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ـرا  در   رییس بـانـک جـھـانـی اخـی
ــه ای بــا خــبــر گــزاری   مصــاحــب

ھـای    فرانسه با اشاره بـه نـاآرامـی 
از ایـن  "  برزیل و ترکیه گفتـه بـود 

پس تالطم ھـای اجـتـمـاعـی کـه  
ـــد   ـــدی ـر و تش ــ ـق ــ ریشـــه در ف

ھای اجتمـاعـی دارنـد در    نابرابری 
کــمــیــن ھــمــ  کشــورھــای جــھــان  

ـر اسـاس  ."   نشسته است  شایـد  ب
ھمین تحلیل بود که شـیـخ حسـن  
ــا اعــالم   ـم ، ب روحـانـی ھـم در ق

مشکالت مـوجـود  "  مجدد اینکه  
در یک زمان کوتاه حل نـخـواھـد  
شد و دولت برای حل آنھا نیازمنـد  
ـقـامـت و مشـارکـت   صبـر و اسـت

ـردم اســـت  ـرد  ." مــ ـــالش کــ ،  ت
تـالطـم  "  نیروھایی برای مقابله با  

، که ممکن اسـت  " ھای اجتماعی 
ـیـاز داشـتـه   او ھم بزودی به آنھا ن

چرا که ھم او  .  باشد را بخط کند 
ـنـد   و ھم مخاطبینش بخوبی میـدان

ــظــار   ـت ــامــت " ان ــق از  "  صـبــر و اســت
ـر بـار   ـنـجـا زی مردمی که تا ھمـی
گرانی، فقر و مـحـرومـیـت درحـال  
له شدن ھستند، چندان واقع بینانـه  

 .  نیست 
تقریبا ھـمـزمـان بـا اظـھـارات   
ـم بـود کـه بـانـک   روحانی در ق

   ٤٢ مرکزی لیست افزایش قیمـت  
ـیـاز   قلم کاالھای اساسی مـورد ن

ـیـن  .  مـردم را اعـالم کـرد  ایـن اول
موج گرانیھا بدنبال جایگزینی ارز  
. مبادله ای بجای ارز مـرجـع بـود 

از آنجا که قیمت ارز وبـخـصـوص  
ــیــمــی بــرکــل   ــق ــر مســت ــی ــاث دالر ت
ـر شـدن   ـراب ـران دارد، دوب اقتصاد ای
نرخ رسمی آن، با تشدید گرانی و  
کــمــبــودھــای  مــوجــود   مــواد  
عذایی، دارو و امکانات پزشـکـی  
زندگی ملیونھا مردم را بـا خـطـر  
ـتـظـار   جدی روبرو کرده اسـت و ان

 بـا حضـور  ٢٠١٣  ژوئن ٣٠ در روز  
 میلیون نفـر در سـراسـر مصـر  ٣٣ 

" بزرگترین تظـاھـرات تـاریـخ بشـر " 
اتفاقی کامال نـادر  .  شکل گرفت 
شـوکـی بـزرگ بـه  .  و بی ھمتـا 

بورژوازی  مات و مبھـوت  . تاریخ 
ــخــود   ــا ب ســعــی فــراوان کــرد ت
! بقبوالند که انشاالـه گـربـه اسـت 

ـــه ھـــای فـــارســـی زبـــان   رســـان
ــــن راه از   ــــورژوازی در ای ب
ھیچکاری فرو گـذاری نـکـردنـد  
ــخ ســاز را   ــرکــت تــاری ــا ایــن ح ت

آنھا ھیچگاه آمار  .  مخدوش کنند 
دقیقی از حضـور مـردم مصـر در  

رسانـه ھـای کـه  .  خیابانھا ندادند 
ـنـد کـه   میتوانند به شما ثابت کن
مثال در مـراسـم عـروسـی یـک  
ـتـخـاب یـک   شاھزاده  و یـا  ان
ـر در   ـف ـقـا چـنـد ھـزار ن ـی پاپ دق
خیابان ھستند و بـه گـفـت ایشـان  
ـلـویـزیـون بـه   چند میلیارد پـای ت
تماشای آن نشستند، در این مـورد  
ـری شـان کـار   دستگاه آمـار گـی

نمی کرد و مـنـابـع مـوثـق شـان  
ـفـا    خاموش بود و تنھا به این اکـت
کردند که از حضـور چـنـد صـد  
ـتـی   ھزار نفر که ظاھرا از جـمـعـی
که در جریان سرنگونی مـبـارک  
ـر   ـیـشـت ـنـد ب در خیابان حضور داشت

ـنـد   ایـن را دیـگـر  (  بودند، بـگـوی
!) البته  خبرنگارشان تایید میکرد 
ـنـکـه     ٢٢ آنھا ضمن اشـاره بـه ای

میلیون برگه تـمـرد از مـرسـی را  
امضـا کـردنـد از آنـجـا کـه بـی  
طرف ھستند بـالفـاصـلـه اضـافـه  

  ١١ میکردند اخوان المسلمین ھـم  
از  !  میلیون رای جمـع کـرده اسـت 

ـر   جمعیت عظیم در مـیـدان تـحـری
ـنـد و از سـوی دیـگـر از   میگفت
جمعیت انبوه در سوی دیگر قاھـره  

 !  یعنی این به آن در . یاد میکردند 
حضور انبوه انسانھـا کـه اراده  
ـقـمـیـا بـه عـمـل در   خود را مسـت
آوردند تاریخ بشـری را بـه یـک  

این اتفاق رسمـیـت  .  نقطه دیگر برد 
بخشیدن به این بود کـه  از ایـن  

پس محکومـان رای خـود را بـه  
. حاکمان تحـمـیـل خـواھـنـد کـرد 

منشا قدرت ایـن مـحـکـومـان نـه  
سالحھای مدرن و فـوق مـدرن و  
ـتـی   سیستمھای اطالعاتی و امنی
ـلـکـه حضـور در   خوف انـگـیـز، ب
کنار ھمدیگر و کرامـت انسـانـی  

بـا ایـن  .  را معنی بـخـشـیـدن بـود 
ـرن   اتفاق میشود گفت انقـالبـات ق
بیست یکم یک مشخصه اصلـی  
ـیـونـی مـردم   ـل دارد و آن حضور می
در خیابان و تصمیم گیری جمعـی  

ـنـده خـود اسـت  ایـن  .  شان برای آی
انقالبـات یـک گـام دیـگـر اگـر  
ـیـز   بردارد چـھـره تـاریـخ بشـر را ن
عوض خواھد کرد و آن بـه دسـت  
ـقـالب   گرفتن قدرت توسط خود ان
ـیـسـت  . است واین دور از دسترس ن

و برای مـن فـعـال کـارگـری در  
ایران انقالب مردم مصر و حـرکـت  

 ژوئن دستاورد بسیـار بـزرگـی  ٣٠ 
ــه   ــمـی ب اسـت و کــمـکــی عــظـی
جـنــبـش کـارگــری مــا در ایــران  

 .است 
چھار سال پیش در ھـنـگـامـه  

 بـحـثـھـای زیـادی در  ٨٨ انقالب  
گرفت که این اساسا انقالب است  

 : بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢  صفحه   پيشروی تاریخساز انقالب مصر

 انقالب در دستور کار
 یاشار سھندی 

 حل بحران اقتصادی
  با کدام روش  

 بھمن ذاکرنژاد 
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انقالب مصر یک پیشروی مـھـم  
دیگر را برای مردم قـھـرمـان ایـن  
کشور، برای مردم کل منـطـقـه و  

حـرکـت  .  برای  بشـریـت رقـم زد 
ـبـش تـمـرد " عظیم و میلیونی   " جـن

بزرگتریـن  " که در ھفته گذشته به  
ــخ  ــاری ــجــر شــد  "  تــظــاھــرات ت مــن

حکومت محمد مـرسـی و اخـوان  
ـرتـگـاه  رانـد و   المسلمین را بـه پ
منجر به سـاقـط شـدن آن تـوسـط  

این سومـیـن دولـت،  .  ارتش گردید 
ــال دولــتــھــای مــبــارک و   ــب بــدن
ــه قــدرت   ــود کــه ب طــنــطــاوی، ب
التحریر و انقالب مصـر کـنـار زده  

ایـن نـه فـقـط گـامـی  .  می شد 
تعیین کننده در جـھـت تضـعـیـف   
نــیــروھــای اســالمــی و بــرچــیــدن  
بساط متعفن ارتجاع مـذھـبـی در  
ــای   ــاســی کشــورھ ــه ســی صــحــن
مختلف و از جمله ایران بود، بلکـه  
و مھم تر، جلـوه شـورانـگـیـزی از  
فراتر رفتن از چھارچوبه مـحـدود  
دمکراسـی و وارد کـردن ضـربـه  

ـر اسـطـوره   حـاکـمـیـت  " مھلکی ب
یا ھمان حاکمـیـت  " ( صندوق رای 

ھـمـه جـھـان بـا  .   بود )  بورژوازی 
اشتیاق و ھیجان دید که چگـونـه  
دھھا میلیون زن و مـرد در مصـر  
به خـیـابـان آمـدنـد، اراده خـود را  
ــد و   ــال کــردن ــا اعــم ــم ــی ــق مســت
ـروسـه ھـای   حکومتی که در  پ
پارلمانتاریستی بـه قـدرت رسـیـده  
بود اما بروال معمول ھمه دولتھـاي  

ـيـك  ـتـخـور و    دموكرات ـيـت مـف ـل  اق
ـنـدگـي مـيـكـرد   را    مرتجع را نماي

این یک نقطه عطف  .  عزل کردند 
ـقـالب   تاریخی است که بـه نـام ان

 .مصر و التحریر ثبت خواھد شد 
 

ـر از آه   ھیچ چیز مضحک ت
بـورژواھـای  "  نـگـرانـی " و شیون و  

رنگارنگ، از مقـامـات اروپـایـی  
ـران و   گرفته تا سران ترکـیـه و ای

از دسـت رفـتـن  " غیره،  در مورد  
ـراســـی  ــ ـــک ـــت  "  دم ـــذم و در م

ــت  "  ــیــه دول ــل ــای ارتــش ع کــودت
ـیـسـت "  منتخب مردم  ـیـشـروی  .  ن پ

ـر در   انقالب مصر و قدرت التـحـری

کنار زدن مـرسـی در واقـع  داغ  
را  "  الگوی اسالم میانه " تلف شدن  

وقـایـع  .  در دل ایشان گذارده اسـت 
ـیـن شـکـسـت   ھفته گذشته ھمچن
ـقـالب از طـریـق   سیاست مـھـار ان
صندوق رای و به خانه فـرسـتـادن  

در واقع  .  مردم را اعالم کرده است 
ـم مـرد   ـی اینھا از اعمال اراده مستق
و پیشروی و قدرت گیری انقـالب  
مصر به وحشت افتاده اند وگـرنـه  
ـنـد   حتی خود حضرات ھـم مـیـدان
که  ارتش از ترس رادیکالتر شدن  
ـقـالب در   اوضاع و برای مـھـار ان
ـر شـد عـطـای   گام بعدی نـاگـزی
حکومت اخوان المسـلـمـیـن را بـه  
. لقایش ببـخـشـد و کـودتـا کـنـد 

بعالوه کیست که نداند که ارتـش  
مصر نه فقط در دوره مبـارک و  
ـیـن در   ژنرال طنطاوی بلکه ھمچن
ــد مــرســی و    حــکــومــت مــحــم
حکومت موقت فعلی نيـز قـدرت  

 . واقعی را در دست داشته و دارد 
 

ـروزی   ـی ـرای پ انقالب مصـر ب
ناگزیر اسـت سـرانـجـام بـا سـتـون  
فقرات سیستم فـعـلـی  در مصـر  
ـر   یعنی ھمین ارتش کـه عـالوه ب
ـیـسـی   ـل قدرت قھریه نظـامـی و پ
ـتـصـادی و   قدرت فـوق الـعـاده اق
سیاسی دارد مستقیمـا درافـتـد و  

ـر دارد  ـبـش  .  آنرا از پیـش پـا ب جـن
و اجـتـمـاعـات  "  تـمـرد " شورانگیـز  

عظیم و تاریخی چند روز اخیـر و  
کنار زدن مرسی انقالب مصـر را  
ـرای   در موقعیت قـدرتـمـنـدتـری ب

 .  انجام وظایفش قرار داده است 
ـنـھـمـه روشـن اسـت کـه    با ای
ـروزی راه    ـی ـرای پ انقـالب مصـر ب

بجـز  .  پرپیچ و خمی در پیش دارد 
مانع ارتش، نباید قدرت اسالمیـون  

آنھـا شـکـسـت  .  را دستکم گرفت 

سنگینی متـحـمـل شـده انـد امـا  
ھمچنان بعنوان یک نیروی فـوق  
. ارتجاعی در صحنه خواھند بـود 

ـر بـورژوازی در   بـعـالوه و مــھـمــت
ـرادعـی   ـب مصر چھره ھایی نظیر ال
را ھنوز در کیسه دارد و در گـام  
بعدی به جلـوی صـحـنـه خـواھـد  

ـریـن خـطـری کـه  .  راند  اما مھمـت
انقالب مصر را تھدید میکند ایـن  
ـقـالب صـرفـا در   است که ایـن ان
موضع اپوزیسیونی باقی بمـانـد و  
ـر   جنبش عظیم و  شورانگیز التحری
به قدرت دولتی و بدست گـرفـتـن  
اداره امور توسط ارگانھای اعمـال  
ـبـدیـل نشـود  . اراده مستقیم مردم ت

ـم مـردم   ـبـش عـظـی ـر و جـن التحری
مصر باید اعمال اراده خـود را از   
ـر کـنـار   حد تغییر دولـت ھـا و ب
ـنـدگـان و   کردن و برانداختـن نـمـای
احزاب رنگـارنـگ بـورژوازی بـه  
ـراری   ـرق تصرف قدرت سیاسی و ب
نظم نوینی کـه آزادی و رفـاه و  
حرمت انسانھا را بي چون و چـرا  
ـقـاء دھـد  ـرار مـیـدھـد ارت . مبنا ق

وقایع یک ھفتـه گـذشـتـه نشـان  
ـیـن   داد که التحریرقوی ترین وتـعـی
. کننده ترین قدرت در مصر اسـت 

ـقـالبـي   التحریر يعني تـوده مـردم ان
مصر باید خود را بصـورت دولـت  
مستقیم مردم مـتـشـکـل کـنـد و  
ـیـمـا   قدرت را بدست گیرد و مستق

جامعه اي انساني  .   حکومت کند 
ـبـعـيـض و بـدون   و برابر و بـدون ت
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یا خیراگر جواب مثبت است پـس  
چه نوعی انقالبی است  تـا بـعـد  
تصمیم گـرفـتـه شـود کـه در آن  

ـر  ؟ امـا  ! باید شرکت کـرد یـا خـی
انقالب کار خودش را مـیـکـرد و  
ضد انقالب نیز، تا اینکه توانسـت  
آن انقالب را به ھر شـکـلـی شـده  

ـریـن  (   باخشن ترین و وحشـیـانـه ت
با فروکش  .  سرکوب کرد )  روشھا 

 بـحـثـھـای بـی  ٨٨ کردن انقالب  
ـیـز فـرو کـش کـرد و   سرانجـام ن

امـا  !  تا مرحله بـعـد .  فراموش شد 
در این بحثھا یک چیز مشخـص  
ــه سـخــره   ــه بـود و آن ب ـرجسـت و ب
گرفتن انقالب و کسانـی کـه از  
ــد؟ ظــاھــرا   ــزدن ــالب حــرف مــی انــق
خیلی ھـم رادیـکـال بـودنـد چـون  
ـقـه کـارگـر را نـمــی   حضـور طــب
ـران نـمـیـشـد،   دیدند، یـا جـای وی
بانکی آتش نمی گرفت و دیـگـر  
اینکه کارگران فالن کارخانـه بـا  
ــودشــان حضــور   اســم و رســم خ
نداشتند و کسانی ھم بـودنـد کـه  
ــد بــرای   ــن ــمــی دانســت اســاســا ن
ھمکاران کارگرشـان تـحـوالت را  

واقـعـیـت  !  چگونه توضیح بـدھـنـد 
واقعیتی که اکنون  (  اما این بود  

دوران جـدیـدی  )  مسجل شده است 
ــود  ــات شــروع شــده ب ــالب . از انــق

ـقـالب  .  انقالبات قرن بیست یک  ان
ـقـالبـات بـود ٨٨  ـیـعـه ایـن ان .  طـل

ــگــر  ــه شــروع دوران دی ــع ــی . طــل
ــاشــی   ــعــد از فــروپ بــخــصــوص ب
ــتــی کــه   شــوروی و دوران وحش
تروریستھا اسالمی و دول غـربـی  
ـم   در دنیا راه انداخته بـودنـد و خـت
ــوی انســانــی   ــزی کــه ب ھــر چــی

انقـالبـات  .  میداد، اعالم میداشتند 
ــا و   ــال افــریــق ــم ــای ش کشــورھ
ــن   ــگــذاشــت ای ــه امــا ن ــان خـاورمــی
روندی که در ایران شروع شده بود  
خاموش شود و با فروزان تر شـدن  
این انقالبات نقطه پایانی بر یـک  
دوران سیاه که بورژوازی رقـم زده  

 .بود، گذاشته شد 
 کــافــی اســت بــه آن دوران  
ـم،   یک نگاه سریعی داشته بـاشـی
جز جنگھای قومی و نژادی کـه  
ـیـونـی   ـل با کشتارھای وسـیـع مـی
ھمراه بود، بمبارانھا وسیع شـھـرھـا  
ــریــن ابــزارھــای   ــه ت ــت ــرف ــش ــی بــا پ

ـیـات   ـل جنگی، بمب گذاری و عـم
انتحاری که مردم را در خیابان و  
محل کارشـان کشـتـار مـیـکـرد،  
شکنجه گاھھای رسمی و علنی   
ـریـدن،   در شرق و غرب دنیا؛ سـر ب
شکنجه ، گورھای دسته جمـعـی  
و وعده کشتارھای وسیـع، ھـیـچ  

ــاورد  ــداشــت و  (!)  دسـت ــگــری ن دی
انقالب در ایران و شمال افریقا  و  
ـر ایـن   خاورمیانه نقـطـه پـایـانـی ب

اکـنـون تـوده  .  دوران سیاه گذاشت 
مردم در خیابان بودند و حـرف اول  

بورژوازی با نـام  . را ایشان میزدند 
ـفـاقـات بـه عـنـوان   گذاری این ات

ــی "  ــھــار عــرب ســعــی کــرد ایــن  "  ب
انقالبات را نیـز رنـگ قـومـی و  

ـیـز ایـن   نژادی بزند تا شاید تیغ ت
در جـریـان  .  انقالب را کند نـمـایـد 

انقالب کشورھای مصر، تونس و  
سوریه را موفق شدنـد بـه  (  لیبی  

خون و کثافت بکشانند تـا شـایـد  
ـیـا بـه   توده مردم را در سـراسـر دن

ـنـدازنـد  ـی ـروھـای  )  وحشت ب ـی بـه ن
اسالمی پر و بال داده شـد تـا ھـر  
جور شده جلو این انقالبات را سـد  
ــجــن   ــه ل ــالب را ب ــا انــق ــد ت ــن کــن

  ٥٧ بکشند، کاری که با انقالب  
اما حـرکـت  .  ما مردم ایران کردند 

 ژوئـن  ٣٠ عظیم مـردم مصـر در  
ھمه این تالشـھـای بـورژوازی را  

در اینجا ھم تـجـربـه  .(  خنثی کرد 
مردم ایران که سه دھه است سایـه  
ــت بــار حــکــومــت   ــاه و نــکــب ســی
اسالمی جـلـو چشـم مـردم مصـر  

ـیـکـار ھـم  )  بود  بورژوازی البتـه ب
ننشست و با کودتای ارتش مصـر  
کـه در واقـع تـالش دیـگـری از  
ـرای سـرکـوب   سوی بـورژوازی ب

ـنـد تـا   ـت انقالب است، بـھـانـه یـاف
  ٣٠  میلیـونـی  ٣٣ عظمت حرکت  

ـنـد و بـی   ژوئن را مـخـدوش کـن
ــنــد  ــوه دھ ــل ــیــت ج ــردم را  .  اھــم م

ـیـد   سرزنش میکنند چرا نـگـذاشـت
که دوره ریاست جمھوری مـرسـی 

تمام شود بـعـد  )  اخوان المسلمین ( 
ـیـد بـه یـکـی دیـگـر   اگر نخواست

 .*رای دھید 
 اما ھمه این تالشھا چـیـزی  
از اھمیت انقالب مصر کـم نـمـی  

ــد  ــت  .  کــن ــح ــه ت ــا ک بــرای م
ـم   ـی حاکمیت جنبش اسالمی ھسـت
و سه دھـه اسـت کـه حـکـومـت  
نکبت اسالمی خودش را بـه مـا  
تحمیل کرده است، اھمیت انقـالب  

سـقـوط  .  مصر صد چـنـدان اسـت 
ـیـن ضـربـه   مرسی و اخوان الـمـسـل
سنگینی به جنبش اسالمی اسـت  
ــوری   ــھ ــم ــدار آن ج ــه ســردم ک
ـیـش   اسالمی میباشد و این خود ب
از پیش این حکومت را ضـعـیـف  

بـا وقـایـع ایـن روزھـای  .  میسازد 
ــا   ــت م ــالب در مصــر، دس انــق
کارگران بسیار باز شده است کـه  
بیشتر و راحت تر در مورد انقـالب  
ـم آنـھـم نـه   و لزوم آن سخـن بـگـوی
ـلـکـه   درگوشی به یک ھمکـار ب

اگر تا دیروز  .  در جمع ھمکارانمان 
ـم   در مورد تشـکـل مـجـبـور بـودی
مثال به اتـحـادیـه ھـای در اروپـا  
اشاره کنیم تا لزوم تشکل داشـتـن  
را یادآور شویم اکنون بحث انقالب  
ـبـدیـل شـده   به بحث روز جامعـه ت

ـریـن  .  است  برای ما که مطلوب ت
ــم   ــن شــکــل خــالص شــدن از جــھ
ـقـالب اسـت،   اسالمی سـرمـایـه ان
ـرای   وقایع اخیر کمک فراوانی ب

فعالین کارگری است کـه بـحـث  
انقالب را در دستـور کـارخـودمـان  

ـقـت ایـن اسـت ایـن  . بگذاریم  ـی حق
بحـث خـودش را در دسـتـور مـا  

ـتـه  .  کارگران گذاشته است  این الب
نه به این معنا است که کـوشـش  

ـقـالب کـارگـری " شود مفھـوم   " ان
ـلـکـه بـایـد از   توضیح داده شـود ب

بگذاریم  .  لزوم انقالب صحبت شود 
ـیـن   نام انقالبات را تـحـوالت تـعـی

مھـم ایـن اسـت کـه تـوده  . کنند 
کـارگـر نــقـش خـود را تـحــوالت  
اجتماعی درک کنند چـنـانـکـه  
در مصر درک کرده انـد کـه در  
یک روز معین میلیونـھـا تـن بـه  

 . خیابان آمدند 
ـران فـــارســـی زبـــان   ـــســ ـف  مــ
ـریـده شــده   بـورژوازی زبـان شـان ب
ـقـالب   ـنـد ان چون دیگر نمـی تـوان

ـقـه مـدرن  " مصر را به حساب   طـب
بـگـذارنـد و از  "  متوسـط شـھـری 

ـنـد  در مصـر  .  خزان انقالبات بگـوی
ـروی   ـی توده مردم مزدبگیر با تمام ن
خود درخیابان حضور یافت و ایـن  

با  .  زبان این مفسران را کوتاه کرد 
حرکت مـردم مصـر حـتـی بـحـث  

نیز بـه کـنـار  "  کلیدھای روحانی " 
انقالب مصر اولین دسـت  .  زده شد 

ـران   آوردش برای مـا کـارگـران ای
این بود که آخوند معتدل و اسـالم  
میانه رو را رسـوا کـرد و تـمـام  
ـفـھـای   ـر طـی تالش این مدت اخـی
رنگارنگ  بورژوازی کـه یـک  

ـتـخـاب مـردم  "  معتـدل "آخوند   را ان
ـثـی کـرد و   ایران جا میزدنـد، خـن
این ھمان چیزی که سخـنـگـویـان  
فـارسـی زبـان سـرمـایـه داری را  

انقالب  .  دچار مخمصه کرده است 
ـرقـدرت اسـت کـه   مصر چـنـان پ
ـــه   ـــام ـــوریســـت روزن ـــکـــات کـــاری
ـر   ـی حکومتی شـرق را تـحـت تـاث
خود قرار داده و در یک کـارتـون  
ــا نشــان داده کــه   ــب و گــوی جــال
ــالب مصــر چــه   ــت  انــق مــاھــی

ـردگـان  .  میباشد  در این کـارتـون ب
مصر یکی یکی فـرعـون ھـا را  

ـنـد  اگـر کسـی  .  سرنگون مـیـکـن
ــرن   ــات ق ــالب شــک دارد کــه انــق
بیست یکم از چه جـنـسـی اسـت  
الزم نیست متـون کـالـسـیـک را  
زیر و رو کـنـد تـا شـایـد درک  
کند چه شده، فقط کافـی اسـت  
کمی با دقت به این کارتون نگـاه  

 . کند 
ــع در   ــای ــای امــروز وق در دنــی
. یک جامعه محدود نمـی مـانـد 

آخرین اخبار حاکی اسـت کـه در  
ـبـش ھـایـی از   تونس و سودان جـن
نوع جنبـش تـمـرد مصـر در حـال  
ـرود کـه   شکل گیری است و مـی
ـبـش اسـالمـی در آن   طومـار جـن

امـا  .  جوامع را نیز در ھم بپپیچاند 
: انقالب مصر یک چیز کم دارد 

ـران  .   چپ کـارگـری  ـقـالب ای ان
تجربه سه دھه از چـپـی را دارد  
که در سخت ترین شرایط خـودش  
را سـازمـان دھـی کـرده اسـت و  
تعریف روشنی از انقالب و آنـچـه  
از انقالب میخواھد را ارائـه کـرده  

چـپـی کـه خـودش را در  .  اسـت 
ــن   ــاســی مــعــی یــک حــزب ســی

فـرصـتـی  .  سازماندھی کرده است 
ـیـار مـا   که انقالب مصر در اخـت
گذارده باید غنمیـت شـمـرد و بـا  
شکل دھی یک جنبش توده ای  
ـرد کـــه   و چـــپ کـــاری کــ
انقالبھای منطقه خودشان را بـاور  
کنند و قدرت را خـود بـه دسـت  

 . گیرند 
ـــــ  ــ  ـ
ــادآور شــوم  *   ــســت ی ــی ــد ن ب

بیشترین حرص و جوش را بی بـی  
و ایـن تـا  .  سی فارسی میـخـورد 

حدی بود که حتی مجـریـان ایـن  
ـنـد  " بی طرف "شبکه   نمی تـوانسـت

ـیـافـه   برای حفظ ظاھر ھم شـده ق
ـنـد و   ـنـھـان کـن عبوس شـان را پ
مرتبا میپرسیدند که یـعـنـی چـه  
چرا نـمـی گـذرانـد دوره مـرسـی  

قیافه ایشان را با شـب  !  تمام شود 
مثال انتخابات جمھوری اسـالمـی  
ـیـت   ـل مقایسه کنید که گـویـی ب
ـرنـده شـده   بخت آزمـایـی شـان  ب
ــراســی   اســت و از قــدرت دمــوک
!میگفتند و خود کیف میـکـردنـد 

جالب است بدانید ھیچـگـاه  ایـن  
به تعـداد شـرکـت  " بیغرض "شبکه  

ــدگــان در   ــن ــن اشــاره  ٣٠ کـن  ژوئ
ـلـکـه ھـمـصـدا بـا اخـوان   نکـرد ب
ــد   ــکــن ــد مــی ــاکــی ــن ت ــمــی امســل
ـنـد و رای   ـر کـن میتوانستند صـب
شان به صندوق بیندازنـد ایـن کـه  
نمیشود مردم ھر گاه از حـاکـمـان  

 !خوششان نیامد به خیابان بیایند 
 
 

 ١  از صفحه   انقالب در دستور کار
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ـنـھـا   میرود  در آیند  نزدیک نـه ت
ــه  مــردم   ــاج اولــی دارو و مــایـحــت
ـلـکـه بـخـشـھـای   گرانتر شـونـد، ب
ـنـد   ـیـازمـردم مـان خدماتی مورد ن
حمل ونقل،  بھداشت و آموزش را  

با توجـه  .  ھم تحت تاثیر قرار دھد 
ــھــا   ــن ــکــه نــیــروی کــار ت ــن ــه ای ب
ـیـش   کاالیی است که از مدتھا پ
ـیـمـت   ـبـا  مشـمـول افـزایـش ق تقری
نشده، روشن است که اولین نتیجه  
ـر و فـالکـت   تغییر قیمت دالر فـق
ـر کـارگـران و مـزد   ـیـشـت باز ھم ب

 . بگیران خواھدبود 
ــا فــرض   ــا ب صــبــر و  "  ام

ـیـق  "  استقامت مردم  یا بعـبـارت دق
ـر   تر سکوت مردم دربرابر عمـیـق ت
شدن بحران اقتصادی که روحانـی  
و کل نظام  به آن امید بسته انـد،  
ببینیم راه حل دولت جـدیـد ونـظـام  
ـــصـــادی   ـت ــ ـــن بســـت اق ـرای ب ــ ب

ـبـا  ..  چیست  ـری ـق بعد از انتخابات ت
تمام دست اندر کاران نـظـام روی  

اول لغـو و  : دو راه حل توافق دارند 
یا کاھش تحریمھا  و دوم اصـالح  
ــی   ــار داخــل ــاخــت ــت س ــوی و تــق

ـر سـرو  .. اقتصاد  باوجود تبلیغـات پ
صدایی که رسانه ھای رسمی و  
غــیــر رســمــی پــرو رژیــم بــرا ی  
واقعی جلـوه دادن ایـن راه حـلـھـا   
ـتـوان   می کنند، با کمی دقت می
دید که ھیچکدام راه حل عـمـلـی  
نیستند، بلکه تظـاھـر بـه راه حـل  
داشتن در مقابل مـردم اسـت کـه  
ـنـگ   از فقر و بی حـقـوقـی بـه ت
آمده اند و ھر لحظه ممکـن اسـت  

برای تغییر شرایط دست به عـمـل  
 . بزنند 

ـریـن   در حال حـاظـر بـزرگ ت
ـرای   معظل جمھـوری اسـالمـی ب
ـلـ    حل مشکالت اقتصـادی، مسـئ
بحران اتمی و رابطه با غرب اسـت  
ـتـصـادی   که بـه تـحـریـمـھـای اق

بـعـد از روشـن  .  منـجـرشـده اسـت 
شدن نتیجه انتخابات، سـردمـداران  
ـرای کـاھـش   رژیم بعنوان راھـی ب
" تحریمھا، سعی کـردنـد نسـخـه  

ـقـامـت   ـتـدا در  "  صبر و اسـت را اب
ـنـد  بـا  .  رابطه باغرب آزمایـش کـن

بیرون آوردن روحـانـی از صـنـدوق  
" رای، کـه خـود را چـھـره ای  

و کـمـی تـا  "  میانـه رو " ،  " معتدل 
قسمتـی اصـالح طـلـب مـعـرفـی  
می کـنـد، جـمـھـوری اسـالمـی  
ـر کـه   تالش کرد باارائه این تصوی
گویا با آمدن ایشان ممکـن اسـت  
در روند مـذاکـرات ھسـتـه ای و  
رابطه با غرب بھبودی بوجود آیـد،  
غرب را ھمچنان به چـرخشـی در  
سیاست ھسته ای خـود امـیـدوار  
ـیـب بـا دادن    ـرت کنند و بـه ایـن ت
ـیـاز واقـعـی، مـانـع   ـریـن امـت کمت

امـا  .  تشدید تحریمھای غرب شود 
گردو خاکی که بـخـشـھـایـی از  
خود حکومتیھا وحامیـان آنـھـا از  
ــی بـی سـی  وصــدای   ــه ب ـل جـم
ـرپـا کـرده   آمریکا در ایـن مـورد ب
بودند، با اعمال تحریمھـای جـدیـد  
ـلـی   آمریکا پس از انتخـابـات، خـی
زود فـروکـش کـرد بـطـوری کـه  
ــگــوی   ــاس عــراقــچـی، ســخـن عـب
ـرازتـعـجـب   وزارت امور خارجه با اب

از اعمال تحریمھای جدید، آنھا را  
" گامی اشتباه در زمانی اشتبـاه "  

اما واقعیت این اسـت کـه  . نامید 
گـامـی  "  تحریمـھـای جـدیـد نـه  

، بلکه ھشداری  از طـرف  " اشتباه 
آمریکا به سران نظام بـود کـه از  
ـنـ  لـغـو یـا کـاھـش   این پـس ھـزی

 .تحریمھا را باید نقدا  بپردازند 
بعد از بسته شـدن روزنـ  امـیـد  
لغو تحریمھا از طریـق مـذاکـرات،  
ـبـه   حداقل در کوتاه مدت، یکـشـن
گذشتـه ھـیـاتـی از طـرف اطـاق  
بازرگانـی در دیـدار بـا روحـانـی  
آمادگی خود را برای کمک بـه  

ــازدھــم بــرای   ــت ی ــور  "  دول عــب
ــمــھــا اعــالم  )  دور زدن " ( از  ــری ــح ت

ـلـویـحـا  بـه آنـھـا   کردند و او ھم ت
محسن جالل پـور،  .  چرغ سبز داد 

یکی ازاعضاء اتاق بازرگانـی در  
ــت  ــدار گــف ــن دی : گــزارشــی ازای

دولت نمی توان در مناسبات بیـن  " 
المللی شرکت کند، لذا پیشـنـھـاد  
ــاق ھــای مشــتــرک   ــا ات ـم ب دادی
کشورھای تحریم کننده به عنـوان  
فــعــاالن بــخــش خصــوصــی وارد  

امـا ایـن شـگـرد  ."   مذاکره شویم 
ـتـصـاد   ـتـوانـد مـعـظـالت اق ھم نمی
فروپاشیده جمـھـوری اسـالمـی را  

روشن است که انگـیـز   .  حل کند  
اصلی اعضاء اطاق بـازرگـانـی و  
ــی،   ــصــادی روحــان مشــاوران اقــت
ـروتـھـای افسـانـه   سھیم شدن در ث
ای بوده است که بابت حق داللـی  
برای دور زدن تحریمـھـا در دولـت  
فعلی عمدتا  نصیب باند احـمـدی  

ــو   .  نـژاد مـی شـود  ــن شــی امــا ای
ـبـال شـکـسـت   دورزدن تحریمـھـا ق
خورده و  فعال شدن احتمالی بانـد  
ـنـه ھـم نـمـی   روحانی در این زمی

ـری در بـھـبـود   ـی تواند کمترین تاث
کل اوضاع اقتصادی یـا کـاھـش  

 . تحریمھا داشته باشد 
بخش دیگری از راه حـلـھـای  
دولت جدید بیشتـر مـورد مصـرف  
ـتـخـابـاتـی و آرام   ـیـغـات ان ـل در تب
کردن فضای ملتھـب جـامـعـه را  

ظـاھـرا   .  دارد تا حل واقعی بحران 
ـیـکـاری بـا ایـجـاد   رفع معضل ب

ـیـون  " اشتغال برای   ـل بیش از سه می
ـیـش از    ھـزار  ٨٠٠ نفر بیکار و ب

،  " نفر نیروی متخصص آماده کـار 
، سرو  " بھبود محیط کسب و کار " 

سامان دادن به سیستم مالیاتـی و  
ـتـھـای دولـت   غیره مھمترین اولـوی

ـر کسـی  .  آینده ھستند   اما کـمـت
ــا،   ــی ب ــد ادعــای دولــت ــوان ــت مــی
ـــودجـــه،   ـری ب ـــاردھـــا کســ ـی ــ ـل مــ
صنایعی که بخش بزرگـی از آن  
ـــف اعـــالم   ـل ــ ـت ـــل مـــخــ ـــه دالی ب
ورشکستگی کرده اند و تـورمـی  

 درصد در مـاه  ١ که بطورمتوسط  
ـرای ایـجـاد   رشد می کـنـد، را ب

ــیــون شــغــل جــدی  ٤ حــدود   ــل  م
بخصوص اگرمعـلـوم شـود  .  بگیرد 

ــروژه    ــن پ ــی ــن ــرای چ ــت ب ــن دول ای
ـم   حتی امکان استقراض از سیـسـت
ـیـاردھـا   بانکـی کـه خـود بـا مـل
ـرم   معوقات در حال دست وپنجـه ن

بـه ایـن  .  کردن است را ھـم نـدارد 
ـیـف   بـھـبـود مـحـیـط  " ترتیب تکـل
ــوم اســت  " کسـب و کـار  ـل ھـم مـع

وھمانطور که باالتر اشـاره کـردم،  
ـتـوانـد بـه واگـذاری   حد اکثر مـی
ـرای   بخشھایی از سیستم داللـی ب
دولت به بخش خصوصی مـحـدود  

 .شود  
ـریـن بـخـش راه   اما بی پایه ت

سـرو  "  اعتدال وعقالنیت " حل دولت  

سامان دادن به سیستم مالیاتـی و  
ــق   ــت از طــری جــبــران درآمــد نــف

ــاتــی اســت  ـی بــر  .  درآمـدھــای مــال
اساس آمارھای رسـمـی در حـال  

ــش از    در صــد  ٦٠ حــاضــر بــی
ـیـات نـمـیـدھـد  . اقتصاد ایران مـال

روشن است که اینھـا بـخـشـی از  
ـیـمـا    ـق اقتصاد است کـه یـا مسـت
ـری اسـت   دراختیار سپاه وبیت رھـب
ـرداخـت   که رسـمـا  و قـانـونـا  از پ
مالیات معاف ھستند و یا متعلـق  
ــارد و   ــی ــل ــه ھــای مــی ــه آیــت ال ب
ــا   ــد کــه ب ــن ــت ــانشــان ھس ــی ــراف اط
روابطی که در حـاکـمـیـت دارنـد  

ـیـات نـدھـنـد  ـنـد مـال بـه  .   میتوان
ھمین یک دلیل ساده، روحانی و  
ــن   ــنــش کــه خــود در ای مشــاوری
ـنـد، حـتـی   سیستم شـریـک ھسـت
اگر واقعا  اراده کرده باشند ، نمی  

ـیـات ایـن    در  ٦٠ توانند روی مال
ـرای حـل    صد از سرمایه کشـور ب

 .مشکالتشان حساب باز کنند 
ــد کـه شـرایــط   ـن مـردم مــیـدان
ــھــای   مـوجــود مــحـصــول ســیـاســت
بـخـشــھـای مــخـتــلـف جــمـھــوری  
ـفـاوت   اسالمی در دوره ھـای مـت
ــه   بـوده  و نـه دولـت روحـانـی، ن
ھیچ بخشی ازنظام عمال قادر بـه  

مردم بـخـوبـی  .   حل بحران نیستند 
ـقـامـت " میدانند   ـر و اسـت در  "  صـب

ـیـوسـتـن   برابر این شرایط یـعـنـی پ
ــه   ــھــا کــودک دیــگــر ب ــون ــی ــل م
کودکـان کـار وخـیـابـان، یـعـنـی  
ـر   مرگ ومیر عزیزانشـان در بسـت
ـروار شـدن   بیماری، یعنی ادامـه پ
بخش کـوچـکـی از جـامـعـه بـه  
قیمت فقر و فالکت باز ھم بیشتـر  
ـرنـد   آنھا و به ھم  این دالیل نـاگـزی
ھرچه زودترحل ریشـه ای بـحـران  

 .  را خود به سر انجام برسانند 
 ٢٠١٣  جوالی  ٨ 
  
 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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ــا امصــا   ــب ب اخــیــرا یــك مــطــل
بیانیـه جـمـعـی از  " و  " چندكارگر " 

ـتـشـر  "  كارگران سنندج و حومه  مـن
مطلب اول نگاھـی بـه  .  شده است 

ـیـن   مبارزات کارگران قطعات تورب
چـنـد  /  شھریار و فوالد خوزستان  

این مطـلـب حـاوی  .  کارگر، است 
نكات بسیار بـا ارزش و تـجـارب  
مھـم از دسـتـاورد و ایسـتـادگـی  
كارگران قطعات توربین شھریـار و  

بـه قـول  ».  فوالد خوزسـتـان اسـت 
ـم بـه  " کارگری   آنجا که ایستـادی

خواسته ھایمان رسیدیم، آنجـا کـه  
ـم  ـی در ادامـه،  ."  کوتاه آمدیم بـاخـت

ـم   متن كـامـل مـطـلـب را خـواھـی
فعالین جنبش كـارگـری را  .  آورد 

به خواندن و بكارگری این تجارب  
بیانیه جـمـعـی  " و   .  دعوت میكنم 

ـیـز  "  از كارگران سنندج و حـومـه  ن
در ارتباط با عدم امنیت شغلی و  
مصائبی است كه كارگران تـحـت  
حاكمـیـت جـمـھـوری اسـالمـی و  
سلطه بالمنازع سـرمـایـه داران بـه  
ـر و فـالكـت وسـیـع بـه   قیمت فـق

ـبـاشـد  ایـن  .  دوش میـكـشـنـد، مـی
. بیانیه را در ادامه خواھید خـوانـد 

ـنـی   اما در ضـرورت اھـمـیـت عـل
شدن كارگران در ارتباط با این دو  
ـردازم  ـپ . مطلب، به این مسـالـه مـی

یك دستاورد بسـیـار بسـیـار مـھـم   
جنبش كارگری تعیین بخشـی بـه  
ــت و اعــتــراض كــارگــران   ــعـی مـوق

در یـك دھـه گـذشـتـه ایـن  . است 
ــه   ــت ــع و الــب ــعـاد وســی ــاورد اب دسـت
ــراض   ــت ــری را در ســنــت اع مــوث

تعییـن  .  كارگری بوجود آورده است 
ـیـت   بخشی بـه كـارگـران و فـعـال
ـر   علنی  با اسم و رسم خود،    ب
قدرت اعتـراض كـارگـری افـزوده  

مكانیسم طبیـعـی و قـابـل  .  است 
دوام و پیگیری اعتراض كارگـری  
ـیـن و   ـنـی فـعـال در ظاھر شدن عل
سخنگویان جنبش كارگری قـابـل  

ـبـش كـارگـری  .  تضمین اسـت  جـن
ـیـونـی اسـت  ـل . خانواده وسیع و مـی

بخش اكثریت جامعـه را تشـكـیـل  
میدھد و از سه دھه گذشتـه ایـن  
ـبـات و   جنبش كـارگـری و مـطـال
اعتراضات كارگران بوده كـه افـق  
ـر را   ـیـای بـھـت مبارزه برای یك دن
ـنـده   ـن در جامعه به پرچم امیدوار ك

ایـن سـنـت  .  ای تبدیل كرده اسـت 
در گذشته ھای دور یك تابو بـود  

و تحت نام حفظ امنیـت كـارگـران  
و با تفاسیری كـه اسـاسـا تـوسـط  
ـنـی   چپ سنتی و بی باور به عـل
ــران، یــدك مــیــشــده،   شــدن كــارگ
فعالین کارگری را از ھـر گـونـه  
ـنـی مـنـع مـیـکـرد  ـیـت عـل . فعال

انتشار جمعبندی مبـارزات یـكـی  
ـبـش كـارگـری   از مراكز مھـم جـن
ـنـی   اگر و ضرروتا با اسـامـی عـل
ـر   فعالین كارگری منتشر شـود، ب
ــن   ــری ای تــوان و قــدرت بــكــارگ
. تجارب ده ھـا بـار مـی افـزایـد 

فوالد خوزسـتـان و شـركـت ھـای  
ـیـن، تـجـمـع   تولیدی قطعـات تـورب
وسیعی از کـارگـران را در خـود  

ده ھا كارگر پیـشـرو در  .  جا دارند 
ـبـات  .  این مراكز حضور دارند  مطال

و اعتراضات ایـن مـراكـز بشـكـل  
مداوم و پیگیری ھمچـنـان ادامـه  

جنبش مجـمـع عـمـومـی و  .  دارد 
ــدگــی   ــایــن ــم ــی و ن ــگــوی ســخــن
ـران و   اعتراضات كارگران، به رھـب
سخنگویان علنی در ایـن بـخـش  

ـرم و فـوری دارد  سـوال  .  نیاز مـب
این است كه كدام رئیس و كارمنـد  
متخصص و بورژوا در این مـراكـز  

ـنـد  ـثـمـار و  .  غیر علنی ھسـت اسـت
بردگی مزدی برای اینـھـا امـری  

ـبـایـد  .  عادی و علنی است  چرا ن
كارگران این مراكز كه صدھـا بـار  
ـر و   ـیـشـت ـثـمـارگـران ب از خیل اسـت
قدرتمندتر ھستند، بشكل علنی و  
ـراضـات ظـاھـر   در جلو صـف اعـت
ــن   ــی شــدن فــعــالــی ــن ــد؟ عــل نشـون
كارگری در مراكز مھم صـنـعـتـی  

ــری ضــروری اســت  ــزان  .   ام مــی
ـر   ـیـشـت امنیت و ادامه كـاری را ب

جنبش كارگری میتوانـد  .   میكند 
از طریق نمایندگان علنی خـودش  
ـراضـات كـارگـری   مطالبات و اعت

ـرد  ـب و امـا  .  را ھدایت و به پیش ب
سخنی ھم با جمعی از كـارگـران  
ـنـون تـوسـط   سنندج و حومـه، تـاك

بیانیه ھـای مـتـعـددی  "  جمع " این  

جــمـعـی از كـارگــران  " تـحـت نـام  
ـتـشـر شـده  "  سنندج و حـومـه   مـن

ـری و  .  اســـت  ـبـــش كـــارگــ ــ ـن جــ
اعتراضات كارگری در سـه دھـه  
گذشته در شھرھای كـردسـتـان بـا  
قدرتمندی باالیی ابراز وجود كـرده  

ــار زیــادی از  .  اســت  ــی تــعــداد بس
كارگران در شـھـرھـای كـردسـتـان  
ــاد،   ـنـدج، سـقـز، مـھـاب بـویـژه، سـن
ـنـی   مریوان و بـوكـان بشـكـل عـل
مطالبات و اعتراضات كارگران را  

ـنـه ھـای  .  نمایندگی كرده اند  ھزی
امنیتی فراوان را مـتـحـمـل شـده  

ــد  ــال  .  ان ــع ــا ف ــون ده ھ ھــم اكــن
ـنـد  فشـار  .  كارگری در زندان ھست

امنیتی جـمـھـوری اسـالمـی ھـم  
توسط كارگران، مـردم و جـامـعـه  
بشكل روتین در قالب اعتراض بـه  
ــی كــردن   ــدان ــگــیــری و زن دســت
ـرو شـده   كارگران بـا نـاكـامـی روب

رو در روئـی كـارگـران در  .  است 
ـنـی   شھرھای كردستان بشكـل عـل
ـیـش از سـه دھـه دارد  . قدمتی ب

سنت اول ماه مه از خود رھبران و  
ـنـی بـه جـامـعـه   سخنـگـویـان عـل

ــی كــرده اســت  ــعــرف رھــبــران  .  م
كارگری در جامعه شناخـتـه شـده  

ـنـی  .  ھستند  و این ابراز وجـود عـل
از آنھا شخصیت ھای محبـوب و  
مورد اعتماد در مـیـان كـارگـران،  
جنبش برابری زنان و جنبش دفـاع  
.  از حقوق كـودكـان سـاخـتـه اسـت 

جمعی از كارگران سنندج و  " جمع  
ــن  "  حـومـه  ـم بـه ای ــخـوان را فـرامـی

ـنـد  ـن و در  .  دستاورد مھم تـوجـه ك
ـنـی   ـیـن یـافـتـه و عـل شكل تـعـی
ـرخـواسـت   ـف ـی مطالبات رادیكال و ك
ـیـن   خود را در شكل علنی و تـعـی

قـدرتـمـنـدی  .  یافته به پیش ببرنـد 
ـــا   ـراز وجـــود ده ھ ــ مـــا در اب
ـبـش   سخنگوی مـحـبـوب در جـن
ـم   ـراھـی كارگری از جمله بـھـنـام اب

 .    زاده ھا میباشد 
نگاھی به مبارزات کـارگـران  

قطعات توربین شـھـریـار و فـوالد  
 چند کارگر / خوزستان  

ــب  ــا خــبــر  :  مــطــل ــن روزھ ای
ـرای   ـراضـاتـی کـه عـمـدتـا ب اعـت
گرفتن دستمزدھای عقب افـتـاده،  
ــا   ــارزه ب ــب ــراج، م ــه بــا اخ ــل ــاب ــق م
ـیـمـانـکـاری، مـبـارزه   شرکتھای پ
ــوات   ــق ســن ــن ح بــرای گــرفــت

کارگران در شرف بازنشسـتـگـی  ( 
ـر ایـن  )  ایران خودرو  و مـوارد نـظـی

میباشند، از بسیاری کارخانه ھـا  
و مکانھای کارگری بـه گـوش  

ـفـصـیـل  .  می رسند  در ادامه بـه ت
به یکی دوتا از این اعتراضات و  
ـم   اعتصابات کارگری باز خـواھـی

ـــت  ـــن  .  گش ـــی ای ـــژگ ـــا وی ام
اعتراضات جدایی و گسـسـتـگـی  

ــد ســالــی اســت  .  شــان اســت  ــن چ
ـراضـات کـارگـری   اینـگـونـه اعـت
بدون ارتباط بـا دیـگـر شـرکـتـھـا  
ـر بـه کـل   شروع می شود و کمـت
مطالباتشان می رسند، بـه کـرات  
دیده شده است چـنـد شـرکـت یـا  
ــه   کــارخــانــه ھــم زمــان دســت ب
ـراضـی   اعتصاب یا تجمعـات اعـت
زده اند، اما بی خبر از یـکـدیـگـر  
به مقابله با صاحبان سرمایه مـی  
پردازند و عدم اتحاد و ھمبستگی  
بین حلقه ھای جنبش کـارگـری،  
ــه داران و   کــار را بــرای ســرمــای
. دولت سرمایه راحـت کـرده اسـت 

معموال برای مقابله با کـارگـران،  
ـران شـرکـت   حراست به دستور مدی
پا پیش می گـذارد و سـعـی در  
متفرق کردن کارگران به مـنـظـور  
ـراضـات   جلوگیری از تجمع و اعـت
. بعدی و توسعه ی آن می نمایـد 

ـیـدا مـی   ـیـخ پ موقعی که کار ب
ــلــی،   ــیــت م ــران امــن کــنــد، مــدی
ـتـی، فـرمـانـدھـان   ـی نیروھـای امـن
نــیــروھــای ضــد شــورش، بــرای  
کمک به مدیران سرمایه پا پیش  
می گـذارنـد، و عـمـدتـا ھـم بـا  
برنامه ریزی سریع، مانع گستـرش  
. اعتراضات کارگری می شـونـد 

ــه اگــر ھــم   ــت ک ــول اس ــم ــع م
کارگران، قدرتمند، یعنی با تعداد  
ـرای   زیاد و در پیکار با سرمایـه ب
گرفتن مطالبات خـود وارد گـود  
شوند، معموال مدیران شـرکـت بـا  
وعده و وعید این مبـارزات را در  
نطفه خفه می کنند و در بعـضـی  
موارد که مـوقـعـیـت سـیـاسـی و  

ــش   ــمــاعــی شــرکــت در جــنــب اجـت
ـرگـذار بـاشـد، حـتـی   کارگری اث
ـیـه ی   ـرآورده شـدن کـل وعده ی ب
خواسته ھـای کـارگـران را مـی  

ـرای مـا کـارگـران  .  دھند  دیگر ب
روشن شده که این حقه و نیرنـگ  
مدیران سرمـایـه اسـت، چـرا کـه  
ــد از ســازمــانــدھــی و   ــن مــی دان
تشکل در مقابله با سرمایه داری  

وعده می دھـنـد  .  بی بھره ھستیم 
تا متفرق شویم، چـون از سـرایـت  
اعتراضات بـه دیـگـر بـخـشـھـای  

بـه عـنـوان  .  کارخانه ھراس دارنـد 
راحت ترین راه برای متفرق کـردن  
کارگران به دادن وعده ھـای سـر  

عـدم  .  خرمن متوسل مـی شـونـد 
ـبـش   اتحاد و ھمبـسـتـگـی در جـن
ــکـــل و   ـــود تش ـری، نــب ــارگــ ک
سازماندھی است و ھمچنین عـدم  
ھمبستگی بین کارگران شـرکـت،  
ـیـن   ـلـف، ب و کارخانه ھـای مـخـت
ــی   ــمــان کـارگــران قــراردادی و پــی
وکارگران رسمی، کـار صـاحـبـان  
سرمایه و دولت سرمایه را راحـت  
ــن روسـت کــه   ــدو از ای مـی کـن
دولت سرمایه نیز از ھـر تشـکـلـی  
حتی تشکلھای ھمسو با سرمایـه  
ــز وحشــت دارد چــه رســد بــه   نــی
. تشکلھای ضـد سـرمـایـه داری 

چه در زمان حـکـومـت سـرمـایـه  
و چه در  )  پھلوی ( داری گذشته  

حکومت سرمایه داری جمـھـوری  
اسالمی به خوبی آموخته اند کـه  
ــلــی   ــر گــونــه تشــک از ایــجــاد ھ

در مـقـابـل، مـا  . جلوگیری کنند 
ــادلــه ی   ــب ــز، در م ــی ــران ن کــارگ
ـبـداد    نیروی کار با سرمایه و اسـت
نظام سرمایه داری راه و چاره ای  
برای گرفتن مطالباتمان و مـبـارزه  
ـیـه   ـر عـل با آن جز متشکل شدن ب

ـم  امـا بـا ایـن حـال  .  سرمایه نداری
ـرانـه در راه ایـجـاد تشـکـل   پیگـی
ــه داری   ــراســری ضــد ســرمــای س
ـر نـمـی   جنبش کارگـری، گـام ب

این ذات سرمایه اسـت کـه  .  داریم 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 در اھمیت علنی بودن
  فعالین كارگری
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ـروھـای   ـی ـیـغـات و ن با کمک تبل
ــابـی مــا   سـرکــوب، از تشـکــل ی
ــد و بـخـشـی از   ـری کـن جـلـوگـی
ـروی   ـی ارزش اضافی حاصـل از ن
کار ما را در جـھـت تـحـمـیـق و  
ـنـه مـی کـنـد  . سرکوب مـا ھـزی

حتی در کشورھای اروپـایـی ھـم  
کــه کــوس آزادی شــان گــوش  
ـیـز اگـر   جھان را کر کرده است، ن
اعتصابات و مبـارزات کـارگـری  
ـیـن شـده   پا را از چارچوبھای تعی

ـــــــد و               ـر گـــــــذارن ــــــ ـرات فــــــ
کیان سرمایه را به خطـر انـدازنـد،  
ـقـش عـمـده شـان   دولت ھا کـه ن
حفاظت از نـظـام سـرمـایـه داری  
است، از ھیچ عملی برای مقابلـه  
ــد  ـن . بـا آنـان فـروگـذار نـمـی کـن

ــا،   ــن کشــورھ ــمــی ــون در ھ اکــن
تشکلھای رفرمیستی اعـتـصـاب  
ـر سـر   را مگر برای چانـه زنـی ب
ـروی کـار و آن ھـم بـا   ـی قیمت ن
کسـب اجــازه از ھــیــئـت مــدیــره،  

ــد  ــوع کــرده ان تـمــام ایــنـھــا  .  مـمـن
ـر ایـن اسـت کـه نـظـام   گواھی ب
سرمایه آنجـا کـه احسـاس خـطـر  
ـتـش   کند، طاقتش طـاق و خشـون
عریان می شـود، کـه بـه نـمـونـه  
ھای آن مـی تـوان در فـرانسـه،  
ـریـت اشـاره   انگلسـتـان و وال اسـت

مـا کـارگـران در مـبـارزه  .   کرد 
علیه سرمایه و ھـجـوم روز افـزون  
آن به معیشت و آزادیـمـان، ھـیـچ  
ـیـه   ابزاری جز متشکل شدن بر عل

ھمکـاری در ایـن  .  سرمایه نداریم 
رابطه می گفت، ما حتی اخـبـار  
کارگـری را بـه گـوش دیـگـران  

ـفـاق افـتـاده  .  نمی رسانیم  بارھا ات
است در کنارمان کارگـران دسـت  
ـراضـات زده   به اعتصابـات و اعـت
اند، اما ما بی خیال از کنـارشـان  
رد می شویم غافل از آنکه خـود  
نیز در نوبـت ھـجـوم سـرمـایـه در  
قالب تعویق و کاھش دستـمـزدھـا،  
ـیـکـاری و لـغـو   اخراج و تحمیل ب
ـر   قراردادھا و استثمار ھرچه بیـشـت

ــیــم  ــشــتــر ھســت ــه ی  .  و بــی ــف وظــی
ــار   ــی دانــیــم اخــب ــم ــان ن خــودم
کارگری را سر صبحانه و نـاھـار  
ــھــا بــا   ــاره ی آن ــم و درب ــی ــگــوئ ب
ھمکارانمان صحبت کنیـم، حـتـی  
حاضر نیستیم سـری بـه ھـمـکـار  
ـلـه بـا   ـرای مـقـاب ـقـمـان کـه ب ساب
ـم  ـی . اخراجش مبارزه می کنـد بـزن

بخشی از کارگران پیشرو، عـمـده  
ــن اســت کــه اخــبــار   کــارشــان ای
کارگری را در میان خـود دسـت  
به دست بگردانند، دریـغ از آنـکـه  
این اخبار را به بدنه ی کارگـری  

در دھه ی ھشتاد بحثـی  .  برسانند 
ـر ایـن کـه   ـنـی ب مطـرح بـود مـب
ــری در ســاحــل   ــیــن کــارگ فــعــال
جنبش کارگری به نظاره ایسـتـاده  

دریای مبارزات کارگری بـه  .  اند 
حرکت خود انـگـیـخـتـه ی خـود  
ـیـن چـپ،   ادامه می دھد و فعال
ـیـن کـارگـری،   حتی با نـام فـعـال
ھمان نگاه مکتبی را یدک مـی  
کشند و وقتی که بـه کـارگـران  
پیشرو نزدیک می شدنـد ھـم بـا  
این ھدف نبود کـه در سـوخـت و  
ـبـش کـارگـری   ساز مبارزات جـن
ـردن   حاضر شوند و در رونـد بـاال ب
آگاھی طبقه ی کـارگـر حضـور  
فعال داشته باشند، بلکه بـا نـگـاه  
ـیـشـروان   فرقه ای و گروھی بـه پ
کارگری نزدیک می شـدنـد تـا  
با جذب کـارگـران بـه فـرقـه ی  

تاثیـرات  .  خود کسب اعتبار کنند 
غیر کارگری این رویـکـرد فـرقـه  
ـبـش کـارگـری   ـر جـن ای سالھا ب
سلطه داشته و رد پـای آن ھـنـوز  
ھم در جنبش کـارگـری مشـھـود  

ـنـه در  .  است  این مسئله  بـه عـی
ـر   رابطه با مبارزات کارگری اخـی
و به عـنـوان مـثـال در مـبـارزات  
ــان و   ــوالد خــوزســت کــارگــران ف
کارگران قطعات توربیـن شـھـریـار  
دیـده مــی شــود، کــه کــارگــران  
دیگر بخشھای کارگری، نه تنھا  
از این مبارزه ی کارگری اعـالم  
حمایت نمی کنند، بلکه از پخـش  
شفاھی و نوشتاری اخبـار آن ھـم  

کارخانه ی  .  خودداری می کنند 
قطعات توربین شھریار در جاده ی  

در منطقه ای  )  بلوار مپنا ( مالرد  
واقع شده است که ده ھا شـرکـت  
و کارخانه در زمینـه ی صـنـایـع  
برق و نیروگاھی قرار دارنـد، امـا  
با این حال کمتر از چنـد و چـون  
ـیـن   مبارزات کارگران قطعات تورب
شھریار در ھمسایگی خود اطـالع  

دھھا شرکت زیر مجمـوعـه  .  دارند 
ی شرکت مپنا که در عرصه ی  
نیروگاھی، حمل و نقل، ساختـمـان  

ـیـد ارزش اضـافـه مـی  ...  و   تول
کنند و ھمین شرکت مپنا دارنـده  

سھام شرکت قـطـعـات  %  ٢٠ ی  
اگـر بـه  .  توربین شھریار ھم ھست 

ـم، دھـھـا   ـی بیالن شرکت نگاه کـن
ـبـل بـھـره کشـی از   میلیارد از ق
ـبـاشــت   ـروی کــار کـارگـران ان ـی ن
کرده است و اکنون به بـھـانـه ی  
عدم سود آوری دسـت بـه اخـراج  
کارگران قطعات توربیـن شـھـریـار  

ـرو دربـاره  .  زده اند  ـی بحث تعدیـل ن
ــع   ــای ــن ــرکــتــھــای ص ی تــمــام ش
ــروگــاھــی کــه عــمــده ی آن   ــی ن
ـنـا   شرکتھای زیر مجموعه ی مـپ
ھستند مطرح است و با ایـن حـال  
ـنـا، در   کارگران شـرکـتـھـای مـپ
مقابل تجمع اعتراضـی کـارگـران  
ـیـن   اخراجی شرکت قـطـعـات تـورب
شھریار که با خانواده ھـایشـان در  
مقابل درب شرکت، جمـع شـده و  
ـنـد،   خواستار برگشت به کار ھسـت
دست روی دست گذاشته اند و از  
حمایت از آنان خـودداری کـردنـد،  
حمایتی که در واقع، حـمـایـت از  
امنیت شغلی خودشان می بـاشـد  
و چه بسا که می توانست ھجـوم  
سرمایه به کـارگـران را وادار بـه  

و بدون شـک  . عقب نشینی کند 
ـروگـاھـی کـه   ـی اگر شرکتھـای ن
عمدتا در ھمسایگی این شـرکـت   
قرار دارنـد، در ھـمـبـسـتـگـی بـا  
ـیـن   مبارزات کارگران قطعات تورب
شھریار علیه سـرمـایـه بـه مـیـدان  
می آمدند، صاحبان سـرمـایـه در  
این شرکت و دولت سرمایـه را از  
ـران   ــ ـراج کـــارگ ــ ـــه اخ ـــدام ب اق
ــد  ــن ــاز مــی داشــت ـیــروگــاھــی ب . ن

متقابال اگر تـا کـنـون کـارگـران  
نیروگاھی را اخـراج نـکـرده انـد،  
یــک عــامــل اســاســی آن مــی  
تواند، مبارزات ھمین کارگران در  

ـیـشـروان  .  شرکت مـذکـور بـاشـد  پ
کارگری در شرکتـھـای صـنـایـع  
ـنـد در   برق و نیروگاھی، می تـوان
بسیج بدنه ی کـارگـری در ایـن  
شرکتھا و در حمایت از مـبـارزات  

مـی  .  کارگری تاثیر گذار باشنـد 
ـنـد در تـدارک تشـکـلـھــای   تـوان
شورایی ضد سرمایه داری دسـت  
ـنـد در   به کـار شـونـد، مـی تـوان
انتشار اخبار مـبـارزات کـارگـران  
قطعات توربین شھریار به بدنـه ی  
کارگری و دیگر شرکتھا پیشتـاز  

اگر ھر پیشـرو کـارگـری،  . باشند 
اخبار مبـارزات کـارگـری را بـه  

چھار نفر برساند و در مھمانی ھـا  
ــره   ــی ــوادگــی و غ ــم خــان ــراس و م
موضوعات کـارگـری را مـطـرح  
ــار   ــوانــیــم اخــب ــیــم،  مــی ت کــن
ــری   ــارزات کــارگ ــب ــاری م ــت ــوش ن
فوالد خـوزسـتـان، نـورد لـولـه ی  

را بـه کـارگـران دیـگـر  ...  صفا و 
اگر بـه صـورت  .  شرکتھا برسانیم 

ـم و بـه   توده ای وارد عـمـل شـوی
قدرت عظیم کارگریمـان اعـتـمـاد  
ـم، بـه   ـی ـم، مـی تـوان داشته بـاشـی
سانسور خبری که از سوی دولـت  
سرمایه داری به وجود آمده اسـت  
ضربه وارد کنیم و اگر مـتـحـد و  
متشکـل، بـه طـور سـراسـری در  
ـم،   پیکار علیه سرمـایـه وارد شـوی
ـری را   می توانیم این سانسور خـب

ـم  ـی ـم از دور  .  بشکن اگـر بـخـواھـی
ــش کــارگــری   ــب ــن نــظــاره گــر ج
نباشیم، در گام اول بایـد  بـه ھـر  
وسیله ی مـمـکـن بـا کـارگـران  
ـرای   شرکتھای در حـال مـبـارزه ب
مطالباتشان تماس بگیریم و به ھـر  
وسیله و شیـوه ای کـه مـنـاسـب  
می دانیم، اخبار کارگـری را در  
بدنه ی کارگری انتشار دھیم، تـا  
حرکتی در جھت ھمـبـسـتـگـی و  
ـبـش کـارگـری بـاشـد  . اتحاد جـن

مبارزات کارگری در خـوزسـتـان  
ــوالد   ــارگــران ف ــه ک ــدود ب ــح م
ــکــه   ــل ــمــی شــود، ب ــان ن خــوزســت
ـنـد   کارخانه ھای بسیاری چون ق

ـپـه ( و نیشکر   سـالـھـاسـت  )  ھفت ت
ـیـگـیــر   کـه در جـریـان مــبـارزه، پ

شـایـد  .  مطالبات خود می باشـنـد 
ــران   در ابــتــدای مــبــارزات کــارگ
نیشکر ھفت تپه، پیش بینی نمـی  
ــم کــه دامــنــه ی ھــجــوم   ــردی ک
ــه   ــول ــه، دامــن کــارگـران ل سـرمــای
ــرد و   ســازی اھــواز را ھــم بــگــی
اکنون شاھد مـبـارزات کـارگـران  
ـم،   قراردادی فوالد خوزستان بـاشـی
که حمایت کارگران رسـمـی ایـن  
ـقـش   شرکت را به دنبال داشت و ن
حمایت کارگران رسمی در عـقـب  
ـران سـرمـایـه بسـیـار   نشینی مـدی

ـیـز،  ٨٥ در سـال  .  اثرگـذار بـود   ن
حـمـایـت کـارگـران رسـمـی دیـزل  
ـراردادی بـود   خودرو از کارگران ق
که با اعتصاب چند ده روزه کـه  

 تیر ماه شروع شـد، مـوجـب  ٢٥ از  
شـد در شــھـریـورمـاه ھـمـان ســال  
ــابــل   ــد، در مــق ــن ــوان ــت ــران ب کــارگ

مدیران تولیـد ارزش اضـافـه کـه  
ـراردادی   قصد داشتند، کارگران ق
را اخراج کنند پیروز از میدان ایـن  

ــد  ــه در آیــن ــارزه ب ــون  .  مــب اکــن
کارگران فوالد خوزستان تـوانسـتـه  
ــن   ــه در ای انـد، صـاحــبـان ســرمـای
ـنـد   شرکت را به تمکین وادار کـن
ـبـات ایـن   اما، عملی شـدن مـطـال
ــان،   ــچــن ــم ــارگــری ھ ــخــش ک ب
ــران   ــاومــت و حــمــایــت کــارگ مــق
رسمی را ھمچـون حضـورشـان در  
مرحله ی اول این مبارزات طـلـب  

ــنــد  ــارزات  .  مــی ک ــب در طــی م
تدافعی جنبش کارگری، ھـرگـاه  
کارگران رسمی حمایت خـودشـان  
ــی و   ــان ــم ــارگــران پــی را از ک
ــه   ــد، ب ــن ــداشــت ــغ ن قــراردادی دری

امـا نـمـونـه  .  پیروزی رسـیـده انـد 
ھایی ھم داشتیم که عدم حمـایـت  
ــران رســمــی از کــارگــران   کــارگ
ــه ای شــد کــه   ــن قــراردادی زمــی
کــارگــران رســمــی را ھــم مــورد  
ھجوم قرار دھند و بعد از اخراج و  
بازخرید کارگران قراردادی، شـروع  
ــمـــی   ــارگــران رس ــه اخــراج ک ب

در کارخانه ی  بیسکویـت  . کردند 
ویتانا در جاده ی قدیم کـرج بـود  
که در آن صـاحـبـان سـرمـایـه از  
تفرقه و ناآگاھی کارگران کـمـال  

به قول کارگـری  . استفاده را بردند 
ـم بـه خـواسـتـه  "   آنجا که ایستادی

ھایمان رسیدیم، آنـجـا کـه کـوتـاه  
ــیــم  ــاخــت ــدیــم ب ــارزه ی  ."  آم مــب

کارگران قطعات شھریار در شکل  
اعتصاب از بیست روز پیش شروع  
ــگــیــری   ــون بــرای پــی شــد و اکــن
ـبـات بـا وجـود   خواستھـا و مـطـال
ــی ھــای مــدیــران   ــب نشــیــن ــق ع

ـــه ادامـــه دارد  ـرمـــای ـــداوم  .  ســ ت
مبارزات کارگران ایـن بـخـش از  
صنعت برق، نتیجه ی ایستادگـی  
ــد و   ــون ــحــاد کــارگــران و پــی و ات
ھمفکری کارگران پیشرو با بـدنـه  

ـقـه از  .  ی کارگری است  این حـل
جنبش کارگری، طـی مـبـارزات  
چند ساله ی خود دریـافـتـه انـد،  
که اگرمتحدانه و با آگـاھـی در  
ـروز   ـی ـنـد، پ مقابل سرمـایـه بـایسـت

ــد  ــد ش ــواھــن ــکــری  .  خ ــمــف از ھ
ـم؛ در چـنـد روز   ـی ـت کارگران گـف
گذشته مدیران شـرکـت خـواسـتـه  
ــران یــک ســالــن،   ــا کــارگ ــد ب ان
جداگانه وارد مذاکره شـونـد و تـا  
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حدود زیادی ھم به مطالبات آنـان  
جواب مثبت داده اند، اما از آنـجـا  
ــگــر   ــا دی ــن کــارگــران ب کــه ای
ــور   ــه ش ــای شــرکــت ب ــخــشــھ ب
ـنـد تـا بـه خـواسـت   نشستند، گفت
ھمه ی کارگران و تـامـیـن کـار  
برای کارگران رسـیـدگـی نشـود،  
ھمـراه بـا دیـگـران بـه اعـتـصـاب  

 .ادامه خواھند داد 
ــان   ــی حــرکــت شــورایــی در م
کارگران مشـھـود اسـت، چـیـزی  
که در میان کـارگـران در شـرف  
بازنشستگی ایران خودرو ھم دیـده  

ـیـن  .  شد  کـارگـران قـطـعـات تـورب
شھریار، برای ھر گامی در طـی  
ــارزاتشــان بــارھــا بــه شــور و   ــب م

ـیـده شـد  .  گفتگو نشسته انـد  شـن
ـیـن  )  ١٧/٤/٩٢ (که امروز   مسئـول

اداره ی کار کرج نیز به شـرکـت  
زمزه ی اخراج یکـی از  .  آمده اند 

مدیران دیگر شرکت ھم به گـوش  
ــه   ـر کـه ب مـی رسـیـد، ایـن مـدی
ـریـت رسـیـده   تازگی به پست مـدی
است، به میان کارگران مـی رود  
و از آنھا می خواھـد کـه ھـوای  

این، قـدرت  . او را ھم داشته باشند 
ھمبستگی و اتحـاد کـارگـران را  
ـبـل از ایـن   می رساند که اگـر ق
وقایع و مبارزات، کارگـری مـی  
خواست با مدیران صـحـبـت کـنـد  
. بایستی از قبل وقت می گرفـت 

اما با این وجود شرکـت قـطـعـات  
توربین شـھـریـار ھـمـبـسـتـگـی و  
ـرق   حمایت دیگر کارگران صنایع ب
و نیروگاھی در جـاده ی مـالرد  

ـنـا (  ـیـز طـلـب مـی  )  بلوار مپ را ن
اگر چنین شود، می تـوانـد  .  کند 

جنبش سراسری کارگران صـنـایـع  
ـیـد بـخـورد  . برق و نیروگاھی کـل

این کار شدنی است اما به ھمـت  
ـیـکـار،   ما کارگران، از کارگران ب
آماده به کار، اخراجی ، صـنـعـت  
ماشین سازی، نورد صفا، صنـایـع  

و به طور کلی ھـمـه  ...  فلزی و  
ی کارگران مزدی، چه یـدی و  
چه فکری و بـه ویـژه کـارگـران  
صنایع برق و نیـروگـاھـی کـه در  
ھمین بلوار مپنا در جـوار شـرکـت  
قطعات توربین شھریار قرار دارنـد،  
بر می گـردد کـه مـتـحـدانـه در  
ھمبستگی با این کارگران جسـور  
و آگاه وارد مـبـارزه بـا سـرمـایـه  

 چند کارگر .    شوند 

ـیـه جـمـعـی از كـارگـران   ـیـان ب
 سنندج و حومه 

ما میلیونھا کارگـر در  :  تیر ٨ 
ــن حــقــوق   ــری ایــران از ابــتــدایــی ت
انسانی خود محرومیم و در رابطـه  
با مسائل شغلی نیـز ھـیـچـگـونـه  
ـم واخـراج و   امنیت شـغـلـی نـداری
بیکارسازیھـا ھـرروز جـریـان دارد،  
پس سفره ھایمان ھـمـیـشـه خـالـی  

ـر  .  است  با وجود دسـتـمـزدھـای زی
ـیـکـاری   ـر و بـا وجـود ب ـق خط ف
ـــه ی درس و   ـری ـراوان، شـــھــ فــ
دانشگاه فرزنـدانـمـان و تـھـیـه ی  
شــغــل و مســکــن بــرای مــا بــه  
ـنـاک   ـم و وحشـت ھیوالیـی عـظـی

ـر  .  تبدیل شده است  کمر ما در زی
اینھمه فقر و فالکت و گـرانـی و  
بار معضالت اجتماعـی خـم شـده  
ـرابــر،   ـیـای نـاب اسـت و در ایـن دن
ــا   ــدگــی و مــرگ بــرای م زن
ــکــســان شــده اســت کســی ھــم   ی

ازآن طرف بـه جـرم  . جوابگو نیست 
دفاع از ما کارگران گـرسـنـه ی  
بیکار ده ھا فـعـال کـارگـری در  
ـرنـد کـه   زندان ھا بـه سـر مـی ب

ـیـل مـحـمـدی " یکی از آنھـا   " جـل
  ١٢/٢/١٣٩٢ است که در تـاریـخ  

توسط اداره ی اطالعات دستگیـر  
شده و ھنوز در بـازداشـت بـه سـر  

 مـاه  ٢ می برد و با گذشت حدود  
از بازداشتش ھـنـوز حـتـی یـک  
مالقات بـا خـانـواده اش نـداشـتـه  

مگر گناه و جرم او بغیر از  .  است 
ـره ی خـالـی مـا   اعتراض به سـف
کارگـران چـیـز دیـگـریسـت؟ آیـا  
ــراض بــه ســفــره ی خــالــی   ــت اع
کارگر رنـجـدیـده جـرم مـحـسـوب  

 شود؟     ما از تمام تشکـل    می 
ــارگــری و   ــل ک ــق ــای مســت ھ
نھادھای دفاع از حـقـوق بشـر در  
ـم   ایران و سراسر جھان می خـواھـی
ـیـد و   برای آزادی فوری و بـی ق

ــری   ــیــل  " شــرط فــعــال کــارگ ــل ج
و تمـامـی کـارگـران و  "  محمدی 

فعالین کارگری زندانی دیگر در  
ایران و در سـراسـر جـھـان بـه ھـر  
ـــالش   ـــکـــن ت ـــم ـــوه ی م ـی شــ

ـنـد      ـبـش  .  نمـای زنـده بـاد جـن
کارگری  جـمـعـی از کـارگـران  

 محالت شھر سنندج وحومه   
 ٢٠١٣ یوالی  ٩ 

 ١٣٩٢ تیر ١١ 
   

رژیم قتل عام 
باید ! میکند

 ! کاري کرد
ــیــت یــک   ــرم ــب در مــورد م
ـیـه   حرکت گسترده بین المللی عل

 !اعدام ھا در ایران 
ـیـه    دوستان گرامی   فعالین عل

ــدام  ــا ن    اع ــزاب و     جـــوان  اح
تشکلھای اپوزیسیـون جـمـھـوری  

ــی   مــردم آزاده ایــران و    اســالم
 !افغانستان و دنیا  

ـتـخـابـات   یک ھفته بعد از ان
ـران      کذایی حکومت اسـالمـی ای
    در زندانھا آرامش بود و بعد از آن 
موج گسترده ای از اعدامـھـا در  

بـه ایـن آمـار  .  ھمه جا آغاز شـد 
 !توجه کنید 

اولین اعدام بعد از مضـحـکـه  
 مجید افضلی    انتخابات در ایران  
  ساله ٣٦ در رجایی شھر  

 ژوئن سالگرد سی خـرداد  ٢٠ 
 نفر در شھـر کـرد اتـھـام  ٤ اعدام  

 مواد مخدر 
اعدام قباد فیوج در مال عـام  

 در شھرکرد 
اعتراض و راھپیـمـایـی مـردم  

 .علیه اعدام در ھمان محل  
ـتـل   ــدان  ٢٥ ق ـفــر در دو زن  ن

ـبـه   روزھای سه شنبه و چھـارشـن
  ژوئیه ٣  و  ٢ 

 نفر در زندان قـزل حصـار  ٢٥ 
 .و رجایی شھر اعدام شدند 

  ٢٤  و  ٢٠ اعــدام دو جــوان  
 ساله را درکرج و در مال عام 

ـم  ٦ اعدام    نفر در شھرسـتـان ب
 در روز پنجشنبه 

ـلـو یـک فـعـال   افشین اسـان
    کارگری در زندان رجـایـی شـھـر 
با توطئه حکومـت اسـالمـی بـه  

 .قتل رسید 
ـبـه  ١١  ـیـه  ٦  نفر روز شن  ژوئ

ـر از  ٥ .  در زاھدان اعدام شدند  ـف  ن
 .این اعدام شدگان زن بودند 

 . نفر در الکان اعدام شدند ٧ 
ــرگــزاری   ــب طــبــق گــزارش خ

ــه    ھــرانــا  ــب ــن   ٣١  بــامــداد روز ش
ــن مــاه ،در یــک اعــدام   فــروردی
گروھی و مخفیـانـه تـعـدادی از  
زندانیان زندان مرکزی بیرجند بـه  

یکـی از اعـدام  . دار آویخته شدند 

شدگان روز شنبـه عـلـی آرنـگ  
 سـال در  ٣  ساله که بیش از  ٣١ 

ــام دارد  ــدان بســر مــی بــرد ن . زن
ھنوز از آمار دقیق اعدام شـدگـان  
ــه خــبــری در دســت   ــب روز شــن

 .نیست 
سفارت افغانستان در تھران با  
انتشار یک نامه خبری از اعدام  

در ارتباط  "  شھروند افغانستان  ١٢ 
در  "  با جرایم قاچاق مواد مـخـدر 

 ایران خبر داده است 
ـتـل و یـک   دو متـھـم بـه ق
متھـم بـه قـاچـاق مـواد مـخـدر  

 ژوئیـه در  ٨ سحرگاه روز دوشنبه  
دیـزل  ( زندان مرکزی کـرمـانشـاه  

 اعدام شدند ) آباد 
سحرگاه دوشنبه سـه زنـدانـی  
متھم به قاچاق مـواد مـخـدر در  
 زندان مرکزی اردبیل اعدام شدند 

دادستان قزویـن مـدعـی شـد  
ــدان   ــه در زن ــب ســحــرگــاه دوشــن

 مـتـھـم مـواد  ٣ چوبیندر قـزویـن  
ـتـل اعـدام  ٢ مخدر و    متھم بـه ق

 .شدند 
ـتـه   طبق خبری که بـه کـمـی

 زندانـی در  ٢٦ علیه اعدام رسیده  
رجـایــی شــھــر در خــطــر اجــرای  
ــد  ــن . فـوری احــکـام اعــدام ھســت

 نفر به دسـت مـا  ٢٦ اسامی این  
رسیده است که در یک گـزارش  

 .آنرا اعالم کردیم 
 !دوستان گرامی 

طبق ھمین آمار کـه کـامـل  
 نفر در ھـمـیـن  ١٠٠ نیست حدود  

ـران اعـدام   ـر در ای بیست روز اخـی
 .شده اند 

ــه   ــن ــار حــاکــی از زمــی ــب اخ
سـازی رژیــم بــرای اعــدامـھــای  
ـیـل مـا   بیشتر است و بـھـمـیـن دل

 !باید کاری کنیم 
 !پیشنھادات ما اینھا است 

در ایران خـانـواده ھـایـی کـه  
عزیزان آنھا در زندان ھستند و در  

 بایـد بـا    خطر اجرای حکم اعدام  
ـرای   ھمدیگر تماس گـرفـتـه و ب
حرکات دسته جمعی در مـقـابـل  

ــھــا  ــدان ــس    در زن ــل مــجــل ــاب  مــق
ـری   حکومت اسالمی و بیت رھـب

نباید منتظـر  .  باھم مشورت کنند 
بود و خبر اعدامھا را شنید بـایـد  
ـر خـانـواده ھـایـی کـه   ـف ھزاران ن
نگران جان و امنیت فرزندان خـود  
ھستند دست به دست ھـم داده و  

 .کاری بکنند 
از وبالگ نـویسـان و دسـت  
ـتـی و   ـرن ـت ـن اندرکاران سایتھای ای
ـم بـا   ـی نسل جوان دعـوت مـیـکـن
دامن زدن به یک موج اعتـراض  
ــای   ــه ھ ــان ــن رس ــه ای ــم در ھ
اجـتـمــاعـی اخــبـار اعــدامـھـا را  
وسیعا منتشر کـرده و بـه یـک  
ـیـه اعـدام در مـدیـای   جنبش عل

 .اجتماعی دست بزنند 
ــــون   ـی از احــــزاب اپــــوزیســـ
ــه   ــم ــوری اســالمــی و ھ ــھ ــم ج
نھادھای علیه اعدام وشخـصـیـت  
ھـای سـیـاسـی ضـد جـمـھـوری  
اسالمی دعوت میکنیـم کـه در  
یک اقدام دسته جمعی اوال ایـن  
ــا را   ــھ ــه اعــدام ــان مــوج وحشــی
متحدانه محکوم کـرده و دسـتـه  
ــک حــرکـــت   ــه ی ــی ب ــمـــع ج
ـیـا و   اعتراضی در ھمه جـای دن

ما پیشنـھـاد  . در ایران دست بزنند 
یک ھفته جھانی علیه اعدامھـا  

ـبـه     ١٣ در ایران را در فاصله شـن
ـبـه   ـیـه را  ٢٠ ژوئیه تـا شـن  ژوئ

 .داریم 
ـم در یـک اقـدام   ـی باید بتـوان
ـبـه در ھـر   مشترک و ھمـه جـان
جـایـی کـه امـکــانـش را داریــم  

 در مـقـابـل    تحصن سـازمـان داده 
پارلمانھا درکشـورھـای اروپـایـی  

ــا و     ــه اروپ ــحــادی ــل ات ــاب در مــق
درمــراکــز شــھــرھــا مــوجــی از  
ـران بـه   اعتراض به اعدامھا در ای

جمھـوری اسـالمـی  .  راه بیاندازیم 
ایران باید ببیند مـا نـظـاره گـران  

ـم  ـی ـیـسـت و  .  خاموش این فجایـع ن
ـیـان   فعاالنه به این قتل عام زنـدان

 .و جوانان در ایران معترضیم 
بکوشیم با بیشترین ابتکـارات  
و در اقدامی عاجل و ھمه جانبـه  
ـریـزی وحشـیـانـه   جلوی ایـن خـون

ـم  ـری از  .  حکومت اسالمی را بگـی
پیشنھادات و نظـرات ھـمـه شـمـا  

 .استقبال میکنیم 
ـیـن    –مینا احدی   ـتـه ب ـی کم

 المللی علیه اعدام 
 ٢٠١٣  ژوئیه  ٩ 
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 اعتراضات كارگری 

 
شعله ھای خشم کارگران باز ھم زبانه 

 میکشد
 

ـلـف کـارگـری در روزھـای   ھزاران کارگر مراکـز مـخـت
گذشته دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند و خـواھـان  
ـات خـود   ـب پرداخت دستمزدھا، افزایش دستمزد و سـایـر مـطـال

 : به چند مورد از این اعتراضات توجه کنید . شدند 
 

 کارگر کارخانه نورد لوله صفا ١٢٠٠اعتصاب
 در اراک 

ـیـرمـاه  ١١ کارگران کارخانه نورد لوله صفا صبـح روز    ت
بطور یکپارچه تولید را خواباندنـد و خـواھـان پـرداخـت دومـاه  

ـال ایـن  .  حقوق و طلب خود بابت اضـافـه کـاری شـدنـد  ـب بـدن
ـبـه   وضعیت مدیریت کارخـانـه اعـالم کـرد صـبـح چـھـارشـن
دستمزد اردیبھشت ماه کارگران به حسابشان واریز خواھد شـد  
. اما این وعده نیز با خشم و اعتراض کـارگـران مـواجـه شـد 

طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگـران ایـران، کـارگـران در ایـن  
ـیـھـای سـرسـام آور، عـدم پـرداخـت   اعتراض با اشاره به گـران
دستمزد خود را یک جنایت نامیدند و بر ادامه اعـتـصـاب و  

ـاچـار دسـتـمـزد  . اعتراض تاکید کردند  ـن مدیریت کـارخـانـه ب
اردیبھشت ماه کارگران را به حساب آنان واریز کرد و متعـھـد  
شد از این پس دھم ھر مـاه دسـتـمـزد کـارگـران را پـرداخـت  

کارگران اعتصابی به اعتصاب پایان دادنـد امـا  .  خواھد کرد 
ـاشـد،   ـب ـنـد ن ـب اعالم کردند چنانچه کارفرما به تعھد خود پای

ـنـد زد  کـارفـرمـای ایـن  .  بالفاصله دست به اعتصـاب خـواھ
کارخانه که مالک کارخانه نورد پروفیل ساوه  نیز میباشـد،  

 کارگر این کارخانه را نیز از اول سال پـرداخـت  ١٢٠٠ دستمزد  
ـز تـمـدیـد نشـده   ـی نکرده و دفترچه ھای درمانی کـارگـران ن

 . است 
 

 کارگر مجتمع فوالد ٤٠٠٠اعتصاب 
 خوزستان 

ـال اعـتـصـاب کـارگـران قـراردادی مـجـتـمـع فـوالد   بدنب
ـز  ٤ خوزستان در روز   ـی  تیرماه، کارگران رسمی این کارخانـه ن

 کـارگـر در اقـدامـی  ٤٠٠٠  تیرماه به آنان پیوستند و  ٥ روز  
ـانـدنـد  ـان را خـواب بـه  .  متحدانه تولید در مجتمع فوالد خوزست

ـا   گزارش اتحادیه آزاد کارگـران ایـران، از اول سـال جـاری ت
 درصد افزایش حداقل مزد کارگران قـراردادی ایـن  ٢٥ کنون  

ـال ایـن اعـتـصـاب مـتـحـدانـه  .  کارخانه اعمال نشده است  بدنب
مسئولین کارخانه طی مذاکراتی با کارگران اعتـصـابـی بـه  

 درصد افزایش حداقل مزد را کـه از  ٢٥ آنان وعده دادند که  
ـیـر مـاه   اول سالجاری به آنان پرداخت نشده، روز شنبه ھشتم ت

کارگران با اولتیـمـاتـوم  . به حساب کارگران واریز خواھند کرد 
ـیـرمـاه بـر سـر   آغاز اعتصابی دیگـر از صـبـح روز شـشـم ت

روز شنبه ھشتم تیر ماه کارفرمـای  .  کارھای خود بازگشتند 
این کارخانه به وعده خود عمل نکرد و از آنجا که بار دیـگـر  
ـیـن   زمزمه اعتصاب در میان کارگران آغاز شده بـود مسـئـول
ـیـگـیـری   کارخانه با حضور در جمعھای آنان ضمن تاکید بر پ

ـنـد  ٢٥ پرداخت    درصد افزایش حداقل مزد، از کارگران خواسـت
ـبـه خـود شـونـد امـا   ـیـگـیـر مـطـال با انتخاب نماینده ھایی پ
کارگران با غیر قابل مذاکره خواندن خواست خود، از انتخـاب  
نماینده خودداری کردند و اعـالم کـردنـد در صـورت ادامـه  
ـار دیـگـر اعـتـصـاب را از سـر   خلف وعده ھای کارفـرمـا ب

 . خواھند گرفت 
 

کارگران کیان تایر باز ھم دست به اعتراض 
 زدند

ـیـک  (  بدنبال زمزمه واگذاری کارخانه کیان تایـر   السـت
ـلـه  ١١ به کارفرمای سابق آن، روز  ) البرز   تیرماه بار دیگر شع

ـانـه کشـیـد و کـارگـران ایـن   ھای آتش از این کـارخـانـه زب
ـیـک بـرای  .  کارخانه دست از کار کشیدنـد  آتـش زدن السـت

ـان کـارگـران   ـاده در مـی ـت جلب توجه مردم، یک سنت جا اف
ـایـر اسـت  ـال ایـن اقـدام اعـتـراضـی از سـوی  .  کیان ت ـب بـدن

ـان در مـحـل حـاضـر   کارگران، مسئولین شورای تامین اسـت
شدند و بدنبال مذاکراتی کـه صـورت گـرفـت کـارگـران بـه  
تجمع خود پایان دادند و اعالم کردند تحـت ھـیـچ شـرایـطـی  
ـانـچـه   کارفرمای سابق را به کارخانه راه نخواھند داد و چـن
ـنـکـار   وزارت صنایع بدون توجه به خواست کارگران اقدام به ای

 . کند دست به اعتراضات گسترده تر خواھند زد 
 

 کارگاه فرودگاه ٣ کارگر ٣٠٠تجمع 
 خمینی تھران   

ـیـمـانـکـاری  ٣٠٠  تیرماه  ٩ روز    کـارگـرشـرکـت ھـای پ
 مـاه حـقـوق  ٦ فرودگاه خمینی دراعتراض به عـدم پـرداخـت  

 . ومزایای خود دست به تجمع زدند 
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کرمانیت 
 کرمان 

ـیـت  ٨ روز شنبه    تیر کارگران بیکار شده کارخانه کـرمـان
ـامـیـن   ـابـل سـازمـان ت در تداوم اعتراضات پیشین خود، در مق
اجتماعی استان کرمان تجمع کرده و خواھـان رسـیـدگـی بـه  

ـیـت در  . وضعیت کاری خود شدند  کارگران بیکار شده کرمـان
. ماھھای قبل نیز دست به اعتراضات مشـابـھـی زده بـودنـد 

.  نفر کارگران این کارخانـه اخـراج شـده انـد ١٧٠  نفر از  ١٠٨ 
 . بیمه بیکاری آنھا نیز قطع شده است 

 
 عضو تعاونی مسکن مھر در ٥٠٠تجمع 

 مقابل استانداری کرمان
 نفـر از اعضـای یـکـی از تـعـاونـی ھـای  ٥٠٠  حدود  

مسکن مھر در اعتراض به نحوه ساخت و ساز و عدم تحویـل  
خانه ھای خود، در مقابل استانداری کرمان دست به تـجـمـع  

 . اعتراضی زدند 
 

  کارگر كارگران صدرا ١٥٠٠اعتراض 
ـائـی صـدرا در بـوشـھـر در   کارگران شرکت صنعتی دری
ـا دسـت بـه   اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حـقـوق و مـزای

 . اعتراض زدند 
 

 اعتراض کارگران اخراجی سد ژاوه 
 نفر از کـارگـران سـد ژاوه، کـارفـرمـا  ١١٠ بدنبال اخراج  

 ماه حقوق معوقه ھمراه با سنوات کـارگـران  ٣ اعالم کرد که  
طـبـق  .  را در طی سه ماه آینده به آنھا پرداخت خـواھـد نـمـود 

گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری، کارگران تھدید کردند که اگر حقوق معوقـه  
ـابـل   و سنوات آنان در طی چند روز آینده پرداخت نشود در مق

 . اداره کار سنندج دست به اعتراض خواھند زد 
  

 اعتراضات کارگران سد بزرگ کنارک 
ـان  ١١٠ کارگران این سد که در   ـلـومـتـری شـھـرسـت  کـی

کنارک واقع شده است، میگویند در گرمای طاقت فـرسـا،  
ـنـد    ساعات طوالنی و در شرایط بسیار سخـتـی کـار مـیـکـن
ـز   ـی اما از کمترین حقوق برخوردار ھستند و ھمین چندرغـاز ن

 .  ماه است به آنھا پرداخت نشده است ٨ 
عدم پرداخت دستمزدھای ناچیز کارگران در حالـی اسـت  

ـاس   ـیـمـت بـرخـی اجـن   ٦٠ که تنھا در یک ھفته گذشته ق
ـتـه اسـت ١٠٠ درصد تا   ـاف ـزایـش ی ـات و  .   درصد اف اعـتـصـاب

اعـتـراضـات روزھـای گـذشـتـه گـوشـه ای از اعـتـراضـات  
 . وسیعتری است که در نقاط مختلف کشور جریان دارد 

 
ـانـه از ایـن   حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع
ـیـدی و کـارگـران مـراکـز   ـایـع کـل اعتصابات، کارگران صـن
ـات   مختلف در سراسر کشور را فرامیخوانـد کـه از اعـتـصـاب
ـات وسـیـع و   ھمدیگر حمایت کنند و خود را بـرای اعـتـصـاب

 . متحد و سراسری آماده کنند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٣  ژوئیه  ٣ ،  ١٣٩١  تیرماه  ١٢ 
 

 تجمع خانواده کارگران
ـان اخـراج شـده   خـانـواده :  تیـر ١١  ی شـرکـت    ھـای کـارکـن

ـابـل درب  "  قطعات توربین شھریار "  ـق به ھمراه فرزندانشان در م
ـیـرو   این شرکت که یکی از واحدھای استراتـژیـک وزارت ن

باشد، تحصن نموده و خواستار بازگشت به کـار ھـمـسـران    می 
ـیـگـیـر  .  خود شدند  این کارگران از طریـق مـراجـع قضـایـی پ

ـیـن    شرایط سخت و زیان  آور  کاری خود شده بودند که بـه ھـم
ی کاری را با این افـراد    دلیل مدیر عامل وقت شرکت رابطه 
ـان  .  قطع و اقدام به اخراج ایشان نموده بود  شرایط سـخـت و زی

ـیـد شـده،    آور این شرکت که از سـوی اداره  ـای ـز ت ـی ی کـار ن
ھای شنوایی و ریوی شدیـدی بـرای کـارگـران    موجب آسیب 

الزم به ذکر است که دیگر کارکنان در حـمـایـت  .  شده است 
انـد    از افراد اخراج شده، مدت نه روز است که اعتصاب نـمـوده 

ـیـرو و   ـز وزارت ن ـی و با وجود حضور نمایندگان استانداری و ن
ـاکـیـد    اطالعات استان ھمچنان در اعتصاب بسر می  برند و ت

اند که تا حصول از اطمینان بازگشت به کـار ھـمـکـاران    کرده 
این چندمین اعتصـاب  .   خود، شروع به فعالیت نخواھند کرد 

ـاسـت   ـار در دوران ری کارمندان شرکت قطعات توربیـن شـھـری
جمھوری محمود احمدی نژاد است که در این واحد مھـم بـه  

ـتـه مـی  ـیـش   انجام رسیده اسـت و گـف ـیـل آن    شـود ب تـریـن دل
ـیـن شـرکـت  ھـای تـخـصـصـی    ناشناخته ماندن این واحد در ب

 ) منبع ھرانا .(وزارت نیرو است 
  

اعتراض کارکنان سازمان تحقیقات 
 کشاورزی به تبعیض

ھای سازمان تحقیقـات،    کارکنان یكی از معاونت :  تیر ١١ 
ـز   ـبـعـیـض آمـی آموزش و ترویج کشاورزی نسبـت بـه رویـه  ت

ایـن  :  یکی از این کارکنان . اند   جاری در این سازمان معترض 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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سازمان از واحدھای زیر مجموعه وزارت کشـاورزی اسـت و  
ـان اعضـای     سال است که رویه ٣ بیش از   ای تبعیض آمیز می

ھیئت علمی و سایر کارمندان سازمان تحقیقـات، آمـوزش و  
وی  .  ترویج کشاورزی به وجود آمده که غیر قابل قبول است 

ھای رفاھی کارمندان سازمان به مـدت    به شارژ نشدن کارت 
ـان اشـاره  ٢   سال و تاخیر سه ماھه در پرداخت حق مسـکـن آن

 ھـزار  ١٤ این در حالی است که از مجموع  :  كرد و ادامه داد 
ـفـر  ٢٥٠٠  نیروی شاغل در این سازمان تنھا تعـداد  ٥٠٠ و    ن

ـقـی بـه عـنـوان کـارمـنـد در   عضو ھیئت علمی بوده و مـاب
ـاد از  .  استخدام سازمان ھستند  ـق ـت ـا ان این کارمند در ادامـه ب

تبعیض میان کارمندان سازمان تحقیقات، آمـوزش و تـرویـج  
ـاداش  :  کشاورزی و کارمندان وزات جھاد کشـاورزی افـزود  پ

 ھزار تومانی که وزارت جھاد کشاورزی در ھفته  جھـاد  ٢٠٠ 
کشاورزی به کارمندانش پرداخت کرد به کارمندان سـازمـان  

 . تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعلق نگرفت 
  

کارگاه فرودگاه خمینی ٣کارگر٣٠٠تجمع 
ماه ٦تھران دراعتراض به عدم پرداخت

 حقوق ومزایایشان
ـیـمـانـکـاری فـرودگـاه  ٣٠٠ : تیر ٩  کارگرشـرکـت ھـای پ

ـایشـان  ٦ خمینی دراعتراض به عدم پرداخت   ماه حـقـوق ومـزای
ـتـر مـجـری طـرح کـه وابسـتـه بـه وزارت راه و   جلـوی دف
ـنـی   ـی ـنـدی شـمـالـی فـرودگـاه امـام خـم شھرسازی در کمرب
است،تجمع کردند این افراد که در تحصنی خودجوش در پـی  
ـنـی درخـواسـت   ـی معوقات مالی پیمانکار فرودگـاه امـام خـم
پرداخت مطالباتشان را داشتند، اجرای پروژه باند جنـوبـی ایـن  
فرودگاه، ترمینال زیارتی و بخش توسعه حمل بار را در ایـن  

یکی از کـارگـران حـاضـر  .  المللی بر عھده دارند  فرودگاه بین 
: گـویـد   در اعتراض امروز فرودگاه امام خمینی تـھـران  مـی 

تحصن امروز مـربـوط بـه کـارگـران سـه کـارگـاه فـرودگـاه  
پیمانکار اصلی در راستای اجـرای ایـن  .   خمینی تھران است 

ـا   ـز ب ـی پروژه مسئولیت مستقیم دارد و تعدادی پیمانکار خرد ن
در مـجـمـوع،  .  این شرکت در حال تعامل و ھمکاری ھستنـد 

ـانـکـاران آن  ٣٠٠ حدود   ـیـم  نفر از پرسنل در ایـن شـرکـت و پ
مشغول به کار ھستند که به علت پرداخت نشدن مطالبات و  

ھای گذشـتـه دچـار مشـکـالت    حقوق و مزایای خود در ماه 
ـانـکـار  .  اند   ای شده   عدیده  ـیـم حدود شش ماه مطالبات پرسنل پ

ـیـشـتـر از ایـن مـدت، در   طرف قـرارداد اصـلـی و حـتـی ب
ھای پیمانکاری خرد باقیمانده است و کارگـران ھـیـچ    شرکت 

یـکـی از  .  انـد   دریافتی قابل توجھی در ایـن مـدت نـداشـتـه 
پرسنلـی کـه  :  گوید   سرکارگران حاضر در این تحصن نیز می 

ـامـیـن مـخـارج    حقوق  بگیر این شرکت ھستند، حتـی بـرای ت
اند؛ سئوالـی    روزانه خود نیز مشکل دارند و در تامین آن مانده 

شود، این است که اگـر یـک مـاه بـه    که اینجا مطرح می 
کارمندان دولت حقوق ندھند، آنھا چکار خواھند کرد و چـرا  
با وجود گذشت شش ماه یا بیشتر به مشکالت این کارگـران  

شود؟ یک کارگـر شـاغـل در شـرکـت جـزء    رسیدگی نمی 
ـفـر  ٣٠٠ :  گویـد   پیمانکاری فرودگاه امام خمینی تھران می   ن

ـانـکـاران زیـرمـجـمـوعـه آن   کارگر در مجموعه شرکت و پیم
مشغول به فعالیت ھستند و این افراد بیش از شش ماه اسـت  

ـافـت نـکـرده  اوضـاع در  .   انـد   که حقوق و مزایای خود را دری
خصوص پیمانکاران جزء، بدتر ھم ھست و در شماری از ایـن  

ـافـت    شرکت  ھا کارگران خیلی بیشتر از شش مـاه حـقـوق دری
ـیـمـانـکـاری کــه  .  انـد   نـکـرده  یـکـی از مسـئـوالن شـرکـت پ

انـد،    کارگرانش در فرودگاه امام خمینی تھران تـحـصـن کـرده 
ـتـه  :  گوید  نیز می  از چندین روز پیش، کارگران تصمیـم گـرف

بودند تا برای دریافت مطالبات خود و ادامه کار، تحـصـن و  
تجمع کنند و از امروز جلوی دفتر مجری طرح که وابسـتـه  
به وزارت راه و شھرسازی در کمربندی شمالی فرودگاه امـام  

ـنـی اسـت، ایـن تـحـصـن آغـاز شـده اسـت  ایـن مـدیـر  .  خمی
ـا ھـم   درخواست :  گوید   می  اکـنـون    ھایی ارائه شده است و گـوی

نمایندگان کارگران با مسئوالن در حال رایزنی و رسـیـدن بـه  
 .نقاط توافقی ھستند که باید نتیجه نھایی اعالم شود 

 
تجمع اعتراضی کارگران بیکار شده ی 
کارخانه کرمانیت مقابل سازمان تامین 

 اجتماعی استان کرمان
ـیـت در  :  تیر ٨  کارگران بیکار شده ی کـارخـانـه کـرمـان

ـامـیـن   ـابـل سـازمـان ت ـق تداوم اعتراضات پیشین خـود؛ در م
اجتماعی استان کرمان تجمع نمودند و خواستار رسیدگی بـه  

کارگران بیکار شده ی کرمانیـت  .  وضعیت کاری خود شدند 
ـابـل   ـق پیش از این ھم در اردیبھشت و خرداد سال جاری در م
استانداری و اداره کار تجمع نموده و صدای اعتراض خـود را  
ـقـط وعـده   ـاسـخ ف به گوش مسئولین رسانده بودند کـه در پ

ـتـی    ،کارخانه کرمانیت تولید کننده ورق .  شنیدند  ـی ھـای ایـران
ـنـدگـی  ١٠/٦/٩١ در استان کرمان در تاریخ   ـیـل آالی   بـه دل

محیط زیست تعطیل شد ولی ھنوز تکلیف کارگران و تغییـر  
ـلـوم نشـده اسـت  ـفـر کـارگـر  ١٧٠ از  .  ساختار کارخانه مـع  ن

 نفر را بیرون کرده انـد و  ١٠٨ مشغول به کار در این کارخانه  
ـنـی   ـتـظـامـی و ف مابقی در بخش ھـای مـالـی، اداری؛ ان
ـنـد  .  کارخانه حضور دارند و کماکان حقوق دریافت مـی کـن

ـار؛ مـجـددا کـارگـران را بـه   قرار بود کارخانه با تغییر ساخت
کار دعوت کند و از تاریخ تعطیلی کارخانه مـا را مشـمـول  
ـیـر   ـی بیمه بیکاری نمودند ولی چون کارفرما در راستـای تـغ
ـیـکـاری   ساختار کارخانه ھیچ اقدامی نکرده بود؛ لذا بیمـه ب

 شـورای عـالـی کـار در  ٨/٣/٩٢ در تاریخ  . ما نیز قطع شد 
ـیـکـاری بـه   ـیـمـه ب ـقـی تـعـھـد ب تھران مصوب نمود که مـاب
ـنـوز ایـن مصـوبـه   کارگران کرمانیت پـرداخـت شـود ولـی ھ

 .اجرایی نشده است 
 

تجمع اعضای تعاونی مسکن مھر مقابل 
 استانداری کرمان

 نفر از اعضای یکی از تعاونی ھـای  ٥٠٠ حدود  :  تیر ٩ 
مسکن مھر برای اعتراض به نحـوه سـاخـت و سـاز و عـدم  
ـانـداری   تحویل خانه ھای خود در موعد مقرر، در مقابل اسـت
ـیـت   ـانـدار بـه ایـن وضـع تجمع کرده و خواھان رسیدگی اسـت

  ١٨  با پـرداخـت  ٨٥ اعضای تعاونی یاد شده در سال  .   شدند 
ـیـون تـومـان وام از  ٢٥ میلیون تومان پول نقد و دریافت   ـل ـی  م

ـام   ـبـت ن تعاونی مسکن، برای آپارتمان ھای مسکـن مـھـر ث
 واحـد بـه  ١٢٠ کردند، اما به گفته معترضان، تاکنون تنھـا  

ـیـمـه کـاره رھـا  ٣٨٠ اعضا واگذار شده و    واحد باقی مانده ن
ـات مـدیـره قـدیـم و  .  شده است  معترضان خواھان انـحـالل ھـی

انتخاب ھیات مدیره جدید برای تعاونی مسکن خود و تـداوم  
 .کار ساخت و ساز و تحویل منازل ھستند 

 
 كارگران

 
ھای ضدکارگری علیه  ی سیاست ادامه

 کارگران شرکت بانتا آبیدر سنندج
ـاسـت  ـا اعـمـال سـی ـیـدر ب ھـا و    کارفرمایان شرکت بانتا آب

ـانـونـی بـرکـارگـران ایـن   فشارھای ضد کـارگـری وغـیـر ق

مجموعه شرایط سخت کاری و روانی بـرای کـارگـران ایـن  
ـان و  .  انـد   شرکت فراھـم کـرده  مـدتـی اسـت کـه کـارفـرمـای

سرکارگران ھمراه داشتن و استفاده از تلفن ھـمـراه را در درون  
انـد کـه ھـر    ی شرکت بـرای کـارگـران مـنـع کـرده   محوطه 

ـفـور اخـراج   کارگری که از این دستور سرپیچی کند فـی ال
ـیـت کـارگـران  . شود   می  در پی درج گزارش در رابطه با وضع

ـتـشـار آن در    این شرکت در سایت کمیته  ـنـگـی و ان ی ھماھ
میان کارگران، کارفرمایان شرکت اقـدام بـه مـذاکـره بـرسـر  

ـا کـارگـران کـردنـد و شـرایـط    مسئله  ی بیـمـه و قـرارداد، ب
ـان   ـی ـاد قـرارداد بـه شـرح زیـر ب ـق غیرانسانی خود را برای انع

 :کردند 
 ساله با کارگـران بـه  ١  ماھه الی  ١ انعقاد قراردادھای   " 

 ھزارتومان از دسـتـمـزدشـان بـرای  ٣٠٠ شرط قبول کسر مبلغ  
این شرایط غیر انسانی خشم واعتراض کارگران را بـه  "   بیمه 

ھمراه داشت که با عدم پذیرش این شرایط از طرف کارگـران،  
ـتـه    ی مذاکره   ادامه  ـف ی کارفرمایان با کارگران شرکت بـه ھ

ی ھماھنگی برای کمـک بـه      کمیته .   ی آینده موکول شد 
 ١٣٩٢  تیر  ١٤ -ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
خطاب به رئیس جمھور جدید ، :نامه

 دادستان تھران و رئیس زندان رجایی شھر
ـان  : از  شاھرخ زمانی به   رئیس جمـھـور جـدیـد ، دادسـت

ـیـه  : موضوع .   تھران و رئیس زندان رجایی شھر  نقض حقوق اول
 زندانیان و قتل ھای زنجیره ای 

یک مرگی دیگر،جنایتـی دیـگـر،بـه کـدامـیـن  :  تیر ١٠ 
گناه کشته میشوند،این بار نیز کارگر زنـدانـی کـه جـرمـش  
دفاع از طبقه کـارگـر بـوده در زنـدان کشـتـه شـد، مـرگ  

ـلـو را چـگـونـه   افشین اسـان
ـنـد کـرد؟ چـه   توجیه خـواھ
کســی پــاســخ گــو خــواھــد  
ــاه   ــوه قضــایــیــه، دادگ ــود؟ق ب
ـا اداره   ـیـس زنـدان ی تھـران،ری
ــس   اطــالعــات؟ آقــای رئــی
جمھور شـمـا در ایـن رابـطـه  
ــد کــرد؟   ــی ــار خــواھ چــه ک
گویی قتل ھای زنجیره ای  
ـامـــی   ـا تـــمــ ـــدان ھــ در زن

ـافـی،   ...  ندارد،   ولی الله فیض، اکبر    محمدی،  میر صی
ـار   امیر حشمت، عبـدالـرضـا رجـبـی ،مـنـصـور رادپـور ، سـت

ـازی   ـب ـادی، شـھ ـیـرآب و امـروز  ...  بھشتی،علیرضا کرمی خ
ـایـت   ـن افشین اسانلو، این لیست تنھا بـخـش کـوچـکـی از ج
ـا   ـاشـد، ت ـب ھای ماشین سرکوب در زندان رجـایـی شـھـر مـی
غارتگران طبقه حاکم بتوانند ثروت ھای عمومی را ھـرچـه  
بیشتر و بدون مانع تصاحب کنند، دادگاه ھای تحت فـرمـان  
قوه قضاییه در حالی با تبعیت از حکم قضایی دو نوجـوان را  

 تـومـان کـه بـخـاطـر درمـان مـادر  ١٥٠٠٠٠ به جرم سرقت  
بیمارشان دزدیده بودند، با اتھام محاربه اعدام مـی کـنـد، در  
حالی که برادر رئیس ھمان قوه قضاییه بزرگترین زمین خـوار  
ایران است و با تکیه بر قدرت دو برادر خود در سـمـت ھـای  
ـات بـی   ـف باالی حکومتی بدون دغدغه و ترس از قانون، تخل
حد و مرز خود را ادامه می دھد، ھمچنین تـحـت تسـلـط و  
ـیـه ای رقـم ھـای اخـتـالس و   حوزه کاری چنین قوه قضای

ـیـشـتـر  ٣ دزدی   ـنـد آن ھـر روز ب  ھزار میلیارد تومانی و مان
ـامـات   اتفاق می افتند، به گفته رییس سازمان بازرسـی، مـق

ـاال کشـیـده انـد، اخـتـالس در پـرونـده  ٤٥٠  ـیـون یـورو ب  میل
پتروشیمی سر به آسمان می زند ، تحت حمایـت ھـای غـیـر  
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مستقیم چنین قوه قضاییه ی، رحـیـمـی مـعـاون اول، دارای  
 میلیاردی از بیمه ایران آزادانه می گردد، قـاضـی  ٧٠ پرونده  

مرتضوی و حداد و مقیسه و مـتـجـاوزیـن مسـئـول، صـدھـا  
جنایت مانند آمر و ناظر جنایات کھریزک تحت فرمـان قـوه  
ـقـط   ـان و عـمـوم مـردم ف قضاییه با اھانت به شعور  شـاکـی

تومان جریمـه مـی شـود، عـدالـت را در دسـتـگـاه  ٢٠٠٠٠٠ 
ـابـل جـرایـمـی   ـق قضایی نگاه کنید، قاضی مـرتضـوی در م
مانند دستور شکنجه ، نظارت بر شکنجه ، تجاوز به دخـتـران  

تـومـان  ٢٠٠٠٠٠ و پسران ، قتلھای عمد در کـھـریـزک بـه  
ـتـی   جریمه محکوم می گردد و در کنار اجرای چنیـن عـدال
ــه خــاطــر ســرقــت   ــه دو نـو جــوان را ب ــوه قضــایــی ــن ق ھـمــی

ـا  !!!  تومان با حکم محاربه اعدام می کند ١٥٠٠٠٠  راستـی ب
چنین قوه قضاییه و قضات چگونه باید بر خورد کرد؟ آقای  

 رئیس جمھور شما در این رابطه چه کار خواھید کرد؟ 
ـیـن اسـت    این تنھا گوشه ای از دزدی و جنایت مسئـول

روزنامه ھای تحت سانسور شدید می توانند از آن  "  که علنا 
سخن بگویند، و ما زندانیان سیاسی نیز زیر سلطه چنین قـوه  
قضاییه دستگیر، شکنجه، محاکمه ، زنـدانـی و نـگـھـداری  
می شویم ، حال خود بخوان سر نوشت شور بختی ملت ایـران  
را، چپاول طبقه حاکم، تحت حاکمیت دسـتـگـاه ھـای فـوق  

ـنـدتـریـن  ٧٠ تکمیل شده، به    میلیون مـردم، یـکـی از ثـروتـم
ـاد،   ـی کشورھای جھان، بیکاری، فقر و فالکت ،فحشا و اعـت

تحمیـل مـیـشـود و ھـر اعـتـراض عـدالـت  ...  جرم و جنایت  
خواھانه و ھر تشکل مبارز مردمی در نطفه خفـه مـیـشـونـد،  

ـیـون ایـرانـی و مـلـک  ٧٠ سخن کوتاه کشور به جھنم   ـل ـی  م
ـبـدیـل شـده اسـت   آقـای  .  خصوصی چند دزد و غارتـگـر ت

ـا   رئیس جمھور ، جناب دادستان و رئیس زندان رجایی شـھـر ب
توجه به سیاست سرکوب ، خـودسـری و تـجـاوز بـه حـقـوق  
قانونی ، ھتک حـرمـت و دسـتـگـیـریـھـای بـدون حـکـم و  
ـاپـوش دوزی ، حـکـمـھـای   خودسرانه ، پـرونـده سـازی و پ
سنگین به سفارش اداره اطالعات ،وجود انواع شکنجـه ھـای  
روحی و جسمی موجود حاصل چنین روند و حاکمیتی است  
که شما نیز بخش مھمی از این مجموعه ھستید،کـارکـرد و  
روند آگاھانه ضد مردمی این حاکمیت ھـیـچ راھـی جـھـت  
ـا بـرایـن   ـن دفاع از حقوق خود برای ما باقی نگذاشته است، ب
جان خود را کف دست گرفته از حقوق طبقه کارگر ، عمـوم  
ـا   مردم ، زندانیان سیاسی و خود، این چنین دفاع می کنم، ت
ـان ،   باشد انسانھا قضاوت کنند، و از ھمه کـارگـران ، جـوان
عموم مردم، نھاد ھا ، سازمانھا ، وکـال داخـلـی و جـھـانـی  

ـیـس  .  می خواھم در این مبارزه ما را یاری کننـد   آقـای رئ
جمھور ، جناب دادستان و رئیس زندان رجـایـی شـھـر، تـوجـه  
ـان جـلـب مـی   شما را به نقض آشکار قوانیـن مصـوب خـودت

 :نمایم  
ـانـون اسـاسـی در ھـتـک  ٣٠ نقض آشکار اصـل    -١   ق

ـاس زنـدان و زدن   ـب ـاری ل ـان در پـوشـانـدن اجـب حرمت زندانی
ـابـل   ـق دستبند و پابند و لخت مادرزاد کردن زندانیان در در م

 و  ١٩ دوربین و سربازھا ھنگام ورود ، در حالیکه طبق ماده  
ـبـصـره ای، حـتـی زدن  ٣٥   آیین نامه سازمان زنـدانـھـا در ت

دستبند منوط به شرایطی است چه رسد به لباس اجبـاری و  
ـامـه  ٩٥  و  ٩٣ ـ نقـض آشـکـار مـاده  ٢ .  پابند زدن   ـیـن ن  آی

ـا  ـازه ، انـواع  "  سازمان زندانھا  صراحـت ـزیـجـات ت بـر دادن سـب
ـاھـار   لبنیات ؛ تخم مرغ و دادن میوه پس از ھر سه وعده و ن
ـای حـیـوانـی در   وشام ھر ھفته تاکید شده است شما با سـوی

ـاعـث  "  شب و روز که تماما  به ظرف زباله ریخته می شـود ب
. گرسنگی و ھزینه ھای سنگین برای زندانیان می شـویـد  

ـ قانون شکنی و سلیقه ای عمل کردن در مورد مفاد آییـن  ٣ 

نامه در مورد مرخصی زندانیان که فقط شامل نـورچشـمـی  
ـا   ھای خودتان و   کسانی که تن به رذالـت و ھـمـکـاری ب

ـأکـیـد  .  شما و حکومتیھا می دھند ، می شـود  ـیـرغـم ت عـل
قانون بر دادن مرخصی ھنگـام فـوت و عـروسـی بسـتـگـان،  
ـان بـرای   ـی ممانعت شما از این عمل و ندادن مرخصی به زندان
شرکت در مراسم ختم و عروسی نزدیکان نشانگر مـاھـیـت و  
ضد مردمی شما می باشد، با مـرخصـی نـدادن بـه افـرادی  
مثل محمدامیر خیزی ، عادل نعیمی و شاھرخ زمانی بـرای  
عروسی فرزندانشان و مصطفی نیلی و خـالـد حـردانـی بـرای  

ـقـض  ٤ .  مرگ پدر و مادرشان نمونه ھای  بارزی ھستند  ــ ن
ـان مصـوب   ـی ـیـمـه درمـانـی زنـدان آشکار آیین نامه اجرایـی ب

ـا داروی مـجـانـی  ٤٤٠١٤  به شماره  ٤/١٢/٦١   در درمـان ب
 که پزشک زندان غـیـر از مـوارد  ٥ و  ٢ و  ١ زندانیان در ماده  

جزیی ماننـد سـرمـاخـوردگـی تـمـامـی مـوارد را از طـریـق    
خانواده به  بیرون حواله می دھد و ھمچنین کسانی کـه بـه  
ـا مـداوا   بیرون اعزام می شوند با ھزینه خودشان باید عـمـل ی

در زندانـھـا صـورت  " ـ تفتیش دائمی عقاید که علنا ٥ . شوند  
ـاویـن  مـلـحـد ، جـاسـوس و  ... می گیرد، و زندانیان با عن

نامیده می شوند، و در مورد تشکلھای مدنی ، اجتماعی و  
 قانون اساسـی  ٢٣ نقض آشکار اصل  " اقلیتھای مذھبی عمال 

 آزادی  ٢٤ در آیین نامه تفتیش عقاید و ھمچنیـن در اصـل  
بیان که در این مورد شرح مذاکرات مجلـس خـبـرگـان مـی  
ـاب در بـدی  نـظـام   گوید این آزادی شـامـل نـوشـتـن کـت

ـبـود فضـای  ٦ .  جمھوری اسالمی ایران نیز می شود   ــ کـم
ـا ابـد در  ٥ زندگی برای محکومین که می باید از    سـال ت

ـا  ٢ زندان باشند که سلولھای انفرادی را محل زندگـی     ٣  ت
  ١٢  ساعته به جای  ٥/٢ نفر قرار داده اید ھمچنین ھواخوری  

ساعت در کنار اوضاع به شدت خراب بھداشتی و درمانـی و  
ـتـل   تغذیه ای که باعث مرگ ھفتگی در زنـدان بـوده و ق

ـقـض مـاده  ٧ . عمد به حساب می آید   ـامـه  ١٨٠ ـ ن ـیـن ن  آی
ـا  ـب ـقـری " سازمان زندانھا در حقوق متھمان برای مکاتبه کـه ت

ـاپـوش  ٨ .  ھمه زندانیان از آن محرومند   ــ پـرونـده سـازی و پ
ـا   ـیـه کسـانـی کـه ب دوزی سازمان یافته اداره اطالعات عـل
ـارزه کـرده و   خودسری و قانون شکنی مسئولین خـاطـی مـب
ـنـد خـالـد   ـنـد مـان اعمال سرکوبگرانه انان را افشـا مـی کـن
حردانی ، شاھرخ زمانی و تعداد زیادی از زندانیان دیگر کـه  
ـیـن   عالوه بر پرونده اصلی پرونده ساختگی و پاپوش جدید توھ

ـ عـدم اعـزام  ٩ .  به رھبری نیز بر علیه شان ساخته شده است  
ـیـد   ـای ـا ت ـیـمـاری کـه ب ـان ب به بیرون در عمل و درمان زندانی
ـابـودی   بھداری باید اعزام می شـدنـد کـه تـالـشـی بـرای ن
ـان   ـی ـیـمـاری زنـدان آنھاست ، با توجه به اینکه عامل اصلی ب
ـامـه   ـا بـرن وضعیت و شرایط زندان است که شما به عمـد و ب
چنین شرایطی را ایجـاد کـرده ایـد، عـقـده و سـادیسـم اداره  
اطالعات و مدیر زندان در این مسئلـه بـه قـدری اسـت کـه  
ـزشـکـی   علیرغم تقاضای بھداری زندان برای دادن گـوشـی پ

 جھت تشخیص بـه  ١٢ به دکتر مقدم ھموطن زندانی در سالن  
ـتـه   موقع بیماری به آنان اجازه نداند و جلوی این کار را گـرف
ـزی شـده   ـامـه ری اند، تا خللی در قتل و مرگ تدریجـی بـرن

نامق محمودی در سایـه  .  زندانیان در این قبرستان ایجاد نشود 
این ممانعت آگاھانه در حال از دسـت دادن یـک چشـمـش  
ـاس   می باشد و از اعزام میثاق یزدان نژاد و تـوکـلـی و عـب

ـ ندادن تلفـن کـه در  ١٠ .  بادفر برای اعزام ممانعت می شود 
ـاشـد و  ١٢ تمامی زندانھا به جز سالن    رجایی شھر دایر می ب

ـ نصب دھھا دسـتـگـاه  ١١ .  نبود مالقات حضوری و مرخصی 
ـات   ـب ـیـن یـک مـورد بـرای اث پارازیت انداز سرطان زا ، ھـم
ـان کـافـی   ـی ـار زنـدان برنامه ریزی و عمدی بودن قتل و کشت

 آیین نامه سـازمـان  ٩٨  ماده  ٣ ـ نقض آشکار تبصره  ١٢ . است 
ـاس   زندانھا در توزیع اجناس به قیمت تـعـاونـی و تـوزیـع اجـن
بنجل و بدون استاندارد به قیمتھای دلخواه و برای سـرکـیـسـه  

ـزی     ٣٣٠٠  گـرمـی  ١٠٠ کردن زندانیان، برای نمونـه  سـب
ـامـه  ١٠ تومان و یا با پول یک ماه روزنامه فقط    روز ،روزن

ـ توزع برنامه ریزی شده و  ١٣ .   به زندانی تحویل می دھند  
دائمی مواد مخدر و روانگردان توسط خود زنـدان، در جـھـت  
نابودی جسمی و روحی زندانیانی، که در سالنھـای عـادی،  

ـانـونـی  "  مخصوصا  ـزشـک ق ، ھر ھفته یک جسد تحویـل پ
ـان و  ١٤ .  می شود   ـی ـ ندادن مالقات حضوری به اکثر زنـدان

شرطی وسلیقه ای کردن آن و توھین و تحقیر خـانـواده ھـای  
ـلـم و   زندانیان با تفتیش کامل و شکـسـتـن وسـایـل حـتـی ق

نفر از محکومین نیروھای نظامی کـه  ١٥ تا ١٣ خودکارشان،   
 ماه در سلول انفرادی بوده انـد ایـن دوره در حـبـس  ٢٤  تا  ٦ 

ـانـونـی حسـاب نشـده   قطعی آنھا به صورد صد در صد غیـرق
 .است 

بالتکلیف بودن یک سری از ھموطنان اھـل سـنـت   -١٦ 
 سال و ھمچنین اعدام شدن به جرم اعتقادشان کـه  ٤ به مدت  

ـارت اسـت   طی چند ماه گذشته اعدام شدند اسامی آنھا عـب
بھرام احمدی ، ھوشیار محمدی ، محمدظاھر بھمـنـی ،  :  از  

اصغر رحیمی ، بھنام رحیمی و کیوان زندکریمـی و در حـال  
 نفر آنـھـا داده شـده و در مـعـرض  ٢٦ حاضر نیز حکم اعدام  

ـا ھـدف  .  اعدام ھستند   آقای دولت آبادی و آقای مردانی، آی
 انسان به مـرگ تـدریـجـی در  ٢٥٠ شما نابودی و قتل عام  

ـنـدگـان   ـای گورستان رجایی شھر می باشد؟ تا مردم را  از نـم
واقعی خود در رسیدن به اھداف خود محروم کنید؟  امـا مـا  
ـانـه و   ـابـل ایـن عـمـل آگـاھ ـق زندانیان عقیدتی سیاسی در م
برنامه ریزی شده از طرف حافظان بـھـره کشـی و غـارت و  
دزدی ساکت نمی نشینیم، خود می دانید تمامی انسانـھـای  
فعال برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه خواھنـد کـرد از  
ـان دسـت بـه   ـی جمله در چند روز گـذشـتـه تـعـدای از زنـدان
اعتصاب غذا زدند تا این خودسری و قانونشکنی و سرکـوب  
ـنـد و   شما و شکنجه ھای روحی و جسمی را محکـوم بـکـن
ـنـد،   صدای خود را به گوش مردم قھرمان ایران و جھان برسـان
ـنـد   بگذار ملت ایران و جھان و تمام مدافعین حقـوق بشـر بـدان
ـا   ـافـع ن ماشین سرکوب و جنایت ایران برای پاسداری از مـن
ـا   مشروع خود و چپاول ثروتھای ملی از مرحله دستگـیـری ت
ـیـد   زندان و اعدام بر سر مبارزان چه می آورد، یقیـن ھـم بـدان
ـاشـیـد  ـاسـخـگـو ب . دور نیست روزی که در قبال اعمال خود پ

آقای رئیس جمھور شما با موارد بیان شده در باال چگونه بـر  
رجایی شـھـر رونـوشـت    -خورد خواھید کرد؟ شاھرخ زمانی   

ـلـی در داخـل و خـارج   ـل به تمامی نھادھا و مجامع  بین الم
 کشور 
 

کارگران قطعات توربین :کارگر صنعت برق
 شھریار راتنھا نگذاریم

ـار در    اول تیرماه، کارگران شرکت قطعات توربیـن شـھـری
ـات خـود دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد  ـب . راستای تحقق مـطـال

کارگران این شرکت صنعتی که در جـاده ی مـالرد کـرج  
ـز اعـتـراضـات مـکـرر و   ـی واقع شده، در سالھـای گـذشـتـه ن
ـاق حـقـوق   ـای احـق متعددی نسبت به شرایط کار و در راسـت

کارگران این شرکت با توجـه بـه مـاھـیـت و  . خود داشته اند 
ـان   نوع کار خود که از حساسیت و ارزش ویـژه ای در جـری
تولید برق کشور برخوردار است خواھان افزایش دستـمـزد خـود  

ـا،  .  ھستند  ـن ـیـمـه ی سـی ـا ب تمدید قرارداد بیمه ی درمانی ب
ـان   پرداخت کارانه ھا، پاداشھای معوقه، عـدم اخـراج کـارکـن
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ـات   ـب ـبـود شـرایـط کـار از دیـگـر مـطـال قرارداد موقت و بـھ
  ١٣٩٠ از بـھـمـن مـاه  . ( کارگران این شرکت صنعتی اسـت 

ـان ایـن واحـد   مدیریت در راستای اخراج بـخـشـی از کـارکـن
تولیدی اعمال فشار نموده، و در برابر مقاومت کـارگـران، بـه  
ـان کـار   آنان اعالم نموده است که یا بایـد یـک روز در مـی
ـزاع   کنند و یا اخراج بخشی از ھمکاران خود را بپذیرند، ایـن ن
ـاکـنـون ادامـه   در کنار به تعویق افتادن دستمـزد کـارگـران ت

ھر روز که از شروع اعتراض و اعتـصـاب مـی  )   یافته است 
 .گذشت، دامنه ی آن وسیع تر می شد 

 روز دوشنبه دھم تیر ماه تعدادی از کـارگـران اخـراجـی  
به ھمراه خانواده ھای خود در مقابل در ورودی شرکت جـمـع  

تـرس  .  شدند که این تجمع تا پایان ساعت کاری ادامه یافت 
از گستردگی دامنه ی اعتصاب در این منطقه ی صنعتـی  
و نیز پیشینه ی اعـتـراضـات کـارگـران آگـاه و جسـور ایـن  

ـبـه   ـا در روز چـھـارشـن ـاعـث شـد ت ـیـر مـاه  ١٢ شرکت ب  ت
نمایندگانی از نھادھای امنیتی شھر کرج در شرکت حضـور  
یابند و با مسئولین شرکت جلساتی را برگزار کرده و خواھـان  
ـازگشـت آرامـش   حل و فصل ھر چه سریعتر این موضوع و ب

 .به این شرکت شوند 
در پی این جلسات، مدیر عامل شرکت مـجـبـور گـردیـد  

ـا  .  در بین کارگران حضور یافته و با آنھا وارد مذاکره شـود  ت
ـافـت و کـارگـران   ـات ادامـه ی پایان روز چھارشنبه اعـتـصـاب

جـاده ی مـالرد کـرج،  .  مشغول مذاکره با مـدیـریـت بـودنـد 
ـاری در   منطقه ای صنعتی است و شرکتھای تولیـدی بسـی

حمایت کارگران سایر کارخانجـات و بـه  .  آنجا مستقر ھستند 
خصوص سایر شرکتھای فعال در صنعت بـرق، از کـارگـران  
قطعات توربین شھریار کمترین کـاری اسـت کـه سـایـر ھـم  

امروز اخـراج و  .  سرنوشتان آنھا می توانند برایشان انجام دھند 
بیکار سازی، کارگران این شرکت را تھدید می کند و فـردا  

ـا اعـالم  .   گریبان کـارگـران شـرکـتـھـا را خـواھـد گـرفـت  ب
ھمبستگی با کارگران این شـرکـت و تـالش در راه ایـجـاد  
تشکلھای مستقل کـارگـری مـانـع دسـت انـدازی عـوامـل  

اخراج کارگران از سـوی  .  سرمایه به سفره ی کارگران شویم 
ـیـسـت کـه   صاحبان سرمایه و حمایت دولت سرمایه چیزی ن
مربوط به امروز و دیروز باشد، اخراج کـارگـران امـری اسـت  
ـیـد ارزش اضـافـه ی ھـرچـه   که سرمایه دارن در جھت تـول

ـنـد  ـارزه ی کـارگـران  .   بیشتر به آن اقدام می کـن خـبـر مـب
قراردادی فوالد خوزستان و حمایت کارگران رسـمـی از آنـھـا  
ـبـش کـارگـری اسـت   نشان از نقطه جوشھای ھمبستگی جـن

و از آنجا کـه  .  که خبر فوق نیز بر ھمین موضوع تاکید دارد 
ـان سـرمـایـه   ـارنـد، صـاحـب خیل کارگران آماده بـه کـار بسـی
کارگرانی با دستمزد کمتر و سر به راه تر را جایـگـزیـن مـی  

از آنجا که سرمایه داری صرفا به سود مـی انـدیشـد  . کنند 
ـاشـد، در   ـب آنجا که تولید ارزش اضـافـی بـر وفـق مـرادش ن
بخشھای سودآورتر سرمایه گـذاری مـی کـنـد و از اخـراج  

ـا  .  کارگران ابایی ندارد  ـتـه ت ما کـارگـران از قـرادادی گـرف
در معرض اخراج و بیکارسازی و بـی حـقـوقـی  ...  رسمی و  
ھمانطور که به درستی در خبر کارگران قـطـعـات  .  قرار داریم 

توربین شھریارآمده است راھی جز ھمبستگی و ایجاد تشـکـل  
 .سراسری بر علیه سرمایه نداریم 

 
برگزاری گلگشت در اعتراض به بازداشت 

 فعالین کارگری و سیاسی در کامیاران
ـتـه  :  تیر ١٣  ـی جمعی از فعالین کـارگـری و اعضـاء کـم

ـازداشـت و زنـدانـی   ھماھنگی در کامیاران در اعتراض بـه ب
در ایـن  .  کردن فعالین کارگری گلگشتی را برگزار کـردنـد 

ـقـه   مراسم ابتدا سرود انترناسیونال خوانده شد و سپس یک دقی
سپس یکی از حاضرین قطعـه شـعـری  .  سکوت اعالم گردید 

ـان   ـی ـیـت زنـدان ـا وضـع خواند و در ادامه سخنرانی در رابـطـه ب
دربند و ھمچنین مرگ افشین اسانلو در زندان رجایـی شـھـر  

ـنـگـی در  .  کرج انجام شد  مراسم با خواندن پیام کمیته ھـمـاھ
ـان   ـای رابطه با مرگ افشین اسانلو و خواندن شـعـر و سـرود پ

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  .  یافت 
 ھای کارگری 

 
 اخراج و بیكارسازی 

 
آغازموج جدید اخراج و تعدیل نیرو در 

 شرکت نفت و گاز پارس
ـتـه شـدگـان آزمـون   ـنـکـه تـعـدادی از پـذیـرف با وجود ای

ـلـف  ٩٠ استخدامی سال   ـفـت مـراحـل مـخـت  شرکـت مـلـی ن
مصاحبه، گزینش و طب صنعتی را گـذرانـده و در شـرکـت  
ـازگـی بـه   نفت و گاز پارس مشغول به کار شـده انـد، بـه ت

ـا  ١٠ بـه گـزارش  .  عنوان نیروی مازاد اعالم شـده انـد  ـان ـیـرپ ت
ـان   نیوز، در روزھای گذشته تعدادی از کاربـران کـه کـارکـن
ـا ارسـال   ـنـد ب ـارس ھسـت جدید االستخدام شرکت نفت و گاز پ

ـنـی    پیام  ھای مشابھی خواستار رسیدگی به مشکل خود مـب
در  .  بر اعالم عدم نیاز شرکت متبوع به خدمات آنھا شده انـد 

این خصوص یکی از این کارکنان جدید االستخـدام تـوضـیـح  
  ٩٠ ھای آزمون استخدامی تیر مـاه    از قبول شده : "  داده است 

شرکت نفت ھستم که از سال گذشته در شرکت نفت و گـاز  
دارای  .  پارس واقع در منطقه عسلویه مشغـول بـه کـار شـدم 

ـیـش از    سـاعـت دوره  ١٠٠٠ کارشناسی ارشد مھندسی و ب
ـتـه گـذشـتـه  .  تخصصی و تالیف کتاب ھستم  ـف این شرکت ھ

 مھندس جدیـد االسـتـخـدام خـود را بـه  ٣٠٠ اسامی بیش از  
عنوان مازاد اعالم و از آنھا خواسته که بـرای مصـاحـبـه بـه  

ـیـسـت نـھـایـی  . شرکت گاز مراجعه کنند  گفته می شـود ل
 نفر خواھد بود؛ این در حالی ھسـت کـه مـجـوز  ٥٠٠ شامل  

ـارس بـوده اسـت  ." استخدامی ما برای شرکت نفت و گـاز پ
ـفـت و  : "  کاربر دیگری که خاطرنشان کرده اسـت  شـرکـت ن

 از طریق آزمون استخدام شرکت مـلـی  ٩٠ گاز پارس در سال  
ـا  ١٢٠٠ نفت ایران اقدام به جذب حدود    نفر نیرو کرده است و ب

 نفر از این افراد پس از طی پـروسـه  ١٠٠٠ وجود اینکه حدود  
 ماه جـذب شـرکـت شـدنـد،  ١٥ ای طوالنی در نھایت پس از  

ـنـی بـر مـازاد  ٢٠٠   نفر باقیمانده با ادعای مدیران میانی مب
ـتـظـار در نـھـایـت،  ٢ بودن نیروھا پس از نزدیک بـه    سـال ان

اردیبـھـشـت مـاه امسـال جـھـت اشـتـغـال بـه کـار در سـایـر  
ـفـت و    شرکت  ھای زیرمجموعه وزارت نفت، از طرف شرکت ن

ـبـل  . گاز پارس به دوره ی آموزشی دعوت شدند  از چندی ق
ـیـروھـای   ـال تـعـدادی دیـگـر از ن ـق ـت نیز شایعاتی مبنی بر ان

ـیـن  )  ٩٠  نفر جذب شده از طریق آزمون سال  ١٠٠٠ (شرکت   ب
کارکنان پخش شد که تایید و تکذیب برخی روسای میانـی  
و رده پایین را به ھمراه داشت تا اینکه باالخره طی ھفتـه ای  
ـا   ـنـد و ب ـت که گذشت شایعات رنگ واقعیت بـه خـود گـرف
ـال   تعدادی از نیروھا جھت دعوت به مصاحبه در راستای انتق

ـیـت  .  به شرکت ملی گاز تماس گرفته شد  با توجـه بـه اھـم
موضوع و عدم رضایت جمع کثیری از پرسنل نسبت بـه ایـن  
جابه جایی خواھشمند است در این زمینه پیگیـری و اطـالع  

در چنین شرایطی ایـن سـواالت از سـوی  ."  رسانی بفرمایید 
چـرا         -  ١ : دارندگان این مشکل مطرح شـده اسـت کـه 

اسامی را در سکوت کـامـل اعـالم کـردنـد و حـتـی نـمـی  

ـنـوبـی         -٢ گویند معیار انتخاب چیست؟   ـارس ج اگر پ
نیرو الزم نداشته، پس چرا آزمـون اسـتـخـدامـی گـذاشـتـه و  

ـیـروھـای  ٣ مجوز استخدام را اخذ کـرده اسـت؟       چـرا ن
پیمانی مجوز دار و جوان خود را مازاد اعـالم کـرده انـد، در  
حالی که انبوھی از نیروھای سن باال از شرکت ھای دیـگـر  

در         -٥ به صورت مامور بـه ایـن شـرکـت آمـده انـد؟  
کجای دنیا و ایران با نیروھای تازه استخدام بـه ایـن صـورت  
رفتار می شود؟ آیا برای این نیروھا در سـازمـان فـعـلـی و  

ـارس         -  ٥ . سازمان بعدی روحیه خدمـتـی مـی مـانـد  پ
ـیـروھـای   جنوبی میدان رقابت ایران و قطر بوده و الزم اسـت ن
ـنـد  ـبـران کـن . جوان با تخصص خود، عقب افتادگی ھا را ج

بنابراین به نظر می رسد نه تنھا نیـروی مـازاد وجـود نـدارد،  
 .بلکه توسعه این میدان با کمبود نیرو نیز مواجه است 

 
کارگران پیمانکاری درخشان کویر 

 ند شھرداری طبس دو ماه حقوق طلبکار
ـز شـھـرداری طـبـس کـه  ٤٣ : تیر ١٩   کارگر فضای سـب

ـیـت دارنـد   تحت نظارت شرکت پیمانکاری درخشان کویر فعال
کـارفـرمـای ایـن  .  انـد   دو ماه است که حقوقی دریافت نکرده 

شرکت عالوه بر تاخیر در پرداخت حقوق دو ماه گـذشـتـه، از  
ـز   ـی کارگران خود در ھنگام استخدام بـرگـه تسـویـه حسـاب ن

ـار تـمـدیـد  .  گرفته است  قرار داد این کارگران ھر دو ماه یکب
شودو کارفرما شرط ھر گونه استخدام یا تـمـدیـد قـرارداد    می 

 .را برگه سفید امضا توسط کارگر اعالم کرده است 
  

ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری 
 

 محمد جراحی نیاز فوری به درمان دارد
محمد جراحی که از ماھھا قبل بیمار شـده اسـت جـھـت  

این کارگـر زنـدانـی  .  درمان خود با موانع رو در رو شده است 
عضو کمیته پیگیری که سال سوم زندانی خود را در زنـدان  

ـنـه  .  تبریز می گذراند  ـزی ـیـه ھ خانواده این کارگر زندانـی کـل
ـزشـکـی او   درمان را واریز کرده است و روزھا از کمـسـیـون پ

ھنوز به بیمارستان خارج از زندان مراجعـه نـکـرده  .  می گذرد 
ـتـھـی  .   است  ـن عدم درمان این بیمار زندانی به مرگ وی م

ـیـن  .  میگـردد  مسـئـول
زندان و ھمچنین قـوه  
ــــد   ـای ـــ ــــه ب ـی ـــ ـای ــ قض
پاسخـگـوی عـواقـب  
ـاشـنـد   این کـارشـان ب
ـان طـبـق   درمان زندانی
قانون بر عـھـده زنـدان  

ــت  ــه  .  اس ــی امــا کــل
ـنـه ھـای درمـان   ھزی
این زندانی بـه عـھـده  
ــانــواده اش واگــذار   خ

ما کارگران خواھان مداوای این کارگـر زنـدانـی  .   شده است 
واز دولت و قوه قضاییه میخواھیـم ھـر چـه زود تـر  .  ھستیم 

 .بدون ھیچ بھانه ای اجازه درمان وی داده شود 
ـتـه  .   کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گـردد  ـی کـم

 پیگیری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری 
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آزادی جلیل محمدی فعال کارگری با 
  میلیونی٥٠وثیقه ی 

ـبـه    به گزارش رسیده پنج  شـن
 جلیل محمدی فـعـال  ١٣/٤/٩٢ 

 ماه  ٢ کارگری بعد از گذراندن  
ی اطـالعـات    بازداشـت در اداره 

ـقـه  ـی ـا قـرار وث   ٥٠ ی    سنندج، ب
ایـن فـعـال  .  میلیونـی آزاد شـد 

ـاریـخ     ١٢/٢/٩٢ کارگری در ت
ـنـدج    دریکی از خیابان  ھـای سـن

ـتـه .  دستگیر شـده بـود  ـی ی    کـم
ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل 

ضمن تبریک آزادی جلیل محمدی به خانـواده و کـارگـران،  
ـیـن کـارگـری و   ـال خواھان آزادی سایر کارگران زندانی و فع

ی ھماھنگی برای کمـک    کمیته .  باشد   زندانیان سیاسی می 
 ١٣٩٢  تیر  ١٤ -ھای کارگری   به ایجاد تشکل 

 
 سال حبس تعزیری برای ١صدور حکم 

 "خالد حسینی"
ـر شـعـبـه ١٥ به گزارش رسیده امروز شنبه   ـی ی یـکـم     ت

دادگاه انقالب سنندج برای خالد حسینـی فـعـال کـارگـری  
 سال حبـس تـعـزیـری بـه  ١ ی ھماھنگی حکم    وعضوکمیته 
ی    جـلـسـه .  را صـادر کـرد  "  تبلیغ علیـه نـظـام " اتھام واھی 

دادگاھی این فعال کارگری بدون اطالع وی و بـه صـورت  
ـنـی  .  غیابی برگزار شده است  تنھا اتھام و جـرم خـالـد حسـی
ی ھماھنگی و دفاع از کـارگـران    فقط عضویت در کمیته 

ـرای وفـا  .  است  ـتـه گـذشـتـه ب شایان ذکر است که در ھـف
ـیـز کـه   ـتـه ن ـی قادری و بھزاد فرج اللھی دیگر اعضای کم

 سال حبـس تـعـزیـری صـادر  ١ اند حکم    اخیرن دادگاھی شده 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته .  شده است  ی ھماھنگـی ب

ھای کارگری، ضمن محکوم کـردن احـکـام صـادره    تشکل 
ـر   ـیـن آزادی سـای خواھان شکسته شدن این احکام و ھـمـچـن

. بـاشـد   کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسـی مـی 
ھـای    ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

 ١٣٩٢  تیر  ١٥ -کارگری 
 

 «بھزاد فرج اللھی»صدور حکم زندان علیه 
ـنـدج، حـکـم  :   تیر ١٣  ـقـالب سـن شعبه ی یک دادگاه ان

ـزیـری را بـه   ـلـھـی »یکسال حبس تـع فـعـال   «بـھـزاد فـرج ال
اتھام ایـن  .  کارگری و عضو کمیته ی ھماھنگی ابالغ نمود 
الزم بـه  .  فعال کارگری تبلیغ علیه نظام عـنـوان شـده اسـت 

ذکر است که جلسه ی دادگاھی نامبـرده بـدون اطـالع وی  
 در ھمان شعبه به صورت غیابی بـرگـزار  ٢٦/٣/٩٢ در تاریخ  
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  شده بود  کمیته ی ھمـاھ

تشکل ھای کارگری ضمن مـحـکـوم کـردن حـکـم صـادره  
برای بھزاد فرج اللھی، خواھان شکسـتـه شـدن ایـن حـکـم و  

ـان   ـی ـیـن کـارگـری و زنـدان ـال ھمچنین آزادی کارگران و فـع
کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه  .  سیاسی می باشد 

 ھای کارگری   ایجاد تشکل 
 

فعال کارگری " غالب حسینی"محاکمه ی 
 وعضو کمیته ی ھماھنگی

ــر ١١  ــه گــزارش  :  تــی ب
رسیده روز یکشنبـه مـورخ  

 جلسه ی بررسـی  ٩/٤/٩٢ 
ـنـی   پرونده ی غالـب حسـی
در شعبه ی یـکـم دادگـاه  
ـاسـت   انقالب سنندج بـه ری
قاضی پرونده آقای بابایـی  

ـاس  " و به وکالت آقای   عـب
بـرگـزار شـد کـه  "  جمالـی 

اتھام وارده به این فعال کـارگـری  .  یکساعت به طول انجامید 
عضویت در کمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكـل  
ھای كارگری و وابستگی به احزاب خارج از کشـور عـنـوان  
شد که این فعال کارگری ،ضمن رد اتھام وارده وبـی اسـاس  
ـنـگـی دفـاع   خواندن آن، از حقانیت و استقالل کمیته ی ھماھ

ـبـه  .  نمود  الزم به ذکر است که این محاکمه قرار بود در شـن
 برگزار شود که با درخـواسـت وکـیـل ایشـان جـھـت  ٨/٤/٩٢ 

ـتـه ی  .   موکول شد ٩/٠٤/٩٢ مطالعه ی پرونده به روز   ـی كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری، ضـمـن  
محكوم نمودن محاكمه ی غالب حسینی، خواھان رفع اتـھـام  
از نام برده و ھمچنین آزادی سای كارگران، فعالین كارگـری  

ـنـگـی بـرای  .   باشد   و زندانیان سیاسی می  كمیتـه ی ھـمـاھ
 كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 

 
 میلیون ٤تبدیل قرار  -٥٦اطالعیه شماره 

تومانی رضا شھابی 
 ! ھزار تومان٣٠به 

ـیـر ١٢  ـا بـر گــزارش  :  ت ـن ب
ـیـر،  ١١ رسیده روز سه شنبه    ت

ـا   رضا شھابی را در رابـطـه ب
 روز تأخـیـر مـراجـعـت بـه  ١٢ 

زنـدان بـه دادگـاه بـرده و در  
ـیـون  ٤ نھایت قاضی قرار   ـل  می

تومانی صادره از طرف شعبـه  
 ھزار تـومـان جـریـمـه  ٣٠  بازپرسی دادسرای اوین را به  ٤ ی  

ـان از درد  .  تبدیل كرد  الزم به ذکر است رضا شھابی ھـمـچـن
به دلیل جابجا شدن مـھـره  ( شدید در ناحیه کمر و پای چپ  

رنـج مـی بـرد، بـه  )  ھای کمر و فشار به عصب سیاتیـک 
! گونه ای که از انجام امورات شخصی خود نیز بر نمـی آیـد 

ـایـی   ـیـل عـدم تـوان ـبـل بـه دل این کارگر زندانی چند روز ق
طبیعی حرکتی در ھنگام استحمام به سختی زمـیـن خـورده  

ـتـه دفـاع از  .  است و دچار صدمات شدیدی شده اسـت  ـی کـم
رضا شھابی ضمن اعتراض بـه تـداوم حـبـس رضـا شـھـابـی  
خواستار رسیدگی سریع به وضعیت وخیم جسمانی این عضـو  
ھیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد  

 کمیته ی دفاع از رضا شھابی . اتوبوسرانی تھران است 
 

 !صدور حكم علیه وفا قادری
ـنـدج بـرای  ١ قاضی شعبه ی  :  تیر ١٢   دادگاه انقالب سـن

ـنـگـی   ـتـه ی ھـمـاھ ـی وفا قادری فعال كارگری و عضو كـم
. برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری حكم صـادر كـرد 

وی این فعال كارگری را به یك سال حبس تعزیری مـحـكـوم  
.  به وكیل نام بـرده ابـالغ شـد ١١/٤/٩٢ كرد و حكم در تاریخ  

اتھام واھی اقدام علیه امنیت ملی توسط دادگاه بـه بـه ایـن  
ـادری  .  فعال كارگری اعالم گردیده اسـت  ـنـھـا جـرم وفـا ق ت

عضویت در كمیته ی ھماھنگی و دفاع از حـقـوق كـارگـران  
ی ھماھنگی به شدت به صـدور حـكـم صـادره    کمیته .  است 

دارد کـه ایـن    علیه وفا قادری معترض اسـت و اعـالم مـی 
ـنـگـی    کمیته .  حكم ضدکارگری باید شکسته شود  ی ھـمـاھ

 ھای کارگری   برای کمک به ایجاد تشکل 
 

بی اطالعی از وضعیت کارگر زندانی 
 "ھیواغریبی"

به گزارش رسیده با گذشت حدود شانزده روز از  :  تیر ١٠ 
ـنـدج ھـنـوز   دستگیری ھیوا غریبی کارگر شرکت گاز سـن

  ٢٤/٣/٩٢ نام برده در جـمـعـه  .  خبری از او در دست نیست 
ـر شـده و بـا   توسط پلیس امنیتی در منزل خودش دسـتـگـی

ی غریبی و مـراجـعـه بـه    ھای متعدد خانواده   وجود پیگیری 
ستاد خبری و دادگستری سنندج ھنوز پـاسـخـی در مـورد  

ـتـه . اند   وضعیت و علل دستگیری وی دریافت نکرده  ی    کمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
  دستمزدھای پرداخت نشده

 
تعویق سه ماه حقوق كارگران صدرا 

وتعطیلی كارگاه از دھم تیرماه درپی 
 اعتراض کارگران

 کـارگـر قـراردادی شـرکـت صـنـعـتـی  ١٥٠٠ :   تیـر ١٢ 
که با کـارفـرمـایـی چـنـدیـن شـرکـت  )  صدرا (دریایی ایران  

ھای دریایی فعالیت دارند، از سـه    پیمانکاری در ساخت پروژه 
ـافـت نـکـرده  در پـی اعـتـراض  .  انـد   ماھه گذشته حـقـوق دری

ـاریـخ دھـم   کارگران برای دریافت نکردن حقوق، کارفرما از ت
 .تیر ماه این کارگاه را تعطیل اعالم کرده است 

 
ھای   درصد کارگران کارگاه٧٠بیش از

 کوچک بیمه ندارند
ـیـش از  :  تیـر ١٢   درصـد کـارگـران کـارگـاه ھـای  ٧٠ ب

ـاشـنـد   کوچک که طبق قانون باید دارای پوشش بیمه ای ب
آن تعداد از کارگران کـارگـاه ھـای کـوچـک  .  بیمه نیستند 

ـنـد   ھم که بیمه شده محسوب می شوند و دارای بیمـه ھسـت
غالبا سابقه ثبت شده آنھا خیلی کمتر از دوران اشـتـغـال آنـھـا  
است و تقاضای آنان برای رسیدگی به این مسئلـه مـھـم در  

 .تامین اجتماعی بدون پاسخ می ماند 
 

کارگران شرکت مھندسی مشاور تدبیر نیرو 
 اند  ماه گذشته مزد نگرفته٨در 

 کـارگـر  ٨٠ بیش ازھشت ماه است که حـقـوق  :  تیر ١٠ 
ـرواز سـوی کـارفـرمـا   ـی ـر ن ـی شرکت مھندسـی مشـاور تـدب

کارفـرمـای ایـن شـرکـت کـه تـحـت  .   پرداخت نشده است 
ـیـش از    نظارت شرکت برق تھران فعالیت می   مـاه  ٨ کند ب

کارگر متخصص خود کـوتـاھـی  ٨٠ است در پرداخت حقوق  
ــمــی  ــن مــوضــوع ن ــه ای ــی ب ــت ــی ســوابــق  .  دھــد   کــرده و اھــم

 اسـت کـه از  ٢٨ کارکارگران این مجموعه از سه سال تا  
ـلـغـی از سـوی کـارفـرمـای بـه  ٩١ پاییز سال    ھـیـچ مـب

با وجود آنکه ھر ماه از حـقـوق  .   حسابشان واریز نشده است 
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شـود بـا ایـن    کارگران مبلغی به عنوان حق بیمه کسر مـی 
حال در طول این مدت حق بیمـه ایـن تـعـداد کـارگـر واریـز  

 .ای این کارگران نیز فاقد اعتبار است   نشده و دفترچه  بیمه 
 

 نا امنی محیط كار
 
کارگری در شھر قزوین به علت : تیر١٣

سقوط از ارتفاع جان خود را از دست 
 ..داد

 سـالـه، اھـل  ٥٠ ،  " اسمـاعـیـل عـبـدی " دوازدھم تیرماه  
سقز به دلیـل حـوادث  "  سرشیو " از توابع  "    کسنزان "روستای  

این کارگر، متأھل بـوده  . ناشی از کار در قزوین جان باخت 
توجھـی کـارفـرمـا بـه    که به ھنگام جوشکاری به دلیل بی 

درخواست وی و عدم نصب وسایل ایمنی در محل کـار، از  
ساختمان درحال ساخت به پایین سقـوط کـرد و در نـھـایـت  

 .دھد   جان خود را از دست می 
 

آتش سوزی درکارگاه صافکاری باعث 
 کارگرگردید٢سوختگی شدید 

گلدسته به عـلـت   -تھران کارگاھی دراسالمشھر  : تیر ١١ 
ـاعـث   ـزیـن دچـارحـریـق گـردیـد کـه ب ـن انتشار بخارات تینـروب

 .سوختگی شدید دو کارگر گردید 
 

 ١تیراندازی ھنگ مرزی بسوی کولبران، 
  زخمی درپی داشت٢کشته و 

صـلـه در     دوازدھم تیرماه مأموران ھنـگ مـرزی شـیـخ 
ـر بـه نـام   ـب نـازدار  "  شھرستان ثـالث بـابـاجـانـی یـک کـول

. ، فرزند عزیز را با شلیک مستقیم به قتل رساندنـد " مردای 
 سال سن داشت و دارای ھمسر و فـرزنـد  ٢٨ این کولبر ک رد  

بوده که به دلیل فقر معیشتی، بـاالجـبـار بـه شـغـل کـاذب  
ی یک منبع مطلـع، در    به گفته .  کولبری روی آورده است 

ھـای    ی تیراندازی امروز، دو برادر دیگر نازدار بـه نـام   حادثه 
نیز به شدت زخمی شـده و ھـم اکـنـون در  " جالل و رزگار " 

ـبـت پـزشـکـی    یکی از بیمارستان  ھای کرمانشاه تحت مـراق
ـم آنـھـا   ھستند کـه گـزارشـات حـاکـی از وضـعـیـت وخـی

در ھمین رابطه کولبران و کاسبکارانی منطقه بـا  .  باشد   می 
ـراض خـود را    به آتش  کشیدن خودروی نیروی انتظامی، اعـت

 .به این عمل مأموران حکومت اسالمی ایران نشان دادند 
 

 کارگررا در ٣برق فشار قوی جان 
 شھرستان تربت حیدریه گرفت

ـا سـیـم ھـای فشـار   بر اثر برخورد دكل دستگاه جرثقیل ب
قوی ، راننده و شاگرد باالبر و كارگری كه در محل بـود در  
ـتـگـی   شھرستان تربت حیدریه خراسان رضوی دچار برق گـرف

 .شده و جان خود را از دست دادند 
 

 مرگ کارگر ساختمانی درکرمانشاه
 یک کارگر ساختمانی حین کار در یکی از مـحـالت  
ـاب   قدیمی شھر کرمانشاه ، بعلت فرو ریختن سـقـف یـک ب

 .منزل مسکونی جان شرا ازدست داد 
 

 ساله ٢٠گودبرداری غیراصولی جان کارگر 
 را در کرج گرفت

ـیـن  ٢٠ در چھار ماه گذشته  کارگر  :  تیر ١٢  ـنـچـم ساله پ
 . قربانی گودبرداری در شھر کرج 

 شکن    مرگ دلخراش یک کارگر در دستگاه سنگ  
کارگری به نام امـجـد چشـمـه سـپـی کـارگـر  :   تیر ٩ 

ـلـوک و   ـرچـه و ب ـی شرکت ساشا بتن سازنده بتن آماده و ت
ـنـدج بـه  ١٥ قطعات بتنی در    کیلومتری جاده کامیاران سـن

ـیـمـارسـتـان   ـقـال بـه ب ـت داخل سنگ شکن افتاده و پس از ان
این کارگر جوان سـاکـن  . متاسفانه جان خود را از دست داد 

ـری جـاده کـامـیـاران  ١٠ روستای کانی کوه در   ـلـومـت  کـی
ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد    کمیته .  کرمانشاه بود 

ـیـت و ھـمـدردی بـا    تشکل  ھای کارگری ضمن عرض تسل
ــان امــجــد چشــمــه  ــت ــواده و دوس ــی، عــدم رعــایــت    خــان ســپ

ھـای کـار کـه نـاشـی از    استانداردھای ایمنی در مـحـیـط 
ـروز ایـن گـونـه    سودخواھی سرمایه  داری اسـت را عـامـل ب

ـرای کـمـک بـه    کمیته .  داند   حوادث می  ی ھمـاھـنـگـی ب
 ھای کارگری   ایجاد تشکل 

 
کارگر درحوادث ساخت ٨جان باختن 

 وسازاردبیل طی سال گذشته
 حـادثـه مـحـیـط کـار در  ١٠٨ در سال گذشتـه  :  تیر ١٥ 

از این تعداد ھشـت  .   ساخت و سازھای استان ثبت شده است 
ـابـل   مورد منجر به  جانباختـن کـارگـران  بـوده کـه رقـم ق

 . توجھی است 
 

قطع انگشتان کارگر جوان در چرخ گوشت 
 صنعتی
در خیابان شریعتی در یک حادثه دردناک سـه  :   تیر ١٥ 

انگشت دست کارگر جوانی به طرز دلخراشی در میان چـرخ  
ـزخـانـه  ٢٣ این کارگر  . گوشت صنعتی قطع شد   ساله در آشـپ

ـزرگ بـود کـه   یک رستوران مشغول کار با چرخ گوشت ب
دچار حادثه شد و دست چپ وی به داخـل چـرخ گـوشـت  

دراین حادثه سه انگشت میانی دست چـپ ایـن  .   فرو رفت 
 .پسر جوان به طور کامل قطع و دچار لھیدگی شد 

 
سقوط تیرچراغ برق بدلیل پوسیدگی 

 کارگر٢ومصدومیت شدید
سقوط ناگھانی تیر چراغ بـرق در جـنـوب غـرب  :  تیر ١٤ 

تھران شھرك ولیعصر،خیابان سپیده جنوبی دو کارگر اداره بـرق  
 .را روانه بیمارستان کرد 

 
 معلمان

 
تالش ھشت ساله برای غیرقانونی جلوه 

 داده فعالیت صنفی معلمان
 

ـلـمـان در  ١١ به گزارش  ـفـی مـع تیرایلنا،یک فـعـال صـن
ھـای    کردستان از تالش دولت برای مـحـدود کـردن تشـکـل 

 .صنفی معلمان انتقاد کرد 
ھـای نـظـارتـی    نھاد :  در این باره گفت  «پیمان نودینیان »

ـیـت   در ھشت سال گذشته برای غیر قانونی جلوه دادن فـعـال
اند اما معلمان بـا تـاکـیـد    صنفی معلمان تالش زیادی کرده 

  ٢٧  و  ٢٦ بر اصول مصرح در قانون اساسی از جمله اصـل  
ـقـاد  .   شان ھستند   پیگیر حقوق صنفی  این فعال صنفی با انت

در دوران ریـاسـت  :  از تشکیل نظام معلـمـی اظـھـار داشـت 

ـنـد   جمھوری آقای خاتمی، بحث تشکیل نظام معلـمـی مـان
نظام پزشکی کشور مطرح بود که ھمان زمان ھم به شـدت  

رفـتـن  :  نودینیان در پایان تصـریـح کـرد .  با آن مخالف بودیم 
ــن نـظـام  ـی ـلـمـان در قـالـب چـن ھـایـی، امـکـان نـظــارت    مـع

ـیـن مـی   تشکل  ـرد و    ھای صنفی بر عملکرد دولت را از ب ب
ـبـدیـل    آن  ـیـک دولـت ت ھا را به بخـشـی از بـدنـه بـوروکـرات

 .کند   می 
 بازنشستگان 

 
عدم پرداخت مابه التفاوت مستمری سال 

 روزازسال١٠٠بازنشستگان پس ازگذشت  ٩٢
: در اولین روزھای تیرماه گفته بـود  «سعید مرتضوی » 

ـفـاوت مسـتـمـری   دستورالعمل پرداخت ما بـه   ـت ھـا از روز    ال
شـود و     در سراسر کشور اجـرایـی مـی ١٣٩٢/٤/١٠ دوشنبه  

ھـا    افرادی که از این تاریخ نوبت دریافت حقوق تیـر مـاه آن 
 مـاھـه و بـه صـورت  ٤ باشد، حقوقشان را به ھمراه افزایش  

: وی در ادامه اضافه کرده بـود .  کنند   یک جا دریافت می 
  ٩٢/٤/١٠ افرادی که بر اساس حروف الفبا قبل از تـاریـخ  

توانند با مـراجـعـه    اند می   حقوق تیر ماه خود را دریافت کرده 
 ماھه نـخـسـت سـال را دریـافـت  ٤ به بانک رفاه، افزایش  

بـه    - تیـر مـاه  ١٠ دوشنبه   –اما بازنشستگانی که  . کنند 
شعب مختلف بانک رفـاه مـراجـعـه کـردنـد تـا مـوجـودی  
ـری در مـوجـودی حسـاب   ـی حسابشان را چک کنند تـغـی

سھم ھفت درصدی کـارگـران  .  شد   بازنشستگان مشاھده نمی 
 درصدی کارفرمایان که آن ھـم بـه  ٢٣ از حق بیمه و سھم  

ـرای    نوعی از حقوق کـارگـران کسـر مـی  شـود و صـرفـا ب
ـبـت   ـنـھـا بـه نـام کـارفـرمـایـان ث جلوگیری از بار تورمی ت

ای است که بازنشسـتـگـان در مـدت زمـان    شود، ھزینه   می 
ــن   ـرای دریـافـت خـدمـات از سـازمـان تـامـی اشـتـغـالشـان ب

ـرداخـت کـرده  از ایـن زاویـه، عـدم اجـرای  .  انـد   اجتمـاعـی پ
تعھدات این نھاد عمومی که متعلق بـه کـارگـران اسـت و  

شود، نوعی دست برد به بازنشستـگـان    توسط دولت اداره می 
ھای دولتی است، چرا كـه بـازنشـسـتـگـان    برای جبران ھزینه 

 .اند   خرید كرده   این خدمات را پیش 
 

 گزارش 
 

 ھمگی اعضای ھیات مدیره انجمن صنفی 
کارگری کشتیرانی از فرماندھان ناوھای 

تجاری و مدیران شرکت کشتیرانی 
 !!!ھستند
 

ـره  ١٣ به گزارش  تیرایلنا ، ھمگـی اعضـای ھـیـات مـدی
انجمن صنفی کارگری کشتیرانی از فرمـانـدھـان نـاوھـای  
تجاری و مدیران شرکت کشتیرانـی  جـمـھـوری اسـالمـی  

براساس این گزارش،از سوی وزارت تعـاون، کـار و  .  ھستند 
رفاه اجتماعی، مجلس شورای اسالمی و سازمان استـخـدام  

ای به عـنـوان بـخـش کـارگـری     گانه ٣٢ کشوری مشاغل  
انـد و دیـوان    شنـاخـتـه شـده ...   ازجمله آشپز، راننده، نقاش و 

عدالت اداری برای بررسی این مشاغل در وزارت کار رای  
 .صادر کرده است 
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 اخبار بین المللی 
 

اعتصاب کارکنان شھرداری آتن ھمزمان با 
 مذاکره با ترویکا

ژوئیه یورونیوز، کارکنان شھـرداری آتـن در  ٦ به گزارش 
ـلـی،   حالی که دولت یونان با ترویکا، وام دھندگان بین الـمـل

دولـت یـونـان  .  مذاکره می کند، دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
برای جلب نظر موافق ترویکا باید تـا اواخـر سـال مـیـالدی  

 ھزار کارمند دولت را جھت صرفه جویی در ھزینـه  ١٥ آتی  
ھایش اخـراج کـنـد، امـری کـه بـی شـک بسـیـاری از  

 .کارمندان دولت را ھراسان و نگران کرده است 
ادامه اعتراضھای خیابانی در بلغارستان با وجـود بـاران  

 شدید 
ژوئن یورونیوز، بـاران شـدیـد در صـوفـیـه،  ٣٠ به گزارش 

ـرای   پایتخت بلغارستان مانع حدود ھفتصد نفری نشـد کـه ب
ـتـخـت بـه نشـانـه   شانزدھمین شب متوالی در خیابانھای پـای

ـنـدگـان بـار دیـگـر  .  اعتراض راه پیمایی کـردنـد  تـظـاھـرکـن
ـتـخـابـات   ـرگـزاری ان ـر و ب خواھان اسـتـعـفـای نـخـسـت وزی

 .زودھنگام شدند 
 

 ادامه اعتراضات دربرزیل
ــه گــزارش  ــراضــات  ١ ب ــت ــوز،در ادامــه اع ــی ــه یــورون ــی ژوئ

ـقـل عـمـومـی   شھروندان برزیلی به افزایش ھزینه حـمـل و ن
ـفـدراسـیـون   یکشنبه شب، ھمزمان با آخرین مسابقه جـام کـن
ھا، ھزاران نفر در اطراف استادیوم ماراکانـا واقـع در ریـودو  

ـراض زدنـد  ـراسـاس ایـن گـزارش،ایـن  .  ژانیرو دست به اعـت ب
تظاھرکننـدگـان  .  اعتراضات آرامموردیورش پلیس قرارگرفت 

سعی داشتند تا موانع موجود در نزدیـکـی اسـتـادیـوم را از  
ـم ھـای   ـی ـیـن ت ـقـه ب میان بردارند و مانع از برگـزاری مسـاب

ـنـدگـان  . فوتبال اسپانیا و برزیل شوند  پلیس بطـرف تـظـاھـرکـن
ـرار  .  گازاشک آورپرتاب کرد  ـرق ـفـه ب ـیـس وظـی یازده ھزار پل

ـنـد  ـرعـھـده داشـت . امنیت را در جـریـان ایـن بـازی تـاریـخ ب
تظاھرکنندگان بر روی پالکاردھایی که حمل می کـردنـد  
ـرزیـل را ھـدف   فیفا، استادیوم ورزشی و فدراسیون فوتبـال ب

 .انتقادات خود قرار داده بودند 
   

 ٢شیفت شب احتمال بروز سرطان سینه را 
 کند برابر می

ـفـت شـب، کـارمـنـدان زن را وادار   کار کـردن در شـی
ـرنـد کـه    می  کند که در طول شب در معرض نور قرار بـگـی

این فاکتور به نوبه خود تولید ھـورمـون خـواب مـوسـوم بـه  
دھد در حالی که ایـن ھـورمـون از    مالتونین را کاھش می 

بـه  .  کند   بدن در برابر انواع خاصی از سرطانھا محافظت می 
ـری ھـلـث  ١١ گزارش   دی    تیرفارس به نقـل از پـایـگـاه خـب

استاد علوم بھداشـت   «کریستن آرونسون » محقق    آمریکا،   نیوز 
در دانشگـاه   «کوئین »عمومی در موسسه تحقیقات سرطان  

ـنـگـسـتـون »در   «کوئین » ـتـاریـو »در  «کـی ایـن  :  گـفـت  «اون
تحقیقات ارتباط آشکار بین کار شیفت شب و خطر ابتال بـه  

دھـد امـا یـک رابـطـه عـلـت و    سرطان سینه را نشان مـی 
ـبـاط  .  کند   معلولی را ثابت نمی  تحقیقات دیگر ھمچنین ارت

ـرای   ـنـه، بـه ویـژه ب ـفـت شـب و سـرطـان سـی بین کـار شـی
متخصصان مراقبت ھای بھداشتی را نشان داده اسـت؛ امـا  

تحقیقات جدید یک خـطـر آشـکـار در مـیـان انـواع دیـگـر  
بر اساس این تحقیقـات، زنـانـی  .  کارگران را نشان داده است 

 برابر بیشتـر در خـطـر  ٢  سال شیفت داشتند،  ٣٠ که بیش از  
ـر از     ٣٠ ابتال به سرطان سینه نسبت به افـرادی کـه کـمـت

آرونسون تـوضـیـح  .  اند، قرار گرفتند   سال مشغول به کار بوده 
ـقـه کـار  : داد  محققان جزئیات بسیار خاصی را در مورد ساب

 زنان مبتال بـه  ١١٠٠ تیم آرونسون بیش از .  زنان کسب کردند 
نفر دیگر که بـدون تشـخـیـص  ١١٠٠ سرطان سینه و بیش از  

این بیماری که در ھمان سنین بودند را بررسی کـردنـد؛ بـه  
طور متوسط، زنان مورد بررسی در اواسط  تـا اواخـر دھـه  

ـرخـی  ٥٠   بودند؛ برخی از زنان از قبل یائسه شده بـودنـد و ب
این تحقیقات نشـان داد  . نیز ھنوز به این مرحله نرسیده بودند 

کننده پس از پاسخ دادن به پرسشـھـای ایـن    که افراد شرکت 
ـر در  ٣٠  طول مدت کار شیفت شب    تحقیقات،   سال یا بیشـت

کـار کـردن در  .  ابتال به سرطان سینه تاثیرگذار بـوده اسـت 
کـنـد کـه در طـول    شیفت شب، کارمندان زن را وادار مـی 

شب در معرض نور قرار بگیرند که ایـن فـاکـتـور بـه نـوبـه  
ـیـن را کـاھـش   خود تولید ھورمون خواب موسوم به مـالتـون

ـر انـواع    می  ـراب دھد در حالی که این ھـورمـون از بـدن در ب
نتایج ایـن مـطـالـعـه  .  کند   خاصی از سرطانھا محافظت می 

ای و    الیـن در مـجـلـه حـرفـه   در اول جوالی بـه صـورت آن 
 .پزشکی محیط زیست منتشر شد 

ـنـاسـلـی،    ھورمون مالتونین تنظیم کننده ھورمـون  ھـای ت
ـیـد    به ویژه استروژن   است و بـه طـور مـعـمـول در شـب تـول

ــرکــوب مــی   مــی  ــرخــی  .  شــود   شــود امــا تــوســط نــور س ب
ـفـت شـب مـی  تـوانـد در    کارشنانسان بر این باورند، کار شـی

ـیـن مـمـکـن   سطح مالتونین تأثیر بگذارد؛ مالتونین ھـمـچـن
آرونسـون  .  است به تقویت سیستم ایمنی بدن کـمـک کـنـد 

ھای پیشگیرانه مانند ماموگرافـی،    عالوه بر مراقبت :  گفت 
ـنـد بـایـد چـه   زنان در صورتی که شیفت شب کار می کن

بـه زنـان تـوصـیـه  :  کارھایی را انجام دھند؟ وی ادامه داد 
شود که کار شیفت شب را انتخاب نکنند و در صـورت    می 

ـرای   امکان، زنان سعی کنند کار کمتر در شیفت شب را ب
 .خود برگزینند 

 
اعتراضات قدرتمندانه مردم اوباش حزب 

اسالمگرای عدالت و توسعه را به وحشت و 
 .چرند گویی انداخته است

 نازیال صادقی 
 BEKIR)در این جلسه عمومی مجلس بـکـیـر بـوزداغ  

BOZDAG)   معاون نخست وزیر به سوالت نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس حـزب  . در مورد پارک گزی جواب میداد 
ـا   (CHP)جمھوریت خلق   ـلـه افـرادی ب با اصرار در مورد حم

ساطور به مردم سوال کردند که سوالت آنھا بیجواب مـانـد و  
ـنـدگـان حـزب عـدالـت و   ـای این باعث درگیری لفظی بین نـم

ـتـن  .  و حزب جمھوریت خلق شد  (AKP( توسعه  ـاال گـرف ـا ب ب
  ٥ این درگیری لفظی و متشنج شدن مجلس رئیس مـجـلـس  

ـز ادامـه   ـی دقیقه استراحت داد اما تشنج در زمان اسـتـراحـت ن
 .داشت 

بعد از آن نماینده مجـلـس از حـزب جـمـھـوریـت خـلـق از  
دوباره سوال آدمـھـای   (ÖZGÜR ÖZEL(مانیسا اوزگور اوزل 

ساطور بدست را از معاون ریس جمھور تکرار پرسید و گـفـت  
خواھش میکنم به این سوال جواب دھید و در جـواب مـعـاون  
ـیـد و   رئیس جمھور گفت شما حق ندارید در اینباره سـوال کـن

 .به جواب دادن به بقیه سواالت ادامه داد 
مـعـاون ریــس جـمـھــور درمـورد ســوال یـکـی دیـگـر از  
ـا را چـطـور   نمایندگان جمھوریت خلق در مورد اینـکـه کـودت

 :تعریف میکنید گفت 
ـتـه   وقیتکه خارج از راه رای گیری قدرت از دولـت گـرف
شود نام آن کودتا است، چه از طریق مردم ، چـه از طـریـق  

کسب قدرت دمکراتیک صندوقھای رای  .  ارتش انجام شود 
از طریق صندوق مدیریت را بدست مـیـگـیـرد، مـدریـت  .  است 

در دمکـراسـی  .  میکنید و بعد به صندوق حساب پس میدھد 
ـتـدار را عـوص   شھروندان فقط از راه صـنـدوق اسـت کـه اق

غیراز این از طریق حقوقی و یا خیابانھا و یا ارتـش  .  میکنند 
ـاد  .  ھر گونه تغییر کودتا نامیده میـشـود  ـنـرا ی ـایـد ای شـمـا ب

تدارکچی یک کودتا بودن برای شما خوب نیسـت،  .  بگیرید 
 .شما حق پرسیدن این سوالت را ندارید 

در پی این سخنان ھمزمان با دست زدن نمایندگـان حـزب  
عدالت و توسعه یکی از نمایندگان حزب جـمـھـوریـت بـطـرف  
ـیـن   جایی که معاون رئیس جمھور نشسته بود رفت و از ھـم
جا درگیری بین نمایندگان دو حزب بصورت لفظی و سـپـس  
ـنـدگـان حـزب   ـای ھل دادن یکدیگر شروع شد و یـکـی از نـم
عدالت و توسعه با مشت به صورت نماینده ای از جمـھـوریـت  

 خلق زد و ابرویش را پاره کرد 
 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 


