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ـتـخـابـات " در گرما گرم پـایـان   " ان
ـیـس   ـران، ری ریاست جمھوری در ای
صندوق بین المللی پول از اجـرایـی  

ــارانــه " كــردن   ھــا از جــمــھــوری  "  ی
مـاھـیـت ایـن  !  اسكامی تقدیر كرد 

ــدیــر "  ــاســی " و  "  تــق از  "   حــق شــن
جمھوری اسالمی در جبھه دولـت  
و سرمایه داران كـامـال مشـخـص  

سالھای مدیـدی اسـت كـه  .  است 
ـر   ـیـشـت صندوق بین المللی پول از ب
كشورھای دنیا و از جـمـلـه دولـت  
حاكم در ایران میخواھد كه خود را  
ــن   بـا سـیـاســتـھـای اقــتـصـادی ای

تـحـمـیـل  .  صندوق ھماھنگ كنند 
ـتـصـادی بـا زدن   ریاضت كشی اق

مزایای رفاھی كارگران از جـمـلـه  
پایین آوردن میزان دستمـزدھـا، كـم  
كـردن مــزایـای دوره مــرخصـی و  
بیمه ھای اجتماعی و پایین نـگـه  
ـیـمـه   داشتـن حـقـوق و مـزایـای ب
ــونــی   ــی ــل ــی بــیــكــاری و افــزدون م
ـم   ـی ـق ـتـایـج مسـت بیكاری از اھـم ن
ـلـی   سیاست ھای صندوق بین المـل
ـنـا بـه ارزیـابـی   پول میباشد كـه ب
ــم   ــر، جــمــھــوری اســالمــی ھ اخــی
ـیـق   توانسته خودش را بـا آن تـطـب

ـیـس  .  كند  در دوره ھشـت سـال ری
جمھوری احـمـدی نـژاد سـیـاسـت  
ریاضت اقتصادی با اجـرای طـرح  

ـری   ـنـا در خـب سایت حكومتی ایل
در حاشیه مصـاحـبـه ای كـه بـا  
كاظم فرج اللھی انجام داده اسـت،  

ـیـن در  : " نوشته است  وی ھـمـچـن
خصــوص وعــده ای کــه آقــای  
روحانی در زمان تبلیغات ریـاسـت  
جـمـھــوری در خصــوص ضــرورت  
ــر   ــران ب افــزایــش دســتــمــزد کــارگ
: اساس نرخ تورم داده بـود، گـفـت 

آقای روحانی تنھـا نـامـزدی بـود  
که در زمان تبلیغات به صـراحـت  
ـبـه روشـن   در خصوص یک مطـال

ـرد  ـبـــت کــ ـری صـــحــ ." کـــارگــ
ـتـظـار  "  ـنـده ان کارگران از دولـت آی

ــه   ــد کــه بصــورت جــدی ب دارن
مطالبات قانونی آنـھـا پـاسـخ داده  

ـنـده خـود  ." " شود  چنانچه دولت آی
را به جامعـه کـارگـری مـتـعـھـد  

ــعــھــد زمــان    مــی  ــد بــه ت ــای ــد ب دان
یـكـی از  ." " انتخابات عمل کـنـد 

ـروزی روحـانـی جـذب   ـی عوامـل پ
 ."آرای جامعه کارگری بود 

ـتـن ایـن ھشـدار الزم   ابتدا گف
ـنـا    است كه این نقل قـول  ـل ھـا از ای

ھستند و ما از صحت و سقم آنھـا  
ــم  ــداری ــقــی ن ــی ایــن بــا  .  اطــالع دق

ـنـده اسـت كـه عـدم   ـن مصاحبـه ك
امـا  .  صحت آنھا را تكـذیـب كـنـد 

آنچه كه از ایشان نقـل شـده اسـت  
تماما توھم پراكنی بـه جـمـھـوری  

ـبـال از مـازیـار  .  اسالمـی اسـت  ق
ـم كـه   ـیـده بـودی گیالنی نـژاد شـن

ـــای  "  ـــه وعـــده ھ ـران ب ـــارگــ ك
ـنـد و   ـن كاندیداھای رژیم تـوجـه ك

ـقـا ادامـه  ."  رأی بـدھـنـد  ـی ایـن دق
ــه مــھــره  ــن ب ھــای    ھـمــان دل بســت

جنایتكار رژیم اسالمی اسـت كـه  
سندیكالیسم ایرانی نمی تـوانـد از  

ـم كـه  .  آنھا دل بكند  مطمئن نیـسـت
ــی مــحــجــوب و صــادقــی و   حــت
ـنـد كـه آرا   ـن عیوضی ھم ادعـا ك
روحانی بخاطر وعده بـه كـارگـران  

ــوده اســت  اگــر كــارگــران قــادر  !  ب
 سـال حـكـومـت  ٣٥ اند در این    بوده 

زالوصفتان حاكم بر ایران حتی یـك  
ـنـد،   ـران قدم این رژیم را به عـقـب ب
ــا زور اعـتــراض   فـقـط و فــقـط ب

ــــوده اســــت  ــــه  !  خــــودشــــان ب ن
ھای ایرانی، نه خانـه    سندیكالیست 

ھا و نه مردم و كـارگـران    كارگری 
ـنـد   شریف در این كشور نمـی تـوان
حتی یـكـی از مـھـره ھـای ایـن  

  ٣٥ رژیم را نام ببرند كـه در ایـن  
سال حكومتشان وعـده ای داده و  
ــودی وضــع   ــھــب ــه آن در راه ب ب

 ! كارگران عمل كرده باشند 
نكته دیگر اینكه كـاظـم فـرج  
اللھی دارد این توھم را ھـم دامـن  

ـنـدی    می  زند كه گویا از عدم پایب
مسئوالن رژیم به قانـون اسـت كـه  

ـنـد  ـفـاقـا  !  كارگران بیحقوق ھسـت ات
تمام اجحافات در حق كارگران ھـم  
ـنـی   ـی در آن جامعه، ریشه در قـوان
دارد كه دائم وضع مـی شـونـد و  
ھر از چـنـدگـاھـی ھـم بـا رأی  

٩٢بیانیه حزب کمونیست کارگری در باره نتایج انتخابات   ٢  صفحه   

 سندیكالیسم ایرانی به دنبال حسن روحانی
 ریاست جمھوری اسالمی " انتخابات " یادداشتھایی به بھانه  

 ناصر اصغری 
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 تقدیر فقر
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 2  ١٣٩٢ خرداد ٢٨  کارگر کمونيست

مضحکه ای که در جـمـھـوری  
اسالمی انتخابات نام دارد پـایـان  
یافت و حسن روحـانـی مـقـام بـا  
سابقـه نـظـامـی امـنـیـتـی رژیـم  
بعنوان رئیس جمھـور از صـنـدوق  

ــیــرون آمــد  ــرا  .  ب خــامــنــه ای آن
ــاســی "  ــی ــه س ــاس ــم ــد "  ح ــی ــام . ن

دمـکـراســی  " رفسـنـجـانـی مـھـر  
بـی  .  بر آن کـوبـیـد "  خدشه ناپذیر 

چـیـرگـی  " بی سی گـفـت ایـن  
. اسـت "  عقلگرایی بر آرمانگرایی 

اصالح طلبان خارج از حـکـومـت  
ــرا   ــخــش " آن کــاھــش  " و  "  امــیــد ب

قلـمـداد  "  شکاف مردم و حکومت 
امـا تـا آنـجــا کــه ایــن  .  کـردنـد 

مضحکه جنبه جدی داشت قبـل  
از ھرچیز نشانه دیگری از نفـرت  
ـلـیـه   و اعـتـراض وسـیـع مـردم ع

 . جمھوری اسالمی بود 
 

ـــوچ   ــو و ادعـــای پ ـــاھ ــی ھ
را بـایـد  "  شرکت حماسـی مـردم " 

ــای   ــھ ــالــش ــن ت ــری ــســاب آخ ــح ب
ــات "  ــتــخــاب ــم  "  مــھــنــدســی ان رژی

گذاشت اما تـعـداد واقـعـی رای  
دھندگان ھر چـه بـاشـد در ایـن  
ــیــســت کــه چــه آن   تــردیــدی ن
میلیونھا نفری که رای ندادند و  
ھرجا توانستند صـدای اعـتـراض  
خود را بلند کردند، چه آن زنـان  
و مردان جـوانـی کـه انـتـخـابـات  
رژیم را علیـرغـم ھـمـه بـگـیـر و  
ــرای   ــه فــرصــتــی ب ــا ب ــنــدھ ــب ب
ــاد   اعـتـراضـات خـیـابـانـی و فـری
زندانی سیاسی آزاد باید گردد و  
ــه چــالــش کشــیــدن حــجــاب و   ب
آپارتاید جـنـسـی و سـایـر ارزش  
ھای اسالمی و ارتجاعی تبدیـل  
کردند و چـه آنـھـا کـه بـا رای  
خود کوشیدند شـکـافـھـای درون  

 در واقـع    حکومت را تعمیق کنند 
عزم كل مـردم را بـرای خـالص  
شدن از شر جمھوری اسالمـی و  

 . ھمه جناحھایش منعكس نمودند 
 

 کوس رسـوایـی  ٩٢ انتخابات  

ــات در   ــاب ــخ ــت ــودن ان ــی ب ــالب ق
ـلـنـدتـر از   جمھوری اسالمی را ب
ھر وقت دیگر در سطح جھان بـه  

ھمه دنیـا دیـد کـه  .  صدا درآورد 
چگونه این نـمـایشـی اسـت کـه  
تنھا شمار بسیار معدودی گـوش  
بفرمـان تـریـن نـوکـران والیـت از  
ــش   ــان ــب ــگــھ ــورای ن ــر ش ــت ــیــل ف

ــه فــقـط احـزاب و  .  مـیـگــذرنـد  ن
نیروھای سیاسی مـخـالـف و یـا  
نــابــاوران بــه مــذھــب و خــرافــه  
حضرات اصوال به حسـاب نـمـی  
آیند، نه فقط نیمی از جمعیت به  
جرم زن بودن حـق کـانـدیـد شـدن  
ندارند، بلکه حتی سرسپرده تـریـن  
جالدان و سـازنـدگـان جـمـھـوری  
اسالمی نظیر رفسنجانی ھـم بـه  
دلیل زاویـه داشـتـن بـا والیـت و  

ــوطــه   " رد صــالحــیــت " بـیــت مــرب
 . میشوند 
 

 نه فقط نفرت و  ٩٢ انتخابات  
ــیــزاری مــردم از رژیــم و بــی   ب
آبرویی جھانی جمھوری اسالمی  
که ھمچنین عمق اخـتـالفـات و  
تشــتــت درونــی نــظــام اســالمــی  
حاکم را عیان تر از ھر زمـان بـه  

با تـوجـه بـه ایـن  .  نمایش گذارد 
مولفه ھـای اصـلـی بـی تـردیـد  
میتوان گفت که رژیـم اسـالمـی  
در مواجھه بـا تـنـاقضـات و بـن  
بست ھای سـیـاسـت خـارجـی و  
اقتصاد، از این انتخابات ضغـیـف  
تر بیرون آمده است و بعد از ایـن  
انـتـخــابـات كــذائـی شـكـافــھـا و  
تناقضات حـكـومـت، زیـر فشـار  
اعتراضات و خشم مردم بیـش از  

مسـائـل  .  قبل سر باز خواھد كـرد 
اساسی جامعه ایران و بویژه فـقـر  
و فالکت و گرسنگی از یکسـو  
و سرکوب و خـفـقـان و زنـدان و  
اعدام از سوی دیگر تبلیـغـات و  
الطائالت پسا انتخاباتی رژیـم را  
ــار خــواھــد زد و   بســرعــت کــن
ـــرده مـــردم و   ــواجـــھـــه گســـت م
جــمــھــوری اســالمــی بــا شــدت  

 . بیشتری به جریان خواھد افتاد 
 

خــواســت مــبــرم مــردم ایــران  
خـالص شـدن از شـر جـمـھــوری  
اسالمی با تمام قوانین و سنـتـھـا  

این حـكـومـت  .  و نھادھای آنست 
ھر تكانی که در ھـر سـمـت بـه  

 شبح خیزش و جـنـبـش    خود بدھد 
ــمــنــدتــر رودرروی   مــردم را قــدرت

دوره ای کـه  .  خویش می بیـنـد 
در پـیـش داریـم دوره تـعـمـیـق و  
گسترش اعتـراض و مـبـارزه در  
ـلـف، دوره بـه   عرصه ھای مـخـت
میدان آمدن گسـتـرده تـر طـبـقـه  
کارگـر، مـردم مـحـروم و بـجـان  
آمده و جوانان حق طـلـبـی اسـت  
که برای تـحـقـق خـواسـت ھـای  
خود راھی جز کشـیـده شـدن بـه  
مبارزه وسیع سیاسی در مـقـابـل  
ــخــواھــنــد   ــظــام اســالمــی ن کـل ن

حـــزب کـــمـــونـــیـــســـت  .  داشـــت 
ــان و   کــارگــری، کــارگــران، زن
جوانان و کلیه مردم را به متـحـد  
شدن حول خواست ھـای عـادالنـه  
و آزادیخواھانه خـود و گـردآمـدن  
به دور حزب انقالبی خود، حـزب  
ــرای   ــیــســت کــارگــری ب کــمــون
برپاداشتن انقالب برای رھائی از  
شر حکـومـت اسـالمـی و نـظـام  
نابرابر و غـیـر انسـانـی سـرمـایـه  

 . داری فرامیخواند 
 

حزب کمـونـیـسـت کـارگـری  
 ایران 

 ژوئن  ١٦ ،  ١٣٩٢   خرداد  ٢٦ 
 ٢٠١٣ 
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 3 ٢٦٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھمین كسانی كه امثال كاظم فـرج  
اللھی و مازیار گیالنی نـژاد کـه  
ـنـد، در   نمی توانند از آنھا دل بكـن
ـردگـی   ـنـد ب جھت سفت تر كردن ب
ـنـد و بـه   ـن كارگران تغییر مـی ك

 .اصطالح اصالح می شوند 
ــر   ــارزه ب ــب ــران در راه م كــارگ
ــیـه و ســرنـگــونـی جـمــھــوری   عـل
ـیـسـم   اسالمی، از ھمین سـنـدیـكـال
مرده ای كه دائم كـارگـران را بـه  

 .مسلخ برده است ھم می گذرند 
 

تئوری بافی ھای بھمن 
شفیق برای شركت در 

انتخابات جمھوری 
 اسالمی

 
ـیـق در نـوشـتـه ای   بھمن شـف
درباره انتخابات ریاست جـمـھـوری  
ـیـد   اسالمی كه می گوید بـه تـأی
دیگر رفقایش ھـم رسـیـده، كـلـی  
آسمان ریسمان كرده و تاریخ را بـه  

از نـظـر  : " گواه گرفته كه بگـویـد 
ـیـز   تئوریک حتی ایـن امـکـان ن
وجود دارد کـه زمـانـی سـیـاسـت  
ــظــام   ــن ن ــی ــی در ھــم ــت ــس کــمــونــی
ـیـز   ارتجاعی جمھوری اسالمـی ن
شرکت در یک مبارز  انتخابـاتـی  

ـقـطـه نـظـر  .  را ضروری سـازد  از ن
ــن   ــی ــی چــن ــســت ــاســت کــمــونــی سـی
شرکتی تنھا به مثاب  لـحـظـه ای  
از گذار به سوی درھم شـکـسـتـن  
ــحـظـه ای از   ـتـی، ل مـاشـیـن دول
ــد   ــوان ــمــاعــی مــی ت ــالب اجــت انــق

او كـل  ."  موضوعیت داشته بـاشـد 
ــه   ــه ب ــه اش را بــه حــمــل نــوشــت
كمونیستھا اختصاص داده كـه در  

ـنـد  ـن راه  .  این باره سكوت نـمـی ك
ـیـن اسـت  ـرای دور   : " حل او چـن ب

ـران،   ـقـاتـی در ای حاضر مبارز  طـب
ـبـال   ـیـسـتـی در ق سیاسـت کـمـون
تحوالت درون جمھـوری اسـالمـی  
ـتـخـابـات آن   ـبـال ان و بـویـژه در ق
ـنـاع نـمـی   چیزی جز سیاست امـت

ـنـاع ." " تواند باشد  از نـظـر او  "  امـت
ھمان منتظر ظھور مھدی موعود  

او دومـای روسـیـه  .  نشستن است 
ـراك و لـوپـن و  ١٩٠٥   و ژاك شـی

ــراســی آلــمــان و   ســوســیــال دمــك
ـره را وارد ایـن   بلشویـكـھـا و غـی
ـلـكـه از   ـنـد تـا ب معاملـه مـی ك

. انگشت نما شدن در امان بـمـانـد 
بھمن شفیق با لودگی ھمیشـگـی  
اش، عمـارت خـود را سـوار ایـن  
ــد كــه ایــراد   ــحــریــف مــی كــن ت
ــه انــتـخــابـات در   كـمـونــیـســتـھــا ب

فـرمـایشـی  " جمھوری اسالمی از  
ـیـك بـودن " ،  " بودن  ـردمـكـرات و  "  غـی

ـــودن "  ـب ــ و حـــزب  .  اســـت "  آزاد ن
ـرد   بلشویك را به شھادت مـی گـی

ــجــارب حــزب  : " كــه  ــه ت ــوجــه ب ت
ـرخـورد   بلشویک در زمینه نـحـو  ب
ــخــابــات دومــای تــزاری،   ــت بــه ان
امکان بیشتری فراھم مـی کـنـد  
ـیـسـتـی بـا   تا تفاوت برخورد کمون
ــج در چــپ   ــورد رای روش بــرخ

البته تجارب حـزب  .  آشکارتر شود 
ـقـ    ـنـھـا تـجـارب طـب بلـشـویـک ت
ـنـه   کارگر بین المللی در این زمـی

سوسیال دمکراسی آلـمـان  .  نیستند 
ـیـسـی   و ھمچنین سوسیالیسم انگل
و فرانسوی نیز سرشار از تـجـارب  

ـنـه انـد  و در ادامـه  ."  در این زمی
مدت کوتاھی بعـد،  : " می نویسد 

ـروزی  ١٩٠٦ یعنـی در سـال   ـی ، پ
ارتجاع تزاری توازن قوا را به زیان  
انقالب و به نفع ارتجـاع دگـرگـون  

درست بر مـتـن ھـمـیـن  .  کرده بود 
چرخش ارتجاعی، بلشویکھا ایـن  
ـتـخـابـات   بار سیاست شرکت در ان
ـیـز مـوفـق   را برگزیدند و حقیقتا ن
ـنـده   شدند تعداد قابل توجھی نـمـای

پـس از انـحـالل  .  به دوما بفرستند 
ـیـن و   ـپ ـی این دومـا تـوسـط اسـتـول
ـر   ـیـشـت حتی پس از پیشرویـھـای ب
ـنـی و در سـال   ـی ـپ ـی ارتجاع اسـتـول

ـلـشـویـکـھـا مـجـددا  ١٩٠٧  ـیـز ب  ن
ـتـخـابـات را   سیاست شرکت در ان
برگزیدند و باز ھـم مـوفـق شـدنـد  
تعدادی نماینده بـه دومـا گسـیـل  

ــد  ــن ــت  .  کــن ــاب ــحــور ث ــچــه م آن
سیاستھای متفاوت بلشویکھـا در  
این دوران را تشکیل مـی داد نـه  
ــگــاه   ــت درجــ  ارتــجــاعــی بــودن دس
دولت، بلکه امکاناتی بود که بـا  
شرکت یا عدم شرکت در مـبـارزه  
ـتـاریـای   ـرول ـیـار پ پارلمانی در اخـت
سوسیالیست قرار می گرفت و یا  

 ."از دسترس آن دور می شد 

به نظر من ھمچـنـانـكـه دفـاع  
ایشان از سـیـاسـت حـذف یـارانـه  

در راسـتـای  " ھای احمـدی نـژاد  
ــردن دولــت  لــزومــی بــه  "  مــدرن ك

و بـه شـھـادت  "  تئوریك "توجیھات  
ــخ   ــاری ــف وار ت ــحــری ــن ت گــرفــت
بلشویكھا نداشت، دفـاع ایشـان از  
ــت جــمــھـوری اســالمـی ھــم   ــی ـل ك

ــدارد  ــزومــی ن ــن ل ــی بــرای  .  چــن
ـقـالب  "  کسانـی کـه بـا تـاریـخ ان

اکتبر آشنائی داشته باشـنـد مـی  
ـیـن در  "  دانند  ـن كه بلشویـكـھـا و ل

تمام دوره حیاتشان یـك لـحـظـه از  
ـیـه حـكـومـت تـزار   ـر عـل مبارزه ب

ـلـت نـكـردنـد  یـك لـحـظـه بـه  .  غف
ــالب و   ـق ــارزه كــارگـران، بـه ان مـب
كمونیسم و مبارزه كارگـری لـجـن  

ــد  ــكــردن ــی ن ــان  .  پــراكــن امــا ھــم
ـقـالب  "  کسانـی کـه بـا تـاریـخ ان

ـنـد  " اکتبر آشنائی دارنـد مـی دان
 سال گذشتـه  ٥ بھمن شفیق حداقل  

ــھــای   ــاســت ــی مــدافــع پــیــگــیــر س
ـران بـوده اسـت  . تاچریستی در ای

شاید این را ھم بدانند كـه بـھـمـن  
شفیق به صراحت خواھـان شـركـت  
در انتخابات جـمـھـوری اسـالمـی  

می دانند كه یـك كـار  .  نشده بود 
ـیـق خـراب كـردن   دائمی بھمن شـف
فعالین و نھادھای كارگـری بـوده  

منتھا تا آنـجـا كـه بـه مـا  .  است 
ـفـس   ـر سـر ن كمونیستھا و بحـث ب
ـر   انتخابات در جمھوری اسالمی ب
ــق   ـی مـی گـردد، اگـر بـھـمـن شـف
توانست نشان دھد كـه حـتـی آدم  
مرتجع ضدكمونیستی مثل ایشـان  

ـیـق (  ھـم تـوانسـت از  )  بھـمـن شـف
صافی شـورای نـگـھـبـان عـبـور  
ـیـك دیـگـری را   ـت كند، ما ھم تاك
ـم   مورد بحث و بررسی قرار خواھـی

ــان بــرود  .  داد  ــان ایش ــا آن زم ت
 .تئوری بیاورد 

 
صف فراخوان دھندگان 
به شركت در انتخابات 

 جمھوری اسالمی
 

انتخابـات ریـاسـت جـمـھـوری  
اسالمی ایران در ایـن دوره صـف  

بورژوازی و مدافعین رنـگـارنـگ  
ــه یــك   جــمــھــوری اســالمــی را ب

این مـدافـعـیـن،  .  نتیجه رسانده بود 
كه الحق آژانس خبرپراكنـی دولـت  
ـیـس، سـردسـتـه آنـھـا بـود و   انگل
ــن   ــر یــك از ای ــر از ھ ــربــت مضــط
ـقـال   مدافعین به نظر می رسیـد، ت
می كرد و دست و پا می زد، از  

 و بخـصـوص از  ١٣٨٨ اعتراضات  
ــن   ــی ــكــه چــن وســعــت آن و ایــن
اعتراضاتی با چه سرعـتـی مـی  
ـرلشـان خـارج شـده   ـت ـن تواننـد از ك
ــه بــودنــد و حــاضــر   ــت ــرف درس گ
نبودند حتی انتخاباتی را كه ھمـه  
كاندیدھـا، كـانـدیـداھـای شـورای  
نگھـبـان و شـخـص خـامـنـه ای  
بودند و خامنه ای از قبـل خـاطـر  
ھمه را راحت كرده بود كه ھر یـك  
ـتـخـابـات، رأی بـه   رأی در این ان
ـم   نظام اسالمی ایشان است، تـحـری

اما ما گـاھـا تـعـجـب  .  ھم بكنند 
می كنیم كه چرا مثال كسی كـه  
حتی آزاد نیست كـانـدیـد شـود و  
چه بسا حتـی امـكـان رفـتـن بـه  
ایران ھـم از او سـلـب شـده، ایـن  
ــه شــركــت در   ــن مــردم را ب ــی چــن

؟ بھانـه  ! انتخابات ترغیب می كند 
ــا مــا   ــاد اســت، ام ھــایشــان زی
كارگران و مردم آزاده و مـخـالـف  
جمـھـوری اسـالمـی بـا مشـاھـده  
وضعیتی كه رژیم اسالمی بر سـر  
ــه درســت   جــامــعــه آورده اســت، ب
تعجب می كنیم كه كسـی از آن  

ـتـھـا اگـر بـی بـی  ! دفاع كند  مـن
ســی و حــزب تــوده و ســازمــان  
ــف مــلــی ـ   ــی ــریــت و كــل ط اكــث
اسالمی ھا خـواھـان سـرنـگـونـی  
جـمـھـوری اسـالمـی تـوسـط یـك  
اعتراض توده ای مثل اعتراضـات  

ــایــد مــا را  ٨٨ ســال   ــد، ب ــن  بــاش
اینھا ھم گـرچـه بـا  .  متعجب كند 

جمھوری اسـالمـی دعـوا دارنـد،  
منتھا دعوایشـان نـه دعـوایـی از  
ــوده   جـنـس دعـوای كـارگـران و ت
ـر   ھای فقیر با رژیم، بلكه دعـوا ب
سر اجازه شركت آنھا در چـپـاول و  

دعوائی كه ھـر  .  نحوه چپاول است 
ـرایـش فـراھـم   آن امـكـان آشـتـی ب

است و حاضرند كه بروند ساندیـس  
خور احمـدی نـژاد و مشـائـی و  
روحـانـی بشـونـد، تـا كـارگـران و  
ـیـشـروی   زحمتكشان یك گام ھم پ

 !نكنند 
واضح است كـه مـردمـی كـه  
ـرای   روزانه باید دنبال لقمه نانـی ب
ـنـد،   سیر كردن شكم كودكانش ھست
ــردن در مضــحــکــه   ــركــت ك از ش

" انتخـابـات " انتخاباتی مانند ھمین  
ــات خــودشــان را   ــب اخــیــر، مــحــاس

آژانـس  ( دارند؛ و بـی بـی سـی  
ـیـس  ) مھندسی افكار دولت انـگـل

كـار بـی  .  محاسبه خودش را دارد 
بی سی و سی ان ان و تـمـام آن  
جیره خوارانی كه زندگی خـود را  
ـیـونـی   ـل مدیون فقر و فـالكـت مـی
ـر وارونـه آن   ـفـسـی ـنـد، ت مردم ھست

كارشان این اسـت كـه  .  وقایع است 
ـر سـر   مبارزه مردم را یـك دعـوا ب
ـیـن   جانشینی احـمـدی نـژاد در ب
چند قاتلی تفسیر كنند كـه مـورد  
ــه ای و شــورای   ــن ــد خــام ــی تــأی

ـیـای  .  نـگـھـبـان بـودنـد  ایـن آن دن
ـروزه   ــه ای اســـت كـــه امــ وارون
خوشبخـتـانـه از ھـر طـرف و ھـر  
گوشه و كناری به چالش كشـیـده  
شــده و بســاط دروغــگــوئــی بــه  
صورتی خیلی جدی در مـخـاطـره  

 . قرار گرفته است 
ـرای   در كنار مبـارزه روزمـره ب
سرنگونی جـمـھـوری اسـالمـی و  
ـران، یـك   رژیم ھار سـرمـایـه در ای
ركن از مـبـارزه مـا بـایـد افشـاء  
دائمی و ھر روزه ھمین نـوكـران و  
جیره خواران رنگارنگ سرمایه از  
قبیل بی بـی سـی و احـزاب بـه  
ـم   اصطالح اپوزیسیون طـرفـدار رژی
اسالمی مثل حزب توده و اكثریت  

 . و شخصیتھای آنھا باشد 
 ٢٠١٣  ژوئن  ١٧ 

کارگر کمونیست 
 بخوانیدرا 

 سندیكالیسم ایرانی به دنبال حسن روحانی
 ریاست جمھوری اسالمی " انتخابات " یادداشتھایی به بھانه  

 ١  از صفحه   
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بـه اجـرا در  "  ھدفمندی یارانه ھا " 
ـیـن آمـدن  .  آمده است  گرانی و پای

قدرت خرید كـارگـران و نـاتـوانـی  
مفرط كارگران در تامین مـعـاش،  
ـیـجـه اعـمـال ایـن سـیـاسـت   در نت

ــه دو  .  اســت  ــك ب ــزدی ــر ن خــط فــق
میلیون تومان و میزان دستـمـزدھـا  
ـیـون تـومـان بـا   ـل ـم مـی ـی كمتر از ن
ــه ھــای ســرســام آور ســبــد   ھــزیــن
معیشت خانواده ھـای كـارگـری،  
ـقـدی   با مبالغ ناچیز پـول ھـای ن

نتیجه اوضاع نابسامـان  "  یارانه ھا " 
ـقـه   اقتصادی كنونی است كـه طـب
ـیـونـی   ـل كارگر و توده عظیم و مـی

. زحمتكشان در آن قرار گرفته انـد 
ـیـن  "  تقدیر " پیام   ـیـس صـنـدوق ب ری

و چـاره  .  المللی پول ھمـیـن اسـت 
ـیـونـی   كارگران و خانواده ھای میل
آنھا ھم ادامه اعتراض و مبارزه و  
سد كردن حـمـالت وحشـیـانـه ای  
است كه اینھا ھر روز به معیـشـت  
ــال   ــم ــارگــران، اع ــدگــی ك و زن

ـیـن  .  میكنند  نامه رییس صندوق ب
 :   المللی پول ضمیمه است 

رئیس صندوق بین المللی پـول  
در نـامـه ای خـطـاب بـه جـعـفــر  
مجرد مدیر اجرایی کشورمـان در  
این صندوق، از اقـدام جـمـھـوری  
ـران در اجـرایـی کـردن   اسالمی ای

ـر  "  ھدفمندی یارانه ھا " طرح   ـقـدی ت
و از این اقدام به عنـوان الـگـویـی  
ـر   ـرداری سـای مناسب برای بـھـره ب
کشورھا مخصـوصـا  کشـورھـای  

نفت خیز منطقه خـاورمـیـانـه یـاد  
 .کرده است 

به گزارش خبـرگـزاری مـھـر،  
ـر   ـرگـزاری جـلـسـه اخـی متعاقب ب
ــانــک   ــات عـامــل ب اعضـای ھـی
جھانی و صندوق بین المللـی پـول  

خـاورمـیـانـه و شـمـال  " در منطقه  
ـیـن   (MENA)" آفریقا  با کـریسـت

الگارد، رئیس صندوق بین المللـی  
پول، که در حاشیه اجـالس بـھـاره  

 در  ٢٠١٣ بانک جھانی در آوریل  
ـرعـامـل   واشنگتن برگزار شد، مدی

ـر و تشـکـر   ـقـدی صندوق مـراتـب ت
خــود را از اجــرای شــدن طــرح  
ھدفمندی یارانه ھا در کشورمـان  

 .ابراز داشت 
الگارد طراحی و سیاسـتـھـای  
اجرایی، برنامه ھا و نحـوه اجـرای  
ـران   ھدفمند سازی یارانه ھا در ای
را به عـنـوان الـگـویـی مـنـاسـب  
برای کشورھای جـھـان بـه ویـژه  
ــه   ـفـت خــیـز مـنـطـق کشـورھـای ن
ـرشـمـرده   خاورمیانه و شمال آفریقا ب

 .است 
رئیس صندوق بین المللی پـول  
در پایان ابراز امـیـدواری کـرد تـا  
ــن   ــد ضــم ــوان ــدوق بــت ــن صــن ای
ھمکاری با مسئوالن اجـرای ایـن  
ـیـات   طرح در کشورمان، از تـجـرب

دست آمـده از اجـرای فـاز اول    به 
این طرح و اقدامات آتی فازھـای  

ـبـع ».  بعدی آن استفاده کـنـد  : مـن
 «خبرنامه گویا 
ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ــات دوره یــازدھــم   ــخــاب ــت در ان
ـران بـاالخـره   رییـس جـمـھـور در ای
حسن روحانـی از صـنـدوق ھـای  

آنچه عیـان اسـت  .  رای بیرون آمد 
و ھمگان بچشم خود دیـدنـد، ایـن  
مضحكه انتخاباتی با عدم شركـت  
میلیونی مردم و بـویـژه كـارگـران  

حسن روحانی مقام بـا  . برگزار شد 
سابقه نظامی ـ امنیتـی و یـكـی  

از آخوندھای نزدیك به خامنه ای  
خـامـنـه ای  .  و رفسنجانی اسـت 

حماسـه  "  را سال  ٩٢ جنایتكار سال  
ـــاســـی  ـرد "  ســی ـــامـــگـــذاری كــ . ن

رفســنــجــانــی ایــن مضــحــكــه را  
خوانـد و  "  دمكراسی خدشه ناپذیر " 

حسن روحانی و بی بی سی ایـن  
ـرا  "  ھـمـیـشـه بـخـدمـت " مدیای   آن

ـر  "  ــ ــی ب ــگــرای ــل ــی عــق چــیــرگ
ــگــرایــی  ــد و  "  آرمـان ــعــریــف كــردن ت

ــا و   ــورژوازی در اروپ ــای ب ــدی مـی
ـریشـان   آلمان ھمراه اصالح طلبـان پ

. خـوانـدنـد "  امید بخـش " حال آن را  
ــی   ــدان ــوھــا عــمــر چــن ــاری ایـن ســن

ـرو  .  نخواھد داشت  و البتـه در گـی
ــه   ــك ــن مضــح دار بــرگــزاری ای
ــلـی پـول ھــم   ـل ــم ــدوق بــیـن ال صـن

ــه از   ــان ــاضــت كشــی " آگــاھ " ری
ــتــصــادی دولــت و جــمــھــوری   اق

ـر " اسالمـی   ـقـدی كـرد تـا شـایـد  "  ت
بتواند در پازل این بازی ھا جایـی  
پیدا كند و بر اعمال خشونتبارترین  
ـر و   ـتـصـادی و فـق فشارھـای اق
ــی سـابــقـه ای كـه بــر   فـالكـت ب
ـر از خـانـواده ھـای   ـف میلیـونـھـا ن
كارگری  اعمال كرده اند، سـنـگـر  

ـر  . محكمتری را فتح كند  بـازی ب
ـیـای   روی زندگی كارگران در دن
سیاست بـورژواھـا بـه ایـن شـكـل  

ـرود  ایـن ھـا سـیـاسـت  .   پیش مـی
ھای نظام حاكم ھـمـراه مـیـدیـای  
نوكر است كه با این شعبـده بـازی  
ـتـكـاران   ھا میخواھند به عمر جنای

وضعـیـت  .   نظام جمھوری بیفزایند 
اقتصادی و اجتماعی در ایران رو  
ـر   به وخامت می رود و تاثیر آن ب
شـرایـط زنـدگــی مـردم بـالفصــل  

بیکاری رو به رشـد اسـت،  .  است 
ــی سـابــقـه ای   ــه سـطــح ب تـورم ب
ـرای   ـر مـردم ب رسیده است و بیشـت
ــه   ــل ــدگــی، چــنــد شــغ گــذران زن
ـرای   ـرا مـزد حـداقـل ب ھستنـد زی
ـیـسـت  . خنثی کردن تورم کافی ن

ـروتـمـنـدان و   شکاف بین درآمـد ث
ـرش اسـت  ـرا رو بـه گسـت در  .  فق

چنین وضعیتی، کارگران از حـق  
ــوردار   ــی آزاد بــرخ ــان دھ ــازم س

ـنـد  ـیـن كـارگـری در  .  نیسـت فـعـال
ــریــن فشــارھــای   ــشــت ــی ــرض ب مــع

ـرار دارنـد  ـیـان و  .  امنیتی ق حـق ب
ــا و رســانـه ھــا   حضـور در مـیـدی
بشكل مطلق از آنـھـا سـلـب شـده  

ـران  .  است  ھفت میلیون كودك در ای
ـیـكـاری  .  از تحصیل مـحـرومـنـد  ب

ــی   ــمـای اصـل ــونـی بـه سـی ـی ــل مـی
. شھروندان جامعه تبدیل شده است 

ھر جا و ھر نقطه ای از شھرھـای  
كوچك و بزرگ را نگاه كنیـد در  
ــكــاری و تــرس از   آن مــوج بــی
. بیكارسازی بخوبی نمـایـان اسـت 

فحشا و اعتیاد و دزدی ھم بیـداد  
روزانه از زنـدانـھـا و در  .   میكند 

كارخانه ھا و مراكـز كـار صـدای  
ـرای تـحـقـق   كارگران در دفاع و ب
. مطالباتشان بلند و بلندتر میـشـود 

ــش كــارگــری   حـق خــواھــی جـنــب
ـر فضـای   بیشتر از ھر دوره ای ب
ــمـاعــی جــامـعــه   ــاسـی ــ اجـت سـی

 .  گسترده شده است 
ـر   ـی صورت مساله كارگران تغی
در زندگی و مـعـیـشـت، دفـاع از  
كرامت و حرمت و آزادی تشـكـل  

ـتـظـاراز کـارگـران،  .  و بیان است  ان
فعالین و سخنگویان کارگری در  

ـیـسـت  ایـن  .  جامعه قـابـل حـذف ن
ـبـش   ـیـجـه مـوقـعـیـت جـن ـت توقع ن
. کارگری و یک پیشروی اسـت 

ـرای کســـب ایـــن   ـران بــ کـــارگــ
ـنـه ھـای گـزاف و   موقعیت ھـزی

ــی داده انـد  ـن ــگــی ــت  .  سـن ــعــی مـوق
ـراض   کنونی کارگران حاصل اعـت
پیگیر و رادیکال بخشھای وسـیـع  
ـیـدی و   کارگران در مـراکـز تـول

در چـنـد سـال  .  کارخانه ھا است 
ــن   ــالــی ــع ــه رھــبــران و ف گــذشــت
ـبـات اسـاسـی و   کارگری، مـطـال
ــراض   ــم اعــت ــه پــرچ ــی را ب انســان

ــل کــرده انـد  ــن  .  جـامــعــه تــبـدی ای
. مطالبات را نمایندگی کـرده انـد 

به ھمین دلیل بخشھای وسـیـع از  
ــرایــط   فــعــالــیــن کــارگــری در ش
ــونـی مـورد خـطــاب جــامـعــه   کـن

ــد  ــن ــظــارات را آیــا  .  ھســت ــن انــت ای
ــد جــواب دھــنــد  ــن ــوان ــت کــدام  !  مــی

شاخص و اولویتھا در راس کار و  
 .     فعالیت آنھا قرار میگیرد 

. 
 

در تجمعات 
 ژوئن ٢٠

برای آزادی 
زندانیان 
سیاسی 

 شرکت کنید

 تقدیر فقر
 نامه صندوق بین المللی پول به رژیم اسالمی 

 ١  از صفحه   
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 ١١١ اطالعیه شماره  
نامه بھنام ابراھیم زاده 

کارگر زندانی  به 
فرزندش نیما و تبریک 

 تولدش
 

ھـای    بھنام ابراھیم زاده از چھره 
سرشناس کارگری و فـعـال دفـاع  

ــامــه  ــوق کــودک ن ــق ای از    از ح
زندان به فرزندش نیما نوشته و در  

ـروز تـولـدش را  ٢٥ آن    خـرداد سـال
ــه اســت  ــت ـبــریــک گــف ــان  .  ت جــانــی

ــدان   ــه زن ــام را ب ــھــن اســالمــی ب
بازگرداندند در حالیکـه فـرزنـد او  
ـیـمـاری سـرطـان در   ـیـل ب نیما بدل

بـازگـردانـدن  .  بستر بیـمـاری اسـت 
بھنام به زندان، شـکـنـجـه آشـکـار  
ـیـده حـاجـی   او، نیما و ھمسرش زب

 . زاده است 
  بـخـاطـر  ٨٩ بھنام در خرداد  

مبارزاتش در دفاع از کـارگـران و  

  ٥ حقوق کودک دستگیر شده و  
 . سال حکم زندان دارد 

ـم زاده بـایـد فـورا   بھنام ابراھـی
ـیـمـارش   آزاد شود و کنار فرزنـد ب

ــن روز جــھــانــی  ٢٠ .  بــاشــد   ژوئ
ـیـان سـیـاسـی و   حمایـت از زنـدان
کارگران زندانی یکی از عـکـس  
ــریــم،   ــگــی ــدســت مــی ھــایــی کــه ب
ـم زاده اسـت  ـراھـی . عکس بھنام اب

بھنام و ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیـان سـیـاسـی بـایـد فـورا از  

نـامـه بـھـنـام بـه  .  زندان آزاد شـود 
 .فرزندش ضمیمه است 

ــن  ١٦ ،  ٩٢  خــرداد  ٢٦   ژوئ
 ٢٠١٣ 
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 : ضمیمه 
 

ـنـد بـھـنـام   نامه زنـدانـی در ب
ـروز   ابراھیم زاده به مـنـاسـبـت سـال
ـم   ـراھـی ـیـمـا اب تولد تنھا فرزندش ن

 !زاده 
 

ـرایـت   اکنون که این نامه را ب
ـر   می نویسم بھار از ھـمـه سـو ب
من تاخـتـه اسـت رودخـانـه ھـا و  
دریاچه ھا پر آب شده اند طبیعـت  
ـیـعـی خـود   دوباره بـه شـکـل طـب

 .بازگشته است 
نیمای عزیزم ، فـرزنـد دوسـت  

ــی ام   ــروز  ٢٥ داشــتــن  خــرداد ســال
ـریـک   ـب تولدت را با تمام وجودم ت

افسوس که ھـنـوز در  . می گویم 
زندان و حبس و اطـرافـمـان دیـواره  
ھای سر به فلک کشیده بتـونـی  
اوین محـاصـره مـان کـرده انـد و  

پســر  !  دورم از تـو و بـا تـو بـودن 
نازنینم گفتنی ھا بسـیـار اسـت و  
ـرایـت بـا   ـر، ب ـیـشـت نا گفتنی ھا ب
ـیـز بـا   عشق می نویسم پس تـو ن

ھر زمان که دوسـت  .  عشق بخوان 
داشتی بخوان، من نگاھم به آینـده  
ای روشن است تا شاید روزی بـا  
دیده ای بینا تر از امـروز بـاز ھـم  

ـرای تـو  .  بنویسم  امروز از تـو و ب
ــن ھــم روزی   ــوشــتــم چــون م ن
پسرکی نوجوان و کوچـک بـودم  
در کنار پدر و مـادری مـھـربـان،  
ـیـمـای عـزیـز در ایـن   اما امروز ن
شرایط سخت محروم شـده ای از  

آغوش گرم و پر مـھـر و مـحـبـت  
 .پدری 

ــز   ــمــای عــزی ــی  خــرداد  ٢٥  ن
ــگــر   ــار دی ــدت را ب ــول ســالــروز ت
تبریک می گویم تولد تـو تـولـد  

 ...امید و آرزو 
 !نیما جان تولدت مبارک 

پدر در بند، بھنام ابراھیم زاده،  
 زندان اوین 

 
 

شھناز سگوند ھمسر 
علی نجاتی از رھبران 

کارگری در نیشکر 
 ھفت تپه

 به دادگاه احضار شد
بنا بر گزارش مندرج شـده در  

ــحــاد   ــت ات ــه آزاد  ( ســای ــحــادی ات
ـران  شـھـنـار سـگـونـد  )  کارگران ای

ـران   ھمسر عـلـی نـجـاتـی از رھـب
محبوب و شناخته شده کـارگـری  
ـپـه   در سندیکای کارگران ھفـت ت

 دادگاه تجـدیـد  ١٣ از سوی شعبه  
نظر  جمھوری اسالمی در اسـتـان  

  ٢٨ خوزستان احضار شـد تـا روز  
خرداد جـھـت مـحـاکـمـه در ایـن  

 .دادگاه حاضر شود 
ـیـسـت کـه شـھـنـاز   این درحال

 بـه  ٩١  آذر  ٢٥ سگوند در تاریخ  
اتھام  تبلیغ بر علیه نظام از طریـق  
ـم از عـلـی   ـل ـی گرفتن عکس و ف
ـقـال از زنـدان بـه   ـت نجاتی حین ان
پزشکی قانونی در دادگاه انقـالب  
شھرستان شوش، مورد مـحـاکـمـه  

ـرائـت وی  .  قرار گرفته  و حـکـم ب
امـا  ایـن حـکـم  .  صادر شده بود 

ـم اسـالمـی   توسط دادستـانـی رژی
ـرار گـرفـت  ـراض ق از  .  مورد اعـت

ھمین روست که اکنون او دوبـاره  
به دادگاه تجدید نـظـر جـمـھـوری  
ــان   ــت اســالمــی در اســتــان خــوزس

 .احضار شده است 
این چندمـیـن بـار اسـت کـه  
شھناز سگوند بـه ایـن جـرم و در  
واقع حمایت از مبارزات ھمـسـرش  
ـرار   علی نجاتی مورد محاکمـه ق

ـرد  ــش  .  مـیـگـی ـق ـم اسـالمـی ن رژی
ھـای کـارگـری    ھمسران و خانواده 

را در دفاع از کارگران زنـدانـی و  
ـیـان   رساندن صدای اعتـراض زنـدان
سیاسی بـه جـامـعـه و بـه سـطـح  
جھانی را به روشـنـی مـیـدانـد و  

فشار بر شھنـاز  .  تجربه کرده است 
ھـای    سگوند، عقب راندن خـانـواده 

کارگران در حمایـت از کـارگـران  
.  زندانی و زندانیان سیـاسـی اسـت 

ھا و فشـار بـه    در برابر این احضار 
ــد   ــدانـی بـای خـانـواده کـارگــران زن

دو ھـزار و  .  وسیعا اعتراض کنیم 
ـپـه   پانصد کارگر نیشکـر ھـفـت ت
ـران   نقش مھمی در حمایت از رھـب
خود و حمایت از شھنـاز سـگـونـد  

ــد  ــن احضــار .  دارن ــد ای ــای ــا و    ب ھ
 .ھا فورا متوقف شود   فشار 

ـرداد  ٢٧   ژوئـــن  ١٧ ،  ٩٢ خــ
 ٢٠١٣ 

ـــــــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــــــھ ش
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 6  ١٣٩٢ خرداد ٢٨  کارگر کمونيست

کارگران بمیدان : ترکیه
 آمدند

در پی تظاھرات سراری اعضای سندیکاھـای  :  یورو نیوز 
ـا   کارگری در ترکیه، باری دیگر پلیس ضد شورش ھـمـراه ب

 .خودروھای آبپاش در مراکز شھرھای بزرگ مستقر شد 
ـیـه دولـت   ـنـدگـان عـل رسانه ھای ترکیه شمار تظـاھـرکـن

ـالـغ بـر    ھـزار تـن  ٨٠٠ اسالمگرای رجب طیب اردوغان را ب
 .عنوان می کنند 

: محمت اوزالپ، عضو اتحادیه سندیکا ھـا مـی گـویـد 

ـاشـد؛  » ما خواھان کشوری ھستیم که بیشتر دموکراتیک ب
ـنـد  ـازگـو کـن ـایـدشـان را ب . جایی که مردم بتوانند آزادانه عق

 «.دولت نباید فشاری بر ما وارد کند 
ـنـوع   دولت ترکیه برپایی ھرگونه تجمع و تظاھرات را مـم
ـز در روزھـای   ـی اعالم کرده و میدان تقسیم و پارک گزی ن

 .گذشته از آثار به جا مانده از معترضان پاکسازی شده است 
ـبـول درخصـوص اعـتـراض ھـای   یکی از شھروندان استان

ـیـش  »:  صورت گرفته در پارک گزی این شھر می گوید  ب
از ھر چیز دیگری، پارک گزی برای مردم به یک تصویر  

این تصویر آزادی و مقاومت را تـداعـی مـی  .  بدل شده است 
 «.بنابراین بستن این مکان دردی را دوا نمی کند . کند 

ـاط  ٤٤١ پلیس ترکیه تنھا در روز یکشنبه   ـب  تن را در ارت
ـا  ٥٦ با درگیری ھای استانبول و    تن دیگر را نیز در رابطـه ب

 .ناآرامی ھای آنکارا بازداشت کرده است 
اعتراض ھای مردمی در ترکیه به ھجدھمین روز رسیـده  
و عالوه بر پنج ھزار مجروح تاکنون دست کم چـھـار کشـتـه  

 .برجا نھاده است 
 

وزیر کشور ترکیه کارکنان و کارگران 
 اعتصابی را تھدید کرد

ـبـه اعـالم کـرد اعـتـصـاب   وزیر کشور ترکیه روز دوشـن
امروز اتحادیه ھای کارگری و کارکنان دولت در اعـتـراض  
ـانـونـی   ـتـی غـیـر ق به خشونت پلیس علیه معترضان ضد دول
ـاوان آن را مـی   است و شرکت کنندگان در این اعتصابـھـا ت

 .پردازند 

به گزارش ایرنا، معمر گـولـر وزیـر کشـور تـرکـیـه ایـن  
: مطلب را در گفت و گو با خبرنگاران عنوان کرد و افـزود  

قرار نیست که دولت ھر روز که سندیکاھا خواھان بـرگـزاری  
ـان   تظاھرات در میادین بزرگ شھرھای کشـور شـونـد بـه آن

 . اجازه دھد 
اعتصاب روز دوشنبه اتحادیه ھای کارگـری  :  وی گفت 

ـیـس   ـل و سندیکای کارکنان دولت در اعتراض بـه خشـونـت پ
 . علیه معترضان ضد دولتی غیرقانونی است 

ـا  ١١ اتحادیه ھای    ھـزار  ٨٠٠  سندیـکـای کـارگـری ب
ـتـرضـان امـروز   عضو اعالم کرده اند که در حـمـایـت از مـع

 اعتصاب می کنند  
در حالیکه شب گذشته دھھا شھر ترکیه شاھد تنشـھـای  
ـتـرضـان بـود ، سـنـدیـکـاھـای   ـیـس و مـع ـل میان ماموران پ

ـفـدراسـیـون حـقـوق   ـتـی و    کارگری، کن بـگـیـران بـخـش دول
ـزشـکـان    اتحادیه  ـپ ھای پزشکان، مھندسـان، مـعـمـاران و دنـدان

ترکیه امروز اعضا و ھواداران خود را به اعتـصـاب سـراسـری  
 . دعوت کردند 
ھای صنفی اصـلـی تـرکـیـه اعـالم کـردنـد، در    اتحادیه 

ـنـدگـان   راستای محکوم کردن خشونت پلیس علیه تظـاھـرکـن
در سـراسـر  )  دوشنبـه ( وزیر این کشور از امروز    مخالف نخست 

 . کنند   ترکیه اعتصاب می 
 

 دستگیری ھای گسترده
ـبـه    -پلیس ترکیه از صبح امروز   ـات    -دوشـن ـی ـل در عـم

ـتـرضـان  ٤٥٥ ھمزمان در استانبول، ازمیر و آنکارا    تـن از مـع
 .ضد دولتی را دستگیر کرد 

پایگاه خبری حـریـت در گـزارشـی تـحـت عـنـوان رونـد  
خطرناک نوشت، پلیس استانبول در پی شناسایی شمـاری از  
معترضان ضد دولتی که یکشنبه شب قصد ورود بـه مـیـدان  
ـان   تقسیم را داشتند، امروز عملیاتی را بـرای دسـتـگـیـری آن

 . آغاز کرد 
بر پایه این گزارش ھمزمان با این عملیات در شـھـرھـای  
ـان آغـاز شـد و   ـف آنکار و ازمیر نیز عملیات دستگیری مخـال

 . ھمچنان ادامه دارد 
ـتـن دو   حریت با اشاره به اینکه روند رودر رو قـرار گـرف
قطب مخالف و موافق در جامعه ترکیه روند خطرناکی اسـت  

پس از حمله خشونت بار شنبه شب گذشته پلیس بـه  :  ، افزود 
پارک گزی استانبول دامنه تظاھرات از شھرھـای آنـکـارا و  
ـیـصـریـه و   ازمیر به شھرھای بولو ، ازمـیـت ، تـرابـوزان ، ق
ـز شـعـارھـای   ـی زنگولداگ نیر کشیده شد و در این شھرھـا ن
ـا   ـف دولت استعفا و ھمه جا میدان تقسیم است و اردوغان اسـتـع

 . به گوش رسید 
ھزاران نفر از معترضان به سیاست ھای دولت ترکیه کـه  
ـا   ـقـسـیـم شـونـد ب ـنـد وارد مـیـدان ت یکشنبه شب قصد داشـت
ـان   نیروھای پلیس ضد شورش درگیر شدند که شمـاری از آن

 . زخمی شدند 
ـیـس تـرکـیـه و   از سوی دیگر، درگیری بین نیروھای پل
ـا ،   معترضان به سیاست ھای دولت آنکارا در شـھـرھـای آدان
آنکارا ، ازمیر و چـنـدیـن شـھـر کـوچـک تـرکـیـه، دیشـب  

 . ھمچنان ادامه داشت 
ـیـس ضـد شـورش تـرکـیـه و   ـل درگیری بین نیروھـای پ
مخالفان دولت این کشور در حـالـی ادامـه دارد کـه دیـروز  
حزب حاکم عدالت و تـوسـعـه در حـمـایـت از رجـب طـیـب  
اردوغان نخست وزیر ترکیه راه پیمایی گسـتـرده ای بـرگـزار  

 .کرد 
 

 كارگران
 

پیام ھمبستگی تشکل ھای کارگری با 
 کارگران وزحمتکشان ترکیه

ده روز  !  خواھران وبرادران زحمتکش ترکیـه ای :  خرداد ٢٠ 
ـیـم   از اعتراضات شما در شھرھای کشورتان نسـبـت بـه تصـم
ـازداشـت وسـرکـوب روبـرو شـده   غیرمعقول دولت اردوغان با ب

ـتـدایـی انسـانـی وکـارگـری  . است  با توجه به نقض حـقـوق اب
ــه روی مــردم   ــان در آتــش گشــودن ب ــت اردوغ ــوســط دول ت
ـان ،مـا کـارگـران ایـرانـی نـه   غیـرمسـلـح وتـظـاھـرات آرامـت
ـتـه   ـیـم گـرف تنھاخواستار عقب نشینی دولت اردوغان از تصـم
شده درمورد میدان تقسیم ھستیم،بلکه مجازات کلیه افـرادی  
ـز   که دستورآتش وضرب وجرح وکشتن معترضان را داده اند نی

ـتـرضـیـن را  .  خواھانیم  ھمه دولـت ھـای سـرمـایـه داری،مـع
افرادی آشوبگرمی خوانند واین در مورد دولت ضدکـارگـری  

ـات رسـیـد  ـب ــز بـه اث ـی ــسـتـگــی  .  اردوغـان ن ـب مــا ضـمـن ھـم
ـبـران   ـازداشـت اعضـا ورھ باشما،خواستارعذرخواھـی دولـت ازب

واتـحـادیـه   KESKاتحادیه کارکنان بخش عمومی ترکـیـه  
ـانـه  ٢٠١٣ فـوریـه  ١٩ در    EGITIM SENمعلمان   بـه بـھ

قوانین ضدتروریستی وھمچنین معترضین کنونی که بـخـش  
ـتـکـشـان راشـامـل مـی   بزرگ بازداشتی ھا راکارگران وزحم
ـیـم  . شود،شده وخواھان آزادی کلیه بازداشتی ھای اخـیـرھسـت

ـام   ـی بگذار ھمکاری،تبادل نظر واتخاذ مواضع مشترک مـا پ
گسترده تـر  .  امیدی باشد برای جنبش کارگری ترکیه وایران 

 بادھمبستگی کارگری بین سندیکاھای ایران وترکیه 
ـازگشـایـی   سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ھیـات ب

 سندیکای کارگران نقاش وتزیینات 
 

از خواست برحق کارگران خبازی ھای 
 سنندج حمایت کنیم

! مـردم آزادیـخـواه و عـدالـت طـلـب !  کـارگـران :  خرداد ١٧ 
ھمانگونه که پیش بینی می شد سال جدید بـرای کـارگـران  
ـاورده   ـی چیزی جز گرانی ، تورم ، سختی و مشقت به ھمراه ن

 درصـد اعـالم  ٣١ اگرچه بانک مرکـزی نـرخ تـورم را . است 
ـا   کرده است که بسیار پایین تر از نـرخ واقـعـی تـورم مـی ب

ـانـون کـار کـه  ٤١ شداما شورایعالی کار بـرخـالف مـاده    ق
صراحتا مبنای افزایش دستمزد را نـرخ تـورم اعـالم شـده از  

درصـد را بـرای  ٢٥ طرف بانک مرکزی قرارداده اسـت،نـرخ  
ـز  . افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفت  نکته تاسف بـرانـگـی

ـاری از   ـز در بسـی ـی ـزایـش دسـتـمـزدانـدک ن اینکه ھمیـن اف
کارخانه ھا و کارگاھھا به بھانه ھای مختلف اعـمـال نـمـی  

ـنـدج از زمـره ایـن  . شود  کارگران زحمتکش خبازی ھای سـن
کارگران می باشندکه ھنوز بعد از گذشتن دو مـاه از سـال  

ـیـری نـکـرده اسـت  ـی گـویـی  . جدید دستمزدھایشـان ھـیـچ تـغ
کارگران خباز که نان مورد نیازمردم را تھیه می کننـد،خـود  
نباید نان بخورند و درخواستشان برای افزایش دستمزد  منـوط  

ـازی  . به افزایش قیمت نان می شود  اما کارگران شـریـف خـب
ھا که خود بخشی از ھمان مردم محروم و تنگدست جـامـعـه  
ـانـه ای   به شمار می آیند به خوبی می دانندکه این تنھا بـھ
ـیـل   برای ثابت نگه داشتن دستمزدھایشان است  و به ھمین دل
آگاھانه در مقابل این مسئله ایستادگی می کنند و  مـخـا  
ـنـی   ـار سـنـگـی لفت خود را با ھرگونه افزایش قیمت نان که ب
برگرده مردم خواھد بود اعالم کرده ، تالش دارند تا با تکـیـه  
برنیروی خود از روش اصولی و مناسبی برای رسیدن به ایـن  
ـبـه   خواسته به حق خود استفاده کنند و دراین راستا روز دوشـن

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 

 



 7 ٢٦٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 خرداد ماه را اعالم اعتصاب نـمـوده وبـرای آنـکـه بـرای  ١٣ 
ـیـش بـه   مردم ھیچ مشکلی پیش نیاید این موضـوع را از پ

ـان کـه  .  اطالع عموم رسانده اند  کارگران در مقابل کارفـرمـای
ـات مـالـی بـرخـوردارنـد   از ھمه نوع حمایت دولتـی و امـکـان
ـیـروی جـمـعـی   ابزاری جز اعتصاب ندارند و تنھا با تکیه بـرن
ـنـد بـود گـام بـه گـام بـه   ـادرخـواھ خود وھم طبقه ای ھا ق

ـنـگـی  .  خواسته ھای به حق خود دست یابند  ـتـه ھـمـاھ ـی کـم
برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری ضمن حمـایـت از  
ـتـکـش   ـنـدج از ھـمـه مـردم زحـم اعتصاب کارگران خباز سن
تقاضا دارد به ھرصورتی که ممکن اسـت از ایـن کـارگـران  

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  .  شریف حمایت کنند  کمیته ھماھ
 ایجاد تشکل ھای کارگری 

 قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم 
 خروس را

چند سالی میشود مسئولین ھم زبان بـه  : پروین محمدی 
گالیه باز کرده اند و از مسایلی سخن به میان میاورنـد کـه  

ـنـد  از  .  گویی ھم درد ما کارگران و مردم این جـامـعـه ھسـت
اختالس ھای میلیاردی  و رانت خواریھا و خودمانی سـازی  
ـاتـی دیـگـری   ھا که بگذریم  قضیه تغذیه سالم مسئله  حـی
ـان کسـانـی   است که این روزھا در باره  برنـج وارداتـی از زب

ـتـدا  .  عنوان میشود که گردانندگان این جامعه ھستند  اینان اب
کار را در این جامعه به جائی رساندند که میلیونھـا خـانـواده  
کارگری دیگر نتواستند از برنج سالم استفاده کنند و بنـاچـار  

و اما حال ھمیـن ھـا  .  به خرید برنج ارزان وارداتی روی آوردند 
ـام   از نمایندگان مجلس اش تا مسئولین وزارت بھداشت در مق
ـاورنـد کـه ایـن بـرنـج   ناجیانی ظاھر شده اند که فریاد بر مـی
ـا بـه کـودکـان   مسموم است ،آلوده است، سرطان زا است و ی

کجای حرفتان را باور کنیـم وای و فـغـان  ...  ندھید و غیره 
ـان   شما در مورد مسموم بودن برنج وارداتی یا رقـم زدن آنـچـن
شرایطی که ما کارگران را به خرید ایـن نـوع کـاالھـا سـوق  

اعتراض میکنیم و میگوییم شما راه حـل چـگـونـه  .  داده اید 
زندگی کردن با این شرایطی را که بوجود آورده اید نشـانـمـان  

ـیـد،  .  سخنی نمی گویید .  دھید  ـزن یعنی حرفی نداریـد کـه ب
ـایـد شـرایـط را   ـیـد ب ـاسـخ دھ چون مسئول ھستیـد و اگـر پ

ـیـسـت  از آن طـرف  .  دگرگون کنید که این نیز کـار شـمـا ن
اعالم میکنید چای آلوده وارد کشور شده است، آرد آلـوده و  
ـزشـکـی   نامرغوب توزیع شده است، گوشت مردار و از نظـر پ
ـاده   ـف ـاس و سـوسـیـس اسـت ـب قابل معدوم شدن در صنعت کـال
میکنند و اکنون برنج مسموم  و سرطان زا به فروش میـرسـد  
ـیـد   و شما چه دلسوزانه ھشدار میدھید نخورید، مصرف نـکـن

امـا  .  که میمیرید و وجدانتان آسوده میشود که ھشـدار دادیـد 
انگار فراموش کرده اید که این تاجران بزرگ و قدرتمند ی  
ـاردی را دارنـد یـکـی از خـود   ـی ـل که توان گردش مالی می

امروز این صنعت و فردا صنعت دیـگـر را  .   ھمین شماھاست 
ـانـی کـردن  .  لو میدھید  ـان حـاضـر بـه قـرب برای سود بیشترت

ھر صنعتی را نگاه میکنیـم بـه ایـن  .  اکثریت جامعه ھستید 
ـزی کـه   ـنـھـا چـی موضوع به راحتی میشود پی بـرد کـه ت
.  برایتان اھمیت ندارد جان و سالمت افراد این  جـامـعـه اسـت 

شما نماینده مجلس  و دیگر مسئولین برای  رنجـی کـه بـه  
کارگران ایران به خاطر تحمیل شرایط برده وار با قدرت خـریـد  
ـا   ـیـد کـه ب زیرخط صفر داده اید باید پاسخگو باشـیـد و بـدان
اینگونه افشاگـریـھـا در مـورد کـاالھـای مسـمـوم وارداتـی  

ما کارگران از ایـن  .  چیزی از مسئولیت شما کم نخواھد شد 
ـیـجـه ایـن افشـاگـری و   افشاگریھا و اینکه انسانھایی در نت
ـنـد   برای جلوگیری از مسموم شدن بـرنـج وارداتـی را نـخـواھ
ـیـم   خرید خوشحالیم اما دیگر برنجی در سفره ھـایـمـان نـخـواھ

لذا ھر طوری بچرخید باز ھم ھمه شمـا مسـئـول ایـن  .  داشت 
زندگی نکبت بار ھستید و ما کارگران ھرگز قسـم حضـرت  

 .عباس شما را باور نخواھیم کرد 
 

ویژه كارگران و  سازمان 
 جھانی كار

 
ژوئن ژنو درحمایت ازمبارزات ١٣گزارش 

 کارگران ایران
ـارزات  ٢٠١٣ روز سیزدھم ماه ژوئن   ، در حـمـایـت از مـب
ـیـن سـنـدیـکـایـی  ١٥٠ کارگران ایران، نزدیک به    نفر از فعال

ـیـن کـارگـری،   ـال ـیـسـی و سـنـگـالـی و فـع فرانسوی، سوئ
ـنـدگـی از نـھـادھـای   ـای ـاسـی ایـران بـه نـم اجتماعی و سـی
ــی فــعــال در فــرانســه ،   ــران کـارگــری و دمــوکــراتــیـک ای
ـیـس  ، در   انگلستان، سوئد، آلمان، ھلند ، دانمارک و سـوئ
پاسخ ب فـراخـوان سـنـدیـکـاھـای فـرانسـوی، در تـظـاھـرات  

ـارزات  "  میدان ملل " ایستادەای در   شھر ژنو در حمـایـت از مـب
. کارگران ایران برای بدست آوردن حقوق خود، شرکت کـردنـد 

ـابـرگـزاری   این بار نیز ھمچون سال ھای گذشـتـه ھـمـزمـان ب
ــن   ــانـه ســازمـان جـھــانـی کـار،ای ـی ــن اجــالس ســال صـدودومـی
گردھمائی اعتراضی موردتوجه نھادھای مستقـل کـارگـری  
داخل کشور ونیز فعالین کارگری زندانی و ھمچنیـن طـیـف  
ـقـه   بسیار گسـتـرده ای از سـازمـانـھـای چـپ مـدافـع طـب
ـنـوع قـرار   ـت ـا گـرایشـات ونـظـرات م کارگردر اپوزیسیون ، ب

در ایـن  .  گرفته و بیانیه ھای متعددی از جانب آنان صادرشد 
ــی کــارگــری   ــاد ایــران ــھ ــن دون ــالــی ــر فــع ــظــاھــرات،عــالوه ب ت
پاریس،ھمکار کلکتیو اتحادیه ھای فرانسه، فعالین نـھـادھـا  

ھمگامی کانونھـا  " و انجمنھای ایرانی دیگر ، بویژه اعضای  
ـانـی   ـب ـی و نھادھای ایرانی خارج از کشور در ھمبستگی وپشت

کانونھای ھمبستگی با کارگـران  " ،  "  از مبارزات مردم ایران  
ـیـک  " ازھانوفر ، کلن ، سوئیس و نیز  "  ایران   کانون دمـکـرات

در ایـن مـراسـم،  .  زوریخ حضور موثری داشتند  "  پناھندگان  
  ـیـپ رئـو ب ـل ـی نمایندگان سندیکاھای فرانسه، از جـمـل ف

ـاز ب  . د . اف .نمایندگی ازس  ت، خانم اوزلم و آقای پی یر کوت
ـان مـایـو ب  . ژ . نمایندگی از س  ـی ـارون و کـریسـت ت، آلـن ب

ـانـوتـی ب    -نمایندگی از سولیدر  ھمبستگی ، دومینیک جی
ـلـمـان (  یـو . اس . نمایندگـی ازاف  و خـانـم تـون  )  اتـحـادیـه مـع

ـیـر   ـان و آقـای مـمـدو دیـوف دب ـیـر بـخـش زن ـت دب تودیاکی
ـتـی سـنـگـال "  ـان دول ، سـخـنـرانـی  " سندیکای مستقل کارکن

سخنرانان در این مراسم، ضمن تاکید  برھمبسـتـگـی  .   کردند 
  ـا حضـور در ایـن  :  با کارگران ایران، اعالم کردند ک مـا ب

ـبـودن آزادی   تظاھرات اعتـراض شـدیـد خـود را نسـبـت ب ن
 .فعالیت سندیکایی درایران اعالم میکنیم 

ـیـن   ـال  آنھا اضاف نمـودنـد ک مـا آزار و سـرکـوب فـع
  کارگری و سندیـکـایـی ایـران و خـانـوادەھـایشـان، از جـمـل

کردن فعالین کارگری، خبرنگاران، معلـمـان    بازداشت و زندانی 
و اخراج از کار را، ک از معدود موارد این سرکوبھا ھستنـد،  

آنھا در گفتھایشان ایراد کـردنـد  .   ب شدت محکوم میکنیم 
ـام کـارگـران   ک ما ب خوبی آگاھیم که کسـانـی ک ب ن
ایران در صد و دومین اجالس سالیانی سازمان جھانـی کـار  
ـنـد و مـا   شرکت دارند، نمایندگان واقعی کارگران ایران نیست
ـار حضـور   ـیـن افـرادی، خـواسـت ضمن اعتراض ب حضور چـن
ـیـن   ـتـخـب کـارگـران ایـران در چـن ـیـن مـن نماینـدگـان راسـت

و پـی یـر  .  ت .د .اف .فیلیپ رئونمایندە س . نشستھایی ھستیم 
ــدە س  ـن ــمــای ـازخــواســت  . ژ . کـوتــاز ن ــط بــا مــورد ب ت در راب

ـیـسـیـون کـاربسـت   قرارگرفتن جمھوری اسالمی ازطـرف کـم
ـامی شـمـارە   ـاولن ـق ـا م " ١١١ مقاوله نامه ھـا، دررابـطـه ب

ـادیـن  "  تبعیض در اشتغال  ـی ک یکی از ھشت مقاولنامی بن
  ـاھـی ارائ سازمان جھانی کار می باشـد ، ، گـزارش کـوت

 گزارشـھـای  ٢٠١٣ این کمیسیون، روز ھشتم ماه ژوئن .  دادند 
ـاروشـن و غـیـر واقـعـی   دریافتی از طرف حکومت ایـران ران

ـبـودن  . تشخیص داد  ـیـل ن این کمیسیون اعالم کـرد ک ب دل
آزادی فعالیت سندیکایی در ایران گزارشـھـا یـک طـرف و  

ـل  .  دولتی است  این کمسیون افزود ک الزم است با این مسـئ
ـتای   ـی ب گونای جدی برخورد شود و خواستار شد ک کـم
ــه را   ـل ــن مســئ از طــرف ســازمـان جـھــانـی کـار بـررســی ای

ـیـسـیـون را  .  دردستورکارش قراردھد  فیلیپ رئو، تصمیـم کـم
ـنـدی جـمـھـوری     آغاز روندی دانست ک میتوانـد طـی فـرای

کنندگان حقوق بنیادین کـار    اسالمی را در لیست سیاه پایمال 
ـابـع حـاضـر در ایـن  .  قرار دھد  بنا ب گزارشھایی از دیگر من

  نشست، خانم مارژوری الکساندر از ھیات کارگـری فـرانسـ
ـادا در حـمـایـت از   ـات کـارگـری کـان و آقـای رویـر از ھـی
ـبـعـیـض در اشـتـغـال، پـرداخـت   ـلی ت کارگران ایران ب مسئ
حقوق، تبعیض جنسیتی در اسـتـخـدام و مـزد در جـمـھـوری  
  ـام ـاولن ـق اسالمی پرداختند و این نظام را ناقض مفاد ایـن م

ـنـدگـی ازطـرف سـنـدیـکـای  . اعالم نمودند  ـای ـنـم خانم اوزلم ب
ــارزات  . ژ . ت افـزود کــه س . ژ . س  ــھــاسـت کــه ازمــب ت ســال

ـا امسـال   ـیـن راسـت کارگران ایران حمایـت مـی کـنـد ودرھـم
ـیـن کـنـگـره اش   ـنـجـاھـم محمودصالحی را برای شرکت درپ
دعوت کرد اوتاکید کرد که حضورمحمـود صـالـحـی درایـن  
ـنـدگـان    ـای ـیـن نـم ـبـسـتـگـی درب کنگره موجی ازتشویق و ھم

ــخــت  ــگــی ــران ــگــره را ب ــی  .  کــارگــران حــاضــر در  کــن پ
ـاده  : یرکورتازدرسخنانش گفت  ـف ازاین فرصت می خـواھـم اسـت

ـا کـارگـران  . ژ . کنم وھمبستگی خودم وسندیکای س  ت را ب
ــی ھــمــچــون   ــران ــارزان کــارگــری ای ــژه بــا مــب ــوی ایــران وب

دومینیک جیانوتی نیزافزود کـه  .  محمودصالحی اعالم کنم 
فراموش نکنیم که کارگران ایران مجازبـه بـرگـزاری آزادانـه  
ـلـمـان ایـران   ـیـن مـع مراسم روزجھانی کارگرنیستند،و ھـمـچـن

ـنـد  ـلـم مـحـروم ھسـت ایشـان  .  نیزازحق برگزاری مراسـم روزمـع
ـاقـری وبـویـژه   نسبت به  زندانی کردن رسول بداغی ومحـمـدب

در حـاشـیی ایـن  .  حکم اعدام باقری شدیدااعتراض کـردنـد 
  ٥  ژوئن، صدھا نسخ اعالمی، از طرف  ١٣ تظاھرات، صبح  

ـیـت کـارگـران ایـران و   سندیکای فرانسوی در رابط با وضع
المللـی در    دعوت ب شرکت در این تظاھرات، بولتن اتحاد بین 

ـایـمـال "  حمایت از کارگران در ایران با عـنـوان   شـدن حـقـوق    پ
ـیـسـی  "  بنیادین کارگران در ایران  ب دو زبان فرانسوی و انـگـل

ـنـدگـان    در مقابل درب ورودی سالن کنفرانس بین شـرکـت  کـن
ـاتـی مـتـشـکـل از  . نشست توزیع شد  ـی ـیـن رابـط، ھ در ھـم

" المللی در حمایت از کارگران در ایـران   اتحاد بین "  نمایندگان  
ـا  "  فـرانسـ   -ھمبستگی سوسیالیستی با کارگـران ایـران "  و   ب

ــن  ــی ــت ب ــس، مســئــول کــمــی ــی ــارولــیــن دون ــلــی    خــانــم ک الــمــل
در ایـن  .  استانداردھای سازمان جھانی کار مـالقـات کـردنـد 

ـقـل   جلس ، مبانی مطالب منتشرە از طرف تشکل ھای مست
  سنـدیـکـای  (  و فعالین کارگری و کارگران زندانی از جمل

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حوم، سنـدیـکـای  
ــکــای کــارگــران   ــدی ــت تــپ، ســن ــف ــارگــران نــیــشــکــر ھ ک
فلزکارمکانیک، ھیات بازگشایـی سـنـدیـکـایـی کـارگـران  
ـنـگـی   ـتی ھـمـاھ ـی نقاش، اتحادیی آزاد کارگران ایران، کم
برای کمک ب ایجاد تشکلھای کارگری، کانون مـدافـعـان  

در رابـط  )   حقوق کارگر، شاھرخ زمانی و بھنام ابراھیم زادە 
با اعتراض ب حضور نمایندگان دروغین کارگری در اجـالس  
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سالیان سازمان جھانی کار، و نیز اسامی فعالیـن کـارگـری  
ـیـم  ( و سندیکایی زندانی   ـام ابـراھ ـن از جمل رضا شھابی، بـھ

ـیـل   ـل ـلـھـی، ج زادە، شاھرخ زمانی، محمدجراحی، پدرام نصـرال
ـاقـری، مـھـدی فـراحـی   محمدی، منصور بداغی، محمود ب

ـا،  .  در اختیار ایشان قرار گرفت ...)  شاندیز و   در ھمیـن راسـت
ـیـشـت   آخرین اطالعات مرتبط با وضعیت کارگران ایـران، مـع
آنھا، وضعیت زنان کارگر، کودکان کـار، کـارگـران مـھـاجـر  

 .ب ایشان منتقل گردید ... و  
 –المللـی در حـمـایـت از کـارگـران در ایـران    اتحاد بین 

 فرانس  -پاریس ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  
 

 اعتراضات كارگری
 

کارگران خبازی ھای  -بیانیه شماره یک
 سنندج و حومه

ھمان گـونـه کـه مسـتـحـضـر  !  اھالی محترم شھر سنندج 
ـنـوز   ھستید بیش از دو ماه از سال جـدیـد گـذشـتـه اسـت وھ

ایـن  .  دستمزد ما کارگران خباز تغییری بـه خـودنـدیـده اسـت 
عدم افزایش دستمزد در حالی است که مطلع شده ایم انجـمـن  
ـاره   صنفی کارگران خباز طی نامه نگاری ھـایـی کـه در ب
افزایش دستمزد کارگران خباز با نھاد ھای مـربـوطـه داشـتـه  

بدون پاسخ مانده وتلویحا به نمایندگان کارگـران اعـالم  ,  است 
ـنـد   گردیده که تنھادر صورتی گران شدن قیمت نان می تـوان

ـان در  . دستمزد انھا را افزایش دھند  بحث در باره گران شـدن ن
شرایطی بیان می گردد که فقر وگرانی زندگی احـاد مـردم  
ـیـر خـود قـرار   ـاث علی الخصوص کارگران را به شدت تحت ت

ـنـکـه خـواھـان عـدم  .  داده است  ـاز ضـمـن ای ما کارگران خـب
می خواھیم دستمزدھایمـان بـر  , افزایش قیمت نان می باشیم  

بـه  .  اساس مواد مندرج در قانون کار افزایش و احـراز گـردد 
ھمین خاطر ما کارگران خباز تا سیزده ام خردادمـاه بـه نـھـاد  
ھای مربوطه فرصت خواھیم داد تا نسبت به افزایش دستمـزد  
کارگران خباز بر اساس اخرین مصـوبـه شـورای عـالـی کـار  

ـنـد ١٣٩١  اسفند  ٢١ که در مورخه   ـای .  تصویب شده؛ اقدام نـم
ـزده ام خـرداد دسـت از   ـبـه سـی در غیر این صورت روز دوشـن
ـنـدج   کارھای خود خواھیم کشید واز مردم شـریـف شـھـر سـن

ـان    می  ـبـود ن خواھیم به دلیل اینکه در این روزھـا دچـار کـم
ـنـد  ـای ـان مصـرفـی خـود افـدام نـم .  نشوند به ذخیره سـازی ن

 کارگران خبازی ھای سنندج و حومه 
 

 كودكان كار
 

فردا دیر است ھمین  –زاده  بھنام ابراھیم
 ژوئن روز مبارزه علیه کار ١٢االن به بھانه 

 کودک
ـارزه  ١٢ به بھانه  ! فردا دیر است ھمین االن   ژوئـن روز مـب

ـیـم .  علیه کار کود  ـام ابـراھ کـانـون مـدافـعـان  .  زاده   نوشته بھن
ـانـی »ی    امروزه پـدیـده   –حقوق کارگر   ـاب ـی بـه   «کـودکـان خ

ھـای    عنوان یک معضل اجتماعی زمینه ساز افزایش آسیـب 
ـانـی   ـاب ـی اجتماعی دیگر در جوامع گوناگون است کودکان خ
ـقـر شـدیـد   بخشی از جمعیت عظیم کودکان ھستند که در ف

این کودکان تحت تأثیر فشارھا و نامالیمـات  .  برند   به سر می 
ـان روی مـی  ـاب ـی ـنـد رشـد    زندگی به کار در خ آورنـد و فـرآی
شـان، در مـعـرض خـطـر    جسمی، ذھنی، عاطفی و اجتماعی 

ـاری رسـانـدن بـه  .  گیـرد   قرار می  ـا بـرای ی ایـن کـودکـان ی
ـان   ھایشان کار می   خانواده  ـنـد    کنند و یا تنھا ن ـان ھسـت آوران آن

ھـایشـان دچـار مشـکـالت جـدی    که اگر کار نکنند خانواده 
ـیـون کـودک  ٢٥٠ بر اساس آخرین یافته ھا  . شوند   می  ـل ـی  م

ـنـد در   کار در کشورھای درحال توسـعـه زنـدگـی مـی کـن
 سال قرار دارند و شمار پسران سه بـرابـر  ١٥  تا  ٥ مقاطع سنی  

ـا،  ٦١ دختران است بنابر آمارھای موجود   ـان در آسـی  درصد آن
ـیـن و یـک  ٧  درصد درآفریقا  ٣٢   درصد در امـریـکـای الت

ـقـی از  . درصد در اقیانوسیه زندگی می کنند  ـی اما آمـار دق
ـابـل انـکـار   ـیـت غـیـر ق کودکان کار در ایران نداریم اما واقع
است کـه روزانـه دھـھـا و صـدھـا کـودک بـدون حـمـایـت  
بزرگساالن و نھادھای مسئول ودر معرض انواع آسـیـب ھـای  
جسمی و روانی بر اثر تصادف، آلودگی ھای محیـطـی،سـوء  
ـتـی قـرار دارنـد  . رفتار ، سوء استفاده جنسی و امراض مقارب

ـانـونـی بـرخـوردار   کودکان خیابانی از ھـیـچ نـوع حـمـایـت ق
ـا قـطـع دائـمـی ایـن   نیستند و ارتباط محدود با خانـواده و ی

اما مسئول کـیـسـت؟  .  ارتباط می تواند از آنان یا لغوه بسازد 
ـتـی   ـی تعداد کودکان خیابانی کار در حال افزایش اسـت، واقـع

ـان در جـای جـای  .  توان آن را انکار کـرد   که نمی  حضـور آن
ـبـدیـل   شھر دیده می شود و به بخشی از ھویت شھرنشینی ت

تـرحـم،  . نگاه جامعه نیز به این کودکان متفاوت است . اند   شده 
اعتنایی و خشونت، برخوردھـایـی اسـت کـه ھـر روزه در    بی 

ـام    چـرا پـدیـده .  شـود   مورد این کودکان تـکـرار مـی  ای بـه ن
کودکان کار خیابان در جامعه رو به افزایش است؟ راھـھـای  

ای بـه    گیـری پـدیـده   برخورد با این پدیده چیست؟ دلیل شکل 
اکثریـت قـریـب  .  نام کودکان کار خیابان، فقر اقتصادی است 

ـان  ـا    آور خـانـواده   به اتفاق این کودکـان ن ـنـد و ت ھـایشـان ھسـت
ـاالسـت، درصـد   زمانی که آمار فقر اقتصادی در جـامـعـه ب

توانیم مـانـع    ما نمی .  ھای اجتماعی رو به افزایش است   آسیب 
ـان  ـاب ـی ـزی و    ھـا، کـوره   کار این کودکان کار در خ ھـای آجـرپ

ـنـد،  .  ھای سیاه و نمور باشیم   کارگاه  چرا که اگـر کـار نـکـن
برای حذف کار کودک به جـای  .  توانند زندگی کنند    نمی 

ـان    این کودکان باید بر روی مسایل زنـدگـی خـانـواده  ھـای آن
ـا سـپـردن ایـن کـودکـان بـه خـانـواده .  متمرکز شـویـم  ھـای    ب

ـأمـیـن    مسأله  ـا ت ـایـد ب ـلـکـه ب دار، مشکلی حل نمی شـود، ب
نیازھای ابتدایـی خـانـواده و نـظـارت بـر آن، مـانـع از کـار  

ـنـد  .  ی این کودکان شویم   دوباره  این تغییر بـه عـوامـلـی مـان
در  .  شرایط اجتماعی و اقتصادی ھر جامـعـه بسـتـگـی دارد 

ـیـل رفـاه نسـبـی و حـمـایـت   جوامع توسعه  ھـای    یافته بـه دل
ـان    اقتصادی و اجتماعی، کودکان کم  ـاب ـی تری به کـار در خ

ـان حـمـایـت   ـاشـنـد از آن مشغولند و اگر ھـم وجـود داشـتـه ب
ـاریـس تـجـربـه .  شود   می  ای    اما بد نیست که بدانید اخیرا  در پ

 .ھا اجرا شد   برای کودکان کار در خیابان 

ـنـد، گـروه  ھـای    در این شھر که کودکان به کار مشـغـول
ــان  ــاب ــار در خــی ــان    ســی ــه ایــن کــودک ــا ب ــد ت ھــا حضــور دارن

ـلـه    تغذیه، حمـام، آمـوزش و  .  رسانی کنند   خدمت  از جـم
ھای مدافع کودکان کار ارائـه    خدماتی است که توسط گروه 

حداقل دو مددکار برای رسـیـدگـی بـه امـور ایـن  .  شود   می 
ـتـمـاعـی  .  کودکان حضور فـعـال دارنـد  نـخـسـت مـددکـار اج

مـددکـار  .  فرانسوی و دوم مددکار اجتماعی از کشور مبدأ  
ـنـگـی و   فرانسوی برای انطباق این کودکان با شـرایـط فـرھ
اجتماعی کشور فرانسه تالش می کنـد و مـددکـار دیـگـر  
ـیـونـد   ـیـت ایـن پ ـق ـا کـودک و مـوف برای برقراری ارتباط ب

بیشتر کودکان کار در فـرانسـه بـه  .  فرھنگی ھمکاری دارد 
اما سؤال اینجاست کـه مـا بـرای  .  اروپای شرقی تعلق دارند 

ـیـشـتـر عـراقـی و   کودکان کار ایرانی و غـیـرایـرانـی، کـه ب
افغانی ھستند، چه کارھایی را کرده ایم؟ این درحالی اسـت  
ـامـه،   ـاسـن ـنـد داشـتـن شـن که این کودکان از حقوق اولیه مان

درحالی که آموزه ھـای  .  تحصیل و حق اقامت ھم محرومند 
 .کند   دینی و ملی ما ھمواره بر حمایت از ھم نوع تأکید می 

 
به  - سرمایه داری وکارکودکان

ژوئن روز جھا نی مبارزه با ١٢مناسبت
 کارکودکان

ـیـده ایـم : خرداد ٢١  ـار شـن ـنـکـه  . درباره کودکان کار بسی ای
چگونه از فرصت بازی و تحصیل محروم مـی شـونـد وچـه  
طور مورد سوءاستفاده و بھره کشی قرار می گیرند اماآنچـه  

ـایـد از  .  کمتر به آن پرداخته شده علت وریشه این پدیده است  ب
ـانـون کـار کشـورھـای   ـنـی کـه درق ـی خود پرسید باوجودقـوان
ـنـه داده مـی   ـی مختلف وجود داردو شعارھایی که در این زم
ـلـکـه روز بـه   شود چرا این پدیده نه تنھا از بین نـمـی رود ب

 میلیون کـودک کـار در  ٢٤٦ .  روزبیشتر گسترش می یابد 
ـــود دارد   ـان وج ــ ـــھ ـای  . ج ــ ـارھ ــ ـان درک ــ ـــودک ـــن ک ای

ـیـدی رسـتـوران   کشاورزی،معدن،کارخانگی،کارگاھھای تـول
ـالـه گـردی،گـل   ـیـل ،زب ـیـر اتـومـوب ـیـکـی و تـعـم ھا ،مکان
فروشی،واکسی ،باربری وتجارت سکس و غیـره مـورد بـھـره  

اگـر سـھـم ھـریـک ازکـودکـان را  . کشی قرار می گـیـرنـد 
درتولید محصوالت یا ارائـه خـدمـات ارزان را در ایـن عـدد  
ـا   ضرب کنیم متوجه خواھیم شد که چگونه سرمایه داری ب
تکیه به چنین منبعی قادر است دستمزدھارا پایین نگه دارد  
ـا   ـتـصـادی ب و بخصوص در ھنگام مواجھه با بـحـرانـھـای اق
گذاشتن باربحران بر دوش این کارگران کـوچـک،جـان سـالـم  

ـیـکـاری  . به در ببرد  ـیـل ب ـب ـلـف از ق کودکان به دالیل مـخـت
ـات مـالـی بـرای ادامـه   والدین،بی خانمانی و نداشتن امـکـان

آنھا به حقوق خویـش  . تحصیل به اجبار به کار روی می آورند 
ـاده قـرار مـی   ـف آگاھی ندارندو به راحـتـی مـورد سـوء اسـت

ـتـر از  ٧٩ طبق ماده  . گیرند  قانون کار ،گماردن کودکـان کـم
ـیـن  ٨١ و ٨٠ وطبق ماده .  سال به کار ،غیر قانونی است ١٥   ھم

ـایـد مـورد   قانون نه تنھا کارگر نـوجـوان در بـدو اسـتـخـدام ب
ـلـکـه ایـن آزمـایشـات حـداقـل   معاینات پزشکی قرار گیرد ب
ـاسـب   ـن سالی یک بار باید تجدید شوند وپزشک در مـورد ت
ـانـچـه   نوع کار باتوانایی کارگر نوجوان اظھار نظر کنـدو چـن
کار مربوط را نامتناسب تشخیـص دھـد کـارفـرمـا مـکـلـف  

طـبـق  .  است در حدود امکانات خود شغل کارگر راتغییر دھد 
ـایـد  ٨٢ ماده   قانون کارساعات کـار روزانـه نـوجـوان شـاغـل ب

ارجـاع  ٨٣ طبق ماده  .  نیمساعت کمتر از کارگران دیگر باشد  
ھرنوع کار اضافی و انجام کار درشب و نیز ارجـاع کـارھـای  
سخت و زیان اور و خطرناک و حمل بار با دست،بیش از حـد  
ـیـکـی بـرای کـارگـر   مجاز و بدون استفاده از وسـایـل مـکـان
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 در مشاغل و کـارھـایـی  ٨٤ وطبق ماده  . نوجوان ممنوع است 
که به علت ماھیت آن یا شرایطی که کار در آن انجـام مـی  
ـان آور   شود برای سالمتی یا اخالق کار آموزان و نـوجـوان زی

تشـخـیـص ایـن  .  سال تمام خواھـد بـود ١٨ است،حداقل سن کار 
واقعیت اینسـت کـه  .  امربا وزارت کار و امور اجتماعی است 

مـا  .  ھمه این قوانین غالبا تنھا به روی کاغذ وجـود دارنـد  
ھمه روزه به چشم می بینیم که چگونه تعداد کارگران زیـر  

ـا در  .  سال افزایش پیدا میکند  ١٥  این کـودکـان کـه عـمـدت
کارگاھھا و رستورانـھـا و غـیـره بـه صـورت روز مـزدی و  
ـنـد عـمـال تـحـت پـوشـش   غیررسمی مشغـول بـه کـار ھسـت

آنھا در مـحـیـط ھـای غـیـر  . ھیچیک از این قوانین نیستند 
بھداشتی و ناامن ساعات طوالنی در مقابل دستـمـزد انـدک  
ـنـد  . بدون برخورداری از امکانات بیمـه ای بـه کـار مشـغـول

ـاتـعـطــیـل سـازی کــارخـانـه ھـاو گسـتـرش بـخــش   امـروزه ب
غیررسمی و انتقال تولیدات بـه کـارگـاھـھـای کـوچـک و  
ـنـھـا کـارگـران کـودک   استفاده از کارگران روز مـزد نـه ت
ونوجوان بلکه کارگران بالغ نیز عمالاز شمول قانون کار خـارج  

از این گذشته وجود مواد قانونـی بـه خـودی خـود  .  شده اند 
نمی تواندھیچ  دردی را درمان کند و کودک تنھا زمانـی  
ـاز جسـمـی   می تواند به جای کار، به تحصیل وبازی که نی
و روحی اوست بپردازد که خود وخانواده اش در رفاه وآسـایـش  

ـاپـذیـر  .  باشند  کارکودکان نیر نظیر کارزنان بـخـش جـدایـی ن
سیستم سرمایه داری بوده و تنھا در صورت استفاده از چنیـن  
منابع ارزان کار و چنین کارگران کـم تـوقـعـی ھسـت کـه  
ـا وگسـتـرش   ـق ـات وحـفـظ،ب سرمایه داری قادر به ادامـه حـی

ـنـھـا در  . خویش می باشد  در جامعه سرمایه داری کارگران ت
ـنـد   ـادر خـواھ صورت داشتن تشکلھا ی مستقل کـارگـری ق
ـنـد و از ایـن   بودتا حدی بر شرایط کار کودکان نظارت کـن
ــمــار مــی   ــث ــت ــی دفــاع کــه اس ــارگــران کــوچــک و ب ک

بـه امـیـد روزی  . شوندوزندگیشان برباد می رود حمایت کنند 
کمیته ھماھنـگـی  .  که ھیچ کودکی مجبور نباشد کارکند 

 برای کمک به ایجا د تشکلھای کارگری 
 

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به 
 مناسبت روز جھانی لغو کار کودک

بیھوده نیست این ادعا كه رھایی طبقه كـارگـر  :  خرداد ١٢ 
از بند بھره كشی به مثابه رھایی بشریت است از قید ھر نـوع  

ـقـه كـارگـر    مبارزه با تبعیض و ستم سنت دیرینه .  ستم  ی طـب
ـبـش  ـتـمـاعـی مـوجـود شـاھـدی بـر ایـن    است و جـن ھـای اج

جنبش كارگران زن كه تالش برای رفع تبعیـض و  .  مدعاست 
حقوقی خود علیه نظام مرد ساالر سرمایه داری بـود    دفع بی 

ـبـش  ـز بـه جـن ـی ـتـمـاعـی    ھمزمان فرزند دیگری را ن ھـای اج
ـلـث  .  معرفی كرد و جنبش لغو كار كودك زاده شـد  ـنـك مـث ای

ـارزات كـارگـری دارد،    جنبش  ھای اجتماعی كه ریشه در مـب
ـیـك   می  ـاشـد   تواند راھنمای عمل تمام ن . انـدیشـان نـوع بشـر ب

ـیـه    مبارزه  ـان عـل ـارزه زن ی طبقه كارگر بر ضد استثـمـار، مـب
تـریـن    ی عمومی برای رفـع زشـت   تبعیض جنسیتی و مبارزه 

تـوانـد    ترین موجودات یعنی كودكان می   دفاع   نوع ستم علیه بی 
رفـت از    نمای مبارزان راستین اجتماعی باشد برای بـرون   قطب 
كانون مدافعان حقوق كارگر با تـوجـه  .  ھای ستم   ی گونه   ھمه 

ـتـمـاعـی، آزادی  خـواھـان،    به ھمین اصل از تمام نیـروھـای اج
ـیـه    اندیش مـی   طلبان و عموم مردم نیك   عدالت  خـواھـد كـه عـل

شـود اقـدام    كشی از كار كودكان می   شرایطی كه منجر به بھره 
ی    نموده و اجازه ندھند این استثمار وحشیانه تا بدین حد چھـره 

ـنـمـایـد  ـیـشـتـر  .  انسان امروز را كریه ب در شـرایـطـی كـه در ب
ـانـونـی  ١٨ كشورھای جھان ممنوعیت كار كودكان زیر    سال ق

ـیـری بـر   ـاث ـتـوانسـتـه ت شده، متاسفانه این اقدام جھانی ھنوز ن
ـان سـرمـایـه بـه    بی  حقوقی كودكان كشور ما بگذارد و صاحـب

صورت قانونی این مجوز را دارند كه از كودكـان مـا پـس از  
ـاه سـود    كشی كرده و از كار این گروه بی   پانزده سالگی بھره  ـن پ

در عصری كه مدعیان حقوق بشر و دموكراسی به ھـر  .  ببرند 
ای نظامیان خود را تجھیز كرده و به اقصی نقـاط جـھـان    بھانه 

ـاری از كشـورھـا در    دارند و به   گسیل می  رغم امضـای بسـی
ـنـوز    ھای بین   نامه   پای مقاوله    ٤٠٠ المللی لغو كار كودك ، ھ

میلیون كودك در جھان از تحصیل بازمانده و مـجـبـورنـد كـه  
ـنـد  در كشـور  .  كودكی خود را به بھایی ارزان به فـروش رسـان

  ١٨  سـال كـه حـدود  ١٨ ما نیز با توجه به آمار كودكان زیر  
شـونـد،     میلیون ارزیابی مـی ١٤ میلیون و كودكان محصل كه  

 میلیون كودك بازمانده از تحـصـیـل داریـم كـه بـه صـورت  ٤ 
. گـیـرنـد   رسمی یا غیر رسمی مـورد بـھـره كشـی قـرار مـی 

شرایط كار و میزان دستمزدھای اندك ، بیكاری گسـتـرده ی  
ـز در   ـی ـز نـظـام آمـوزشـی كـودك سـت ـی سرپرستان خانـواده و ن

ـاشـی از بـه    محیطی پر از خشونت و انواع تنبیه  ھای بدنی ن
کار گماردن افراد ناالیـق در آمـوزش و پـرورش از عـوامـل  

از این رو از مـردم  .  اصلی این ستم ضدبشری به كودكان است 
خواھیم اجازه ندھند درآمـدھـای    ستیز می   عاطفه و ستم   صاحب 

گری و امنیتی كردن زندگی اجتماعـی    جامعه صرف نظامی 
ـات و    درآمد .  شود  ـی ھای ناشی از فروش منابع و معادن، مـال

ـامـی نـجـومـی را  ...  عوارض، صادرات غیرنفتی و   كـه ارق
شود باید صرف ایجاد اشتغال و رفـاه عـمـومـی و    شامل می 

ویژه صرف آموزش و بھداشت و سالمتی كودكـان گـردد و    به 
لغو كار كـودكـان  .  طلبد   این ھمتی اجتماعی و متشكل را می 
كانون مدافـعـان حـقـوق  .  را باید تبدیل به ھمتی عمومی كرد 

 كارگر 
 

 ، نھادھا وسازمانھای ٣اطالعیه شماره 
 !متولی كودكان كار را فراموش كرده اند

 مبارزه علیه کـار کـود     ژوئن روز جھانی ١٢ به مناسبت  
در شرایطی كه سازمانھا ی بین للمللی پی درپـی كـار  . ک 

ـنـد واز كشـورھـا مـی   ـن كودكان را غیر قانونی اعالم مـی ك
ـان   خواھند با تمام قوا این پدیده شوم را از میان بردارند ھمـچـن
ـزایـش ایـن   ـزایـش اسـت؛ اف امار كودكان كار وخیابان روبـه اف
كودكان نگران كننده است؛ نگران كننده برای جامعـه ای كـه  
ـیـم ؛   ما به عنوان مدافعان این كودكان در آن زندگی می كن
ـاد وشـا گـردی از   در كشور ما ایران طرح ھای نـظـیـر اسـت
سوی نھادھا ی رسمی مطرح می شود و ھیچ اراده ای از  
ـا حـداقـل سـازمـان دھـی كـار   سوی مسئوالن برای حذف ی

در اصـطـالع رایـج   :  كـودكـان كـار !  كودك به چشم نمی خورد 
ـا بـه ضـرورت   ـن كودكان كار به كودكانی گفته می شود كه ب
ـیـن   ـتـه مـی شـونـد چـن ھایی به صورت مداوم به كار گـرف
ـانـون اسـت واگـر   شكلی از كار در عرف بین المللی خالف ق
در كشورھایی این پدیده رایج شود سازمان جھـانـی كـار مـی  
ـانـه كشـور   تواند وارد شود وبا این تخلف مقابه كند كه متاسف
ما سالھای سال است كه از شیوع پدیده كودك كار رنـج مـی  
برد اما ھمیشه دستگاھھای نظارتی از پـرداخـتـن صـریـح بـه  
ـایـی   ـن ـیـن بـی اعـت این مقوله خوداری كرده اند؛ در سایه ھم

  ٢٥٠ پدیده كودكان كار ھرروز ابعاد تازه تری پیدا می كند؛   
ـا كـار  ١٥ تا  ٥ میلیون كودك    ساله در جـھـان كـودكـی شـان ب

ـازار كـار شـكـل   ھمرنگ شده است وبا ورود زود ھنگام بـه ب
ـنـد كـار كـودك   جدیدی از كودكی ونوجوانی را تجربه می كن
غیر قانونی است اما تعریف دارد واتفاقا آنقدر محسوس اسـت  
ـلـی   كه ھیچ كس انكارش نمی كند؛ متولی دارد اما به دالی

ـادیـده مـی   وشاید مصلحتی نقش خود را از این پدیده شـوم ن
گیرند غیر قانونی است ونمی تواند عالوه بررسوایی در سطـع  
ـزل   ـزل ـت بین المللی بنیا ن ھای اجتماعی آینده ی مار ا ھـم م
ـقـش   می كند متاسفانه ھیچ كس كاری نمی كند؛ آنھا كـه ن
ـنـد   ـن خود را در سازمان دھی وضعیت اشتغـال انـكـار مـی ك
وازرسانه ھا می خواھند چشمان خود را برروی پدیده ای بـه  
نام كودكان كار ببندند؛ اما نمی شود؛ ساده تر بنویسم رسـانـه  
ـیـده ھـا را   ھا نمی توانند وحق ندارند دیده ھا را نـدیـده وشـن
نشنیده فرض كنند؛ ما فعاالن ودوستـداران كـودك دسـتـھـای  
ـیـم   ـن ـی تاول زده وپاھای الغر وخسته وذھن بیمارشان را مـی ب
ـیـدار و انسـانـھـای   وحس می كنیم وھم صدا با وجدانـھـای ب
دیگر فریاد می زنیم كودك كارگر نیست چرا كه كـار كـودك  

ـیـم ز اده عضـو  ! فقط تحصیل ودرس خواندن است  بھنام ابـراھ
 جمعیت دفاع از كودكان كار وخیابان 

 
ھفت میلیون کودک ایرانی از تحصیل 

 اند محروم
ھـفـت  : در آستانه روز جھانی منع كـار كـودك اعـالم شـد 

جمعیت دفاع از  !  اند   میلیون کودک ایرانی از تحصیل محروم 
کودکان کار و خیابان و جمعی از فعاالن حقوق کـودک در  

ـامـه  ای خـطـاب    آستانه روز جھانی منع كار كودك، با انتشار ن
ـفـر    به  رئیس جمھور آینده  کشور، خروج کارگاه  ھای زیر ده ن

ـانـون  ٧٩ و مشاغل خانگی از شمول قانون کار را با اصل    ق
 سال صـراحـت  ١٥ اساسی که بر ممنوعیت کار کودکان زیر  

به گزارش ایلنا، در بخشی از ایـن  .  اند   دارد در تناقض دانسته 
 خردادماه، روز جھانی منع كـار كـودك  ٢٢ نامه كه در آستانه  

منتشر شد با تاکید بر مسئولیت دولت در رفع مـعـضـالت و  
ـنـده کشـور   ـیـس جـمـھـور آی مشکالت زندگی کودکان از رئ

ـیـش از  »:  پرسیده شده است  ـازگـردانـدن ب برنامه شمـا بـرای ب
ھفت میلیون کودک در سن آموزش و دور مانده از تحصیـل  

این  »:  در ادامه تصریح شده است  «به چرخه آموزش چیست؟ 
کودکان جھت بازی و تفریح و توسعه اوقات فراغت خـویـش  

اند بلکه علت اصلی ریزش این کـودکـان    از تحصیل باز نمانده 
ـانـه    آمدی خانواده   از این چرخه، فقر و کم در  ھا است و متاسـف

 «. شـونـد   درصد باالیی از این کودکان جذب بازار کـار مـی 
فعاالن حقوق کودک در این نامه با اشـاره بـه مـحـرومـیـت  

ـات    ای از کودکان ایرانی از ابتدایی   عمده  ترین حقوق و ضـروری
ای شھرھـای    این معضل از محالت حاشیه »:  اند   زندگی آورده 

بزرگ تا شھرھای دور و محروم نظیـر شـھـرھـای مـرزی و  
شودکه بسیاری از ساکنیـن    روستاھای دورافتاده مشاھده می 

ـازھـای    آن  ـی ھا نه تنھا از آموزش و بھداشت بلکه از حـداقـل ن
 «.اند   اساسی مانند تغذیه و آب آشامیدنی سالم نیز محروم 

ـنـده  کشـور پـرسـیـده   در بخش دیگری از رئیس جمھور آی
ـاسـت    یکی از سیاست »:  شده است  ھای مھـم و مـطـرح، سـی

افزایش جمعیت اسـت کـه دولـت، نـھـاد  مسـئـول تـحـقـق آن  
ـنـده  .  خواھدبود  ـات و    با وجود این فاکتور تـھـدیـدکـن ی حـی

ـا   ـق ھستی کودکان، که آیا برای آحاد موجود، برنامه  حفظ ب
ـیـشـان   ـا شـرایـط زیسـت و شرایط رفاھی مناسب و متناسـب ب

 «دارید؟ 
 

 اخراج و بیكارسازی 
 

 وعده بازگشایی فوالد زاگرس محقق نشد
 کـارگـر ایـن  ٢٧٠ ادامه بیکاری و بالتکلیفی :  خرداد ١٩ 

ـنـی بـر    رغم وعده   کارخانه علی  ـانـی مـب ھای مسـئـوالن اسـت
ـزرگ  .  بازگشایی كارخانه  این کارخانه از معدود واحدھـای ب
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ـان   ـاالیـی در اسـت صنعتی استان است كه زمینه اشتغالزایی ب
محروم كردستان دارد و معلوم نیست كارگران ماھر صـنـعـتـی  

گذاری شده اسـت،    شان سرمایه   كه برای به دست آوردن مھارت 
ـاده    توانند از مھارت   از این پس در چه كارگاھی می  ـف شان است

گـیـری كـارفـرمـا و مسـئـوالن    توجھی و عـدم پـی   بی .  كنند 
استانی به امنیت شغلی و معاش كارگران، نگرانی کـارگـران  

کارگران معتقدند مدیریت کـارخـانـه  .  را دو چندان کرده است 
فوالد زاگرس نسبت به وضعیتی كه پیمانكار برای کارگـران  
به وجود آورده مسئول است و به دلیل مستمر بـودن نـوع كـار  
در این كارخانه، طبق قانون كار وظیفه مدیریت این واحد است  

با وجـود آنـكـه  .  كه با کارگران قرار داد مستقیم امضاء کند 
این کارخانه از مرداد ماه سال گذشته فعالیت تولیدی نـدارد،  
ـاب در   اما كارگران از سر ناچاری ھر روز برای حضور و غـی

با وجود اینکه اعضای جـدیـد  .  کنند   کارخانه حضور پیدا می 
ـنـوز وعـده   ھیئت مدیره انتخاب شده  ھـای مسـئـوالن    اند اما ھ

 . محقق نشده است 
 

 «میشلن»اخراج درتایرسازی 
ژوئن یورونیوز، میشلن گروه فرانسوی تولید  ١٠ به گزارش 

ـیـدی  ٢٠١٥ تایر، روز دوشنبه اعالم کرد تا سال    فعالیت تـول
درمرکز فرانسه را متوقف خـواھـد کـرد،   «ژوئه لوتور »واحد  

  ٩٣٠ تصمیمی که بیکاری بیش از ھفتصد نیرو از مـجـمـوع  
ـیـم  .  نیروی شاغل در این واحد را در بر خواھد داشت  این تصم

با توجه به تقاضای پایین برای تایرھای خودروھای سنگـیـن  
اتخاذ شده ولی مدیران میشلن به نماینده ھای اتحادیـه ھـای  
ـا   کارگری وعده داده اند تا از افرادی که بیکار می شود، ب
در نظرداشت تمایل آنھا در کارخانه ھای دیـگـر مـیـشـلـن در  

ـنـد  ـاده کـن ـف ـاتـریـک  .  فرانسه و یا در خارج از کشـور اسـت پ
فونتین که از سی و شش سال پیش برای میشلن کـار مـی  

بـعـد از  .  نگرانیم »:  کند، درباره این تصمیم مدیران می گوید 
ـیـرون مـی انـدازنـد  . بیش از سی سال سابقه، اینگونه ما را ب

کـلـود گـوایـون   «. واقعا منزجر کننده و غیر قابل قبول اسـت 
ـقـد اسـت  ـت : یکی از نماینده ھای اتحادیه ھای کارگری مـع

ـیـم  ٢٠١٢ وقتی کارنامه میشلن را در سال  »  نگـاه مـی کـن
ـقـدر   می بینیم که میشلن پول دارد و سھام شرکت تاکنون این

. سود سھـامـداران سـه بـرابـر شـده اسـت .  با ارزش نبوده است 
ـنـد   بنابراین اگر آنھا امروز می خواھند کارگران را اخـراج کـن

ـنـد  ـیـشـنـھـاد کـن  «. باید باالترین میزان غرامت را به آنـھـا پ
مسئوالن دومین تولید کننده تایر دنیا، بر این اعتقادند، سـود  
آوری بیشتر میشلن مستلزم بروز رسانی و مدرن سـازی خـط  
ـزم   ـل ـبـع، مسـت ـازار و بـه ت تولید و انطباق بیشتر با نیازھای ب

ـیـشـتـر در  .  تعدیل نیرو و ادغام واحدھا است  سرمایه گذاری ب
ـایـرھـای مـاشـیـن آالت   ـیـدات ت بخش پژوھش و توسـعـه تـول

 .کشاورزی، از دیگر دالیل این تصمیم اعالم شده است 
 

 ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری 
 

 بازداشت فعال كارگری: تھران
 خردادماه مـامـوران  ٢٤ صبح روز جمعه  "  ھرانا " به گزارش  

" علـی رئـوف " امنیتی رژیم با یورش به منزل فعال کارگری  
ـا  .  وی را بازداشت نمودند  مامورین امنیتی رژیم در تـھـران ب

ـیـش   ـت ـف یورش به منزل شخصی این فعال کارگـری ضـمـن ت

منزل و به ضبط لب تاپ، کتابھا، جزوات و لـوازم شـخـصـی  
ـقـل   ـت ـن ـلـومـی م ـامـع وی، نامبرده را بازداشت و به مـکـان ن

گفتنی است که ماموران رژیـم خـانـواده ایـن فـعـال  .  نمودند 
کارگری را تھدید کرده اند که در مورد وضعیت وی اطـالع  

 .رسانی نکنند در غیر این صورت دیگر او را نخواھند دید 
 

 بھنام ابراھیم زاده را آزاد کنید
! کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری :  خرداد ٢٥ 

 سـال  ٣ بھنام ابراھیم زاده كارگر و عضو كمیته پی گیری كه  
 سـال حـكـم زنـدان  ٥ پیش دستگیر و به اتھـام ھـای واھـی  

ـیـمـا بـه  .  گرفت  كه در یكسال اخیر متاسفانه تنھا فرزندش  ن
ـیـن   ـامـه مسـول ـا ن بیماری سـرطـان  دچـار شـده اسـت   ب
. بیمارستان خواھان مالقات و مرخصی   بھنام را كرده بـودنـد 

در  .  زندان موافقت و با قید وصیغه  به مـرخصـی امـده بـود 
ـنـھـا  .  ھفته اخیر به زندان بازگردانده ش  با توجه به بیماری  ت

فرزند بھنام ابراھیم زاده  الزم و ضـروری اسـت كـه وی در  
ـار فـرزنـد   ـن كنار فرزند بیمارش باشد و این حضـور پـدر در ك
ـنـه   ـزی ـیـه ھ بیمار نه تنھا الزم و ضروری است بلكه  جھت تـھ
ھای بیماریش و تھیه داروھای الزم حضور و در بیـرون زنـدان  

ـیـگـیـری و  .  امری اجتناب ناپذیر است   ما اعضای كمیته پ
ـیـم كـه    ھم چنین خانواده اش و ھمكارانش از دولت مـیـخـواھ

ـنـد  ـتـه  .  این زندانی را فوری و بدون قید و شـرط ازاد ك ـی كـم
پیگیری ایجاد تشكل ھای كارگری كارگر زندانـی، زنـدانـی  

 سیاسی ازاد باید گردد 
 
خرداد سالروز دستگیری فعال ٢٢روز 

 !كارگری وكودك بھنام ابراھیم ز اده است
ـاسـی  :  خرداد ١٩  در اعتراض به ادامه بازداشت زندانی سـی

ـنـد   ـیـن كـارگـری درب ـال دربند بھنام ابراھیم زاده وتـمـامـی فـع
تمـام  !  مردم ایران وجھان كارگران وزحمتكشان  !  اعتراض كنیم  

كسا نی كه بھنام نیز مانند شما یك زحمتكش بود ؛ اتحـادیـه  
ھای كارگری كه بھنام نیز مانند یكی از اعضای كـارگـران  
ـنـد شـمـا   ـز مـان ـی شما بود نھادھای مدافع كودكان كه بھنام ن
ـان   ـان ودانشـجـوی دوستدار كودكان بود ؛ مردم ازادیـخـواه وجـوان
كارگران وزنان ومردان سـازمـانـھـا ونـھـادھـای حـقـوق بشـری  
ـیـت   وانساندوست تمامی كسانی كه به ازادی وبـرابـری وانسـان

ـیـم  .  ورفاه انسانی  به دمكراسی ارج می گذارید   بھنام ابـراھ
ز اده دوست بزرگ كودكان یارو یاور دھھا خانـواده كـارگـری   

سوار اتوبوس شركت واحد در مسـیـر مـیـدان  ٨٩  خرداد  ٢٢ در  
انقالب وازادی  توسط نیروھای لباس شخصی دستگـیـر شـد  

ـفـرادی   ـنـد ان  زیـر سـخـت تـریـن  ٢٠٩ چھا رماه وی را در ب
ـارھـا دسـت بـه   ـام ب ـن فشارھا واذیت وازار ھا نگه داشتنـد بـھ
اعتصاب غذا زد كه در نتیجه دچار بیماری شـدیـد ود رحـال  
حاضر براثر ضرب وشتم ھای وارده از ناراحتـی ھـای گـوش  

د ردادگاھی كه ھیچ شباھـتـی بـه بـه  .  وگردن رنج می برد 
ـاعـادالنـه   دادگاه وعدالت نداشت اور ا به بیست سـال حـبـس ن
ـنـج سـال حـبـس   محكوم كردند كه در نھایت این حـكـم بـه پ

ـافـت  ـفـه شـمـا مـردم  .  تعزیری كاھش ی ـا فشـار بـی وق او ب
ازادیخواه شما سازمانھا ونھادھای حقـوق بشـری تشـكـلـھـای  
ـیـن   ـال واتحادیه ھای كارگری مدتی پیش به مرخصـی وبـر ب
ـنـكـه   ـا وجـود ای تنھا فرزند بیمارش نیـمـا قـرار گـرفـت امـاب
ـیـد كـرده   ـای پزشكان بیمارستان محك وپزشك قانـونـی تـھـران ت
بودند  كه بھنام باید در كنار فرزند بیمارش بمانـد مـجـال ایـن  
ـنـون مـرتـب    را ندادند كه در كنار تنـھـا فـرزنـدش كـه ھـم اك
شیمی درمانی می شود بماند وبه وضعیت پزشـكـی خـودش  
رسیدگی كند بھنام را به زندان برگرداندند؛ نیما ابراھیـم ز اده  

ـتـال شـده اسـت   كه بیش از چھا رماه است به سرطان خون مب
ـیـمـا   ـار ن ـن نیاز فوری به حضور پدرش دارد نبودن بھنام در ك

خرداد روز دستگیـری ایـن  ٢٢ روز  !  یعنی قطع داروھای نیما  
ـان   فعال كارگری وكودك بھنام ابراھیم ز اده اسـت مـا دوسـت
ورفقای بھنام اكنون رو به تمامی انسانھای شریف وازادیـخـواه  
جھان ؛ تشكلھای كارگری وسازمانھای مدافع حقوق بشـری  
رو اورده ایم ؛ ما از ھمه كارگران ونھادھـای كـارگـری مـی  
ـنـد كـه پـدر   خواھیم كه برای ازادی این زندانی سیـاسـی درب
ـنـھـا كـه   فرزندی است كه در بستر بیماری است وھمسـری ت
ـام   ـن چشم به راه وی ھست تالش كننـد مـا بـرای ازادی بـھ
ـان وازادیـخـواھـان   ـا كـمـك شـمـا انسـان دوسـت ابراھیم ز اده ب
ـاسـی   امیدواریم وچشم انتظار كمك برای او ودیگر زندانیان سـی

 . دوستان ورفقای بھنام ابراھیم ز اده . ھستیم  
 

در محکومیت ادامه ی بازداشت فعال 
 کارگری جلیل محمدی

ـــردم  :  خـــرداد ٢١  ـارگـــران، م کــ
ــحــران  !  زحــمــتــکــش و آزادی خــواه  ب

کنونی سیـسـتـم سـرمـایـه داری در  
سراسر جھان، کـارگـران وتـوده ھـای  
تحت ستم ومحروم جامـعـه را دچـار  
معضل نموده و ھر روزنیز دامـنـه ی  
ـیـکـاری،   این بحران با تشدید  فقر، ب

دستمزدھای کم و تـورم  .  رو به فزونی می رود ...  گرانی و  
زیاد گلوی کارگران را می فشارد و ما برای دفاع از خـود  
چاره ای جز متشکل شدن و ایجاد تشکل ھای خود ساخـتـه  

ـیـد  .  ی طبقاتی و مستقل نداریم  ـانـکـه مـطـلـع ھسـت ھـمـچـن
اعضای کمیته ی ھماھنگی و فعالین دیگر تشـکـل ھـای  
کارگری دراعتراض به وضعیت بـحـرانـی مـوجـود ودفـاع از  
حقوق کارگران بارھا و بارھا مورد تعقیب ،بازداشت و ضـرب  
وشتم قرار گرفته که آخرین مورد آن  جلیل مـحـمـدی فـعـال  

ـاشـد کـه در مـورخـه    تـوسـط  ١٢/٢/٩٢ کـارگـری مـی ب
ـازداشـت اداره   ـا کـنـون در ب نیروھای امنیتی دستـگـیـر و ت
اطالعات به سر می برد که بعد از گذشت یک ما ه طـی  
. تماس تلفنی کوتاه خانواده  را از وضعیت خود مطلع کـرد  

ـیـد بـرای  ! کارگران و نھادھای کارگری در سراسر جھان  ـای بی
ـیـن   ـال ـازداشـت و زنـدانـی کـردن فـع جلـوگـیـری از ادامـه ب
ـیـل مـحـمـدی بـه ھـر   کارگری خصوصا ادامه بازداشت  جل

ـیـم   ـای ـتـه ی  .  طریق ممکن اعتراض نـم ـی مـا اعضـای کـم
ـیـل   ـل ـازداشـت ج ھماھنگی ضـمـن مـحـکـوم کـردن ادامـه ب
ـیـد و شـرط وی و   محمدی خواھان آزادی فوری و بـی ق

کمیتـه  .  دیگر کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم 
 ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
دیدار جمعی از فعالین کارگری و اعضای 

کمیته ی ھماھنگی با خانواده ی فعال 
 کارگری

ـبـه  : خرداد ٢١    ١٩ بر اساس خبر دریافتی روز   یـکـشـن
،خانواده جلیل محمدی ، فعال کـارگـری و  ١٣٩٢ خرداد ماه  

عضو کمیته ھماھنگی برا ی کمک به ایجاد تشـکـل ھـا  
ـیـل   ی کارگری به ستاد خبری سنندج  ، محل بازداشت جـل

ـاد خـبـری  بـر روال  .  محمدی مراجعه نمودند  مسئولیـن سـت
ھفته ھا ی گذشته  ازارائه روند پرونده جلیل محـمـدی خـود  

ـیـل ابـراز  .  داری کردند  ـل ـازداشـت ج خانواده نامبرده از ادامه ب
ـیـن  اداره اطـالعـات   نگرانی کرده  اما مامورین و مسـئـول
ـامـبـرده  نشـده   سنندج جوابگوی  تقاضای مادر سالخورده  ن
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در پی این مراجعه ،جلیل محـمـدی طـی یـک تـمـاس  .  اند 
ـیـت خـود مـطـلـع کـرد   . تلفنی کوتاه ،خانـواده را از وضـع

ـتـه ی   ـی ھمچنین جمعی از فعالین کارگری واعضـای کـم
ھماھنگی در دیداری با خـانـواده ی ایـن فـعـال کـارگـری،  
ضمن محکوم کردن ادامه ی بازداشت وی واعـالم حـمـایـت  
خود از این خانواده، خواھان آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

آنان در این دیدار یادآور شدند که از ھـر  .  جلیل محمدی شدند 
گونه پشتیبانی و تـالش در جـھـت آزاد نـمـودن ایـن فـعـال  

ــد نـمــود  ـن ــخـواھ ــه  .   کـارگـری دریـغ ن ـت مـا اعضــای کـمــی
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
ـار   ادامه بازداشت جلیل محمدی را محکوم کرده  و خـواسـت

ـیـم  ـتـه  . " آزادی فوری و بی قید و شرط نامـبـرده ھسـت ـی کـم
 "ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
زاده  در محکومیت بازگرداندن بھنام ابراھیم

 به زندان
ـام  :  خرداد ٢٠  ـن ـتـه دفـاع از بـھ ـی بـر اسـاس گـزارش کـم
ـیـم ١٣٩٢  خرداد  ١٩ زاده، روز یکشنبه    ابراھیم  زاده،    ،  بھنام ابراھ

ـار   فعال کارگری و حقوق کودک که برای حضـور در کـن
بـرد در پـی    تنھا فرزند بیمارش نیما در مرخصی به سـر مـی 

تمدید نشدن مرخصی و تماس مقامات قضایی، با ھـمـراھـی  
و بدرقه خوانواده، دوستان و آشنایان، خـود را بـه زنـدان اویـن  

ـزشـکـان  . معرفی کرد  ـیـش پ قابل ذکر است که چنـد روز پ
ـانـونـی اعـالم کـرده    بیمارستان محک و ھمچنین پزشکی   ق

ـاشـد   بودند که بھنام باید در طول مدت درمان در کنار نیمـا ب
اما مقامات قضایی با این امر مخالفت کردند و بھنام را بـه  
ـاحـیـه   زندان فرا خواندند ، این در حالیست که بھنام خود از ن

ـز    ھای فراوانی   گوش و گردن دچار آسیب  ـی  شـده و خـودش ن
کمیته ھماھنگی برای کـمـک  .  باید تحت درمان قرار گیرد 

ھای کارگری ضمن محکـوم کـردن احضـار    به ایجاد تشکل 
ـار آزادی   مجدد بھنام ابراھیم زاده و ادامـه زنـدان او، خـواسـت
ـیـن کـارگـری   ـال ـیـه فـع فوری و بدون قید و شرط وی و کل

 .زندانی است 
ھـای    کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـكـل 

 کارگری 
  

 !جای بھنام ابراھیم زاده در زندان نیست
ـیـد  :  ٢٠١٣ جون  ١٠  ـای ـیـم زاده، عـلـی رغـم ت بھنام ابـراھ

ـزشـکـی  ـیـن پ ـانـونـی    پزشکان بیمارستان محک و ھـمـچـن  ق
ـار   مبنی بر اینکه که او باید در طـول مـدت درمـان در کـن
ـا   تنھا فرزندش، نیما که مبتال به  سرطان خون است، باشـد ب
مخالفت مقامات قضایی با این امر و به دنبال تـمـدیـد نشـدن  
مرخصی و تماس مقامات قضایی امروز یک شنبه نـوزدھـم  

ــده شــد ١٣٩٢ خــرداد   ــرگــردان ــن ب ــدان اوی ــه زن ــام  .   ب ــھــن ب
ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل ھـای    ابراھیم  ـتـه پ ـی زاده،عضـو کـم

ـان و   ـاب ـی کارگری، عضو جمعیت دفاع از کودکان کـار و خ
ـازداشـت  ٨٩  خرداد ماه  ٢٢ وبالگ نویس در تاریخ    در تھران ب

 زندان اوین مورد ضـرب وشـتـم قـرار گـرفـت،  ٢٠٩ و در بند  
وھفتاد در صـد از شـنـوایـی گـوش چـپ خـود را بـر اثـر  
ـات وارده در زنـدان از دسـت داده اسـت، از   شکنجه و ضـرب
آرتروز گردن در عذاب است و طبق تایید پزشک اوین مـھـره  

ـاریـخ  .   وی از ھم فاصله گرفته اند ٦  و  ٥ ھای     ٧ بھنام از ت
 روز اعـتـصـاب  ١٥ مھر در اعتراض به وضعیت خود دست به  

 زندان اویـن  ٣٥٠ غذا زد، او پس از اتمام اعتصاب غذا به بند  
بھنام ابراھیم زاده در دادگاه تـجـدیـد نـظـر بـه  .   منتقل گردید 

ـیـمـای  .  پنج سال زندان محکوم شد    ١٣ وضعیت جسـمـانـی ن

ساله، فرزند این فعال کارگری و حـقـوق کـودکـان کـه در  
ـبـت اسـت،  "  محک "بیمارستان   تھران  بستری و تحـت مـراق

ـیـه  .  بسیار وخیم گزارش شده است  ـام در تـالش بـرای تـھ بھن
ـا   دارو، به دلیل تحریمھا و قیمت گزاف داروھای فـرزنـدش، ب

رژیم جمھوری اسالمی بیشـتـر  .  زحمت زیادی مواجه میباشد 
از ھر زمان دیگر از فعالین کارگری، فعالینی کـه حـرفـی  
ـنـد، بـه وحشـت   به جز دفاع از حقوق اولیه کارگران نـمـی زن

بھنام ابراھیم زاده ھیچ جرمـی بـه جـز دفـاع از  .  افتاده است 
. حقوق انسانی خود و ھم طبقه ای ھایش مرتکب نشده اسـت 

رژیم حتی وبالگ خانواده بھنام ابراھیم زاده را به دلیل واھـی  
ایـن فـعـال  .  مسدود کرده است "  عدم رعایت قوانین کشوری " 

رژیم حق اولیه و انسانی در  .  کارگری جایش در زندان نیست 
کنار خانواده بودن را در شرایطی از او سلب کـرده اسـت کـه  
ـاری،   ـی فرزندش بیشتر از ھر زمان دیگری بـه مـحـبـت، ھـم
ـارزه بـرای زنـده مـانـدن   کمک، و دلگرمی ھای پدر در مب

بھنام صدای مردم به ستوه آمده، کارگران ومـحـروم  .  نیاز دارد 
. جامعه که از ابتدایی ترین نیازھای خویش محرومـنـد اسـت 

او در دفاع از مردم، کارگـران و کـودکـان حـتـی در داخـل  
ـام در دفـاع  .  زندان ھم یک لحظه از پای ننشسته اسـت  ـن بـھ

ازکارگران و کودکان وزنان و تالش برای لغو اعدام، شھامـت  
امروز نباید در مقابـل وضـع  . و مقاومت و پایداری کرده است 
ـاشـیـم  ـیـن حـقـوق  .  موجود بھنام بی تفـاوت ب ـال ـام و فـع ـن بـھ

کارگری که اکنون در زندان ھای رژیـم بسـر مـی بـرنـد را  
باید با تالش و ھمبستگی ھمـه انسـان ھـای آزاده، بـرابـری  
ـیـم  . طلب و آزادی خواه به آغوش خانواده و جـامـعـه بـرگـردان

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران 
 

 میلیون ٤صدور قرار  -٥٣اطالعیه شماره 
تومانی برای رضا شھابی و بازجویی از 

 !ھمسر وی
بنا بـر گـزارش  :  خرداد ٢٠ 

 خـرداد،  ١٩ رسیده روز شنبـه  
ـبـه ی   رضا شھابی را به شـع

ــن  ٤  ـازپـرسـی دادسـرای اوی  ب
برده اند و به او اعالم كرده اند  

 روز غیبت داشتـه ای  ١٢ كه  
  ٤ و به ھمین دلیـل بـرای او  

البته رضا شھابی بـه آنـھـا  !  میلیون تومان قرار صادر كرده اند 
ـتـی و  : گفته است  ـی ـن من غیبتی نداشتـه ام و مـأمـوران ام

دادستانی طی تماس ھای تلفنی به من گفته بودند كـه ھـر  
ـیـم   وقت قرار شد به زندان بازگردی ما خودمان زنگ می زن
ـا  رضـا ھـم بـر   ـت و آن وقت بیا و خودت را معرفی كن؛ طبیع
ـتـه   این اساس عمل کرد و ھنگامی که با وی تـمـاس گـرف

اکنون قرار شده است كه این مـوارد  .  شد راھی زندان اوین شد 
ـیـن الزم بـه ذکـر اسـت  .  را از دادستانی استعالم كنند  ھمچن

چند روز پیش ربابه رضایی، ھمسر رضا شھابی، به اداره ی  
ـازجـویـی قـرار   پیگیری وزارت اطالعات احضار شد و مورد ب

در این بازجویی ربابه رضایی برای انعکـاس شـرایـط  .  گرفت 
ھمسر زندانی خود مورد بازخواست قرار گـرفـت و در جـواب  

من تنھا به تـمـاس ھـایـی  :  این بازخواست ھا عنوان کرد که 
که با من در رابطه با احوال پرسی ھمسرم مـی شـود جـواب  

 .داده ام و ھیچ عمل خالفی انجام نداده ام 
کمیته ی دفاع از رضا شھابی ضـمـن مـحـکـوم نـمـودن  
ـازجـویـی از   صدور قرار نابجا برای رضا شھابی و ھمچنیـن ب
ھمسر این کارگر زندانی، خواستار پایان دادن این برخوردھـای  

ـتـه ی  .  ضدکارگری مأموران امنیتی و قضایی اسـت  ـی کـم

 دفاع از رضا شھابی 
 

 شریف ساعدپناه  به دادگاه احضار شد
 خـرداد مـاه  ١٩ دیروز مورخه  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـنـدگـان طـومـار   ٩٢   شریف ساعد پناه یکی از ھماھنگ کن
شـریـف  .   ھزار نفری به دادگـاه احضـار گـردیـد ٣٠ اعتراضی  

ـقـالب   ١  صبح به شعبه  ١١ ساعدپناه دیروز ساعت    دادگـاه ان
  ٤٠ اسالمی سنندج جھت محاکمه احضار گردید و به مدت  

ـان جـلـسـه ، اقـدام   ـای دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت ودر پ
ـاریـخ  .  علیه امنیت ملی را به وی نسبت دادنـد  ـا در ت ـن ضـم

 نیز حکم محکومیت شـریـف سـاعـد  ١٣٩٢  فروردین ماه  ٢٢ 
ـقـالب   ـبـه اول دادگـاه بـدوی ان پناه و مظفر صالح نیا در شـع

بر اساس ایـن حـکـم  .  سنندج به وکیل این کارگران ابالغ شد 
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا ھر کدام به اتـھـام واھـی  
. توھین به نظام به شش ماه حبس تعزیزی محکـوم شـده انـد 

ـا کـنـون مـکـررا  ١٣٩٠  دی ماه  ١٥ شریف ساعدپناه از     ت
ـتـه اسـت در   ـازداشـت قـرار گـرف مورد بازجویی و احضـارو ب
صورتی که ھیچ جرمی  جز دفاع از حقوق انسانـی خـود و  
ھمکارانش مرتکب نشده است اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران  
ـنـی    احضار و محاکمه شریف ساعد پناه را اعمال فشاری عـل
ـان   بر فعالین و رھبران کارگری برای به سکـوت واداشـتـن آن
ارزیابی میکند و با محکوم کردن آن اعـالم مـیـدارد اعـمـال  
ـتـرض از طـریـق   فشار برای به تمکین واداشتن  کارگران مع
ـنـھـا   ـان نـه ت وارد کردن اتھامات واھی  و به زندان افکندن آن
ـیـل شـرایـط غـیـر انسـانـی بـر   ذره ای از صورت مسئله تحم
کارگران ایران و تالش آنان برای دستیابی به یـک زنـدگـی  
انسانی را پاک نخواھد کرد بلکه بر عمق و  دامنه نفرت و  

 .انزجار کارگران از وضعیت موجود خواھد افزود 
 

 نامه سرگشاده نیما ابراھیم زاده به دادستان 
برگشت پدر و خواست من و : خرداد٢٠ 

 کودکان زندانیان سیاسی
دیروز بود که پدرم را بـرای بـرگشـتـن بـه زنـدان بـدرقـه  

ـان حـرف کسـی را گـوش  . کردم  مثل این که آقـای دادسـت
نمیدھد و تاکید پزشک قانونی وپزشکان بیمارستان مـحـک  
را مبنی بربودن پدر در کنار من را نادیده گرفتـه اسـت حـال  
ـارم   دیگر چکار کنم دلم بر این خوش بود کـه پـدرم در کـن
ھست و مرا در شکست دادن بیماریم کمک خواھد کرد امـا  
جناب دادستان بازھم دست بکار شد و پدرم رابه زندان احضـار  
ـتـال   کرد من نمیدانم که جدا کردن پدری از فرزندش که مـب

ـیـمـاریـم  ! به سرطان است چه نفعی  برای آن ھا دارد  ـا ب ھنـوزب
سازگار نشده ام که عده ای پدرم را از مـن جـدا کـرده انـد  
حال عالوه بر مبارزه با بیماری باید چشم انتـطـار آزادی پـدر  
ـازده   ھم باشم شما که در بھترین دوران زنـدگـی ام کـه ده ی
ساله بودم حق داشتن پدری در خانه را از من گرفته بودید و  
شماکه کودکی من را مثل ھزاران کـودک دیـگـر از مـن  
گرفته اید حداقل حال که به این بیماری مبتالھستم پـدرم را  

حال که بیشتر فکر میکنم این سـوال در  .  به من باز گردانید 
ـنـد   ذھنم پدید آمد که  آن ھزاران کودک دیگر چکار میکن
ـاسـی   ـان سـی جناب دادستان آیا شما ھم مثل ما فرزندان زندانی
درد چشم انتظار پدر بودن را کشیده اید آیا شما ھـم صـبـح و  
ـان در چـه  وضـع   شب در این فکر بوده اید کـه االن پـدرت
ـاز خـواھـد گشـت   !   وحالی است آیا زنده است وآیا به خانـه ب

چون اگر یک روز این درد را میکشیدید دلتان نـرم  !  حتما نه 
ـان آن ھـزاران   ـبـود مـن از زب میشد و به سخـتـی سـنـگ ن
ـیـد   ـاز گـردان کودک مـیـگـویـم کـه پـدرانـمـان را بـه مـا ب
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وکودکی که ازما گرفته اید به ما باز گردانید آن خاطراتـی  
ـبـدیـل   را که قرار بود به شیرین ترین لحظه ھای زندگی ما ت

ـاز  . شود به تاریک ترین روز ھـایـمـان بـدل کـردیـد  بـه مـا ب
ـام  . گردانید  ـن ـنـد بـھ نیماابراھیم زاده فرزند زندانی سیاسی در ب

 . ابراھیم زاده 
  

ای از بھنام ابراھیم زاده دقأیقی قبل  نوشته
 از بازگشت به زندان

در لحظات و دقایق بازگشتم  به زنـدان  ! عزیزان : خرداد ١٩ 
بـجـا  .  بغض گلویم را گرفته و احساس غیر قابل وصفی دارم 

ـاز بـه   ـی ـیـشـتـریـن ن گذاشتن نیما و ھمسرم در لحظاتی کـه ب
اینکه درکنارشان باشم را با تـمـام وجـودم احسـاس مـیـکـنـم  

صـدای  .  بطرزغیر قابل تصوری سـخـت وسـھـمـگـیـن اسـت  
ــار   ـفـس کشـیـدن بسـی ـبـت را مـیـشـنـوئـی امـا ن ـل ـان ق ضـرب

ـابـی .   دشواراست  ـی تـالـشـی دشـوار  .  کالمی برای گفتن نـم
ـزم    برای لبخندی به ھر بھانه ایی بخصوص وقتی نیمای عزی
ھم تالش میکند ازناراحتی و نگـرانـی مـن بـکـاھـد کـاری  

ـاه اسـت  .  دشواراست  ـاھـم بـودن بـس کـوت درحالیکه لحظات ب
صحبـت کـردن بـرایـم در ایـن لـحـظـات  .وباید تنھایش بگذارم 

ـا  .  بسیار سخت است  اجازه میخواھم در دقایق آخر مرخصـیـم ب
شما انسانھای آزادیخواه و شریف سخن بگویم و این لـحـظـات  

ـبـوھـی  .  سخت رابا شما ھمسرنوشتھایم شریک شوم  تصـاویـران
. در مقابل چشمم است نمیتوانم از نیمای عزیزم چشـم بـردارم 

ـارش را   عمق نیازش در این لـحـظـات بـه بـودن مـن در کـن
میشود از ھرحرکت وھرکلمه اش خوانـد، دردآور اسـت بـرای  

ھمسرم  تاب نگاه کردن  درچشمان نیمـا ومشـاھـده  .ھر پدری 
ـنـی  .  این لحظات را ندارد  چه روز سخت چه لحظـات سـنـگـی

ـایـه ویـران  .  است چه دشواروتلخ روبه پایان است  این خانه از پ
سوالی که بالفاصله به ذھن مـیـرسـد  .  است باید از نو ساخت 

این است، چه جرم سنگینی یک فـعـال کـارگـری وحـقـوق  
کودک مرتکب شده است که سزایش سپری کردن عـمـر و  
ـایـق بسـرعـت   ـلـه ھـای زنـدان اسـت؟ دق ـی زندگیش پشت م
ـان   میگذرند و من نمیتوانم منسجم صحبتم را با شمـا در مـی

فریاد میزنم من جرمی مـرتـکـب نشـده ام کـه ایـن  .  بگذارم 
چنین باید  خودم و خانواده ام  تحت بدترین شـرایـط جسـمـی  

ـان  .  روحی و راونی قرار بگیریم  دیروز در سالن شیـرودی جـوان
سخنم خطاب بـه  .  فریاد برآوردند زندانی سیاسی آزاد بایدگردد 

جوانان به کارگران و به زنان و مردم ایران این است این شـعـار  
ـنـدان مـن  .  باید محورھر تجمع وگردھمایی باشد  ـب میدانید ھم

در زندان چه کسانی ھستند؟ کسانی که خواستـشـان آزادی  
کسانی که بھترین سـالـھـای  . و برابری و رفاه مردم بوده است 

زندگیشان را در سلولھای افرادی در بندھای زندانھای اویـن،  
رجائی شھر، گوھردشت و  دیزل آباد سپری میشود ،حرفشـان  
ـیـت و یـک   ـنـد؟ آنـھـا صـدای انسـان چیست و چه میگـوی

ـنـد مـا  .  زندگی انسانی ھستند  ـت کارگران وفعالینی که گـف
مـادر  .  کارگران حق داریم تشکل مستقل خود را داشته باشیم 

ـایـمـان   مقابل عرق ریخته برای  گذران زندگیمان  باید حقوقـھ
ـبـرنـد   .  پرداخت شود  ـی جوانان و دانشجویانی که در زندان بسـرم

ـان و   آنھایی ھستند  کـه خـواھـان شـرایـط آزاد بـرای جـوان
ـیـسـت  ـادگـان ن .  دانشجویان بودند و اعالم کـردنـد دانشـگـاه پ

ـنـه سـپـر   زنانی در زندان ھستند  که در تجمعات مختلف سـی
کردند وخواھان حقوق برابر برای شھروندان این جـامـعـه شـدنـد  
وعلیه بی حقوقی ھمسران،خواھران، دختران و مادران مـا لـب  

ـاسـخ  . به اعتراض گشودند  ـیـچـکـدام ازآنـھـا و پ زندان جای ھ
ـتـوانـم  .  خواسته ھای برحق آنان نیست  ـی در این لحظات فقط م

ـانـم    ـارزوھـمـسـرنـوشـت ـیـدار انسـانـھـای مـب بگویم وجدانـھـای ب

شعار؛زندانی سیاسی آزاد باید گردد؛ را باید وسیعااجتـمـاعـی  
ـان   ـی کرد و خواھان آزادی بی قید شرط و فوری تمامی زندان

ـزتـریـن  .  سیاسی شد  بھترین انسانھا، شریفترین انسانھا و  عـزی
ــد  ــرھســت ــھــا اســی ــدان ــن جــامــعــه درزن ــدان ای دوســتــان و  .  فـرزن

ھمسرنوشتھایم؛  در این لحظات بسیار دشوار الزم میدانـم  از  
ـان   تمامی شما  عزیزانم  از شمافعالین کارگری، زنان و جـوان
فعالین جنبش کودکان و از تشکلھـای کـارگـری درسـراسـر  
دنیا که من و خانواده ام را  حمایت کردند صمیمانه تشکر و  

وھمچنان خواھان ادامه و گسترش این حمایتـھـا  . قدردانی کنم 
ـنـد  .  باشم  ـان در ب ھر انسان آزادیخواه میتواند صدای ما زندانی
ـیـم  .  جای کارگر زندان وبندواسارت نیسـت .  باشد  ـام ابـراھ ـن بـھ

 زاده فعال حقوق کارگر و حقوق کودکان 
 

 ٣١قطعنامه کنگره اتحادیه کمونال سوئد، 
کارگران زندانی در ایران به  :٢٠١٣مه 

 !حمایت بین المللی نیاز دارند
رضا شھابی، عضو ھیت مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران  
ـزشـکـی   ـاه پ شرکت واحد و حومه تھران پس از مرخصی کوت

شھابی پس از  .  به زندان  ننگین اوین بازگشت داده شده است 
 بـکـرات  ٢٠٠٧ اعتصاب راننـدگـان شـرکـت واحـد در سـال  

زندانی شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شکنـجـه شـده  
اقـدام  " ایشان در حال حاضر حبس چھار سال بـه اتـھـام  .  است 

اتـھـام واھـی بـه  .  را می گذرانـد )"  امنیت ملی (علیه دولت  
ھمین امر در مـورد  .  تالش برای سازماندھی اتحادیه مستقل 
و حـقـوق  )  کـارگـری ( بھنام ابراھیم زاده، فعال اتـحـادیـه ای  

ـافـت   ـلـی اجـازه ی ـل کودک، که پس از یک کمپین بین الم
ـایـد پسـر   مدتی با پسر بیمار سرطانی اش باشد اما اکـنـون ب
ـلـه ھـای   بیمارش را در بستر بیماری رھا کرده و به پشت می

این ھا نمونه ھایی از فعالیـن  .  زندان برگردد، صدق می کند 
ـیـس   ـات رئ ـتـخـاب ـانـه ان کارگری زندانی ھستند کـه در آسـت
جمھوری در ایران تحت محدودیت ھا و اقدامات امنیتی قـرار  

این اقدامات به دلیل ترس رژیم از اعـتـراضـات و  .  گرفته اند 
در شرایط حاضر طبقه کارگر ایـران از  . قیام انجام می گیرد 

. نظر معیشتی و بیکاری باال بشدت تـحـت فشـار قـرار دارد 
ـبـسـتـگـی   بدین وسیله کنگره اتحادیه کمونال ضمن اعالم ھم
ـیـد و شـرط   با کارگران ایران خواھان آزادی فـوری و بـی ق

ـال  . ھمه فعالین کارگری و سیاسی می باشد  اتحادیه کـمـون
از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی ،حـق تشـکـل و  
اعتصاب، و حق فعالیت آزاد بدون تھدید زندان و شـکـنـجـه و  
اعدام  برای رفاه، برابری، عدالت و زندگی ارزشمند حـمـایـت  

ـلـی در حـمـایـت از  :  ترجمه از  .  می کند  ـل ـیـن الـم اتـحـاد ب
ـال،  :  سوئد منبع   –کارگران در ایران   سایت اتـحـادیـه کـمـون

 اخبار کنگره 
  

 سبد ھزینه كارگران
 
 ھزارتومان برای سفره بخور و نمیر٧٠٠

ـفـره در  :  مریم بابایی  ھزینه ماھانه یـك خـانـواده چـھـار ن
تھران تنھا از بابت حداقل مواد غذایی ضروری و نـه حـداقـل  

 ھـزار  ٧٠٠ ھای ضروری    مواد غذایی مصرفی و دیگر ھزینه 
ـنـھـا  ٧٠٠ در این  . تومان است   ھزار تومان ھزینه ماھانه، نه ت

ـقـل، آب، بـرق،    ھای باالی اجاره   ھزینه  بھای مسكن، حمل و ن
ـزل،   گاز، بنزین، بھداشت و درمان، آموزش، پوشاك، لـوازم مـن

ھـایـی    تفریح و كاالھا و خدمات متفرقه و انواع و اقسام ھزینه 
ھا روزانه با آن درگیرند، در نظر گرفته نشده اسـت،    كه خانواده 

ـز بـه    بلكه اساسا بسیاری مواد غذایی مصرفی خانواده  ـی ھا ن
براساس برنامه سالمت تـوسـعـه ھـر فـرد  . حساب نیامده است 

برای زنده ماندن در روز باید از ھر مـاده غـذایـی اصـلـی بـه  
ـاشـد  ـا در  .  میزان مشخصی در برنامه غذایی خود داشـتـه ب ب

ـاز بـرای   ـی نظر گرفتن میزان ضروری ھر ماده غذایی مورد ن
ـیـمـت   زنده ماندن براساس این برنامه و با احتـسـاب حـداقـل ق

ھـای    بار و نه قیمت   فعلی مواد غذایی در بازارھای میوه و تر 
ـایـد    متنوع مغازه  ھا و دیگر مراكز خرید ھر شھروند تـھـرانـی ب

ـنـد ٥٦٠٠ روزانه به طور متوسط   ـنـه ك ـزی ـا ایـن  .   تـومـان ھ ب
حساب یك خانواده چھار نفره بدون اینكه ھیچ مـاده غـذایـی  
ـاری از مـواد خـوراكـی   تفننی مصرف كند و با حـذف بسـی
مصرفی روزانه، تنھا برای اینكه حداقل مواد غـذایـی را بـر  
ـنـجـم تـوسـعـه، در سـبـد   ـامـه پ اساس گزارش سالمت در برن
ـایـد   ـاشـد، ب غذایی خود برای زنده و سالمت ماندن داشـتـه ب

 ھـزار  ٧٠٠  تومان و ماھانه نزدیك به  ٤٠٠  ھزار و  ٢٢ روزانه  
ـیـمـت  .  تومان ھزینه مواد غذایی كند  در ایـن شـرایـط اگـر ق

مواد غذایی را در طول یك سال ثابت فرض كنیم، كـه عـمـال  
ـنـه سـاالنـه مـواد    چنین اتفاقی در واقعیـت نـمـی  ـزی ـتـد، ھ اف
 ھزار تومـان و یـك خـانـواده  ٤٤ غذایی یك نفر، دو میلیون و  

ایـن در  .  چھار نفره بیش از ھشت میلیون تومان خـواھـد بـود 
حالی است كه ھر كارگر مشمول قانون كار در سال جاری بـر  
ـقـدی،   اساس پنج مولفه اصلی و جانبی حـداقـل مـزد، بـن ن
ـاداش،   سنوات، حق اوالد و حق مسكن؛ بدون اضافه كاری، پ

ـیـن   ـانـه ب ـی ـا  ٥٤١ حق پست و موارد مشابه آن؛ ماھ   ٦٣٨  ت
ھـای    در این شرایط اگر ھزینـه .  ھزارتومان دریافت خواھد كرد 

ماھانه اجاره مسكن، رفت و آمد، پوشاك، درمـان، تـحـصـیـل  
بـگـیـر    ھای ماھانه یك خانواده حداقـل   فرزندان را به جمع ھزینه 

ـات   ـامـیـن حـداقـل ضـروری اضافه كنیم، عمال سھمی بـرای ت
ـتـه  .  ماند   تغذیه و سالمت باقی نمی  ـتـه رف در این شرایـط رف

سھم مواد غذایی اصلی از سبد خانوار كم و با مواد غـذایـی  
 .شود   تر جایگزین می   تر و كم ھزینه   كم خاصیت 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
 کارگر نساجی ٤٠ماه حقوق ٣عدم پرداخت

 تابان یزد
ـان  ٤٠ ماه حقوق ٣ عدم پرداخت  : خرداد ٢١  ـاب کارگرنساجی ت

ـزی    طی این مدت به صورت علی .  یزد  ـاچـی الحساب مبالـغ ن
ـا  .  به حساب کارگران واریز شده است  تعداد کارگران شاغل ت

 نفر بوده است وطی چند مـاه گـذشـتـه  ٦٠ چند ماه گذشته  
ـیـش از  ٢٠ تعداد    نفر از کارگرانی که شرایط بازنشستگی پ

ـازنشـسـتـه   ـنـد، ب ـان آور را داشـت موعد در مشاغل سخت وزی
 .اند   شده 

 
 ٤٠تاخیر سه ماھه در پرداخت حقوق 

 کارگر نساجی تابان
ـفـر  ٤٠ کارگران كارخانه نساجی تابان  كـه تـعـدادشـان    ن

است به علت مشکالت مالی کارخـانـه، سـه مـاه مـتـوالـی  
ـقـه  . اند   حقوق دریافت نکرده  ـا سـاب کارخانه نساجی تابان یزد ب

ـیـد دارد بـه ســبـب مشـکــالت   طـوالنـی کــه در حـوزه تـول
نقدینگی، از عھده پرداخت سه ماه از حقوق کارگران خود بـر  

ـزی را    نیایده است و تنھا به صورت علی  الحساب مبالغ ناچـی
 .به حساب کارگران واریز کرده است 

 کارگر باسابقه و ماھر در ایـن کـارخـانـه،  ٤٠ ھم اکنون  
منتظر دریافت معوقات حقوقی برای تامین مایحتـاج روزانـه  
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  ٢٠ طی چند ماه گـذشـتـه تـعـداد  .  شان  ھستند   ھای   خانواده 
نفر از کارگرانی که شرایط بازنشستگی پیش از مـوعـد در  

تـعـداد  .  انـد   مشاغل سخت وزیان آور را داشتند، بازنشسته شـده 
  ٣٢٠ کارگران کارخانه نساجی تابان یزد در سالھای گذشتـه  

با بازنشسته شـدن و خـارج شـدن تـعـداد  .  نفر اعالم شده است 
زیادی از نیروھای کار این کارخانه، ھم اکنون ایـن رقـم بـه  

 . کارگر رسیده است ٤٠ 
  

 نا امنی محیط كار
 

 کارگربراثرانفجار دیگ بخار در جاده ورامین ٣ سوختگی 
انفجار دیگ بخار در کارگاه تولیدی فـوم و  :   خرداد ٢١ 

یونولیت در جاده ورامین، چال ترخان، روبروی شھرك موزاییك  
 .کارگر از ناحیه تمام بدن شد ٣ سازی موجب سوختگی 

 
 قطع پای کارگر کارگاه ریخته گری

ــاه  :   خــرداد ٢١  ــارگ ــت حــادثــه ای در یــک ک ــل بــه ع
ـتـی   ریختگری واقع در شریف آباد، کارگـر ایـن واحـد صـنـع

 .دچار قطع پا از ناحیه زانو گردید 
  

 ساله در استخری در ١٨کارگر معدن 
 شھریار غرق شد

 ساله ای که کارگر معـدن بـود، در  ١٨ جوان  :  خرداد ١٩ 
ایـن اسـتـخـر در  .  استخری واقع در شھرستان شھریار غرق شد 

ـار، بـه طـرف کـرج، بـعـد از سـازمـان مـوتـوری   جاده شھری
 .شھرداری، معدن رضا واقع شده است 

 
 مرگ کارگرمقنی درعمق چاه

ـزش  ٢٤ این حادثه بامداد روز :  خرداد ٢٤  ـال ری ـب خرداد به دن
دیواره چاه خیابانی در خیابان دماوند و گرفتار شدن ایـن سـه  

  ٧ سه کـارگـرافـغـانـی در عـمـق  . کارگر مقنی اتفاق افتاد 
متری چاه مشغول کار بودند که ناگھان دیواره چاه بـر روی  
آنھا فروریخت به طوریکه یک نفر از آنان به طور کامـل در  
ـا گـردن   ـفـر دیـگـر ت میان خروارھا خاک مدفون شد و دو ن

خاک چاه به علت دستـی  .  درمیان آوار خاک گرفتار شدند 
بودن آن به شدت سست بوده و دیواره ھای چاه استحکام الزم  
ـزش   ـا ری را نداشت به این خاطر ھرلحظه احتمال مـی رفـت ب
ھای مداوم خاک، این دو نفر ھم در زیر خاک دفن شـده و  

 .جان شان به خطر افتد 
 

 گزارش
 

 گسترش فقر، کاھش حقوق کارگری: ایران
ــ در  )  ٢٠١٣  ژوئن  ١٠  ( ١٣٩٢  خرداد  ٢٠ پاریس، ژنو،  

 خـرداد،  ٢٤ آستانه انتخابات ریاست جمھوری در ایران در روز  
فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر و جامعـه دفـاع  

ـا عـنـوان   گسـتـرش  :  ایـران »از حقوق بشر در ایران گزارشی ب
ـقـض   «فقر، کاھش حقوق کارگری  منتشر می کننـد کـه ن

. حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران را مستنـد کـرده اسـت 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران رو بـه وخـامـت مـی  
. رود و تاثیر آن بر شـرایـط زنـدگـی مـردم بـالفـاصـلـه اسـت 

بیکاری رو به رشد است، تورم به سطح بی سابقه ای رسـیـده  
ـنـد   است و بیشتر مردم ناگزیر از اشتغال به چنـد شـغـل ھسـت

شـکـاف  .  زیرا مزد حداقل برای خنثا کردن تورم کافی نیست 
ـیـن  .  بین درآمد ثروتمندان و فقرا رو به گسترش اسـت  در چـن

وضعیتی، کـارگـران از حـق سـازمـان دھـی آزاد بـرخـوردار  
ـلـی  .  نیستند  ـل ـیـن الـم عبدالکریم الھیجی، رییس فدراسیـون ب

جامعه ھای حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حـقـوق بشـر  
ـزاری در  »:  در ایران، گفت  سازمان ھای رسمی کـارگـری اب

ـنـد  ـتـرل بـر کـارگـران ھسـت . دست دولتمردان برای اعمال کـن
ـقـل کـارگـری در   تالش برای تشکیل اتحـادیـه ھـای مسـت
سالھای اخیر با سرکوب خشن روبرو بوده و رھبـران کـارگـران  

ـیـه نـظـام »و   «اقدام علیه امنیت ملی »به اتھام    «تبلیغ عـل
ـانـون،  «. زندانی شده اند  نقض گسترده حقوق کار، در عمل و ق

به ویژه علیه زنان و نیز به دالیل ناشی از دیـن، قـومـیـت و  
ـیـجـی  .  عقیده سیاسی کامال آشکـار اسـت  عـبـدالـکـریـم الھ

ـا اصـل  »:  افزود  سیاست ھای دولت در مـغـایـرت کـامـل ب
ـان را بـه حـاشـیـه مـی رانـد  . جھانی برابری زن و مـرد، زن

ـیـت بـه   اقدامات اخیر برای برچیدن  سیاست ھای کنترل جمـع
ـیـشـتـر   ـان را ب ـیـه زن منظور افزایش میزان باروری تبعیض عل

ـقـدان   «.می کند  ـت ـن روزنامه نگاران، مدافعان حقـوق بشـر، م
ـاسـی خـود در مـحـل کـار مـورد   دولت به خاطر عقاید سـی

مسئوالن عـالوه بـر زنـدانـی کـردن  .  تبعیض قرار می گیرند 
آنھا، اغلب آنھا را از کار در سازمان ھای دولتی اخـراج مـی  
کنند یا باعث اخراج آنھا از شـرکـت ھـای خصـوصـی مـی  

ـا آزار و اخـراج از کـار روبـرو  .  شوند  ـز ب ـی خویشاوندان آنھـا ن
ـامـه نـگـاران  .  ھستند  تعدادی از وکالی دادگستـری و روزن

عالوه بر زندان به محرومیت از اشتغال به حرفه محکوم شـده  
ـبـر  .  اند  ـت ـبـود  اطـالعـات مـع با وجود پنھانکاری دولتی و ن

رسمی، فدراسیون بین المللی جـامـعـه ھـای حـقـوق بشـر و  
ـبـر   جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استفاده از منابع معت

ـیـش از   از  %  ٥٠ و داخلی به این نتیجه رسـیـده انـد کـه ب
ـقـر  ٧٥ جمعیت بیشتر از    میلیون نفـری ایـران در زیـر خـط ف
گزارش ھای تحقیقی اخـیـر نشـان مـی  .  زندگی می کنند 

دھند که قدرت خریـد مـردم در ظـرف ھشـت سـال از سـال  
ـیـدا کـرده اسـت %  ٧٢  به میزان  ١٣٩٢  تا  ١٣٨٤  . کاھش پ

ـیـجـه گـیـری کـرد  ـت در  »:  عبدالکریم الھیجـی ایـن طـور ن
شرایطی که فقر و بیکاری گسترش می یابد، کـارگـران از  
ھیچ راه قانونی برای طرح خـواسـتـه ھـای خـود و از حـق  

ـنـد  ـات   «. مذاکره دسته جمعی برخوردار نیـسـت ـتـخـاب   ١٣٩٢ ان
. تغییراتی را که بسیار ھم ضروری است به بار نخـواھـد آورد 

باوجود این، در صورت ادامه رکود اقتصادی، خواسـت ھـای  
اجتماعی و مطالبه حقوق کارگری نیز می تواند رشد کـنـد  

ـبـد  ـتـه حـقـوق  .  و سرانجام این رژیم را بـه چـالـش بـطـل ـی کـم
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سازمان مـلـل در مـاه مـه  

دومین گزارش ادواری جـمـھـوری  ) ١٣٩٢ اردیبھشت   (٢٠١٣ 
ـانـی  .  اسالمی ایران را مورد رسیدگی قرار داد  ـای مالحظات پ

فـدراسـیـون  »این کمیته به طور عمده یافته ھای مشتـرک  
جـامـعـه دفـاع از  »و   «بین المللی جامعه ھای حقـوق بشـر 

 .را تایید کرده اند  «حقوق بشر در ایران 
 

خطر بیكاری كارگران واحدھای كوچك 
 اردبیل با انتقال صنایع باال دستی

ھـای    تعدیل نیرو و تعطیلی واحدھای اقتصادی از كارگاه 
ـز   ـی كوچك فراتر رفته و به مراكز مھم صنعتی استان اردبیل ن

 .سرایت کرده است 
زده یا در آستانه بحـران ھـمـچـون    چند واحد تولیدی بحران 

ـنـی،   کارخانه چرم مـغـان، شـرکـت فـراوردھـای سـیـب زمـی
ھـا بـه    در حال حاضر تولید ایـن كـارخـانـه ... نساجی اردبیل و 

از کارخانه چرم مـغـان كـه در گـذشـتـه  . حداقل رسیده است 
رونق بسیاری داشت و محصوالت آن به کشور ایتالیا و سـایـر  

ـانـده    کشورھای اروپایی صادر می  شد، اكنون چیزی باقی نـم
شرکت فراوردھای تولیدی سیب زمینی نیز کـه در  .    است 

زد ھـم اکـنـون بـه    گذشته حرف اول تولید در کشور را مـی 
ـیـت   سبب نداشتن صنایع تبدیلی دچار مشـکـل شـده و ظـرف

ـیـل یـکـی از  .  تولیدش را به حداقل رسانده است  نساجی اردب
  ١٠  رھا شده دولت است که با ھدف اشـتـغـال      ھای نیمه   پروژه 

ھزار نیروی کار احداث شد اما در بدو تاسیس تعطیل شـد و  
مدیران آن مجددا با دریافت تسھیالت بانکی این کارخانـه را  
ـیـمـه فـعـال راه انـدازی   با ظرفیت ھزار کارگر و به صورت ن

 . کردند 
 

گاه  جلوگیری شھرداری از تعمیر سكونت
 ھا پزخانه کارگران كوره

ھای محل سکونـت    ممانعت شھرداری برای تعمیرات اتاق 
ـزخـانـه  شـھـرداری مـدعـی اسـت بـرای  .  ھـا   کارگران کـوره پ

ـزخـانـه   تعمیرات اتاق  ھـای    ھای محل سکونت کارگران کوره پ
شمس آباد باید مجوز گرفته شود و زمانی کـه کـوره داران  

ـاق   برای اخذ مجوز اقدام می  ھـای    کنند نسبت به پایان کار ات
ـتـه    ساخته شده و ساخت و ساز  ـانـونـی ایـراد گـرف ھای غیر ق

ـنـد کـه     خانوار در ھر کارخانه زندگی مـی ٢٥ .  شود   می  کـن
.  خانوار یک سرویس بھداشتی و حمام وجود دارد ٥ برای ھر  

ھیچگونه نظارت و محدودیتی بـرای کـار کـردن کـودکـان  
مـوارد  .  ھای شمس آباد وجـود نـدارد   کارگران در کوره پزخانه 

 سـالـه در کـوره  ١١ متـعـددی از کـار مشـھـود کـودکـان  
 .ھای شمس آباد دیده شده است   پزخانه 
 

كارگران واحدھای كوچك تضمینی برای 
 دریافت حداقل مزد قانونی ندارند

ـات  ٥٠ ھای باالی     در حال حاضر در کارگاه  ـب  نفر، مطـال
. شـود   ھای قانونی پرداخت می   کارگران در حد و اندازه حداقل 

ھـای کـوچـک    شود که در مـحـیـط   با این حال مشاھده می 
ـارھـایـی   ـی صنفی و کشاورزی مطالبات کارگران براساس مـع

ھـای    در مـحـیـط .   شـود   خارج از قانون تعیین و پرداخت مـی 
ـاده   ـف کوچک صنفی به دلیل درآمد پایین کارگاه و سوءاست
ـتـمـاعـی بصـورت   برخی کارفرمایان، قوانین کار و تامین اج

 .شود   ای اجرا می   سلیقه 
 

 اخبار بین المللی 
 

تجمع اعتراضی کارمندان خدمات  -یونان 
 بھداشت

  ١٧ (  ژوئـن  ٧ کارمندان بخش بھداشت یونان روز جمـعـه  
در اعتراض به سیاست ھای ریاضت اقتصادی دولـت  )  خرداد 

ـان ھـای  .   دست از کار کشیدند  پزشکان و پرستاران بیمارسـت
دولتی یونان در مقابـل وزارت بـھـداشـت ایـن کشـور تـجـمـع  
کردند و علیه موج جدید کاھش بودجه بھداشتی این کشـور  
که به عنوان بخشی از تالش ھا برای جلوگـیـری از بـحـران  

ـان صـورت مـی گـیـرد، شـعـار دادنـد  یـکـی از  .  بدھی یـون
من فکـر مـی کـنـم کـه  : "  گوید   معترضان در این باره می 

البته اوضاع در پرتغـال  .  نظام بھداشت یونان دارد فرو می ریزد 
ـیـم کـه  . و اسپانیا نیز به ھمین شکل است  ما فکر مـی کـن

ـان خـود سـازمـانـدھـی   ـف اگر نتوانیم ھمبستگی را با ھم صـن
در آینده این روند تخریبی، ھمه کشورھای اروپایـی را  .  کنیم 

اتحادیه ھـای کـارگـری در کشـورھـای  ."  در بر می گیرد 
ـاسـت ھـای   ـنـد کـه سـی بحران زده اروپایی، تاکید مـی کـن
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ریاضت اقتصادی دولت ھا، برای کارگران ناعادالنه اسـت و  
 .راه به جایی نمی برد 

 
اعتراض معلمان در اسکندریه با  -مصر 

 خواست قرارداد دائم
 ژوئـن  ١٠ روز دوشنبه   AHRAM ONLINEبه گزارش  

ھا معلم با خواست تبدیل قرارداد کارشـان از    صد )   خرداد ٢٠ ( 
موقت به دائم مقابل شھرداری اسکندریه دست به تـحـصـن و  

گویند ھـم اکـنـون شـش سـال      این معلمان می . اعتراض زدند 
ـنـد و ھـیـچ   است کا با قرارداد مـوقـت مشـغـول کـار ھسـت

ـنـده  .  ندارد   مسئولی به خواست آنھا توجھی  ـای احمد حمـدی نـم
ـیـره  ٣٠٠   آنھا با دسـتـمـزد مـاھـی : " گوید   معلمان می    ٤٢ (  ل

مـا خـواھـان  : " کند کـه   وی اضافه  می :  کار میکنند )  دالر 
در ماه ژوئـن سـال گـذشـتـه  "  عقد فوری قرارداد دائم ھستیم 

ـیـره  ٧٠٠ به تصویب رسید که حداقل دستمزد را    قانونی   ( ل
ـقـط شـامـل    تعیین کرده بـود، ولـی )   دالر ١٠٠  ـانـون ف ایـن ق

 .کارکنان دائم میشود 
 

 راھپیمایی ھزاران معترض در اتن -یونان 
ـبـه   ) خـرداد ١٨ (  ژوئـن  ٨ به گزارش یورو نیوز روز شـن

ـا از   ـیـسـت اروپ ـال ھزاران نفر از اعضای جنبـش ھـای سـوسـی
کشورھای مختلف در اعتراض به سیاست ھای سختگیـرانـه  

ـان تـظـاھـرات کـردنـد  ـتـخـت یـون ایـن  .   اقتصادی در آتن، پای
ـبـش ھـای   راھپیمایی یک روز پس از نشـسـت دو روزه جـن

ـنـدگـان  .  سوسیالیست در آتن انجام شد  یکـی از شـرکـت کـن
ـا را  : " می گوید  قصد داریم ھمه گروھھای سوسیالیست اروپ

ـیـم کـه   سازماندھی کنیم تا اروپای دیگری بسازیم و بـگـوی
ـزایـد ."  ریاضت بس است  ـیـش  :" دیـگـری مـی اف از سـالـھـا پ

فعالیت ھایی را علیه سیاست ھای اروپا سازمانـدھـی کـرده  
ـتـری بـرای ایـن   ایم و تالش می کنیم تا جایگزین ھای بـھ

ـیـم  ـیـدا کـن شـرکـت  ."  سیاست ھا که به مردم تحمیل شـده پ
ـاسـت ھـای نـظـام ھـای   کنندگان در نشست دو روزه از سـی

ـار لـغـو  .  سرمایه داری انتقاد کردند  ـیـن خـواسـت آنھـا ھـمـچـن
ــرای   ـزایـش آن ب ـات بـرای قشـرھـای کــم درآمـد و اف ـی مـال

از دیـد  :" خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید .   ثروتمندان شدند 
ـا   برگزار کنندگان، این نشست فرصتی فـراھـم آورده اسـت ت
ـنـد و   گروھھای سوسیالیست اروپایی دیدار و تبادل نـظـر کـن
ـاضـتـی و   ـتـصـادی ری اجرای سیاست ھای سیاست ھـای اق
ـان را مـورد اعـتـراض قـرار   خشن در سراسر اروپا از جمله یون

 ."دھند 
 

اعتصاب سراسری کارکنان  -فرانسه 
 فرودگاه ھا

ھـا در چـنـدیـن    به گزارش خبر گزاریھا کارکنان فرودگاه 
دست بـه  )   خرداد ٢١ (  ژوئن  ١١ شھر فرانسه از روز سه شنبه  

ـیـه طـرح اجـرای  .  اعتصاب سه روزه زدند  این اعتصاب بر عل
ـتـرضـیـن   ـتـه اسـت کـه مـع آسمان واحد اروپایی شکـل گـرف
معتقدند باعث از کار بیکار شدن ھزاران کارمـنـد ایـن فـرود  

فرانسه و ھمچنین کشورھای دیگر عضـو  .  ھا خواھد شد   گاه 
اتحادیه اروپا در نظر دارند برای صرف جوئی بیشتر دست بـه  

در اثر این اعتصاب تا کنون ھـزاران پـرواز از  .  این اقدام بزنند 
ھای فرانسه لغو شده است و احتمال این میـرود کـه    فرود گاه 

ھای دیگر اروپایی نیز به ایـن    ھا در کشور   کارکنان فرود گاه 
ـان    بـر اسـاس آخـریـن گـزارش .  اعتصاب بپیونـدنـد  ھـا کـارکـن

ھا در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و پرتقال تصمیم گرفتـه    فرودگاه 
در یـک  )   خـرداد ٢٢ (  ژوئن  ١٢ اند که از چھار شنبه شب  

 . اقدام ھماھنگ به ھمکاران خود در فرانسه بپیوندند 
 

 تظاھرات مردم بر علیه دولت -روسیه 
ـبـه  ـیـوز روز چـھـارشـن   ٢٢ (  ژوئـن  ١٢ به گزارش یـورو ن

ـا شـرکـت در یـک  )  خرداد  ـان دولـت ب ـف ھزاران نفر از مـخـال
ـیـروھـای   راھپیمایی در مسکو و با وجود حضـور سـنـگـیـن ن
ـیـس جـمـھـوری   ـیـن، ری پلیس، خواستار استعفای والدیمیر پوت
ـاسـی شـدنـد  ـان سـی ـی . روسیه، اجرای عـدالـت و آزادی زنـدان

ـار آزادی افـرادی   شرکت کنندگان در این تظـاھـرات خـواسـت
بودند که سال گذشته بدلیل اعتراض به سیاست ھـای دولـت  

ـابـل  .  پوتین دستگیر و زندانی شده بودند  ـق ـا م این تظاھرات ت
: یکی از معتـرضـان مـی گـویـد .  کاخ کرملین ادامه داشت 

ـزھـایـی کـه در  "  ـیـه چـی من طبق معمول برای اعتراض عـل
ـیـن  . کشورمان افاق می افتد آمده ام  من فکر می کنم پـوت

ـات را از روس ھـا دزدیـده اسـت  ـتـخـاب ." آزادی، عدالت و ان
ـز تـحـت حـمـایـت دولـت   ـی ھمزمان با این مراسم، کارناوالی ن
ـیـب داده   روسیه و به مناسبت روز استقالل در این کشور، تـرت
ـان   ـاب ـی شده بود که با استقبال مردم روسیه مواجه نشد و در خ

 .ھای خالی از جمعیت مسکو به اجرای برنامه پرداخت 
 

رادیو و تلویزیون دولتی و  تعطیلی -یونان 
 بیکاری و اعتراض کارمندان

در پـی تـعـطـیـل  )  خرداد ٢١ ( ژوئن  ١١ شامگاه سه شنبه 
ـان مـوسـوم بـه    شدن شبکه  ـتـی یـون ـزیـون دول ھای رادیو تلـوی

ـا ایـن .   تن بیکار شـدنـد ٧٠٠ آرتی، حدود دو ھزار و    ای  حـال    ب
ھـا پـس از انـجـام یـک سـری    گـویـد ایـن شـبـکـه   آتن می 

بـه گـزارش خـبـرگـزاری  .  اصالحات بازگشایی خواھنـد شـد 
ـاد شـدیـد از  ٢١ فرانسه دولت یونان روز   ـق ـت  خردادماه ضمن ان

ـیـل ایـن   پرھزینه بودن رادیو و تلویزیون دولتی این کشـور، دل
ـتـصـادی و بـرآورده    اقدام را عمل به سیاست  ـاضـت اق ھای ری

ـلـی  ـل ـیـن روز  .  اش عـنـوان کـرد   کردن تعھدات بین الم در ھـم
آرتـی را مـایـه    ھـای پـخـش ای   سخنـگـوی دولـت، شـبـکـه 

 خردادماه در واکـنـش  ٢٢ حال دولت روز   با این . آبروریزی خواند 
ھـای کـارگـری    به اعتراضات گسترده خبرنـگـاران، اتـحـادیـه 

ـتـالفـی دولـت آن کشـور اعـالم کـرد کـه رادیـو   واحزاب ائ
ـاری   تلویزیون دولتی یونان را پس از انجام  اصـالحـات سـاخـت

ـنـدگـان بـه  ٢٠ روز .   بازگشایی خواھد کرد   خردادمـاه وام دھ
یونان یعنی نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللـی پـول  
ـان در   ـیـشـرفـت یـون ـزان پ و بانک مرکزی اروپا بررسـی مـی

ـاضـتـی    راستای اجرای اصالحات ساختاری و سیاست  ھای ری
ـا   را آغاز کردند و بر این مبنا از یونان خواستند تا با ادغـام ی
ـتـی را بـه شـدت   ـتـی، بـخـش دول تعطیلی سازمـانـھـای دول

این تصمیم نه تنھا موجب شکاف در ائتـالف  .  کوچک کند 
ـبـرنـگـاران ایـن   ـتـی خ احزاب سه گانه دولت شده، که نارضای
کشور را ھم فراھم کرده است، به طوریکه خبـرنـگـاران حـوزه  
ـامـحـدود   رادیو و تلویزیون این کشـور دسـت بـه اعـتـصـاب ن

ـبـرنـگـاران،    ضمن ایـن .  اند   زده  ـا بـر اعـالم اتـحـادیـه خ ـن کـه ب
ـز    نگاران و دیگـر فـعـاالن رسـانـه   روزنامه  ـی ـاری ن ھـای نـوشـت

شـروع  )   خـرداد ٢٣ (  ژوئـن  ١٣ اعتصابشان را از روز پنجشنبه 
پایان اعتصاب را مشـروط بـه    اتحادیه خبرنگاران،  .  کنند   می 
ـنـھـا    عقب  نشینی دولت کرده و گفته اسـت ایـن اعـتـصـاب ت

ـایـی را کـه بـه   "پذیرد که دولت    زمانی پایان می  ایـن کـودت
ـیـم  .  ، را لغو کـنـد " خاموشی اطالعات می انجامد  ایـن تصـم

ـتـالف سـه گـانـه دولـت شـده،   دولت موجـب شـکـاف در ائ
بطوریکه احزاب سوسیالیست و دموکراتیک چپ، دو حـزب  
ـا ایـن   ـتـشـان ب ـف از مجموع سه حزب ائتالفی دولت، از مـخـال

 .اند   تصمیم خبر داده 
 

 اخبار کوتاه
 
اعتصاب و تحصن خلبانان شرکت  -مصر 

 ھواپیمایی
ـان شـرکـت  )   خـرداد ٢٣ (  ژوئن  ١٣ روز پنج شنبه   ـان ـب ـل خ
با خواست افزایـش دسـتـمـزد   EGYPT AIRھواپیمایی مصر  

آارعـر عصـر  .  دست از کار کشیدند و دست به تحصـن زدنـد 
 . پرواز لغو شده است ٥٠ این اعتصاب تا کنون دستکم  

 
اعتصاب کارگران خطوط راه  -فرانسه 

 آھن
کارگران خطـوط راه  )   خرداد ٢٣ ( ژوئن  ١٣ روز پنجشنبه  

ـان  .  آھن دست به اعتصـاب زدنـد  ـال اعـتـصـاب کـارکـن ـب بـدن
ـیـشـتـر   فرودگاه ھا، اعتصاب این کارگران باعث فلج شـدن ب

این کـارگـران بـه طـرح  .  سیستم حمل و نقل کشور شده است 
ـا دیـگـر   دولت برای یکپارچه کردن خطوط راه آھن فرانسـه ب
ـاعـث   ـقـدنـد کـه ب کشورھای اروپایی معترض ھستند و معت

 .بیکاری تعداد زیادی از کارگران خواھد شد 
 

افزایش تعداد کشته شدگان به  -سوریه 
  ھزار نفر٩٣بیش از 

بر طبق آخرین گزارش سازمان ملل تعداد کشته شـدگـان  
از ایـن  .   گذشـتـه اسـت    ھزار تن ٩٣ جنگ در سوریه از مرز  

حـکـومـت  .   ھزار کودک شناسایی شده انـد ٧ تعداد بیش از  
دریغ مالی و نظامی از    ھای بی   جمھوری اسالمی با کمک 

ـار     از مسئولیـن اصـلـی   حکومت سوریه یکی  ـتـل و کشـت  ق
 .مردم بشمار میرود 

 
به اخراج  RBSتصمیم بانک  - انگلستان 

  کارمند٢٠٠٠
ـبـه   RBSبانک   ـنـجـشـن )   خـرداد ٢٣ (  ژوئـن  ١٣ روز پ

  ٢٠٠٠ اعالم کرد که بدلیل کاھش سود بانک تصمیم دارد  
 آنھا پاییـن     را از مراکزی که زیان میدھند و یا سود دھی   تن 

ـنـه . است، اخراج بکند  ـزی ھـا و    آنھا دلیل این اقدام را کاھش ھ
 .  اعالم کرده اند   بازگشت دوباره بانک به سود دھی 

 
 

 


