    مقرری بیمه بیكاری دریافت نمی  ـنـد و حـتـی تـكـل كن
ـنـد   شغلی خود را نمی   کـارگـر کـه بصـورت  ٢٤ ایـن  .   دان
ھای استـخـراج مـعـدن مشـغـول بـه کـار    قراردادی در بخش 

ـیـف بـوده   بودند بعد از انفجار و توقیف معدن ھمچنان بالتکل
 .و تا به امروز ھیچ گونه مقرری دریافت نکرده اند 

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
 ماھه ٣٠کارگران نساجی مازندران؛  طلب 

 !بزرگترین مشکل ما است
دی؛  استاندار مازندران در نشـسـت سـتـاد سـرمـایـه  ٢٨ 

گذاری استان با بیان اینکه ناتوانی سرمایـه گـذار شـرکـت  
 مـاھـه کـارگـران  ٣٠ نساجی مازندران در پرداخت معوقات  

ـیـات  ٥٢ وبدھی    میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی ومـال
ـیـت را نـداردگـفـت  نـاتـوانـی ایـن  :  دیگر شرایط ادامه فـعـال

سرمایه گذار در استان مصوب و بـه زودی خـلـع یـد مـی  
 مـاھـه  ٣٠ در این نشست کارگران نساجی نیز طلـب  .  شود 

ـنـد و تصـریـح کـردنـد  خـروج  : را بزرگترین مشکلشـان دانسـت
از  .  دستگاه ھای موجود شرکت از دغدغه کـارگـران اسـت 

ـر  ٣١٩  کارگر شرکت نساجی مازندران و قائمشھر  ٨٠٣  ـف  ن
کـارگـر    ٢٨٧  نفر بازنشسته واز  ٢٣٠ مشمول بیمه بیکاری ،  

 . نفر مشغول و بقیه بیکارند  ١٥٠ رسمی و قراردادی مانده  
 
 «فرآیند کاو»کارگر شرکت پیمانکاری ٢٠
 ماه گذشته حقوقی دریافت ١١در 

 .اند نکرده
شرکت پیمانکاری فرآیند کاو که تحت نظارت شرکـت  

 تـا  ٩٠ آب و فاضالب طبس فعالیت دارد از اسفند ماه سال  
 کارگر خـود قصـور کـرده  ٢٠ ھم اکنون، در پرداخت حقوق  

ـرار شـد  .   است  در پی شکایت کـارگـران بـه اداره کـار، ق
ـرداخـت مـعـوقـات   کارفرما ضمن ارائه مدارکی مبنی بر پ
ـیـز   حقوقی کارگران یک سوم ازحـقـوق مـعـوقـه آنـان را ن
پرداخت کند که تا به امروز که بیـش از سـه مـاه از ایـن  

گذرد ھنوز این کارفرما ھیچ اقـدامـی انـجـام    موضوع می 
  ٥٠ این واحد پیـمـانـکـاری در گـذشـتـه حـدود  .  نداده است 

ـر رسـیـده  ٢٠ کارگر داشت که این تعداد ھم اکنون بـه   ـف  ن
 .است 

 
عدم پرداخت چند ماھه حقوق کارگران 

 شھرداری گتوند
ــل از مــحــســن شــکــری زاده شــھــردار  ٣٠  ــق دی، بــن

گتوند،ازتاخیرچندماھه پرداخت حقوق کـارگـران شـھـرداری  
 .گتوند خبرداد 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 كارگر اتاقسازی ٥٠ سلماس؛ بیكاری  

 ماھوت
ـلـف    ھمزمان با تعطیلی کارخانه  ھا در شـھـرھـای مـخـت

. ایران، توقف فعالیت کارخانه اتاقسازی ماھوت قطعی شـد 
ـیـش از    کـارگـر داشـت کـه  ١٥٠ این کارخانـه زمـانـی ب

ـر رسـیـده بـود ١٠٠ ھای گذشته به    تعدادشان در ماه  ـف از  .   ن
حدود یک ماه پیش فعالیت کارخانـه اتـاقسـازی مـاھـوت  

ـیـکـار شـده ٥٠ واحد سلماس متوقف شده و   . انـد    کارگر آن ب
 واحدھای تولیدی به اجـبـار    شماری از کارگران بیکار شده 

به کارھای فصلی، از جملـه کـارھـای سـاخـتـمـانـی روی  
 .آورند   می 

 
تاخیر چندماھه در پرداخت حقوق کارگران 

 ای گیالن آب منطقه
ھای کالن شـرکـت آب    دی؛ تمام یا بخشی از پروژه ٢٧ 
ای گیالن از جمله پروژه در حال احداث سد مـخـزنـی    منطقه 

ـروژه احـداث سـد   شھر بیجار در حوزه شھرسـتـان رودبـار و پ
با ھدف تـامـیـن آب  ( مخزنی پلروددر حوزه شھرستان رودسر  

 و  )   درصـد مـنـاطـق اسـتـان ٨٠ شرب و زراعی بیش از  
 . احتمال دارد تعطیل شود 
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 ھزار کارگردر صنعت ١٥اخراج وبیکاری

 !سنگ
دی مھر،خداداد غیاثوند  دبیر و نائب رئیـس کـانـون  ٢٧ 

 ھزار نفر نیرو در صنـعـت سـنـگ  ١٥ سنگ ایران از تعدیل  
ـیـش از  .  خبر داد   درصـد واحـدھـای  ١٠ در حـال حـاضـر ب

 .سنگ بری کشور نیز غیر فعال و تعطیل است 
 

اخراج صدھا کارگر یکی از بزرگترین 
كارخانجات تولیدی كاالھای خانگی ایران 

 در اصفھان
ــدی  ٢٦  ـی دی؛ رونـد اخـراج كــارگـران در كـارخــانـه تـول

كاالھای خانگی از اوایل امسال آغاز اما از نیمه دوم سـال  
روند افزایشی پیدا كرده و با توجه به اینكه آمار مشخص و  
ـرخـی   دقیقی نیز توسط مدیران آن به رسانه ھـا داده نشـده ب

قولھا و شایعات حاكیست آمار کارگـران اخـراج شـده از    نقل 
ـنـه  .    نفر نیز بیشتر است ٢٠٠٠  این كارخانه بزرگ در زمـی

ـلـویـزیـون، اجـاق گـاز، آب   تولید و مونتاژ انواع یـخـچـال، ت
ـنـد و یـكـی از قـطـب   فعالیت مـی ...  گیری و   میوه  ھـای    ك

عـمـده  .  رود   معتبر تولیدكننده كاالھای خانگی به شمار مـی 
تولیدات این كارخانجات، مونتاژ یكی از برندھـای مـعـروف  

به گفته یكی از کارگران اخراجی ایـن  .  باشد    می   كشور كره 
شركت بزرگ تولیدی، روند اخراج كارگران در این كـارخـانـه  
از اوایل امسال آغاز اما از نیمه دوم سال روند افزایشی پیـدا  
كرده و با توجه به اینكه آمار مشخص و دقیقی نیـز تـوسـط  

قولھا و شـایـعـات    مدیران آن به رسانه ھا داده نشده برخی نقل 
ـر  ٢٠٠٠ حاكیست آمار نیروھای اخراج شده از   ـیـشـت  نفر نیز ب

در ھمین راستا خطوط تولید اكثر كاالھا در این مـركـز  . است 
 .بزرگ تولیدی به حدود نصف تقلیل پیدا كرده است 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

 انتقال یوسف آب خرابات به زندان مھاباد
 سـاعـت  ٢٨/١٠/٩١ به گزارش رسیده، پنجشنبه مورخ  

 بعدازظھر یوسف آب خـرابـات فـعـال کـارگـری و عضـو  ٣ 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته ھماھنگی ب

کارگری از زندان اداره اطالعات مھاباد به زنـدان مـرکـزی  
ـیـش  ١٠ این فعال کارگـری  .   مھاباد انتقال داده شد   روز پ

 پـس از احضـار بـه اداره اطـالعـات  ١٩/١٠/٩١ در تاریخ  
ـتـه .  مھاباد بازداشت گردیده بود  ـرای    کمی ی ھـمـاھـنـگـی ب
ھـای کـارگـری، خـواھـان آزادی    کمک به ایجاد تشـکـل 

خـرابـات    فوری و بی قید شرط محمد موالنایی، یوسـف آب 
ـیـن   و واحد سیده اعضای این کمیته در مـھـابـاد و ھـمـچـن
ـیـان سـیـاسـی   آزادی سایر کارگران و فعالین دربنـد و زنـدان

 ١٣٩١ دی  ٢٩ باشد     می 
  

وثیقه ھای سنگین برای کارمندان پاالیشگاه 
 بندرعباس

ـیـن حـقـوق بشـر و  »بنابه گـزارشـات رسـیـده بـه   فـعـال
 کارمـنـد  ٣ روز یکشنبه اول بھمن ماه    «دمکراسی در ایران 

ـنـدر عـبـاس بـه دادسـرای   ارشد و باسابقه پاالیشگاه نفـت ب

ـم  ١ اسالمی برده شدند و در شعبه   ـفـھـی ـرسـی و ت  مورد بازپ
عالوه بر وارد کردن اتھامات سنگین بـه  .  اتھام قرار گرفتند 

ـیـن   ـرای ھـر یـک تـعـی آنھا وثیقه مالی بسیار سـنـگـیـن ب
 .گردید 

ـقـه کـه مـورد   اسامی این سه کارمنـد ارشـد و بـاسـاب
ـرار   احترام کارگران و کارمندان پاالیشگاه می باشـنـد بـه ق

 :زیر می باشد 
ـر مـواجـه  ٤٤ ـ محسن زبر دست  ١   ساله با اتـھـامـات زی

ـیـه  ١ می باشد؛  ـیـغ عـل ـل ـب ـ اقدام علیه امنیت نظام از طریق ت
ـیـن  ٣ ـ توھین به رھبری ٢ نظام   ـق ـ ارتباط با گـروھـک مـنـاف

ـقـه  ٥٠ برای وی  ). سازمان مجاھدین خلق ایران (  ـی  میلیون وث
 .تعیین گردید 

ـر مـواجـه  ٣٤ ـ عباس حسن پور  ٢   ساله با اتـھـامـات زی
ـیـه  ١ می باشد؛  ـیـغ عـل ـل ـب ـاقدام علیه امنیت نظام از طریـق ت

ـری  ٢ نـظـام  ــوھـیـن بـه رھـب ـیـغ جـدایـی دیـن از  ٣ ــ ت ـل ـب ــ ت
  میلیون وثیقه تعیین گردید ٢٠ برای ایشان  .سیاست 
 ساله با اتھامات زیر مـواجـه مـی  ٣٢ ـوھاب مقدسی  ٣ 
ـیـه نـظـام ١ باشد؛  ـ  ٢ ـاقدام علیه امنیت نظام از طریق تبلیغ عـل

ـرای  . ـ تبلیـغ جـدایـی دیـن از سـیـاسـت ٣ توھین به رھبری   ب
  میلیون وثیقه تعیین گردید ٢٠ ایشان  

ـقـه   ـی ـیـن وث ھر سه کارمند فوق پس از بازپرسی و تـعـی
 .مجددا به زندان مرکزی بندر عباس بازگردانده شدند 

ـقـه از کـارمـنـدان رسـمـی  ٣ این    کارمند ارشد و باسـاب
 آذرمـاه  ٢٤ پاالیشگاه بندر عباس می باشند که در تـاریـخ  

در محل کار خود بـا یـورش مـأمـوریـن وزارت اطـالعـات  
ـرادی تـحـت  ٣٤ دستگیر و به مدت   ـف  روز در سـلـولـھـای ان

شکنجه ھای جسمی و روحی قرار داشتند تا آنھـا را وادار  
 .به اعتراف علیه خود نمایند 

 
 نا امنی محیط كار

 
کارگربراثرگودبرداری ٤کشته وزخمی شدن 

 درنیاوران
ـرداری  ١٠  کارگر در عمق  ٤ دی ٢٧   متری محـل گـودب

در حال کار بودند که بر اثر ریزش دیواره خاکی این گـودال  
ـر  . در زیر انبوھی از خاک و سنگ گرفتار شدند  ـف یک ن
 .از آنھا به علت شدت صدمات وارده جان باخت  

 
کارگربدنبال ریزش ٢مرگ ومصدومیت 
 ساختمان در مشھد

 درصد پیشرفت فیزیـکـی  ٧٠ دی؛ ساختمانی که تا  ٢٧ 
داشت  بـه عـلـت نـامـعـلـوم ریـزش کـرد ومـوجـب مـرگ  

 .کارگرشد ٢ ومصدمیت  
 

 مرگ دو برادر کارگر در کارگاه آھنگری
دی؛ انتشار گاز مونواکسیدکربن مرگ دو کـارگـر  ٢٨ 

را در کـارگـاه آھــنـگـری واقـع درجــاده دمـاونـد، روبــروی  
. بیمارستان لواسانی، مجتمع صنعتی دوستان در پـی داشـت 

حسن جعفری فرمانده آتـش نشـانـان اعـزامـی در ایـن بـاره  
در قسمت باالی یک کارگاه آھنگری اطاقکـی بـه  : گفت 

مساحت ھشت متر مربع بدون تھویه برای اسکان کـارگـران  
ـیـز یـک   آماده سـازی شـده بـود کـه در ایـن اطـاقـک ن

ـرای   آبگرمکن دیواری با گاز مایع و بدون نصب دودکـش ب
سیستم گرمایشی آب و ھمچنین پلوپز برقی به جـھـت گـرم  

کارشناسـان  :  وی افزود .  کردن محیط در حال کارکردن بود 
ـفـاده از   ـیـه، بـا اسـت آتش نشانی در ھمان بررسـی ھـای اول
دستگاه گازسنج متوجه وجود گـاز مـنـواکسـیـد کـربـن در  
محل شدند که در نتیجه افزایش گاز مونواکسید کـربـن و  
ـرادر   کاھش اکسیژن بنا به اعالم عوامل اورژانس فوت دو ب

 .که از کارگران این کارگاه بودند رقم خورد 
 

آتش گرفتن اتاقک کارگری مرگ 
 کارگرجوانی را رقم زد

ـیـمـه  ٢٨   بـخـاری  ٣ دی؛ در شھرک اکباتان، انتھای ب
نفتی اتاقک کارگری به اتش کشیده شد وبراثرشدت آتـش  

 .سوزی کارگرجوانی جان باخت 
 

 دانش آموزان
 

 برای جلوگیری از فاجعه اعدام معلمان
ـفـه " جمعی از دانش آموزان دبیرستان ھای   ـی ـر  "  خل رامشـی

با انتشار اطالعیه ای خطاب به مدافعـیـن حـقـوق بشـر، از  
ـم عـرب مـدارس   آنان خواسته اند برای نجات جان پنج مـعـل

در بخشی از این اطالعیه آمده اسـت،  .  شھرشان تالش کنند 
ـیـه   ـر از کـل ما دانش آموزان دبیرستانھای شھرستـان رامشـی
ـلـی و آزادگـان جـھـان   سازمانھای حقوق بشری و بین الـمـل
ـلـمـان   درخواست انسانی برای جلوگیری از فاجعه اعدام مـع
ـم از ھـر کـوشـشـی دریـغ   محبوب ما داریم و می خـواھـی
نکنند و تأکید میکنیم که این عزیزان از فعاالن فرھنـگـی  
و از معلمان دلسـوز و از چـھـره ھـای مـحـبـوب جـامـعـه  

 . ھستند 
 

 خواھیم خواھیم ھوای پاك می سرطان نمی
 جمعی از دانش آموزان ابتدایـی شـھـرسـتـان شـازنـد در  

ــان  ــاب ــی ــه    خ ــراض ب ــت ــه اع ــان بــه نشــان ــت ــرس ــن شــھ ھــای ای
ـیـمـایـی    آالیندگی  ـپ ھای صنایع صنعتی مجـاور شـازنـد راھ

ـتـدایـی  .   كردند  ـلـمـان مـدارس اب آزاده نـوری یـكـی از مـع
ـتـگـویـی ھـدف از ایـن تـجـمـع را   شھرستان شازند در گـف

ــده  ــودگــی و سـوخــت آالیــن ــه آل ـیــروگــاه،    اعـتــراض ب ھـای ن
این تجمع باعـث  :  پتروشیمی و پاالیشگاه عنوان كرد و گفت 

ـر بـه فـكـر    به فكر افتادن مسئولین ذیربط می  شود تا بیشـت
ـنـده خـواسـتـار ھـوایـی پـاك و   ـتـه كـه در آی كودكان نوشكف

ـنـد بـاشـنـد   جسم  در  .   ھایی سالم و به دور از آلودگـی ھسـت
ھا پیمان نامه مـحـیـط زیسـت را    حاشیه این راھپیمایی بچه 

خواندند و از مسئولین خواستند تا تـمـامـی تـالش خـود را  
ـرنـد  شـعـارھـای  .  برای به وجود آمدن ھوایی پاك به كار گـی

این دانش آموزان در راھپیمایی شھر ما خانه ما، ما سرطـان  
 . خواھیم بود   خواھیم ھوای پاك می   نمی 

 
 معلمان

  
الزحمه   ماھه در پرداخت حق١٠تأخیر 

 نیروھای ستادی آموزش و پرورش
ـرداخـت  ٣٠  ـلـمـان، از پ دی ایلنا،عضو کانون صنفی مـع
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـنـد    نشدن حق  الزحمه نیروھای ستادی آموزش و پرورش از اسف
ـیـک .  ماه سال گذشته تا كنون خبر داد  نـژاد در    محمدرضا ن

 ماه در پرداخت حق الزحمـه  ١٠ در حال حاضر  :  این باره گفت 
نیروھای ستادی آموزش و پرورش تأخیر وجود داشـتـه اسـت  
ـرداخـت اضـافـه كـاری   و بیش از چـھـار مـاه از مـوعـد پ

ـری  )    التدریس   حق (  معلمان گذشته است و ھیچ برنامه و خـب
ھم مبنی بر پرداخت این اضافه كاری ھا از طـرف آمـوزش  

ـیـان  . شود   و پروش اعالم نمی  عضو کانون صنفی معلمان با ب
ـلـغ مـورد  »اینكه   ما امیدوار نیستیم که در روزھای آتی مب

ـران بـه مـا اعـالم  :  اظھار داشـت  «نظر را دریافت کنیم  مـدی
انـد و    ھا را به اداره آموزش و پرورش داده   کنند که لیست   می 

ـرداخـت ایـن حـقـوق  ھـا از طـرف اداره    ھنوز ھیچ خبری از پ
ـیـک .  دریافت نشـده اسـت  مـا در آمـوزش و  :  نـژاد افـزود   ن

یکی حقوق ثـابـت اسـت کـه  .  پرورش دو نوع دریافتی داریم 
دریـافـتـی دیـگـری  .  شود    ھر ماه پرداخت می ٣٠  تا  ٢٥ بین  

التدریس اسـت    که معلمان از آموزش و پروش دارند حقوق حق 
نیروھای سـتـادی  .  شود   که ھر دو ماه یک بار پرداخت می 
ھـا را دریـافـت    الـزحـمـه   و اجرایی مدارس ھر دو ماه این حـق 

ـرار  .  کنند   می  امسال در یک حالت غیر معمول بـا وجـود ق
ـتـدریـس   گرفتن در ماه پنجم، ھنوز این حق  ـلـمـان    ال ھـا بـه مـع

ـر  ( بـابـایـی    حـاجـی :  وی در پایان گـفـت .  اند   پرداخت نشده  وزی
در آغاز ورودش اعالم کرد که بـه خـاطـر  ) آموزش و پرورش 

ھای معلمـان    التدریس   خواھد ھر ماه حق   حفظ شان معلمان می 
ـرداخـت کـنـد   و حق  ـنـھـا  .  الزحمه نیروھای ستادی را پ امـا ت

ـلـغ    یک ماه آموزش و پروش به وعده  اش عـمـل کـرد و مـب
 . ھمان ماه پرداخت کرد     کاری را در   اضافه 
 

محمد توکلی فعال فرھنگی و عضو کانون 
صنفی معلمان کرمانشاه، پس از احضار به 

 .اطالعات سپاه بازداشت شد
بنا به گزارش تارنمای موکریان، محمد توکـلـی، فـعـال  
ـلـمـان کـرمـانشـاه، روز   فرھنگی و عضو کانون صنفـی مـع

ـروش  ٩١  دی ماه  ٢٨ پنجشنبه    از طریق حراست آموزش و پ
تـا  .  کرمانشاه به اطالعات سپاه احضار و سپس بازداشت شـد 

لحظه تنظیم ایـن گـزارش از مـحـل نـگـھـداری، اتـھـام یـا  
ـر عـربـی   ـی اتھامات وارده و وضـعـیـت مـحـمـد تـوکـلـی دب

ـیـسـت  ـنـی  .  دبیرستانھای کرمانشاه اطالعی در دست ن ـت گـف
ـر بـار  ھـا تـوسـط نـھـادھـای    است، توکلی در ماھھـای اخـی

امنیتی و اداره حراست سازمان آموزش و پرورش کـرمـانشـاه  
ـرار داشـت   به بھانه انجام فعالیت  . ھای صنفی تحت فشـار ق

ـرد بـطـوری    ھای متعدد قلبـی رنـج مـی   توکلی از ناراحتی  ب
 . که مرتب تحت نظر پزشک قرار دارد 

 
 جوانان

رویكرد میلیونی . گزارش زیر از سایت بازتاب است
جوانان از دین و یا خداناباوری پدیده ای ھرچند 
تازه نیست اما در طول سه دھه گذشته بویژه در 
چند سال گذشته ابعاد وسیع و میلیونی بخود 

در نظام حاكم كه برپایه احكام دینی ـ . گرفته است
مذھبی و رادیكال قوانین آن اجرا میشود، در 

نظامیكه بیشتر بودجه و امكانات مالی ـ و نھاد و 
موسساتش به ترویج دینی مشغول ھستند، در 

نظامی كه خوزه ھای علمیه بعنوان دستگاه خرافی 
مذھبی جزو ساختارش است، خداناباوری، آته ئیسم 
و زندگی بدون دخالت مذھب در شئونات زندگی 

پایه ھای فكری . ھر روز بیشتر و بیشتر میشود
این گزارش بطور گویا و روشنی بر این واقعیت 
. تاكید دارند كه ایران جامعه ای اسالمی نیست

درصد جمعیتش ٦٥مردمش و جوانانش كه باالتر از 
را تشكیل میدھند از مذھب و حكومت مذھبی و 

كارگر كمونیست ـ . (اسالم سیاسی گریزان ھستند
 ) ستون اخبار كارگری

  یکه تازی ترویج كنندگان خداناباوری
ـران،   ـتـه بـه ای ـی از حدود یکصد سال قبل و با ورود مـدرن
ـفـاده   برخی از علما وبزرگان شیعه نسبت به آسیب ھـای اسـت
سیاسی از دین در ایجاد موج بی دینی ھشـدارھـای جـدی  

این ھشدارھا با پیروزی انقالب اسالمی اھـمـیـت  .  داده بودند 
ـرویـج   ـر کـه ت بیشتری یافت و به خصوص در سالـھـای اخـی
خرافات از سوی برخی مسئوالن و رسانه ھا به طور رسـمـی  
انجام می شود، بارھا و بارھا نتیجه مستقیم چنین اعـمـالـی  
در زده شدن مردم و جوانان از دین گوشـزد شـد، امـا گـوش  

 و  ١٣٨٨ امـا حـوادث سـال  .  شنوایی برای آن وجو نـداشـت 
استفاده حداکثری از دین و باورھای مذھبی برای مقابله بـا  
ـنـی بـه صـورت یـک   معترضـان، مـوجـب شـد تـا بـی دی
سونامی در میان جوانان درآید، به نحوی که اکـنـون تـعـداد  
زیادی از افراد عدم التزام خود به رفتارھای دینـی و حـتـی  
عدم باور خود به خدا را به صورت علنی در شـبـکـه ھـای  

تعـداد زیـادی ازافـرادی کـه در  .  اجتماعی ابراز می کنند 
ایران زندگی می کنند و یا در یک خانواده مذھـبـی رشـد  
کرده و از کشور مھاجرت کرده اند در صـفـحـات مـعـرفـی  
ـرای   ـقـد ب ـت ـرمـع خود در شبکه ھای اجتمـاعـی از واژه غـی
توصیف وضعیت مذھبی خود استفاده کرده اند کـه اضـافـه  
ـم ھـای عضـو ایـن   ـرده در مـیـان خـان برکشف حجاب گست

در ایـن  .  شبکه ھا و انتشار تصویر بـدون حـجـاب آنـھـاسـت 
ـنـه دلـزدگـی   ـری از زمـی میان، برخی افراد نیز با بـھـره گـی
ـفـاده از دیـن، بـه صـورت مـتـمـرکـز و   جـوانـان از سـوءاسـت
سازماندھی شده به تئوریزه کردن خداناباوری درمیـان جـونـان  
پرداخته و با ترجمه و طرح نوشته ھـا و اشـکـاالت وارده از  
ـیـده   سوی خداناباوران در غرب، سعی در تثبیت این نـوع عـق

 . در میان اعضای ایرانی شبکه ھای اجتماعی دارند 
 

 بازنشستگان
 

 تجمع مجدد بازنشستگان كشوری 
 نفر از بازنشستگان آمـوزش  ١٥٠ به گزارش رسیده حدود  

  ١١  تـا  ١٠ امروز ساعـت  )  بازنشستگان كشوری ( و پرورش  
صبح در مقابل اداره بازنشستگان اسـتـان تـھـران در خـیـابـان  

ـتـخـب  .  فیاض بخش تجمع كردند  در این تجمع نمایندگان مـن
 دی بـه درون  ١٩ بازنشستگان كه در تجمع سه شنبه مورخ  

مجلس رفته و با نمایندگان صحبت كرده بودند گـزارشـی از  
آنھـا اعـالم كـردنـد در  .  این گفت و گو به حاضرین داده شد 

ـنـدگـان در  ٣ ھفته گذشته تا ساعت    بعد از ظـھـر بـا نـمـای
كمیسیون ھای مختلف مجلس صحبـت كـرده و در نـھـایـت  
مسائل بازنشستگان به كمیسیون اجتمـاعـی مـجـلـس ارجـاع  

ھمچنین در این تجمع عالوه بر نمایندگان چند نفـر  .  داده شد 
ـر خـواسـتـه ھـای   دیگر از بازنشستگـان صـحـبـت كـرده و ب

 درصدی حقـوق  ١٠ بازنشستگان از قبیل اعتراض به افزایش  
برای سال آینده، عدم پرداخت معـوقـات سـالـھـای گـذشـتـه،  
ـر   تعدیل و ترمیم حقوق و مزایای بازنشستگی مطابق با سـای

ـیـمـه طـالیـی   ـیـد  ...  سازمانھای دولتی، ناكـارآمـدی ب تـاك
 ماده ای تنظیـم و تـوسـط ھـمـه  ٦ در پایان قطعنامه  . كردند 

حاضرین امضا گردید و قرار بر این شد كـه ایـن قـطـعـنـامـه  
توسط نمایندگان به كمیسیون اجتماعی مجلس تحـویـل داده  

كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھـای  .  شود 
 ١٣٩١  دی  ٢٥ كارگری 
 
. 

 گزارش
ـ  كارخانه كاشی كاژه واقع در جـاده كـرمـانشـاه اسـالم  ١ 
كه نرسیده است به شھر إسالم آباد بـه  )  شاه آباد سابق  (  آباد  

ـلـی بـه  ٣٠ دلیل تحریمھای اقتصادی از فروش در ماه   ـری  ت
سه تریلی نزول كرده و به ھمین دلیل مالكان كـارخـانـه فشـار  
ھای زیادی را به كارگران أورده از جمله اگر ھـر كـارگـری  
ھر قطعه از قطعات كاشی در حیـن سـاخـت بـاردھـی و ھـر  

تـومـان جـریـمـه  ١٥٠٠٠٠ دلیل دیگری بشـكـنـد أن كـارگـر  
ـیـن   میشود و از حقوق سر ماھش كسر خواھد شد و ھـمـچـن
أعالم شده كه از ھر كسی كم كاری دیده شـود فـورا إخـراج  

 .خواھد شده  
 
ـ  اداره برق كرمانشاه به دلیل اینكه قیمت بزنج أفزایـش  ٢ 

 كیلـو بـزنـج شـده  ١٠ یعنی األن ھر  ( سر سام أوری پیدا كرده  
)  ھـزار تـؤمـان بـوده ٢٠  ھزار تؤمان كه چند ماه گذشته  ٦٠ 

 تؤمان و أن ھـم فـقـط بـه  ٢٧٠٠٠ را به كارگران میدھد به  
ـرق و تـعـداد زیـادی از   كارگران قدیـمـی و رسـمـی أداره ب
ـنـد بـه أنـھـا تـعـلـق   ـرار دادی ھسـت كارگران أداره برق كـه ق

 .نمیگیرد 
 

 گفتگو
ـیـشـکـر   علی نجاتی، از اعضای سندیکای کـارگـران ن
ھفت تپه که اخیرا به دلیل خواندن سرود در یـک جـمـع بـه  
اتھام تشویش اذھان عمومی برایش پرونده جدیدی در دادگـاه  
سنندج گشوده شده است در گفتگو با گـزارشـگـر ھـرانـا بـه  

ھای امنیتی و قضایی در رابـطـه بـا    تشریح اقدامات دستگاه 
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ـره  .  خود و ھمسرش پرداخت  علی نجاتی رئیس ھـیـات مـدی
ـیـن بـار از سـوی   ـپـه اول سندیکای کارگران نیشکر ھفت ت

ـیـت  ـیـل فـعـال ـقـالب دزفـول بـه دل ھـای    شعبه اول دادگـاه ان
اش به شش ماه حبس تعزیری محکـوم شـد و در    کارگری 

 با معرفی خود به زندان فجر دزفـول روانـه  ٨٨ آبان ماه سال  
زندان شد، وی پس از تحمل شش مـاه حـبـس تـعـزیـری در  

ـر  ٨٩ بیستم اردیبھشت ماه سال    از زندان آزاد شد و مجـددا ب
ـرئـه شـده    اساس اتھاماتی که پیش  ـب تر در دادگاه دیگـری ت

 دادگاه انقالب اھواز محـاکـمـه و بـه  ١٣ بود اینار در شعبه  
این فعال کـارگـری در  .  یکسال حبس تعزیری محکوم شد 

 با مراجعه به دادگاه بازداشت و جـھـت  ٩٠  آبان ماه سال  ٢١ 
یـک  .  اجرای حکم یک سال حبس روانه زندان درفـول شـد 

ـیـل   ماه پس از بازداشت نامبرده، ھمسر این زندانی نیز بـه دل
عکس برداری از وی در زمان انتقال به پـزشـکـی قـانـونـی  
ـرونـده   ـیـت پ مدت کوتاھی بازداشت و با شکایت پلیس امـن

ھمسر ایـن زنـدانـی در  .  نیز برای وی در دادگاه گشوده شد 
 در دادگاه شھرستان شـوش حـاضـر  ٩١  شھریور ماه سال  ٢٠ 

و به اتھام تبلیغ علیه نظام از طریق ارتبـاط و مصـاحـبـه بـا  
رادیوھای بیگانه و نشر اکاذیب و تشویش اذھـان عـمـومـی  

 .محاکمه و سپس تبرئه شد 
 

متن گفتگو گزارشگر ھرانا با این فعـال کـارگـری در  
 :آید   پی می 

آقای نجاتی ابتدا در مورد علت محاکمه ھمسرتـان بـه  
 خوانندگان ما توضیح دھید 

 برای گذراندن محکومیت یک سـالـه بـه  ٩٠ مھر سال  
اجرای احکام شھرستان شوش رفتم وخود را مـعـرفـی کـردم  
به دلیل بیماری قلبی و انجام عمل جراحی، ھمسرم با تھـیـه  
مدارک پزشکی از پزشک معالجم و ارائه آن به دادسـتـان  
موفق به اخذ مرخصی استعالجی شد و به دستور دادسـتـان  
ـتـظـامـی جـھـت   ـروی ان ـی بعد از یک ماه مرا بـا مـامـور ن
ـقـل   ـت معاینه با دست بند و پابند بـه پـزشـک قـانـونـی مـن

ـم .  کردند  ـراض کـردی . من وھمـسـرم بـه ایـن وضـعـیـت اعـت
چراکه من با پای خودم به اجـرای احـکـام مـراجـعـه کـرده  
بودم برای ھمین خاطر ھمسرم بـا مـوبـایـل از مـن عـکـس  

 ھـمـان لـحـظـه      کـه .  گرفت تا آنرا بـه دادسـتـان ارائـه دھـد 
. مامورین ھمراھم عکس را از روی موبایل پـاک نـمـودنـد 

بعد از دو روز با دادن گزارش ماموری که مرا به پـزشـک  
قانونی انتقال داده بود، مامورین وزارت اطالعات ھمسـرم را  

در منزل بازداشت کـرده ومـوبـایـل ھـمـسـرم وپسـرم وکـیـس  
ـیـسـت وچـھـار سـاعـت  .  تر را با خود بردند   کامپیو  بعـد از ب

آزاد شـد امـا  )  گذاشتن جواز کسـب ( ھمسرم با قید کفالت  
بعد از مدتـی  .  وسایل ضبط شده ھیچگاه به ما تحویل نشد 

ھمسرم برای باز جویی به شعبه دوم دادگاه عمومی احضـار  
ـفـاق  )  البته اینجانب آن زمان در مـرخصـی بـودم . (شد  بـه ات

 .ایشان به دادگاه مراجعه کرده و ایشان تفھیم اتھام شدند 
 در جلسه محاکمه ھمسرتان چه رخ داد؟ 

ابتدا علت گرفتن عکس سوال شد و ھمسـرم در پـاسـخ  
ـرای  : "گفت  بدلیل زدن پا بند ودست بند بـه شـوھـرم بـوده، ب

ـم عـکـس را بـه    می .  اینکه ھمسرم خود معرف بوده  خـواسـت
 ھمان لـحـظـه مـامـوریـن      دادستان داده به عنوان مدرک که 

سـپـس اتـھـام نشـر  ."  عکس را از روی موبایل پاک کردند 
اکاذیب وتبلیغ نظام تفھیم شد و ھـمـسـرم بـا رد ایـن اتـھـام  

ـم    ما کارگر ھستیم واز حق وحقوقمان دفاع مـی :  گفت  ـی کـن
ـم   ھا را می   این حرف  بـعـد از  !  زنند که ما از حقـمـان بـگـذری

یک ماه ھمسرم به دادگـاه احضـار شـد و در شـعـبـه دوم  
 .دادگاه عمومی تبرئه شد 

ـر   چھار روز بعد مجددا احضاریه دریافت کردیم مبنی ب
. بـاشـد   اینکه شاکی شما پلیس اطالعات امنیت شوش می 

وقتی ھـمـسـرم بـه  .  آبان به دادگاه مراجعه کنید ٢٥ درتاریخ  
رای دادگاه بـه  .  دادگاه رفت و توضیح داد، دوباره تبرئه شد 

ـیـت شـوش  :  شاکی : قرار زیر است  ـیـس اطـالعـات وامـن ـل پ
-١ :  خانم شھناز سـگـونـد حـمـیـد ابـادی اتـھـامـات :  متھم 

ـرداری از  -٢ .  نشراکاذیب  ـلـمـب ـی تبلیغ علیه نظام از طـریـق ف
ـم شـھـنـازسـگـونـد حـمـیـد  .  اماکن ممنوعه بدون مجوز  خـان

ـنـکـه سـوء  .  باشد   آبادی فاقد سابقه کیفری می  نظـر بـه ای
ـلـمـھـای  .  باشد   نیت متھم در پرونده محرز نمی  ـی عکس یـا ف

گرفته شده بال فاصله توسط مامور بدرقه کننده از موبایـل  
ھمراھان متھم حذف گردید و جرمی نیـز مـحـقـق نـگـردیـده  
ـم وعـکـس دادگـاه   ـل ـی است لذا با توجه به عدم استفاده از ف

ـنـد الـف مـاده  ٤٧ طبق اصل     ١٧٧  اصل برائت شـرعـی وب
ـرئـه صـادر   ـب قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائـت و ت

رای حضوری بوده وظرف مدت بیـسـت روز حـق  .  گردد   می 
 .اعتراض دارند 

توانید تـوضـیـح    آقای نجاتی در مورد پرونده خودتان می 
دھید بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسـیـده شـمـا بـه  

مـن  .  دلیل خواندن یک ترانه محلی مجددا محاکمه شدیـد 
درتاریخ سوم مھر مـاه نـود و یـک از زنـدان آزاد شـدم و  

 مھر ماه به شـعـبـه دوم دادگـاه شـوش  ١٧ مجددا در تاریخ  
ـرانـی  .  احضار شدم  مبنی بر اینکه که در کـردسـتـان سـخـن

ام، از قاضی در جلسه دادگاه پرسـیـدم مـدرکـی داریـد    کرده 
قاضی گفت در این سـی دی تـو آھـنـگ  .  که من ببینم 

ـم .  را خواندی " دایه دایه "  ـت ـرانـه  : " من ھم در پاسخ گـف ایـن ت
بیش از صد سال است که قدمت دارد و عید سال ھشتـاد و  
نه بوده که ما رفتیم مسافرت ھرکس ترانه ای در آن جـمـع  

 .خواند، من ھم این راخواندم 
سپس به دادگاه سنندج بابت ھمین موضوع احضار شـدم  
و اتھاماتی که قبال زندان آن راکشیده بـودم و جـرم نـاکـرده  

ـم  .  ھمسرم را مطرح کردند  ـت من در پاسـخ ایـن سـواالت گـف
ـم اسـت   اینھا مربوط به شھری که درآن زنـدگـی مـی کـن

ـرای تـحـریـک  "  دایه دایـه "وگفت تو اھنگ   را خـوانـدی ب
بعد از سه روز سـوال وجـواب بـا گـذاشـتـن  !  اذھان عمومی 

متشکرم از فرصتی کـه  .  وثیقه ده میلیون تومانی آزاد شدم 
 در اختیار ما قرار دادید 

 
 اخبار بین المللی

 
 در  تظاھرات ھزاران تن -اسلوونی 

 اعتراض به فساد مالی
ـرپـایـی تـظـاھـرات در   ھزاران تن از مردم اسلـوونـی بـا ب
لیوبلیانا، پایتخت این کشور، علیه فساد دولتی ایـن کشـور  

ـر و شـھـردار ایـن    اعتراض کردند و کناره  گیری نخست وزی
ھا، ایـن تـظـاھـرات    بر اساس گزارش .  شھر را خواستار شدند 

 ھـزار  ١٠ با شرکت حـدود  )   دی ٢٣ ( ژانویه  ١١ روز جمعه  
ـرگـزار شـد  . معترض نزدیک ساختمان پارلمـان اسـلـوونـی ب

ـر   معترضان در این تظاھرات تصاویر یانیز یانسا، نخـسـت وزی
اسلوونی و زوران یانکوویچ، شھردار لیوبلیانا را آتش زدنـد و  

ـنـدگـان    یکی از شرکـت .  شعارھای ضد دولتی سر دادند  کـن
... ھا باید بروند؛ ھـمـیـن و بـس   آن : "  در این تظاھرات گفت 

ـتـشـر شـده،    بر اساس گزارش ."   کار آنان تمام است  ھای مـن
معترضان سعی کردند با برچیدن مانع فلزی، به سـاخـتـمـان  

ـیـس ضـد شـورش    پارلمان نزدیک  ـل تر شوند، اما نیروھای پ
ـنـده    برای متفرق کردن آنـان بـه نـارنـجـک  ھـای گـیـج کـن

سازمان مبارزه با فساد مـالـی اسـلـوونـی روز  .  متوسل شد 
ـفـاتـی در  )   دی ١٩ (شنبه ھشت ژانویه    سه  اعالم کـرد تـخـل

حساب ھای بانکی یانسا نخست وزیر و یانکوویچ شـھـردار  
کـمـیـسـیـون مـبـارزه بـا فسـاد  .  پایتخت مشاھده شده اسـت 

ــاره    اسـلـوونـی یـانسـا را مـتـھـم کـرد از اطــالع  رسـانـی درب
ھای شخـصـی خـود بـه ارزش    ھای بانکی و دارایی   حساب 
، خـودداری  ٢٠١٢  تـا  ٢٠٠٤ ھـای     ھزار یورو در سال ٢١٠ 
 میلیون یـورو دارایـی  ٢.٤ یانکوویچ نیز ظاھرا در  . کند   می 

ایـن  .  کـاری کـرده اسـت   ھای بانکی خود، مخفی   و حساب 
ـیـن در  -کشور بحران  زده اقتصادی در منطقـه یـورو ھـمـچـن

ـیـه کـاھـش    ھفته  ـراضـات عـل ھای اخیر صـحـنـه مـوج اعـت
ـر شـدیـد ریـاضـت   ھزینه  ـی ـبـانـه    ھای بخش دولتـی و تـداب طـل

 .اقتصادی بوده است 
 

ھزاران نفر برای آزادی زندانیان  -بحرین 
 سیاسی دست به اعتراض زدند

)    دی ٢٣ (  ژانـویـه  ١٢ به گزارش گلف نیوز روز شنبه  
ھزاران نفر در اعتراض به دادگاه رسیدگی یا تجدید نظـر در  

ـیـد حـکـم   ـیـه تـای ـر عـل   ١٣ حومه منامه پایتخت بحریـن، ب
ـراض زدنـد  در     تـن ١٣ ایـن  .  زندانی دست به تظاھرات و اعـت

ـراضـات سـال    بـازداشـت و تـوسـط یـک  ٢٠١١ جریان اعت
 سـال تـا حـبـس ابـد  ٥ دادگاه نظامی محکوم به زنـدان از  

اخیرا دادگاه رسیدگی تصمیم به مـحـاکـمـه مـجـدد  .  شدند 
ـر     تن ١٣ این   گرفت که بعد از محاکمه در یک دادگاه غـی

ـیـد شـد، کـه ایـن امـر   نظامی، احکام آنھا بدون تغییر، تـا ی
اتھامی که بـه آنـھـا زده شـده،  .  باعث خشم معترضین شد 

ھـای    شامل تالش برای براندازی حکومت و تشکـیـل گـروه 
بحرین از فـوریـه  . تروریستی برای مقابله با حکومت میشود 

در  .   صحنه اعتراض مخالفین حـکـومـت بـوده اسـت ٢٠١١ 
ھـا     شـروع شـده، ده ٢٠١١ جـریـان نـارمـیـھـی کـه از سـال  

از کار اخراج شـده    مجروح و چند صد تن   ھا تن   کشته، صد   تن 
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ـر  ٣٠٠  میلیـون و  ١ جمعیت این کشور حدود  .  اند  ـف  ھـزار ن
که اغلب آنھـا    است که حدود نیمی از آنھا کارگران خارجی 

 .از ھند، پاکستان و نپال ھستند را تشکیل میدھند 
 

 کارگر شرکت ١٠٠٠اعتراض  -چین 
 فوکسکان به شرایط کار

  ٢١ (  ژانـویـه  ١٠ ھا روز پنجشنبه    به گزارش خبرگزاری 
بیش از ھزار کارگر شرکت فوکسکان برای افـزایـش  )    دی 

دستمزد و در اعتراض به شرایط کارشان دست به اعتـصـاب  
ـنـده لـوازم  .  و اعتراض زدند  ـیـد کـن این شرکت بزرگترین تول

ـر در   ـف ـیـون ن الکترونیک در جھان است و بیش از یک میل
بر اساس گزارشات پلیـس ضـ د شـورش  .  استخدام خود دارد 

ـفـل   ـل وارد عمل شده و برای متفرق کردن کارگران از گاز ف
در این درگیریھا تـعـدادی از کـارگـران  . استفاده کرده است 
ـیـز    این اعتراضات روز بعد یـعـنـی .  مجروح شده اند  جـمـعـه ن

ـنـده لـوازم  .  ادامه یافته است  این شرکت بزرگترین تولید کـن
ـر اپـل،    الکترنیک برای شرکت  ھای بزرگ بین المللی نظـی

ـراض بـه شـرایـط کـار سـال  .  سونی و نوکیا اسـت  در اعـت
گذشته تعدادی از کـارگـران ایـن شـرکـت دسـت بـه خـود  

 .کشی زدند 
 

اعالم شرکت امپلیتس  -آفریقای جنوبی 
  ھزار کارگر١٤برای اخراج 

به گزارش یورو نیـوز شـرکـت مـعـدنـی آنـگـوآمـریـکـن  
ـر  ١٤ از حذف  ) آمپلیتس (پالتنیوم    ھزار فرصت شـغـلـی خـب

اجرای طرح بازسازی و اتخاذ تدابیر صرفه جـویـانـه از  .  داد 
ـقـای  .   داللیل این اقدام اعالم شده اسـت  ایـن شـرکـت آفـری

ترین تولید کننده پالتین در جھان است که بـه    جنوبی بزرگ 
ـیـد و کـاھـش  " گفته مدیرانش به دلیل   افزایـش بـھـای تـول

ـیـانـه .   با مشکالت مالی روبرو است "  بھای پالتین  ای    در ب
رسمی این شرکت آمده است که با توجه به تـحـوالت بـازار  

ـم بـه حـذف    ھـزار  ١٤ جھانی فروش فلزات، شرکت تصـمـی
 ھزار نفر از آن،  ١٣ فرصت شغلی در کل کشور گرفت که  

ـبـرگ بـه اجـرا گـذاشـتـه    در معدن  ـن ھای اطراف شھر راسـت
، شـاھـد  ٢٠١٢ شھر راستنـبـرگ، طـی سـال  .   خواھد شد 

اعتصاباتـی کـه بـاعـث  .  اعتصابات گسترده معدنچیان بود 
 . معدنچی توسط پلیس شد ٣٤ کشته شدن  

 
اعالم شرکت خودرو سازی رنو  -فرانسه 

  کارگر٧٥٠٠برای اخراج 
  ٧٥٠٠ شرکت خودروسازی رنو فرانسه از برنامه اخـراج  

ـر  ٢٠١٦ نفر از کارکنان این شرکت تا سـال    مـیـالدی خـب
شرکت رنو دلیل این اقدام خود را ارتقای سـطـح  .   داده است 

شـرکـت خـودورسـازی  .  رقابتی این شرکت اعالم کرده است 
اعـالم کـرد، بـا  )   دی ٢٦ (  ژانـویـه  ١٥ رنو، روز سه شنبه  

ـیـل  ٥٧٠٠ ھا درباره تعدیل    اتحادیه   نیروی کار از طریق تـحـل
طبیعی نیروی انسانی از طریق بازنشستگی پیش از مـوعـد  

ـتـگـو اسـت )  سال زودتر ٣ (  ھـای شـرکـت    مـقـام .  سرگرم گف
 درصد نیروی کـار،  ١٧ خودروسازی رنو می گویند، تعدیل  

 میلیون یورو از طریق کاھش ھزینـه کـمـک  ٤٠٠ به ذخیره  
شـرکـت رنـو درحـال  "  تعدیل کارکنـان " برنامه  .  خواھد کرد 

حاضر در کارخانجات ایـن شـرکـت در کشـور بـحـران زده  
ـرداخـت  . اسپانیا درحال اجراست  دولتھای اروپایی برای بـاز پ

ـتـصـادی    بدھی  ھای خود دست به اقدامات شدید ریاضت اق
از جمله اخراج سازی ھا، کاھش دستمزدھا و افـزایـش سـن   
ـراضـات   باز نشستگی زده اند که این اقدامـات بـاعـث اعـت

 .ھا شده است   وسیع در این کشور 
 

 کارمند را اخراج ٩٠٠ایر برلین  -آلمان 
 کند می

ـیـن، دومـیـن شـرکـت   ـرل ـر ب ـلـه ای به گزارش دویـچـه وی
  ٢٠١٤ پروازھای مسافری آلمان، در نظر دارد تا پایان سـال  

ـیـن  .   کـارمـنـد خـود را اخـراج کـنـد ٩٠٠ میالدی   ـرل ـر ب ای
خواھد شمار ھواپیماھایـش را کـاھـش دھـد و شـبـکـه    می 

ـروازھـای  .  پروازھای خود را نیز محدودتر کند  این شرکـت پ
ـرسـنـل   ـم کـاھـش پ مسافری آلمان اعالم کـرده کـه تصـمـی

جویـی مـالـی اسـت کـه در مـاه    بخشی از اقدامات صرفه 
ـریـت ایـن  .  نوامبر سال جاری اعالم شده بود  ـتـه مـدی به گـف

ھاست سوددھی ندارد و ایـن شـرکـت    شرکت ایر برلین مدت 
امیدوار است با کاھش پرسنل خود موقـعـیـت مـالـی آن را  

 .بھبود ببخشد 
 
  ھزار کودک کار٣٠٠ میلیون و ١ -یمن 

ـیـش از یـک   (ILO)کار    به گزارش سازمان جھانی  ب
در  )   سـال ١٧  تـا  ٥ بین  ( ھزار کودک کار  ٣٠٠ میلیون و  

 ھـزار  ٤٧٠ یمن مشغول کار ھستند که از این تعداد حـدود  
  ١٧ بـا ایـن وجـود  .   سـال اسـت ١١  تـا  ٥ شان بین    نفر سن   

ـری یـمـن را  ٧٠٠  میلیون و  ٧ درصد از کل  نیروی   ـف  ھزار ن
ـیـش از  .  کودکان تشکیل میدھند  بر اساس ھمین گزارش ب

ـر رقـم  ١٧  تا  ١٤  ھزار کودک بین  ٣٠٠  ـیـز عـالوه ب  سال ن
 میلیون، مشغول کار ھستند کـه کـار آنـھـا مـنـاسـب  ١.٣ 

ھمین گزارش ادامه میدھـد کـه اغـلـب  .  شناخته شده است 
کودکان کار در یمن امکان دستیابی به تحصیل و آمـوزش  

ـرنـد   ندارند و از فقر گسترده  ـب ـر اسـاس ھـمـیـن  .  ای رنج مـی ب
گزارش اغلب کشورھا متعھد به ممانعت یا محدودیت کار  

ـیـاس وسـیـعـی    کودکان شده اند، ولی  کار کـودکـان در مـق
 .خصوصأ در کشورھای در حال توسعه جریان دارد 

 
 ھزار راننده اتوبوس ٨اعتصاب  -آمریکا 

 در نیویورک
  ٢٧ (  ژانویـه  ١٦ به گزارش خبرگزاریھا روز چھار شنبه  

ـنـده اتـوبـوس از سـاعـت  ٨ بیش از  )   دی   صـبـح  ٦  ھزار ران
ـیـن اعـتـصـاب  .  دست از کار کشیدند  این اعتصاب نـخـسـت

رانندگان اتوبوس ھای مدارس در نیویورک طی سـه دھـه  
اتحادیه رانندگان اتوبـوس مـدارس در  .   محسوب می شود 

نیویورک درباره مدت زمان اعتصـاب اظـھـار نـظـر نـکـرده  
این اعتصاب به سبب اختالف با مقامات شھری در  .  است  

ایـن اتـحـادیـه در  .  ارتباط با امنیت شغلی آغاز شـده اسـت 
پیامی از والدین کودکان خواست در حمایت از رانندگان بـه  

در این پیـام آمـده  . "  مقامات شھر نیویورک شکایت کنند 
شھردار ھر زمان کـه بـخـواھـد مـی تـوانـد بـه ایـن  :" است 

این اعتصاب ھمچنین شامل افـرادی  ."  اعتصاب پایان دھد 
می شود که بر سوار و پیـاده شـدن کـودکـان بـه اتـوبـوس  

ـیـویـورک  . نظارت می کنند  مایکل بلـومـبـرگ شـھـردار ن
دھـھـا  "  رھـا کـردن  " اتحادیه رانندگان اتوبوس مدارس را بـه  

ھزار دانش آموز و خانواده شان که بـا اتـوبـوس خـود را بـه  

دنیس والکات از مـقـامـات  .  مدرسه می رسانند متھم کرد 
روزھای نخست اعتصاب بسـیـار  : " مدارس نیویورک گفت 

ـیـن  .  وحشتنـاک خـواھـد بـود  طـی سـی و سـه سـال چـن
مـقـامـات شـھـری  ."  رویدادی در نیویـورک رخ نـداده بـود 

ـنـه   نیویورک برای فشار به رانندگان اعـالم کـرده انـد ھـزی
بلیت مترو برای دانش آموزان در زمـان اعـتـصـاب رایـگـان  

اخیرا مقامات شھر نیویورك قراردادھـایـی را بـا  .  خواھد بود 
ھای خصوصی اتوبوسرانی مطرح كرده اند تـا از ایـن    شركت 

ایـن امـر مـمـکـن اسـت بـه  .  ھا را كاھش دھند   طریق ھزینه 
 .بیکار شدن ھزاران راننده بینجامد 

 
دست  کارگران خطوط راه آھن -رومانی 

 به اعتصاب زدند
ـبـه   AFPبه گزارش     ٢٧ (  ژانـویـه  ١٦ روز چـھـار شـن

دولتی رومانی در اعتراض بـه    کارگران خطوط راه آھن )    دی 
این اعـتـصـاب  .  عدم دریافت دستمزد، دست از کار کشیدند 

 صـبـح  ٩  تا  ٧ که سرزده و از قبل اعالم نشده بود از ساعت  
 قـطـار  ١٣٠ صورت گرفت و باعث از کار افتادن حد آقـل  

ـر    کارگران از اینکه دستمزد ماد گذشته یـعـنـی .  شد  دسـامـب
ـیـل    ھنوز دریافت نکرده اند عصبانی  ھستند و بـه ھـمـیـن دل

ـر  .  دست به اعـتـصـاب اخـطـاری زده انـد   بدون اعالم قبلی  ب
ـرای   اساس ھمین گزارش آنھا ھنگامی که قول مسـاعـد ب
رسیدگی به مطالبتشان دریافت کردند، حاضر شدند به سـر  

 . کار بازگرداند 
 

 در ھمبستگی با مبارزات   ژانویه٢٦كمپین 
 کارگران ایران

 
     صـبـح بـه ١٢  تـا  ١٠  ساعات     ژانویه ٢٥ ما رۆز جمعه  

وقت بغداد در شھر بغداد در ھمبستگی با کارگران زنـدانـی  
 .در ایران تجمع خواھیم کرد 

از کلیه انسانھای ازادیخـواه، شـوراھـا و تشـکـل ھـای  
ـم بـا شـرکـت در ایـن   کارگری و احزاب سیاسی میخواھـی

 .میتینگ ھمبستگی خود را با کارگران ایران اعالم کنند 
 خیابان الموتنبی  –بغداد  
    ژانویه ٢٥ جمعه  
  صبح ١٢  تا  ١٠ ساعت  

 تشکیالت بغداد حزب کمونیست کارگری چپ عراق 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٢١ 
 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد


