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اتــحــادیــه آزاد کــارگــران 
بـدنـبـال اعـتـصــاب :  ایـران

کــــارگــــران قــــراردادی 
مجتمع فوالد خـوزسـتـان، 
کــارگــران رســمــی ایــن 
کارخانه نیـز در حـمـایـت 
ــراردادی  از ھــمــکــاران ق
خود به آنان پـیـوسـتـنـد و 
حدود چھار ھزار کـارگـر 
ــــه روز  ــــن کــــارخــــان ای
چھـارشـنـبـه گـذشـتـه در 
اقدامی متحـدانـه تـولـیـد 
در مـــجـــتـــمـــع فـــوالد 
. خوزستان  را خـوابـانـدنـد

بنا بر گزارشھای رسـیـده 
به اتحادیه آزاد کـارگـران 
ایران از اول سالجاری تـا 

 درصد افـزایـش ٢٥کنون 
حــداقــل مــزد کــارگــران 
قـراردادی ایـن کـارخــانــه 
ــه  ــال نشــده اســت ب اعــم
ھمین دلیل آنـان روز سـه 
شنبه ھفـتـه گـذشـتـه در 
ــراضــی از  اقــدامــی اعــت
گرفتـن غـذای رسـتـوران 
کارخانه خودداری کردند 
و سپس روز چـھـارشـنـبـه 
بطور یکپارچه ای دسـت 
ـــد و   از کـــار کشـــیـــدن
سـاعـتــی بــعـد کـارگــران 
رسمی نیز در حمـایـت از 
خواست بر حق ھـمـکـاران 
ـــود بـــه  ـــرار دادی خ ق

بنا بر .  اعتصاب پیوستند
این گـزارش بـدنـبـال ایـن 
اعـــتـــصـــاب مـــتـــحـــدانـــه 
مسئولین کـارخـانـه طـی 
مذاکـراتـی بـا کـارگـران 
اعتصابی بـه آنـان وعـده 

 درصد افـزایـش ٢٥دادند 
حداقل مزد را که از اول 
سالجاری به آنان پرداخت 
ــبــه  نشــده اســت روز شــن
ھشـــتـــم تـــیـــر مـــاه بـــه 
حسابشان واریـز خـواھـنـد 

در ادامـــه ایـــن .  کـــرد
ــا  مــذاکــرات کــارگــران ب
اولتیماتوم آغاز اعتصابی 
دیگر از صـبـح روز پـنـج 
شنبه ششم تیر ماه بر سر 
. کارھای خود بازگشتنـد

بنا بر آخرین گـزارشـھـای 
رسیـده بـه اتـحـادیـه آزاد 
کــارگــران ایــران امــروز 
شــنــبــه ھشــتــم تــیــر مــاه 
کارفرمای این کـارخـانـه 
به وعده خود عمل نـکـرد 
و از آنجا که بـار دیـگـر 
زمزمه اعتصاب در میان 
کارگران آغـاز شـده بـود 
مسـئــولــیـن کــارخـانــه بــا 

حضور در جمعـھـای آنـان 
ضمن تاکید بر پیگـیـری 

 درصــــد ٢٥پـــرداخــــت 
افزایش حـداقـل مـزد، از 
کــارگــران خــواســتــنــد بــا 
انتخـاب نـمـایـنـده ھـایـی 
پیگیر مطالبه خود شونـد 
امـا آنـان بـا غـیـر قـابــل 
مــذاکــره خــوانــدن اعــمــال 

 درصد افزایش حداقـل ٢٥
مزد در حقوق ھایشـان از 
انتخاب نماینده خـودداری 
کردند و با دادن فرصتـی 
دیـــگـــر بـــه کـــارفـــرمـــا 
خواھان پرداخـت ھـر چـه 

 درصــد ٢٥فــوری تــر  
افـــزایـــش حـــداقـــل مـــزد 

کــــــارگــــــران .  شــــــدنــــــد
قراردادی مجتـمـع فـوالد 
خوزستان اعالم کرده انـد 
در صــورت ادامــه خــلــف 
وعده ھای کارفـرمـا بـار 
دیگر اعتصاب را از سـر 

اتـحـادیـه .  خواھند گرفت
 –آزاد کــارگــران ایــران 

 ١٣٩٢ھشتم تیر ماه 
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با ورود حسـن روحـانـی بـه كـاخ  
ریاست جمھوری اسالمی، ھلـھـلـه  
و شادی بی پایه و اسـاس سـران  
جمھوری اسالمی و دوسـتـان دور  
و نزدیكش كـه انـگـار مشـكـالت  
جمھوری اسالمی یـك شـبـه حـل  
خواھند شد، سریعا فروكش خواھد  

قتل افشین اسانلـو و جـواب  .  كرد 
ـقـطـه   ـبـش كـارگـری ن فعالین جـن
پایانی بر این جشن و سـرور بـوده  

ـبـش  .  است  ـراضـات مـھـم جـن اعـت
ــدام از   ــچــك ــه ھــی ــارگــری ك ك
ــه و   ــگــرفــت ــاتــش جـواب ن مـطــالــب
ـرنـامـه   نداشتن ھیچگونه طرح و ب
ای از طرف باندھا و جـنـاحـھـای  
رژیم اسالمی برای رسیـدگـی بـه  
ـر و فـالكـت بـخـش   وضعـیـت فـق
قریب به اتفـاق كـارگـران و مـردم  
زحمتكش و شریـف ایـن جـامـعـه،  
جواب محكم و شـایسـتـه ای بـه  

ھا خـواھـد داد و    این شادی كردن 
ــارزه  و   ـب ـری از مــ ــگــ دور دی
اعتراضات را در دسـتـور جـامـعـه  

ھیچ آدم سیاسـی  . خواھد گذاشت 
ای كه از فـونـكـسـیـونـھـای    جدی 

ـتـصـادی   اجتماعی و بحرانھای اق
و سیـاسـی درك درسـتـی داشـتـه  
باشد و تـحـوالت تـاریـخـی مـھـم  
سیاسی را مرور كرده باشد انتـظـار  
ندارد كـه بـا عـوض شـدن مـھـره  
ھای حكومتی، بـدون در دسـتـور  

ـرای   گذاشتن راه حـل پـایـه ای ب
حل معضل مـعـیـشـتـی جـامـعـه،  
ــد   جـمـھــوری اســالمـی ھــم بــتـوان
ـرد  . جانی سالم از این معركه بدر ب

ــود،   ــاقـا شـادی مســعـود بـھــن ـف ات
رسـانـه  ( خامنه ای، بی بی سـی  

، فـرخ نـگـھـدار و  ) دولت انگلیس 
رفسنجانی، درست ھـمـان افـزودن  
بــر مشــكــالت مــا كــارگــران و  
ـر   زحمتكشان و شادی و ھـلـھـلـه ب
ـر و فــالكـت كــارگــران   ادامـه فــق

ــه آزادی و  .  اســت  ــن جــامــعــه تش
رھــایــی از جــمــھــوری اســالمــی  
منتظر اعتراضات و اعـتـصـابـات  

 .مھم كارگری است 
ـنــگ،   ـی ـیـش وال ـیـام انـگـل ـل وی
ـبـش   یكی از چھره ھای مھـم جـن

ھـای    سوسیالستی آمریكا در سـال 
 و دھـه ھـای اول  ١٩ اواخر قـرن  

ـیـش  : " ، می نـویسـد ٢٠ قرن   كـمـاب
ــتــصــابــات از نــگــاه   تــمــامــی اع

امـا  .  سوسیالیستی قابل توجیه اند 
اعتصاباتی كه نه بخش زیادی از  
كارگران در آن شركت دارنـد و نـه  
مسائل مھم اجتماعی را برجسـتـه  

ــوی    كــرده  ــان ــت ث ــمــی ــد، از اھ ان
ــد  ــوردارن ــگــر  .  بــرخ از طــرف دی

و اعتصابات  "  حمایتی " اعتصابات  
ــه   ــد ب ــوانــن ــت ــومــی كــه مــی عــم
موضوعات مھم اجتماعی تبـدیـل  
شــونــد، و نــه تــوســط كــارگــران  
اعتصابی و كارفرمایان، بلـكـه بـا  
تصمیم افكار عمومـی و دخـالـت  
ــد،   ــه مــی شــون ــھــا گــرفــت دولــت
ـقـاتـی   مھمترین بخش مـبـارزه طـب
ھستند، بخصوص كـه تـوان آن را  
ـنـده مـبـارزه   داشته باشند كه در آی
طبقاتی نیز جایگاھـی را اشـغـال  

اعتصاب کارگران مجتمـع  ."  كنند 
فوالد خوزستان كه اطالعیه آن را  

ـران روز     ٨ اتحادیه آزاد كارگران ای
تیر منتشر كرد از آن اعـتـصـابـات  
مــھــمــی اســت كــه در شــرایــط  
سیاسی امروز ایران می تـوانـد آن  
اھمیتی را به نمایش بـگـذارد كـه  
. در نقل قول باال به آن اشـاره شـد 
ــه آمــده اســت  ــی ــن اطــالع : در ای

ــصــاب کــارگــران  "  ــال اعــت ــدنــب ب
قراردادی مجتمع فوالد خوزستـان،  
ـیـز   کارگران رسمی این کارخانه ن
ـراردادی   در حمایت از ھمـکـاران ق
ـنـد و حـدود   ـیـوسـت خود به آنـان پ

 کارگر این کـارخـانـه روز  ٤٠٠٠ 
چھارشنبه گـذشـتـه در اقـدامـی  

متحدانه تولید در مجـتـمـع فـوالد  
خـوزسـتـان  ."  خوزستان را خواباندند 

یك مركز بسیار مھم اقتـصـادی و  
با دھھا ھزار كـارگـر در صـنـایـع  
مھمی چون نفت و پتروشیمی ھـا  
و غیره كه تـا بـحـال دردسـرھـای  
ـرای جـمـھـوری   مھـمـی را ھـم ب
اسالمـی درسـت كـرده انـد، مـی  
ـرده از   ــی گســت ـت تـوانـد بـا حـمــای
اعتصـاب كـارگـران در مـجـتـمـع  
فوالد خوزستان، بار دیـگـر تـوجـه  
ــه جــنــبــش كــارگــری و   ھــا را ب

ــات آن جــلــب كــنــد  ــب ایــن  .  مــطــال
ـنـون دســت   اعـتـصـاب كـه ھـم اك
كـارگــران قــراردادی را در دســت  
كارگران رسـمـی گـذاشـتـه، مـی  
تواند دست كارگران مجتمع فـوالد  
خوزسـتـان را در دسـت كـارگـران  
پتروشیمی ھا و كارگران نفت قرار  

ــدھــد  ــد دســت ھــمــه  .  ب ــوان مــی ت
كارگرانـی كـه بـه دسـتـمـزدھـای  
بارھا زیر خط فقر اعتـراض دارنـد  

می تواند  .  را در دست ھم بگذارد 
و باید دست فعالیـن كـارگـری را  
ـلـف كـار در دسـت   در مراكز مخت

 .ھم بگذارد 
این نوع اعـتـصـابـات كـه بـی  

ـتـی كـل دم و دسـتـگـاه   ـی مسئـول
ـر زنـدگـی و   ـراب ـم در ب اداری رژی
ـرار   معیشت كل جامعه را ھـدف ق
ــش   ــد آت ــوان ــی ت ــت، م داده اس
ـراضـات كـارگـری   مبارزات و اعت
را شعله ورتر بكند و كـل جـامـعـه  
را وارد یك جنگ سرنـوشـت سـاز  

مـی  .  با جمھوری اسالمی بكـنـد 
ـرای خـالـصـی از ایـن   توانـد و ب
وضعیت باید ھـم، بـه مـاه عسـل  
خامنه ای و روحانـی و بـی بـی  

این جامعـه ای  .  سی خاتمه بدھد 
كه با ھر عقب نشینی به خـامـنـه  
ای و ماجراجوئی ھای جنگی و  
ـراز   نظامی جمھـوری اسـالمـی اب
ـنـد، بـا ورود   ـن خوشحالی مـی ك
اعتصابات قدرتمند كـارگـران، نـه  
تنھا ابراز خوشحالی خواھند كـرد،  
بلكه با آن ھمـراه خـواھـنـد شـد و  
ـرای پـی ریـزی  یـك   عزم خود ب
جامعه شایسته انسان را بـخـیـابـان  

 .  خواھند آورد 
 ٢٠١٣  ژوئن  ٣٠ 

 اعتصاب مھم  كارگران مجمتع فوالد خوزستان
 ناصر اصغری 

 

 ...قتل افشین اسانلو  
 سـالـه را راه  ٨ جنگ خونین  

 انداخت و تا ویران كردن آن جامعه  
را تكمیل نكرد و صدھا ھـزار  
جوان را به كشتن نـداد، جـام زھـر  

دھـھـا ھـزار تـن از  .  سر نـكـشـیـد 
ــن   ــی ــاســی و فــعــال ــی ــیــن س فــعــال
ـبـش   جنبشھای اجتماعی مثل جـن
ـره   كارگری و زنان و جوانان و غـی
را برای به سكوت كشاندن كـامـل  

ـیـسـت كـرد  افـراد  .  جامعه سر به ن

منتسب به مذاھب و ادیان دیـگـر  
مثل یھودیھا، بھایی ھا و غیره را  
رسما اعدام كرد و یا از آن جامعـه  
ــاری وادار كــرد  ــوچ اجــب ــه ك . ب

ـرد   ـر فـرو ب ـق جامعه را چنان در ف
ـر را بـخـاطـر   ـف كه صـدھـا ھـزار ن
دست زدن به بـزه كـاریـھـایـی كـه  
ـر و   ـم ھـمـیـن فـق ـی ـق حاصل مسـت
نداری در جامعه بود را بـه پـای  

ـرد  شـادی و دوسـت  .  دار اعـدام ب
داشتن را از مردم سلب كرد و ھـر  

كسـی كـه شـادی كـرد و طــرف  
ــل خــود را دوســت داشــت،   ــاب مــق
دستگیر و زندانی و اذیـت و آزار  

ـیـن رژیـمـی كـه  . داد    ٣٥ یك چن
ـر مـردم از   ـف ـن سال است دارد بـه ت
خود دامن مـی زنـد، واقـعـا كـور  
ـنـد بـا   خوانده است كه فكر می ك
اذیت و آزار و كشـتـن یـك فـعـال  
كارگری، آن جامعه به خامـوشـی  

رژیـمـی كـه در  !  وادار خواھد كرد 
ـم قـانـونـی آن   چشم جـامـعـه رژی

مملكت نیست، در چشـم جـامـعـه  
یك رژیم چپاولگر است، در چشـم  
ــم   ــاتــل اســت، در چش جــامــعــه ق
جامعه شكست خورده است، حتـی  
در چشم سـانـدیـس خـورانـش ھـم  
دوره اش بـه پـایـان رسـیـده اسـت،  

ـرده ایــم  !  مـی رود  مــا از یـاد نــب
ـتـل و   ـیـونـھـا ق ـل صدھا ھزار و می

تك تك ایـن جـنـایـات  .  جنایتش را 
ـلـو   را و از جمله قتل افشـیـن اسـان

 . عزیز را ھم پیگیری خواھیم كرد 

افشین اسانلو، ستار بھشتی و  
دھھـا و صـدھـا و ھـزاران فـعـال  
كارگری و فعالین جنبـش زنـان و  
ــره   ــی ــرھــنــگــی و غ خــالــصــی ف
فعالینی بـودنـد كـه صـدای كـل  

كل جامعـه دادخـواه  .  جامعه بودند 
 .ھمین عزیزان خواھد بود 

 ٢٠١٣  ژوئن  ٣٠ 
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 خرداد یک معـجـزه  ٢٤ گویا روز  

ــــد  " رخ داد و   ـی ــ ـل ــ حســــن ک
نامی اسـت کـه مـردم بـه  "(  ساز 

ـــدوق  )  روحـــانـــی دادنـــد  ـن از صــ
ـرون   ـی معجزات جمھوری اسالمی ب

معجزه بزرگتر گویا این بـوده  !  آمد 
ـنـد رای دادنـد " کـه   ـت ". مـردم رف

 سـال  ٤ خیلی کسانی که در این  
"  معجزه اشتباھـی "گذشته  شامل  

شده بودند و نـاخـواسـتـه در صـف  
اپوزیسیون خودشان را دیده بـودنـد،  

شادمان شدند کـه  "  رھبر " از تدبیر  
ـر فـرزانـه و   به گفتـه ایشـان رھـب
فقیه عالیقدر رای مردم را خوانـده  
ـر   ـلـه خـود را  تـطـھـی و بدین وسی
ـر فـرزانـه   کرده و مانند یک رھـب
طرف ھیچکس را نگرفته و رای  
ــت   ــده اس ــحــتــرم ش مــردم را م

سنگ پا، پیش ایشان کم مـی  (  
ایشان از آن روز با اظھـار  !).   آورد 

پشیمانی از تحلیل ھای آنچنانـی  
تدبیـر  " شان سر تعظیم مقابل دولت  

فرود آوردنـد و بـه مـردم  "  و امید 
فراخوان میدھند که منتظر بمانید  
ـر   ـی ـیـد سـاز بـا تـدب که حسن کـل
خودش ھمه قفلھا را بـاز خـواھـد  

ـنـد  "  ایران و ایرانی " کرد و   ـل را سـرب
ـلـه .  خواھد سـاخـت  ـرار  !  ب گـویـا ق

ـلـھـا   ـف ـنـده ق است در ھشت سال آی
یکی یـکـی بـاز شـود و دوبـاره  
آخوندی  لباده پوش با خـنـده ای  
برلب مـنـادی اعـتـمـادی سـازی  

ـیـد راه  .  شود  گویا قرار اسـت تـول
بیفتد، تحریمـھـا لـغـو شـود، ریـال  

فوتبال کـه جـھـانـی  . تقویت شود 
شده، والیبال ھم که شگفتی مـی  
آفریند پس کارگران کار کننـد و  
ـیـاورنـد کـه   ـرن ـنـد و دم ب کار کن
قفلھای کـه در ایـن ھشـت سـال  

یـار امـام  "  سو مدیریت " گذشته با  
ـتـه بـا خـود امـام  ( زمان   که گـف

زمان برخواھد گشت و حالشان را  
بود آمده، حـداقـل  !) خواھد گرفت 

 سالی وقت میخواھد کـه بـاز  ١٦ 
شود و ھمه چیز مثل ھشت سـال  

ـیـش شـود  سـیـمـای جـمـھـوری  !  پ
اسالمی، بی بی سـی و صـدای  
امریکا، روزنامه ھای حکومتـی،  
خاویر سوالنا، جان کری، اتحـادیـه  

ـنـد  ...   اروپا و  به ما مردم میگـوی
منتظر بمانید که دارد وضع خوب  
میشود اگر  کمی غـنـی سـازی  

ایشـان امـا  .  ھسته ای شـل شـود 
ــدارنـد کــه  جــمــھــوری   کـاری ن
اسالمی چه بالیی سر مردم مـی  

دست بنقد فـعـال کـارگـری  .  آورد 
افشین اسانلو، به قتل رسید و در  
کرج دو نفـر در مـال عـام اعـدام  
ـراز در   شدند و چندین نفر در شـی

ـتـش  . نوبت قطع عضو ھستند  نھـای
ایشان خواھند گفت باالخره دولـت  
ـیـد رای   ـت خودتان اسـت شـمـا رف
ــد یــک آخــونــد مــعــتــدل را   دادی
کردید رئیس جمھور؛ رھبر فـرزانـه  
ھم که اعالم کرده رای داده شـده  

ـیـل  !  یعنی اعتماد به نظام  به تـحـل
ھایشان در مورد مصر دقت کنیـد  
ـنـد کـه چـرا مـردم   شاکی ھسـت

 سـال  ٣ فرصت نمی دھند مرسی  
دیگر رئیس جمھور بـمـانـد شـایـد  

حــاال چــی درســت  !  درســت شــد 
ـران گـویـا  .  میشود بمـانـد  و در ای

قرار است ھمه چیـز درسـت شـود  
ـنـکـه   آنھم گام به گام به شـرط ای

 .نداشت " توقعات بیجا "
 ٢ 

ـیـون رای  ٣٦ اما داستان   ـل  مـی
از آن دروغھای شاخدار دیگر ایـن  

بی بی سی شاید  .  حکومت است 
ھـر چـنـد کـه  (  خاطرش نباشـد  

ـتـه ھـم نشـده  کـه  )  ھنوز سـه ھـف
ــد مــحــتــرمــش   ســعــیــد  (  کــارمــن

 بعد از ظـھـر روز  ٢ ساعت  )  برزین 
ـردار شـده بـود  ٢٤   خرداد کـه خـب

ــای   ــی از مــردم پ ــدان ــر چــن ــب خ
صندوقھا نیست و بی بی سی بـا  
ــودیــو اش داشــت   ــت آن دکــور اس
خــودش را آمــاده مــیــکــرد کــه  
ـتـخـابـات را   چگونه ایـن مـثـال ان
ماستمالی کند، با آمـار و ارقـام  

 ھـزار  ٥٦ با وجود  " ثابت کرد که  
ـیـون رای  ٥٢ صندوق رای و   ـل  مـی

ـری    ١٠ ( دھنـد و زمـان رای گـی
یعنی برای ھر نفر یـک  )  ساعت 

دقیقه وقـت الزم اسـت کـه رای  
بدھد که این امکان پذیر نیست و  
ـم   ـری ـقـه در نـظـر بـگـی ـی اگر دو دق

 میلیون رای کـه ایـن  ٢٦ میشود  
...." زمان ھم امکان پذیر نیست  

حاال خواننـده ایـن سـطـور حسـاب  
 ساعـت رای  ١٥ کند با احتساب  

ترفند از ریـخـت افـتـاده  ( گیری  
جمھوری اسالمی  ھـمـیـشـه ایـن  

  ١٥  سـاعـت را بـه  ١٠ بوده کـه  
ـیـد   ساعت کـش دھـد کـه بـگـوی

ـبـال بـاال بـوده  ـق چـنـد  )  چقدر است
میلیون رای به صندوقھـا ریـخـتـه  

و آمـارھــای  "  رای سـازی . " شـده 
عجیب و غـریـب دادن یـکـی از  
شاخص ھای اصلی این حکومـت  

با تاکید ھـمـیـن آمـار  .  بوده است 
ـر رای نـدادنـد،  ١٦ اما   ـف  میلیون ن

 درصـد رای  ٢٧ بنابر آمار یعنی  
امـا ھـمـه نـھـادھـا و  .  دھنـدگـان 

ـم اصـال   ـردی شخصیتھای که نام ب
بـه روی مـبـارک خـودشـان ھـم  
نمی آورنـد کـه یـک جـمـعـیـت  
وسیعی به مضـحـکـه جـمـھـوری  

ـــد  ـن ــ ـت ــ ـف ـــه گــ در  .  اســـالمـــی ن
ــشــه   ــورژوای ھــمــی دمـوکــراســی ب
جمعیت معتـرض کـه رای نـمـی  
ــن   ـیـامـدنـد ای دھـنـد بـه حسـاب ن
مختص جمھوری اسالمی نیـسـت  
ـیـل ایشــان   ـرای ھـمـیـن در تـحـل ب
ــی کــه در   ــت ــی ــچــگــاه جــمــع ــی ھ
انتخابات شرکـت نـمـی کـنـد در  
محاسبات شان بـه حسـاب نـمـی  
ـتـخـاب   آیند و ھمـیـشـه از قـول ان
شونده گفتند ایشان رئیس جمـھـور  

 !ھمه است 
 ٣ 

این روزھا اس ام اسی  مـردم   
برای ھم  میفرستنـد کـه از قـول  

ـتـه شـده  : " حسن کلیـد سـاز گـف
...!" کلید  به قفل نـمـی خـورد  

این اما آن نگاه واقعی جامعه بـه  
انتخابات و جناب کلید سـاز ایـن  

ــی  .  حـکـومـت اســت  ــتـه  ب ـب و ال
اکثریت جـامـعـه  . اساس ھم نیست 

ایران مانند ھمه جـوامـع سـرمـایـه  
ـر " داری   ـنـد و  "  حـقـوق بـگـی ھسـت

چشم شان به آخر مـاه اسـت کـه  
بـا وجـود  .  چقدر دریافـتـی دارنـد 

موج شدید گرانی سال گذشتـه و  
در  (  ادامه خزنـده در سـال جـاری 

 تیر یکی از کارگزاران این  ٩ روز  
ـیـمـت   حکومت تاکید کرد کـه ق

 درصـد افـزایـش  ٩٠  تـا  ٤٠ دارو  
میابد و سایتھای حـکـومـتـی از  

 درصد گران شدن گـاز مـایـع  ٢٠ 
روز بروز قـدرت خـریـد  )  خبر دادند 

دارو  .  مردم کم و کمتر شده اسـت 
را مثال زدیم، کافی اسـت اشـاره  

ــم ویــزیــت یــک پــزشــک   ــی ــن ک
 ھـزار  ٣٥  تـا  ٢٥ متخصص بیـن  

تومان است و آزمایش برای یـک  
 ھزار تومان به بـاال  ٥٠ بیماری از  

ـر حـال   ھزینه بر میـدارد و وای ب
ـیـمـارش الزم بـاشـد   کسی کـه ب

از قیمت مـیـوه ھـا  .  بستری گردد 
ـتـا   ـق ـی نباید چیزی بگویم چون حق
آنقدر گران شده است کـه حسـرت  
ـر دل مـا   اکثر میوه ھای فصل ب
کارگران مانده برای ھمیـن اصـال  
ــمــت آن   ــد و چــون قــی تــوی چــن

 درصـدی  ٢٠ از گـرانـی  !  نیستیم 
گوشت در چند ماھه آخر بگوییـم  
یا لبنیات، که ماھھاست کـره در  
یخچالھای ھیچ بقالـی ھـا دیـده  
ـیـن   ـتـظـر تـعـی نمیشود چرا که مـن

بـھـرحـال بـا  !  اسـت "  قیمت واقعی " 
پایه حقوق زیر پانصد ھزار تـومـان  
فقر و فالکت بی سابقه بـه تـوده  
ــل شــده اســت  ــی ــران تــحــم . کــارگ

مشاور اقتصادی روحانی مـعـتـدل  
ـرار اسـت  (  جناب نوبخت   گویـا ق

ـنـه   ـی ایشان بشود وزیر اقتصاد کـاب
ـر و امــیـد   روز بـعــد از  ٤ )  تـدبــی

مشخص شدن ریـاسـت جـمـھـوری  
:" روحانی در تلویزیون گفته اسـت 

ـرانـی بـایـد احسـاس   ھر خانـوار ای
کند که قدرت خریـدش ھـر سـال  
نسبت به سال بعـد از آن افـزایـش  

البته این به مـعـنـای  .  یافته است 
ـیـسـت   ـلـه  "  افزایش دستمزدھـا ن ب

قرار است در مقابل گرانی، مـردم  
ـنـد کـه قـدرت   فقط احساس کـن

ـرار  !  خریدشان افزایش یافته است  ق
نیست ریالی به دستمزدھـا افـزوده  

البته شـایـع کـردنـد کـه  . (  شود 
 ھـزار تـومـان حـق  ٢٥ میخواھند  

مسکن اضافه شود یعـنـی بشـود  
با این پول کارتـن  !  ھزار تومان ٣٥ 

خواب شدن ھم مشکل اسـت چـه  
ایلنا چـنـد  )  رسد به یک آلونک 

ـتـخـابـات از قـول   روز مانده بـه ان
ــی خــبــر داد کــه ایشــان   روحــان

 درصـد  ٤٠ دستمزدھا را تا سطـح  
اضافه خواھند کرد که با تاکـیـد  
ـتـصـادی شـیـخ اعـتـدال    مشاور اق
که این وعده ناچیـز ھـم دروغـی  

ـبـود  جـنـاب نـوبـخـت بـا  .  بیش  ن
رندی آخوندی تاکید کـرده اسـت  
ـیـسـت   که یارانه نقدی عـادالنـه ن
ـررسـی مـجـدد شـود و بـه   باید ب
ـرداخـت   کسانی که الزم نـدارنـد پ
نکنند و ایشان به دھک بندھـای  
جنایتکارانه احـمـدی نـژاد اشـاره  
دارد که از قبل زحمتـش کشـیـده  
ـر   شده و آماده است کـه ظـاھـرا ب
اساس آن کسـی کـه خـانـه ای  
دارد یا ماشینی دارد یا درآمـدش  

ـر شـد   کـه  (  از حد معینی بیشـت
ـنـد   صد البته کارشناسان خبره مـان
ـیـن خـواھـنـد   ایشان حد آن را تـعـی

، یارانه نقدی قطـع خـواھـد  ) کرد  
ـر   .  شد  ـر زنـجـی بله قفلھایی که  ب

دست و پـای کـارگـران زده شـده  
ـلـکـه   قرار نیـسـت گشـوده شـود ب
حتما قفلھای محکمتری خواھنـد  

این بیشک تدبیر ھمیـشـگـی  .  زد 
مثلی اسـت  .  سرمایه بوده و ھست 

ـنـد  :"  که میگوید  ـب اگر خـداونـد ب
ــد در   ــت گشـــای دری، ز رحـــم

که البته اصالح شـده و  !"  دیگری 
ز رحـمـت  :  صحیح تر آن این است 

ـری  ـفـل مـحـکـمـت ـر او ق و  !  زند ب
ـیـد سـاز ھـمـان رحـمـت   حسن کـل
ــھــای   ــل ــف خــداونــدی اســت کــه ق
ــدگـی مــردم   ـری بــر زن مـحــکـمــت

 .خواھد زد 
 ٥ 

سعید لیالز اقتصاددان مـدافـع  
ــرســخــت جــمــھــوری اســالمــی   س
مــدعــی شــده کــه روحــانــی را  
کارگران و کارفرمایان مـتـحـدانـه  
انتخاب کردند چون ھر دو در پـی  

ـنـد  ـتـھـی  .  افزایش تولید ھسـت مـن
ــکــی از ایــن افــزایــش ثــروتــش   ی
ــشــود و دیــگــر   ــی افســانــه ای م

روحـانـی  .  زندگی اش تباه میشود 
بی شک انتخـاب مـا کـارگـران  
نبوده ھمانگونه کـه نـه احـمـدی  
ــه   ــی ، ن ــم ــات ــه خ ــود ن ــژاد ب ن
رفسنجانی و نه اصوال جـمـھـوری  

ــی  ــه  .  اســالم ــش ــمــی ــا ھ رای م
ــبــت جــمــھــوری   ــرنــگــونــی نــک س

بـا وجـود ایـن  . اسالمی بوده است 
ـر،   حکومت جز زحمت و رنج بیشـت
ــتــری   ــش ــی ــم ب ــران ســھ مــا کــارگ

ـنـده  .  نخواھیم داشت  روحانی گشای
ـیـز   ـیـسـت او ن قفل بردگـی مـا ن
ـفـل   یکی دیگر از نگھبانان ایـن ق

 .  است 

 ز رحمت زند قفل محکمتری 
 یاشار سھندی 
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تا اطالع ثانوی توقع از 
 !دولت ممنوع

ـنـده کـار   حسن روحانی ماه آی
خود را بعنوان رئیس جمـھـورجـدیـد  
رژیم اسالمی رسما  شروع خـواھـد  

ـرار  .  کرد  ـق گفته می شود بـا اسـت
ــیــد " دولــت   ــر و ام ــی ایشــان،  "  تــدب

ـران از   ـتـصـاد در ای سیـاسـت و اق
ـــال   ـر  ھشـــت س ــ ـب ــ ـن ســـوء  " چــ

دولت احمدی نژاد خالص  " مدیریت 
اعـتـدال  "  میشود و با جایگزینـی  

تیم روحانـی ، فصـل  "   وعقالنیت 
ـنـی  در حـیـات سـیـاسـی و   نـوی
اقتصادی جمھوری اسالمی آغـاز  

دوره ای کـه شـاھـد  .  خواھد شد 
ـم بـود، و نـه   بھبود اوضاع خـواھـی
ـیـالز   تنھا بھبود بلکه جناب سعد ل

نیرومند در حـوزه  "  نوید کشوری  
  ١٤٠٠ در سـال  "  ھای گـونـاگـون 

 . سال دیگر رامیدھند ٨ یعنی  
انتخابات و حواشی آن بـاعـث  
ــاسـی و   شـد  تـا مـعــظـالت سـی
ـر   اقتصادی، گرانی، بیکـاری فـق

ــدت   ــی بــرای م ــوق ــی حــق و ب
ــحــوالت   ــه ت ــه حـاشــی ــاھــی ب کـوت

ــاســی رانــده شــونــد  ــی ــا  .  س امــا ب
گذشت تنھا دو ھفته از مضحکـه  
ـرای   ـیـغـاتـی کـه ب ـل ـب انتخابات وت
ـراه   مشروعیت بخشیدن بـه نـظـام ب
افتاده بود، موج جـدیـد گـرانـی و  
تحریمھا،خیلی زود تراز آنچـه کـه  
ــخــابـات فــکــرد   ـت ـیــروز ان ــاح پ جـن
میکرد، فضای کاذب تبلیـغـاتـی  

ــثــی شــد  ــن ــن  .   خ ــری ــراســاس آخ ب
ــرکــزی طــی   گــزارش بــانــک م
یک ماه، از اردیبھشت تـا خـرداد  

 درصـد افـزایـش  ٣.٥ ماه، تورم با  
ــه   ــورم مــواد  ٣٤ ب  درصــد، و ت

ــا ســال   ــایســه ب خــوراکــی در مــق
 درصـد رسـیـده  ٥١.٩ گذشته  به  

مـــعـــاون امـــور دارویـــی  .  اســـت 
سـازمــان غـذا و دارو ھــم اعــالم  
ـیـد داخـل بـه   کرد، داروھـای تـول

ــط   ــوس  درصــد و  ٤٠ طــور مــت
داروھای وارداتی به طور متوسـط  

  درصـد گـران شـده  ١٠٠  تا  ٩٠ 

ـبـل  .  اند  ـیـمـتـھـا ق این افـزایـش ق
ــرای کــاال   ــرجــع ب ازحــذف ارز م
ـتـه   ھای اساسی و دارو طـی ھـف
گذشته بوده است و بـا ایـن اقـدام  
ـر شـدن   ـراب دولت باید منتـظـر دو ب
قیمتھای کنونی مواد غـذایـی و  

ـــود  ـیـــب  .   دارو ب ــ ـرت ــ ـــن ت بـــه ای
ــد مــاه   ـن دسـتـمــزدی کــه در اســف
ـر   ـراب براساس آمار رسمی چـھـار ب
ـنـده   زیرخط فقر بود در ماھھای آی
ھمچنان سقوط خواھد کردوعـمـال   
ـران   ـریـت مـزدبـگـی کارگران و اکـث
ــجــی   ــدری ــه مــرگ ت جــامــعــه ب

 .محکوم شده اند 
طی ھمین مدت جبھه ای از  
ـنـد    متخصصین اقتصادی تا نـمـای
ـیـه تـا   ـق سابق مجلس، از ولـی ف
کارشناسان مجله اکـونـومـیـسـت،  
از تحلیل گران بـی بـی سـی تـا  
برخی اساتید دانشگاھی تشکـیـل  

ــه "  شـده اسـت تـا مـردم را  " تـوجـی
ـبـایـد   کنند که تا اطالع ثـانـوی ن
از دولت تـوقـع داشـتـه بـاشـنـد و  

ھا در مـدت کـوتـاه    ھمه خواست " 
ــمــی  ــد   بــرآورده ن ــار  ".  شــون در کــن

سرکوب خـواسـتـه ھـای مـردم ،  
اجرای فاز دوم طـرح ھـدفـمـنـدی  
ـرش خصـوصـی   یارانـه ھـا، گسـت
ـلـه اتـمـی و   سازیھا و حـل مسـئ
ـیـد   رابطه با غرب بعنـوان شـاه کـل
حل بحران اقتصادی وجه دیـگـری  

است که اینـھـا را در کـنـار ھـم  
ــدھـد  ـرار مــی روشـن اســت کــه  .  ق

ـتـی   جمھوری اسالمی در مـوقـعـی
نیست که بتواند مسئله اتـمـی و  

به این  .  رابطه با غرب را حل کند 
ــل کــه اوالضـدیــت بـا غــرب   ـی دل
بخشی از ماھیـت ایـدئـولـوژیـک  
ـتـوانـد بـدون   ـی حکومت است و نـم
ایجاد تغییراتی مھم در بنیادھـای  
. ایدئـولـوژیـکـش بـه آن تـن دھـد 

ـیـاز بـه   ـراتـی ن ـی ـی دوما چنین تـغ
ــبــات   ــر از آن ث ــم ت زمــان و مــھ
ـتـصـادی دارد کـه   سیاسـی و اق
.  جمھوری اسالمی فاقد آن اسـت 

بنابر این دولت جدید تمام تالـشـش  
را خواھد کرد تاھزینه ھـای حـل  
ــمــار   ــث ــد اســت ــحــران را بــا تشــدی ب
ـر   ـیـشـت کـارگـران و زدن ھـرچـه ب
ازھزینه ھای رفاھی مردم تامـیـن  

در ھمین راستا حـمـیـدرضـا  .  کند 
فوالدگر رئیس کمـیـسـیـون اصـل  

ـتـ  گـذشـتـه  ٤٤   قانون اساسی ھـف
اعالم کرد اصالحیه قـانـون اصـل  

 بعد از بررسـی ھـای الزم در  ٤٤ 
کمیسیون تا یـک مـاه دیـگـربـه  
ھیات رئیسه مـجـلـس ارائـه مـی  

اصالح قانـون کـار کـه در  .  شود 
دولت احمـدی نـژاد بـه سـرانـجـام  
نرسید و به دولـت بـعـدی واگـذار  
شده است ھم مکمل باز گذاشـتـن  
ـرای تشـدیـد   دست سرمایه داران ب

 . استثمارنیروی کار خواھد بود 
ــت   ــھــه ودول ــب ــنــکــه ایــن ج ای
روحانی تا چه زمانی بتـوانـدد در  
ـرای   ــ ـردم ب ـــعـــات مــ ــوق ـر ت ــ بــراب
حداقلھایی از زندگـی انسـانـی و  
ـنـد در مـاه   رفاه ، مـقـاومـت کـن
ھای آینده روشن خواھد شـد، امـا  
ـر   اعتراضـات و اعـتـصـابـات اخـی
ــمــع فــوالد   کــارگــری در مــجــت
ــجـمــع  کــارگــران   ــان ، ت خـوزســت
ـنـی تـھـران، تـجـمـع   فرودگاه خمـی
اعــتــراضــی کــارگــران کــارخــانــه  
کرمانیت درمقابل سازمان تامـیـن  
اجتماعی استان کـرمـان و دھـھـا  
نمونه دیگراز اعتراضات کارگـران  
تا ھمینجا نشان مـیـد ھـد، مـردم  
گرانی، فقر و مرگ تدریجـی را  
با ھیچ بھانه و وعـده ای نـمـی  

ـنـد  .  پذیرنـد  مـردم بـخـوبـی مـیـدان
ـرای   سناریویی که دولت جـدیـد ب
حل بحرانش تدارک دیـده، حـتـی  
اگرموفق ھم شود، نتیجه ای جـز  
فقرو بی حقوقی بیشتر برای آنـھـا  
نخواھد داشت وراه مقابلـه بـا ایـن  
ـریـن بـھـبـودی   سناریووایجاد کـمـت
درشرایط زنـدگـیـشـان مـبـارز ات  

 .متحد و سراسری آنھا خواھد بود 
   ٢٠١٣  جوالی  ١ 
 
 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

ـلـو   جمھوری اسالمی افشین اسـان
را كه بخاطر فعالیتھای كارگـری  

ـیـز سـال    بـه زنـدان  ٨٩ اش از پائ
  ٩٢  خـرداد  ٣١ انداخته بـود، روز  

ــحــت  .  كشــت  ــارھــا ت ــن را ب افشــی
شدیدترین شكنجه ھا و از جـمـلـه  
ـرار   شكستن دندان و دنده ھـایـش ق
دادند و در یـك دادگـاه اسـالمـی  
چند دقیقه ای و بـدون وكـیـل بـه  

او را  !   سال زندان محكوم كردنـد ٥ 
ــای   ــل و شــوكــھ ــاب ــا ك ــارھــا ب ب
الكتریكی شكنجه كـرده بـودنـد و  
ـر   بارھا آثار ضرب شتم و كبودی ب
اثر شالق و كابل بر بدن خود را بـه  

وی  .  ھمبندیھایش نشان داده بـود 
گرچه بارھـا در مـورد وضـعـیـت  

جمسی اش بـه مـأمـوریـن زنـدان  
ھشدار داده بـود، امـا مـورد بـی  
توجھی قرار گرفت تا سرانجام در  
ــكـــه خـــود   ـن ــ ــدون ای ــدان و ب زن
كوچكترین كنترلـی روی شـرایـط  
جسمانی خود داشته باشـد، دچـار  
ایست قلبی شده و جان خود را از  

ـیـل  .  دست داد  درست به ھمـیـن دل
ھم كه جمـھـوری اسـالمـی اجـازه  
ـرسـی   نداد وی به دكتر و دوا دسـت
داشته باشد و ھمچنانكه این رژیم  
تا بـحـال در مـوارد بسـیـار زیـاد  
ــار   ــن ســت ــل كشــت ــگــری مــث دی
بھـشـتـی، زھـرا كـاظـمـی، حسـن  
ناھید، محسن دكمه چـی، ھـدی  
صابر، میرصیافی و بسیار مـوارد  

دیگر را در زندان و به شیوه ھـای  
ـتـل رسـانـده اسـت،   مرموزی به ق
ـلـو را بـا دریـغ   اینبار افشین اسـان
ـتـل   كردن دوا و دكتر از وی، بـه ق

ــد  ــدن ــان ــن رژیــم  .  رس ــه ای ــع ــام ج
ـتـل   جنایتكار را مسئول مستقیم ق
ـیـان سـیـاسـی   افشین و دیگر زندان

ـقـول  .  به قتـل رسـیـده مـی دانـد  ب
ــام ابــراھــیــم زاده، یــك فــعــال   بـھــن
ــت   ــر، دول ــد دیــگ ــن ــری درب كــارگ
جمھوری اسالمـی طـراح كشـتـار  
ـیـان سـیـاسـی   ـیـك زنـدان سیستـمـات

در بین زندانیان سیاسی، بـه  .  است 
درست به این قتل و سر به نیـسـت  

ـرم " كردن زندانیان سیاسی   " اعـدام ن
ــن   ــرچــه ای مــی گــویــنــد كــه گ

ـر جـوخـه   ـراب اعدامی ھـا را در ب
اعدام قرار نمی دھند، اما قبل از  
ـیـسـت شـدن   آزادی ترتیب سر به ن

 !آنھا را می دھند 
منتھا جامعه ای كه معیشـت  
و نان می خواھد، جامعه ای كـه  
حــجــاب زوركــی نــمــی خــواھــد،  
جامعه ای كـه آخـونـد جـمـاعـت  
نـمــی خــواھــد، جـامــعــه ای كــه  
ــدگــی امــروزی مــی خــواھــد،   زن
ـیـد   جامعه ای كه می خواھد از ق
و بندھای مـذھـبـی رھـا شـود و  
می خواھد سر بـه تـن حـكـومـت  
مذھبی نباشد، جامعه ای كه ھـر  
فرصـتـی دسـت دھـد بـا صـدای  
ـر مـی آورد كـه ایـن   بلند فریاد ب

وضـعـیـت را نـمـی خـواھـد؛ یــك  
چنین جامعه ای را نمی شود بـا  
ـیـسـت   زندان و سركوب و سـر بـه ن
كردن دزدكی زندانیان سیاسی اش  

كـارگـری كـه نـان  !  خاموش كـرد 
شب فرزندش به گرو گرفته شـده  
ـتـش پـایـمـال   است، زنی كه انسانی
شده است، جوانی كه جـوانـی اش  
تباه شده است و جـامـعـه ای كـه  
ـبـاھـی كـامـل   در یك جمـلـه بـه ت
كشیده شده است را نمی شـود بـا  

جـامـعـه تشـنـه  !  سركوب اداره كرد 
آزادی امروز را نمی توان با دروغ  
ــه   ــه خـر دجــال و امــیـد ب ـل و حــی
ــا و   ــی در آن دنــی ــگــذران خــوش
چرندیات آخـونـدی راضـی نـگـه  

 . داشت 
 سـال  ٣٥ جمھوری اسـالمـی  

 یك  . است كه آدم می كشد 

 !قتل افشین اسانلو را ھم پیگیری خواھیم كرد
 ناصر اصغری 

 ٣  بقیه در صفحه  
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یک اتفاق ھشدار دھنـده در ایـن  
ھفته درگذشت نا بھنگام افشـیـن  
ــه شــده   ــت ــاخ ــو چــھــره شــن اســانــل
کارگری در زندان رژیم اسـالمـی  

 سـال  ٤٢ افشین اسانلو فقط  . است 
ــرگــش ایســت   ــت م ــل داشــت و ع

ـبـاخـتـن  .  قلبی وی اعالم شـد  جـان
افشین اسانلو را بـه خـانـواده اش،  
ـلـو و بـه   به برادرش منصـور اسـان

ـم  افشـیـن  .  ھمگان تسلیت میـگـوی
افشـیـن در  .  اسانلو سنی نـداشـت 

 سـال  ٥  دستگیر شـده و  ٨٩ پاییز  
مرگ افشـیـن  .  حکم زندان داشت 

اسانلو موجی از اعتراض را به پـا  
ــرده اســت، و انــگــشــت اشــاره   ک
بسوی جمھوری اسالمی بـعـنـوان  
. قاتل افشـیـن و افشـیـن ھـاسـت 
ــد  ــن ــت ــیــن را در زنــدان کش . افش

ــگــوئــی بــا   ــت ــف ــرش  در گ خــواھ
ــرانســه   ــی ف ــل ــل ــیــن الــم ــوی ب رادی
میگوید که افشین قبل از اینکـه  
به بیمارستان رسانده شـود، جـانـش  

مـــادرش از  .  را از دســـت داد 
ـر او   شکنجه ھای بسیاری کـه ب
. در زندان وارد شده سخن میگویـد 

ـر   از جمله، ضربات متعدد کابـل ب
بدن وی باعث پارگی در کف پـا  
و ایجاد غده در کـتـف وی شـده  

به گفته ھم بنـدانـش افشـیـن  . بود 
ـبـی   ـل ھیچگاه از داشتن بیماری ق

ــی نـداشــتـه اســت  ـت ھـمــه  .  شـکـای
شـواھـد نشـان از قــتـل خـامــوش  

ــدان اســت  ــن  .  دیـگـری در زن و ای
ـیـسـت  مـحـدودیـت  .  اولین نمـونـه ن

ـم در   ھای درمانی و تغذیه نـاسـال
زندان، گرو گرفتن دارو و درمـان  
زندانی و ممانـعـت از رسـیـدگـی  
پزشکی به زندانیانی که بـخـاطـر  
شکنجه ھای خود رژیم اسـالمـی  
دچار بیماریھای جدی شـده انـد،  
در کنار فشارھای روحی و قـطـع  
ــره   ــی ــره و غ ــی مــالقــات ھــا و غ
ھمگی از جمله شـکـنـجـه ھـای  
ــان   ــدانــی ــدان بــر روی زن درون زن

یک نمونه بـارزی  .  سیاسی است 
ـــدان   ــا، زن ــھ ــدان ــوع زن ــن ن از ای
گوھردشت تحت ریـاسـت مـحـمـد  
مردانی است که در نتیجه فشـار  

بر روی زندانیان سیاسی  طی دو  
ـیـان   سال گذشته تعدادی از زنـدان
سیاسی به اسامی محمد مـھـدی  
ــه، مــنــصــور رادپــور، حســن   ــی زال
ناھـیـد، مـحـسـن دگـمـه چـی و  
ـر آبـادی در   علیرضا کـرمـی خـی

ـتـل  .   زندان جان سپرده اند  نمونـه ق
ـر شـکـنـجـه   ستار بھـشـتـی در زی
ھای رژیم اسالمی نیز پرونده اش  

 . مدتھاست باز است 
ـراض   این وضعیت موجب اعـت
و در کنار آن نـگـرانـی در مـیـان  
زندانیان سـیـاسـی در زنـدان و در  
. میان خانواده ھای آنان شده اسـت 

ــه   ــدانــیــان  ٤٠ از جــمــل  نــفــر از زن
ـنـد گـوھـردشـت طـی   سیاسی درب
ـلـو   نامه ای درگذشت افشین اسان
را محکـوم کـردنـد و نسـبـت بـه  
تکرار مرگ ھم بندی ھای خـود  
و شرایط جـھـنـمـی درون زنـدانـھـا  
ـیـن قـدم   ھشدار داده و بـعـنـوان اول
خواستار تعجیل در آزادی زندانیـان  
ــیــدگــی بــه وضــع   ــمــار و رس ــی ب
. بیماری و درمانی آنـان شـده انـد 

ـیـان سـیـاسـی   خانواده ھـای زنـدان
ــراز   ــیــت اب نســبــت بــه ایــن وضــع
نگرانی کـرده و خـواسـتـار پـایـان  

ـنـد  در  .   دادن به این وضعیت ھست
ھمین راسـتـا شـاھـرخ زمـانـی از  
ــده   ــه ش ــاخــت ــای شــن ــھــره ھ چ
ـریـز کـه ھـم   کارگری در شھر تب

  ١١ اکنون در زندان بسر میبـرد و  

سال حکم دارد طی نامـه ای بـه  
یکی از دیگر زندانیان سیاسی بـه  
اسم ھمراه خالد حـردانـی، مـرگ  
افشین اسانلو را محکـوم کـرده و  
ـیـن و   خواستـار مـحـاکـمـه عـامـل
. آمـریـن ایـن جــنـایـت شـده اســت 

ـیـان سـیـاسـی در   ـیـن زنـدان ھمچن
ـنـدھـای     ٢  و  ١ زندان سنندج از ب

ضمن تسلیت به خـانـواده افشـیـن  

ـری مـرگ   اسانلو خواستار پیـگـی
ـلـو شـده و دسـتـگـاه   افشین اسـان
ـم   قضایی و سازمان زندانھای رژی
اسالمی را مسئول جانباختـن وی  

شاھپور احسـانـی راد  .  دانسته اند 
از اعضای ھیات مدیره اتـحـادیـه  
ــز در   ــارگــران ایــران نــی آزاد ک
مصاحبه ای از شـکـنـجـه ھـائـی  
ـلـو انـجـام   که بر روی افشین اسان
شده و اینکه دندانھای وی را در  
ــودنــد، ســخــن   ــدان شــکــســتــه ب زن

ـنـھـا چـھـره  . میگوید  در کنار  ای
ـیـان   ھای شناخته شده ای از زندان
ـتـل افشـیـن   سیاسی نامه داده و ق

بـدیـن  .  اسانلو را محکوم کرده انـد 
ترتیب در رابطه با به قتل رسـانـدن  
ـراض   افشین اسانلو موجی از اعـت

ـیـسـت  .  بلند شده اسـت  ایـن درحـال
ـر   که در ھمین دو ھفته اخیر رسـات
از ھر وقت شعار زندانی سـیـاسـی  
ـردد در فضـــای   ـــد گــ ـــای آزاد ب
اعـتــراض مــردم در تـجــمـعــات و  

 . اعتراضاتشان طنین انداخته است 

ـــطـــه حـــزب   ـــن راب ـی در ھـــمــ
ـران ایـن   کمونیـسـت کـارگـری ای
اتفاق را ھشدار دھنده اعالم کـرده  
و تالش دارد در سطحی جـھـانـی  
ــد  ــاش ــن اعــتــراض ب . صــدای ای

ـلـف نسـبـت   جریانات سیاسی مخت
به این موضوع ابراز انـزجـار کـرده  
. و این جنایت را محـکـوم کـردنـد 

ـیـه اعـدام در   از سوی مادران عـل
محـکـومـیـت ایـن جـنـایـت و در  
ھمبستگی با زندانیان سیاسی در  
ـرگـزار   ـتـو ب ایران مراسمی در تـورن

. و این اعتراضات ادامه دارد .  شد 
ـرای   ـیـن ب ـپ ما نیـز از سـوی کـم
آزادی کارگران زندانی کـارزاری  
را در دستور داریم و پتی شنی را  
ـم  . به ھمین منظور تدارک دیده ای

ـنـسـت   حرف ما در این پتی شن ای
ـلـو یـک   که مرگ افشین اسـان

خـطـری  .  ھشدار برای ھمـه اسـت 
ـرای   است که میتواند تـھـدیـدی ب

و در  .  دیگر زندانیان سیاسی باشد 
ــد   ــی ــر تــاک ــھــای زی ــت ــرخــواس آن ب

 :گذاشته ایم 
ــار آزادی فــوری   مــا خــواســت
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان
ــیــم و   ــدان ھســت ــاســی از زن ســی
میخواھیم فورا زندانیـان سـیـاسـی  
ـرار   بیمار تحت معالجه درمـانـی ق

 . گیرند 
مـا ھـمــراه بـا خــانـواده ھــای  
زندانیان سـیـاسـی خـواسـتـار رفـع  
محرومیت ھای درون زنـدانـھـا و  
شرایط مـرگ بـار آن و رعـایـت  
اولیه ترین مبانی حـقـوق انسـانـی  
مطابق با اسـتـانـداردھـای رسـمـی  

 . بین المللی ھستیم 
مــا جــمــھــوری اســالمــی را  
ـلـو و   بـخـاطـر قــتـل افشـیـن اسـان
ــدا   ــاتــش در زنــدانــھــا شــدی ــای ــن ج

ما از ھـمـگـان  .  محکوم میکنیم 
ــن   ـم کـه مـا را در ای مـیـخــواھـی

 .کارزار ھمراھی کنند 
کمپین برای ازادی کـارگـران  

 زندانی 
ـر    ـــــــ ـف ــــــ ـــــــال دانش ـــــــھ ش
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ـروش،    ــــــــ ـرام س ــــــــ ـــــــــھ ب
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com 
ــر  ٦   ژوئــن  ٢٧ - ـــ ١٣٩٢  تــی
 ٢٠١٣ 
  

نامه شیوا محبوبی به 
احمد شھید در اعتراض 

به جانباختن افشین 
اسانلو و وضعیت زندان 

 رجایی شھر
 
 

در  ,    ماه ژوئـن  ٢٥ در تاریخ  
اعتراض به جـان بـاخـتـن افشـیـن  

ـــو  ـل ــ ــان ـــی   ,   اس ـــوب ـب ـــوا مـــحــ ـی شــ
ـرای   ـتـه مـبـارزه ب سخنگوی كمـی
آزادی زندانیان سیاسی نـامـه ای  

گـزارشـگـر ویـژه  ,  به احمد شھید  
کنونی امور حقوق بشـر سـازمـان  
ـران ارسـال   ملل متحد در مـورد ای

 .داشت 
 

در این نامه شـیـوا مـحـبـوبـی   
ــر   ــت كــارگ ــی ــطــه بــا وضــع در راب

شـكـنـجـه  ,  زندانی افشین اسانلو  
ـم  و   ھای اعمال شده توسـط رژی

 مـاه  ٢١ جان باختنـش در تـاریـخ  
در نـامـه  .    اشاره كرد ٢٠١٣ ژوئن  

آمده اسـت كـه  مـرگ افشـیـن  
اتفاقی نبوده و  در ادامه قتلـھـای  
ــدان   خــامــوشــی اســت كــه در زن
ـر   رجایی شھر و سایر زندانھا در اث
ـیـان    شكنجه و  محروم كردن  زندان
از  امـكـانـات پـزشـكـی صـورت  

ــگــیــرد  ــم  .   مــی حــال كــه ھــر حــك
ــا   ــا ب اعــدامــی در ســراســر دنــی

ـرو مـیـشـود  ـراض رو ب رژیــم  ,  اعـت
سعی دارد با تحت فشار گذاشتن  
زندانیان سیاسـی و مـحـروم كـردن  

دسـت  ,  آنھا از امكانات پـزشـكـی 
ـیـان   به حذف فیـزیـكـی ایـن زنـدان

 .بزند 
 

 در این نامه شیوا مـحـبـوبـی  
, به وضعیت زنـدان رجـایـی شـھـر 

بیماریھای كه در زندان رواج دارد  
ــان از   ــدانــی ــحــروم كــردن زن و م
امكانات پزشكی  كه قبال نیز بـه  
ـر احـمـد   صورت گزارشی بـه دفـت
شھید ارسال گردیده بـود تـوضـیـح  
ـم اسـالمـی را مسـئـول    داد و رژی

ـلـو اعـالم كـرد  . قتل افشیـن اسـان
ــیــن اظــھــار داشــت   وی ھــمــچــن
زندانیان سیاسی در زندان رجـایـی  
ـرای   شھر از طریق  كمیته مبارزه ب
ــاســی  در   ــی ــان س ــی ــدان آزادی زن
ـر احـمـد   خواست كرده اند تـا دفـت
ـیـن   ـر سـازمـانـھـای ب شھید و سای

 قتل افشین اسانلو یک ھشدار است
 نیاز به یک کارزار جھانی است
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ـئـت ویـژه ای جـھـت   المللی  ھـی
بازدید از  زندان رجایـی شـھـر بـه  

 .ایران ارسال دارند 
 

در خاتمه شیوا محبـوبـی  از  
احمد شھـیـد درخـواسـت كـرد كـه  
چگونگی  جان باخـتـن  افشـیـن  
اسانلو مورد تحقیق قرار گرفتـه و   
بازدید از وضعـیـت زنـدان رجـایـی  
ـر   شھر  در دسـتـور كـار ایـن دفـت

 .قرار بگیرد 
 

گزارشـی از وضـعـیـت زنـدان  
ـیـان سـیـاسـی   رجایی شھر و زنـدان
ــه انــد  ــاخــت ــدان جــان ب ,  كــه در زن

ترجمه نامه افشین اسانلـو كـه در  
 به خارج از زنـدان  ٢٠١٢ اگوست  

ــود  ــده ب ــال گــردی ــه  ,  ارس ــام و ن
ـیـان  ١٢ اعتـراضـی   ـر از زنـدان ـف  ن

ـرای   سیاسی  زندان رجایی شھـر ب
احمد شھید به ھمراه نـامـه شـیـوا  

 .محبوبی ارسال گردید 
 

ـتـه   این موضوع از سوی كـمـی
ــان   ــدانــی ــارزه بــرای آزادی زن مــب
سیاسی در ایران پیگیری خـواھـد  
شد و اقدامات بـعـدی بـه اطـالع  

 .عموام خواھد رسید 
 

ـرای آزادی   ـتـه مـبـارزه ب كمـی
 زندانیان سیاسی 

 
ــن  ٢٩  ــا   ٢٠١٣  ژوئ ــر ب  بــراب

 ١٣٩٢ ھشتم تیر ماه  

 نامه دوازده تن از 
زندانیان سیاسی زندان 

رجایی شھر در رابطه با 
مرگ افشین اسانلو و 

وضعیت زندان رجایی 
 شھر

صحـبـت از  از مـرگ یـك  
ـیـت و  ,  انسان نیست  ـنـجـا انسـان ای

ـــی   ـرامـــت انســـان را ســـالخ كــ
ـلـو   .   میكنند   مرگ افشین اسـان

ـم فـرو   ھمه ما را در بغض و مـات
مرگ ایـن فـعـال كـارگـری  ,  برد 

ــری   ــاھــش پــیــگــی ــھــا گــن ــن كــه ت
مطالبات و حقوق صنفی تصـریـح  

قـانـون  ,  شده  در قـانـون اسـاسـی 
جھانی كار و منشور ملل مـتـحـد  
ـلـخ را   بود بار دیگر این واقعیـت ت
ـم   بر ھمگان اشـكـار كـرد كـه رژی
ـرای   حاكم بر ایران ھیچ احترامی ب
ـلـی   میثاقھای داخلی و بیـن الـمـل
مرتبط با مسائل  حـقـوق بشـری  
قائل نبوده و نیست  و ھـمـچـنـان   
با گستاگی و دھن كجی نسـبـت  

ـر رویـه ھـای     به افكار عمومی ب
ـر انسـانـی خـود   غیر قانونی و غی

 .اصرار میورزد 
ـم  جـمـھــوری اسـالمــی    رژی
دائما درر سانه ھای خود از زنـدان  
گوانتانامو و نقض حقوق بشـر در  
ـرانـد در حـالـی كـه   آن سخـن مـی

بخـصـوص در  ,  زندانھای این رژیم 
شھرستانھا  وضعیتی بـه مـراتـب  

تمـامـیـت  .  بدتر از گوانتانامو دارد 

ـران ظـلـمــی    ـر ای خـواھـان حـاكـم ب
مضاعف را بر زندانیان  سـیـاسـی  

ـنـد   - .  عقیـدتـی تـحـمـیـل مـیـكـن
ـر تـحـمـل   زندانیان سیاسی عالوه ب
ـر   احكام ظالمـانـه دادگـاھـای غـی
ـریـن حـقـوق   ـتـدای ت قانونـی از اب
انسانی و شھروندی خـود مـحـروم  
میباشند كه ایـن امـر فشـارھـای   
روحی و روانی فزاینده ای به آنان   
ـروز   ـنـد و مـوجـب ب ـنـمـای وارد مـی
بیماریھای متعدد جسمـی و  رو  
ـنـد نـمـونـه   حی و در مواردی مان

 .اخیر منجر به مرگ میگردد 

ـیـان    تراكم باالی جمعیت زندان
ایـجـاد  ,  و كمبود فضـای اسـكـان 

محدودیت زمانی برای ھواخـوری  
عـدم  ,  )  سـه سـاعـت در روز  (  

ـفـن و تـمـاس بـا   ـل دسترسی بـه ت
ــواده  اعــمــال  مــحــدودیــت و  ,  خـان

ـری در خصـوع اعـتـای   سختـگـی
مالقـات حضـوری بـا خـانـواده و  

مـحــروم  ,  دوسـتـان و خــویشـاونـدان 
, كردن زندانیان از حـق مـرخصـی  

ـقـه ای قـانـون آزادی   ـی اعمال سـل
ـیـان  ,  مشروط  عدم دسترسـی زنـدان

, به امكانـات بـھـداشـت و درمـان 
, غیر استاندارد بودن جیره غـذایـی 

انسداد پنجره سلولھا با ورقه ھـای  
, آھنی  و تھویـه نـامـنـاسـب ھـوا 

محروم كردن زندانیان از امـكـانـات  
فرھنگی و كـارگـاھـی  ,  ورزشی  

, و ممانعت از حق ادامه تحصیل  
ـقـض حـقـوق   جملگی از مـوارد ن
زندانیان در زندان گوھردشـت كـرج  

میباشـد كـه اگـر  ) رجایی شھر ( 
نیمی از آنھم  اجرا میـگـردیـد مـا  
شـاھــد از دسـت دادن  مـحــســن  

ــه ,  دكــمــه چــی   , مــھــدی زالــی
علیرضـا كـرمـی  ,  منصور رادپور  

ــو   ـل ـر آبـادی  و افشـیـن اسـان خـی
 .نمیبودیم 

ـیـان  بـه    چشم امید ما زندان
ـیـدار و  مـردم آزاده   وجدانـھـای ب
ایران و جھان است چرا كه  ما از  
ـفـت و   دولتھایی كه بـه تـجـارت ن
ـنـد و مـنـافـع   خون مشغـول ھسـت
حقیر خود را بر مسائل انسـانـی و  

ـتـظـاری   اخالقی ترجیح میدھند ان
 .نداشته و نداریم 

,  ما امضا كنندگان این نامه 
استبداد حاكم در ایران را مسـئـول  
مرگ افشین اسانلو میدانیم و از  
نھادھا و  مجامع  جھانی حـقـوق  
بشر  خصوصا شورای حقوق بشـر   
سازمان ملل و كمـیـسـیـون حـقـوق  
ـم   ـقـاضـا داری بشر اتحادیه  اروپا ت

ــات فـــوری   ــدام ــور و  ,  اق درخ
ــری در ایــن رابــطــه اعــمــال   مــوث

 :نمایند 
 :امضا كنندگان 
 احمد تمویی 

 افشین با ایمانی 
 اقدامی ) شاھین ( جعفر  

 حمید رضا برھانی 
 رسول بداغی 

 رمضان سعیدی 
 زانیار مرادی 
 صالح كھنده 

 سعید ماسوری 
 فرزاد مدد زاده 
 لقمان مرادی 

 محمد امیر خضری 
ـرج   ــ ـردشـــت ك ــ ـــدان گـــوھ زن

 )رجایی شھر ( 
 ١٣٩٢ ششم تیر ماه  

این نامه توسط كمیته مـبـارزه  
برای آزادی زندانیان سیاسـی  در  
ـیـاده و   ـران از فـایـل صـوتـی پ ای

 . تكثیر شده است 
 

 

 مصر بزرگترین تظاھرات تاریخ بشر
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و  "  بازاربـورس "در حالیكه نورافكن  
و  "  بی بی سـی " و  " یوشكا فیشر " 

ــز و درشــت از   ــات عــظــام ری آی
ــب و   ــگــرا و اصــالح طــل اصــول

واژه ابداعی آویـزان بـه  ( اعتدالگرا 
عبای حسـن روحـانـی بـه جـای  

حسـن  "  پرزیـدنـت " روی  !)  میانه رو 
روحانی متمركز شده انـد، افشـیـن  
اسانلـو، كـارگـر زنـدانـی، كـارگـر  
ــاه   ــی ــب در س ــل ــارز و حــق ط ــب م
چالھای جـمـھـوری اسـالمـی را  

رضـا شـھـابـی كـارگـر  .  میکشند 
مبارز و یكی از رھبران كـارگـران  
اتوبوسرانی را از معالجه و مـداوا  
ــات پــزشــكــی مــحــروم   و امــكــان
میكنند، و او را در زندان با فشـار  
جسمی و روحی اسیر و بگـروگـان  

ــد  ــه ان ــرفــت ــل  .  گ ــی از آزادی جــل
ـنـد و ده   محمدی خودداری میكن
ھا كارگر مبارز و حـق طـلـب را  

یـوشـكـا  " امـر  .  زنـدانـی كـرده انـد 
نـامـبـارك و  " افتخار "امروز  " فیشر 

كثیف او به یك دوره ھمكـاری بـا  
حسن روحانی اسـت كـه  " پرزیدنت " 

در دوره مذاكرات پنچ بـه اضـافـه  
ــده   ــن یـك از اعضــای شـركــت كــن

مـن ایـن  .  مساله ھسته ای بودنـد 
انـدازھـا را  "  نـورافـكـن " لیسـت از  

ـم امـر   ـن اینجا نیاورده ام كه فكر ك
ــارگــران و   ــاع از ك ــا دف ــھ ایــن
ـلـو   محكومیت قتـل افشـیـن اسـان

ـم امـر  .  است  و باید مواظب بـاشـی
كارگـران ھـم بـه جـالـش كشـیـدن  

حسن روحانی   «اعتدالی »سیاست  
بیرون آمده از سبد گـنـدیـده نـظـام  

ـیـسـت  حسـن  .  جمھوری اسالمی ن
ـنـی   روحانی پرونده جناتكـاری وزی

ــت  .  دارد  او عضـو شــورای امــنــی
ــن ارگــان ســركــوب و   ــری مــخــوفــت
كشتار مردم و زندانیان سیـاسـی و  

ایـن تـحـفـه  .  كارگـران بـوده اسـت 
گندیده جنایتـكـار را بـه یـوشـكـا  
ـنـاه   فیشر وبی بـی سـی اسـالم پ

امر دامن زدن بـه  !   تقدیم میكنیم 
ـنـدوره   اعتراضات كـارگـری در ای
بیش از ھـر دوره ای  بـه صـف  
ـراضـی کـارگـران،   مستقل و اعـت

كارگران باید در  .  تبدیل شده است 
صف مستقل و اعتراضی با بجلـو  
ـری از   راندن طیف ھـای وسـیـعـت
ـران كـارگـری   سخنگـویـان و رھـب
ـتـل و سـركـوب   علنی در مقابل ق

ـنـد  ھـر  .  جمھوری اسالمی بـایسـت

ــری و   درجــه جــلــو آمــدن و رھــب
ــات   ــب ــردن مــطــال ــنــگــویــی ك ســخ
ـبـش   كارگران چـالـش اصـلـی جـن
كارگری بـا دولـت، و كـل نـظـام  

در دفـاع  . جمھوری اسالمی است 
ــایــد   ــوز ب ــن از افشــیــن اســانــلــو ھ

ـتـل  .  كارھای بیشتری انجام داد  ق
و  .  افشین اسانلو یك فاجعه اسـت 

یك شوك روحی بر طبقه كارگر و  
آندسته از عزیزان ما كه در سـیـاه  
چــالــھــای جــمــھــوری اســالمــی  

ــد  ــرن ــز  .  اســی ــارگــران در مــراك ك
ـیـدی و كـارخـانـه ھـا   مختلف تول
ــا بــرپــایــی مــجــمــع   ــوانــنــد ب ــت مــی
عـــمـــومـــی و خـــواســـت آزادی  
ــوان یــك   ــن ــع ــی ب كــارگــران زنــدان
خواسـت فـوری را مـطـرح و بـه  
ـبـدیـل   مسالـه اصـلـی كـارگـران ت

ــد  ـن ـن ســراسـری كـردن خـواســت  .  ك
آزادی كارگران زندانی با توجه بـه  
موقعیت و علنـی بـودن كـارگـران  
زندانی  امـری عـمـلـی و قـابـل  

ـر  .  دسترس است  بیش از ایـن اسـی
ــن   ــت ــگــه داش ــد ن ــن ــردن و در ب ك

ھـر  .  كارگران زندانی مجاز نیسـت 
ــحــرك و ابــراز وجــود و   درجــه ت
سراسری كردن دفـاع از كـارگـران  
ـیـش   زندانی با تمركز و پیگیری پ
برود، كـارگـران مـوفـق بـه جـلـب  
ــردم و   ــھــای تــوده ای م ــت حــمــای

نـمـونـه ھـای  .  جامعه خواھند شد 
ـردن   ــ ـری ك ــ ـراس ــ ـــادی از س زی
مطالبات و جـلـب حـمـایـت تـوده  
ـبـات در   ھای مردم از ایـن مـطـال
چند سال گذشته به محك آزمـون  

جـلـب حـمـایـت و  .  در آمده اسـت 
اعتصاب مـردم شـھـر مـریـوان در  
دفاع و محكومیت اعدام زانیـار و  
لقمان مـرادی در شـھـر مـریـوان،  
اعتصاب عمومی مردم شھـرھـای  
كردستان در محكومـیـت اعـدام و  
انزجار از اعدام فرزاد كـمـانـگـر و  
ھمراھان مبارزش، تجمـعـات تـوده  
ای و مـوردی مـردم در مـقـابـل  
زندانھا در محكومیـت اعـدامـھـا،  

نمونه ھای مـوفـق و مـوثـری از  
ــوده ای  جــامــعــه   اعـتــراضــات ت

ـتـه  .  است  ـبـار و اتـوری نفوذ و اعـت
تعداد بسیار زیادی از كارگران در  
زندانھا و خارج از زندان در مـحـل  
كار و زندگی امروز میتواند مایـه  
بسیج افـكـار عـمـومـی و جـلـب  
حمایت توده ای مـردم شـھـرھـا و  
محالت از یك اعتراض سـراسـری  

كـارگـران و  .  و ھماھنگ، بـاشـد 
رھبران و فعالین كارگری باید بـه  
ـبـاط   این مساله فكر كنند، در ارت
با فعالین توده ای و قابل اتكا در  
ــمــان و آمــوزگــاران،   ــل ــان مــع ــی م
ــان و زنــان را   دانشــجــویــان، جــوان

جمعھـای ویـژه ایـن  . بررسی كنند 
ـنـد و در   اعتراضات را تدارك ببین
یك اقدام ھماھـنـگ و سـراسـری  
ــی   ــدان ــارگــران زن بــرای آزادی ك

ــد  ــن ــن  .  تــالش كــن ــز ای راھــی ج
اعتراضات در شكـل سـراسـری و  
ـراضـات   ایجاد جمعھای تدارك اعت

به نظر من جامعه و مـردم  .  نیست 
ــن اقــدامــات و اعــتــراضــات   از ای
. حمایتھای وسیعی خواھـنـد كـرد 

ـقـویـت   چند فاكتور در راسـتـای ت
 «١ :  این حركت سراسری موثرنـد 

ـری و   ـــارگــ ـران ك ــ ـب وجـــود رھــ
سخنگویانـی كـه در چـنـد دھـه  
ــان كـارگــران در   گـذشــتـه در مـی
ــی و در دفــاع از   ــن شــكــل عــل
مطالبات كارگران، زنان و كـودكـان  

ــد  ــه ان ــا  .  حضــور داشــت در ده ھ
میتینگ، گردھمایی، و ھمـایـش  
شركت كرده و سخنگوی رادیـكـال  
ـتـخـواھـی و انسـانـی   جنبش عدال

ــد  ــن ــعــه ھســت كــارگــران و  .  جــام
ــوان   ــن ــع ــیــن زنــانــی كــه ب ھــمــچــن
شخصیت ھای اجتماعی شناختـه  

نفـوذ و قـدرت كـالم  .  شده ھستند 
ـتـوانـد در شـكـل دادن بـه   آنھا می
ـر   ـیـد و مـوث حركت اعتراضی مـف

تجارب مردم و جـامـعـه   «٢ . باشد 
ــه   در سـازمــانـدھـی و فـراخــوان ب
اعتراضات توده ای و اعتـصـابـات  

سراسری خود نیز فاكتـور مـھـم و  
مراجعه  بـه و  .  قابل اتكایی است 

ــھــای   ــت ــی ــردن شــخــص ــحــد ک ــت م
ـنـی   اجتماعی در جامـعـه كـه عـل
ـبـات   ھستنـد و ھـمـواره از مـطـال
عدالتخواھانه جامعه و بـویـژه در  
ـریـھـا   محكومیت اعدام و دسـتـگـی
ـتـوانـد صـف   دفاع کـرده انـد، مـی

ـر  .  بزرگی را بمیدان آورد  یـك رھـب
كارگری و كسی كه میخواھد بـه  
دامن زدن و شـكـل دادن بـه یـك  
ـنـد و   حركت مفید و موثر فـكـر ك
مراحل مختلف انجام ایـن حـركـت  
توده ای ـ اعتـراضـی را بـه ثـمـر  
ــجــوی   ــد در جســت ــای ــد، ب بــرســان
ــف   ـریـن راه حـلـھـا، بـا طـی ـرت مـوث
ـران عـمـلـی   ـری  از رھـب وسیعیـت
جنبشھـای اجـتـمـاعـی بـویـژه در  
میان معلمان و آموزگاران، جوانـان  
. و دانشجویان، وارد دیالوگ شـود 

ــرھــای   ــراســری شــھ اعــتــصــاب س
ـر ایـن   ـی ـر شـانـه و تـداب كردستان ب

ـبـش  .  طیف وسیع به ثمر رسید  جـن
زنان سـرخ پـوش مـریـوان كـه در  
ابعاد جھانـی مـنـعـكـس شـد، بـا  
شركت این طیف از زنان و مـردان  

 «٣ .  رادیكال جامعه به ثمر رسید 
میدیای اجتماعی از فـیـس بـوك  
تا تویتر و دیـگـر امـكـانـاتـاز ایـن  
قبیل، امروز بیش از ھـمـیـشـه در  
سازماندھی، بسـیـج و قـدرتـمـنـد  
ـیـد   كردن این حركت اعتراضی مـف

ھم اكنون این امكانـات و  .  ھستند 
ــعــاد   ــای اجــتــمــاعــی در اب ــدی مــی
میلیونی آماده حمایت از حـركـات  

كمتـر  .  و اعتراضات كارگران است 
ــار   ــارگــری و اخــب اعــتــراض ك
كارگری اسـت كـه در مـیـدیـای  
اجتماعی بشكل وسیـع و صـدھـا  
ھزار شـبـكـه ای تـحـت پـوشـش  
ـری و انـعـكـاس فـوری قــرار   خـب

ـپـاتـی و  .  نگرفته باشد  میزان سـم
ـراضـات   حمایـت از اخـبـار و اعـت
ـر   ـیـشـت كارگری ھر روز بیشتر و ب

ـبـش  .  میشود  جنبش كارگری، جـن
ــای   ــدی ــان در مــی ــوان ــان و ج زن
ـتـه   اجتماعی دارای نفـوذ و اتـوری
ای محكم است، ھر روز بر ابـعـاد  

در  .  این حمایتھـا افـزوده مـیـشـود 
ـر   ـف میدیای اجـتـمـاعـی ھـزاران ن
انسان واقعی عضو ھستند حمایت  
و ھماھنگی با اعتراضات شـكـل  
گرفته از حـمـایـت تـوده ای ایـن  

. ھزاران نفر برخـوردار خـواھـد شـد 
جنبش جھانی طبقه كارگر از   «٤ 

ــا،   اتـحــادیـه ھـای كـارگــری اروپ
كانادا، امریكا، استرالیا، ژاپـن تـا  
كارگران در مراكز كار و تولیـد در  
ـفـت، تـھـران، در اھـواز،   صنعـت ن
ـنـدج،   اصفھان، تبریز، مشـھـد، سـن

ــز و  ــق در ســه دھــه  ..........  س
ــش   ــه در دفــاع از جــنــب گــذشــت
ــی   ــدان كــارگــری و كــارگــران زن

ـتـھـا  .  بمیدان آمـده انـد  ایـن حـمـای
ــری،   .  ادامــه دارد  ــش کــارگ جــنــب

ــبــش زنــان و دانشــجــویــان از   جــن
ـرخـوردار بـوده   حمایت بین المللی ب

ــود  ــد ب ــواھ ــای   «٥ .  و خ ــدی مــی
ـیـار   تلویزیونی كـه امـروز در اخـت
ــا و   ــھ ــعــی از چــپ ــف وســی طــی
كمونیستھا است، سـنـگـر دفـاع و  
ـراضـات كـارگـری   حمایت این اعت

ـقـش مـھـم و  .  است  این مـیـدیـا ن
موثر در جلـب افـكـار عـمـومـی،  
بسـیـج و دامـن زدن بـه حـمـایـت  
ھای كارگران و مردم در شـھـرھـا  

ــال جــدیــد بــا تــمــام  .  را دارد  كــان
ــده   ـرنـامــه ھـای زن امـكـانـات و ب
سنگر واقعی، زنده و پیگیر دفـاع  
ـراضـات   از جنبش كارگری و اعـت

كمپینھای بین المللـی   «٦ . آنھاست 
در دفاع از كـارگـران زنـدانـی، و  
زندانیان سیاسی، نھاد و كانونھای  
بسیار متعدد ھمواره مدافع پیگیـر  
ــی و   ــدان ــران زن ــمــی كــارگ و دائ
ـنـد  . زندانیان سیاسی بـوده و ھسـت

ـتـھـای   این فاكتورھا و ده ھا فعالی
ابتكاری خود نیز سنگر محكـم و  
استوار جـبـھـه بشـریـت مـدرن در  
دفاع از مطالبات و حق خواھی و  

 . رادیكالیسم كارگران است 

کارگر 
کمونیست  را 

 بخوانید 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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 اعتراضات كارگری

 
 عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه 

ھای نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا و 
 زمزمه اعتصاب

 کارگر کارخانـه نـورد  ١٢٠٠ : اتحادیه آزاد کارگران ایران 
ـافـت نـکـرده انـد  . لوله صفا دو ماه است دستمزد خود را دری

ھمچنین اضافه کاری فروردین ماه این کارگران نیز پرداخـت  
از طرف دیگـر کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه کـه  .  نشده است 

ـاشـد  دسـتـمـزد   ـب مالک کارخانه نورد پروفیل ساوه  نیز مـی
 کارگر این کارخانه را نیز از اول سال پـرداخـت نـکـرده  ١٢٠٠ 

ـاری بسـر   ـار مشـقـت ب است و این کارگران در شـرایـط بسـی
بنا بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایـران  . میبرند 

از اول سالجاری  بدلیل عدم واریز بیمه ھای کارگران این دو  
کارخانه دفترچه ھای درمانی آنان نیز تمدیـد نشـده اسـت و  
علیرغم درخواستھای مکرر کارگران برای واریز بیمه ھـا  و  
دریافت دستمزدھایشان کارفرما ھیچ توجھی بـه خـواسـت و  

 کارگـر ایـن دو کـارخـانـه نـکـرده  ٢٤٠٠ شرایط فالکت بار  
بنا بـر آخـریـن گـزارشـھـای رسـیـده بـه اتـحـادیـه آزاد  .  است 

ـان    کـارگـر  ١٢٠٠ کارگران ایران زمزمـه اعـتـصـاب در مـی
ـا بـر اظـھـار   ـن ـتـه اسـت و ب کارخانه نورد لوله صفا در گـرف
ـیـر مـاه جـاری   ـا دھـم ت ـانـچـه ت کارگران این کارخانـه چـن
ـان را پـرداخـت نـکـنـد دسـت بـه   کارفرما دستمزد معوقـه آن

ھشـتـم    –اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران  . اعتصاب خواھند زد 
 ١٣٩٢ تیر ماه  
 

 اعتراض کارگران اخراجی سد ژاوه
 نفر از کارگران مشغول به کـار  ١١٠ در پی اخراج  :  تیر ٤ 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه  ٣ در سد ژاوه، کارفرما اعالم کرد که  
ـنـده بـه آنـھـا   ھمراه با سنوات کارگران را در طی سـه مـاه آی

در اعتراض به این مـوضـوع، کـارگـران  .  پرداخت خواھد نمود 
ـان در   اخراجی اعالم کردند که اگر حقوق معوقه و سنوات آن
ـنـدج   طی چند روز آینده پرداخت نشود در مقابل اداره کار سـن

ی ھماھنگـی بـرای    کمیته .     دست به اعتصاب خواھند زد 
 ھای کارگری    کمک به ایجاد تشکل 

 
 كارگران

 
 ؟.....انگاری یا مرگ افشین اسانلو، سھل

ـلـو، زنـدانـی   در نھایت تأسف، با خبر شدیـم افشـیـن اسـان
سیاسی که  به اتھام اجتماع و تبانی توسط قاضی صلـواتـی  

 سال زندان محکوم شده بود و ماه ھای پایانـی زنـدانـش  ٥ به  
، در  ١٣٩٢  خـرداد  ٣٠ را سپری می کرد، در روز پنج شنبه  

ـتـه بـی   ـب زندان رجایی شھر کرج، بر اثر سکته قلبی و صد ال
توجھی و بی مباالتی مسئولین زندان، زندگی را وداع گفتـه  

ـاتـی در  .  است  ـاق ـف این اولین بار نیست که چنین حوادث و ات

پیش از این نیز بـه  .  ھای این کشور به وقوع می پیوندد   زندان 
ـاسـی بـر اثـر بـی تـوجـھـی   ـان سـی ـی دفعات تعدادی از زنـدان
مسئولین زندان و عدم رسیدگی به موقع و مناسب پزشـکـی  
و گاه فشار و شکنجه ی زندانبانان، جـان خـود را از دسـت  

ـار  .  داده بودند  ھنوز مدت زمان زیادی از مرگ دلخراش سـت
بھشتی، کارگر وبالگ نویس، که در اثر توھین و شکـنـجـه  

، جـان  " پلیس فتا " ی بازجویان نیروی انتظامی و به اصطالح  
گذرد که مرگ یک زندانـی    خود را از دست داده است نمی 

سیاسی، افشین اسانلو، ھمه را متعجب و حـیـرت زده کـرده  
ـاخـتـه شـده و مـورد  .  است  بر اساس قوانین و معیار ھای شن

قبول جھانی، مسئولیت سالمت و جان زندانیانی، که بـه ھـر  
ـان    دلیل در زندان بسر می  ـان ـب ـیـن و زنـدان برند بر عھده مسئـول

تـوان مـرگ تـعـداد نـه    است و با ھیچ بھانه و توجیھی نمی 
ـاسـی  و   ـان سـی ـی ـان، بـه ویـژه زنـدان ـی چندان کمی از زنـدان
عقیدتی را که صرفن به خـاطـر دفـاع از حـقـوق مـدنـی و  
اجتماعی توده ھای استثمار شده و رنج کشـیـده مـردم، سـال  
ھای زیادی از عمر و زندگی شان را در زنـدان گـذرانـده انـد  
ـاقـات و بـعـضـن   ـف توجیه نمود و خود را مبـرا از تـمـامـی ات
جنایاتی دانست که ھر بار به بھانه و ترفندی، جان یکـی از  

ـا  . گیرد   زندانیان را می  ـان عـادی ی ـی ـان، اعـم از زنـدان ـی زندان
سیاسی، می بایست از کلیه حـقـوق شـھـرونـدی و انسـانـی  
ـزشـکـی و   ـات پ ـلـه امـکـان یک انسان دربند و اسـیـر، ازجـم

ـاسـب و    بھداشتی، ورزشی، رسانـه ای،  تـغـذیـه  ... ی مـن
ـتـدایـی .  برخوردار باشند  تـریـن    در حالیکه زندانیان، غالبـن از اب

ـنـد و ھـرروزه از   ـیـسـت حقوق و امکانات بھداشتی برخـوردار ن
ـان    زندان  ھای کشور، اخباری حاکی از بیماری ومرگ زندانی

و این ھـا تـمـامـن، جـدا از فشـارھـا و  .  به گوش می رسد 
تھدیدھای ھر روزه و ھمه روزه مقامات امنیتی و اطالعاتـی  
و احضار و بازجویی کارگران و فعالین کارگـری و فـعـاالن  

ھای اجتماعی است که دفاع و پیگیری حـقـوق    دیگر جنبش 
مردم کارگر و توده ھای به جان آمـده را وجـھـه ی ھـمـت  
ـات فـراوان سـرمـایـه و   ـق ـی خویش قرار داده و فشار ھا و تضی

ـنـگـی  .  اند   حامیان و عوامل آن را به جان خریده  کمیته ھـمـاھ
ھای کارگری، ضمن اعـتـراض    برای کمک به ایجاد تشکل 

ـأسـف از    به وضعیت سخت و نامناسـب زنـدان  ھـا و اظـھـار ت
ـلـو، بـه اعضـای خـانـواده آن زنـدانـی   درگذشت افشین اسـان

ـیـت زنـدان  ھـا و    سیاسی تسلیت گفته و خواستار بررسی وضع
ـیـگـیـری   زندانیان سراسر کشور و به طور مشخص بررسی و پ

کمیته ھماھنگـی  .  باشد   علت مرگ این زندانی سیاسی می 
ھمچنین خواھان آزادی فوری و بدون قید و شـرط تـمـامـی  
ـاسـر   ـیـدتـی در سـرت کارگران زندانی و زندانیان سیاسی و عـق

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  . باشد   ایران می 
 ٦/٤/١٣٩٢ -تشکل ھای کارگری 

  
دولت ایران كشتار سیستماتیك زندانیان 

 !سیاسی را متوقف كند
ـاسـی   ـان سـی ـی  طی چند سال اخیر تعداد زیادی از زنـدان
ـاخـتـه   محكوم شده به طور مشكوكی در زندانھای ایران جان ب
اند از زندانی حسن ناھید ومحسن دكمه چی ؛ ھـدی صـابـر  
، ستار بھشتی ؛ ومیر صیافی واین اواخر ھم كارگر زنـدانـی  

 ...افشین اسانلو وده ھا موارد دیگر  
سازمانھا ونھادھای حقوق بشری در این باره اعـالم كـرده  
اند مقامات مسـئـول ایـران نشـان داده انـد كـه دیـگـر بـرای  
سركوب معترضان به زندانی كردن ومحكومیت ھای سنگیـن  
راضی نیستند حال به مرگ ھای مشكـوك روی آورده انـد  
اگر افكار عمومی در جامعه نسبت به این وضعیت سـكـوت  

ـیـل مـرگ   ـب كنـد ایـن ق
ومیر ھـا سـازمـان دھـی  
شده در زنـدانـھـای ایـران  

مقامات  .  بیشتر می شود 
ــه   ــت ك ــھــاس ــران ســال ای
مخالفان سیاسی خـود را  
ــی   ــھــای واھ ــھــام بــا ات
دستگیر ومحـاكـمـه مـی  

ـار   ـلـو وسـت كند؛جانباختن اخیر كـارگـر زنـدانـی افشـیـن اسـان
ـان وخـانـواده ھـای   ـی بھشتی نگرانی را برای بسیاری از زنـدان
آنان افزایش داده است؛ در چند سال اخیر دولت ایران به شكـل  
ـیـت   دایم مانع از ساز وكارھای جـھـانـی بـرای بـرسـی وضـع

افشین اسانلـو كـارگـر زنـدانـی  .   حقوق بشر درایران می شود 
ھمراه با ضرب وشتم دستگیر شده بـود او  ١٣٨٨ دربند در سال  

ـان   ـازجـوی بارھا درزندان اوین بند وزارت اطـال عـات تـوسـط ب
وشكنجه گران مورد اذیت وآزار وضرب وشتم قرار گرفته بـود  
ـنـد   ـنـدج در ب او ھمچنین طی مراحلی حتی در شھرستان سن
وزارت نیز به شدت مورد ضرب وشتم ھای جسـمـی وروحـی  
ـابـل وشـوك ھـای الـكـتـریـكـی   قرار گرفت بارھا وی را با ك

افشین در مدت زمانـی كـه بـه  .   مورد اذیت وآزار قرار دادند 
 اوین بود از نظر جسمی وروحـی ھـیـچ  ٣٥٠ ھمراه ما در بند  

ـنـد   ـار  ٣٥٠ مشكلی نداشت بیش از یك سال ونیم درب ـن  در ك
دیگر ھم بندی ھایش در سالمت كامل دوران حبـس خـود را  
سپری كرده بود اما وی ھمواره از رفتار تند بازجویان وضـرب  
وشتم آنان وزخم  وكبودی ھای بدنش سخن مـی گـفـت كـه  

ـیـل كـرده بـودنـد  افشـیـن  .   بازجویان وشكنجه گران بر او تحم
ـبـود امـا   اسانلو عضو ھیچ تشكل وسـنـدیـكـای كـارگـری ن
كارگر پیشروی بود كه در دفاع از طبقه كارگر با تمام وجـود  
ـلـو   به میدان آمده بود دولت ایران مسئول مرگ افشـیـن اسـان

بھنام ابراھیـم زاده فـعـال  .  یادش گرامی وراھش پررھرو .  است 
 كارگری عضو كمیته پیگیری تشكلھای ازاد كارگری 

 
 !!!افشین اسانلو را نیز کشتند

افشین اسانلو راننده پایه یک شرکت واحـد تـھـران  :  تیر ٣ 
و ناوگان مسافر بری بین شھـری و فـعـال کـارگـری، کـه  
ـاری از   ـنـد بسـی حدود سه سال زندانی بوده اسـت، او را مـان
زندانیان سیاسی به جرم اتھام نکرده طی پرونده سـازی ھـای  

که یـکـی از شـاه  "  اقدام علیه امنیت ملی " دروغین با اتھام  
بیت ھای پرونده سازی و اتھام زنی علیه فعاالن کارگری و  

و زنـدانـی  "  مـحـاکـمـه  " سیاسی است، دستگیر ، شکنجه ،  
 تـوسـط عـوامـل جـمـھـوری  ٣/١٣٩٢  / ٣٠ کردند، افشـیـن  

ـیـک   اسالمی وطی روندی از پیش طراحی شده و سیستـمـات
بـه  .  حذف فیزیکی زندانیان کارگری و سیاسی کشـتـه شـد 

ـقـت را   ـی ـق فرض محال ، اگر عوامل جـمـھـوری اسـالمـی ح
ـاز بـدون   گفته باشند و افشین بر اثر سکته قلبی مرده باشد ب
ـا   شک مقصر و عامل اصلی جمھوری اسالمی است، که ب
ایجاد عمدی شرایط نامنـاسـب و ضـد انسـانـی بـه صـورت  
سیستماتیک تالش می کند تا فعاالن سیـاسـی و کـارگـر  
ـات ایـن   ـب ،زنده یا حداقل سالم از زندان خارج نشونـد، بـرای اث
ـیـت جسـمـی کـارگـران زنـدانـی   ادعا بررسی سالمت و وضع
مانند محمد جراحی، مھدی شاندیز ، رضا شھـابـی ، رسـول  

یا عـلـی نـجـاتـی ، مـحـمـود  ...  بداغی ، بھنام ابراھیم زاده  
کافی است که ھمه ی آنـھـا بـر اثـر فشـار ،  ...  صالحی و 

انواع شکنجه ، شرایط نامناسب نگھداری ، غذا و بـھـداشـت  
ـاگـون شـده انـد،   نا مناسب در زندانھا ، دچار بیمارھای گـون
ـان بـر اثـر   مسئول مستقیم کشته شدن سریع یا تدریجی زندانی

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .بیماری یا شکنجه جمھوری اسالمی است 
روشن و واضـح  " اسناد اثبات مقصر بودن حاکمیت کامال 

ـفـری کـه در   ـلـه دھـھـا ن مقابل چشم مردم قرار دارد از جـم
کھریزک کشته شدند یا ستار بھشتی ، علی رضا کـرمـی  
ـفـر در دیـگـر زنـدانـھـا زیـر   خیر آبادی ، شھبازی و دھـھـا ن

خانواده ھا ، فعالین ، تشـکـل ھـا و  . شکنجه کشته شده اند 
ـنـد کـه طـرح و ھـدف   ـایـد فـرامـوش کـن ـب مردم آزادیخواه ن
ـقـرارش ایـن بـوده اسـت کـه   جمھوری اسالمی از بـدو  اسـت
ـیـن   ـا بـر چـن ـن زندانی سیاسی نباید از زندان خـارج شـود ، ب
ـان روش   ـی ـلـف بـرای حـذف زنـدان برداشتی در زمانھای مخـت

طـرح فـعـلـی جـمـھـوری  .  ھای گونا گونی بکار برده اسـت 
ـیـمـاری ھـای ال   اسالمی گرفتار کردن زندانی ھا به انواع ب
ـاریـخ جـمـھـوری   عالج و کشنده است، با توجه به عـرف و ت
اسالمی و اھدافش تا کنون چنین بوده است ، حـتـی طـرح  
اخیر قوه قضائیه برای کم کردن زندانیان ،  می توانـد مـورد  

 .شک و تردید باشد 
ـتـل افشـیـن   ما امضاء کنندگان، ضمن محکوم کردن ق
اسانلو می خواھیم آمرین و عاملین قتـل مـحـاکـمـه شـونـد،  
ـاسـی ، نـھـاد   ھمچنین از کارگران، فعالین کارگری و سـی
ھای داخلی و جھانی می خواھیم قبل از اینـکـه جـمـھـوری  
ـان شـود،   ـی ـیـه زنـدان ـق اسالمی موفق به سر به نیست کردن ب

ـیـد  شـاھـرخ زمـانـی و خـالـد  .  ارابه کشتار آن را متوقف کـن
مـحـمـد جـراحـی از زنـدان  .  از زنـدان گـوھـر دشـت .  حردانی 

 مرکزی تبریز 
 

ھای افشین اسانلو  دندان: راد شاپور احسانی
 را در زندان شکسته بودند

ـان   ـی ـا اشـاره بـه شـکـنـجـه زنـدان یک فعال کـارگـری ب
ـلـو،    گوید که دندان    می   کارگری در زندان  ھای افشـیـن اسـان

فعال کارگری نیز در زندان و در اثر شکنجه شـکـسـتـه شـده  
ـا بـرگـزاری  .  بود  ـتـی ب از سویی به گفته وی نیروھای امنی

. انـد   مراسم ختم افشین اسانلو در مساجد تھران مخالفـت کـرده 
راد، عضو ھیئت مدیره اتحادیـه آزاد کـارگـران    شاپور احسانی 

ـلـی    وگو با بخش فارسی رادیو بین   ایران در تھران در گفت  ـل الـم
:" فرانسه با اشاره شکنجه فعاالن کارگـری در زنـدان گـفـت 
ھـا    اخبار موثقی مبنی بر شکنجه زندانیان کارگری در زنـدان 

افشین اسانلو ھم پیش از مرگ در زندان، در اثـر  . وجود دارد 
ـیـن اعـالم  ."  ھایش شکسته شده بود   شکنجه دندان  وی ھمچـن

ـلـو اعـالم شـد کـه  :"  کرد  با آنکه در روز تدفین افشین اسـان
ــه در مسـجــد   ـب ــم وی روز چــھـارشـن " الـجــواد "  مـراسـم خـت

ـنـھـا در ایـن   ـتـی نـه ت ـی ـن برگزارخواھد شد، اما نیروھـای ام
مسجد بلکه در مسـاجـد دیـگـر ھـم بـه خـانـواده وی اجـازه  
برگزاری مراسم را نداده و خانواده این فعال کارگـری مـراسـم  

ـنـد کـرد  . " وی را احتماال به طور خصوصـی بـرگـزار خـواھ
، در  ٨٩ افشین اسانلو، فعـال کـارگـری اواخـر آذرمـاه سـال  

ترمینال جنوب تھران توسط ماموران امنیتی بازداشـت شـد و  
ـتـی    به مدت سه ماه و بدون اطالع خانـواده  ـی ـن ـنـد ام اش در ب

وی خـردادمـاه سـال  .  شد    زندان اوین تھران نگھداری می ٢٠٩ 
ـنـد   گذشته بر اساس تصمیم شورای انضباطی زندان اوین به ب

ـقـل  )  گـوھـردشـت ( ویژه امنیتی زندان رجایی شھر کرج   ـت ـن م
ـال    اسانلو روز جمعه سی .  شده بود  ـق ویک خرداد ماه پس از انت

دلیل درگـذشـت  .  از زندان رجایی شھر به بیمارستان درگذشت 
راد    شاپور احسـانـی .  افشین اسانلو سکته قلبی ذکر شده است 

افشـیـن  :"  با رد احتمال سکته قلبی افشین اسانلو توضیح داد 
ـیـمـاری  ٤٢ اسانلو ھنگام مرگ   ـقـه ب  سال داشته و ھیچ ساب

نداشت؛ به ھمین دلیل موضوع سکته قلبی او بعید بـه نـظـر  

ھا اسانلو بارھا درخواست مـرخصـی    براساس گزارش ."  رسد   می 
ـا ایـن   ـانـی ب برای درمان خود کرده بود؛ اما مقامات دادسـت

راد در زندان به جـز    به گفته احسانی . امر مخالفت کرده بودند 
ـاسـبـی ھـم وجـود   شکنجه، امکانات بھداشتی و غذایی مـن

 .ندارد و زندانیان کارگری به شدت تحت فشار ھستند 
  

محل افزایش  وعده بی:پروین محمدی 
ھای  حقوق، نمایانگر جای خالی تشكل

 كارگری است
یک فعال مستقل کارگری معتقد است به دلیل منفعل  
شدن جامعه کارگری بعید است شورای عالی کار حتی در  
فرصت باقیمانده از عمر دولت دھم در خصوص افزایش حقـوق  

پـرویـن  .  مسکن و خواروبار کارگران تشـکـیـل جـلـسـه بـدھـد 
عملکرد مسـئـوالن وزارت  :  محمدی با بیان این مطلب گفت 

دھد که از منـظـر دولـت، کـارگـران گـروھـی    کار نشان می 
محـل آنـھـا را دلـخـوش    توان با دادن وعده بی   ھستند که می 

 .کرد 
وی بابیان اینکه دلیل چنین تصـوری بـه جـای خـالـی  

بـه  :  گردد، گفـت   تشکلھای صنفی مستقل کارگری باز می 
ـاوری   ھمین دلیل در ایران گروه ھای دولتی و کارفرمـایـی ب

ـیـمـن  :  وی افـزود .  به قدرت چانـه زنـی کـارگـران نـدارنـد  ھ
ـتـی بـه راحـتـی در   مسئله باعث شده است که مسئوالن دول
ـنـد و عـمـل   ـزن واکنش به اعتراضات مزدی کارگران حرف ب

ـقـل كـارگـری،  . نکنند و بھانه بیاورند  به گفته این فعال مست
ـا   ـار کـارگـران ب ـیـن ب با اینکه در دو سال گذشـتـه بـرای اول
ـیـن مـزد و   ـی اعتراض گسترده و ھدفمند به مسئله نـحـوه تـع

ھـا    بازتاب گسترده رسانه این مسئله مسئوالن دولتی را تا ماه 
ـبـود   ـیـل ن ـان بـه دل ـنـد، امـا ھـمـچـن به پاسخگویـی واداشـت
ـفـی کـارگـری کسـی کـارگـران را جـدی   تشکلھـای صـن

 .گیرد   نمی 
وی بابیان اینکه برای مسئوالن وزارت کار کنفرانـس دو  
ھفته ای سازمان جھانی کار مانع جدی برای برگـزار نشـدن  

اگر اقتدار جـامـعـه  :  جلسات شورای عالی کار نیست، گفت 
کارگری ثابت شده بود وزیر کار حـداقـل بـرای حـفـظ وجـه  
اجتماعی خود به وعده چند ماه پیش عمل مـی کـرد و از  
طریق شورای عالی کار حقوق خواروبار و مسکـن کـارگـران  

این فعال کارگری بابیان اینکه در اوضـاع  .  داد   را افزایش می 
ـار   اقتصادی کنونی افزایش ناچیز حقـوق مسـکـن و خـواروب

ـیـسـت گـفـت  ـلـه اصـلـی  :  پاسخگوی نیاز مزدبگیران ن مسـئ
 است که متاسفانه توسط اعضـای شـورای    پایبندی به وعده 

ـتـه شـده اسـت  ـادیـده گـرف ـیـن در  .  عالی کار ن وی ھـمـچـن
ـازدھـم گـفـت  : خصوص انتظارات جامعه کارگری از دولـت ی

ـامـیـن   ـا رای مـردم مسـئـول ت آقای روحانی در حال حاضر ب
ـیـس  ٧٥ معاش    میلیون خانوار ایرانی اسـت و حـتـی اگـر رئ

جمھور منتخب در خصوص ناعادالنه بودن دستمـزد کـارگـران  
ـنـد    موضعگیری نمی  کرد کارگران از او و دولتش انتظار داشت

ـا : منبـع .  که برای تامین معاش آنھا چاره اندیشی کند  ـن ـل -ای
 تیر ٤ 

 
گفتگوی افشین ندیمی با مھرداد صبوری 

 )در مورد وضعیت کارگران ساختمانی(
ـنـد بـه   اکثر این کارگران از نداشتن مسکن در رنج ھسـت
ـادھـای   طوریکه اکثرا مستاجر بوده و یا به ناچار در حلبی آب

کنند و ما با چشـمـان خـود شـاھـد    کنار شھرھا زندگی می 
این واقعیت تلخ ھستیم که خالقان برجھا و آپارتمانھای آسمـان  
خراش که ھر کدامشان در طول سال در چـنـدیـن سـاخـتـمـان  

سازند امـروز خـود در آلـونـک ھـا و    کار کرده و آن را می 
یا به ناچار بیشـتـر از نصـف  .  کنند   حلبی آبادھا زندگی می 

ھای اجاره ای کـه    در آمد ماھانه خود را به اجاره بھای خانه 
کـه ایـن شـیـوه زنـدگـی  . کنند می دھند   در آن زندگی می 

خانواده ھایشان را نیز به شدت مورد تحقیر قرار داده وآنـھـا را  
ھای مرفه جامعه که ھمان خـانـواده سـرمـایـه    ه   از سایر خانواد 

.  ای غیره انسانی متمایز نگه داشتـه اسـت   داران است به شیوه 
ـیـسـت    زیرا در خانواده سرمایه  داران خبری از فقر و فـالکـت ن

ھـای خـالـی از    اما خانواده این کارگران ھر روز با دیدن سفـره 
نان و ناکام ماندن در تحقق آرزوھـای خـود و صـدھـا درد و  
ـان سـرمـایـه قـرار   مشقت دیگرمورد توحش واستثمـار صـاحـب

ـا    حال می خواھیم مصاحـبـه .  گیرند   می  ـاشـیـم ب ای داشـتـه ب
یکی از ھمین کارگران ساختمانی تا واقعیتھای زنـدگـی را  

ـز خـوتـون را  :  سوال .   از زبان ایشان بشنویم  ـبـل از ھـر چـی ق
ـیـد و    معرفی کنید و بگوید چند سال است که کار می  کـن

 سال سن دارم و  ٢٤ شغلتان چیست؟  مھرداد صبوری ھستم  
کنم و در     سال است که در محیط ساختمان کار می ٨ حدود  

. کاری نمای سـاخـتـمـان مشـغـول کـار ھسـتـم   حرفه سنگ 
ـزان  : ٢ سوال  اگر امکان دارد در مورد موقعیـت کـاری و مـی

در آمد و محیط کاری خودتون برای ما توضیح دھید؟  مـا  
ـار و   ـیـت بسـی یعنی کارگران فصلی و ساختمانی در مـوقـع

ھای غیره بـھـداشـتـی کـه ھـمـان    خیمی قرار داریم در محیط 
محیط ساختمان است سکونت داریم که نـه آب سـالـم بـرای  
خوردن دارد نه سرویس بھداشتی مناسـب کـه بـعـد از اتـمـام  
ـتـه شـود و نـه جـای اسـتـراحـت و خـواب   کار دوشی گـرف

اکـثـرا  .  مناسبی که بتوان چند ساعت در آنجا استراحت کرد 
ـیـم کـه در فصـل   در محیط ساختمان اتاقی درست می کـن
ـبـود وسـایـل گـرمـایشـی از شـدت سـرمـا   سرما به عـلـت ن

لرزیم و در فصل گرما به علت نبود امکانات سرمایشـی    می 
ـاده کـه در   ـت ـاق اف ـف در عذاب ھستیم به طوری که بارھـا ات
ـتـه و   ـانـمـان آتـش گـرف ـاق خـود و دوسـت ـان ات فصل زمسـت

ـاده کـه دچـار بـرق  .  مـان سـوخـتـه   وسایـل  ـت ـاق اف ـف ـارھـا ات ب
گرفتگی و یا سقوط از راه پله و آسانسور و داربست و غـیـره  

ـیـت بـد و غـیـر بـھـداشـتـی  .  ایم   شده  به علت شرایط و مـوقـع
ساختمان اکثر کسانی که به صورت مـداوم درایـن مـحـیـط  

ھای پوستی چون قـارچ و حسـاسـیـت    ھستند دچار بیماری 
ـا   وآسم و بیماریھای ھم چـون دیسـک کـمـر و آرتـروز و ی

ـاوت اسـت مـثـال در  .   انـد   افسردگـی شـده  ـف حـقـوق مـا مـت
ـا آن شـرایـط    ھایی بوده   محیط  ایم که حتی دستمزد کارگران ب

ـیـن شـده    وخیم و اسف  ـی بار کاری کمتر از میزان دستـمـزد تـع
ـتـه ایـن شـدت   ـب توسط شورای عالـی کـار بـوده اسـت و ال
. استثمار بر کودکان کار و مھاجرین افغان بیشتر بـوده اسـت 

ـنـد    چون اکثر کارگران ساختمانی برای پیمانکار کار می  کـن
ـاعـث    و مستقیما کار را از کار فرما نمی  گیرند و این عمل ب

. شده شدت استثمار کارگران و استادکاران چـنـد بـرابـر شـود 
مثال افزایـش سـاعـات کـاری و عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع  
دستمزدھا وھمیشه اینگونه است که کارگران ساختمانی بـعـد  
ـا دسـتـمـزدشـان   از اتمام کار باید چندین ماه منتظر بـمـونـن ت

ـیـمـه نـدارن چـون  .  پرداخت شود  ـتـمـانـی ب اکثر کارگران ساخ
ـاده کـه   کارھا به پیمانکار واگذار می شود و بارھا اتفاق افت

ای اتفاق افتاده کارگری نقص عضو و    در محیط کار حادثه 
یا دچار شکستگی شده و یا جان خود را از دست داده اسـت  
ـانـون کـار   که به علت عدم آگاھی کارگران ساختمانی از ق
کسی جوابگو نبوده و این قضیه بیشتر مربوط بـه کـارگـران  

با توجه به اینکه شما در مـحـیـط کـار  :  ٣ سوال . افغان است 
ـا    اید و مطمئنن شاھداین بوده   بوده  اید که برای کـارگـری و ی
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حتی خودتان اتفاقی افتاده باشد که منجر به نقص عضـو و  
یا شکستگی و یا حتی مرگ شده باشد برخورد کارفرما و  
ـلـی   ـب پیمانکار با این موضوع چگونه بوده است؟  در سوال ق
به شما جواب دادم حادثه در محیط کار وقتی برای کـارگـر  

ـتـد بـه ھـر    اتفاق می  ـاف افتد اگر برای کارگر ایرانی اتفاق بی
حال ساختمان دارای بیمه حوادث بوده و در ھر حالت کـارگـر  

ـا دیـه    از پیمانکار و کارفرما شکایت می  کند و خسارت و ی
البته ما در مـواردی شـاھـد  .   گیرد   عضو آسیب دیده را می 

ـیـمـانـکـاری بـه    بوده  ایم که چون کارھا به صورت چکی و پ
شـود و در قـراردادھـایـی    کارگران و استاد کاران واگذار مـی 

ایم که کارفرما در قـرارداد ذکـر کـرده اسـت کـه    شاھد بوده 
کلیه حوادث محیط کار به عھده پیمانکار است و این نکـتـه  
عمال دست استادکار و کارگر را در شـکـایـت از کـارفـرمـا  

ـیـم کـه در قـرارداد ذکـر    بسته است و در اکثر موارد می  بین
ـیـت   شده است که ساختمان دارای بیمه حوادث است و مسئـول

ـانـکـار اسـت  ـیـم ـیـش آمـده کـه  .  جانی کارگرباز بر عھده پ پ
کارگر از داربست سقوط کرده است که منجر بـه مـرگ و  
ـا   یا نقص عضو شده است که کارشناس بیمه پس از تبانبی ب

ایـن  .   درصد پیمانکار را مـقـصـر دانسـتـه اسـت ٨٠ کارفرما  
نکات اکثرا به صورت آگاھانه در قراردادھـا مـکـتـوب مـی  
ـتـی دچـار خسـارت   کنند برای آنکه کارفرما در ھیـچ حـال
نشود واکثرا استادکار و کارگر را به سھـل انـگـاری مـتـھـم  

اند که باز ھم در مورد مھاجرین افغان قضیه فـرق مـی    کرده 
ـانـونـی وارد   کند چون این کارگران اکثرا به صورت غـیـر ق

ـتـد    کشور می  ـاف شوند پس اگر ھم حادثه ای برایشان اتفاق بی
ام کـه    حق ھیچگونه شکایتی ندارند بارھـا شـاھـد ایـن بـوده 

ـقـص عضـوو حـتـی   ـا ن کارگر مھاجر دچار شکستگی و ی
مرگ شده که کسی جوابگو نبوده است و فقـط کـارفـرمـا  
ـان   ـیـمـارسـت از روی ترحم ھزینه انتقال جسـد کـارگـر را بـه ب

انـد و    ولی ھرگز جزو وظایف خود ندانسته . پرداخت کرده است 
ـاده   ـف ـیـروی کـار ارزان اسـت چون به صورت آگاھانه از ایـن ن

کنند در بیـشـتـر مـوارد ھـم دسـتـمـزد آنـھـا را پـرداخـت    می 
ـاره  :  ٤ سوال . کنند   نمی  ممنون از توضـیـحـاتـی کـه در ایـن ب

ـیـشـتـر بـه صـورت جـزئـی در مـورد   دادید اما دوست دارم ب
ـیـد چـون حـدودا   مشکالت کارگران ساختمانی صحبت بـکـن

 درصد حوادث محیط کار مربوط به کارگران ساختمانـی  ٣٠ 
باشد و این قشر از کارگران بنا به موقعیت کـاری خـود    می 

ـقـل را    کمتر فرصت متشکل شدن و ایجاد تشکل  ھـای مسـت
ـیـن درون   ـال دارند و به این دلیل کمتـر در کـانـون تـوجـه فـع
ـاره اگـر مـی شـود   جنبش کارگری قرار گرفته اند در این ب

 توضیح دھید؟  
ـاز   ـات اشـاره کـردم ولـی ب ـی در سواالت قبل به اکثر جزئ
ــمـزد، فشــار کــار و   ــت چــون دســت ــد گــف ــای ـاتــی را ب جـزئــی

دستمزدھا متفاوت است اما در ھیچ حالتی چـه  .  یابی   تشکل 
ـتـر    آنھایی که بیشتر دریافت می  کنند چه آنھـایـی کـه کـم

ـنـد   جوابگو زندگی بخور و نمیر را نـمـی  انـداز    مـثـال پـس .  دھ
ـنـه خـود از ایـن زنـدگـی   کارگران حاصل کاھش میزان ھزی

کننـد    داران به آنھا تحمیل می   بخور و نمیری است که سرمایه 
ـتـمـانـی بـجـای   به طوری که یخچال خانواده کـارگـران سـاخ
میوه و سبزی و گوشت ویتامین و پروتئین و مواد خـوراکـی  

ھای سر درد و اعصاب و استخـوان درد    پر است از انواع قرص 
ـابـی    بـحـث تشـکـل ...   و انواع مسکـن و داروھـای دیـگـر  ی

ـتـمـانـی   کارگران ساختمانی روشن است چون کـارگـران سـاخ
ـتـی بـه صـورت دائـم در یـک مـکـان   مثل کارگران صنع

 . یابی آنھا را سخت کرده است   نیستند این امر تشکل 
وانجمنھای صنفی ھم ھستند که از طرف دولـت ایـجـاد  

ـبـوده انـد و   شده اند که اصال در راستای اھداف کـارگـران ن
تشکل واقعی کارگران و نماینده واقعی کارگران نیـسـتـن بـه  

و حتی فعالین مستقـل کـارگـری ھـم در ایـن  .   طور کلی 
ـیـن کـارگـری    راستا گامھای عملی برنداشته  ـال اند اکـثـر فـع

عزیز فقط توجه خود را بـه کـارگـران صـنـعـتـی مـعـطـوف  
ـیـت    کرده  اند و درمیان بحث ھایشان اشاراتی جـزئـی بـه وضـع

خوب تشکر می کنـم  :  ٥ سوال . کنند   کارگران ساختمانی می 
از شما به خاطر توضیحاتی که در این باره دادید مـن دیـگـر  
سوالی ندارم فقط دست آخر از شما می خواھـم اگـر حـرفـی  
رو به فعالین کارگری و طبقه کارگر دارید بگوید و یا اگـر  

ـیـد؟     نکته مھمی را از قلم انداخته  اید درباره اش تـوضـیـح دھ
خواھـم بـه ایـن    ممنون از زحمتی که کشیدید در آخر ھم می 

ـیـن کـارگـری حـتـی   ـال نکته اشاره کنم که کارگـران و فـع
ھای صنفی نفوذ کرده و رھبری آن را بـه    توانند در انجمن   می 

ھـای خـود را بـه دولـت و    دست بگیرند ومقداری از خواسته 
کارفرمایان تحمیل کنند و یا دسـت بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
مستقل کارگری بزنند ھمانا پیروزی مـا در گـرو اتـحـاد و  

 –مھـرداد صـبـوری    -افشین ندیمی .   متشکل شدن ماست 
   کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  ١٣٩٢ تیر 

 کارگری 
 زنان

 
 ھزار تومان مزد ١٨٠زنان در نساجی زابل 

 گیرند می
نقض آشـکـار حـقـوق کـارگـران زن در کـارخـانـه  :  تیر ٤ 

در این واحد تولیدی، کـارفـرمـا  .  ریسندگی و بافندگی زابل 
کـنـد و بـه    به غیر از چند مرد، عموما زنان را استخدام مـی 

حـدود    -ھای قانـونـی   آنھا دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل 
کند،به غیر از تـعـداد انـدکـی    پرداخت می - ھزار تومان  ١٨٠ 

که بیمه ھستند حق بیمه سایر زنانی کـه در ایـن کـارخـانـه  
ـاکـنـون  .  شـود   کنند پرداخت نـمـی   کار می  ـا وجـود آنـکـه ت ب

چندین بار در خصوص نقض حقوق کـارگـران ایـن کـارخـانـه  
ـامـیـن   ـازرسـان کـار و ت اطالع رسانی شده است اما تاکنون ب

به عنـوان  .  اجتماعی موفق به اثبات تخلف کارفرما نشده اند 
ـیـدی   مثال زمانی که بازرسان برای سرکشی به این واحد تول

ـقـدر آنـھـا را در پشـت در    مراجعه می  کنند، کـارفـرمـای آن
ـیـمـه نشـده از    ورودی کارخانه معطل می  کنند تا کارگران ب
ـازرسـان زمـانـی اجـازه  . چشم بازرسان پنھان شوند  در نھـایـت ب

ـادی از آنـھـا    ورود به کارخانه را پیدا می  کنند که وقـت زی
. تلف شده و تنھا کارگران قانونی در کـارگـاه حضـور دارنـد 

ـات   ـف کارفرما ھر چند مدت یکبار برای آنکه ردی از تـخـل
کـنـد و در    خود باقی نگذارد اقدام به اخراج کارگران زن مـی 

نتیجه با توجه به وضع اقتصادی منطقه ھیچ کـس حـاضـر  
 .نیست تا نسبت به وضع خود اعتراض کند 

 
ھای  تضییع حقوق كارگران زن در كارگاه

 زیرزمینی
ھای کوچـک    تضییع حقوق كارگران زن در كارگاه : تیر ٤ 

ازجمله، ساعات طوالنی کار، دستمزد ناکافی و کار سـخـت  
ایـن  .  و طاقت فرسا و در برخی مواقع پرداخت نشدن حق بیمه 

تـر اسـت    ھای زیرزمینی و فاقد مجوز وخیم   شرایط در کارگاه 
واز آنجا که کارگران شاغل در این واحدھا نیاز شدید مـالـی  
دارند ھیچگاه شکایتی علیه کارفرمایان خود مـطـرح نـمـی  

ھـا بـدون اعـتـراضـی    تواند سال   کنند و در نتیجه این روند می 
 ادامه داشته باشد 

 جوانان و بازار كار
 

دراستان سیستان وبلوچستان نوجوانان پسر 
 سالگی ترک تحصیل وبه کولبری ١٣از 

 روی می آورند
ـیـل  : تیر ٥  در سالھالی اخیر در سیستان و بلوچستان، به دل

ھـای بـومـی    نبود کار با درآمد مناسب، فرزندان پسر خانـواده 
 سالگی ترک تحصیل کرده و به عنوان  ١٤   –  ١٣ از سنین  

ـنـد   باربر و کولبر در مناطق مرزی کاال جابجا مـی  نـرخ  .  کـن
ـان بـر اسـاس مـحـاسـبـه   بیکاری در استان سیستان وبلوچست

ـاالی   ـبـران  .   درصـداسـت ٢٥ مشاغل غیر کـاذب ب ایـن کـول
ـا    نوجوان از خانواده  ھایی ھستند که سرپرست آنـھـا کـارگـر ی

شغلـی کـه ایـن  .  کشاورز با درآمد پایین و غیر مستمر است 
ـامـیـن مـعـاش خـانـواده   نوجوانان از روی اجبار و به منظور ت

کنند سخت و پـر مـخـاطـره اسـت، بـطـوری کـه    اختیار می 
سالمتی و جان آنھا در زمان جابجـایـی و تـردد در مـعـرض  

ـفـه  .  خطر ھر نوع حادثه طبیعی و غیر طبیعـی قـراردارد  وظـی
ـنـد   غالب این افراد جابجایی و حمل کاالھای مصـرفـی مـان
ـاس دسـت دوم، لـوازم   مواد خوراکی، پوشاک، سوخت، اجـن
خوردو و لوازم خانگی است وبیـشـتـر ایـن کـارگـران نـوجـوان  
ھیچ ارتباطی با فعالیت ھای غیر قانونی و مجرمانه ندارنـد  
ـاطـق مـرزی   و تنھا به منظور تامین معاش خانواده میان مـن

این کارگـران نـوجـوان بـدون ھـیـچ پـوشـش  .  در تردد ھستند 
ـان   حمایتی در میان مناطق مرزی ایران با کشورھای پاکسـت
و افغانستان در تردد ھستند و براساس مسافـت و نـوع کـاال  

گیرند، بطور میانگین درآمد این کـارگـران از    روزانه مزد می 
ـبـود  .   ھزار تومان متغیر است ٣٠  تا  ١٠ روزانه   ـیـل کـم به دل
ـایـدار    فرصت  ـاپ ـیـن و ن ـای ھای شغلی غیر کاذب و نیزدرآمد پ

ـان و   بودن این گونه مشاغل، نیروی کار بومی استان سیسـت
ـاربـران و  .  بلوچستان بیشتر به مشاغل کاذب تـمـایـل دارنـد  ب

تری پیدا نکنند به ایـن    کولبران مرزی چنانچه شغل مناسب 
حرفه پرخطر ادامه خواھند داد، با شـرایـط شـغـلـی کـنـونـی  
ھیچ بعید نیست که این حرفـه بـه حـرفـه ابـدی بـرخـی از  

ـا  .  کولبران نوجوان تبدیل شـود  آمـار مشـخـصـی در رابـطـه ب
کولبران وجود نداشته وافزایش یا کاھش تعداد نوجوان شـاغـل  
ـان   در این حرفه مشخص نیست اما در حال حاضر ورود نوجوان

 .ای ملموس است   پسر به حرفه کولبری مسئله 
  

 جدول مقایسه ای دستمزدھا
 

 ١١ای میزان حقوق در  جدول مقایسه
ھر کارگر ایرانی چند دالر درآمد  -کشور
 دارد؟
سازمان جھانی کار گزارشی از وضعیت حـقـوق و  :  تیر ٥ 

 کشور جھان منتشر کـرد کـه بـراسـاس  ١٠ دستمزد ماھیانه  
ـتـه در سـال     ٢٠١٠ بررسی ھـا و مـطـالـعـات صـورت گـرف

ـانـه  . میالدی بوده است  ـی در این گزارش وضعیت دستمزد ماھ
 .شاغالن در برخی کشورھا اعالم شده است 

 ھر فـرد تـرکـیـه ای  ٢٠١٠ در سال   ILOطبق گزارش  
 تومـانـی  ٣٢٠٠  دالر درآمد داشته که با دالر  ١٤٠٠ ماھیانه  

ـزان مـعـادل   ـیـون و  ٤ امروز بازار ایـران، ایـن مـی ـل ـی   ٤٨٠  م
ـیـون و  ١ ھزارتومان در ھر ماه و با دالر آن سال به میزان   ـل  می

ـزان درآمـد افـراد در  .   ھزارتومان بوده است ٤٠٠  ھمچنین مـی
ـیـون و  ١  دالر معادل  ٦٠٠ پرو و مکزیک نیز ماھیانه   ـل ـی  م

یـک فـرد  .   بـرآورد شـده اسـت ٩٢  ھزارتومان در سـال  ٩٢٠ 



١٣٩٢ تیر ١١  کارگر کمونيست  12 

 دالر  ٧٠٠  در ھـر مـاه  ٢٠١٠ چینی طبق آمارھـای سـال  
ـال امـروز ایـران   ـیـون و  ٢ درآمد داشته که به ری ـل ـی   ٢٤٠  م

در  .   ھزارتومان می شـود ٧٠٠ ھزارتومان و با ریال آن روز نیز  
  ٤٠٠  ھـزار و  ٣ این میان، در کشوری مانند آمریکا معادل  

در ایران نـرخ آزاد  .   ھزارتومان است ٨٨٠  میلیون و  ١٠ دالر یا  
 تومان بـوده اسـت  ١١٠٠  تا  ١٠٠٠  به میزان  ٨٨ دالر در سال  

که بر اساس حداقل دستمزدھای تعییـن شـده در سـال ھـای  
ـا  .   دالر در ماه بوده است ٣٠٣  تا  ٢٣٩  رقمی بین  ٨٩  و  ٨٨  ب

ـبـع   این حال، به دنبال نوسانات نرخ ارز در سال گذشته و بـه ت
ـانـه   ـی   ١٥٢ آن سه برابر شدن نرخ دالر، ھر کارگر ایرانی مـاھ

ـازار  ٣٢٠٠ ھزارتومان بر مبنای دالر  ٤٨٧ ( دالر    تـومـانـی ب
ـانـگـیـن دسـتـمـزد  .  حقوق دریافت می کـنـد )  آزاد  ـی جـدول م

دسـتـمـزدھـای  ):  ارقام بـه دالر (٢٠١٠  کشور در  ١١ ماھیانه  
ــانـه  ـی ــران  :  مـاھ دالر ـ  ٢٥٠ .  دالر ــ انـدونــزی ٢٣٩ تــا  ٣٠٣ ای
ــك  ــرو ٦٠٠ .  مــكــزی ــ پ ــن ٦٠٠ .  دالرـ ــ  چــی دالرـ  ٧٠٠ .  دالرـ

ـیـه ٧٠٠ . مصـر  ــرتـغـال ١٤٠٠ .  دالرــ تـرك دالرـ   ١٦٠٠ .  دالرــ  پ
. دالرــ امـریـكـا ٢٨٠٠ .  دالرــ  آلـمـان ٢٤٠٠ . افریقای جنوبی 

 )منبع مھر (دالرـ   ٣٤٠٠ 
 

  اخراج و بیكارسازی 
 

 ١٣٩١ھزارنفر در سال ٣٦اخراج 
  ٣٦ ھزار شكایات گذشته بـرای   ٢٩٠  از  ١٣٩١ در سال  

 .ھزار کارگر حکم اخراج صادر شده 
 

تعطیلی یک کارخانه به دلیل بدھی و 
 نگرانی کارگران

ــر ٧  ــی ــان  :   ت ــا س ــان شــرکــت ســوی ــارکــن تــعــدادی از ک
ای به مسئوالن کشور بازگشایی ھرچـه    در نامه )  مکسوی ( 

ـار شـدنـد  . سریعتر کارخانه و بازگشت کارگران آن را خـواسـت
ـیـد   ـا سـان کـه یـک شـرکـت تـول ـان شـرکـت سـوی کارکـن

ـا حضـور    فراوده  ـیـت خـود ب ـال ھای سویا است، در ھنگـام فـع
نمایندگان بانک کشاورزی در محل کارخانـه مـواجـه مـی  
ـیـرون شـرکـت،   شوند و پس از مدتی با ھدایت کارگران بـه ب

ـلـمـپ مـی شـود  ایـن  .  کارخانه از سوی نمایندگان بانک پ
ـتـه و وجـود  ٢٩ اقدام در تاریخ    خرداد ماه جاری صورت گرف

ھای معوق، دلیل اصلی پلمپ کارخانه و بیکـار شـدن    بدھی 
کارگران شرکت مـکـسـوی  .  کارکنان شرکت ذکر شده است 

ـا بـه جـھـت جـلـوگـیـری از بـه    از مسئوالن امر خواسته  اند ت
مخاطره افتادن معیشت نیروھای کار شاغل در این کارخـانـه  
در شرایط حساس کنونی، نسبت به بازگشـایـی کـارخـانـه و  
بازگرداندن کارکنان آن مساعدت و اقدامات الزم را به عـمـل  

 .آورند 
 

بی دلیل !!! سال کار کردند٧کارگرانی که 
 اخراج شدند؟

با برپایی تجمع چندین کارگر در مـحـل شـرکـت  :  تیر ٥ 
عمران علوی کرمان مبنی بر اینکه پیمانکار این شرکت در  
ـز کـه بـه   مسیر ھفت باغ تعدادی از کـارگـران فضـای سـب
ـنـکـه بـودجـه   ـانـه ای صورت روزمزد کار می کردند را به بـھ

ـیـرو   .  نداریم و نمی توانیم شما را تامین کنیم  اقدام به تعدیل ن
اکـثـر ایـن  .   نفر از کارگران را اخراج نموده اسـت ١٠٠ و حدود 

ـیـن راه   کارگران متاھل بوده و دارای چند فرزند کـه از ھـم
که سابقه بعضی ازاین کـارگـران بـه  .امرار معاش می کردند 

ھفت سال ھم می رسد طبق گفته یـکـی از ایـن کـارگـران  

ـا گـرانـی ھـای مـوجـود، رکـود   ـیـم ب ـتـوان ـنـکـه ب بخاطر ای
ـیـم   ـامـیـن کـن اقتصادی، تورم و تحریم مخارج زندگیمان را ت
حاضر شدیم به صورت روزمزد در این ھوای گرم کویر بـدون  

حال بعد از چندین سـال  .  کوچکترین چشم داشتی کار کنیم 
بدون اینکه از ابتدا با ما قراردادی بسته شود امروز ما را بـه  

ھم اکنون با ایـن اوضـاع  .  بھانه نبودن بودجه اخراج می کنند 
ـان فـرزنـدم و   و احوال چگونه مـی تـوانـم بـه چشـمـان گـری

جوابگـوی مـا چـه کسـی  .  درخواستھای ھمسرم جواب دھم 
 باید باشد؟ 

 
  کارگر کارخانه کشتی سازی ٣٥اخراج 

 !صدرا
ـفـر از کـارگـران و  ٣٥ در ابتدای تیرماه جاری،  :  تیر ٤   ن

) واقع در جـزیـره صـدرا ( پرسنل کارخانه کشتی سازی صدرا  
ایـن کـارگـران بـر روی کشـتـی  .  از این شرکت اخراج شدند 

افراماکس که برای کشور ونزوئال سـاخـتـه شـده اسـت کـار  
ـاده  .  کردند   می  برخی کارگران نیز به مرخصی اجباری فـرسـت
ـا    شده  ـب ـقـری اند و سایت این کشتی سـازی در حـال حـاضـر ت

 .تعطیل و غیر فعال است 
 

کارگر شرکت عمران علوی در ١٠٠ اخراج 
 کرمان وتجمعشان مقابل شرکت

، اخـراج  ١٤٠٠ تیرپایگاه اطالع رسانی کرمان ٤ به گزارش  
 نفر کارگر از شرکت عمران علوی واقع در خیابان ھـزار  ١٠٠ 

ـقـه   و یک شب و تجمع کارگران در جلوی شرکت کـه سـاب
ـاھـل و  ٧ بعضی از آنھا حدود   سال می باشد اکـثـر آنـھـا مـت

ـاشـنـد  ـایـد در  :  یـکـی از کـارگـران .  دارای زن و فرزند میب ب
روزھای تعطیل کار کنیم و ھیچ حق بیـمـه ای مـا نـداریـم  
ـنـد   حقوق به ما داده نمیشود به ما اصال  مرخصی نـمـی دھ
در جریان ھمین تجمع مھندس ناظـر ایـن شـرکـت ھـم اخـراج  

 .شد 
 
درصد کارگران شاکی از کارفرمایان ٩٠

 شوند بیکار می
ـان، اخـراج  ٩٠ بیش از   درصد کارگران شاکی از کارفرمای

ــه  . :  شــونـد   مـی  ــر بــا مصــوب ـای عــدم پـرداخــت دســتـمــزد مــغ
ھا و سرپیـچـی    شورایعالی کار، فقدان نظارت دقیق بر کارگاه 

ھـای کـارگـران      تـریـن سـرفصـل   کارفرمایان از قانون از مـھـم 
 .  ھای حل اختالف است   شاکی در ھیات 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری

 
 ، کمیته دفاع از بھنام ٥اطالعیه شماره 

ابراھیم زاده ، بھنام ابراھیم زاده به 
 !مرخصی آمد

بھنام ابراھیم زاده فعال کـارگـری و فـعـال حـقـوق  :  تیر ٥ 
 زنـدانـی  ٤  تیر مـاه بـه ھـمـراه  ٥ کودک امروز چھار شنبه  

ـیـد    دیگر به اسامی فرخ واضحان  ، عـلـی  ـنـی ، سـع  امـی
 . روز به مرخصی آمد ند ٤  فر و خسروی راد برای    جاللی 

ـبـریـک بـه   ـیـم زاده ضـمـن ت ـام ابـراھ کمیته دفاع از بھن
 که در این مـدت     کسانی   خانواده  بھنام ابراھیم زاده و تمامی 

ـیـن    پیگیر اخبار بھنام و نیما بودند خواھان آزادی تمامی  ـال  فع

 .باشد   کارگری و کارگران زندانی می 
 کمیته دفاع از بھنام ابراھیم  

 
 ، کمیته دفاع از بھنام ۶اطالعیه شماره 

ابراھیم زاده ، بازگشت بھنام ابراھیم زاده 
 !به زندان

ـتـه گـذشـتـه     ۵بھنام ابراھیم زاده که از چھار شنبه ھـف
ـیـمـا   تیر ماه به مرخصی آمده بود تا درکنار فرزند بیمارش ن
ـرای تـمـدیـد   باشد امروز با مراجـعـه بـه مـراجـع قضـائـی ب
مرخصی اعالم شد که ایشان باید ھر چه سریع تر به زنـدان  

 .برگردند و با تمدید مرخصی به ھیچ عنوان موافقت نشد 
ـبـه   ـر  از این رو بھنام ابراھیم زاده امروز سه شن ـی  ت

ـیـمـا     به زندان اوین برگشت در حالی ماه    کـه ن
به شدت بیمار است و نیاز مبرم به حضور پدرش دارد تـا در  
ـری   این شرایط از لحاظ روحی بھتر بتواند دوره درمان را سـپ

 .کند 
 کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده  

 یازدھم تیر  
 

تجمع در مقابل دادگاه انقالب سنندج در 
 اعتراض به تداوم دستگیری جلیل محمدی

ـیـر خـانـواده  ٤ به گزارش رسیده امروز سه شنبـه  :  تیر ٤   ت
ـیـن كـارگـری و اعضـای   ـال جلیل محمدی و جمعـی از فـع
كمیته ی ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  
ـیـل مـحـمـدی فـعـال   ـل ـیـت ج كارگری برای پیگیـری وضـع

بـعـد  .  كارگری در مقابل دادگاه انقالب سنندج تجمع نـمـودنـد 
ـتـر  ٢ از حدود    ساعت تجمع در مقابل دادگستری، مسئول دف

معاون دادستان به خانواده جلیل محمدی اعـالم كـرد كـه بـه  
دلیل عدم حضور دادستان و قاضی پرونده برای پیگیـری روز  

تجمع كنندگان اعالم كرده اند كـه  .  تیر مراجعه نمایید ٨ شنبه  
ـابـل   ـق شنبه برای پیگیری وضعیت این فعال كـارگـری در م

الزم به ذكر اسـت كـه  .  دادگستری مجددا تجمع خواھند نمود 
ـانـی و   تاكنون چندین بار خانواده جلیل مـحـمـدی بـه دادسـت
مقامات امنیتی برای پیگیری وضعیت نام برده مراجعه كرده  
ـیـض روبـرو شـده انـد  ـق . اند كه ھر بار با پاسخ ھای ضد و ن

ـامـات  ١٢ جلیل محمدی در    اردیبھشت دستگیر و تاكنون مـق
امنیتی از ارجاع پرونده به دستگـاه قضـایـی خـودداری كـرده  

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل   کمیته .  اند 
 کارگری  

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
 حقوقھای پرداخت نشده: اھواز

جمعی از کارگران و نیروھای خدماتی شھرداری منطقـه  
کارفرما بخشی از حقوق قانونی  را پـرداخـت  :  شھر اھواز ٦ 

ـیـمـانـکـاری  .   نکرده است  کارگران که تحت نظارت شرکت پ
اختر راه جنوب فعالیت دارند عالوه بر اینکه از فـروردیـن مـاه  
سال جاری حقوق نگرفته اند بابت حق بیمه، اضـافـه کـاری،  

 .اند   نیز طلبکار ) ٩١ سال  (حق لباس وسنوات  
 

پرداخت نشدن ! کارخانه المپ الوند قزوین
 حق بیمه کارگران

مدیرعامل کارخانه المپ الوند پنج ماه اسـت کـه حـق  
ـز نـکـرده اسـت ٢٣ بیمه   ـیـمـه واری .  کارگر خود را بـه اداره ب
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صاحب کارخانه در حالی حق و حقوق کارگران این کارخـانـه  
را نمی پردازد که ھم اکنون با انتقال کـارخـانـه از شـھـرک  

ـا »صنعتی البرز به شھرک صنعتی   ـی مشـغـول سـرمـایـه   «ل
ـیـمـه  .  گذاریھای جدید است  ـتـرچـه ھـای ب در حال حاضر دف

ایـن  .  درمانی تمامی کارگران این کارخانه فاقد اعتبار اسـت 
  ٧٦  تولید نداشته و از آن سـال بـه بـعـد  ٨٧ کارخانه از سال  

  ٢٣ کارگر آن به مرور تعدیل شـده و امـروز ایـن تـعـداد بـه  
 . کارگر رسیده است 

 
  نا امنی محیط كار

 
مرگ کارکرجوان براثرریزش دیواره ھای 

 یک زمین گودبرداری شده
ریزش دیواره ھای یک زمین گودبرداری شـده در  :  تیر ٨ 
 شھریور، تیردوقلو، کوچه پوستی ،مـرگ شـدنـد  ١٧ خیابان  
 . ساله افغانی  را زیر آوار و خاک رقم زد ٢٥ کارگر  
 

ساله درآتش ١٤و١٢نوجوان٢سوختگی
 سوزی کارگاه قاب سازی مشھد

ـیـد  :  تیر ٦  کارگاه قاب سازی در خیابان حر شھـرک شـھ
 مصدوم بـرجـا گـذاشـت در  ٢ رجایی مشھد دچار حریق شد و 

ـاحـیـه دسـت و  ١٤  و  ١٢  پسر نوجوان  ٢ این حادثه    ساله از ن
 . برخی اعضا دچار سوختگی شدند 

  
 کارگرشھرداری خوی٢مرگ 
ـاخـتـن   :  تیر ٥    ٢ سانحه رانندگی در خوی موجب جان ب

  ٢ کارگر شھرداری ،یکی ازسرنشینان خودرو و مصدوم شـدن  
 .نفردیگر شد 

 
سقوط از طبقه ششم؛ جان جوشکار را 

 گرفت         
ـقـه شـشـم یـک  :   تیر ٤  یک استادکار جوشکار از طـب

ساختمان در حال احداث در شھر کرمانشاه سقوط کرد و جـان  
 . خود را از دست داد 

 
 انگشتان دست كارگر پرس كار

ـا داشـت »ای در منطقه     ساله ٢٨ کارگر   در حـیـن   «صـف
 کار با دستگاه پرس سه انگشت دست خود را از دست داد 

 
 بازنشستگان 

 
ھزار بازنشسته ومستمری بگیر تامین ٧

اجتماعی شھرستان البرز قزوین از یک ماه 
 اند گذشته فیش ماھانه واریز حقوق نگرفته

از یک ماه گذشته اداره تامین اجتماعی و بانـک رفـاه  
کارگران که مسئولیت پرداخت حقوق وارائه فـیـش حـقـوقـی  
کارگران بازنشسته ومستمری بگیـر را بـر عـھـده دارنـد، در  
ـیـت تـوزیـع فـیـش   انجام وظایف خود کوتاھی کرده ومسـئـول

ـامـیـن  .  گیرند   حقوقی بازنشستگان را بر عھده نمی  سـازمـان ت
دانـد و    اجتماعی بانک رفاه کارگران را مسئول این کار می 

ـتـه   بانک رفاه ھم مسئولیت انجام این کار را بر عھده نـگـرف
ـازنشـسـتـگـان    ومی  گوید که در زمینه توزیع فیش حقوقـی ب

 .مسئولیتی ندارد و این وظیفه کانون بازنشستگان است 
 

 گزارش 
 

 درصدی قیمت دارو٤٦افزایش 
ـزایـش  :  ایسنا  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایـران از اف

ـیـمـه  :  درصدی قیمت دارو خـبـر داد و گـفـت ٤٦  سـازمـان ب
سالمت تغییرات قیمت داروھایی که به تایید وزارت بھداشـت  

گر اعالم شده را پذیرفته و تحت    ھای بیمه   رسیده و به سازمان 
ـنـکـه آخـریـن  .  دھد   پوشش قرار می  محمدباقر ھداوند با بیان ای

ـتـه  ـف  گـذشـتـه تـوسـط وزارت بـھـداشـت بـه    قیمت داروھـا ھ
ـیـمـت  :  گر اعالم شده اسـت، اظـھـار کـرد   ھای بیمه   سازمان  ق

جدید داروھا و اسامی آنھا روی سایت سازمان قرار گرفته و  
ـیـمـت جـدیـد را    داروخانه  ھا باید با مراجعه به سایت سازمان ق

ـزایـش   اعمال کنند، چراکه سازمان بیمه سالمت ایران ایـن اف
 .  دھد   ھا را تحت پوشش قرار می   قیمت 
 

 عدم تمدید پروانه کانون صنفی معلمان
ـتـر    رییس اداره تشکل :  تیر ٤  ھای صنفی و تخصـصـی دف

ـا  ١٠ کمیسیون مـاده  :  سیاسی وزارت کشور گفت   احـزاب ب
سـیـد  .  تمدید پروانه کانون صنفی معلمان موافقت نکرده است 

  ١٠ از آنجا که کمیسـیـون مـاده  :  تبار ،اظھار کرد   میثم بصام 
ـقـت نـکـرده   احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان مواف
ـلـمـان اجـازه   ـفـی مـع است، این تشکل با عنوان کـانـون صـن

تـوانـد    احزاب می ١٠ کمیسیون ماده  :  وی افزود . فعالیت ندارد 
با تمدید پروانه یک تشکل موافقت نکند و در این مورد نیز  

 .بنا به مالحظاتی این تصمیم را گرفته است 
 

 درصد از کارگران طال ساز ٦٠بیش از 
 تحت پوشش بیمه نیستند

 درصد کـارگـران شـاغـل در کـارگـاه  ٦٠ بیش از  :  تیر ٤ 
ـیـمـه قـرار نـدارنـد  ـایـه  .  ھای طال سازی تحت پـوشـش ب بـرپ

گزارش، شرایط کارگاه ھای طالسازی به گـونـه ای اسـت  
ـازرس   که کارفرما به راحتی می تواند کارگـر را از دیـد ب

 .بیمه تامین اجتماعی پنھان کنند 
 

 درصدی نرخ بلیت ھای مترو و ٢٠افزایش 
 اتوبوس تھران از فردا

نرخ بلیت ھای اتوبوس و مترو بـر اسـاس مصـوبـه  :  تیر ٤ 
.  تیرماه افزایش می یابـد  ٥ شورای شھر تھران از چھارشنبه  

ـات ابـالغـی   ـای اجـرای مصـوب بنا بھمیـن گـزارش،در راسـت
شورای اسالمی شھر تھران نرخ کلیه خطوط ناوگان عمومـی  

ـزان  ٥/٤/٩٢ و خصوصی پایتخت از مورخه چھارشنبه    به مـی
ـافـت ٢٠ میانگین   ـزایـش خـواھـد ی شـرکـت واحـد  .   درصد اف

ـات   ـای اجـرای مصـوب اتوبوسرانی تھران اعالم کـرد در راسـت
ـاوگـان   ابالغی شورای اسالمی شھر تھران نرخ کلیه خطوط ن

  ٥/٤/٩٢ عمومی و خصوصی پایتخت از مورخه چھارشنبـه  
بر اسـاس  .   درصد افزایش خواھد یافت ٢٠ به میزان میانگین  

ھای جدیـد در    اعالم شرکت واحد اتوبوسرانی بدیھی است نرخ 
ھای شـرکـت واحـد نصـب و در مـعـرض دیـد    داخل اتوبوس 

ـز بـر   ـی شھروندان قرار گرفته و دستگاه ھـای کـارت خـوان ن
ھمچنین مـدیـر  .  اند   اساس نرخ ھای مصوب برنامه ریزی شده 

بـرداری مـتـرو تـھـران    الملل شرکـت بـھـره   ارتباطات و امور بین 
ھای مترو را که از سوی شورای اسـالمـی    قیمت جدید بلیت 

در راستای ابالغ مصوبـه  . شھر تھران تصویب شده تشریح کرد 
االجـرا بـودن آن بـرای    شورای اسـالمـی شـھـر تـھـران و الزم 

 مترو تھران و حومـه  ٩٢ ھای سال    شھرداری قیمت جدید بلیت 
ـیـن اسـاس  .  شود    تیرماه اعمال می ٥ از روز چھارشنبه   بر ھـم

ـیـت دو سـفـره  ٤٥٠٠ قیمت بلیت تک سفره   ـل  ریال و قیمت ب
ـبـه  ٦٥٠٠  ـیـرمـاه و  ٥  ریال تعیین شده که از روز چھـارشـن  ت

ھـا    ھای مسافری در تمامی ایسـتـگـاه   ھمزمان با آغاز حرکت 
نرخ بلیت تک  .  شود   و خطوط مترو تھران و حومه اعمال می 

ـیـب     ٥٥٠٠  و  ٣٥٠٠ سفره و دو سفره در سال گذشته به تـرت
 .ریال بوده است 

 
 ٣٤نرخ تورم اردیبھشت :بانک مرکزی

 درصدی با نرخ مرکز ٣اختالف ( درصد
 )آمار

تیرمھر،بانک مـرکـزی نـرخ تـورم در دوازده  ٨ به گزارش 
 نسـبـت بـه دوازده مـاه  ١٣٩٢ ماه منتھی به اردیبھشت ماه  

 درصـد اعـالم  ٣٤  را معادل  ١٣٩١ منتھی به اردیبھشت ماه  
ـانـک مـرکـزی اعـالم  .  کرد  برپایه این گزارش، اداره آمـار ب
خالصه نتایج بدست آمده از شاخص بـھـای کـاالھـا و  :  کرد 

ـایـه   خدمات مصرفی در مناطق شھری ایران بر اساس سـال پ
شاخص بھای کـاالھـا و    -:   به شرح ذیل است ١٣٩٠ =١٠٠ 

ـبـھـشـت مـاه   خدمات مصرفی در مناطق شھری ایران در اردی
نـرخ تـورم در دوازده مـاه    -.   رسـیـد ١٦٣.٧  به عدد  ١٣٩٢ 

 نسبت به دوازده ماه منتـھـی  ١٣٩٢ منتھی به اردیبھشت ماه  
ـاشـد    درصد مـی ٣٤.٠  معادل  ١٣٩١ به اردیبھشت ماه   ایـن  .  ب

ـیـش از ایـن نـرخ تـورم   در حالـی اسـت کـه مـرکـز آمـار پ
ـایـه    درصـد  ٣١  مـعـادل  ٩٠ اردیبھشت ماه را براساس سال پ

ـبـھـشـت   اعالم کرده بود، بر این اساس محاسبه نرخ تـورم اردی
 . درصد می رسد ٣ ماه بانک مرکزی و مرکز آمار به  

 
قصور : دالیل حادثه معدن طبس اعالم شد

  درصدی کارفرما٦٠
تیرفارس،رئیس سازمان نظام مھندسـی مـعـدن  ٨ به گزرش 

 درصـد  ٦٠ با تشریح دلیل حادثه معدن ذغال سنگ طبـس،  
بـراسـاس  .   قصوردراین حادثه رامتوجه کارفـرمـا اعـالم کـرد 

این گزارش، ھرمز ناصرنیا در یک نشست خبـری در مـورد  
سرانجام رسیدگی به حادثه معدن زغال سنگ طبس اظـھـار  

ـایـد  ٢٥ طبق قانون، ھر معدن با بیش از    -: داشت   معدنکار ب
ـز دارای   ـی یک مسئول ایمنی داشته باشد و معـدن طـبـس ن
ـبـوده   مسئول ایمنی بود ولی او واجد شرایط نظام مھنـدسـی ن

ـا  .  است و دارای مدرک فوق دیپلم بوده نه مھندسی  ـی ناصـرن
ھوای معدن خـوب تـھـویـه نشـده  :  درباره حادثه طبس، افزود 

در حوادث معدنی ممکن است مـقـصـر،  :  وی ادامه داد . بود 
نیروی کار و اپراتور باشد و یا اینکه کارفرما به دلیـل عـدم  

ـا  .  تأمین تجھیزات و ابزار کافی دچار قصور شده باشد  وی ب
بیان اینکه معدن زغال سنگ طبس تاکـنـون تـعـطـیـل بـوده  

مجوز فعال شدن دوباره این مـعـدن بـرای ھـمـان  :  است، گفت 
بـراسـاس ایـن گـزارش ،  .  کارفرمای قبلی صادر شده اسـت 

  ٨ حادثه معدن زغال سنـگ طـبـس در آذر سـال گـذشـتـه  
ـنـدسـی مـعـدن  .  کشته به ھمراه داشت  رئیس سازمان نظام مھ

ـئـت مـدیـره ایـن   ـی در ادامه از برگزاری نشـسـت اعضـای ھ
 تیر ماه در شیراز خـبـر داد و  ١٣  تا  ١١ سازمان در روزھای  

در این نشست نماینده وزیر صنعت که معموال  مـعـاون  :  گفت 
 .معدنی است، حضور خواھد داشت 

 
ھای سنتی  نوجوانان دختر در کارگاه

 کنند می «بافندگی»
به دلیل نبود مشـکـالت  :  کار استان سیستان و بلوچستان 

ـزرگ سـال،   ـایـدار بـرای افـراد ب اقتصادی و نبود اشتـغـال پ
ـتـی    دختران از سنین کودکی و نوجوانی در کارگاه  ھـای سـن
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در زمان آموزش به این افـراد مـزد  .  شوند   مشغول به کار می 
ـتـی اثـری از  . شود   چندانی پرداخت نمی  در محیـطـھـای سـن

 .اجرای مقررات کار و تامین اجتماعی وجود ندارد 
 

 اخبار بین المللی 
 

ھا ھزار نفر در اعتراض به  ده -ایتالیا 
 بیکاری دست به تظاھرات زدند

به دعـوت سـه  )   تیر ١ ( ژوئن  ٢٢ دھھا ھزار نفر روز شنبه 
ـات و   ـی ـزایـش مـال سندیکای عمده ایتالیا در اعتـراض بـه اف

ـیـن  .  افزایش بیکاری در مرکز رم تـظـاھـرات کـردنـد  ایـن اول
ـا در ده سـال   ـی تظاھرات با شرکت سه سندیکای بزرگ ایتال

ایـن تـظـاھـرات  .  گذشته در این کشور محـسـوب مـی شـود 
ھمچنین با حمایت حزب چپگرای دموکرات که اصلی ترین  

دبیر کـل یـکـی  .  تشکل سیاسی این کشور است برگزار شد 
ما امروز صبح به اینـجـا آمـده  : " از این سندیکاھا می گوید 

ـیـت واکـنـش نشـان   ایم تا بگوییم که سریعا باید به این وضع
ـنـدگـان  ."  داده و بحران را پشت سر گذاشت  یکی از تظاھـرکـن

ـایسـت از  : " می گوید  باید به دولت بگوییم که اشتغال می ب
ـاشـد  اگـر کـار  .  دغدغه ھای اصلی و در دستور کار آنـھـا ب

بـرخـی گـزارشـھـا  .  داشته باشیم می توانیم رو به جلـو بـرویـم 
ـا   ـز ت تعداد تظاھرکنندگان را یک صد ھزار و برخی دیگر نی

  ٢٠١١ ایتالیا از اواخـر سـال  .  دویست ھزار نفر اعالم کرده اند 
میالدی وارد رکود اقتصادی شده و میزان بدھی این کشـور  

 . درصد تولید ناخالص ملی آن رسیده است ١٢٠ به حدود  
 

انصراف کارگران از اعتصاب پس  -اردن 
 از عقب نشینی دولت

 ھزار کـارگـر  ١٠ بیش از   AMMON NEWSبه گزارش  
  ٤ (  ژوئـن  ٢٥ ھای برق که قرار بود از روز سه شنبه    نیروگاه 
دست به اعتصاب بزنند، پس از اینکه دولت دست بـه  )  خرداد 

دولـت در  .  عقب نشینی زد، از اعـتـصـاب مـنـصـرف شـدنـد 
ـافـت     ٧٥ قراری که چند روز قبل صادر کرده بود، حـق دری

ـبـض  ـیـف روی ق ھـای بـرق کـه ایـن کـارگـران    درصد تـخـف
سالھاست دریافت میکنند را به بھانه جبران کسری بودجـه و  

ـال ایـن  .   صرفه جوئی در مخارج از کارگران سلب کرد  ـب بـدن
قرار کارگران تصمیم گرفتند دست بـه اعـتـصـاب سـراسـری  

ـبـل از آغـار اعـتـصـاب،    روز دوشنبه یعنی .  بزنند  یک روز ق
ـتـگـو   نخست وزیر مجبور شد با نمایندگان کارگران وارد گـف
ـیـجـه   ـت بشود و در این مالقات عنوان کرد که دولت به این ن

ـیـف شـامـل  ٧٥ رسیده است که طبق روال سابق    درصـد تـخـف
 . میماند   به قوت خود باقی   کارگران میشود و قرار قبلی 

 
 شرکت تولید ٢اعتصاب کارگران  -عمان  

  ھای نفتی فراورده
ـفـت  ٢ کارگران   GULF NEWSبه گزارش      شـرکـت ن
دست از کـار کشـیـدنـد و  )   تیر ٣ (  ژوئن  ٢٤ از روز دوشنبه  

اعالم کردند تا دستیابی به مطالبتشان بـه اعـتـصـاب ادامـه  
صـحـار و     شرکت در شھر صنعـتـی ٢ از این    یکی . خواھند داد 

ایـن  .  دیگری در مسقط پایتخت ایـن کشـور واقـع شـده انـد 
 درصـدی  ٣ کارگران خواھان دریافت اضافه دستمزد سالیانه  

بر طبق قـراری  .  که سال قبل به تصویب دولت رسید، ھستند 
که سال قبل پس از اعتراضات گسـتـرده بـه تصـویـب دولـت  
ـافـت   رسید، کارگران بخش خصوصی باید سالیانه شامـل دری

گویند کـه    این کارگران می .   درصد اضافه دستمزد بشوند ٣ 
ـتـه انـد  ـیـن  .  کارفرمایان این امر را نادیده گـرف آنـھـا ھـمـچـن

ھایشـان    درمانی برای خود و اعضا  خانواده   خواھان دریافت بیمه 
گویند که سود این شـرکـتـھـا    عالوه بر این، آنھا می .  ھستند 

آنـھـا  .  چیزی نسیب کارگران نشـده اسـت   بسیار زیاد بوده ولی 
 .ھای باالتر، پاداش و مزایای بیشتر ھستند   خواھان دستمزد 

 
کارگران برج ایفل دست به  -فرانسه 

 اعتصاب زدند
  ٣٠٠ )   خرداد ٤ (  ژوئن  ٢٥ روز سه شنبه   APبه گزارش  

ـبـود شـرایـط   کارگر برج ایفل با خواست افزایش دستـمـزد، بـھ
کار و دریافت سھم از سود این مرکز توریستی دست از کـار  

ادامـه    ھنوز مشخص نیست که این اعتصاب تا کی . کشیدند 
ـا    خواھد یافت، ولی  ـنـد ت کارگران گفته اند که مصـمـم ھسـت

از این مرکز توریستـی روزانـه  .  مطالبتشان را پیگیری بکنند 
آخرین اعتـصـاب کـارگـران ایـن  .    ھزار نفر دیدن میکنند ٢٥ 

 روز بـه طـول  ٢  میالدی بود که به مدت  ٢٠١٠ برج در سال  
 .انجامید 

در سراسر  اعالم اعتصاب عمومی -پرتغال 
 کشور

اتحادیه ھای کارگری از مردم در پرتـغـال دعـوت کـرده  
دست به اعتصاب عمومـی  )  تیر ٦ ( ژوئن  ٢٧ اند روز پنجشنبه 

این چھارمین اعتصاب سراسری در ایـن کشـور طـی  .  بزنند 
اعتصاب عمومی پنجشنبـه در اعـتـراض  .  دو سال اخیر است 

به ادام  برنامه ھای ریاضت اقتصادی توسـط دولـت پـرتـغـال  
یکی از شھروندان پرتغالی در لیسـبـون کـه  .  برگزار می شود 

مدتھای طوالنی در جستجوی کار سپری کرده اسـت، مـی  
این اعتصاب تنھا برای این نیست که بگوییـم دولـت  : " گوید 

ـیـر دولـت   ـی باید سیاست خود را تغییر بدھد بلکه ھدف ما تـغ
این دولت مرده است و این جوانان و کشور ھستند کـه  .  است 

ـقـل  ."  قربانی این دولت شده اند  کارکنان بخش ھای حمل و ن
عمومی، مدارس و بیمارستان ھا در این اعتصـاب عـمـومـی  
که قرار است از ساعات اولی  صبح روز پنجشنبه آغـاز شـود،  

تظاھرات عمومی نیز قرار اسـت از سـاعـت  .  شرکت میکنند 
ـلـه شـھـرھـای   سیزده روز پنجشنبه در سـراسـر کشـور از جـم

پـرتـغـال در حـال حـاضـر  .  لیسبون، پورتو و فارو برگزار شـود 
یکی از مقروض ترین کشورھای اروپاست و نرخ بیکاری در  

بـدھـی خـارجـی  .   درصد گذشته اسـت ١٨ این کشور از مرز  
ـاخـالـص داخـلـی ایـن  ١٢٠ پرتغال بیش از   ـیـد ن  درصد از تـول

 .کشور را شامل می شود 
 

اعتراضات وقفه ناپذیر با وجود  -برزیل 
 وعده اصالحات

به گزارش یورو نیوز ھمزمان با مسابقه نیمه نھـایـی جـام  
ـیـر ٥ (  ژوئـن  ٢٦ کنفدراسیونھا در روز چھار شنبه   ـیـن  )   ت ب

ـادیـوم مـحـل   برزیل و اروگوئه تجمع مخالفان در اطـراف اسـت
حدود پنجـاه ھـزار  .  برگزاری این بازی به خشونت کشیده شد 
ـیـس  .  نفر در این تـجـمـع شـرکـت کـرده بـودنـد  ـل ـیـروھـای پ ن

ضدشورش با استفاده از گاز اشک آور تـالش مـی کـردنـد  
خشونتھا زمانی آغاز شد کـه گـروھـی  .  آنھا را متفرق کنند 

. از معترضان از موانعی که پلیس قرار داده بود عبور کـردنـد 
ـان دولـت   ـف ساعاتی قبل از این درگیریھا تجمع بزرگ مـخـال

یک روز قبل از این درگیریھا کنگره برزیـل  .  برگزار شده بود 
ـتـرضـان ھـمـوار کـرد  . راه را برای اجابت خواسـتـه ھـای مـع

ـزرگ   اعتراضھای سراسری از حدود دو ھفته قبل شھرھای ب
من به اینجا آمـده  : " گوید   می   یکی . برزیل را ناآرام کرده است 

تا برای حق و حـقـوقـمـان  .  ام تا این که چیزی را تغییر بدھم 
: گـویـد   دیـگـری مـی ."  بجنگم و برزیل کشور بھتـری بشـود 

ـزنـم کـه دیـگـر  ٥٧ من  "   سالم است و اینجا آمده ام تا فریاد ب
ـیـشـنـھـاد  ."  بس است  دیلما روسف، رئیس جمـھـوری بـرزیـل پ

ـتـصـادی و   ـا اصـالحـات اق برگزاری ھمه پرسی در رابـطـه ب
سیاسی را مطرح کرده است و وعـده داده کـه بـرای پـروژه  

خـواسـتـه  .  ھای رفاھی بودجه ویژه ای در نظر گرفتـه شـود 
ـزرگ   اصلی ده ھا ھزار نفر از مردمی کـه در شـھـرھـای ب
ـبـود   ـتـر آمـوزشـی و بـھ برزیل به خیابانھا آمده اند شرایط بـھ

اعتراضھای سراسری در شـھـرھـای  .  خدمات اجتماعی است 
مختلف، از تظاھرات در شھر سائو پائولو و در اعـتـراض بـه  

ـیـت اتـوبـوسـھـا آغـاز شـد  بـه جـز  .  افزایش ناگھانی قیمت بل
ـتـرضـان از   ـقـل عـمـومـی، مـع افزایش قیمت ھزینه حمل و ن
ـنـده کـه فشـار آن بـر   افزایش ھزینه ھای جام جھانی سال آی

ـیـسـت سـال  .  دوش مردم است ھم خشمگین ھستند  برزیل در ب
   .گذشته شاھد چنین تظاھرات گسترده ای نبوده است 

تجمع کارگران نظافتچی مقابل دفتر  -یمن 
 ریاست جمھوری

از کـارگـران    ھـا تـن   صـد  YEMEN TIMESبه گزارش  
ـیـر ٦ (  ژوئن  ٢٧ نظافتچی خیابان روز پنج شنبه   ـابـل  )   ت ـق م

دفتر ریاست جمھوری دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و خـواھـان  
ـز دسـت     مه ٣ این کارگران  . خود شدند   استخدام رسمی  ـی پیش ن

ـا قـول مسـاعـد دولـت   به اعتراض مشابه زده بـودنـد کـه ب
 مـاھـه  ٣ دولت یک مھـلـت  .  اعتصاب را به تعویق انداختند 

ھم اکـنـون    ولی .  خواسته بود تا به مطالباتشان رسیدگی بکند 
ـاره بـرای  ٣ چون مھلت    ماھه در حال اتـمـام اسـت، آنـھـا دوب

کـارگـران  .  پیگیری خواستشان دسـت بـه اعـتـراض زده انـد 
ـنـد    رسد، می    ھزار نفر می ١١ نظافتچی که تعدادشان به   گوی

که این آخرین شانس دولت است که دست به اقدام بزند و در  
آنـھـا  .  غیر این صورت دست به اعتصاب نامحدود خواھند زد 

ـیـمـه   گویند بدلیل نداشتن قرارداد رسمی   می  درمـانـی    ، از حق ب
 .بھره ھستند   نیز بی 
 

 میلیون کودک ١٣٢محروم بودن  -جھان 
 از حق تحصیل

ـاری از کشـورھـای   حق تحصیل برای کودکان در بسـی
ـیـسـف . " جھان فقط بر روی کاغـذ قـرار دارد  صـنـدوق  " ( یـون

شعبه آلمان به مناسبت شصتمین سـال  )  کودکان سازمان ملل 
. ای در این زمینه منتشر کرده اسـت   تاسیس خود گزارش تازه 

ـنـده و در   در این گزارش آمده است که در کشورھای رشدیاب
 میلیون کودک اصـال بـه مـدرسـه  ١٣٢ حال گذار، بیش از  

 میلیون بیکـار  ٢٠٠  درصد از  ٤٠ افزون بر آن تقریبا  . روند   نمی 
ـنـد ٢٥ در سراسر جھان افراد جـوان زیـر   یـورگـن  .   سـال ھسـت
 درصد کودکـان  ٧٥ : " گوید   ھرئوس، رئیس یونیسف آلمان می 

کنند کـه در رده    و نوجوانان فقیر در کشورھایی زندگی می 
ـتـه وی در ایـن  ".  متوسط درآمد سرانه قـرار دارنـد   بـه گـف

ـیـق  ـان عـم ـقـر و ثـروت ھـمـچـن ـان ف تـر    کشورھا شکاف مـی
ـز  .  شود   می  ـی ـیـسـف، ن ـای یـون ـیـس بـخـش آسـی دان تـول، رئ
ـتـه  ".  ترین مشکل، نابـرابـری اسـت   بزرگ : " گوید   می  بـه گـف

وی، در این کشورھا پول و منابع طبیعی بـه انـدازه کـافـی  
ـز   ـی وجود دارد، ولی باید اطمینان حاصل کرد که کـودکـان ن

ـیـن گـزارش  .  شوند   مند می   ھا بھره   از این ثروت  بـر اسـاس ھـم
ـنـده و    به  ـاب رغم رشد و اعتالی اقتصادی در کشورھای رشـدی

ـزرگ  ـقـر ب تـریـن تـھـدیـد بـرای    نیز در حال گذار، کماکـان ف
ـیـن سـال   سوء .  کودکان است  ھـای زنـدگـی    تغذیه در نـخـسـت

ـان بـطـور    کودکان باعث می  شود که امکانات فـراگـیـری آن
 .چشمگیری کاھش یابد 


