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اخبار اول مه روز جھانـی کـارگـر  
ـم  ابـعـادش را  .  را ھمه دنبال کـردی

جایگاه و اھمیـت سـیـاسـی  .  دیدیم 
اتفاقی که در ایـن روز خصـوصـا  
ـنـدج روی داد بـه   در تھران و سـن

ـم  ـی ـم کـه  .  روشنی مـیـدان ـی مـیـدان
ـتـی کـارگـر   چقدر مھـم اسـت وق
زندانی در درون زندان و زیر چمـاق  
ـرد و   رژیم این روز را جشن مـیـگـی
سرود انترناسیونال و ھـمـبـسـتـگـی  

ـقـطـه قـوت  .   سر میدھد  اھمیـت ن
ـبـش کـارگـری و جـلـو   ھای جـن
ـران   صف قرار گرفتن صفی از رھب
کارگری که با اسم و رسـم خـود  

ـم  ـی سـئـوال  .  بیانیه دادند را، مـیـدان
اینست که آیا با وجـود ھـمـه ایـن  
ـبـش   نقطه قوت ھا، ایـن تـوان جـن
ـراز   ـرای اب ـرانـش ب کارگری و رھب
ـیـن روز   وجودی سـیـاسـی در چـن
ـر   مھمی بود؟ آیا با توجه بـه بسـت
سیاسی جامعه نمیشد در ایـن روز  

کاری کرد که تـوده وسـیـعـی از  
مردم را به مـراسـم ھـای اول مـه  
ـیـه تـوحـش   بعنوان روز اعتراض عل
ــه   ــش ب ـب ــه داری و مصــائ سـرمـای
خیابـان کشـانـد و شـاھـد مـارش  
بزرگ روز جھانی کـارگـر بـود؟  
به فکـر خـواھـد رفـت و ذھـنـش  
ــال مشــکــالت کــار خــواھــد   بـدنــب

 . رفت 
ـم  ـی روز اول  .  از تھران شروع کن

مه در گرامیـداشـت روز جـھـانـی  
کار تجمعی در مـقـابـل مـجـلـس  
اسالمی با خواست افزایش فـوری  
دستمزد ھا و علیه فقر و گـرانـی  

در ھمین روز از سـوی  .  بر پا شد 
ــکــای واحــد در   ــدی ــن کــارگــران س
قرارگـاه تـھـران پـارس، کـارگـران  
ـفـی کـه در   ـل کارخانـجـات مـخـت
محـوطـه اصـلـی شـرکـت پـخـش  
سـراسـری بـانــی چـاو، کـارگــران  

ـر   ـتـه ھـای اخـی در ماھـھـا و ھـف
شاھد تالشھای ھماھنگ طیفـی  
 -از اصالح طلبان و  فعالین ملـی 

مذھبی در رسانه ھا  برای دفـاع  
ـبـش  "  از کارگر و ایجاد پیوند   جـن

ـم "  سبز  ـی . با جنبش کارگری ھسـت
اگرچه سـایـت کـلـمـه از اواسـط  

ــال   ــاه س ـــم ــان ـــه  ٩١ آب  شــروع ب
کرده بـود  "   کلمه کارگری " انتشار 

اما آغاز مـحـسـوس ایـن حـرکـت  
آوای  " جدید با راه انـدازی سـایـت  

ھـمـراھـان  " توسط تعدادی از  "  کار 
از اواخر سال گذشـتـه  "  جنبش سبز 

شروع شده و در آستانه اول ماه مـه  
امسال با مصاحبه ھـای بـعـضـی  

مـذھـبـی در    -چھره ھـای مـلـی 
مورد مسائل کـارگـری و اعـالم  
ـران   کمپیـن دفـاع از کـارگـران ای
توسط شیرین عبادی وعده ای از  
اصالحطلبان بی نام ونشان بـه اوج  

تقریبا ھمزمان با اعالم ایـن  .  رسید 
کمپین، مجلـه آمـریـکـایـی فـارن  

پالیسی ھم یکی از مقاالت خـود  
ـبـش   ـررسـی مـوقـعـیـت جـن را به ب
کـارگــری ایــران اخــتـصــاص داده  

در این بررسی علیرضا نـادر  .   بود 
و لیال مھناد، نویسندگان مقالـه ،  
بعد از ارائه  تاریخچـه کـوتـاھـی  
ـقـه کـارگـردر   از شکل گیری طب
ـقـالب   ایران و نقشی که در روند ان

ــه رابــطــه آن بــا  ٥٧  "  داشــت، ب
ھـم اشـاراتـی مـی  "  جنبـش سـبـز 

ـنـد  ــن  .  کـن بـا کـمـی دقـت در ای
ـم، ھـدف   مقالـه مـتـوجـه مـیـشـوی
اصلـی نـویسـنـدگـان آن در واقـع  
ــبــش   ــن آســیــب شــنــاســی رابــطــ  ج

ــز " کــارگــری بــا   ــب ــش س ــب ــن و  "  ج
ـرخـی از   درعین حال قالب کردن ب
ـبـش   شعارھـا واھـداف آن، بـه جـن
کارگری در لفاف  ھـمـیـن اشـارات  

نویسندگان پیش بینی مـی  .  است 
ـم شـدن اوضـاع   کنند که بـا وخـی
اقتصادی و گستـرش نـاآرامـیـھـا،  

یک بـازیـگـر  " طبقه کارگرکه به  

در تحوالت آیند  ایران تبدیل  "  عمده 
ـبـش سـبـز " شده، به      مـی  "   جـن

ـقـدنـد  .  پیوندد  ـت در عـیـن حـل مـع
عالرغم ھمدلی کارگران با برخی  
ــل   ــث ــش ســبــز م ــب " ازاھــداف جــن

ـیـل بـی  " ! انتخـابـات آزاد  ، بـه دل
توجھی جنبش سـبـز بـه خـواسـتـه  

در نـھـایـت  " ھای صنفی کارگران  
طـلـب    تنش میان نخـبـگـان اصـالح 

کرده و طبقه کـارگـر کـه    تحصیل 
ــکــران   ــف ــا روشــن ــایســه ب در مــق

تـری    طلب تـحـصـیـالت کـم   اصالح 
خشـم  )  در حـال حـاضـر ( دار نـد،  

بیشتـری را مـیـان ایـن دو گـروه  
 ." ایجاد کرده است 

ھر چند نویسندگان این مقالـه  
از چھره ھای شناخته شد  اصـالح  
طلب نیستند، اما مبنای تحلیلـی  
و آمال وآرزوھای تمام تالشـھـایـی  
که در ابتـدا بـه آنـھـا اشـاره شـد  
ـقـ  کـارگـر وفـاصـلـ    ازموقعیت طب

از خواست بھنام ابراھیم زاده 
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ــخــابــات ریــاســت جــمــھــوری  "  ــت ان
 به کابـوس  ٩٢ در خرداد  " اسالمی 

ـرای   حکومت و بحرانی در خـود ب
دار و دسته  .  رژیم تبدیل شده است 

ھای حکومت نگران و مشوش از  
موقعیت خـود در جـنـگ قـدرت  
دزدھا و آینده نظـام شـان ھـریـک  
به تک و تا افتاده اند تـا بشـیـوه  

ـنـد "  مھندسی انتخابات " خود   . کـن
ـنـه مـوقـوف " یکی نـعـره   ـت سـر  "  ف

ــدھــد و قــداره والیــت چــرخ   مــی
عـبـای  " دیگری بـاد در  .  میدھد 

انداخته تا متاع گندیـده  "  شکالتی 
را  "  کسب مشروعیت برای نـظـام " 

تاخت  "  اذن ورود به قدرت " مگر با  
ــد  ــزن ســومــی جــن ھــای ھــمــه  .  ب

ــان   اعصــار، امــام زمــان و شــاھ
باستان را احضار کـرده تـا مـگـر  
برای نجات خود و نظام اسـالمـی  

بـا ایـن ھـمـه  .  خـلـق کـنـد "  بھار " 
ھیچکس حـتـی از فـردای خـود  
مطمئن نیست و نـمـی دانـد چـه  

ـتـظـار  .  خواھد شد  ھر کـس در ان
ـبـه اسـت  ـرق امـا  .  اتفاقات غیر مـت

کل این معرکه کمدی و جـدی،  
تنھا شـکـل وارونـه بـحـران ھـمـه  
. جانبه جمـھـوری اسـالمـی اسـت 

" انتخـابـات " بحرانی که مستقل از  
ـرو   ـبـود روب این رژیم را با بـود و ن

ـتـخـابـات " اھـمـیـت  .  کرده است  " ان
ـبـار ھـمـیـن  ٩٢ خرداد   نیـز بـه اعـت

ـتـوانـد بـه  . بحران است  چرا که می
ـروز بـن   نقطه تالقـی و مـحـمـل ب
ـتـصـادی، سـیـاســی،   بسـت ھـا اق
ـر   اجتماعی جمھـوری اسـالمـی ب
ـریـن جـنـگ قـدرت   متـن شـدیـدت
باندھای متعدد رژیم و تـالطـمـات  

آنـگـاه  .  سیاسی وسیع تبدیل شـود 
ـرای کـارگـران   این یک فرصت ب
و مردم جـھـت دخـالـت فـعـال در  
ـم و   اوضاع سیاسی، تعرض به رژی
ـیـه کـل   مھندسی انقالب خود عـل

 .جمھوری اسالمی خواھد بود 
 
 

جمھوری اسـالمـی از لـحـاظ  

اسـالم  .  اقتصادی فروپاشیده اسـت 
ـقـالب    و  ٨٨ سـیـاسـی در پـی ان

انقالبات مصر و تونس ورشکسـتـه  
شده و جمھوری اسالمی از لحاظ  
ـر شـده و   ـلـی مـنـزوی ت بین المـل
ـم ھـای   تحت مـحـاصـره و تـحـری

ــد اســت  ــی  .  شـدی نـزاع ھـای درون
جمھوری اسـالمـی از ھـر زمـان  
. حادتر و آشتی ناپذیرتر شده اسـت 

ساختارھای جـمـھـوری اسـالمـی  
پــوک تــر از ھــر زمــان شــده و  
جایگاه خامنه ای بشـدت لـطـمـه  

ـیـن  .  خورده است  زبـان دیـالـوگ ب
حضرات زندان و حصر و تھـدیـد و  
ـردن دزدی ھـــــا و   رو کــــ
. کثافتکاری ھای یکدیگر اسـت 

بار ھمه این بحرانـھـا و بـن بسـت  
ھای العالج جمـھـوری اسـالمـی  
بر دوش کـارگـران و مـردم اسـت  
که برای نفس بقاء خود باید رژیم  
ــد  ـردارن . اسـالمــی را از ســر راه ب

در چنین شرایـطـی  "  ٩٢ انتخابات  " 
برپا میشود که بطور قـطـع قـابـل  

شرایط چنان طـاقـت  .  ادامه نیست 
فرسا و خشم و انزجار از جمھوری  
اسالمی چنان باالست که جامعـه  

ـتـخـابـات " میتواند حتی قبل از   " ان
ایضا ھر کشاکش و  .  منفجر شود 

شکافی در باال میتواند ھـمـچـون  
ـبـار بـاروت عـمـل   جرقه ای در ان

ـم قـادر  . کند  اما حـتـی اگـر رژی
" مـھـنـدسـی " را  "  انتخـابـات " باشد  

کند و آنرا از سر بگذراند قادر بـه  
حل بحرانی که سراپـای وجـودش  

 .را فراگرفته است نخواھد بود 
 
 

سیر تحوالت ھرچه بـاشـد در  
ـیـسـت کـه جـامـعـه   این تردیدی ن
ـنـده   ـر و رو کـن آبستن تحوالت زی

ـبـال ایـن  .  ای است  ـق باید بـه اسـت
دارو دسـتـه ھــای  .  شـرایـط رفـت 

ــنــدســی   حــکــومــت مشــغــول مــھ
انتخابات ھستند اما انتخاب مردم  
ـم اسـت، امـر تـوده   سرنگونی رژی

انقالب و شـکـل  "  مھندسی "مردم  

دادن به یـک حـرکـت مـتـحـد و  
ــیــدن   ــر کش ــزی ــرای ب مــتــشــکــل ب

ــت  ــت اس ــن و  .  حــکــوم ــالــی ــع ف
ـر   نھادھای جنبش کارگری و سای
جنبشھای اعتراضی باید ھر چـه  
ـر و بـا   ـر و مـتـشـکـل ت متحد ت
خواستھای روشـن و رادیـکـال در  
ـلـف بـه مـیـدان   عرصه ھای مخـت

ـنـد  ـیـای ــا  .  ب جـمـھـوری اسـالمـی ب
ــی   ــی و ب ــل فــقــر و گـران تـحــمـی
ــخــش   ــصــادی بــر ب ــی اقــت تـامــیــن
وسیعی از جـامـعـه، بـا افـزایـش  
ـیـگـرد و بـازداشـت   اعدامـھـا و پ
ــری و   ــش کــارگ ــب ــن ــن ج ــی فــعــال
ـراضـی، بـا دریـغ   جنبشھـای اعـت
داشتن یک زندگی شاد و مـدرن  
و انسانی از جوانان، و با تـحـمـیـل  
بیشترین تضییقات و بیحقوقی ھـا  
ـفـاق   ـریـب بـه ات به زنان، اکثریت ق
مردم را علیه خود بسـیـج کـرده و  
ــار   ــج ــک انــف ــای ی ــه ھ ــن زمــی
ـیـه خـود را بـوجـود   اجتماعی عـل

ــایــد در ھــمــه ایــن  .  اورده اســت  ب
عرصه ھا بمیدان امد و مـبـارزات  
ـیـه   ـری را عـل و اعتراضات پیـگـی
جمھوری اسالمی سـازمـان داد و  

 .به پیش برد 
 

ــرو و   ــا تــمــام نــی حــزب مــا ب
ـرد امـر   امکانات خود برای پیـشـب
انقالب و سرنگونی نظام جمھـوری  
ـیـه   اسالمی تالش میکـنـد و کـل
نیروھای انقالبی و فعالین جنـبـش  
کارگری و جنبشھای اعتـراضـی  
را به مبارزه ای متشکل و متحد  
ــر کشــیــدن حــکــومــت   بــرای بــزی
اسالمی و برپائی جـامـعـه آزاد و  

 .برابر و مرفه فرا میخواند 
 
  

حزب کمونیست کارگری 
 ایران
 

آوریـل  ٤ ،  ١٣٩٢ فروردین  ١٥ 
 ٢٠١٣ 

اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٩٢خرداد " انتخابات"درباره 



 3 ٢٦٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــن ســازی   ایــران خــودرو و مــاشــی
ھای دیگر در تـھـران و کـرج در  
ــی و غــیــره و غــیــره   پـارک مــل

ــردنــد  ــرپــا ک اگــر  .  تــجــمــعــاتــی ب
سازماندھـنـدگـان ایـن تـجـمـعـات  
ـر   بطور مثال امضـای خـود را زی
ـنـد  و   قطعنامه واحدی میگذاشت
ــل   ــکــی ــدی را تش ــح صــف مــت
ـفـاوت از   میدادند، آیا اتفـاقـی مـت
آنچه که در تـھـران گـذشـت را،  

ـم  ـبـودی آیـا در مـوقـعـیـت  .  شاھد ن
 قدرتمند تری قرار نمیگرفتیم؟  

ـران   به مناسـبـت اول مـه رھـب
کارگری ھر یک با اسم و رسـم  
خود بیانیه و قـطـعـنـامـه دادنـد و  
ـــھـــایـــی کـــه اســـاســـا   ـت خـــواســ
ــری بــود و   ــراس ــھــایــی س ــت خــواس
اعتراض واحدی را فـریـاد مـیـزد،  

بیانیه ھا و قـطـعـنـامـه  . صادر شد 
ھایی کـه بـه راسـتـی یـکـی از  
نقطه قوت ھای اول مه بـود، امـا  
آیا نمیشد قطعنامه ای سـراسـری  

ـران کـارگـری   داشت که ھمه رھب
و تشکلـھـای مـوجـود کـارگـری  
امضای خود را زیـرش گـذاشـتـه  
ــوان یــک قــطــب   ــعــن شــود، و ب
ــوی   ــد کـارگــری در جــل ــمـن قـدرت
صحنه اعتراض و خواستھای کـل  

ـرار گـرفـت  ـیـن  .  جامعه ق آیـا چـن
سطحی از اتحاد تاثیر خـود را در  
ــر   ــی کــارگ بــرگــزاری روز جــھــان
حتی در شھرھای بـزرگ دیـگـر  
ـراز، اھـواز،   مثـل اصـفـھـان ، شـی

سنـنـدج  آبادان، ماھشھر، کرمانشاه،  
 . و غیره و غیره نمیگذاشت 

ـفـاقـات مـھـم   یک نمونه از ات
در اول مه امسال بیانیه کـارگـران  
صدرای بوشـھـر در سـومـیـن روز  
ــت روز   ــاســب ــه مــن ــصــابشــان ب اعـت

ـیـکـه  .  جھانی کارگر بـود  در حـال
ــل از اول مــه و   در روزھــای قــب
بعضـا ھـمـزمـان بـا روز جـھـانـی  
ـفـی   ـل کارگر در کارخانجات مخـت
چون معدن مس خاتون آباد، نـورد  
ـنـد اھـواز، سـیـمـیـن   لوله صفـا، ق

ــگـان تـھــران،   اصـفـھـان، بـازنشـسـت
صــدرا و غــیــره و غــیــره  در  
شھرھای بسیاری کارگران بر سـر  
خــواســتــھــای اســاســی خــود در  
اعتراض و مبارزه بودند ، آیـا روز  
جھانی کارگر فرصت مـنـاسـبـی  
برای ھمه این کارگران نبـود کـه  
ھمچون کارگران صدرای بـوشـھـر  
بیانیه دھند و خواستھای اسـاسـی  

 . خود را فریاد زنند 
ــن   ــه ای ــم ــه ھ ــاســخ مــن ب پ

ــت اســت  ــب ــث ــواالت م درســت  .  ســئ
است که رژیم اسـالمـی فضـا را  
امنیتی کـرده بـود، درسـت اسـت  
که با نـدادن مـجـوز و تـھـدیـد و  
فشــار بــر روی رھــبــران کــارگــر  
تالش بسیاری کرد که از تبـدیـل  
روز جھانی کارگر بـه یـک روز  
ـرده   ــ ـت ـــع و گســ ـراض وســی ــ اعــت
جلوگیری کند، اما اگر ھمه ایـن  
ــردم روی   ــرشــم ــاقــاتــی کــه ب ــف ات
میداد، آیا براستی ما شاھد یـک  
ـر   اول مه متفاوت تر و قدرتمـنـد ت
ـم   ـی از آنچه که پشت سـر گـذاشـت
ـنـھـا   نبودیم؟ شاھد روزی که نه ت
ـم بـا   ـی تعرضات رژیم را میتـوانسـت
ــکــه روز   ــم، بــل ــی ــب زن قــدرت عــق
جھانی کـارگـر را بـه یـک روز  

ـبـدیـل   بزرگ قدرتنـمـایـی خـود ت
 . میکردیم؟ 
 !دوستان

شرایط سیاسی جامعه بسـیـار  
ـبـش  . متحول است  به نظر مـن جـن

ـتـی   کارگـری امـروز در مـوقـعـی
ـنـده ای   است که نقش تعیین کـن
. در روند اوضاع آتی جامـعـه دارد 

ـم  ـی اول  .  باید این موقعیت را دریـاب
امـا  .  مه یک روز بود و گـذشـت 

نگاھـی بـه کـمـبـود ھـای آن و  
نقشی که ما رھبران کارگری به  
ـفـا   مناسبت این روز میتوانستیم ای
ــرای   ــی ب ــیــم، راھــکــار روشــن کــن
پیشروی ھای بعدی مـا خـواھـد  

واقعیت اینست کـه جـامـعـه  .  بود 
صـف  .  در التھاب مبارزه میـسـوزد 

رژیم اسالمی از ھر وقت به  ھـم  
ـتـصـاد   ـر اسـت، وضـع اق ریخته ت
ـر   جامعه فرو پاشیده و در برابر فـق
ـر   ـقـه ای کـه ب ـیـسـاب و فالکت ب
ـیـونـی مـردم   ـل گرده توده ھای مـی
تحمـیـل شـده اسـت، جـامـعـه بـه  
استیصال و تسلیم کشیده نشده  و  
. در مرز انفجار قرار گرفتـه اسـت 

ــی مــیــرود کــه   ــه ســمــت اوضـاع ب
ـم اسـالمـی   رودررویی مردم با رژی
ـرار   را در چشم انـداز نـزدیـگـی ق

در این اوضاع ابراز وجـود  .  میدھد 
ــراز وجــود   ــری، اب ــش کــارگ ــب جــن
رھبران کارگری و عـمـل مـتـحـد  

ـنـده اسـت  ـیـن  .  آنھا تعیین کن تـعـی
کننده است برای اینکه بتوانیم بـا  
ـــدارک   ــه ت ــد ب ــح ــی مــت صــف
اعتصابات سراسـری و قـدرتـمـنـد  

ــردازیــم  ــروی  .  کــارگــری بــپ ــا نــی ب
اعتصاباتمان کل جامعه را پشـت  
ـم و بـه حـرکـت   ـی خود بسیـج کـن

ـم  ـر  .  درآوریــ ــ ـراب ــ ـم در ب ــ ـی ــ ـــوان ـت ــ ب
ـم قـد   سرکوبگریھا و تعرضات رژی
ـم  ـی ـرا عـقـب زن ـم و آن ـی ـم کـن . عل

ـنـدی   بتوانیم جلوی ھر نـوع زدو ب
 . از باالی سر جامعه را بگیریم 

ـیـن   ـران و فـعـال ما بعنوان رھب
ــن تصــویــر را   ــد ای ــای کــارگــری ب
ـم و در دل   ـرار دھـی جلوی خود ق

بـه  .  این تصویر به آینده نگاه کنیم 
نظر من اینھا ھمـه درسـھـای اول  

 . مه امسال است 

 سخنی با رھبران کارگری
 نگاھی از نزدیک به اول مه امسال 

 

از خواست بهنام ابراهیم زاده 
 پشتیبانی کنیم

بھنام ابراھیم زاده نباید به زندان 
 بازگردانده شود

ـاخـتـه شـده کـارگـری و    بھنام ابراھیم زاده از رھبران شـن
عضو کمیته پیگیری بـرای ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری  
ـیـل   ـیـمـا کـه بـدل علیرغم وضع وخیم جسمانی تنھا فرزندش ن
ـان مـحـک   ـیـمـارسـت ابتالء به بیماری خطرناک خونـی در ب
تھران بستری است، در خطر دستگیری و بازداشت مجـدد بـه  

 اردیبھشت برای تـمـدیـد مـرخصـی  ١٤ بھنام روز  .  زندان است 
خود به دادستانی جمھوری اسالمی مراجعه کـرد، امـا آنـھـا  
ـزشـک   ـیـد پ ـای بھانه تراشی کرده و دوباره از وی خـواھـان ت
ـیـمـارش شـده   قانونی مبنی بر نیاز وجود او در کنار فرزنـد ب

ـامـه .  اند  ای بـه ھـمـه    در این رابطه بھنام ابراھیـم زاده طـی ن
سازمانھا و نھادھای انساندوست و به تشکـلـھـای کـارگـری  
در سراسر جھان خواسته است با اعتراض و فشار خـود مـانـع  

ـام وسـیـعـا  . بازگرداندن وی به زندان شوند  ـن به درخـواسـت بـھ
ـاشـیـم .  پاسخ دھیم  . صدای بھنام ابراھیم زاده در ھمه جـھـان ب

ـیـم  . نامه بھنام را وسیعا ھمه جا کنیم  به ھر شکل که میتوان
فشار بیاوریم و اعتراض بر پا کنیم و خواھان آزادی فوری و  

ـار  .  بدون قید و شرط بھنام شویم  ـایـد کـن ـیـم زاده ب بھنام ابـراھ
 .بھنام نباید به زندان باز گردد . فرزندش باشد 

 ٢٠١٣  مه   ٦   ،  ٩٢   اردیبھشت  ١٦ 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

  
 استمداد بھنام ابراھیم زاده از جامعه جھانی 

ـیـم زاده، در حـال   اینجانب بھنام ابراھیم زاده پدر  نیما ابـراھ
حاضر تحت استرس و فشار روانـی شـدیـدی قـرار دارم زیـرا  
دستگاه قضایی وامنیتی به شدت تالش می کنند کـه مـرا  
ـیـت   به زندان برگردانند و از این رو فرزند بیمار مـن در وضـع

 .روحی بسیار بدی قرار گرفته است 
اکنون بار دیگر دوره درمان فرزندم شروع شـده و او طـی  
ـار خـودش   پروسه درمان نیاز مبرمی به حضـور مـن در کـن

حتی پزشکان بیمارستان محک بر این موضوع تاکـیـد  .  دارد 
ـلـوغ   ـانـه سـن ب و پافشاری کرده اند که چون فرزندم در آسـت
ـیـشـرفـت   قرار دارد، در وضعیت بسیار حساسی است و برای پ

ـامـات  .  درمان و بھبودی سریع به حضور پدر نیاز دارد  اما مق
قضایی به شدت تالش می کنند که مرا به زندان برگرداننـد  

 .و فرزندم را از وجود من در کنارش محروم کنند 
ـیـگـیـری   امروز شنبه چھاردھم اردیبـھـشـت کـه بـرای پ
ـانـی مـراجـعـه کـردم، آقـای   تمدید مرخصی خود بـه دادسـت
ـامـه ای خـطـاب بـه   خدابخشی قاضی ناظر بر زندان، طی ن
ـانـونـی   ـزشـک ق پزشک قانونی تھران تاکید کرد که باید پ
ـار فـرزنـد خـود   ـا  در کـن تایید کند که شما بایستی ضـرورت

 .بمانی 
ـبـل،   من به ایشان یادآوری کردم کـه درسـت چـنـدروز ق
نامه پزشکان بیمارستان محک، خطاب به مقامات مـربـوطـه  
ـیـت ویـژه   مبنی بر این که بھنام ابراھیم زاده با توجه به وضـع
فرزندش باید در کناراو بماند را  را به شما تحویـل دادم، امـا  
ایشان ھمچنان پافشاری کردند که باید پزشکان خودمـان در  

ـز ایـن   ـی ـانـونـی ن پزشکی ق
 .مسئله را تائید کنند 

گویا دستگـاه قضـایـی  
تمام توان خـود را بـه کـار  
ـنـھــا   ـا مـرا از ت ــه ت ـت انـداخ
ـا ایـن   فرزندم جـدا سـازد وب
کار مطمئنا  جان فرزندم بـه  

 .خطر خواھد افتاد 
ـیـت   بدین وسیله من بھنام ابراھیم زاده، با توجـه بـه وضـع

 و روحی تنھا فرزندم که بیش از سه مـاه اسـت    وخیم جسمی 
در بستر بیماری به سر مـی بـرد، از تـمـامـی سـازمـان ھـا  
ــه ھــا   ــدوســت، اتــحــادی ــان ــوق بشــری وانس ــق ونــھــادھــای ح

تـمـامـی انسـان ھـای آزادیـخـواه  ,  وسندیکـاھـای کـارگـری 
ـپـد   ومتر قی که قلبشان برای آزادی وانسانیت وبشریت مـی ت

ـا سـر جـھـان     ھم طبقه ای   و ھمچنین تمامی  ھـایـم در سـر ت
خواھم که ما را یاری کنند و نگذراند دستگـاه قضـایـی    می 

ـز کـه در   ـیـمـای عـزی مرا به زندان برگرداند و جان فرزندم، ن
جدال با بیماری سخت اش به من نیاز مـبـرم دارد، بـه خـطـر  

 .بیافتد 
  
 

 .ما به کمک شما عزیزان نیاز داریم 
 

 ٩٢بھنام ابراھیم زاده اردیبھشت 
 
 

 

 ١  از صفحه  



 4  ١٣٩٢ اردیبھشت ٢٤ کارگر کمونيست

" جنبـش سـبـز "جنبش کارگری با  
الزم  .  را در اینـجـا ارائـه داده انـد 

است نگاھی به زمینه ھـای ایـن  
ـتـایـج   ـپـذیـری ون تالشھا، امـکـا ن
ـم،   ـیـونـدی داشـتـه بـاشـی چنیـن پ
بخصوص که این تالشھا از طـرف  

ـقـل "  برخی  وبـعـضـا  "  فعالیـن مسـت
کارگری، بـا ایـن اسـتـدالل کـه،  
ھرتالش و کمپینی برای دفـاع از  
حقوق کارگران اقدامی شـایسـتـه  
است، به فال نیک گـرفـتـه شـده  

 . است 
ھمانطور که در مـقـالـه فـارن  
ــاالت و   ــســی و ســایــر مــق پــالــی
ــن   مصـاحـبـه ھـای چـھــرھـای ای
ـنـای جـھـت   طیف می ببینیم، مب

جدید آنـھـا، از  "  کارگری "گیری  
طرفی شرایط بحرانی و بـن بسـت  
ــصــادی جــمــھــوری   ــاســی اقــت ســی
اســالمــی اســت  و از طــرفــی  
ــش   ــش جــنــب ــه شــدن نــق بــرجســت
ـــات   ـراض ــ ـت ــ ـری در اع ــ ـــارگ ک
اجتماعی خصوصا  طـی یـکـسـال  

ـران  .  گذشته است  رونـد اوضـاع ای
ــن   طـی یـکـسـال گـذشـتـه ھـم ای
ـیـد   مشاھده را برای ھر ناظری تائ
میکند که جامع  ایران در آسـتـانـه  
ــرار دارد  ــمــی ق ــی . تــحــوالت عــظ

جمھوری اسـالمـی در بـن بسـت  
ـتـصـادی دسـت   کامل سیاسی اق
وپا میزند و ھـیـچ چشـم انـدازی  
برای برون رفت از ایـن بـن بسـت  

استیصال  حکومت در حـل  .  ندارد 
ــا ســرکــوب کــامــل   بــحــران و ی
اعتراضات فزایند  اجتماعی، خـود  
را بشکـل حـاد شـدن اخـتـالفـات  
. باندھای حکومت نشان مـیـدھـد 

ـیـن شـرایـطـی   روشن است که چـن
ـرای مـدتـی طـوالنـی   نمیتـوانـد ب
ادامه پیدا کند وسـرنـوشـت  ایـن  
شرایط بحرانی دیر یا زود ، یـا بـا  
تثبیت و ادام  نظم موجود و یـا بـا  
تغییرات عمیق و انقالبـی اوضـاع،   

ظھور طبقـ   .  باید به سر انجام برسد 
کارگر بعنوان نیرویی که میتوانـد  

در تـحـوالت  "  یک بازیگر عمـده " 
آینده باشد، فاکـتـوری اسـت کـه  
ـفـع   ـن شانس حل انقالبی بحران را ب
اکثریت جامعه و مردم محروم ھـر  

آوای  " سـایـت  .  روز بیشتر میکنـد 
در پیامی که به مـنـاسـبـت  " کار 

اول ماه مه امسـال داده اسـت راه  
ـرای حـل بـحـران بـه   حل خـود راب
: کارگران اعالم کرده و میـگـویـد 

راه حل واقعی برای خروج از  "...  
ھـای    بحران کنونی، ایجاد تشـکـل 
دھـی    مستقل کـارگـری، سـازمـان 

ـیـن،   کارگران و ایجاد فشار از پـای
و پیوند دادن ھمه  نھرھای جنـبـش  
مردمی، از جنبش سبز گرفته تـا  
ـبـش زنـان و   جنبش کارگری، جـن
دانشجویان، به یکدیگـر و ایـجـاد  
ـرگـذاری   ـی نیروی کافی برای تـأث

ــن  .  اسـت  ــی ــاب یــک چــن در غــی
ـیـن، کـه    پیوند ھمه  ـبـه در پـای جان

ـر   ـروی الزم ب ـی بتواند بـا ایـجـاد ن
مراکز بـاالی قـدرت حـکـومـتـی  
تأثیر بگـذارد، ھـیـچ امـیـدی بـه  

 ."توان داشت   بھبود اوضاع نمی 
ــژی   ــرات ــام  اســت ــن پــی در ای

کـه دردفـاعـش از  "  جنبش سـبـز " 
ـبـال مـیـکـنـد   جنبش کارگری دن

ـروشـنـی اعـالم شـده اسـت  ایـن  .  ب
جنـبـش، کـه خـود را ھـمـچـنـان  
بخشی از نظام میدانـد، بـا تـوجـه  
ـبـش کـارگـری کـه   به قدرت جـن
میتواند فاکتور تعیین کننـده ای  
در حل بحران باشد،  بـه صـرافـت  
تبدیل طبق  کارگربه ابزار فشار از  
پایین برای چانه زنیھایش در بـاال  

اقدامی که با تـوجـه  .  افتاده است 
به  روند اوضـاع ، شـایـد آخـریـن  
ـرای   تالش این شوالیه ھای سبز ب
شریک شدن در قـدرت سـیـاسـی  

 .  باشد 
پایین تر توضیح مـیـدھـم کـه  

ـراتـژی   ـر  " چرا ھمین اسـت ـر ب ـی تـاث
" مراکز باالی قـدرت حـکـومـتـی 

ـبـان اسـت،   پاشنه آشیل اصالح طل
اما اینجا الزم است به ایـن اشـاره  
ـیـن مـانـع   کنم که بنـظـر مـن اول
ـبـش   جنبش سبزبرای پیوند بـا جـن
کارگری آنـطـور کـه خـود ادعـا  
میکنند نه بی توجـھـی آنـھـا بـه  
خواسته ھای کارگران طی چھار  
سال اخیر، بلکه سھمی اسـت کـه  
اصالح طلبـان، ازنـظـر جـامـعـه و  
ـری و   بطور واقعی، درشـکـل گـی
ـریـن و ضـد   تداوم یکی از سیاه ت
ـر   ـرن اخـی انسانی ترین نظامھای ق

سھمی کـه بـا نصـب  .  داشته اند 

ـیـش بـه سـوی ایـجـاد  " تابلوی   پ
ـر  "  ھای مستقل کارگـری   تشکل  ب

سر در سایت ھایشان ھم نمیتواننـد  
آنرا از حـافـظـ  کـارگـر وجـامـعـه  

ـبـشـی اسـت  .  پاک کنند  این جـن
که دربخش عـظـیـمـی از تـاریـخ  
خونبار حکومت اسـالمـی بـا در  
ــای   ــزارھ ــمــام اب ــن ت دســت داشــت
قانونی و اجـرایـی در سـرکـوب،  
ــدن   کشـتـارو بـه شــکـسـت کشـان
ــراضــات  کــارگــران و کــل   اعــت
ـیـمـی داشـتـه   ـق جامعه نقش مسـت

اینھا برای پاک کردن ایـن  . است 
ــمــھــای   ــحــری ــه ت ــاکــاران ــخ، ری ــاری ت
ـریـت دولـت   اقتصادی و سوء مـدی
احــمــدی نــژاد را تــنــھــا عــامــل  
ــی   ــون ــار کــن ــب ــدگــی فــالکــت زن
ــھــا   ــوقــی آن ــی حــق کـارگــران و ب

امـا در خـاطـر   .  معرفی میکننـد 
ـیـن   نزدیک جامعه، قلع وقمع خـون
ــران   ــب ــیــن و رھ ــھــا، فــعــال ــل تشــک

ـر نـمـادیـن " کارگری در دوره   " رھب
ـنـه سـاز   این جنبش بود کـه زمـی
ـتـھـای   ـر دول ـبـه ت تعـرض ھـمـجـان
بعدی به کل مطالبات کـارگـران  

ــھــای  .  شــد  مــمــنــوعــیــت تشــکــل
ــل،   مسـتــقـل کـارگــری، ودرمــقـاب
قانونی کردن تشکلھـای مـزدوران  
خانه کار گر و شورای اسـالمـی  
کار، شروع خصوصـی سـازیـھـا ،  
ـیـد   رواج قراردادھای مـوقـت وسـف
ـرنـمـادیـن   امضاء دستاورد رھبر غی
ـبـش، سـردار سـازنـدگـی،   این جـن
برای نظام عزیزشان بوده  و دولـت  
اصالحات که اکثریت کرسیـھـای  
ـیـار   مجـلـس شـشـم را ھـم دراخـت
ــادآور   داشــت، بــرای کــارگــران ی
تحمیل استثـمـار سـیـاه بـه بـخـش  
وسیعی از طبق  کارگربـا تصـویـب  
و تمدید اصالحیه قانون کار برای  
خارج کردن کارگـاھـھـای دارای  
کمتر از ده کارگر از شمول قانـون  
ـنـد مـوجـود، کشـتـار   ـم ب ـی کـار ن
ــــاد،    ــــون آب ــــات ـران خ ـــ ــــارگ ک
ـره   کشتاردانشجویان، قتلھای زنجـی
. ای و سرکوب مطبـوعـات اسـت 

ـیـن مشـکـل   اعاد  ایـن تـاریـخ اول
ـرای نـزدیـک   جنبش سبز حتـی ب
شدن به جنبش کـارگـری خـواھـد  

 .بود 

ـنـ  ایـن   ـیـشـی اگر چـه اعـاد  پ
جنبش بعنوان بخشی از حاکمـیـت  
کار آسانی نیست، اما این ھـنـوز  
نمی تواند دلیلی برای نفی جھـت  

ـبـش سـبـز  "  کـارگـری " گیری   جـن
ــاشــد  ــخــش از  .  ب ــن ب چــرا کــه ای

مـذھـبـی در حـال  -جنـبـش مـلـی 
حاضرخود مورد سرکوب اسـت و  
گفته میشود تعمیق  انتقاد از خـود  
این جنبش دررابطه با بی توجـھـی  
ــش   ــای جــنــب ــه ھ ــواســت ــه خ ب
کارگری، درواقع میتواند مـقـدمـ   
ـرمـوضـع آن   ـی این جھتگیری وتـغـی

و یـا ایـن سـواالت واقـعـی  . باشد 
که آیا نتیج  این حـرکـت، جـدا از  
ـیـن آن داشـتـه   ھر نیتی که فـعـال
ـبـش کـارگـری   ـفـع جـن ـن باشند، ب
نخواھد بود؟، آیا، صرفـه نـظـر از  
ــش   ــز، جــنــب ــش ســب دیــروز جــنــب
کارگری نمیتواند با توجه به نیـاز  
مبرم امـروزش بـه تشـکـل یـابـی  
ـرسـردسـتـمـزدھـا، از ایـن   ومبارزه ب
حرکت  و امکانات آن در جـھـت  
تشکل یابی خود و تقویت مـبـارزه  

 اش استفاده کند؟  
  ٨٥ مرور اعتراضات سالھـای  

 معلمان که نیروھای اصـالح  ٨٦ و 
ــخــشــی از   ــوان ب ــن ــع ــه ب ــب ن ــل ط
حاکمیت ومستقیما در مقابـل آن،  
ـری آن   بلکه بعنوان بخشی از رھـب
ـرون کـردن آن   و در عین حـال سـت
ـتـوانـد   ـنـد، مـی نقش مھـمـی داشـت
ــدالالت و   ــاســخ ایــن دســت اســت پ
ــاشــد و درعــیـن حــال   ــواالت ب سـئ

ـیـن " مفھوم عملی   در  "  فشار از پای
ـبـش راتـا حـدودی   ادبیات این جـن

 .روشن کند 
ــان در اعــتــراضــات   ــم ــعــل  م

ـنـد  ٨٦  و ٨٥ سالھای    خود تـوانسـت
گسترده ترین اعتراضات  تا آنزمـان  
ـقـالب   را حدود سه دھه بـعـد از ان

آنـھـا خـواھـان  .   سازمان دھند ٥٧ 
اجرای نظام ھماھنگ پرداخـتـھـا،  
که به تصویب مجلس ھم رسـیـده  
بود، افزایش حـقـوقـھـا، اسـتـخـدام  
ـرداخـت   ـتـدریـس، پ معلمـان حـق ال
ـیـمـه   حقوق و مزایـای مـعـوقـه، ب

ــاســب و  ــی مــن ــد ... درمــان ــودن . ب
ـلـمـان و   ـفـی مـع کانـونـھـای صـن

ھـای    شورای ھماھنگـی تشـکـل " 

ــگــیــان  ــن ــفــی فــرھ ــن رھــبــری  "  ص
ــن اعــتــراضــات را   ســراســری ای

 . برعھده داشتند 
ـلـمـان از   کانونھای صنفی مع

  ابتدا درچند شھر و  ٧٠ اواخر دھه 
بعد در جریان اعتراضات سالـھـای  

  در بسیاری از شـھـرھـا  ٨٦  و ٨٥ 
ــالش   ــا ت ــور ب در ســراســر کش
وپیگیری فعالین معلمان  ایـجـاد  

شورای ھماھنگـی  "بعالوه   . شدند 
،  " ھای صنفی فـرھـنـگـیـان   تشکل 

بعنوان مرجع سـیـاسـت گـذاری و  
ـنـده کـانـونـھـای   ھـمـاھـنـگ کـن

ـنـد  ـلـمـان، دراسـف   ١٣٨١ صنفی مع
توسط کانونھای صنفـی مـوجـود  

تا قل از  .  آنزمان تشکیل شده بود 
ـراضـات سـالـھـای     ٨٥ شروع اعـت

ـیـن اصـالح  ٨٦ و  ـرخـی از فـعـال  ب
ـری   طلب تـوانسـتـه بـودنـد دررھـب
ـلـمـان تـھـران   ـفـی مـع کانـون صـن

ـران (   ـلـمـان ای ) کانون صنفی مـع
که در مجموع  کانونھای صنفـی  
و شورای ھماھنگـی، بـه لـحـاظ  
ـریـن   ـرت اتوریته وتعیین سیاست مـوث
ــد  ــن ــود شــرکــت کــن . تشــکــل ب

ــل   ـی ــف بـه دل ــات ایـن طـی امـکـان
مناسباتی کـه بـا مـحـافـلـی از  
ـنـد و در مـقـابـل   حکومـت داشـت
محدودیتھا و ضـعـفـھـای بـخـش  
رادیکال کانونھای صنـفـی وتـوده  
ـم، در کـنـار سـرکـوب   ھای معـل
وحشیانه حرکت آنھا، بـاعـث شـده  
ـیـن   بود  خط و سیاستـھـای فـعـال
اصالح طلب درمقطع اعتراضـاتـی  

 شـروع  ١٣٨٥ که از بـھـمـن مـاه  
بـه   .  شد، در کانونھا غـالـب شـود 

ـرژی   این ترتیب بخش زیـادی ازان
حرکت معلـمـان ھـم بـایـد صـرف  
ــا ســرکــوب گســتــرد    ــه ب ــابــل ــق م
اعتراضات می شد، و ھم بـا وزنـ   
سیاستھای ایـن جـریـان بـه پـای  
رادیکالیزم آن که تـالش مـیـکـرد  
ـرل و مـحـدود   ـت اعتراضات را کـن

سیاسـتـھـای  .  کند، مقابله میکرد 
سازشکارانه و مماشات این طیـف  
حتی با دستگاھھای امنیتـی در  

  ١ از صفحه   جنبش کارگری و شوالیه ھای سبز 
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ـراضـات سـالـھـای     ٨٥ جریان اعـت
ــوده ھــای  ٨٦ و  ــرف ت ــارھــا ازط  ب

معلم که خواھان قاطعیت کـانـون  
و گسترش اعتراضات بودند مورد  
ـیـکـه   ـرار گـرفـت تـاجـای ـقـاد ق انت
محمود بھشتی از مسئـوالن وقـت  
کانون ناچاربرای پاسخ گویی بـه  
این انتقادات نامه ایی خطـاب بـه  
ــمــان نــوشــت و در وبــالگ   مــعــل
ـتـشـر   رسمی کانون تھـران ھـم مـن

 . کرد 
ـراضـات   سرکوب گستـرد  اعـت
ــه   ــوجــی ــن ت ــری ــھــمــت ــان م ــم مــعــل
سیاستھای ایـن جـریـان بـود، امـا  
وقتی در آستانه انتخابات مجـلـس  
ھشتم برخی از چـھـره ھـای ایـن  
جریان، خود را کاندید شـرکـت در  
ـلـمـان   اننتخابات کردنـد و بـه مـع
ـفـع   ـن فراخوان شرکت درانتخابات ب
کاندیدھای اصالح طـلـب دادنـد،  
برای صدھا ھزار معلمـی کـه بـا  
دادن ھزینه ھای سنـگـیـن  زنـدان،  
تبعید، اخـراج، تـوھـیـن و تـھـدیـد  
ـبـاتشـان   ماھھا برای تحـقـق مـطـال
مقاومت کرده بودند، معلوم شـد ،  
ــخــش   ــھــا، بــرای ب اعــتــراضــات آن
ـری کـانـون، در   اصالح طلب رھـب
حکم ضامن ورود آنھا به مـجـلـس  

ـرای  .  بوده است  ـیـعـی اسـت ب طـب

ـراضـی و   تبدیل یک حرکت اعـت
فشـار از  "  حق طلبانه  به عامـل  

ـرل  " پایین  ـت ، باید رادیکالیزم آنرا کن
ومحدود کرد تـا قـابـل مـعـامـلـه  

مـراکـز بـاالی قـدرت  "  شدن بـا  
 .باشد " حکومتی 

ـیـل   " نھایتـا ایـن عـده بـه دل
ـبـار و امـکـانـات   استفاده از اعـت
ــداف   ــی بــرای اھ ــون صــنــف کــان
سیاسی و شخصی، که مغایر بـا  

، امـا  "  اسـاسـنـامـه کـانـون اسـت 
ــوده ھــای   اسـاسـا تـحــت فشــار ت

ـم، در اسـفــنـد     تـوســط  ٨٦ مـعـل
ھیئت مدیره کانون طی اطالعـیـه  
ای از کانون تھـران اخـراج شـدنـد   
و تــالــشــھــا ی بــعــدی شــورای  
ـتـوانسـت انشـقـاق   ھماھنگی ھم ن
بوجود آمده در کانون تھران را حل  

 . کند 
تا اینـجـا تـالش کـردم نشـان  
دھم ، مھمترین مانع جنبـش سـبـز  
برای پیوند با جنـبـش کـارگـری،  
ـنـد   آنطور که خود آنھا ادعا میکن
ــی   ــاتـی و ب ــاه مــحـاسـب ـب نـه اشــت
توجھی به خواسته ھای کارگـران  
بوده، ونه حتی سـھـمـی کـه ایـن  
جنبش در، بـوجـود آوردن شـرایـط  
ــد،   ـبـار کـنـونـی داشـتـه ان ـت مشـق

بعالوه با اشار  گذرایی که  .  ھست 

به اعتراضات معلمان کردم سعـی  
کرم ایـن را نشـان دھـم کـه ایـن  
جنبش در ھر لباس و قامتی کـه  
ظاھر شود، دو ھدف مھم را دنبـال  

شریک شـدن در قـدرت  :  میکند 
 . حاکم و حفظ مناسبات موجود 

ـبـش سـبـز   ـنـ  جـن ھرچند پیشـی
ـیــر   ـفـوذ و تـاث یـکـی از مـوانـع ن
گذاری آن بر سایر جنبشـھـا اسـت  
ـرای   اما بنظرم مھمترین مانع آن  ب
پیوند با جنبش کارگری را بـایـد  
در اھداف ھمین امروز این جنـبـش  
ـقـ    و مجموعه شـرایـطـی کـه طـب

" یک بازیگر عـمـده "کارگر را به  
ـبـدیـل کـرده   ـنـده  ت در تحوالت آی

 .  است جستجو کرد 
واقعیت این است که کـارگـر  

شکـم امـروزش را  "  دیگر نمیتواند 
ـر،  ".  با نان فردا پر کند  گرانی، فق

ـبـار   بیـکـاری  وزنـدگـی فـالکـت
دیگر فرجه ای برای کارگرباقـی  

کـارگـر نـاچـاربـه  .  نگذاشته است 
مبارزه برای حفظ بقـائـش شـده و  

ـری   ــ ـی ـری " جـــھـــت گــ " کـــارگــ
اخیرجنبش سبز تالشی اسـت کـه  
ــد   ــاعـد کـنـد کـه بـای ـق او را مـت

بر مـراکـز  "  منتظر بماند تا ایشان  
ـر   ـی باالی قـدرت حـکـومـتـی تـأث

ــعــد  "   بـگــذارد  واگــرمــوفــق شــد ب

ـر   ـی ـی احتماال وضع کارگـر ھـم تـغ
ـنـصـورت   " خواھد کرد، در غیر ای

ھیچ امـیـدی بـه بـھـبـود اوضـاع  
 ".توان داشت    نمی 

 این جنبشی است که یـکـی  
از مھمترین دغدغـه ھـای امـروز  
رھبرش برای رئیس جمـھـور شـدن  

مردم انتظـار دارنـد  "  این است که  
" ھمه چیز یک شبه درست شـود 

وکارگر میداند نتیج  عـمـلـی ایـن  
ـروگـرسـنـگـی   دغدغه، استمرار فـق
ــرکــوب   خــود و خــانــواده اش وس
خواسته ھایش در فردای ریـاسـت  

 .جمھوری احتمالی ایشان است 
ــه    ــت ک ــشــی اس ــب ــن جــن ای

ـیـش بـه سـوی ایـجـاد  " تابلوی   پ
را  "  ھای مستقل کـارگـری   تشکل 

بر سردر سایت میزند به این امـیـد  
ـرش   که ھمین دغدغه ھـای رھـب
را از دید کارگر مخفی کـنـد تـا  

 .بتواند به او فراخوان پیوند دھد 
ــا   ـبـشـی اسـت کـه ت ایـن جـن
وقتی سھمی در حاکمیت داشـت،  
بخشھای حاشیه ایش به پشـتـوانـه  
مناسبات وروابطی که بـا بـخـش  
ـــد،   ـن ــ ـت ـــت داشــ ـی درون حـــاکـــمــ
ـیـف   میتوانستند با دادن وعد  تـخـف
مجازات، دادن امکانات، پسـت و  
ـیـن   مقام یا ایجاد حاشیه امن، درب

ــای اعــتــراضــی   ــھ ــش ــب ــایــرجــن س
موقعیتی بدست آورند یا جنبشـھـا  
ـفـاده   دیگر از امکانـات آنـھـا اسـت

ــوم  .  کـنــنـد  ــگـر مـعــل امــا االن دی
ــش   ــال جــنــب ــســت بــرای مــث نــی
کارگری چرا باید متحـد کسـی  
ـریـن   شود که نه تنھا کـوچـک ت
وعده ای نمیتواند بدھد ، بلکه بـه  
او مــیـگــویـد اگـر دوبـاره قــدرت  
گرفتم تو ھمچنان گـرسـنـه مـی  

 .  ماند 
ـبـشـی   وبالخره اینکـه ایـن جـن
است که بند نـافـھـایـش از نـظـام  

چـه  .  اسالمی قطع نـخـواھـد شـد 
ـبـای سـازنـدگـی و   زمانی که ق
اصالحات به تن مـیـکـنـد و چـه  
زمانی که بعنوان برنده جایزه نوبـل  

فـعـال  "  و  "  ھمراه جنبش سـبـز "  و  
از کارگر دفاع میـکـنـد،  "  مستقل 

ـرای حـفـظ وادامـ  وضـع   نبضش ب
موجود میزند و کـارگـران ایـن را  

ــد  ــدان ــی مــی ــخــوب ــقــ   .  ب ــا طــب ام
در  "  یـک بـازیـگـر عـمـده " کارگر 

ـنـھـا بـه ایـن   تحوالت آینده است ت
ـر فـوری وعـمـیـق   ـی ـی دلیل که تغ
ــود   ــھــب وضـع مــوجــود را جــھــت ب
زندگی خـود و کـل جـامـعـه در  

 . دستور دارد 
 ٢٠١٣  می  ١٢ 

 علی آزادي آزاد شد
 ھا بعد از اول مه ادامه دستگیری

ـبـھـشـت عـلـی  ١٩  بنا بر اخبار منتشر شده عصـر روز    اردی
ـنـگـی بـرای   ـتـه ھـمـاھ ـی آزادی کارگر نانوایی و عضـو کـم

ـقـه   ـی ـا قـرار وث   ٥٠ کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری ب
ـیـری از   ـتـی کـث ـی ـال جـمـع ـب میلیون تومانی و در میان استق

آزادی عـلـی  .  خانواده و فعالین کارگری از زنـدان آزاد شـد 
اش و به ھمه انسـانـھـای آزادیـخـواه    آزادی را به او، به خانواده 

 .تبریک میگوییم 
ـنـی  ٩١  اسفند  ١٧ علی آزادی روز    ھمراه با غـالـب حسـی

ـنـگـی   یکی دیگر از فعالین کارگری و عضو کمیته ھـمـاھ
برای کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری بـه جـرم تـالش  

 مارس روز جھانی زن در مـحـل کـار خـود  ٨ برای برگزاری  
 .غالب حسینی ھمچنان در زندان سنندج بسر میبرد . دستگیر شد 

 بعالوه بعد از اول مه روز جھانی کارگر جلیل مـحـمـدی  
و حامد محمودی دو تن دیگر از اعضای کمیته ھماھنگـی  

ـازداشـت و زنـدانـی  ١٢ در شھر سنندج، به تاریخ    اردیبھشت ب
در ھمین روز دو نفر از فعالین کارگری کارخانه ایـران  .  شدند 

خودرو در تھران به اسامی محمد قاسم خانی و بھرام سعیـدی  
ھمچنیـن  .  نیز دستگیر و به مکانی نا معلوم منتقل گردیدند 

 اردیبھشت نیز محمد احیایی از فعالین کـارگـری  ١٤ در روز  
ھای خودروسازی در اطراف تھران دستگیر و    یکی از شکرت 
 .زندانی شده است 

ـیـم زاده از چـھـره  ـام ابـراھ ـن ھـای     این درحالیست که بـھ
شناخته شده کارگری و عضو کمیته پیگیری بـرای ایـجـاد  
ـنـھـا   تشکلھای کارگری علیرغـم وضـع وخـیـم جسـمـانـی ت
فرزندش نیما که بدلیل ابتالء به بیماری خطرناک خونی در  
بیمارستان محک تھران بستری است، در خطر دستگـیـری و  

ـام روز  .  بازگرداندن مجدد به زندان است  ـن ـبـھـشـت  ١٤ بھ  اردی
برای تمدید مرخصی خود به دادستانی جـمـھـوری اسـالمـی  

اما آنھا بھانه تراشی کرده دوباره از او خـواھـان  .  مراجعه کرد 
تایید پزشک قانونی مبنی بر نیاز وجود وی در کنار فرزنـد  

ـامـه .  بیمارش شده اند  ای    در این رابطه بھنام ابراھیم زاده طی ن
به ھمه سازمانھـا و نـھـادھـای انسـانـدوسـت و تشـکـلـھـای  
ـانـی شـده   ـب ـی کارگری در سراسر جھان خواستار حمایت و پشت

ـازگـردانـدن وی بـه  . است  تا با اعتراض و فشار خود مـانـع ب
 .زندان شوند 

جمھوری اسالمی رضا شھابی را قبل از اول مـه بـه زنـدان  
محمد جراحی یکی دیگر از رھبران کـارگـری در  . بازگرداند 

شھر تبریز را علیرغم اینـکـه مـورد جـراحـی غـده سـرطـانـی  
تیروئید قرار گرفته بود و بعد از عمل نیاز به پـرتـو درمـانـی  

ـیـن در ھـمـان روز اول مـه  .  داشت، به زندان بازگرداند  ھمچن
ـاخـتـه   سرکوبگران رژیم اسالمی شاھرخ زمانی از رھبـران شـن

ـیـن بـه   ـبـری " شده کارگری در شھر تبریز را به اتھام توھ " رھ
ـقـالب   سوار اتومبیل کرده و به شعبه بازپرسی عمـومـی و ان
ـقـل کـردنـد و بـعـد از   ـت ـن ـارک شـھـر م اسالمی واقع در پ
ـال   ـق بازپرسی فراوان وی را مدت دو ساعت به بند قرنطینه انت

 . زندان گوھردشت بازگرداندند ١٢  سالن  ٤ داده و سپس به بند  
ـارزات   ـابـی مـب ـی جمھوری اسالمی از گسترش و سازمـان

ـیـن رو فشـار خـود را بـر روی  . کارگران وحشت دارد  از ھم
ـا تـجـمـعـات  .  فعالین و رھبران کارگری تشدید کـرده اسـت  ب

ھـای    اعتراضی خود در مقابل درب زندانھا و ھمراه با خـانـواده 
ـار آزادی ھـمـه   ـاسـی خـواسـت کارگران زندانی و زندانیان سـی

 .کارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم 
 جلیل محمدی، حامد محمودی، محمد احیایـی، بـھـرام  
سعیدی، محمد قاسم خانی، بھنام ابراھیم زاده، رضا شـھـابـی،  
شاھرخ زمانی، محمد جراحی، رسـول بـداغـی و عـبـدالـرضـا  
قنبری و ھمه کارگران و زندانیان سیاسی باید فورا  و بـدون  

ـیـن و  .  قید و شرط از زندان آزاد شـود  ـال فشـار بـر روی فـع
 .رھبران کارگری باید فورا متوقف شود 

 ٢٠١٣  مه   ٩   ،  ٩٢   اردیبھشت  ١٩ 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

  

 



 6  ١٣٩٢ اردیبھشت ٢٤ کارگر کمونيست

ــمـــت   ــصـــور حـــک ـن ـــول مــ ــه ق ب
کارفرمایان خیلی راحت اعتصاب  
ـرود   میکنند و ھیچکس ھـم نـمـی
ـرد کـه چـرا   یقـه ایشـان را بـگـی
ــردیــد  ــیــل ک . کــارخــانــه را تــعــط

ـنـھـا   کارفرما از این لـحـاظ نـه ت
دستش باز است بلکه از ھمـدردی  
ــه نــیــز   ھــمــه کــارگــزاران ســرمــای

ــشــود  ـرخــوردار مــی ــن  .  ب خــبــر بســت
کارخانه به شکل حـزن انـگـیـزی  

درس خوانده ھـای  . منتشر میشود 
اقتصاد ھمگی جمع مـیـشـونـد و  
ـریـزنـد   عقل ھایشان را روی ھم می
ـیـد   که چـرا فـالن بـخـش از تـول
خوب کار نمی کند کـه بـھـمـان  
ـیـد  ـیـد تـول کارفرما مجبور شده ق

را بزند و یا پیامدھـای آن را  (!)  
در حـال  " برای مثال یک کشـور  

ــه  ــوســع ــد "  ت ــن ــکــن ــی مــی . بــررس
ھیچکس اما از این کـارشـنـاسـان  
و عقل کل ھا اصال یادشان نمـی  
آید که کارخانه را چند نفر انسان  
کـه عــنـوان شــان کـارگــر اســت  
میچرخانند و با تعطیلی کارخـانـه  

آن  .  چه بر سـر  ایشـان مـی آیـد 
درس خوانده ھـای اقصـاد شـایـد  
آخرھای حرف شـان بـه کـارگـران  
ھم اشاره ای بکنند و تازه از دیـد  
سرمایه داری، که فکر مـیـکـنـد  
ــرده  تــا   ــه اضــافــه ای ک ــن ھــزی
کــارگــر در حــرفــه ای مــھــارت  
ـرا از دسـت   بیامـوزد و اکـنـون آن
یافته میبیند، به آن میپردازنـد نـه  
اینکه کارگر نگون بخت گرسـنـه  
. و فرتوت آواره خـیـابـان مـیـشـود 

چنانکه در کارخانه صنایـع اسـوه  
 کـارگـر  ٥٣ ایران کارخانه معیـن  

 سـال  ٢٤  تا   ٣٠ رسمی با سابقه  
ـیـکـار شـدنـد چـرا کـه   از کـار ب

کـارفــرمـای ایـن شـرکــت فــکــر  
ـیـسـت  و   میکند دیگر سود ده ن
ـرود و   سرمایه اش دارد به باد مـی
مدیران این شرکت مدعی اند که  
ـر سـر کـارگـران بـا   ھمه چیـز زی
سابقه است که گویـا از خـوشـی  
ـراردادی را ھـم   زیاد، کـارگـران ق
ــد کــه کــار   ــکــردن ــحــریــک مــی ت

 !نکنند تا کارخانه تعطیل شود 
ـران " کارخانه   " صنایـع اسـوه ای

سازنده انواع دیـگـھـای آب گـرم،  
آب داغ و بخار و مـخـازن تـحـت  
فشار، از سوی کارفرما تـعـطـیـل  
ــگــری،   ــام دی ــا ن ــده  و ب " گــردی

ـیـت  "  صنعت اسوه ایرانیان  به فـعـال
البته گـویـا  .  خود ادامه داده است 

ـلـی،   ـب " زیـان ده " کارخانه با نام ق
بوده و با نام جدیـد سـود آور شـده  

ـر تسـویـه ! است  بـه  (  اما دلیل مدی
ـیـد  : عنوان مدیر خوب تـوجـه کـن

این کارخانه بسـیـار  !)  مدیر تسویه 
ــن حــال از   حــیــرت آور و در عــی
ـرسـت   وقاحت این جماعـت سـود پ

ــد  ــکــن ــن  .  حــکــایــت مــی ــر  " ای مــدی
مدعی است کارگـران بـا  "  محترم 

ـلـی کـارخـانـه   سابقه باعث تـعـطـی
كـارگـران رسـمـی بـا كـم  . " شدنـد 

كاری و تشویق كارگران قراردادی  
دیگر بـاعـث شـدنـد تـا كـارخـانـه  

ــارش  ــه مـوقــع ســف ــد ب ــوان ـت ھــای    ن
مشتریان خود را تـحـویـل دھـد و  
ــل   ــح ــه مــن ــان ــارخ ــه ك ــج ــی درنــت

ـر تسـویـه ( امامیان   ."شد  )نام مدی
ممانعـت كـارگـران  :"  ادامه میدھد 

رسمی از ھمكاری در ایـن واحـد  
ــی اســت كــه   ــدی در حــال تــولــی
ــت   ــال ــارگــران قــراردادی در ح ك
طبیعی ھمواره به انـدازه حـقـوقـی  

 "كردند   كه می گرفتند كار می 

ـرم " این مدیر   تسـویـه، از  "  محت
ـقـه نـمـی   انگیزه کارگران بـا سـاب
. گوید که چرا اینکار را کـردنـد 

ــده کــه   ــا عشــق شــان کشــی گـوی
ـراردادی را تـحـریـک   کارگران ق
کنند به انـدازه حـقـوق شـان کـار  
ـر   نکنند و دست به کـارھـای غـی

مدیر تسـویـه نـمـی  !  طبیعی بزنند 
گویـد چـرا شـرکـتـی کـه ضـرر  
میدھـد بـه یـک نـام دیـگـر بـه  
فعالیت قبلی اش ادامه میدھد و  
چرا کارگران قراردادی را که بـه  

ــشــونـد  ــحــریـک مـی ــی ت (!) راحـت
ــد؟ ایشــان   دوبـاره اســتـخــدام کـردن
ـنـمـدانـه  قـول   البته خیلی سـخـاوت
دادند که شـرکـت بـا نـام جـدیـد  

تعدادی از كـارگـران دائـمـی را   " 
نیز به شرط كـار كـردن اسـتـخـدام  

ـر یـادش  ".  شوند  ایـن جـنـاب مـدی
ـرود اگـر    سـال اسـت کـه  ٣٦ می

چرخ این کارخانه مـیـچـرخـد، بـا  
ـرای   کار ھمین کارگران بوده  و ب
کارفرمای این کارخانه مشـکـل  
ھمین جاسـت کـه ایـن کـارگـران  
دیگر پا به سن گذاشتند و ایشـان  
نیروی تازه نفس مـیـخـواھـد و در  
عـیـن حـال نـمـی خـواھـد حـق و  
ـردازد کـه   ـپ حقوق کارگرانی را ب

 سال این کـارخـانـه را سـر پـا  ٣٦ 
ھمه این داستان بدیـن  .  نگھداشتند 

خاطر است که خواستند کارگـران  
ـنـد و در عـیـن حـال   را بیرون کـن
ـنـد و   حقوق ایشان را پـایـمـال کـن

ـر  .  بگویند پولی درکار نیست  مدی

ـیـان   ـنـگـونـه ب تسویه داستان را ای
در حال حاضـر سـرمـایـه  :"  میکند 

گذار جدید متعھد شده است تا از  
محل فروش مواد خام باقیمانده و  
ـبـات   تكمیل سفارشات قبلی مطـال
ـرداخـت   مربوط به بـازخـریـدی و پ
سنوات كارگران سابـق را تـامـیـن  

این یـعـنـی کـارگـران بـایـد  "  كند 
برای مطالبه بر حق شان سالـھـای  
ـتـه   ـنـد چـون بـه گـف دوندگی کن
کارگران این شرکت که حرفھای  
ایشان را خبرگزاری ایلنـا از قـول  
ـیـان   یکی از شورای اسـالمـیـھـا ب
کرده، مواد خام این شـرکـت کـه  
ــن   ــامــی ــن شــرکــت را ت ــھــا ای سـال
میکرده ماھھا پیش فروختـه شـده  
و ھمه سفارشات قبلی ھم تحویـل  
گردیده است و اینجاست کـه سـر  
کــارگــران قــرار اســت بــی کــاله  

 .بماند 
ــم کــه یــک   ــی شــاھــد ھســت
کارفرما نه تنھا اعتصاب میکند  
ـیـارش   بلکه تریبون رسمی در اخـت
ــا   ــود ب ــه از کــرده خ ــت ک اس
طلبکاری تمام دفاع کند و حـرف  
کارگران تنھـا خـالـصـه شـود بـه  
ــده شــورای   ــایــن ــم ــالن ن حــرف ف

خبرگزاری مـذکـور بـه  .  اسالمی 
ــدھــد کــه   ــمــی خــودش زحــمــت ن
ـرسـتـد بـه آن   ـف گزارشگر اش را ب
کارخانه و مستقمیا بـا کـارگـران  
حرف بزند و اگر تا ھمین حد خبـر  
ــک   ــی ش ــده ب ــس ش ــک ــع مــن
اعتراضات کارگران این کارخـانـه  
ـر آن   این قدر باال گرفتـه کـه خـب
منتشر شده است،ھیچ کجا شـمـا  
نمی خوانید که کارفـرمـای ایـن  
ـرد   ـرار بـگـی شرکت تحت تعقیب ق

ـلـی  .  ویا احضارش کنند  ایشان خی

ــح   ــوضــی روشــن و واضــح دارد ت
میدھـد کـه مـیـخـواھـنـد حـق و  
حقـوق کـارگـران را یـکـجـا بـاال  
ـتـه دسـت   ـب بکشند و قانون ھـم ال
ایشان را باز گذاشته و از ایشـان  
حمایت ھم میکند و کافی اسـت  
ــه   ــه دامــن ــن کـارخــان کـارگــران ای
ـرش یـابـد   اعتراضـات شـان گسـت
ـروھـای   آنوقت که انواع و اقسام نی
ـتـظـامـی در مـعـیـت   امنیتی و ان
ھمین شورای اسـالمـی بـه سـراغ  

این روزھـا  .  کارگران خواھند رفت 
ـری از ســــوی   ـــگـــ ـــورش دی ی
کارفرمایان بـه حـقـوق کـارگـران  
ـتـه   شروع شده است و بھانه شان الب
تحریم و حـذف یـارانـه و گـرانـی  

ـریـت شـرکـت  .  است   بـھـانـه مـدی
ـلـی   صنایع اسوه ایران برای تـعـطـی
کارخانه ھم  ھمین چـیـزھـا بـوده  

ـیـجـه  .  است  ـت ھمه این مشکالت ن
کـارکــرد حــکـومــتـی اسـت کــه  
بیشترین قوانین را به نفع سـرمـایـه  

ـر  .  داران به تصویب رسانده اسـت  پ
واضح است که چنین حکـومـتـی  
به سراغ سرمایه داران نمیـرود کـه  
ـیـد  و   چرا اعتـصـاب راه انـداخـت

نـه  .  کارخانه را تـعـطـیـل کـردیـد 
ــیــچ   تــنــھــا درایــران بــلــکــه در ھ
کجای دنیا ھـیـچ کـارفـرمـایـی  
.  تحت تعقیب قرار نگـرفـتـه اسـت 

ـر اسـاس   تا وقتی نظـم جـامـعـه ب
سود استوار باشد این داسـتـان ھـم  
به قوت خود باقی است و بخـاطـر  
ھمین تبھکاریھا است که ھر چـه  
زودتر باید بسـاط ایـن نـظـم ضـد  

 .انسانی برچیده شود 

 اعتصاب مجاز
 یاشار سھندی 

 تلویزیون کانال جدید
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 سخنی با فعالین كارگری
 

ــا ســپــری كــردن فضــای روز   ب
ــی كــارگــر  ) اول مــه مــه ( جــھــان

ــارتــی مــروری   ــعــب ــی و ب ــاب ارزی
سیاسی ـ تحلیلی در درون جنـبـش  
كارگری و فعالین دسـت انـدركـار  
ـبـاط بـا   جنبش اول مه مه در ارت
ــت  ــه ضــروری اس ــاه م .  اول م

ضرورت این ارزیابی اھمیت دارد،  
ـیـش از ھـر   ـنـدوره ب كارگران در ای
ـرد   ـب دوره ای در مصاف اصـلـی ن
ـقـاتـی بـا دولـت و كـل نـظـام   طب
ـرار گـرفـتـه   جمھوری اسـالمـی ق

ــات و اعــتــراضــات  .  انـد  ــصــاب اعـت
ـلـكـه   ـبـوده، ب كـارگـری مـوردی ن
ـبـات   تداوم  یافته و با طرح مـطـال
ــش   ــزای ــه اف ــمــل ــخــص از ج مش
ــوق و مــزایــای   ــق دســتــمــزدھــا، ح
ـراض بـه   پرداخت نشـده و در اعـت
بیكارسازی ھـای وسـیـع، انـجـام  

در یكسـال گـذشـتـه  . گرفته است 
كشمكش كارگران، معلمان و تـوده  
ـران افـزیـش   وسیـعـی از مـزدبـگـی

مسـالـه  .  چشمگیری داشته اسـت 
ـتـمـان   كارگران به مسـالـه  و گـف
دولت و مجلس  و نھادھـای ضـد  
كارگر از جمله خانه كارگریھا  و  
ارگانھای شورای اسالمی تبدیـل  

ـنـه  .  شد  جمھوری اسالمی با ھـزی
ـثـی كـردن و در   باالیی برای خـن

ـبـات رادیـكـال  "  ھضـم " واقع   مـطـال
ــه در   ــش كــارگــری از جــمــل جـنــب
ـبـاط بـا   یكـسـال گـذشـتـه در ارت
ــمـزدھــا   ـراض بـه مـیـزان دسـت اعـت

ارگانھای ضـد كـارگـر را فـعـال  
ـبـش  .  نمود  محدودیت و ضعف جـن

اول ماه مـه را بـایـد در دل ایـن  
ـرار داد  . مصافھا مورد ارزیابـی ق

یك نقطه قوت برجسته اعتراضـات  
ـــه   ـراض ب ــ ـت ــ ـری در اع كـــارگــ
دستمزدھا، رد این میزان از حداقل  
دستمزدھا و ھمچنین اعتراض بـه  

ـبـش  .  اصالحیه قانون كـار بـود  جـن
كارگری و فعالین دسـت انـدركـار  
ـنـد بـا   جنبش اول مه مه میتوانست
تمركز و فوكس بـاالیـی حـول ایـن  
ــطــه قــوت ھــا مــحــمــل یــك   ــق ن
ھمبستگی سراسری برای برپایـی  
. مرسم ھای اول مـاه مـه بشـونـد 

ــاد و   ــح ــن ات ــای ای ــه ھ ــن زمــی
ھمبستگی بیش از ھـر دوره ای  
ــمــس اســت  ــل ل ــاب ــا و ق . مــھــی

اعتراضات ده ھا مركـز صـنـعـتـی  
ـرای   ـیـش از ھشـت اسـتـان ب در ب
ــه   ــی ــمــزدھــا و عــل افــزایــش دســت
ـنـه   اصالحیه ھای قانون كار، زمـی
ــحــاد و   ــن ات ــاســب ای ھــای مــن
. ھمبستگی را فـراھـم كـرده بـود 

ــزان از   ــی ــتــن ایــن م ــرف ــادیــده گ ن
ارتباطات سراسری و عدم گفتمـان  
مناسب در جھت ھماھنگی قـابـل  

ـیـكـه ایـن   .  ارزیابی است  در صورت
تمركز معین به منظور ابراز وجـود  
قدرتمند وجود میداشت، ما امـروز  

ـردامـنـه ای   اول ماه مه وسیع و پ
ـم  . را میتوانستیم پشت سر بـگـذاری

ــه   ــت اول مــه  ( در دو ســال گــذش
بـا وجـود مـحـدودیـت در  )  ١٣٩٠ 

ـیـن و   اعتراض كارگری اما فـعـال
دست اندركاران جنبش اول مه مـه  
توانستند در سطح معینی مـراسـم  
ھـای مشــتــركــی را  بــرگــزار و  
ـیـز   ـركـی را ن قمعنامه ھای مشـت

ــد  ــمــایــن ــس  .  صــادر ن ــی فشــار پــل
سیاسی و امنیتـی كـردن فضـای  
اول ماه مه امسال خود فاكـتـوری  
در راه محدودیتھای اول مـاه مـه،  

ــودنــد  ــز  .  ب ــی ایــن فــاكــتــور خــود ن
ــژه ای داشــت  . مشــخــصــات وی

ـیـن   امسال تعداد زیـادی از فـعـال
كارگری دستگیـر و روانـه زنـدان  
شدند، فشار امنیتی وتـھـدیـد ھـم  
وجود داشت، با وجود این فشارھـا  
ـراض و   اما موجی وسـیـع از اعـت
ھمبستگی در درون جـامـعـه در  
دفاع از كارگران دستگیر شده ھـم  
بوجود آمـد، كـه ابـعـاد و مـیـزان  
ــا و اعــتــراضــات در   ــھ ــایــت ــم ح
ـریـھـا از دوره   محكومیت دستـگـی

كارگـران  .  ھای قبل ھم بیشتر بود 
ــایشــان، مــردم  و   ــواده ھ و خــان
جامعه آگاھانه در مـقـابـل فشـار  
ـتـی كـردن فضـای   ـی تھدید و امـن
اعتراضی كارگران ایستادند، اینھا  

نقطه قوت ھـای بسـیـار مـھـم و  
با وجـود ایـن  .  قابل اتكایی بودند 

نقطه قوت و وجود فاكتور دخـالـت  
ــران ھــمــراه خــانــواده   ــع كــارگ وســی
ھــایشــان در دفــاع از كــارگــران  
زندانی، این حمایتھا میتوانست به  
جنبش اعتراضی وسیع و ھمبستـه  
در اول ماه مه به تجلـی روشـن و  

 . قابل ملموسی برسد 
امروز ما در شرایطی بـه ایـن  
ــكــی   ــورھــا مــت ــی و فــاكــت ــاب ارزی
میشویم كه رویا رویی كارگران بـا  
ـریـن   دولت و كارفرماھا در حساسـت
ـرار   شرایط سیاسـی ــ تـاریـخـی ق

كـارگــران حــاضــر  .  گـرفــتـه اسـت 
ــن انــدازه از ســطــح   ــنــد ای ــت ــس ــی ن
ـنـد، مـبـارزه   ـن دستمزدھا را قبول ك
برای معیشـت و رفـاه و تـامـیـن  
ـرای   زندگی مكفی بـا مـبـارزه ب
آزادی و دفاع از كرامـت انسـانـی  
ـراض و مـبـارزات   در سرلـوح اعـت

ـرار گـرفـتـه اسـت  اوضـاع  .  آنھا ق
. سیاسی جامعه پر التـھـاب اسـت 

نگاه ھا از ھـر زاویـه ای بـطـرف  
ـقـه  .  كارگران جلب شـده اسـت  طـب

ــن اوضــاع   ــر در مــحــور ای كــارگ
دارای نقش تعیین كننده ای شـده  

ــراضــی  .  اســت  ــت ــبــش اع ــن ایــن ج
ـرسـتـاران و   ـلـمـان، پ كارگران و مع
اقشار مزدبگیر جامـعـه اسـت كـه  
ـراض رادیـكـال و   ھر روز افق اعـت
ــكـال در دفـاع از   ـبـات رادی مـطـال
ــان را   ــت انس ـرم ــت و حــ كــرام

ھـنـوز زمـان  .  برافراشته كرده است 

ــار مــنــاســبــی بــرای   ــی ھــای بس
. تالشـھـای آگـاھـانـه وجـود دارد 

روزنه ھای اعتراضات وسـیـع بـاز  
ــشــود  ــی دوره یــاس و  .  و بــازتــر م

انتظار میرود جای خـودش را بـه  
افق اعتراض رادیكال اجتماعـی و  
ـیـن   دخالت جنبش كارگری و فعـال
شناخته شده كارگری در عـرصـه  

دوره جدیدی در راه  .  سیاست بدھد 
یـكـی از مـلـزومـات مـھـم  . است 

ایندوره تالش برای شناختن موانـع  
ـبـش كـارگـری و   و مشكالت جـن
ــشــت،   ــش بــرای رفــاه، مــعــی جـنــب
زندگی بھتر و در دفاع از كرامـت  
ــران   ــگــی ــی مــزدب و حــرمــت انســان
ـم و   جامعه در مقابل كـل سـیـسـت
نظام جمھوری اسـالمـی و خـیـل  
بورژواھای مفـت خـور و جـانـی،  

یكی از پیـش شـرط ھـای  .  است 
ـرای   ایندوره تالش ھای ھركولی ب
از بین بردن سد و موانع اتـحـاد و  
ھمبستگی جنـبـش كـارگـری در  
سطح مطالبـات فـوری از جـمـلـه  
دامن زدن به تجمع و اعـتـصـابـات  

 .    سراسری، است 
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ٢٢ 
 ٢٠١٣  مه  ١٢ 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 ٩٤ اطالعیه شماره  
غالب حسینی از فعالین 

 کارگري در سنندج آزاد شد
ـرای آزادی کـارگـران   ـیـن ب ـپ بنا بر خبر رسـیـده بـه کـم

ـیـن  ٢٣ زندانی امروز   ـنـی از فـعـال  اردیبھشـت غـالـب حسـی
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   شناخته شده در شھر سنندج و عضو کـمـی
ـبـال   برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری در ق

آزادی وی را بـه  .   میلیون تومانی، آزاد شـد ١٥٠ ای    وثیقه 
ـریـک   ـب او ، به خانواده اش و به ھمه انسانھای آزادیـخـواه ت

 .میگوییم 
ـیـت  ٢٩ غالب حسینی در تاریخ    ـنـد بـه جـرم فـعـال  اسف

 . مارس روز جھانی زن بازداشت شد ٨ برای تدارک  
 ھم اکنون جلیل محمدی و حـامـد مـحـمـودی دو تـن  
دیگر از اعضای کمیته ھماھنگی در شھر سنندج کـه بـه  

 اردیبھشت دستگیر شده اند، در این شھر ھمچـنـان  ١٢ تاریخ  
ـران  .  در زندانند  بعالوه دو نفر از فعالین کارگری کارخانـه ای

خودرو در تھران به اسامـی مـحـمـد قـاسـم خـانـی و بـھـرام  
 اردیبھشت روز بعد از اول  ١٢ سعیدی از دستگیر شدگان    
محمد احیایی یکی دیـگـر  .   مه روز جھانی کارگر ھستند 
ھـای خـودروسـازی در اطـراف    از فعالین کارگری شـرکـت 

 . اردیبھشت دستگیر شده است ١٤ تھران است که در  
ـیـن   ـم زاده از فـعـال ـراھـی ـیـسـت کـه بـھـنـام اب این درحال
ـرای ایـجـاد   ـری ب سرشناس کارگری و عضو کمیته پیـگـی

ھای کارگری که بخاطر  بیماری خونی خطـرنـاک    تشکل 
ـرد، در خـطـر   ـب ـیـمـا در مـرخصـی بسـر مـی تنھا فرزندش ن

ـتـه شـده اسـت کـه  .  بازگرداندن به زندان قرار دارد  به او گـف
تمدید مرخصی وی منوط به دیدار  پـزشـکـی قـانـونـی از  
ـر   ـنـی ب فرزند وی و تایید تشخیص پزشکان معالج نیما مـب

 . نیاز وی به پدرش است 
 عالوه بر موارد ذکر شده، رضا شـھـابـی عضـو ھـیـات  
مدیره سندیکای واحد، شاھرخ زمانی و محمـد جـراحـی از  
اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلھای کـارگـری،  
ـرای کـمـک بـه   پدرام نصراللھی عضو کمیته ھماھنگی ب
ایجاد تشکلھای کـارگـری، رسـول بـداغـی عضـو کـانـون  

ــمـان و عــبـدالــرضــا   صـنــفـی مـعــل
ـرضـی کـه در   ـم مـعـت قنبری معل

 دی  ٦ تظاھرات گسترده مردم در  
 دستگیر شده اسـت، ھـمـراه بـا  ٨٨ 

بسیاری از فعالین سیاسـی دیـگـر  
 .در زندان بسر میبرند 

ـران   ـیـن و رھـب ـر روی فـعـال در مقابل تھدید و فشـار ب
ـم  .  کارگری و فعالین سیاسی متحدانه بایستیم  ـراھـی بھنام اب

. زاده نباید به زندان بازگردانده شود، نیما به پدرش نیـاز دارد 
ـیـان سـیـاسـی    ھمراه با خانواده  ھای کارگران زندانی و زنـدان

 .برای آزادی فوری و بدون قید شرط آنھا تالش کنیم 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 ٢٠١٣  مه  ١٣ ،  ٩٢  اردیبھشت  ٢٣ 

 Shahla_daneshfar@yahoo.comشھال دانشفر 
 Bahram.Soroush@gmail.comبھرام سروش،   

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

 راننده شركت واحد مقابل ١٥٠تجمع 
 شھرداری تھران

ـبـھـشـت مـاه نـود و دو     ١٥٠ صبح امروزبیست و سوم اردی
راننده شركت واحد اتوبوسرانی تھران ھمراه بـا خـانـواده ھـای  

ـر  ٢٥ خود در اعتراض به افزایش قیمت    ھزار تومانی ھر مـت
مقابل شھرداری تھـران  ,  از مجتمعی كه در آن سكونت دارند 

 .تجمع كردند 
ـنـا  ـل ـنـدگـان كـه در  ,  به گزارش خبرنگـار ای ـن تـجـمـع ك

 واحدی در شھر ورامین سـكـونـت دارنـد بـه  ١٦٤ مجتمعی  
 ھـزار  ٤٧٥  به  ٤٥٠ افزایش قیمت ھر متر از این مجتمع از  

 .تومان اعتراض داشتند 
ـرنـگـار   «محمدرضا عابدی » از رانندگان ناراضی به خب

 واحد تجاری مجتمع را  ١٢ ,  مسكن شركت واحد :  ما گفت 
برداشته است كه قرار بود با راه اندازی آنھا و درآمـدی كـه  
از این طریق بدست میآید دستـمـزد نـگـھـبـان و خـرج ھـای  

 .جانبی دیگر تامین شود 
 واحد مذكـور بـه حـال خـود  ١٢ , به گفته آقای عابدی 

رھا شدھاند و مسكن شركت واحد در این رابـطـه پـاسـخـگـو  
 .نیست 

ـرض  ـیـن كـارگــران مـعــت نســبـت بـه نــبـود آب  ,  ھـمـچــن
آشامیدنی و عدم امنیت منطقه ای كه مجتمـع مسـكـونـی  

 .در آن واقع شده است نگران بودند 
 

اعتراض به بیکاری،گرانی وتعطیلی 
کارخانه ھادرجریان سفراحمدی نژادبه 

 مازندران
اردیبھشت مازندنومه، در طول مسیـر جـاده  ١٨ به گزارش 

ـیـکـاری،گـرانـی    -ساری  نکاعده ای از جوانـان بـا فـریـاد ب

. مراتب اعتراض خود را نسبت به وضع موجود نشـان دادنـد 
ـلـی کـارخـانـه   برخی از کارگران که در طول مسیر به تعطی
ــی ھــم   ــران ــن ــد در مــکــان ســخ ــراض کــرده بــودن ھــا اعــت

 .حاضرشدندوخواھان بررسی مشکالتشان شدند 
 

اعتراض کارگران ایران خودرو برای 
 دریافت حق سنوات ھنگام  بازنشستگی

 اردیبھشت در کارخانه ایران خـودرو  ١٧ در روز سه شنبه  
 نفر از کارگرانی که در آستـانـه بـازنشـسـتـگـی  ٢٠٠ حدود  

در خصوص نـحـوه  (ھستند برای اعتراض به بالتکلیفی خود  
و  )  ی محاسبه وپرداخت حق سنوات در زمان بازنشسـتـگـی 

به خصوص نسبت به شایعه پرداخت سالی یـک مـاه،  در  
)نجم الـدیـن ( کارخانه شمالی، در مجاورت دفتر مدیرعامل  

ـران خـودرو در ایـن سـالـھـا ایـن  .  ، گرد آمدند  ـریـت ای مـدی
ـنـزل داده اسـت ٥/١  ماه بـه  ٣ پرداخت را از سالی   .  مـاه ت

ـنـی   یکی از کارگران به نمایندگی از طرف بقیه و بـا مـت
بـا تـوجـه بـه   »:  تایپ شده، که در آن درخواست شـده بـود 

سالھا کار و زحمت و تورم موجود، حداکثر ممـکـن بـه مـا  
به دفتر مدیریت رفت و بعد از چند دقیقه بـا   «پرداخت شود 

ـرار شـد  .  دفتردار او بازگشت  با دخالت نیروھای حـراسـت، ق
ـنـده بـه کـارخـانـه جـنـوبـی   سـاخـتـمـان  ( که فقط دو نـمـای

ـنـد )  کارگزینی کل  ـیـن  .  مـراجـعـه کـن بـعـد از مشـورت ب
ـنـی  ٣٠ کارگران، تصمیم بر این شد که حدود   ـر بـا مـی ـف  ن

در بدو ورود، مشعـل چـیـان،  . بوس به کارخانه جنوبی بروند 
یکی از مدیران شرکت گفت؛آیا به مصلحت نبود که فقـط  
دو نفر به نمایندگی می آمدید که کـارمـنـدان ایـن واحـد،  
ـرسـنـد؟   که برای شما کار می کنند، بتوانند به کـارشـان ب

ـری کـارگـران  ٣٠ پس از آن بین مشعل چیان، و جـمـع   ـف  ن
: گفنگوھایی ردو بدل شد که مھمترین آنھا از این قرار بـود 

ـم و شـمـا    - ـی ماه ھاست یک نفر یک نفر به اینجا می آی
ـیـد  . بدون جواب صریح و شفاف به ھرکس چیزی می گـوی

اصال ما می خواھیم که در نشریه کارآمد، اطـالع رسـانـی  
شود، تا بدانیم تحت چه شرایطی، چه وقت و بـه خصـوص  

چرا در ایـن  .  با پرداخت چه مقدار پول بازنشسته می شویم 
مدت پاسخ گویی شما متناقض و این ھمـه طـوالنـی شـده  

ـبـاشـیـد :  مشعل چیان در جواب گفت   -. است  . شما نگران ن
مدیران شرکت به فکر شما ھستنـد و بـا سـازمـان تـامـیـن  

شما که می دانید وضـع  .  اجتماعی در حال مذاکره ھستند 
چند نفر از کارگران خـودشـان بـه مـا  . شرکت خوب نیست 

ـر   گفته اند کـه سـالـی یـک مـاه مـی خـواھـنـد تـا زودت
ـنـده شـمـا  .  بازنشسته شوند  ما تمام مسائل را به دو نفر نمـای

ـیـد بـه جـای مـن کسـان   ابالغ می کنیم و اگر تجمع کـن
ـیـن    -!  دیگری با شما صحبت خواھند کـرد  جـواب مـا چـن

اگر وضع شرکت خراب است پس چرا نـجـم الـدیـن در  :  بود 
مشـعـل    -.  نشریه کارآمد می گوید که وضع خـوب اسـت 

این برای حفظ آبروست و گرنه ھمـه  :  چیان در جواب گفت  
ـران شـرکـت را بـه    -.  می دانند وضع خراب است  مـا مـدی

خوبی می شناسیم آنھا فقط به فکر خودشان ھستند، بـایـد  
او که ھیچ وقـت  . نظرات ما را به گوش نجم الدین برسانید 

نجم الدین ھـم مـثـل   -. در میان کارگران پیدایش نمی شود 
او بدون واسطه بقیه مستقیما باید نـظـرش  .  بقیه مدیرھا است 

بعد از سالھا خدمت صادقانـه حـاال کـه وقـت    -.  را بگوید 
عروسی دخترم است باید سرم را پایین بیاندازم و چـنـدرغـاز  

ـم و جـنـازه    -.  بگیرم  ما در جبھه زیر گلوله و خمپاره بوده ای
ھا را به دوش کشیده ایم، ما از مجروح شـدن و خـون دادن  

کارگران با روحیه بسیار باال و حالت تھـاجـمـی  .  نمی ترسیم 
جواب مشعل چیان را می دادند و باالخره قرار شد اگـر در  
نشریه کارآمد بعدی خبری نشد، این بار با تعداد زیـادتـری  

کارگران بین خود قرارھای الزم را برای پخـش  .   جمع شوند 
ـنـد و   ـرو، گـذاشـت ـی خبر در میان کارگران، و جـمـع آوری ن

ـری بـه جـز  ٢٠٠ گفتنی است در این جمع  . متفرق شدند  ـف  ن
کارگرانی که در نوبت بازنشستگی بودند، کـارگـران جـوان  

فردای آن روز یعنی چھارشنبه تعـدادی  .  نیز شرکت داشتند 
ـنـی کـل   کارگر بدون اطالع از حرکت روز قبل، در کارگزی
جمع شدند و آنان نیز درخواست کردند تا نظرات مدیریـت بـه  
طور شفاف در کارآمد درج شود و در غیر این صورت آنـھـا  

 .نیز با تعداد زیادتری تجمع خواھند کرد 
 کارگر خودرو ساز 

 
 كارگر ساختمانی در اعتراض به ٤٠٠تجمع 
 مند نبودن پرداخت مزد نظام
  كارگر ساختمـانـی، عصـر جـمـعـه  ٤٠٠ اردیبھشت،  ٢١ 
 اردیبھشت  در اعتـراض بـه عـدم رسـیـدگـی بـه  ٢٠ مورخ  

ـرای   مشكالت بیمه ای و نبود یك  چـارچـوب مشـخـص ب
پرداخت مزدشان، در مسجد سیدالشھدا واقـع در مـحـلـه ی  

براساس ایـن گـزارش،ایـن كـارگـران  .  تھرانپارس تجمع كردند 
نسبت به عدم رسیدگی نھادھای دولتی به خواسته ھایشـان  

 .اند   معترض 
 

 سسندج، اعتصاب رانندگان تاکسی 
ـنـدگـان تـاکسـی در  :   اریبھشت ٢١  تاکسی داران و ران

ـر اصـلـی اعـتـصـاب  . سنندج دست به اعتصاب زدنـد   مسـی
ـر ویـژه   خیابان فردوسی بود که در سـاعـاتـی از روز مسـی

ـر  .  عبور تاکسی کامال مسـدود شـده بـود  ـنـدگـان مسـی ران
ـنـد  ـقـالب و فـیـض  بـاد را بسـت .  خیابان ھای فـردوسـی، ان

ـیـس جـر و بـحـث طـوالنـی را   ـل تعدادی از اعتصابیون با پ
ـر از   ـف داشتند که منجر به ضرب و شتم و دستگیری چند ن

مسیر طوالنی میدان اقبال به مـیـدان فـیـض ابـاد  . آنھا شد  
مملو از تاکسی ھای  زرد رنگ خاموش بـود کـه تـوجـه  

حدود یک ساعت پیش بـا  . تمام عابرین شھر را جلب میکرد 
ـتـظـامـی   ـروی ان ـی مراجعه خانواده ھای دستگیر شدگان به ن
ھای سنندج ،محل بازداشت آنھا را پیدا کـردنـد و تـا ایـن  

ھفته پیش تاکسـی داران  .   نفر از انھا آزاد شد ه اند ٣ لحظه  
ـرانـی تـجـمـع   در خیابان سعدی سنندج جلو اتحادیـه تـاکسـی
کردند و خواسته ھایشان را به این اتحادیه رسانند و ھشـدار  
دادند که در صورت بر آورده نکـردن خـواسـتـه ھـایشـان روز  

گرانی سـر سـام آور قـطـعـات  .  شنبه اعتصاب خواھند کرد 
ـیـل   یدکی ،بنزین و گاز ،و باال نرفتن نرخ کرایه تاکسی دل

با باال رفتن دالر در ایران ، قیـمـت  . اصلی این اعتصاب بود  
قطعات یدکی خارجی و حتی ایرانی در عـرض چـنـد مـاه  

 .پیش تقریبا دو برابر شده است  
 

 برگزاری اول ماه مه در بندرسیرف
ـرف ازطـرف کـارگـران   ـنـدرسـی برگزاری اول ماه مه در ب
. پارس جنوبی که ھمراه با سخنرانی بـدیـن مـنـاسـبـت بـود 

دراین سخنرانی ازطرح مشکالت ومطالبات کارگران درایـن  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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این جشن که با پـایـکـوبـی ھـمـراه بـود بـا  . روز صحبت شد 
سازماندھی از طرف سیروس شجاعی کارگرپارس جـنـوبـی  

 .صورت گرفته بود 
 

كارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس 
 تجمع کردند

جمعی از کارگزاران مخابرات روستایـی  :   اردیبھشت ١٧ 
کارگزاران مخابرات روسـتـایـی  .  مقابل مجلس تجمع کردند 

ـم بـا خـود   ـی ـق ـرار داد مسـت خواستار استمرار بیمه و عـقـد ق
شرکت ھای مخابرات ایران طبق ضوابـط و شـرایـط قـانـون  

ـنـدگـان در حـال حـاضـر  .  مستقیم ھستند  ـن به گفته تجمع ك
ـراتـی در   ـر بـه عـنـوان کـارگـزاران مـخـاب حدود دو ھزار  نف

ـنـد  ـنـدگـان كـه از  .  روستاھای مشغول كار ھسـت ـن تـجـمـع ك
ــودنـد از   ــھـای اصـفـھــان و خـراسـان رضـوی آمـده ب اسـتـان

ھـای    نمایندگان مجـلـس بـه ویـژه از اعضـای کـمـیـسـیـون 
اجتماعی، صنایع و معادن و تلفیق و ھیات رئیسه مـجـلـس  

 .خواستند كه به تقاضای آنھا رسیدگی كنند 
 

 اخراج و بیكارسازی
 

تعطیلی کارخانه کاشی کاشانه کازرون 
  کارگر٣٠٠وبیکار شدن 

ـرشـمـردن تـاریـخـچـه  :   اردیبھشت ١٩  بانک تجارت بـا ب
اندازی شرکت کـاشـی کـاشـانـه کـازرون کـه در سـال    راه 

ـیـدی را در  ١٣٦٨   صورت گرفته است، ایجاد این واحد تول
قالب عقد مشارکت مدنی تسھیالتی با این بانک عـنـوان  
کرده است و تعطیلی این کارخانه را توسط مراجع قضـایـی  
اعالم کرده و علت آن را عدم بازپرداخت تسھیالت دریافـتـی  

ھای ساسان چشمـه، پـارس خـرمـا و    کارخانه .  دانسته است 
ھای دیگر تعطیل شده و یـا    کویر موتور را از جمله کارخانه 

 .رو به تعطیلی  شھرستان کازرون برشمرد 
 

 ٥٣انحالل صنایع اسوه ایران و بیكاری 
 كارگر رسمی

واحد تولیدی صنایع اسوه ایران واقـع در  :  اردیبھشت ١٨ 
ـیـل آنـچـه از سـوی   ـرز قـزویـن بـه دل ـب شھرک صنعتی ال

عنوان شده اسـت، مـنـحـل   «زیان ده بودن کارگاه »کارفرما  
 كارگر رسمی این واحد تولیدی نیز به بیمـه  ٥٣ اعالم شد و  

 .بیكاری معرفی شدند 
 

  كارگر١٢٠صنایع فلز، اخراج 
کارخانه محورسازان درجاده کرج سازنده قـطـعـات مـورد  

 کـارگـر خـود را اخـراج  ١٢٠ نیاز ایران خودرو ،پس ازعید  
 مکانیزه خود را نیز تعطیـل کـرده  ٢ کرده وخط تولید شماره  

 .است 
 

  كارگر١٦٠صنایع فلز اخراج 
ـران خـودرو   کارخانه شتاب از کارخانه ھای محـوری ای

ـران خـودرو     ١٦٠ درجاده کرج وسـازنـده قـطـعـات یـدکـی ای
کارگر خود را بعدازعید اخـراج کـرده و درحـال حـاضـر در  

 .رکود به سر می برد تا تعیین تکلیف مبلغ خودرو 
 

  كارگر١٠اخراج 
ـبـل   ـر ازق فشار وسرعت کار در کارخانه پاکشوما بیشـت
شده، که این مسئله باعث اعتراض کـارگـران ایـن شـرکـت  

دسـتـگـاه انـواع  ١٤٠٠ تولید این شـرکـت روزانـه  .  شده است 
ـلـف   ماشین ھای لباسشویی و ظرفشویی در مدلھای مـخـت

 . کارگر ازاین شرکت اخراج شدند ١٠ در سال گذشته  .است 
 

  كارگر٦٠اخراج 
 کارگـر در شـرکـت ربـات مـاشـیـن کـمـال  ٦٠  اخراج  

ـر دیـگـر ھـم  ٤٠  نفر از کارگران بطورقطعی وبه  ٢٠ . شھر  ـف  ن
ـبـھـشـت داده شـده اسـت  قـابـل  . وعده بازگشت بکار در اردی

ذکراست که این وعده درصورتی تحـقـق خـواھـدیـافـت کـه  
 .خط تولید جمع شده در اردیبھشت دایرشود 

 
 تشكلھای كارگری

 
آمار جدید از میزان افزایش تورم، 

مھرتاییدی بر خواست بحق افزایش دستمزد 
 کارگران

مرکز آمار ایران با انتشـار گـزارشـی از  :  اردینھشت ١٨ 
شاخص قیمت کـاالھـا و خـدمـات مصـرفـی خـانـوارھـای  

 ، بر سیر صـعـودی  ١٣٩٢  و فروردین  ١٣٩١ شھری در سال  
ـیـد زد  . و افسار گسیخته ھزینـه ھـای زنـدگـی مـھـر تـای

گزارشی که نشان می دھد تورم نقطه به نقـطـه درفـروردیـن  
روایـت  .   درصـد عـبـور کـرد ٧/٣٨ ماه سال جاری از مـرز  

 بـه  ١٣٨١ رسمی مرکز آمار ایران که با تغییر سال پایه از  
 محاسبه شده نشان میدھد کـه گـروه خـوراکـی ھـا  ١٣٩٠ 

ـبـل     ٨/٤٦ درفروردین امسال نسبت بـه مـاه مشـابـه سـال ق
ـتـشـرشـده ازسـوی  .  درصد تورم را تجربه کرده است  جدول من

ـیـمـت فـروردیـن مـاه سـال   مرکز امار ایران درباره شاخص ق
 کاالھای منتخب نشان میدھد که فشار گرانی ھـا  ١٣٩٢ 

  ١٢ روی خوراک مردم بیشتر شـده بـه نـحـوی کـه تـورم  
  ٨/٣٥ ماھه منتـھـی بـه فـروردیـن امسـال، نـان و غـالت  

ـیـد و فـراورده ھـای ان    -درصد    ٩/٥٢ گوشت قرمز و سـف
ـر و تـخـم مـرغ    -درصد  ـی ـن مـیـوه و    - درصـد ٥/٥٠ شیر، پ

چای، نوشابـه،    - درصد ٩/٤٥ روغن   - درصد ١/٤٥ خشکبار  
ــش    - درصــد ١/٥٤ آبـمــیـوه   ــوشـاک، کـف   - درصــد ٥/٣٧ پ

 درصد و مسـکـن  ٥/٨٧ دخانیات    - درصد ٦/٦٩ سبزیجات  
بدون شک با کـاھـش ارزش  .  درصد اعالم شده است ٤/١٨ 

ـر بـازار   پول ملی، سه برابرشدن نرخ ارز و انـارشـی حـاکـم ب
 ضرب کـرد کـه تـا انـدازه  ٢ می توان ارقام باال را در عدد  

ـرسـنـد  ـبـال افـزایـش  .  ای واقعی بنظـر ب   ٥١ مـرکـز آمـار ق
ـنـکـه  !   درصدی قیمت مسکن را گزارش داده بود؟  ضمن ای

ـپـزشـکـی، چشـم   مرکز امار، تورم شدید ھزینه ھای  دنـدان
پزشکی، انواع جراحی ھا، رادیولوژیھا، بھداشت، بیماریھـای  
خاص، دارو و درمان و بطورکلی بخشی که بـا سـالمـت و  

این ھـمـه شـوربـخـتـی  .  جان مردم سر و کار دارد ندیده است 
ـرای  ١٢٦٠ یکطرف، این روزھا حذف ارز مرجع    تـومـانـی ب

خرید کاالھای اساسی قـطـعـی شـده  و ایـن بـه مـعـنـی  
 تومانـی و بـار دیـگـر  ٢٤٥٠ جایگزین شدن ارز مبادله ای  

دو برابر شدن قیمتھاست  خبرھا حاکی ازحذف یـارانـه نـان،  
آزاد سازی قیمتھای محصوالت کشـاورزی و گـران شـدن  

، و اجرای مـرحـلـه دوم قـطـع سـوبسـیـدھـا مـی  ....بنزین و 
ــاشــد  ــتــن  .  ب شــوک ھــای پــی درپــی و صــدای شــکــس

ایا این شوکـھـا  !  استخوانھای کارگران و حقوق بگیران ثابت 
کارگران و حقوق بگیران را خشمگـیـن و مـبـھـوت خـواھـد  
کرد و آنـان ھـمـچـنـان نـظـاره گـر حـوادث بـازی بـزرگ   

؟ آیا با این دستمزدھا و رشـد  .... انتخابات خواھند بود و یا 
لجام گسیخته گـرانـی و تـورم، امـکـان حـفـظ مـعـیـشـت،  
سالمت و شرافت ھست؟ و ایا اداره کنندگان جامـعـه مـی  
ـنـد ؟ بـه طـور   ـری توانند جلوی غول گرانی و تورم را بـگـی
ــی   ــورالـعـمـل ــت حـاکـمــان اراده ودسـت قـاطـع مـی تـوان گـف
مشخصی برای کنترل و مھـار تـورم و گـرانـی ھـای روز  

خروجی جلسه غیرعلنی مجـلـس و دولـت در  .  افزون ندارند 
ـرای   "  اردیبھشت بـادسـتـورکـار ١٧  تـعـھـد مـجـلـس ودولـت ب

سـخـنـگـوی  .  این مطلب را تایید میکنـد "  مھارگرانی وتورم 
ھئیت رئیسه مجلس عبدالرضا مصـری، دغـدغـه مـجـلـس  
ـبـاتـی را   ـیـمـتـھـا و بـی ث برای  گرانی، تورم، عدم مھار ق

ـنـی عـنـوان کـرد  وی  .  ازجمله دالیل برگزاری جلسه غیرعل
ـتـصـادی  : افزود  مقرر شد دستورالعمل ھایی کـه درنـظـام اق

زلزله ایجاد میکند و در بازار بی ثباتی بـوجـود مـیـاورد از  
ـیـسـه  !  ثبات برخوردار بـاشـد  ـیـت رئ ـم نـکـو عضـوھـئ ـراھـی اب

کمیسیون اقتصادی مجلس بعد ازجلسه غیرعلنی در گـفـت  
ـنـھـان  :  و گو با ایسنـا گـفـت  ـنـه دسـتـھـای پ ـی ـران کـاب وزی

وعلتھای بیرونی را عامل گرانی ھای اخیـرعـنـوان کـردنـد  
ـــت   ــصـــادی دول ـت ــ ـیــم اق ــ ــســـه ت ــن جــل ــزود درای وی اف
خلیلیان،غضنفری و بھمنی فقط به تـوجـیـه دالیـل گـرانـی  

این توضیحات تنھـا ایـن  :  ابراھیم نکو اظھارداشت . پرداختند 
ـرون دولـت،   ـی ـنـد کـه ب موضوع را در ذھن تـداعـی مـیـکـن

اسماعیل جلیلی عضـو  !  دستھایی دولت راھدایت می کنند 
گزارش نماینـدگـان  :  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت 

ـبـات در بـازار بـه ھـیـچ    دولت درمورد گرانی ھـا وعـدم ث
ـیـسـت،   ـنـده ن عنوان برای شرایط نابسامان کنونی قانـع کـن

بنابر ایـن  .  گویا مدیریت درنابسامانی ھا نقشی نداشته است 
ـرای   تمام قرائن و شواھد ناظر بر ان اسـت کـه اراده ایـی ب
ـیـغـات   مھار گرانی وتورم فزاینده وجود ندارد و جلسات و تبل
ـیـش   برای مبارزه با گرانی  و یا ثبات قیمتھا عوام فریبی ب

ـرت  .  نیست  اکنون بطور مشخص شکاف عمیق و تفاوت حـی
آور بین مزد ثابت و تورم حاد و مھار ناپذیر برھمگان اشکـار  
ـرض،   شده است از این  رو ما کارگران و حقوق بگیران مـعـت
ـرخ   متحد و یک صدا خواھان افزایش دستمزد متناسب با ن
تورم واقعا موجود ھستیم این تنھـا چـاره مـا کـارگـران در  
تقابل با گرانی  و تورم مھارناپذیر و امکان ادامـه زنـدگـی  
ـقـابـل   و حفظ شرافت مان است، تعلل در افزایش دستمزدھا ت
ـر   ـیـشـت ـقـه کـارگـر ب قانونگذاران و مجریان دولتی را با طـب
ـیـانـھـای   ـن نمایان و خشم  و کینه  کارگران را نسـبـت بـه ب

ـنـکـه  .  سرمایه داری دوصد چندان خـواھـد کـرد  جـدا از ای
کارگران بطور جدی از حق تشکل ، اعتصاب ، تـجـمـع  و  
رسیدن به دیگر مطالبات انباشته خود ھرگـز چشـم پـوشـی  
نخواھند کـرد، افـزایـش دسـتـمـزد امـر فـوری و حـیـاتـی  

اعالم نرخ تورم توسـط  .  میلیونھا خانواده کارگری می باشد 
مرکز آمار ایران نیز مھر تاییدی است بر خواست بر حق مـا  
ـقـه   کارگران و نباید تردیدی داشت که وضعیت حـاضـر طـب
کارگر را در یک بعد وسیع اجتماعی به اعتراض و تقـابـل  

برگرفته ازسایت اتـحـادیـه  . با وضعیت موجود خواھد کشاند 
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ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری
 

پیام تبریک بھنام ابراھیم زاده به مناسبت 
    آزادی و غالب حسینی آزادی علی

ــت   ــاسـب ـبــریـک بـه مـن ـیـام ت پ
ــی  ـن ــب حســی ــی   آزادی غــال      و عــل

ـــی   ـــازداشــت آزادی از اعضـــای ب
 برای کمک بـه    کمیته ھماھنگی 

 ھای کارگری   ایجاد تشکل 
سرانجام بعد از دو ماه بازداشـت  

ـنـدج روز   و بال تکلیفی دو تن از فعالین کارگری شھـر سـن
ـقـه آزاد     اردیبھشت ماه علی ١٩ پنج شنبه    آزادی با قرار وثی

ـنـی ٢٣ شد و امروز دوشنبه        اردیبھشت ماه ھم غـالـب حسـی
 برای کمـک    دیگر فعال کارگری عضو کمیته ھماھنگی 

ـقـه سـنـگـیـن از    به ایجاد تشکل  ـی ـرار وث ھای کارگری با ق
 زندان مرکزی شھر سنندج آزاد شد 

ضمن تبریک آزادی این فعالین کـارگـری مـبـارز بـه  
ـم در سـراسـر    خانواده عزیزشان ھمچنین تمام ھم طبقه ای  ھای

جھان خواستار آزادی دیگر فعالیـن کـارگـری و کـارگـران  
زندانی ھستم که تنھا جرمشان دفاع از حـقـوق خـود و ھـم  

 ھایشان است   طبقه ائی 
بھنام ابراھیم زاده کـارگـر و فـعـال کـرگـری و فـعـال  

 کودکان زندانی  
 ١٣٩٢ اردیبھشت ماه  

 
و  «جلیل محمدی»بی خبری از وضعیت 

 «حامد محمودی نژاد»
ـیـل  » روز از دستگیری  ٨ با گذشت  :   اردیبھشت ٢٠  جـل
ـتـه  «حامد محمودی نژاد »و   «محمدی  ، از اعضـای کـمـی

ی ھماھنگی و علیرغم مراجعات متعدد خانواده ھای آنـان  

ـری ازآنـان، ھـنـوز   ـرای گـرفـتـن خـب به اداره ی اطالعات ب
خبری از وضعیت آنان در دسترس نیسـت و خـانـواده ھـا بـا  
. بی توجھی وعدم پاسخگویی مسئولین مواجه مـی شـونـد 

خانواده ھـا خـواھـان مـالقـات حضـوری بـا فـرزنـدانشـان و  
ـنـد؛ شـایـان ذکـر   ھمچنین ارجاع پرونده ھا به دادگـاه ھسـت
است که در این مدت، بازداشت شدگان ھیچگونه تـمـاسـی  

ـرای  .  با خانواده ی خود نداشته اند  کمیته ی ھماھـنـگـی ب
کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، ادامه ی بازداشـت  
ـقـض حـقـوق انسـانـی   ـیـن ن این فعالین کارگری و ھـمـچـن
بازداشت شدگان وحتی ندادن اجازه ی تـمـاس بـه ایشـان را  

ـیـل  »محکوم می کند و خواھان آزادی بی قید وشـرط   جـل
و تمامی کـارگـران و   «حامد محمودی نژاد »و   «محمدی 

 .فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی می باشد 
 

علی آزادی از زندان سنندج با قید وثیقه 
 آزادشد

بنا به گزارشات رسیده به مـا  : اخباروگزارشات کارگری 
ـنـدج و   ازمنابع موثق،علی آزادی از فعالیـن کـارگـری سـن
عضو کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  

ـنـدج بـازداشـت  ١٧ ھای کـارگـری  کـه   ـنـدمـاه درسـن اسـف
ـنـدج آزادشـد وازطـرف   وزندانی شد،با قید وثیقه اززنـدان سـن
ــا شــوروشــوق   ــا ن ب ــن کــارگــری ودوســت ــواده،فــعــالــی خــان

 . مورداستقبال قرارگرفت 
 

تداوم اذیت و آزار و بازداشت کارگران و 
سرکوب فعالیتھای کارگری در ھفته ھای 

 اخیر
تداوم اذیت و آزار وتعقیب قانونی کـارگـران و سـرکـوب  
فعالیتھای کارگری در ھفته ھای اخیر موجب شـده اسـت  
ـروھـای   ـی ـیـن کـارگـری تـوسـط ن که تعداد دیگری از فعال

ـرنـد  ـرار بـگـی در  .  امنیتی دستگیر و مـورد اذیـت و آزار ق
سنندج بدنبال راھپیمایی کارگران به مناسبـت روز جـھـانـی  
ـنـدگـان در ایـن تـظـاھـرات   کارگر تعدادی از شـرکـت کـن
بازداشت شدند و فضای شھر سنندج به خصوص بـه شـدت  
ـیـن کـارگـری مـورد   امنیتی شده است و بسیاری از فـعـال

ـتـه ھـمـاھـنـگـی  .  تھدید قرار گرفته اند  بنا به گزارش کمـی
ـریـت   برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری اکـث
ـیـد ضـمـانـت آزاد شـده انـد  . دستگیر شدگان اول مـه بـا ق

ـیـل مـحـمـدی و حـامـد   ھمچنین از تاریخ دوم ماه مـه جـل

محمود نژاد در شھر سنندج بازداشت شده انـد و تـا کـنـون  
ـیـسـت  ـرس ن شـاھـرخ  .  خبر موثقی از وضعیت آنھـا در دسـت

زمانی در روز اول مـه بـه زور تـوسـط مـامـوران از زنـدان  

گوھردشت به دادگاه برده شـد و اتـھـام واھـی تـوھـیـن بـه  
ھمزمان بھنام ابراھیم زاده تـحـت  .  به وی تفھیم شد "  رھبری " 

ـیـمـاری شـدیـد و   فشار برای بازگشت به زندان بـا وجـود ب
رضا شـھـابـی را  .  معالجات تنھا فرزندش قرار گرفته است 

نیز با وجود پایان نیافتن معالجاتش مجبور به بـازگشـت بـه  
غالب حسینی و علی آزادی بـا وجـود پـایـان  .  زندان نمودند 

ـلـی در بـازداشـت   ـی بازجوییھا بدون حکم و بدون ھیگـونـه دل
نگاه داشته شده اند ودیگر فعالین کارگری از جمـلـه پـدرام  
نصرالھی، محمد جراحی و رسول بداقی کماکـان مـحـبـوس  

ـم  .  ھستند  ما ضمن محکوم نمودن اقدامات سرکوبگرانه رژی
ـران و تـالش   جمھوری اسالمی علیه فعالین کارگری در ای
برای آزادی فعالین کارگری در بند، به این واقعیت تاکـیـد  
ـتـی در سـراسـر کشـور،   ـی داریم که با وجود جو شـدیـد امـن
کارگران در شھرھا و مناطق مختلف ایران مراسـمـھـای اول  
ماه مه خود را به مناسبت روز جھانی کارگر بـه ھـر نـحـو  
توانستند برگزار کـردنـد، از جـمـلـه بـایـد بـه تـظـاھـرات و  
راھپیمایی در خیانھای سنندج اشاره کرد که در شـرایـطـی  
برگزار گردید که ماموران رژیم با تـھـدیـد و ارعـاب ھـمـه  
نیروی خویش را بکار برده بودنـد در ھـیـچ مـرکـز کـار و  

در عین حـال الزم  .  شھری حرکتی اعتراضی صورت نگیرد 
به تاکید است برای گسترش ایـن مـبـارزات بـایـد فضـای  
امنیتی و اقدامات سرکوبگـرانـه حـکـومـتـی را بـه عـقـب  
ـقـل   ـقـاتـی و تشـکـالت مسـت نشاند و با اتکا به اتحـاد طـب
ـران و جـھـان بـه مـبـارزه   کارگری و جنبش کارگری در ای
برای دستیابی به کلیه مطالبات و خـواسـتـھـای کـارگـران  

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران . ادامه داد 
 

تماس تلفنی  مقامات قضایی با خانواده 
 بھنام ابراھیم زاده

ـر   ـم زاده بـه شـدت  درگـی ـراھـی در حالی كه  بـھـنـام اب
وضعیت تنھا  فرزند بیمارش است تا جان فرزندش را از ایـن  
ـتـارآن شـده   بیماری مھلك كه قریب به چھار ماه اسـت گـرف
ـرای   نجات بدھد  وحتی پیدا كردن دارو ھای كه پـزشـكـان ب
نیما تجویز می كنند نیز به   سختی می تواننـد در داخـل  

ـبـه  .   كشور پیدا كنند  ـنـھـا،امـروز چـھـارشـن ـنـارھـمـه ای در ك
ھیجدھم اردیبھشت بھنام   پرونده كامل پزشكی نیما فـرزنـد  
بیمارش را تحویل  پـزشـك قـانـونـی تـھـران داده تـا پـزشـك  
ـنـار   قانونی نظربدھد كـه الزم وضـروری اسـت بـھـنـام در ك

امروز مقامـات قضـایـی درتـمـاس   .   فرزندش بماند یا نماند 
ـیـسـت   ـبـه  ب تلفنی با پدر بھنام تاكید كرده اند كه بھنام شـن
ـنـدایـن   ویكم اردیبھشت باید خود را به دادستانی مـعـرفـی ك
در حال است كه ھنوز پزشك قـانـونـی تـھـران ھـیـچ نـظـری  
مبنی بر ماندن یا نماندن بھنام نداده وایـن مـوضـوع بـه روز  
ـنـھـا شـروع درمـان   شنبه موكول شده است  در كنار ھـمـه ای
مجدد نیمافرزند این كارگر معترض زندانی بار دیـگـر آغـاز  
ـرار   ـلـوغ ق شده واین با توجه به اینكه نیما در آسـتـانـه سـن ب
داردو حساسیت وضعیت نیما وبیماری وی اگربـھـنـام را بـه  
ـر   ـی ـیـمـا تـاث زندان برگردانند این برخورد در رونـد بـھـبـودی ن

ـرای  .  بسیارمنفی در پی خواھد داشـت   بـایـد مـتـحـدانـه ب
ـم   ـنـكـه نـگـذاری نجات جان نیما فرزند این كارگـرزنـدانـی وای

ـم   ـی ـن ـنـد تـالش ك ـرگـردان ایـن خـانـواده  .  بھنام را به زنـدان ب
ـنـھـایشـان  . شایسته بھترین وبیشترین حمایتھا مـی بـاشـنـد   ت

 اردیبھشت ١٨ -دوستان ورفقای بھنام . نگذاریم 
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محکومیت دستگیری جلیل محمدی و حامد 
 محمود نژاد

ـتـه  :  اردیبھشت ١٦  ـیـل مـحـمـدی از اعضـای کـمـی جـل
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری از  

ـرو ھـای  ١٢ روز پنجشنبه  ـی اردیبھشت در شھرسنندج توسـط ن
ـری از وی در   امنیتی دستگیرو تاکنون ھـیـچ گـونـه خـب

ھمچنین حـامـد مـحـمـود نـژاد دیـگـر عضـو  .  دست نیست 
ـرای خـریـد   کمیته ھماھنگی نیـز کـه صـبـح ھـمـان روز ب
مصالح ساختمانی از منزل خود در سننـدج خـارج شـده بـود  
در مسیر برگشـت نـاپـدیـد شـده و خـانـواده ایشـان پـس از  
مراجعات متعدد به مراکزمختلف، خبری از ایشان به دسـت  
ـردنـد، سـرانـجـام مـقـامـات   نیاورده و در نگرانی به سر می ب
ـر شـدگـان   امنیتی تایید کردند که ایشان نیز جزء دسـتـگـی

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  می باشند  کمیته ھماھـنـگـی ب
تشکل ھای کارگری برگزاری روز جھانـی کـارگـر را از  
ابتدایی ترین حقوق کارگران می داند کـه ھـمـه سـالـه در  
ھمه دنیا به اشکال مختلف برگزار می شود حال آنـکـه در  
ـری و سـرکـوب   کشور ما ھمه روزه اخبار احضار، دسـتـگـی
ـلـف بـه گـوش   کارگران و فعالین کارگری به انحاء مـخـت

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  .  می رسد 
ھای کارگری دستگیری این دو عضو کمیته را مـحـکـوم  
ـیـن   و خواھان آزادی فـوری آنـھـا وھـمـه  کـارگـران،فـعـال

 . کارگری وزندانیان سیاسی دربند می باشد 
 

 نا امنی محیط كار
 

آوار در کرج جان  یک کارگر بر اثر ریزش
 .خود را از دست داد

آباد مـھـرشـھـر کـرج    این حادثه صبح روزجمعه در حسین 
متاسفانه بر اثر شدت جراحات جـان خـود را از  .  اتفاق افتاد 
 . دست داد 

 
 درصدی مرگ ناشی از ١١٦افزایش 

 حوادث کار در مازندران
ـیـس  ١٨ به گزارش  اردیبھشت فارس،ھوشنگ علیـزاده رئ

ای سوادکوه بـا اشـاره بـه آمـار    مرکز آموزش فنی و حرفه 
: نگران کننده مرگ ناشی از حـوادث کـار، اظـھـار کـرد 

 درصدی مـرگ نـاشـی از حـوادث کـار در  ١١٦ افزایش  
ـبـط اعـالم شـد، جـای   مازندران که توسـط مسـئـوالن مـرت

 .وجو دارد   نگرانی و جست 
کارگر در حوادث ناشی ١٧٩٥جان باختن 

 درصدی ١٩افزایش  -١٣٩١از كار درسال
 مرگ ناشی از حوادث كار در سال گذشته

ـیـن  الـمـلـل سـازمـان    اداره كل روابط عـمـومـی و امـور ب
پزشكی قانونی كشور، با ادامـه رونـد رو بـه رشـد مـرگ  
ـفـات حـوادث   ـل ھای ناشی از حوادث كار در كشور، آمـار ت
ـبـل از آن   ناشی از كار در سال گذشـتـه نسـبـت بـه سـال ق

  ٧٩٥ در سال گذشته یكھزار و  .  درصد افزایش یافت ١٩.١ 
نفر در حوادث ناشی از كار جان خود را از دسـت دادنـد كـه  
این رقم در مقایسه با سال قبل از آن كه تعداد فـوتـی ھـای  

 درصد بیشتر شـده  ١٩.١  نفر بود،  ٥٠٧ حوادث كار یكھزار و  
ـفـات  ١٣٩٠ در حالی كه در سال  . است  ـل  با بیشترین تعـداد ت

ـبـل از آن (حوادث ناشی از كار   ) در مقایسـه بـا ده سـال ق
 درصـدی  ١٩.١  نیز با رشد  ١٣٩١ مواجه بودیم، اما در سال  

این آمار، روند افزایش مرگ ھای حـوادث نـاشـی از كـار  
ـفـات حـوادث  .  افزایش یافت  ـل بر اساس این گزارش از كل ت

  ٢٥  نفر مـرد و  ٧٧٠ ناشی از كار در سال گذشته یكھزار و  
ھـای گـذشـتـه سـقـط از    ھمچنین مطابق سال .  نفر زن بودند 
 مـورد  ٣٦٩   مورد و برخورد اجسام سخت با  ٧٩٠ بلندی با  

در  .  در صدر دالیل مرگ حوادث ناشی از كار قرار داشتنـد 
 فوتـی، اصـفـھـان بـا  ٢٧١ سال گذشته استان ھای تھران با  

ـریـن  ١٠٧  فوتی و خراسان رضوی با  ١٤٣  ـیـشـشـت  فـوتـی ب
ـر اسـاس  .  آمار تلفات حوادث ناشی از كار را داشـتـه انـد  ب

 فـوتـی و  ١٧٧ آمارھای موجود شھریور سال گـذشـتـه بـا  
ـفـات  ١٠٩ فروردین با   ـل  فوتی به ترتیب بیشترین و كمتریـن ت

یـادآور مـی شـود  .  حوادث كار را در سال گذشته داشته اند 
در بھمن ماه سال گذشته آمار تلفات حوادث ناشـی از كـار  

 درصد بیشترین رشد را نسبـت بـه مـدت مشـابـه  ١٣٣.٩ با  
 مـورد رسـیـده  ١٣٨  مورد به  ٥٩ سال قبل از آن داشته و از  

 .است 
 

 سقوط مرگبار کارگر میانسال به اعماق چاه
در خیـابـان مـجـاھـدیـن اسـالم، خـیـابـان  :   اردیبھشت ١٧ 

ـروبـی چـاه آب   ـرای الی صادقی ،یک کارگرمیانسال كه ب
منزل مسکونی در حال رفتن به داخـل چـاه بـود بـه داخـل  

ـیـل گـازگـرفـتـگـی  ٥٧ چاه    متری سقوط می کند و بـدل
 .جانش راازدست می دھد 

 
باز ھم ریزش آواربازھم مرگ یک 

 کارگرجوان
ـرداری شـده  :   اردیبھشت ١٧  ریزش دیوار ساختمان گـودب

  ٣٠ ( در خیابان پاسداران، خیابان کوھستـان یـکـم ، کـارگـر 
جوانی را زیر خاک و سـنـگ مـدفـون  )  م -ساله بنام فیض 

 .کرد 
 

 مرگ سیمبان شوشتری بر اثر اتصال برق
ـر در  :   اردیبھشت ١٧  ـرق شـوشـت سیمبان شرکت توزیـع ب

حال ھرس درخت بوده است که دچار حادثه شد و جان خـود  
ـیـل خـیـس بـودن  .  را از دست داد  این حادثه دلخـراش بـه دل

ـم  ـرق فشـار    درخت ھرس شده و افـتـادن آن روی سـی ھـای ب
 .قوی اتفاق افتاده است 

 
 ساله٥٥له شدگی دست کارگر

رباط کریم داخل کارگاھی دست چپ  :   اردیبھشت ١٧ 
ـرار گـرفـت و از  ٥٥ كارگر    ساله ای بین دستـگـاه پـرس ق

 ناحیه آرنج به پایین دچار له شدگی گردید 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
تاخیر شش ماھه در پرداخت حقوق 

 کارگران آبفای پارس آباد
ـبـط  :   اردیبھشت ١٧  کارگران یکی از شرکت ھای مـرت

با آب و فاضالب روستایی پارس آباد که در بـخـش ھـای  
ـرداری بـویـژه بـه عـنـوان آبـدار در روسـتـاھـای ایـن   بھره ب
ـیـش تـاکـنـون   شھرستان فعالیت می کنند، از شـش مـاه پ

ـر از كـارگـران  ٤٥ بیـش از  .   حقوقی دریافت نکرده اند  ـف  ن

اپراتور و آبداران اداره آب فاضالب روستایی شھرستان پـارس  
ـراز   ـرداخـت حـق و حـقـوق خـود اب آباد از بی توجـھـی در پ

این عـده کـه عـمـدتـا آبـداران روسـتـایـی  .  نارضایتی كردند 
شھرستان پارس آ باد ھستند، با ارسال نامه ای سـرگشـاده از  
ـرداخـت سـریـع   فرماندار این شھرستان خواستار رسیدگی و پ

ایـن كـارگـران اعـالم کـرده انـد کـه از  .   حقوق خود شدند 
 تاكنون حق و حقوق خود را دریـافـت نـكـرده  ٩١ آذرماه سال  

اند و از پرداخت سبد حمایتی به انضمام عـیـدی، پـاداش و  
ایـن عـده تـاکـیـد  .  مواردی مشابه بی نصـیـب مـانـده انـد 

داشتند که با تاخیر در پرداخت حقوق مشـکـالت مـالـی و  
ھـایشـان را گـرفـتـه    اقتصادی زیادی گریبان آنھا و خـانـواده 

یکی از این کارگران بـا اشـاره بـه سـخـتـی کـار و  .  است 
بـا ایـن وجـود حـقـوق نـاچـیـز  :  كمبود حقوق و مزایا گـفـت 

کارگران که از قشر کم درآمد منطقه محسوب می شونـد،  
ـرار   طی این مدت پرداخت نشده و این افراد تـحـت فشـار ق

ـتـصـادی  .  دارند  وی با اشاره به وضعیت تورم ومشـكـالت اق
موجود عدم دریافت حقوق طی این مدت را موجب تـحـمـل  
ـم   ـتـظـار داری مشکالت زیادی دانست و یـادآور شـد کـه ان
مسئوالن آبفای روستایی استان و نیز سایر مسئـوالن اسـتـان  

مدیرعامل شـرکـت  .  و شھرستان به این مھم رسیدگی کنند 
آب و فاضالب روستایی استان اردبیل با تائید ایـن مـطـلـب  
ـرشـمـرد  . عدم تامین اعتبارات را دلیل اصلی این مشـکـل ب

اعتبارات این بخش باید از محل اعتبارات استـانـی تـامـیـن  
 درصـدی،  ١٠٠ می شد که به دلیل عدم تامین کامـل و  

ـر افـتـاده اسـت  . پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به تـاخـی
ـرداخـت حـقـوق   پیمانکار مربوطه نیز به این دلیل قـادر بـه پ
کارگران که عمدتا آبداران روستایی ھستند، نبوده و حـقـوق  

مدیرعامل شـرکـت  .  این کارگران با تاخیر مواجه شده است 
ـرداخـت حـقـوق   آب و فاضالب روستایی استان با اشاره بـه پ

از اول  :  آذرماه کارگران آبفای روستایی پـارس آبـاد، افـزود 
بھمن تاکنون که چھار ماه را شامل می شود حـقـوق ایـن  

 .افراد پرداخت نشده است 
 

عدم پرداخت حق بیمه كارگران صنایع 
 چوب پونل

ـیـمـه  حـدود  :   اردیبھشت ١٦  ـرداخـت حـق ب   ٧٠ عـدم پ
کارگر  کارخانه صـنـایـع چـوب پـونـل پـاکـدشـت تـوسـط  

 .کارفرما 
کارفرمای کارخانه صنایع چوب پونل به بھانه پرداخـت  
حق بیمه، ماھانه مـبـالـغـی را از حـقـوق کـارگـران کسـر  

کرده اما پولی به حساب تامین اجتمـاعـی واریـز نشـده    می 
است و اداره تامین اجتماعی شھرستان نیز دفترچه درمـانـی  

  ٩١ کارگران این کارخانه را از پـایـان فـروردیـن مـاه سـال  
عدم تمدیددفترچه درمانی این کـارگـران   . تمدید نکرده است 

ه ھـا و    را برای دریـافـت خـدمـات درمـانـی در درمـانـگـا 
 .ھای تابعه با مشکل مواجه کرده است   بیمارستان 

 
 فعاالن كارگری

 
ھای اجتماعی  ھای تبلیغاتی از فشار وعده
 كاھند نمی

ی    ی برگـزاری جـلـسـه   یك فعال مستقل كارگری، وعده 
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ویژه شورای عالی كار به منظور افزایش حق مسكن و حـق  
ـر خـالف   «قول تبلیغاتی »خوار و بار كارگران را   خواند كه ب
ــمــاعـی »تصـور عــامــالنــش،   را كــاھــش   «فشــارھــای اجــت

كارگران بـار گـرانـی و  :  گفت  «پروین محمدی ». دھد   نمی 
تورم افسارگسیخته ی فعلی را بر دوش خود احساس مـی  
كنند و نمی توان با قول ھای تبلیغاتی از نارضایتـی ھـای  

ـلـه عـبـاسـی »پیش از ایـن،  . اجتماعی كاست  ـر   «اسـدال وزی
تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ھفته ی كارگر از تشـكـیـل  
ـررسـی امـكـان   جلسه ویژه شورای عالی كار بـه مـنـظـور ب

ـیـمـه دوم  »افزایش حـق مسـكـن و حـق خـوار و بـار در   ن
ژسـت  »محمدی با اشاره بـه  . خبر داده بود  « ماه   اردیبھشت 
امیدواریم وعده  :  مسئوالن فعلی وزارت كار افزود  «كارگری 

ـنـد تـا   ـیـدا ك ھایی كه به كارگران داده می شـود تـحـقـق پ
نایب رئیس اتحادیـه  .  ھا نشود   منجر به افزایش بی اعتمادی 
حتی اگر حق مسکن و حـق  :  آزاد كارگران ایران تصریح كرد 

ـر دردھـای   خوار و بار کـارگـران افـزایـش یـابـد درمـانـی ب
ـم مـحـمـدی،    به گفته .  معیشتی كارگران نخواھد بود  ی خان

  ٦٠٠  ھـزار تـومـانـی، حـق خـوار و بـار  ١٠ حق مسكن  »
 درصد حقوق كارگـران را  ١٠ تومانی و حق اوالدی كه تنھا  
این فعال مستقل كارگـری   .«شامل می شود مضحك است 

 ھـزار  ٤٨٧ كارگران به موجودیت مـزد  :  در پایان تاكید كرد 
ـرض  ـنـدھـای الـحـاقـی بـه آن مـعـت . انـد   تومانـی و تـمـام ب

 اردیبھشت ١٩ -ایلنا :منبع 
 
 عوامل خانه ١٣٨٤ اردیبھشت ١٩چرا 

كارگر و شوراھای اسالمی كار و عوامل 
نیروھای امنیتی با ھماھنگی و شدت كامل 

به محل دفتر سندیكای كارگران شركت 
 واحد حمله ور شدند؟

 در كشـور بـوجـود آمـد  ٥٧ بعد از انقالبی كه در سـال  
وسھم بسزائی كه كـارگـران و سـنـدیـكـاھـای كـارگـری در  
ـقـش   ـنـد، كـارگـران ن ـتـی داشـت سرنگونی حـكـومـت سـلـطـن
وحضورو تاثیر گذاری خودشان را در مسائـل اجـتـمـاعـی و  
سیاسی نشان دادند و در واقع این قدرت تعیین كننـده را بـه  

و به ھمین دلیل تشكل ھای مستقـل آزاد  .  نمایش گذاشتند 
كارگری  مختلفی بعد از انقالب در كارگاه ھا و كـارخـانـه  
در كشور شكل گرفت و از آنجا كه بیشتر ایـن تشـكـل ھـاو  
فعالین  كارگـری ازنـظـر حـكـومـت از گـروه ھـای چـپ  
ـقـالب   محسوب می شدند و از نظر حاكمیت ھمخوانی بـا ان

با تشـكـل  ٦٠ اسالمی نداشتند، سركوب گسترده ای در دھه  
بـطـوری كـه  . ھا و سندیكا ھای كارگری صـورت گـرفـت  

ـنـد،   فعالین كارگری یا به زندان رفتند و یا از كشور گریخـت
ـنـھـا تشـكـل   ـرای حضـور ت ـبـل آمـاده شـد ب و بستری از ق
كارگری مورد حمایت حاكمیت بنام خانه كارگر، شـوراھـای  
ـریـن   اسالمی كاركه یكی از عوامل خانه كارگر  بـودنـد،بـھـت
گزینه برای جامعه كارگری مورد تاییـد حـكـومـت بـودنـد،  
ھم از منافع دولت و ھم از منافع كار فـرمـا حـمـایـت مـی  
ـریـت یـا كـارفـرمـا   كردند  و در اصل بازوی مشورتـی مـدی

و در واقع ھیچ اطالعاتی در مورد حقوق كارگران و   .  بودند 
قانون كار نداشتند و بھترین فرمانبردارھایی بودنـد كـه مـی  
توانستند  از رشد و آگاھی كارگران نسـبـت بـه حـقـوقشـان  

ـنـده واقـعـی  .جلوگیری كنند  در اكثر كارخانه ھا بجای نـمـای
بطور نمونه در شـركـت واحـد ھـم  .   كارگران منصوب شدند 

شوراھای اسالمی كار، خـودش را جـایـگـزیـن سـنـدیـكـای  
با آشفتگی كه در دوران جنگ و فضـای  . شركت واحد كرد 

ـقـالب   حاكم  بودھر اعتراضی با سركوب شدید و بنام ضـد ان
به ھمین دلیل خانه كـارگـر و مـجـمـو عـه  . برخورد می شد 

ھای دست ساز آنھا شورای اسالمی كار به میدان آمدنـد و  
ـیـدن كـارگـران و دسـت   بدون ھیچ نفس كشی شروع به چـاپ
آورد ھای آنھا كه با زحمات پیـشـكـسـوتـان سـنـدیـكـایـی و  

از  .  فعاالن كارگری در طی سالھا بدست آمـده بـود كـردنـد 
ـیـت و   این رو شوراھای اسالمی كار  با ھمكاری پلیس امن

 در شـركـت واحـد شـكـل  ٧٠ مدیریت شركت واحد در دھـه  
گرفت و از ھمان ابتدا بدون برگزاری مـجـمـع و بـدون نـظـر  
ـنـدگـان كـارگـران و   كارگران ، كار خودشان را به عنوان نمای
ـبـال   رانندگان در شركت واحد آغاز كردند و از آنجایـی كـه ق
. با وزارت كار و دیگر نھاد ھای امنیتی ھماھنگ بودنـد  

ـرخـورد  . از نظر قانونی ھـم بـا مشـكـلـی مـواجـه نشـدنـد   ب
كارگران آگاه با این نمایندگان خود خوانده ھزینـه ای چـون  
ـیـل سـالـھـا حـقـوق   زندان و اخراج در پی داشت ،به ھمین دل
رانندگان و كارگران شركت واحد با توجه به اینكه نزدیك بـه  

ـریـن امـكـانـات  ١٧   ھزار تن بودند پایمال می شد و از كـمـت
رفاھی و بھداشتی و معیشتی برخوردار بودند ، و ھر زمـان  
ھم چند تن از رانندگان اعتراضی می كردند بالفـاصـلـه بـا  
ھمكاری شوراھای اسالمی كار و حراست شـركـت واحـد و  
مدیریت از كار بیكار می شدند و ھیچ حق و حـقـوقـی ھـم  

  ٨٤ به ھمین جـھـت اواخـر سـال  . به آنھا تعلق نمی گرفت  
كه با ھمكاری ھیئت موسسین سـنـدیـكـاھـا جـلـسـاتـی در  
محل خبازان تھران واقع در میدان حسن آباد شـكـل گـرفـت  
ـنـدگـان شـركـت   در مدت زمان كوتاھی مرتب به تـعـداد ران
واحد  كه در این جلسات  شركت می كـردنـد افـزوده  مـی  
شد و در ھمین جلسات رانندگان با اندك زمـانـی اطـالعـات  
حقوقی كارگری ارزشمندی بدست آوردند كـه دیـگـر چـون  
سابق از كارفرما بیم نداشتند و با جسارت تـمـام در مـقـابـل  
ـنـاری   ـرك شوراھای شركت واحد ایستادگی كردند و خواھان ب
ــصــوب شــده از طــرف كــارفــرمــا   ــدگــان مــن ــمــایــن ایــن ن

ـتـخـابـات سـنـدیـكـا در  . بودند   رانندگان خواستار برگزاری ان
ـتـی و   ـی شركت واحد شدند و ھمین باعث شد كه عوامل امن
شوراھای اسالمی كار و عوامل پایه گذار و بلند پایه خانـه  
ـنـده فـعـلـی مـجـلـس   كارگر حتی خود آقای محجوب نمـای
ـبـل از تشـكـیـل   شورای اسالمی به فكر چاره بیافتنـد و ق
سندیكا شركت واحد این سندیكا نو پا را در نطفه خفه كننـد  
به ھمین دلیل و با توجه به اینكه شكل گیری سـنـدیـكـای  
شركت واحد احتمال شكل گیـری سـنـدیـكـاھـای كـارگـری  
دیگر را به ارمغان خواھد آورد ، خانه كـارگـر و شـوراھـای  
ـریـت   ـتـی و بـا ھـمـكـاری مـدی اسالمی كار و عوامل امنی
ـروھـای   ـی ـرده ن شركت واحد در روز روشـن در حضـور گسـت
پلیس كه نظارگر بودند با تـعـدادی عـوامـل چـمـاقـدار كـه  
شعارھای مرگ بر منافق سـر مـی دادنـد در سـاعـت ده  

 به محل خبازان واقع در حسـن  ٨٤  اردیبھشت سال  ١٩ صبح  
آباد دفتر سندیكای كارگران شركت واحد حمله ور شـدنـد و  
بعد از شكستن و خـرد كـردن شـیـشـه ھـا و زخـمـی كـردن  
اعضای سندیكا و سرقت تمام اموال سندیكا براحـتـی سـوار  
ـیـن   بر اتوبوسھای آماده شده از قبل شدنـد و بـه خـیـال از ب
بردن و خفه كردن سندیكا به مناطق اعزامیشان راھی شـدنـد  

غـافـل از  .  و با پخش شرینی این سركوب را جشن گرفتند  

اینكه  كارگران در ھمان زمان كوتاه به آگاھی الزم رسـیـده  
بودند و این بار حاضر شدند ھزینه زندان و اخراج را بـا جـان  

و دیگر شعارھای تكراری و بـی مـحـتـوا ی  .  و دل بخرند 
چماقدارھاو عوامل گروه فشارتاثیری بروی كـارگـران آگـاه  

ـیـا ایـن  .  نگذاشت   و افكار عمومی داخـل و حـتـی در دن
ـنـدگـان  .  عمل ضد كارگری را محكوم كردند   كارگران و ران

ـیـت   شركت واحد سالھا به دنبال این فرصت بودند كـه مـاھـی
این زالو صفتان را كه با از بین بردن  و نادیده گرفتن حـقـوق  
دیگران زندگی را سپری میكنند آشكار كنند كه ایـن خـود  
ـنـگـیـن در   برگی برنده برای رانندگان سندیكایی، و برگی ن
پرونده عوامل خانه كارگر و شوراھای اسالمی كاراست كـه  
تا تاریخ زنده باشد به ماندگار خواھد ماند و پـاك نـخـواھـد  

ـیـجـه ای مـعـكـوس داد و  .  شد   این اقدام ضد كارگری نت
ـری از سـنـدیـكـا   ـیـشـت ـنـدگـان ب باعث گردید كارگران و ران

ـنـد، و در مـورخ   ـیـن مـجـمـع  ٨٤  خـرداد  ١٣ استقبال كن اول
. كارگران سندیكایی در ھمان محل خبازان برگزار گـردیـد  

ھر چند كه تا كنون این فشـارھـا و اخـراج ھـای اعضـای  
سندیكا ادامه دارد و در حـال حـاضـر سـه تـن از اعضـای  
راننده این سندیكا از كارشان  اخراج گردیده انـد و چـنـدیـن  
تن از اعضای ھیئت مدیره و فعـال ھـنـوز بـعـد شـش سـال  
بیكاری  با توجه بـه بـازگشـت بـكـاربـه حـق و حـقـوقشـان  
ـنـدگـان و كـارگـران   نرسیده اند ، اما اتحاد و ھمبستگی ران
ـنـھـا   شركت واحد منسجم تر شده و ھرگز ھمكاران خود را ت

ـر  . نگذاشته و ھموراه یاریشان می دھند ،  با سپاس و درود ب
تمام كارگران و رانندگانی كه تا به امروز بـخـاطـر تشـكـیـل  
ـرداخـتـه انـد و   این سندیكا صدمات و ھزینه ھای زیـادی پ
ھنوز ھمچون كوھی استوار در راه حقوق كـارگـران تـالش و  

با درود به ھمه عزیزانی كه در ایـن  .  ایستادگی می كنند  
سالھا سندیكای شركت واحد و اعضایش را یاری رسانـده و  

ما ھمچنان تا بر پـایـی ایـجـاد تشـكـیـل  .  یاری می كنند  
سندیكاھاو تشكل ھای مستقل كارگـری بـه مـبـارزه خـود  
.  ادامه خواھیم داد به امید پیروزی و آزادی ھـمـه كـارگـران 

با آرزوی آزادی رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سنـدیـكـای  
ـنـد  داوود  .  زندانی شركت واحد و دیگر فعاالن كارگری در ب

 ١٩/٢/٩٢ -رضوی از فعاالن سندیكایی داخل كشور 
 

گفتگوبا وحیدفریدونی ومجیدسعیدی 
 درباره صدور حکم اخراجشان از کار

دو عضو سندیکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تـھـران  
ــر مــی  ــب ــراج از کــار خــود خ ــد؛    از صــدور حــکــم اخ ــن دھ

وگوی آرمان را با وحید فریدونی و مـجـیـد سـعـیـدی    گفت 
ھای مواجھه با صـدور ایـن احـکـام در ادامـه    درباره چالش 

ـرای شـمـا  : خوانید   می  با توجـه بـه صـدور حـکـمـی کـه ب
ـرگشـت آن داریـد؟   ـرای ب صورت گرفـتـه آیـا امـیـدواری ب

ـرخـورد شـود مـا  :  فریدونی  اگر از لحاظ قـانـونـی بـا مـا ب
ـم   مطمئن ھستیم که می  ـرگـردی . توانیم بـه سـر کـار خـود ب

ـراسـاس قـانـون   یعنی اگر با عدالت رفتار شود و ھمه چیز ب
ـم  ـرای بـازگشـت داری . باشد ما اسناد و مدارک کـافـی ب

 نفر عضو دارد کـه بـا  ٩ ھیات حل اختالف به طور قانونی  
در روزی کـه جـلـسـه  .  تواند تشکیل جلسه بدھد    نفر می ٧ 

ـررسـی   رسیدگی به پرونده من بود ھمزمان سه پرونده دیگر ب
دقیقه در آن جلـسـه وارد اتـاق  ١٠ شد که ھمه ما به فاصله  

ھـایـی کـه    در رای .  شدیم و اعضای آنھا ھم ثـابـت بـودنـد 
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 فـرد  ١٥  تـا  ١٤ برای سه پرونده بـه امضـا رسـیـده حـدود  
انـد کـه ھـیـچ کـدام را در آن جـلـسـه    مختلف امضا کرده 

ـنـده  .  ندیدیم  یعنی امضایی که برای پرونده من از طرف نمای
کارگر شده سه شخص متفاوت با کسی است که پیـش از  

: سـعـیـدی . طور پرونده بعد از من   من وارد جلسه شد و ھمین 
ـیـش از شـروع    ایرادی که به این پرونده می  توانیم بگیریم و پ

ـم ایـن اسـت کـه مـا    توانیم آن   جلسه ھم می  ـی را عـنـوان کـن
المجلس صادر شود یعـنـی    درخواست کرده بودیم رای آن فی 

ـرد و   ـم بـگـی پس از تشکیل جلسه ھیات برای ایشان تصـمـی
این درخـواسـت را بـه ایـن  .  را امضا کنند   اعضای ھیات آن 

ـفـاق افـتـاده،   ـررات ات ـر مـق ـراب دلیل داشتیم که پیش از این ب
ھیات در روز جلسه تصمیم نگرفته است و یک یا دو مـاه  

که    بعد رای انشا شده و اعضای ھیات حل اختالف درحالی 
. از پرونده چیزی در ذھن شان نبـود رای را امضـا کـردنـد 

برای ھمین امر از دادگاه خواستیم که رای فـی الـمـجـلـس  
اما متاسفانه رایی که صادر شده و امضـایـی  .  صادر شود 

ـیـمـی از آنـھـا ھـمـان افـرادی   که برای ایشان شده اسـت ن
نماینده اداره کـار حـق  . نیستند که در جلسه حضور داشتند 

ــرا ایشــان   یــک رای دارد و مشــخــص نــیــســت کــه چ
گذارند که اعضا در لحظه رای را امضا کنند و یـک    نمی 

ـری کـه  .  شود   ماه بعد امضاھا گرفته می  نماینـده دادگسـت
امضایش پای رای ھست ظاھرا آن روز در جلسه رسیـدگـی  

ـرادات دیـگـری  .  حضور نداشته است  به جز این موارد چه ای
: در روند رسیدگی به پرونده با آن مواجه شـدیـد؟ فـریـدونـی 

ـتـی از وزارتـخـانـه و اداره   مساله دیگر این است که ما وق
ـم؛ مـتـوجـه مـی   کنیم استعالم می   کار اقدام می  ـی ـم    کن شـوی

ـبـدل شـوراسـت و تـا زمـانـی کـه    کسی که عضو علـی  ال
اعضای اصلی شورای اسالمی کار ھستند را نـدارد وارد  

ایـن درحـالـی اسـت کـه حـتـی در  .  این پرونده شـده اسـت 
ـبـدل    که اگر شورای اصلی نباشـد اعضـای عـلـی   صورتی  ال

ـنـد حـاضـر شـونـد   اول، دوم و ھمینطور تا آخر مـی  ایـن  .  تـوان
آقایان بدون اینکه کسی از شورا استعفا داده باشد نفـر سـوم  

البدل را در کمیتـه شـورای انضـبـاط کـار و    اعضای علی 
ـنـده را    شورای اسالمی کار می  آورند و ایشان حکم اخراج ب

ھایی را پیدا کردیم که نشـان    ما حتی نامه .  کند   امضا می 
ھـای    دھد شرکت واحد به اداره کـار اسـتـان بـه تـاریـخ   می 

ـرخـی اعضـا اسـتـعـفـا    مختلف نامه نوشته و ادعا کرده  اند ب
ھـای بـعـد از    ھایی که به تـاریـخ   که در نامه   اند درحالی   داده 

این وجود دارد امضاھایی از ھمین آقایان مسـتـعـفـی ھسـت  
ـر    که نشان می  دھد آنھا در تاریخ مورد نظر استعفا نداده و ب

ـرخـی اعضـا    این نشان می .  کار خود باقی بودند  دھد کـه ب
دھـد    ایـن نشـان مـی :  ھم راضی به اخراج نیستند؟ سعـیـدی 

ـیـن  .  که اعضای شورا راضی به اخراج ایشان نبودند  آقایان ب
اند کـه حـکـم اخـراج    البدل کسی را پیدا کرده   اعضای علی 
اعضای نمایندگان کارگرکمیتـه انضـبـاط  .  ایشان را بپذیرد 

ـر بـودنـد کـه بـه طـور   ـف کار برابر استعالم از اداره کـاردو ن
توانستند رای به اخراج بدھند که یکی از آنـھـا    قانونی می 

چون آقای متیـن راضـی  .  متین بوده است ... آقای حبیب ا 
ـرای حضـور   به اخراج نبوده و آنھا از ایشان دعوت نکـردنـد ب

ـبـدل شـورای    در جلسه و به ھمین دلیل از عضو سوم علـی  ال
اند که به جای ایشـان رای اخـراج را    اسالمی کار خواسته 

ـم    در ادامه ما شکایـت .  امضا کند  ھـایـمـان را شـروع کـردی
مبنی بر وجود صورت جلسات صوری که اعضای اصـلـی  

اند و به این دلیـل از اعضـای    از شورای اسالمی کار رفته 
در ھمین حـال آنـھـا از عضـو  .  البدل استفاده شده است   علی 
ـرای امضـای رای    علی  البدل سوم شورای اسالمـی کـار ب

ـر قـانـون    اند درحالی   کمیته انضباط کاراستفاده کرده  ـراب که ب
البدل اول و دوم وارد شـورا شـونـد و در    ابتدا باید عضو علی 

ـبـدل    غیر این صورت و درصورت استعفای اعضـای عـلـی  ال
بـا  .  تـوانـد حضـور داشـتـه بـاشـد   اول و دوم عضو سـوم مـی 

ـرای    این  کار اداره کار استان زیر سوال اسـت و آقـایـان لـذا ب
ـبـل از    نامه   توجیه  ای به اداره کار استان به تاریخ چند ماه ق

ـبـدل از    این جلسه حذف آماده کرده که نفر دوم عضو علـی  ال
ھـای    کار استعفا داده و این درحالی است که در ھمه نـامـه 
ــامــه ایشــان امضــا وجــود دارد  ــن ن در  .  بـعــدی پــس از ای

ـر    مھـم . ھای پیش از این اثری از استعفای ایشان نیست   نامه  ت
ازآن نامه استعفای آقای متین است که شـرکـت واحـد بـه  

دھـد ایشـان از کـار    اداره کار استان داده است و نشان نـمـی 
ـرار اسـت کـه   ـلـکـه نـامـه بـه ایـن ق ایشـان  »استعفا داده ب

خـدمـت  )  پشت فـرمـان ( درخواست کرده است در شغل خود  
این اصـل عـیـن  .  درواقع این نماینده استعفا نداده است  «کند 

تواند ھم در محل کارش مشـغـول    قانون است که عضو می 
ھـا اعـالم    به کار باشد و ھم عضو شورا باشد و درباره پرونده 

االن انتقاد ما به شورای حل اختالف و  :  فریدونی . نظر کند 
سـوال مـا  .  ھیات تشخیص است که باید قانونی عمل کنـد 

ـیـن خـارج از قـانـون   این است که چرا وزارت کار باید چـن
ـرار داده و    عمل کند؟ اگر قانون چیزی را فصل  الخطـاب ق

ـم  . قانونگذار آن را مصوب کرده ما باید ھمه تـابـع آن بـاشـی
ـبـدل    گوید که نفر سوم عضو شورای علی   قانون فعلی می  ال

کـه اعضـای اصـلـی و    حق ورود بـه شـورا را تـا زمـانـی 
ـیـل    اعضای اول و دوم علی  البدل ھستنـد نـدارد، بـه چـه دل

زند؟ بـه چـه    رئیس ھیات حل اختالف این قانون را دور می 
دلیل رایی که بنا به درخواست ما باید فی المجلس صـادر  

کند؟ مشکالتتـان را در کـجـا    شود این رای را صادر نمی 
خواھیم این مسالـه را در دیـوان    کنید؟ ما می   پیگیری می 

ـراسـاس  .  عدالت اداری پیگیری کنیم  در آنجا دیگر پرونـده ب
ـرای مـا ھـنـوز ایـن  .  شود   مدارک رسیده بررسی می  اما ب

موضوع جای سوال است که اداره کار استان چه چیزی را  
خواھد بـه دسـت    دھد یا چه چیزی را می   دارد از دست می 

ـر    بیاورد که مقاومت مـی  ـراب کـنـد؟ ایـن شـیـوه فـقـط در ب
ـنـکـه در حـال  :  شماست؟ سعیدی  ـیـل ای شرکت واحد به دل

ــن دارد کـه بـه مــرور    خصـوصـی  ــاز بـه ای ـی سـازی اسـت ن
کارگران را بازخرید کند و درحال حاضر ھم این کـار را بـا  

  ١١ االن مـا  .  دھـد   استفاده از نقطه ضعف افراد انـجـام مـی 
.  ھزار نفر باید تـعـدیـل شـونـد ٤ ھزار نیرو ھستیم که حداقل  

شرکت واحد به دنبال این است که کارگران را تعدیل کـنـد  
ـر داده کـه   ـی و اداره کار استان را با این توجیھات تحت تـاث
ـرو در   ـی مثال اگر این کارگران معترض نباشند روند تعدیل ن
شرکت واحد متوقف خواھد شد و کارگران در شـغـل خـود  

دھـد کـه    امروز دالیل و مدارک نشان می .  مانند   باقی می 
ـیـس اداره اداره کـار   ما باید بازگشت به کار شویم امـا رئ

دھـم کـه    گویند تشخـیـص مـی   استان و شمالغرب تھران می 
ـر اداره مـی  ایـن  .  شـود   اگر شما نباشـیـد ایـن کـارگـاه بـھـت

سیاست اداره کار استان تھران باعث شده است که کارگـران  
ـنـد  سـیـاسـت اداره کـار  .  منفعل را از کارگاھھا حـذف کـن

استان معتقد است اگر کارگران معترض نبـاشـنـد پـایـداری  

مـتـاسـفـانـه  .  شود درحالی که اینگونه نیست   کار بیشتر می 
تواند البـی    اداره کار با توجه به اینکه نفوذ زیادی دارد می 

گری ھم بکند که یا بازگشـت بـه کـار یـا اخـراج صـادر  
مثال در پرونده بنده سه نماینده کارگـری ھـیـات حـل  .  شود 

انـد ولـی مـا    اختالف رای بازگشت به کارم را امضا کـرده 
ـنـدگـان فشـار    به  ـم کـه بـه نـمـای صورت اتفاقی متوجه شدی

ـرای رای اخـراج    آورند و اقداماتی انجام می   می  دھند که ب
 .صادر شود ودر نھایت رای اخراج داده شده است 

 گزارش
تعداد زیادی افغانھا توسط نیروھای 

 سرحدی ایران کشته و مجروح شد
ــژواک  ٢١ بــه گــزارش  اردیــبــھــشــت آژانــس خــبــری پ

،تعداد زیادی از افـغـان ھـایـی کـه  ) ٩٢  ثور  ٢١ پژواک،  ( 
ـران شـونـد، از سـوی   ـنـد بـه ھـدف کـار وارد ای میخـواسـت
ـر آن   نیروھای سرحدی آنکشور ھدف قرار گرفته، کـه از اث

ـر،  ٣٥٠ تعداد زیادی کشته و مجروح شـده و از جـمـع   ـف  ن
صمدیار ولسـوال جـویـن  .   تن مفقود گردیده است ١٥٠ حدود  

فراه، به آژانس خبری پژواک گفت که قبـل از ظـھـر روز  
ـری افـغـان ھـا، مـورد  ٣٠٠ گذشته، یک گروه حـدود   ـف  ن

حمله مسلحان  نیروھای سرحدی ایران قرار گرفتنـد، کـه بـه  
ـبـع،  .  ھدف کارگری وارد خاک ایران شده بودند  به گفت  مـن

ـران   آنھا بدون پاسپورت و ویزه، بـه ھـدف کـار بـه سـوی ای
وی افـزود کـه بـاشـنـدگـان مـنـاطـق  .  حرکت کرده بـودنـد 

مختلف کشور شامل این گروه ھستند و بـا داخـل شـدن از  
ـران، مـورد حـمـلـه   منطقه تشمیکیه در  جوین به خـاک ای

وی گفت که درنتیج  حمـلـه، افـغـان ھـای  .  قرار گرفته اند 
ـیـق آنـھـا   زیادی کشته و مجـروح گـردیـده؛ امـا تـعـداد دق

عبدالرحمن ژوندی سخـنـگـوی والـی  .  تاکنون معلوم نیست 
فراه، آمار دقیق تلفات را مشخص نکرده گفت که از جـمـع  

 تن آنھا دوبـاره بـه کشـور خـود  ٢٠٠  نفری،  ٣٠٠ این گروه  
ـم رسـولـی آمـر شـفـاخـانـه  .  بازگشته اند  داکتـرعـبـدالـحـکـی

مرکزی فراه می گوید که تاکنون از جمع آنھا ده زخـمـی  
ـنـان   ـی به شفاخانه آورده شده و وضعیت صحی آنھا قابل اطـم

ـرادر و  .  است  خدایداد باشنده ولسوالی شیندنـد ھـرات کـه ب
ـرداشـتـه و در ایـن شـفـاخـانـه   خ س ر وی در حمله جـراحـت ب
ـروز در گـروه   ـرادر و خسـر وی، دی بسترھستند، گفت که ب

ـران  ٣٥٠   نفری، از منطقـه خـاکـریـز جـویـن وارد خـاک ای
ـران، در ایـن  .  شدند  ـروھـای سـرحـدی ای ـی وی افـزود کـه ن

منطقه بر افغان ھا گلوله بـاری کـرده و تـعـداد زیـادی از  
وی گفت کـه از ایـن  .  آنھا کشته و مجروح گردیده است  

ـنـد، دوبـاره بـه  ٥٠  تن که شامل  ١٥٠ گروه،    زخـمـی ھسـت
ـبـاقـی تـاکـنـون     ٨ سـاعـت  ( افغانستان برگشت نموده و مـت

ـلـطـیـف  . مفقود اند ) صبح  ـیـز یـکـی از  ١٧ عـبـدال  سـالـه ن
ـر   مجروحین این حادثه است که اکنون در شفاخانه فراه بسـت

وی گفته ھای خدایداد را تایید کـرد و گـفـت کـه  .  است 
ـرار دارد  ـقـود شـده ق ـیـن افـراد مـف ـیـز در ب . کاکای وی ن

  .موصوف نیز از تلفات دقیق ناشی از این حمله، معلومات نداشت 
 اخبار بین المللی

ھای جدید ریاضت  اعالم سیاست -پرتغال 
 اقتصادی
وزیر پرتغال اعالم کرده است که دولت این کشـور   نخست 
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ھـای جـدیـد کـاھـش   قصد دارد به عنوان بخشی از سیاست 
 ھزار کارمند بخش عـمـومـی را اخـراج  ٣٠ ھا، حدود   ھزینه 
ـرتـغـال تـوسـط  .  کند  به دنبال رد الیحه بودجه دو سال آینده پ

ـم خـود   شورای قانون اساسی ایـن کشـور، دولـت از تصـمـی
 سال و افـزایـش  ٦٦  به  ٦٥ برای افزایش سن بازنشستگی از  
ـتـه  ٤٠  به  ٣٥ ساعت کار کارمندان دولت از    ساعت در ھـف

یک فروشنده میوه در لیسبـون در ایـن بـاره مـی  .  خبر داد 
ـتـی بـه  : " گوید  دولت سن بازنشستگی را باال می برد و وق

مـا  .  سن بازنشستگی رسیدیم ھیچ حقوقی به ما نمی دھـد 
اکنون بخشی از حقوقمان را بابت بازنشستگـی بـه تـامـیـن  

اما اگر اختیار آن با من بـود ھـیـچ  .  اجتماعی می پردازیم 
ـم   پولی به تامین اجتماعی پرداخت نمی کردم چون می دان
ــوق   ــچ حــق ــگـر ھـی ــا دھــھـا سـال دی کـه از ھــم اکــنـون ت

یـک  ."  بازنشستگی به ھیچ کسی پرداخـت نـخـواھـد شـد 
فروشنده ماھی ضمن مخالفت با تصمیم جـدیـد دولـت مـی  

دولت باید سراغ کسانی برود که در گذشتـه دزدی  : " گوید 
ـنـد  . کرده اند، زیرا دولت می داند که آنھا چه کسانی ھست

ـر  .  آنھایی که دزدی کرده اند ھمین جا ھستند  ـی اما این تداب
این تدابیر برای طبقـه مـتـوسـط و دیـگـر  .  برای آنھا نیست 

اما دولت پرتغال معتقد است کـه ایـن  ." طبقات جامعه است 
ـیـارد  ٢٠١٥ اقدام باعث خواھد شد تا سال   ـل ـنـج مـی  حـدود پ

ـرتـغـال مـی گـویـد . یورو صرفه جویی شود  ـر پ : نخست وزی
ـم، مـمـکـن اسـت  "  اگر ما نتوانیم این ھدف را محـقـق سـازی

مجبور به خروج از یورو شویم و این اقدام طـبـعـات فـاجـعـه  
ـقـدنـد کـه ایـن  ."  باری برای ھمه خواھد داشت  ـت ناظران مـع

تصمیم دولت اعتراضات گسترده مردمی را به ھمراه خـواھـد  
 میلیارد یـورویـی اتـحـادیـه اروپـا و  ٧٨ طرح نجات  .  داشت 

ـر ریـاضـت   ـی صندوق ین المللی پول برای پرتغال که بـا تـداب
اقتصادی ھمراه بوده، تاکنون اعتراضات گسترده ای را در  

کنفدراسیون کار پرتغال اعـالم  .  این کشور بر انگیخته است 
ھای این کشور با ھر گونـه کـاھـش    کرده است که اتحادیه 

مشـاغـل  ھا که بر دستمزد ھا، حقوق بازنشستگی و یا    ھزینه 
 .تاثیر داشته باشد، مخالفت خواھند کرد   بخش عمومی 

 
افزایش آمار قربانیان فرو  -بنگالدش 

  نفر٨٠٠ریختن ساختمان به بیش از 
ارتش بنگالدش اذعان کرد رقم دقیق کـارگـران کشـتـه  
شده که در تولیدیھای پوشاک داکا کار مـی کـردنـد بـه  

  ٨ در این حادثه ساختمانی که در آن  .   نفر رسیده است ٨٠٤ 
تولیدی بزرگ قرار داشت بدلیل عدم رعاین موازین ساخـت  

ـیـش  .  و ساز قانونی بر سر کارگران این تولیدیھا فروریخـت  ب
ـیـز در ایـن حـادثـه زخـمـی  ٢٥٠٠ از    کارگر این تولیدیھا ن

از میـان  : " یکی از مسئوالن امداد رسانی می گوید .  شدند 
ـر از   ـف اجسادی که در چند دقیقه گذشته پیدا کردیم، سه ن
آنھا تلفنھای ھمراه و کارتھای شناسایی خـود را در دسـت  

ھمزمان معمار این ساختمان اعالم کـرده کـه ایـن  ."  داشتند 
ـیـن  ٩  طبقه و نه  ٦ بنا برای یک ساختمان    طبقه و ھـمـچـن

استفاده تجاری و اداری و نه کارگـاھـھـای نسـاجـی پـایـه  
ـتـی، مـالـک ایـن  . ریزی شده بود  ـتـه مسـئـوالن دول به گف

ساختمان پس از دریافت مجـوز از مـقـامـات شـھـری، سـه  
ھـنـگـام فـرو  .  طبقه دیگر نیز به این ساختـمـان افـزوده بـود 

ـیـش از سـه   ـیـش، ب ریختن این ساختمان در حدود دو ھفته پ
ــا گــذشـت زمــان  .  ھـزار کـارگــر در آن حضــور داشــتــنـد  ب

ـیـانـی   ـربـان شناسایی اجساد سخت تر شده و خانـواده ھـای ق
که ھنوز اجساد آنھا یافت نشده بیش از پیش امید خـود را  

 .از دست داده اند 
 

پایان اعتصاب و موفقیت  -ھنگ کنگ 
 کارگران  نسبی

ـریـن     کـارگـر یـکـی ٤٥٠   سی   بی   به گزارش بی  از بـزرگـت
.  روز به اعتصاب خـود خـاتـمـه دادنـد ٤٠ بنادر دنیا پس از  

 درصـد دسـتـمـزد  ٢٠ این کارگران که با خواست افـزایـش  
 درصـد  ١٠ دست از کار کشیده بودند، موفق شدنـد حـدود  

ـنـد  ـر  .  اضافه دستمزد را به کارفرمایـان تـحـمـیـل بـکـن رھـب
ـرای مـا یـک    اتحادیه کارگری این بندر می  گوید، ایـن ب

موفقیت بشمار میاید چون اضافـه دسـتـمـزد شـامـل ھـمـه  
ـنـدر مـیـشـود و نـه فـقـط کـارگـران   کارگران شاغل در ب

ھنک کنگ سومین بندر بزرگ جـھـان  .  اعتصاب کننده 
ـر اسـاس ایـن  .  آید     بعد از شانگھای و سنگاپور بشمار می  ب

ـقـل    تـا  ٨٠ گزارش این اعتصاب باعث تا خیر در حمـل و ن
 .   ھزار کانتینر در مدت زمان اعتصاب شده است ٩٠ 

 
افزایش نرخ بیکاری در  -آفریقای جنوبی 

 سه ماه اول سال جاری
ـبـه   به گزارش اداره آمار آفریقای جنوبی کـه روز دوشـن

منتشر شد، نرخ بیکاری در سـه مـاه  )  اردیبھشت ١٦ (   مه ٦ 
ـیـدا  ٢٥.٢  میالدی به رقم  ٢٠١٣ اول سال    درصد افـزایـش پ

نرخ بیکاری در سه ماه آخر سال گـذشـتـه رقـم  .  کرده است 
به این ترتیب ھم اکنون حـدود  .   درصد را نشان میدھد ٢٤.٩ 
ـنـد ٤.٦  .  میلیون نفر از نیروی کار این کشور، بیـکـار ھسـت

ـر تـخـمـیـن زده  ٥٠ جمعیت کل  این کشور حدود   ـف  میلیون ن
ــشــود  ــران  .  مــی ــح ــر اســاس گــزارش اداره آمــار از آغــاز ب ب

ـیـون  ٢٠٠٨ اقتصادی در سال   ـل  میالدی، بیش از یـک مـی
 .نفر در این کشور کار خود را از دست داده اند 

 
اعتراض دانشجویان ھلندی به  -ھلند 

 المللی پول رئیس صندوق بین
ــبــه   ــن ــوزروز ســه ش ــی ــورو ن   ١٧ (    مــه ٧ بــه گــزارش ی

ـردام،  )  اردیبھشت  دانشجویان معترض در دانشگاھی در آمست
ـیـس صـنـدوق   برای مدتی صحبتھای کریستین الگـارد، ری

ـم الگـارد در حـال  .  بین المللی پول را متـوقـف کـردنـد  خـان
ـرخـی   صحبت درباره بحران بدھیھا در اروپا بود که ناگھـان ب
ـلـی پـول   دانشجویان در انتقاد از سیاستھای صندوق بین المـل

ـلـی او را  . دست به اعتراض زدند  ـب یکی از آنھا اظھارات ق
ـیـات بـه  " که گفته بود   ـرداخـت مـال یونانیھا خود بـایـد بـا پ

ـر اسـاس  .  را به تـمـسـخـر گـرفـت "  خودشان کمک کنند  ب
ـنـد شـدن صـدای اعـتــراض،   ـل ـبـال ب ھـمـیـن گـزارش بـه دن
ـرخــی از   ــه اخــراج ب مـحــافـظــان خـانــم الگـارد مــبـادرت ب

 .دانشجویان معترض کردند 
 

تصمیم بانک سوسیت ژنرال به  -فرانسه 
  کارمند١٠٠٠اخراج حدود 

ـبـه   ـرگـزاریـھـا روز سـه شـن   ١٧ (    مـه ٧ به گـزارش خـب
این بانک که سومین بانـک بـزرگ فـرانسـه  )  اردیبھشت 

بشمار میاید اعالم کرد که در نظر دارد به منظور افـزایـش  
. از کارمندانش را اخراج بکنـد    تن ١٠٠٠ بانک تا    سود دھی 

گویند که سود سه ماه اول بـانـک    مسئولین این بانک می 
ـبـال  .   درصد کمتر از سه ماه اول سال قبل بوده اسـت ٥٠  بـدن

اعالم این خبر، سرمـایـه گـذران ایـن بـانـک از ایـن اقـدام  
 درصـد  ٥ استقبال کردند و قیمت سھام بانک در ھمان روز  

 ھزار کارمند دارد  ١٥٤ این بانک حدود  .  افزایش پیدا کرد 
ـلـف     ھزار نفر در فرانسه و بقیه در شعـبـه ٦٠ که   ھـای مـخـت

 .بانک در سراسر دنیا مشغول بکار ھستند 
 

تظاھرات دانشجویان بر علیه  -اسپانیا 
 طرح جدید ریاضتی دولت

ـبـه   ـنـجـشـن   ١٩ (      مـه ٩ ھزاران دانشجو و استـاد، روز پ
ـراض بـه طـرح جـدیـد  )  اردیبھشت  در شھر بارسلون، در اعـت

ـتـصـادی   آموزشی که در چارچوب سیاستھای ریـاضـت اق
ولنـسـیـا، سـومـیـن  .  انجام می شود، دست به تظاھرات زدند 

ـیـز صـحـنـه تـظـاھـرات   شھر بزرگ این کشور و انـدولـس ن
دانشجویانی بودند کـه بـه خصـوصـی سـازی و تضـعـیـف  

ـر کـالـسـھـا در  .   سیستم آموزش ھمگانی معترضند  ـیـشـت ب
مادرید، پایتخت، تعطیل شدند و معترضان، ورودی بسیـاری  

ـیـشـنـھـادی  .   ازمدارس و دانشگاه ھا را سد کـردنـد  طـرح پ
دولت، شامل افزایش شھریه دانشگاه ھا و آزمـون اجـبـاری  

     مـه ١٠ برای ورود به دانشگاه است و قرار است روز جمعـه  
ـیـت  .  به تصویب برسد  ـیـن مسـئـول طبق این اصالحات ھمچـن

ـیـا سـلـب شـده و در   مدیریت آموزش از ھفده ناحـیـه اسـپـان
آموزش و بھداشت دو بـخـشـی  .   مادرید متمرکز خواھد شد 

ھستند که در راستای اتخاذ سیاستھای ریاضت اقتـصـادی  
استادن، دانشجـویـان و  .  دولت متحمل کاھش بودجه شده اند 

مدیران آموزشی در اعتراض به این طرح و دفاع از آمـوزش  
 اعتصاب عمـومـی را سـازمـان     مه ١٠ عمومی، روز جمعه  

 .داده اند 
 

زنده باد 
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 کارگری

  


