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شـاه  " ھمانگونه که انتظار میرفت  
جمھوری اسـالمـی یـعـنـی  "  کلید 

ـیـسـت ھـیـچ   حسن روحانی قرار ن
ــوده مــردم   ــی از زنــدگــی ت ــل ــف ق
بگشاید بلکه برعکس، قرار اسـت  
ـر   ـری ب ایشان نیز قفلھای محکمـت

ـر  .  زندگی ما کارگـران بـزنـد  اکـب
ترکان نماینـده ایشـان در تـحـویـل  
ــری دولــت از احــمــدی نــژاد   گــی

اقتصاد از آن چـه فـکـر  "میگوید  
میکردیم بدتر است و خزانه خـالـی  

ـقـدی  !"  است  و دراولین قدم یارانه ن
ـبـع   را نشانه گرفتند که گویا مـن

بـه  .  این پول غیر قانونی بوده است 
این معنی که دولت احمدی نـژاد  
که گویا قرار بوده از گـران کـردن  

ـرژی ( سوخت   ایـن  )  حـامـلـھـای ان
داشـتـه  "  انحراف "پول را تھیه کند،  

ـیـارد  ٥٠ و حاال ھم بیشتر از   ـل  مـی
ـر در صـنـدوق تـوسـعـه   دالر بیـشـت

مــوجــود  )  ذخــیــره ارزی قــدیــم (  
ـم ھـم کـه ھسـت و   نیست، تـحـری
دولت ناتوان از تامین بـودجـه اداره  

 !کشور است 
ـیـم کـه   از سویی شـاھـد ھسـت

چندی پیش نوشته ای از بـھـروز  
و  "  عصـر نـو " فراھانی در سـایـت  

ظاھرا در واكـنـش بـه بـحـثـھـای  
شـمـاره  "  آرش " منـدرج در مـجـلـه  

ـیـز سـال  ١٠٧    ٢٠١١  كـه در پـائ
وی  .  منتشر شده بود، درج گردیـد 

در این نوشتـه سـعـی كـرده نشـان  
دھد كه در ایران كسـی بـه فـكـر  
ایجاد شورا نیست و ھر چه ھست  

ـرخـالف  .  اتحادیه و سنـدیـكـاسـت  ب
ظاھـر بـعـضـی از پـارگـرافـھـای  
رادیكال نما در این نوشته، مطـلـب  
ایشان نوشته ای است كه كـارگـر  
را در مبارزه با اجحافات جـامـعـه  
ــظــر دوران   ــت ــه داری مــن ســرمــای

به ایـن  .  نامعلومی نگه می دارد 
امـا  .  نكته پائین تر خواھم پرداخت 

ابتدا چنـد نـكـتـه دربـاره ادعـای  
 : ظاھری این نوشته 

ـــارھـــا و از زوایـــای   مـــا ب
" شورا یا سـنـدیـكـا " مختلفی بحث  

ـم و   ـرار داده ای ـررسـی ق را مورد ب
جواب ھر بحث جدی را تا جـائـی  

ــوده، داده ایــم  ــن  .  كـه الزم ب در ای
ـرای   یادداشت من چند نكتـه را ب
روشن شدن اصل مـاجـرا یـادآوری  
ـیـن فـكـر مـی   می كنم و ھمـچـن
كنم كه ھر از چنـد گـاھـی بـایـد  
یكسری نكات مھم در این رابـطـه  
ـیـد   را یادآوری كرده و بر آنـھـا تـأك

 . كرد و مجددا انگشت گذاشت 
 

تشكل شورائی و تشكل 
 سندیكائی

از  "  شـورا یـا سـنـدیـكـا " بحث  
جانب ما ھیچوقت بحثـی صـرفـا  

ـــل   ــاب ـق ــ ــاره ت ــو " درب ــگ از  "  دو ال
ـلـكـه   ـبـوده، ب تشكلیابی كارگران ن
ــل دو   ــاب ــاره تــق ــی اســت درب ــث ــح ب
ـبـش كـارگـری و   گرایـش در جـن

بھروز فـراھـانـی  .  نھایتا در جامعه 
ـبـول   گرچه ظاھرا این تفكیك را ق
ـقـابـل دو گـرایـش و دو   دارد و ت

ــش   ــی و  " جــنــب ــســت ــالــی ــوســی س

کارگران ذوب آھن کردستان 
تجمعات اعتراضی خود را به 
 مقابل بیت رھبری کشاندند
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 2  ١٣٩٢ تیر ٢٥  کارگر کمونيست

کـــــارگـــــران ذوب آھـــــن 
ـــعـــات  ـــجـــم ـــان ت کـــردســـت
اعتراضی خود را به مقابل 

 بیت رھبری کشاندند
اتــحــادیــه آزاد کــارگــران 

 کــارگــر ذوب ٢٥٠:  ایــران
آھــن کــردســـتـــان کـــه از 
کارشان اخراج شده انـد در 
ادامه تجمعـات اعـتـراضـی 
ــه  ــی خــود، از ســاعــات اول
صبح امروز با عـزیـمـت بـه 
تھران در مقابل دفتـر بـیـت 
رھبری در خیابـان پـاسـتـور 
دست به تجـمـع اعـتـراضـی 
زدنـد و خــواھـان بـازگشــت 
بکار و دریافـت مـطـالـبـات 

 .معوقه خود شدند
بنا بر گزارشھای رسیده به 
اتــحــادیــه آزاد کــارگــران 
ایـران، بــدنـبــال ایــن تــجـمــع 

 نفر از نماینـده ٥اعتراضی 
ھــای کــارگــران بــه داخــل 
محـل دفـتـر بـیـت رھـبـری 
دعــوت شــدنــد و در آنــجــا 
مســئــولــیــن ایــن دفــتــر بــا 
عکاسی از چھـرھـای ایـن 
نماینده ھـا بـه آنـان اعـالم 
ــان را از  کــردنــد بســاط ت
اینجا جمع کنید و بـرویـد، 
ما اینجا کاری برای شمـا 
نمـیـتـوانـیـم انـجـام بـدھـیـم، 
بروید جلو مـجـلـس شـورای 

، بــدنــبــال ایــن ... اسـالمــیــو
ــمــایــنــده ھــای  وضــعــیــت ن
کارگران این مسئلـه را بـا 
ھــمــکــاران خــود در مــیــان 
گـذاشـتــنـد امــا تـا لـحـظــه 

 ٣٠/١٢( دریافت این خـبـر 

ــر ــجــمــع )  ظــھ کــارگــران ت
کــنــنــده حــاضــر بــه تــرک 
مـحـل مـقــابـل دفــتـر بـیــت 

 .رھبری نشده اند
 کــارگــر ذوب آھــن ٢٥٠

 تـیـر ١٨کردستان کـه از 
ماه جـاری از کـار  خـود 
ـــراج شـــده انـــد طـــی  اخ

 تیر مـاه ٢١ و ١٩روزھای 
بترتیب در مقابل اداره کار 
و فرمانداری قروه و سـپـس 
در مـــقـــابـــل اســـتـــانـــداری 
کردستان و دفـتـر نـمـایـنـده 
ولی فقیه در شھر سـنـنـدج 
دســت بــه تــجــمــع زده و 
خواھان دریافت مـطـالـبـات 
مــعــوقــه خــود و بــازگشــت 
بکار شده اند اما ھمه ایـن 
نھادھـا بـه کـارگـران ذوب 
آھن کردستان اعـالم کـرده 
اند شما نمیتـوانـیـد بـر سـر 
کارھایتان برگردید و بـایـد 
بـه بــیــمــه بــیــکــاری وصــل 

 .بشوید
کارگران اخـراجـی ذوب آھـن 

 سـال ٢٠ تا ١٠کردستان از 
سابقه کار دارند و بـه دلـیـل 
شـرایـط  سـخـت و زیـان آور 
کارشان اغلب دچار لـطـمـات 
ــاحــیــه کــمــر،  شــدیــدی از ن
شنوایی و ریـه ھـایشـان شـده 
اند و تالشھای آنان در طـی 
سالھای گذشته برای اجـرای 
قانون مشاغل سـخـت و زیـان 
آور در این کارخـانـه نـتـیـجـه 

 .ای در بر نداشته است
کـــــارگـــــران ذوب آھـــــن 
کردستـان در شـرایـطـی از 

 تــیـر مــاه از کــار ١٨روز 

خود اخراج شده اند کـه از 
اول سالجاری تاکنون ھیچ 
دستمزدی دریـافـت نـکـرده 
اند و کارفرما در ابـالغـیـه 
خود تـاریـخ اخـراج آنـان را 

.  خرداد قید کرده اسـت٣١
این درحالی است که ھـمـه 

 ١٨ایـن کـارگـران تـا روز 
تیر ماه بر سر کـارھـایشـان 

ھــمــچــنــیــن ایــن .  بــوده انــد
کارگران سنوات و بـخـشـی 

 ٩١از بـن کـارگـری سـال 
خود را نیز دریافـت نـکـرده 

 .اند
بنا بـر آخـریـن گـزارشـھـای 
رســیــده بــه اتــحــادیــه آزاد 
کارگـران ایـران، کـارگـران 
ــــعــــتــــرض ذوب آھــــن  م
کردستان قصـد  دارنـد در 
صــورتــیــکــه امــروز جــواب 
درستی به آنـان داده نشـود 
ھمـچـنـان در تـھـران بـاقـی 
ــنــد و طــی روزھــای  ــمــان ب
آیـنــده در مــقــابــل مــجــلــس 
شورای اسـالمـی و دیـگـر 
نھادھای مسئول دسـت بـه 

ایـن .  تجمع اعتراضی بزنند
کارگران با توجه به سابقـه 
بــــاالی کــــار و نــــقــــص 
جسـمـانــی کــه در نـتــیـجــه 
کار در ذوب آھن کردستان 
به آن مبتال شده اند حاضـر 
بــه وصــل شــدن بــه بــیــمــه 
بیکاری نیستند و مصـرانـه 
خواھان بـازگشـت بـکـار و 
دریافت مطـالـبـات مـعـوقـه 
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را به رسـمـیـت مـی  "  سندیكالیسم 
شناسد اما قبول ندارد كه سندیكـا  
ــش   ــظــر گــرای ــورد ن ــل م ــك تش
ـبـش   سندیكالیسـتـی در درون جـن
كارگری است و شـورا و تشـكـل  
ــش   شــورائــی ھــم تشــكــل گــرای

در ایـن  )  سوسیالیسـتـی ( شورائی  
ـــش  ـب ــ ـن ــ ـم  .  ج ــ ـر او ھ ــ ـــظ از ن

ـم   ــ ـــا و ھ ـــھ ـت ـــســ ـی ــ ـــال ـی ــ ـــوس س
سندیكالیستھا، ھر دو تـالش مـی  
ـنـد امـا   كنند كه سندیكا ایجاد كن
ـفـاوتـی   این سندیكاھا مدلھای مـت

" سندیكاھای مدل آلـمـانـی . "دارند 
 ".سندیكاھای مدل فرانسوی "و  

ـرفـــداران شـــورا و   ـرای طــ ــ ب
مجامع عمومی كارگری، بـحـث  

قبل از آنكه یـك  " شورا و سندیكا " 
بـاشـد،  "  دو الـگـو " بحث انتزاعـی  

ــاره   ــت درب ــی اس ــحــث ــل  " ب تشــك
ــارگــران  ــی ك تشــكــل  " و  "  شــورائ
ـتـی ایـن  ".  سندیكائی كارگـران  وق

تفكیك بـه درسـتـی درك شـود و  
ـرد،   سر جای اصلی اش قرار بـگـی

ھم، صرف  "  شورا یا سندیكا " بحث  
نظر از اینكه چـه گـرایشـاتـی در  

ھا دست باال دارند، سـر    این تشكل 
ـرار خـواھـد   جای واقـعـی خـود ق

 . گرفت 
بھروز فراھانی می گـویـد در  
ایران امروزی ھر جـائـی تـالـشـی  
برای ایجاد تشكل كارگـری شـده  
ــجــاد   اســت، كــارگــران خــواھــان ای

ـلـه  !  سندیكا شده اند  بررسـی مسـئ
تشكلیـابـی كـارگـران از ایـن سـر  
اشتبـاه اسـت كـه بـه درسـت ھـم  
كسی از این سر تا بـحـال بـه ایـن  

ـرداخـتـه بـود  ـپ ـیـن  .  موضوع ن در ب
فعالین جنـبـش كـارگـری، حـتـی  
اگر جائی سوسیالیستی به ایـجـاد  
سندیكایی كمك كرده باشد، بـحـث  

ـر ھـم  .  این نیست  ـف حتی اگر دو ن
طرفدار مـدل  ( مثل حسین اكبری  

و بھروز فراھـانـی  )  آلمانی سندیكا 
) طرفدار مدل فرانسوی سندیـكـا ( 

ـلـه كـارگـران در   پیدا شوند، مسـئ
ایران با ایجاد این نوع سـنـدیـكـاھـا  
حل نمی شـود و بـه درسـت ھـم  
ـیـسـتـی خـودش را   ھیچ سـوسـیـال
مشغول ایجاد چنین سندیكاھایـی  

بحث این است كه در  .  نكرده است 
ایران چه نوع ظرفـی كـارگـران را  

متحد می كند و به مـیـدان مـی  
ما بـا رجـوع بـه مـبـارزات  .  آورد 

ـم   ـی تاكنونی كارگران، فكر می كن
مجامـع عـمـومـی  "  ظرف " كه این  

ــد و   ــن ــع  " كــارگــران ھســت مــجــم
ـقـه  " عمومی  تشكل شـورائـی طـب

" شـورا " از نـظـر مـا  !  كارگر است 
ــظــم و   ــومــی مــن ــع عــم ــم مــج

اگـر  .  سازمانیافته کارگران اسـت 
اشكالی در كار ھست، ایـن اسـت  
كه این مجـامـع عـمـومـی ھـنـوز  
آنقدر منظم و سازمانیافته نیستنـد  

" شـورا " كه بتوان بـه آنـھـا عـنـوان  
ـم  .  داد  ما بكرات گفته و نوشته ای

ــن و   ــری ــھــت ــكــا در ب ــدی كــه ســن
رادیكالترین شكلش ھم در جـائـی  
مثل ایران با ھزاران مشكل از نـوع  
ـرای   ـردن بــ مشـــكـــل درســـت كــ
اعضای ھیأت مدیره اش، تطمیع،  
ــراج، اذیــت و آزار رؤســایــش،   اخ
شانـس بسـیـار ضـعـیـف تـری از  
ـرای   تشكـل شـورائـی كـارگـران ب
نمایندگی كردن منافع كارگران و  
ـریـت و دولـت   روبرو شدن بـا مـدی

ــی  .  مــدیــران دارد  ــراھــان ــروز ف ــھ ب
سیاست خود را در سنـدیـكـا مـی  
ـر سـر   بیند و قبول ندارد كه بحث ب
این است كه تشكل شـورائـی، كـه  

ــحــث   مــجــمــع عــمــومــی  " تـمــام ب
ــن  "  كــارگــران  تشــكــل  " ھــم ھــمــی

ــر  ــه كــارگ ــق اســت،  "  شــورائــی طــب
ـنـد كـارگــر را در   سـعـی مـی ك
سرنوشت خود دخالت بدھد؛ بـه او  
ـر   اعتماد به نفس بدھد؛ از او رھـب
ـنـد و   و فعال كـارگـری درسـت ك
پشتوانه نمایندگان دوره ای خـود  

اما تمـام مـنـطـق و تـاریـخ  .  بكند 
معاصر سندیكا این است كه عـده  
ای برای یك دوره طوالنی نماینـده  
و وكیل توده كارگران می شوند و  
آنھا را به دنبال بھتر كـار كـردن و  
ــیــن   ــراردادی كــه ب تــبــعــیــت از ق
ـریـت   نمایندگان سـنـدیـكـا و مـدی
ـنـد  . بسته شده است، فرامی خـوان

ـراردادی مـی   سندیكا وارد یـك ق
شود كه از ایـن تـاریـخ تـا فـالن  
تـاریـخ ھـیـچـگـونـه اعـتـصـاب و  

ـیـد  ـبـایـد بـكـن خـود  .  كارشكنـی ن
سندیكـا پـاسـبـان مـی شـود كـه  

كـارگـران دسـت بـه اعـتـصـاب و  
مجمع عـمـومـی  .  كارشكنی نزنند 

ـقـه  ( كارگران   تشكل شـورائـی طـب
وارد چنین تعھـدی نـمـی  ) كارگر 
ــكــه كــارگــران  .  شــود  ــحــث ایــن ب

ـیـه را   ـق ـنـد و ب ـن سندیكا درست ك
ـنـدگـان   بگـذارنـد بـه عـھـده نـمـای
منتخب خود، را در ایران آدمھـای  
ـیـس دانـا و   زیادی مثل فریبرز رئ
حسین اكبری بـارھـا تـكـرار كـرده  

 .اند 
نكته دیگر اینكه بحث بـھـروز  
فراھانی در واقع واكنشی است به  
جواب بسیاری از كسانـی كـه بـه  

جـواب داده  "  آرش " سئواالت مجله  
ـیـابـی   و به نحوی از انحاء تشـكـل
ـریـن تشـكـل   ـت شورائی را مـنـاسـب
ــا   ــل ب ــاب بــرای كــارگــران در تــق
ـبـش   وضعیتی كـه جـامـعـه و جـن
ـرو اسـت، مـی   كارگری با آن روب

یك واقعیت غیرقابل انـكـار  .  دانند 
این است كـه امـروزه كـارگـران و  
فعالیـن كـارگـری در یـك سـطـح  
ـران و چـه در   وسیعی چـه در ای
دیگر نقاط جھان، با این مـعـضـل  
ــا   ـنـد كـه آی ـرو ھســت و بـحـران روب
اتحادیه ھا علی العمـوم قـادر بـه  
حل معضالت پیش روی كارگـران  
و مقابلـه بـا تـعـرضـات سـرمـایـه  

این واقعیت چـنـان  !  ھستند یا نه؟ 
انكارناپذیر اسـت كـه خـود بـھـروز  
فراھانی ھم اعتراف می كنـد كـه  
در سطح جھانی كسانی پیدا شـده  
اند كه دارند به مـدل دیـگـری از  

ـبـشـھـای  ( سندیـكـا   اتـحـادیـه جـن
ـــــمـــــاعـــــی  ـت Social))  اجــــ  

Movement Unionism) 
ایـن آن مشـاھـده  .  فكر می كنند 

ای است كـه فـعـال كـارگـری و  
ـنـدگـان در مـجـلـه   ـن اظھارنـظـر ك

ھم به آن واكنش نشـان داده  "  آرش " 
ـر سـر چـانـه  . اند  مسئله صـرفـا ب

ــر دو قــران افــزایــش   ــر س زنــی ب
دستمزد به سطح دستمزد كـارگـران  

ـیـسـت  حـتـی در  .  فالن كارخانـه ن
ھمین موضوع ھم سنـدیـكـا و بـه  
تبع آن سندیكالیسم امروز درمـانـده  

ــتــن ایــن مــوضــوع در  !  اســت  گــف
ــا   ــل ایــران ب ــه ای مــث ــع ــام ج

حكومتی قاتل و فاشیـسـتـی كـه  
 سـالـه  ٥  ـ  ٤ لباس پوشیدن كودك  

را ھم امری سیاسـی كـرده اسـت،  
ـبـات   ـر سـر مـطـال تحقیر مـبـارزه ب
ــصـادی كــارگــران   ــی و اقــت صـنــف
ـقـت   ـی نیست، بلكه تأكید بر این حق
است كه كسی كـه كـارگـر را از  
ـر   مبارزه سیاسی به بھانه تمـركـز ب
ـنـد،   مبارزه اقتصادی منع مـی ك
ـقـول بـھـروز   دارد به بورژوازی و ب

ـیـسـم " فراھانی   ـرال ـب سـرویـس  "  نئولی
 !می دھد 

ـران ھـم،   ـر از ای در سطح فـرات
معنای این بحـران ایـن اسـت كـه  
ــر را در   ســنــدیــكــا قــدرت كــارگ
دخالت در سیاست محدود كـرده و  

در عالم واقـعـیـت و نـه سـحـر و  " 
ــل  "  جــادو  ــاب ســدی اســت در مــق

ــران بــر   ــت ســیــاســی كــارگ دخــال
سرنوشت خـود و سـدی اسـت در  
ـر سـر   مقابـل دخـالـت كـارگـران ب
. چانه زنی بر سر افزایش دستمـزد 

ـم بـه دھـھـا نـمــونـه از   ــوان مـی ت
انگلیس، ایتالیا، یـونـان، آمـریـكـا،  
كانادا، آلمان و غیره اشاره كنم كـه  
رھبران سندیكاھا تمـام تـالـشـشـان  
در دوره بحران اخیر سرمایـه داری  
این بوده است كـه كـارگـران را از  
ـــت در   ـــاطـــی شـــدن و دخـــال ق
اعتراضات خیابانی و بـه چـالـش  
كشیدن سیستم برده داری سرمـایـه  

سـنـدیـكـاھـا  .  داری برحذر بـدارنـد 
حتی در مھمترین مسائلـی چـون  
ـنـاھـنـدگـی ادوارد   دفاع از حـق پ
ـرنـد  . اسنودون ھم خفقـان مـی گـی

حتی حاضر نیستند به اعتراضـات  
ـیـن رادیـكـال و   توده اعضا و فعـال
چپ خود در محكوم كردن حمـلـه  
ــد  . بـه عــراق ھــم گــوش فــرادھــن

بھروز فراھانی مشكل اتحادیه ھـا  
را با بوركراسی توضیح مـی دھـد  

در  " و قانع می شود، اما باز ھـم  
" عالم واقعیت و نه سـحـر و جـادو 

نـمـی تـوان یـك پـدیـده تـاریـخــی  
ــكــاھــا و   ــدی ــل ســن ــمــی مــث عــظــی
ـلـمـه   اتحادیه ھا را صرفا با یك ك

ــی   ــوروكــراســی " خشــك و خــال " ب
 . توضیح داد 

ـتـه بـود   بھروز فراھانی كه گـف

ـم تـا اتـحـادیـه و در   اتحادیه داری
ــه  اش    پـاراگــرافـھــای اولــیـه نـوشــت

سـنـدیـكـای مـدل  " بعنوان طرفدار  
ــرانســوی  ــر شــده بــود، و  "  ف ظــاھ

ــه   ــود نشــان دھــد ك ــه ب خــواســت
سندیكای مدل فـرانسـوی تـافـتـه  
ـر   جدا بافته ای است، خود پائین ت

ســاخــتــار  : " اقــرار مــی كــنــد كــه 
ھمبسـتـگـی ـ  ( درونی این اتحایه  

نیز منعطف تریـن شـكـل را  ) سود 
در برابر منطق بوروكراتیك اتحادیـه  

ت عـرضـه  .  ژ .  ھـایـی چـون س 
ــه  ...".  مـی كــنـد   پـس حــتـی ب

ــی،   ــھــروز فــراھــان اعـتــراف خـود ب
كارگر در عالم واقع باید بـا مـدل  

 !فرانسوی ھم در بیفتد 
بحث این است كه سـاخـتـار و  
ــوده   ــكــا دســت ت ــدی كــاركــرد ســن
ــت در   كــارگــران را بــرای دخــال
زندگی روزمره سندیكا بـاز نـمـی  
گذارد و این بـا آوردن یـك مـثـال  
استثنائی از اتـحـادیـه ای مـثـل  

ـر  "  سود ـ سالیدر "  در فرانسه در براب
صدھا و ھـزاران نـمـونـه ای كـه  
قاعده شده اند از اتحـادیـه ھـایـی  
ــتــرل   كـه كــارشــان ایســتـادن و كــن
مــبــارزه كــارگــران اســت، عــوض  

ـتـه یـكـجـائـی،  .  نخواھد شد  او الب
بدون فكـر كـردن بـه مـثـال خـود،  

ولـی بـا تـمـام ایـن  : " می گـویـد 
ــروضــات مــا بــه خــود اجــازه   مــف
میدھیم که به رفیق آیت مـتـذکـر  
شویم که یک مورد ھر چه قـدر  
ھم عـالـی و نـاب بـاشـد قـاعـده  
بازی را تغییر نمیدھد و این حتـی  
ــــھــــای   ــــوری ـئ ـــ ــــن ت ـــا مــــوازی ب
ــل دفــاع   ــاب آزمــایشــگــاھــی ھــم ق
نیست چه برسد به شـرایـط دائـمـا  

 ."متغیر یک جامعه 
بـحـث مـا طـرفـداران تشـكــل  
شورائی طبقه كارگر این است كـه  
ـیــم   ــق تشـكـل شـورائــی اراده مسـت
ـیـان مـیـکـنـد،   ـر ب کارگران را بھت
اتحاد عمیقتری بوجود مـی آورد،  

ای در    شکافھای صنفی و رسـتـه 
میان کارگران را تشدید نمیکـنـد،  

 ١  از صفحه    "شورا یا سندیكا"یادداشتی درباره 



 4  ١٣٩٢ تیر ٢٥  کارگر کمونيست

ـفـوذ سـیـاسـت   اجازه کمتری بـه ن
ـری   بورژوائی میدھد، ظـرف بـھـت
برای بیان رادیکالیـسـم کـارگـری  
ـنـه ھـای   است و در ایران از زمـی
ــی بــرای رشــد   ــاســب مــادی مــن

بحث مخالفین مـا  .  برخوردار است 
ـران   این اسـت كـه كـارگـران در ای
سندیكای فلزكار مكانیك درسـت  

ـــد  ـرده ان ـــؤســـس  .  كــ ـــأت م ـی ھــ
بحث  .  سندیكاھای كارگری دارند 

ما این است كه تشـكـل شـورائـی  
طبقه كارگر و مجامـع عـمـومـی  
ــصــاب و   ــزاران اعــت ــارگــران ھ ك
اعتراض كارگری سازمـان داده و  

مثال ھم یكـی  .  رھبری كرده است 
 .دو تا نیست 

 
مشكل اصلی مخالفین 
تشكل شورائی طبقه 

 كارگر
من در این نوشته سعـی كـردم  
كه با مراجعـه بـه نـوشـتـه بـھـروز  
ـر اصـل دخـالـت تـوده   فراھـانـی ب
كارگران تأكید كنم و این بحـث را  

نوشته بـھـروز  .  بار دیگر جلو بكشم 
فراھانی امـا اصـوال مـنـاظـره بـا  
ـیـسـت  . طرفداران تشكل شورائی ن

او می گویـد كـه سـنـدیـكـا كـار  
اقتصادی می كند و فـعـال بـایـد  

ـیـد  از نـظـر  .  ھمین یكی را چسـب
ایشان سرنـگـونـی نـظـام سـرمـایـه  
ـره   داری و كنترل كـارگـری و غـی
اھداف مقدسی ھستند كـه فـعـال  

از نـظـر او  .  باید منتظـرش مـانـد 
چــون شــوروی شــكــســت خــورد،  
ــم فــعــال آن اھــداف   كــارگــران ھ

. مقدس را در طاقچه گذاشته اند 
: به این گفته از ایشان توجه كنیـد 

مخالفان مبارزه اتـحـادیـه ای در  " 
ـفـت بـا   حالیکه وانمـود بـه مـخـال
بوروکراسی و محدودیت اتـحـادیـه  
ـقـت حـوصـلـه   ـی ھا میکنند در حـق

ــارزه  "  وقــت تــلــف کــردن "  در مــب
ــد و   ــدارن روزمــره اقــتــصــادی را ن
ـیـمـا بـه سـطـح   ـق میخواھنـد مسـت
جنبش شورائی، کنترل کـارگـری  
و سرنگونی نظـام سـرمـایـه داری  

اینھا ھمه اھداف مقـدسـی  .  برسند 
است و ھیچ فعال سوسیالیسـت و  
ـنـھـا   ـیـسـتـی بـا آنـھـا نـه ت کمـون
ـریـب بـه   ـلـکـه ق مخالفتی ندارد ب
اتفاق آنھا حاضرند ھمین امروز در  
تدارک یک قیام و نبرد قـطـعـی  

ــد  ــن ــرکــت کــن ــی، ســطــوح  .  ش ول
آگاھی و آمادگی توده کـارگـران  
ـیـسـت و   ھمتراز کـارگـران کـمـون
سوسیالیست نیست و مـتـاسـفـانـه  
توده میلیونی کارگران که ھـنـوز  
ـــغـــات روزانـــه   ـی ــ ـل ــ ـب ـر آوار تــ ــ زی
ــک   ــوژی ــول ــدئ ــای ای ــگــاھــھ دســت
بورژوازی و دولت آن با ھمـکـاری  
روشنفکران بورژوا و خورده بـورژوا  

اردوگـاه  " و با استفاده از شکـسـت  
ـفـع  "  سوسیالیسم واقعا موجود  بـه ن

ـیـدی  "  یگانه ساختار مـمـکـن تـول
ـرار دارنـد،  "  یعنی سرمایه داری  ق

ـقـاتـی   در شریط عادی مبارزه طـب
تنھا و تنھا از طـریـق شـرکـت در  
مبارزه برای درخواستھای روزمـره  
برای بھبود شرایط کار و زندگـی  
خود اسـت کـه بـه لـزوم مـبـارزه  
سیاسی با نظم بـورژوائـی حـاکـم  

میرسد و جز در شرایط استثنائـی،  
ــای   ــھ ــحــران ــا ب چــون جــنــگ ی
ــای   ــوده ھ ــه ت ــوز ک ــانس ــم ــان خ
میلیونی کـارگـران را تـا سـرحـد  
گرسنگی زیر فشار قرار دھد، بـا  

که در چند  "  جھش آگاھی " یک  
روز به اندازه چند سال آنھـا را بـه  
ـرای   ـری ب جلو میبرد، ھیچ اکسـی
سرعت دادن بـه ایـن رونـد وجـود  
ـیـل   ندارد و درسـت بـه ھـمـیـن دل
است که مارکـس و انـگـلـس از  
لزوم مبارزه اقنـصـادی، نـظـری و  
ــاســی در طــول دھــھــا ســال   ــی س

و پائین تر نیـز  ."  صحبت میکردند 
توده ھـای كـارگـری  : " می گوید 

ـرار مـی   ھدفی را در برابر خود ق
دھند كه قادر به چنگ آوردن آن  

بـھـروز فـراھـانـی گـرچـه  ."  باشند 
ـیـسـت و   می گوید كه ھر سوسیال
ـنـد،   كمونیستی این كار را مـی ك
ـقـل   اما خود در ھمین پاراگـراف ن

در  " قــول شــده مــی گــویــد كــه  
" وقت تلـف کـردن " حقیقت حوصله  

ــر ایــن   ــر س ــره ب ــارزه روزم ــب در م
او گرچه  ".  اھداف مقدس را ندارد 

در ابتدای نوشته اش این گفته را  
ـر   رد می كند كه مـانـع اصـلـی ب
ـیـابـی كـارگـران در   سر راه تشـكـل
ــه   ــمــون ــران ســركــوب اســت و ن ای

آفریقای جـنـوبـی  "!  كارگران سیاه " 
را می آورد و بـه طـرفـداران كـار  
ـیـن كـارگـران مـثـل   قانونـی در ب
ـریـن مـی   ـف حسین اكبری لعن و ن
فرستد، اما در واقع منطق ھـمـیـن  
حسین اكبری را با زبـانـی دیـگـر  

در چـھـارچـوب  . " تكرار می كند 

ھمین نظام و بدون تلف كردن وقـت  
برای مبارزه برای كنترل كارگـری  
و سرنگونی نظام سـرمـایـه داری،  
به سندیكا بچسب و فـعـال وقـت  
ــقــدس   ــردن آن اھــداف م دنــبــال ك

ـلـه را  !"  نیست  منتھا او ایـن مسـئ
ـرار نـمـی دھـد كـه   مورد توجـه ق
ــحــت   جـنــبـش کـارگــری ایــران، ت
ـر   شرایط اختناق و رویاروئی ناگـزی
مبارزه و اعتصابات کـارگـری بـا  
دولت، به مـبـارزه سـیـاسـی سـوق  
ـرای ھـیـچ دوره   پیدا میکنـد و ب
طوالنی در سطح اقتصـادی و در  
چھارچوب قوانین و نظام مـوجـود  

ـنـائـی بـه  .  باقی نمیماند  بـی اعـت
ـم   ـی ـق سیاست و عـدم رابـطـه مسـت
مبارزه اقتصـادی و سـیـاسـی در  
ایران نه تنھا بھـروز فـراھـانـی را،  
بلكه ھر كس دیـگـری را اجـبـارا  
ــری و   ــب ــیــن اك ــار دســت حس ــن ك

ــكــاھــای  "  ــأت مــؤســس ســنــدی ھــی
 .قرار می دھد " كارگری 
ای دیگر در بحث بـھـروز    نكته 

فراھانی این است كـه بـا ادعـای  
آیت نیافر درباره ایجاد یك تشـكـل  
ـر احسـاس   شورائی در کـیـان تـای

بـا  .  بیقراری به او دست می دھـد 
ـقـاء   اینكه سعی می كند این را ال
كند كه منافع كارگران را در نـظـر  
دارد، امـا بـا ایـن ادعـا احسـاس  
ـنـد  ـنـد مـی ك . رقابت در او سر بل

ــھــا و   ــســت ــالــی بــرای مــا ســوســی
ـقـه   طرفداران تشكل شـورائـی طـب
ـروز وجـــود یـــک   ـر امــ كـــارگــ
سندیكـای ادامـه کـار کـه اگـر  
بتواند حتی از حقوق یک بـخـش  

ــران دفــاع کــنــد یــک   از کــارگ
. دست آورد مثبت و ارزنـده اسـت 

ـراز وجـود   برای سندیكالیسـتـھـا اب
ـقـه   حتی یك تشكل شـورائـی طـب
ـرار   كارگر، آنھا را بیش از پیش بیق

 .می كند 
 

 ...در عالم واقعیت 
بھروز فراھانی می گوید كـه  
در عالم واقعیـت آنـطـوری كـه او  
ـنـد، پـدیـده ھـا رخ   دنیا را می بی

ـم  " اما متأسـفـانـه  .  می دھند  عـال
ایـن  .  خیلی نسبـی اسـت "  واقعیت 

عالم واقـعـیـات بـھـروز فـراھـانـی  
كارگران سـنـدیـكـا درسـت  . " است 

ـنـد نـه شـورا  كـارگـران  " ،  " می كن
ـنـد و   فروپاشی شوروی را می بی
ــدس مــی   دســت از اھــداف مــق

كارگران فقـط مشـكـل  " ، و  " كشند 
،  " واقـعـیـات " این  "!  اقتصادی دارند 

ـنـد كـه پـاسـبـان و   واقعیاتی ھست
ـنـد كـه   پاسدار نـگـھـبـان آن ھسـت
ـر از آنـھـا واقـعـیـاتـی   كسی فـرات

ـیـای امـروز  !  نبیند  این واقعیـت دن
ـیـابـی   است و جنگ بر سر تشـكـل
كارگـران و دخـالـت كـارگـران در  
سرنوشت خود نیز، جـزئـی از ایـن  
واقعیت است كه بـا ھـیـچ درجـه  
. نقل قول آوردن، استتار نمی شـود 

بــھــروز فــراھــانــی اگــر وقــت و  
ـلـف كـردن " حوصله   نـدارد،  "  وقت ت

تقابل شورا و سـنـدیـكـا را بـھـانـه  
 .نكند 

 ٢٠١٣  ژوئیه  ١٣ 

  خانواده زندانی اعدامی  ٢٦ نامه  ... ٦ از صفحه  
 .مصدوم شده اند و اعضایی از بدنشان را از دست داده اند 

ـیـار مـرادی ٢٦  اسامی این    ، شـھـرام   نفر عبارت است از حامد احمدی ، جمشید دھقانی ، جھانگیر دھقانی ، کمال مالیی ، صدیق محمدی ، ھادی حسینی ، لقـمـان مـرادی ، زان
 اعـدام  ٧/١٠/٩١  اعدام کرده اند محمد یاور رحیمی که برادرش اصغر رحیمـی را در تـاریـخ  ٧/١٠/٩١  سال سن داشت در تاریخ  ١٨ احمدی که برادرش بھرام  را که ھنگام دستگیری زیر  

ـفـی ، بـھـروز  کردند مختار رحیمی ، بھمن رحیمی ، پوریا محمدی ، محمد غریبی ، فرزاد شاه نظری ، ادریس نعمتی ، احمد نظری ، طالب ملکی ، امید پیوند ،   کاوه ویسی ، کاوه شری
 .شاه نظری ، بوریا قادری فرد ، جمال سید موسوی و لقمان امینی می باشد  

ـقـال  این افراد در زندان رجایی شھر و قزل حصار دوران محکومیتشان را طی می کنند و مادران سالخورده شان از رفتن به مالقاتشان عاجزند و آنھا   ـت را حتی بـه شـھـرھـای خـودشـان ان
 اعدام کـرده انـد و  ٧/١٠/٩١  سال سن دارد وقتی به مالقات شھرام  و بھرام احمدی آمد خبر نداشت که بھرام پسرش را در تاریخ  ٦٧ چند روز پیش مادر یکی از این افراد که  . نمی دھند  

 روز  ١٢  ماه قبل اعدام کردیم در داخل سالن مالقات سکته کرد و اکـنـون حـدود  ٦ جنازه اش را خودشان دفن کرده اند وقتی مامورین سالن مالقات گفتند فقط شھرام اینجاست و بھرام را  
ز دست بـدھـد ایـن گـوشـه ای از درد و  است در بخش مراقبتھای ویژه در بیمارستان به سر می برد و دکترھا گفته اند که امکان دارد حافظه اش را به دلیل شوکی که به او وارد شده ا 

 .گرفته اند  رنج  خانواده ھای این زندانیان است الزم به ذکر است که چند بار ھم به آقای احمدی نژاد و رھبر ایران ھم نامه نوشته اند اما نتیجه ای ن 
سیاسی را داده است بخواھید که ھر چه زودتر حـکـم اعـدام    -رئیس جمھور جدید که قول آزادی زندانیان عقیدتی  "  ما از شما درخواست داریم که در نامه ی از مسئولین ایران خصوصا 

 .این زندانیان را لغو و انھا را آزاد کنند تا به آغوش خانواده ھایشان بازگردند  
 با احترام 
  زندانی اعدامی ٢٦ خانواده  

  ٢٤/٤/١٣٩٢ 



 5  ٢٦٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

چگونه یک بینوایی کـه بـر اثـر  
ـزنـد،   ـی گرسنگی دست به دزدی م
دستش را با مدرن تریـن وسـایـل و  
ـنـد و   زیر نظر پزشکان قطع مـیـکـن
بدین گونه عـدالـت الـھـی را اجـرا  

اما یکـی از شـاه دزدان  .  میکنند 
ـار دارد   ـی ـت که ھنوز دولت را در اخ
خیلی راحت زمینھـای نـمـایشـگـاه  
ـاردھـا   ـی ـل ـی بین المللی تھران کـه م
ــمـت دارد، بـه صـدا و   ـی تـومـان ق
سیمای جمھوری اسالمی بخشیـده  

این نشانه قدر دانی احـمـدی  .  است 
نژاد از ارگانی اسـت کـه مـراسـم  

" مـدیـریـت جـھـادی " قدر دانی از   
ـا کـرده بـود  ـامـه  .  ایشان بـه پ روزن

در یـک گـزارش  )  شـرق (  رقیب  
ـاردھـا   ـی ـل ـی ـتـن م خبر از به یغما رف
دالر توسط دولت احمدی نژاد خبـر  
داده که انسان انـگـشـت بـه دھـان  
می ماند که خمیر مایه ایشـان از  

به نوشـتـه  .  چه شکل گرفته است 
ھــای    گــزارش " ... ایــن روزنــامــه  

دیوان محاسبات کشـور از بـودجـه  
ھای گذشته به ایـن    کشور در سال 
ــرار اســت  ــف  ٨٥ ســال  :   ق ــخــل  ت

میلیارددالری که بـخـشـی از    یک 
درآمد نفت کشور به حساب خـزانـه  

 ایـن  ٨٦ سـال  .  ریخـتـه نشـده بـود 
شـود    تنھا متوقـف نـمـی   موضوع نه 

شـود و    بلکه تخلف چھاربرابر مـی 
ـات نشــان   گـزارش دیـوان مـحـاســب

درصد احـکـام    ٥٤ داد که دولت    می 
در سـال  .  بودجه را اجرا نکرده است 

ـتـی دولـت در  ٨٧  ـف  رقم تـخـلـف ن
ــت  ــه ھــف ــه ب ــودج ــارددالر    ب ــی ــل مــی

ــال    مــی  ــکــرار  ٨٨ رســد، س ــز ت ــی  ن
درصد انحراف از بودجـه    شود و    می 
  ٨٩ در سـال  .  شـود   درصـد مـی   ٦٤ 

ـارد    ١٠ میزان تخلف از مـرز   ـی ـل ـی م
ــارددالر    ١١ گـذرد و بـه    مـی  ـی ـل ـی م
درصـدی از    ٦٥ رسد؛ انـحـراف    می 

ـیـن .  احکام بودجه  طـور در ایـن    ھـم
ھا شـروع شـد    سال ھدفمندی یارانه 

ـزایـش    ٣٠ که قرار بود   درصد از اف
ھـای انـرژی بـه    ھای حامـل   قیمت 

ـابـد ولـی   بخش تولید اختـصـاص ی
ــات کــه   ــب ــاس گــزارش دیــوان مــح
متولی نظـارت بـر اجـرای بـودجـه  

داد کــه    کشـور اســت، نشــان مـی 
ــا ســه  ــھ ــن ــغ    ت ــل ــب درصــد از ایــن م

از سـوی  .  اختصاص داده شده بـود 
ـامـه    دیگر، با پایان  ـتـن دوره بـرن یاف

ـیـق و   چھارم توسعه گـزارش تـحـق
داد کـه    تفحص مجلس نشـان مـی 

ــرای آن   ــت در اج درصــد    ٧٥ دول
ـنـھـا ھـم  ."  انحراف داشـتـه اسـت  ای

ــاپــدیــد کــردن   ــزار  ٧٤ ســوای ن  ھ
ـا یـک مصـوبـه   میلیارد تومـان ب

 ھـزار  ٣ اینھا ھمه مـنـھـای  .  است 
ـارد تـومـان مشـھـور اسـت و   میلی
اینھا ھمه سوای میلیاردھا دالر و  
ـلـھـی و   ریالی است که ھر آیـت ال
ـیـرکـلـی   آقازاده ای و وزیری و دب

ـان کــــوچــــه  ....  و   ـــ ــــه زب ب
و  .  کـردنـد )  باال کشـیـدن " (  دودر " 

معنای دموکراسی را اینجا بیشتر  
ــوان درک کــرد کــه یــک   ــت ـی م
ـاتـل در طـی   مجمـوعـه دزد و ق
ـنـد   ھشت سال ھـر کـاری خـواسـت
کردند حاال ھم که به ھر شـکـلـی  
بود کنار گذاشته شدند و مـیـرونـد  
ــوده مــردم   ــن ت پــی کــارشــان و ای

 .ھستند که باید بسوزند 
اکنون که روحانی کلید سـاز  
رئــیــس جــمــھــور ایــن حــکــومــت  
غارتگر دالر و ریـال شـده اسـت،  
اقتصاددانان جمھوری اسالمی بـا  
ھم کلنجار میرونـد کـه چـگـونـه  

ارتـش  " میشود این حکومت را از  
مصون داشـت،  "  بیکاران و بینوایان 

ـقـوه عـظـیـمـی کـه   و از خطـر بـال
جمھوری مقدس  شان را تـھـدیـد  
ـقـی   میکند حفاظت کرد بـه طـری

 .که آ ب از آب تکان نخورد 
 در این میان فرشاد مـومـنـی  

مـی  :"...  نامی گلو پاره میـکـنـد 
گویند اگر دولت نخـواھـد شـوک  

ـیـم  (  درمانی کند،  توصیه ھـای ت
شما راه حـل بـودجـه ای  )  روحانی 

ـیـد کـه چـگـونـه دولـت   ارایه کـن
و از این مـنـظـر  . ... بودجه بنویسد 

می گویند، حاال که نمی شود از  
این باتالق خارج شد، بیایید از ایـن  
گرفتاری لذا ببریم و تـک تـک  

ـیـم  در  .  جیب ھایمان را پر پـول کـن
پاسخ می گوییم کـه ایـن کـوتـه  
نگری موجب شده تا بخش عـمـده  
ـاطـی   ـب ای از ھزینه ھای دولت ارت
با اھداف توسعه ای کشور نداشتـه  

ـتـه کـه ایـن  . باشد  چه کسی گـف
ساختار ناکارآمد و به غایت فاسـد  
ــع آن   ــب ــم و بــه ت ــی ــدان را اصــل ب
ــشــروی در بــاتــالق و کــاھــش   پــی
ـلـه بـه   پیاپی ارزش پول ملی و حم
بقیه قیمت ھای کلیدی را توجیـه  

:" ... ایشان تاکید میکنـد "  کنیم؟ 
من فکر می کـنـم اگـر سـاخـت  

سیاسی متقاعد شـود کـه کـوتـه  
نگری آینده کشور را دچار آسـیـب  
می کند و امنیت ملی را دچـار  

اشاره ایشان بـه  ( "  آسیب می کند 
ھمه دولتھای بعد از جنـگ اسـت  
که به گفته ایشان مطالعه نـکـرده  
توصیه صندوق بین المللی پـول را  
اجرا کرده و با شوک درمـانـی و  
ـاری، مـنـظـور ھـمـان   تعدیل ساخـت
ـیـشـت   ـبـه بـه مـع ھجوم ھمـه جـان
کارگران، جمھوری اسالمی به بـن  
ـام آنـرا   بست رسـیـده کـه ایشـان ن

ـاتـالق "  . مـیـگـذارد "  پیشرفـت در ب
ـان   ایشان معتقد است که اقتـصـادان

ـاری   " ... معتقد به تعدیل سـاخـت
وعده ھای سرخرمن جـذابـی مـی  
ـاسـیـون جـذاب   دھند که برای سـی

بــه طــور خــالــصــه کــوتــه  .  اســت 
نگری در ذات آموزه کـالـسـیـک  
ـا   ـیـت ازدواج ب ـل ـاب ھا به خـوبـی ق

ـتـی   ـاسـیـون سـاخـت ران اسـم  (  سی
ــرمــانــه دزدی  ــت ــه  )  مــح را دارد ب

طوری که مدام دنبال سـراب مـی  
دوند یا به تعبیر دیـگـر مـولـود آن  
ـاتـالق   ـیـشـروی در ب تالش برای پ

ـتـی  :"  و ادامه مـیـدھـد .")  است  وق
 درصـد رشـد در گـروه  ٥٠٠ شاھد  

جمعیتی ھستیم که فقط از ناحیـه  
ـقـر   ھزینه درمـان بـه زیـر خـطـر ف
ـتـی فسـاد در اوج   افتاده انـد، وق

ــم طــی ســال   ــحــری  واردات  ٩١ ت
خودروھای لوکس و لـوازم آرایـش  
را به واردات حیاتـی تـریـن داروھـا  
ترجیح می دھد، می شـود گـفـت  
ـا   که این کوته نگری چـگـونـه ب
ـازی   ـاسـی ب مشروعیت نـظـام سـی

بدھی ھای چـنـدصـد  .  کرده است 
ــی در اوج   ــومـان ــارد ت ـی ــل ھـزار مــی
درآمدھای نفتـی بـرای دولـت بـه  

ـنـھـا را  .  وجـود آمـده اسـت  اگـر ای
توضیح دھیم، متوجه مـی شـونـد  
که مسیر کوته نگری مشروعیـت  

این در جـه اول  .  زدا و ناپایدار است 
ــــعــــد   ـــری و ب ــــه فــــک ـال ــ مس

ـانـت  .  اقتصادسیاسـی اسـت  ـت ـا م ب
علمی باید نشان داد کـه اگـر بـه  
ـیـم   ـان تـرجـیـح دھ منافع رانت جوی
ارتش بینوایان و بیکاران بـه وجـود  

ــد  امــا راه حــل ایشــان  ."  مــی آی
چیست؟ با اشـاره بـه دولـت دوران  
جنگ جمھوری اسالمی با عـراق  
ـیـد بـوده   که گویا آنجا اصل بر تول

" رانـت خـواری غـیـر مـولـدھـا " نه  

تاکید میکند که باید ھـر جـوری  
ـــذف   ـــدی ح ـق ــ ـــه ن ـاران ــ اســـت ی

ـارانـه :" ...شود   .... تقدم شغل بر ی
 تـومـان  ٥٠٠  ھزار و  ٤٥ با پراخت  

این ھمه فاجعه به رفاه خانوارھا و  
تولیدکننده ھا و مالیه دولـت وارد  
شده در حالی که اگر رویـه ھـای  
تولید فرصت ھای شـغـلـی مـولـد  
امکان پذیر شود ھر کـس کـه بـر  

ــر   ــغ ب ــال ــرود ب ــرکــار ب   ٤٨٠ س
ھزارتومان خواھد داشت و به جـای  
ـفـس   صدقه بگیری احساس عزت ن

آخـر  !!"  و وابستگی به جامعه دارد 
داستان ھمان شـد کـه از دیـدگـاه  
ـاشـد، یـعـنـی کـارگـر   ایشان باید ب

ـا    ھـزار  ٤٨٠ باید استثمار شود و ب
ــاال   ــس اش را ب ــف ــومــان عــزت ن ت

 !!!! برد 
ـنـد   اقتصاددانان بـورژوازی مـان

ــه مــعــروف اســت  قضــیــه  !  آن گــرب
ـامـه   ـنـظـیـم بـرن خیلی ساده بر سر ت
ای برای استثمار و سود بیشـتـر و  
در جمھوری اسالمی غـارت ھـمـه  

ــدگــی اســت  ــصــاد  .  زن ــن اقــت در ای
چیزی به نام عدالت معنی نـدارد،  
ـیـن آقـای   جز فریب کاری که ھم
فرشاد مومنی یک نمونه بارز آن  

ـنـده مـمـکـن  .  است  ھر چـنـد خـوان
است خسته شده باشـد، امـا یـک  
نقل دیگر از حرفھای ایشـان مـی  
ـتـر   آوریم تا عوام فریبـی ایشـان بـھ

ــوجــه  :" ... درک شــود  ــت ــا م شــم
ــد  ــه دوران  (  نشــدی اشــاره ایشــان ب

ــی اسـت  ــجـان ــھــوم  )  رفسـن کــه مـف
ـایــی   ـن ـار مــع ـان کــه ب مسـتـضـعــف
عمیقی داشـت جـای خـود را بـه  

ـتـی کـه  .  اقشار آسیب پذیر داد  وق
ـیـد و   برنامه تعدیل را اجرا می کن
به تولید ضربه می زند و مـوجـب  
ـلـوم   نابرابری و فساد می شود مـع
است که پای سرنیزه به میان مـی  

ھمه ما به یاد داریم که دوره  ."  آید 
ـازداشـت   ـا ب رفسنجانی چـگـونـه ب
وسیع و قتل و عام گسترده ھـمـراه  

ـا در  .  بـوده اسـت  امـا ایشـان گـوی
مطـالـعـات شـان بـه ایـن مسـایـل  
ـیـد اسـت  ـتـه بـع . برنخوردند که الب

ـنـگـی ایشـان بـرای   ـتـصـاد  " دلت اق
ـیـن اسـت  "  دوران جنگ  بـرای ھـم

که در آن دوران کارگران به شـدت  
اشاره ایشان به سـر  .  سرکوب شدند 

نیزه به این بر نمیگردد که زنـدانـی  
ـلـکـت وجـود   سیاسی در ایـن مـم
داشــت و دارد و اعــدام گســتــرده  
ـلـکـه   ھمچنان قربانـی مـیـگـیـرد ب
بدین خاطر اسـت کـه بـه نـظـرات  

 .امثال  ایشان توجه نمی شود 
ـتـصـادی   تمام سیـاسـتـھـای اق
جمـھـوری اسـالمـی گـره ای از  
بورژوازی باز نکرده چـون اسـاسـا  
ـقـه اسـت  . برآمده از بحران این طـب

ـیـش از سـه دھـه    بحـرانـی کـه ب
بـحـرانـی کـه  .  ادامه داشته اسـت 

سـرچشـمــه اش حضــور مـردم در  
خیابان بود و قرار بود با سـرکـوب  
و کشتار کارگر ارزان و خـامـوش  

کارگر ارزان تامـیـن  .  تضمین شود 
شده است امـا خـامـوش نشـده و  
کل جامعه علیـه ایـن حـکـومـت  

ـــج شـــده اســـت  ـــمـــامـــی  .  بســی ت
کارگزاران این حکومت ھـمـیـشـه  

ھمه  .  احساس موقتی بودن کردند 
ـنـج   برنامه ریزھای بیست ساله و پ
ــرای   ــره نــمــایشــی ب ســالــه و غــی

ـرم کـه ھـم بـه  (  عوامفریبی   گـی
قول ایشان انحراف نـمـیـداشـت بـاز  
ـرای کـارگـر جـز بـدبـخـتـی   ھم ب

غارتـگـری ھـای  )  چیزی نداشت 
ـقـه   وسیع، و میشود گفت بی سـاب
در تاریخ ایران است و ھـمـه نشـان  
ـرای   از کسانی دارد که فردای ب
ــل   ــائ خــود و حــکــومــت شــان ق

ھر کس مـیـخـواھـد بـار  .  نیستند 
ـنـدد  ـب ـر ب ـرار  .  خودش را سـریـعـت ق

است باندی دیـگـر از حـکـومـت  
ـرار   دولت را به دست بگیرد امـا ق
ــد گــره ای از   ــســت ایــن بــان ــی ن

آنھا ھـم  .  مشکالت مردم بگشاید 
ـرونـده ای   در پایان دوران شان با پ
قطور از فساد و دزدی خـواھـنـد  
ـبـاھـی   رفت و در عقبه خود جز ت
و ویرانی برای توده مـردم چـیـزی  

ـقـاد  .  باقی نـخـواھـنـدگـذاشـت  ـت ان
ـتـصـاد   دولت جـدیـد و جـنـگ اق
دانان با ھم، دعوای بر سر غـارت  
ـیـش   زندگی ما مردم است و این ب
از پیش تاکید میکنـد کـه نـظـام  
ــشــا فســاد و   سـرمــایـه داری مـن
ـتـھـای حـاکـم   تباھی است و دول

ـنـد  ـنـده آن ھسـت جـز  .  تضمین کـن
سرنگونی این دولتھا و خلع یـد از  
ـرای   خلع کنندگان ھیـچ راھـی ب

ـیـسـت  حضـور  .  بشریت مـتـصـور ن
ـیـونـھـا انسـان در خـیـابـان در   میل
ــکــه جــھــان جــای   ــه و بــل ــطــق مــن
امیدواری بسیاری است که نـظـام  
ـتـھـای راھـش   سرمایه داری به ان

 .رسیده باشد 
 

 ١  از صفحه   دعوا بر سر غارت زندگی 
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ـیـش از   ـتـه گـذشـتـه ب جمھوری اسالمی در عرض چند ھف
ـیـز مـحـکـوم بـه  . صد نفر را اعدام کرده است  ھزاران دیگر ن

وضعـیـت  . اعدام ھستند و ھر لحظه ممکن است اعدام شوند 
تکان دھنده ای برای زندانیان بویژه برای در زنـدان رجـائـی  

ھر انسان آزاده ای و ھـر سـازمـان و  .  شھر حاکم شده است 
 . حزب مخالفی باید علیه این شرایط دست به اقدامی بزند 

این حکومت اعدام است و از بـدو سـر کـار آمـدن تـا  
کنون حتی یک روز ماشین اعدام و جنایتش متوقف نشـده  

ـر و یـا خـطـر  .  است  ـت ـق ـی اما در مقاطعی که بحـرانـش عـم
بپاخاستن مردم جدی تر میشود، دستگیری ھا و اعـدام ھـا  

ـیـز  .  را گسترش میدھد تا خطر را ار سر بگذرانـد  ایـن بـار ن
ـتـخـابـات   جنب و جوش بیشتری در جامعه شـروع شـده و ان
کذائی ریاست جمھوری بحران حکومتی را عمیق تر کـرده  
است و رژیم با شدت بخشیدن به اعدام ھا میـخـواھـد راه را  

 . برای ادامه حیاتش در دوره آتی ھموار كند 
از معتادان تـا  "  محکومین مواد مخدر " قربانیان این دوره  

فروشندگان خرده پای مواد مخدرند، یعـنـی جـوانـانـی کـه  
بیکاری و فقر و بی آیندگی آنھا را بـه ایـن دام کشـانـده  

بزھکاران ھستند که شرایط خفت بار حاکم آنھا را به  .  است 
زندانیان عقیدتی ھستند کـه یـا  . کار خطائی کشانده است 

اسالم را طرد کرده اند و یا معتقـدیـن بـه مـذھـب دیـگـری  
و یا صاف و سـاده کسـانـی کـه مـرتـکـب ھـیـچ  .  ھستند 

نشده اند و به دلیلی به دام جانیان اسـالمـی افـتـاده  " جرمی " 
 . اند و در بیدادگاه ھای حکومت به اعدام محکوم شده اند 

ـروئـی و   واقعیت این است که دوره احمدی نژاد با بی آب
ـرار اسـت   بحران بیشتر رژیم تمام شـد و اکـنـون روحـانـی ق
ـیـن   بخشی از اھرم قدرت را در دست بگیرد تا بر مـتـن چـن
شرایطی دور دیگری از فقر و بیحقوقی و سـرکـوب را بـه  

رفسنجانی ھـا و خـاتـمـی چـی ھـا،  .  جامعه تحمیل کند 
حتی زندانیان این جنـاح، دم گـرفـتـه انـد کـه وقـت طـرح  
خواست و مطالبه ای نیست، صندوق ھا خالی شده و مـردم  
انتظار تغییری در زندگی شان نداشته باشند و بـه روحـانـی  
ـیـسـت،   ـتـصـادی ن فرصت بدھید، االن وقت بھبود شرایـط اق
ـیـسـت   حتی وقت طرح مطالبه آزادی چھره ھای این جناح ن
ـر   و جناح دیگر ھمین ھدف را با آدمکشی و سرکوب بیـشـت

ـنـد کـه  .  در پیـش گـرفـتـه اسـت  اوبـاش حـکـومـت مـیـدان
حكومتشان در بن بست كامل اسـت و جـامـعـه در آسـتـانـه  
ـقـای   ـرای ب یک خیزش بزرگ قرار گرفته و ھر جناحی ب
. عمر ننگین این حکومـت بـه راھـی مـتـوسـل شـده اسـت 

جامعه باید بلند شود و کل این اوباش مرتجع و آدمکـش و  
ضد انسان را به شکست بکشاند و راه سـرنـگـونـی شـان را  

 . ھموار کند 
مبارزه علیه اعـدام امـروز یـک جـبـھـه مـھـم مـبـارزه  

ـقـاتـی اسـت  ـلـف  .  سیاسی و طـب دار و دسـتـه ھـای مـخـت
ـثـمـار و   حکومت، بقای خود و تداوم و تشـدیـد بسـاط اسـت
چپاول را در اعدام ھای بیشتر میبینند و مردم بـایـد تـالش  
کنند این اھرم را از حکومت اسالمی بگیرند و جبھـه خـود  

ـنـد  امـروز  .  را برای پایان دادن به کل این بساط  تقویت کـن
مبارزه علیه اعدام، علیه بیحقوقی کلیه زندانیان سیـاسـی و  
ـیـدتـی   عادی و تالش برای آزادی زندانیان سـیـاسـی و عـق

 . وظیفه مبرمی برای تمامی نیروھای آزادیخواه است 
حزب کمونیست کارگری کارگران و مـردم آزادیـخـواه،  
احزاب و سازمانھای مخالف حکومت، فعالیـن سـیـاسـی و  
ـرای   ـبـه ب فعالین مدیای اجتماعی را به تالشـی ھـمـه جـان
مقابله با جمھوری اسالمی، دار و دسته ھای مختلف آن و  

 . ماشین آدمکشی اسالمی فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
  ژوئیه ١٣ ،  ١٣٩٢  تیرماه  ٢٢ 
 

 ١١٥اطالعیه شماره 
 

 روز از ٣٢جمیل محمدی بعد از 
 زندان آزاد شد

ـنـی دو  فـعـال کـارگـری در   وفا قادری و خالد حسی
 سنندج  به یکسال زندان محکوم شدند 

 
 احضار شد" دادگاه" حامد محمودی به 

بنا بر گزارش کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  
ـبـه   ـرمـاه جـمـیـل  ١٧ تشکل ھای کـارگـری روز دوشـن ـی  ت

محمدی عضو این کمیته و از فعالین کـارگـری در شـھـر  
ـقـه  ٣٢ سنندج بعد از   ـیـون  ٥٠  روز بازداشت با قرار وثی ـل  مـی

آزادی وی را به او، به خانـواده اش  . تومان از زندان آزاد شد 
 . و به ھمگان تبریک میگوییم 

در مدت بازداشت جمیل محمودی خانواده وی به ھمـراه  
ـرای آزادی وی تـجـمـع کـرده و   تعدادی از مردم  مرتبا ب
ـر مـھـمـی از   ـی خواھان آزادی او  شدند و این اعتراضات تاث
باخبرماندن منظم خانواده جمیـل از وضـع وی و آزاد شـدن  

 .  جمیل داشت 
وفا قادری فعال کارگری به یکسال زندان 

 محکوم شد
ـتـه   ـر گـزارش کـمـی بنـا ب
ھماھنگی برای کـمـک بـه  
ایجاد تشکلـھـای کـارگـری،  
وفا قادری یکی از اعضـای  
ــوســط   ــه ت ــت ــن کــمــی ــگــر ای دی

ــه    دادگــاه  ١ قــاضــی شــعــب
انقالب جمھوری اسـالمـی در  

اقدام علیه امنیت ملی به یکـسـال  "شھر سنندج تحت عنوان  
 تیر بـه وکـیـل  ١١ این حکم در تاریخ  .  زندان محکوم گردید 
 .وی ابالغ شده است 

 

 سال زندان  برای خالد ١صدور حکم 
 حسینی

به گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  
 یـکـم دادگـاه     تیر شعـبـه ١٥ تشکلھای کارگری روز شنبه  

ـنـی فـعـال   انقالب جمھوری اسالمی در سنندج، خالـد حسـی
ـیـغ  " کارگری و عضو دیگری از این کمیته بـه اتـھـام   ـل ـب ت

    جـلـسـه .  را به یک سـال زنـدان مـحـکـوم کـرد "  علیه نظام 
دادگاھی این فعال کارگری بدون اطالع وی و بـه صـورت  

 .غیابی برگزار شده است 
ـر کـارگـران   جرم وفا قادری و خالد حسینی ھمانند سـای
ـرای   زندانی دفاع آنان از خواستھای برحق خـود و مـبـارزه ب

جمھوری اسالمی به این کـارگـران  . داشتن حق تشکل است 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   فشار آورده بود که از عضـویـت در کـمـی
استعفا دھند اما آنھا بر حق خـود در عضـویـت در تشـکـل  

 .ھای کارگری پافشاری کردند 
 

احضار " دادگاه" حامد محمودی نژاد  به 
 شد

ــژاد   حــامــد مــحــمــودی ن
ــتــه   ــی عضــو دیــگــری از کــم
ــگــی و از فــعــالــیــن   ــن ھــمــاھ
ـنـدج، طـی   کارگری شھر سـن
ــه   ــه  ب دو احضــاریـه جــداگـان

ــای   ــخ ھ ــاری  و  ٢٢/٤/٩٢ ت
 به حضور در شـعـبـه  ٢/٥/٩٢ 

یك دادگاه انقـالب جـمـھـوری  
 . اسالمی در سنندج فراخوانده شده است 

ـران   ـیـن و رھـب این موارد نشانه گسترش فشار بـه فـعـال
کارگری است که باید با گسترش اعتراض خـانـواده ھـا و  

ـرد  ـیـان  .  مردم آزایخواه پاسـخ گـی کـارگـران زنـدانـی و زنـدان
 . سیاسی باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند 

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

 ٢٠١٣  ژوئیه  ٩  ،   ٩٣  تیر ١٨ 
 Shahla_daneshfar@yahoo.comشھال دانشفر 

 Bahram.Soroush@gmail.comبھرام سروش،   
http://free-them-now.blogspot.com 

 
 نفر از فعالین که به ٢٦دادخواھی خانواده 

 !اعدام محکوم شده اند
 به بانکی مون دبیر کل سازمان ملل 

دبیر کل سازمان مـلـل نـامـه دردمـنـدانـه خـانـواده ایـن  
 سال اسـت  ٤ زندانیان را پذیرا باشید که فرزندانشان بیشتر از  

در تبعید و زندان به دور از خانواده و دیارشان می بـاشـنـد و  
از حقوق قانونی خودشان بی بھره اند و مـدتـھـای طـوالنـی  
در سلولھای انفرادی بوده اند در محاکمه ھایشان یا وکـیـل  
نداشته اند یا به وکالیشان اجازه صحبت داده نشده اسـت بـا  
ـران حـکـمـش   اتھامات بی اساس مانند محـاربـه کـه در ای

 مجازات تعیین شده را دارد که شـامـل اعـدام ،  ٤ یکی از  
قطع دست و پا برخالف جھت ، تبعید و زندان می باشـد در  
حالی که این زندانیان ھم اعدام و ھم تبعید و زندان بـھـشـان  

 داده شده است و بعضی از این افراد که با ضرب گلوله  

 به بساط آدمکشی حکومت اسالمی باید پایان داد 

 

 

 

 ٤                  بقیه در صفحه  
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بـعـد از یـك  ( از دو ھفته گذشته  
اعتراضـات كـارگـری  )  دوره كوتاه 

ده  .  رو به گسترش گذاشتـه اسـت 
ھا اعتصاب، تجمـع و تـظـاھـرات  
توسط كارگران مراكز صنـعـتـی و  

ـ تـجـمـع  ١ . تولیدی در جریان است 
كارگران ماشـیـن آالت صـنـعـتـی  

ـریـز،   ـب ــ تـجـمـع  ٢ تراكتورسـازی ت
ـ  ٣ اعتراضی بازنشستگان تـھـران،  

تجمع كارگران ذوب آھـن زاگـرس  
ـراضـی  ٤ در سنندج،   ـ تـجـمـع اعـت

ـروه،   ـ  ٥ كارگـران ذوب آھـن در ق
تجمـع کـارگـران اخـراجـی فـوالد  
زاگرس برای دومین روز متوالـی،   

ـرق اعــالم  ٦  ــ کـارگــر صـنـعــت ب
ـیـن  : كردند  ـریـت قـطـعـات تـورب مدی

ــارگــران را   ـــار شــرط ک ــھــری ش
نپذیرفت، اعتصاب ھمچنان ادامـه  

ـرق اعـالم  ٧ دارد،   ـ کارگرصنعت ب
اعتصاب کارگران قطعـات  :  كردند 

ـیـن شـھـریـار ادامـه دارد،   ـ  ٨ تورب
نفر از کارگران شـاغـل  ١٥٠ تجمع  

ـ تجمع  ٩ کارخانه سیمان کرمان،   
كارگران اخـراجـی فـوالد زاگـرس  

ــ تـجـمـع  ١٠ مقابل اداره كار قروه،  
بازنشستگان صندوق فـوالدمـقـابـل  
استانداری اصفھان دراعتـراض بـه  

ـ  ١١ عدم پرداخت بموقع حقوقشان،  
 کارگـر کـارخـانـه  ١٢٠٠ اعتصاب 

ـ  ١٢ نورد لوله صـفـا در اراک ،  
 کارگر مـجـتـمـع  ٤٠٠٠ اعتصاب  

ــ کـارگـران  ١٣ فوالد خوزستان ،  
تیر تایر برای چـنـدمـیـن  ١١ کیان  

ـ  ١٤ باردست به اعتراض میزنند،   
 کـارگـاه  ٣  کـارگـر  ٣٠٠ تجمع  

ـنـی تـھـران  ،   ـ  ١٥ فرودگاه خمـی
ــع اعــتــراضــی کــارگــران   ــم ــج ت

ـ  ١٦ کارخانه کرمانیت کرمـان،   
 عضو تعاونی مسکـن  ٥٠٠ تجمع  

مھر در مقابل استانداری کرمـان،   
ــ اعــتــراض  ١٧   کــارگــر  ١٥٠٠ ـ

ـراض  ١٨ کارگران صـدرا،    ــ اعـت
ـ  ١٩ کارگران اخراجـی سـد ژاوه،  

اعتراضات کارگـران سـد بـزرگ  
ــارک ،    ــ اعــتــراض  ٢٠ کــن ـ

ــقــات   ــی ــق ــح ــان ســازمــان ت ــن کــارک
ـیـش  ٢١ کشاورزی به تبعیض،   ــ ب

ـر از اعضـای انـجـمـن  ٢٠٠ از    نف
ـران و   ـــی کـــارگــ ـف ــ ـن ھـــای صــ
استادکـاران سـاخـتـمـانـی سـراسـر  
کشور با تجمع در مقابل مـجـلـس  
شورای اسالمـی، خـواسـتـار لـغـو  

 الحـاقـی قـانـون بـودجـه  ١٠ بند  »

ـراض   ٢١ شـدنـد،   «٩٢ سال   ــ اعـت
کارگران شرکت خدماتـی پـاک  
ــه   ـرزا، وابسـتـه ب انـدیـش خـان مــی
ــه رفــتــار   ــان ب ــارســی ــاالیشــگــاه پ پ

ــ تـحـصـن  ٢٢ ناشایست پیمانکار،  
کارگران کارخانه فارسیـت دورود  

ـ  ٢٣ مقابل ساختمان فرمـانـداری،  
تجمع جمعی از کارگران نسـاجـی  
.  سیمین اصفھان مـقـابـل مـجـلـس 

اعتراضات كارگری در حمایـت و  
با شركت خانواده ھـای كـارگـری  

ــت  ــوده اس ــمــراه ب : تــیــر ١١ (   ھ
ــواده  ــان اخــراج    خــان ھــای کــارکــن

ـیـن  " ی شرکت    شده  قـطـعـات تـورب
به ھمـراه فـرزنـدانشـان در  "  شھریار 

مقابل درب این شرکت که یکـی  
ـراتـژیـک وزارت   از واحدھای است

باشـد، تـحـصـن نـمـوده و    نیرو می 
خواستار بازگشت به کار ھمسـران  

ـراضـی  ).  خود شدند  مطالبات اعـت
كــارگــران بــر مــحــورھــای عــدم  
پرداخت حقوق ھای پرداخت نشده،  
ـقـه   محاسبه نشدن ده سـال از سـاب

، اخـراج  ) كار ـ اتوبوس رانی تھـران 
ـلـی مـراكـز   و بیكارسازی و تعـطـی
ـرانـه و   ـیـگـی ـراضـات پ كار، و اعـت
ـیـن   مداوم  کارگران قطـعـات تـورب

ـراضـات را  ( شھریار  اخبار ایـن اعـت
ـر اخـبـار كـارگـری   در شماره اخـی

ــد  ــی ــعــه كــن اعــتــراضــات  )  مــطــال
كارگران توربین شھریـار یـكـی از  

 . اعتصابات طوالنی ایندوره است 
ـنـد بـا ارداه   ـتـوان كـارگـران مـی
ـر مـحـور ھـمـاھـنـگـی   جمعی و ب
ـنـدگـان خـود را بـه   سراسری نمای
ــی كــار   اجـالس ســازمـانـی جـھـان

ـم زاده  .  بفرستند  ـراھـی اخیرا بھنام اب
ــری در ارتــبــاط بــا   فــعــال كــارگ
نشسـت سـازمـانـی جـھـانـی كـار  

ــت  ــه اس ـت ــوشــ ـــی  "  ن جـــای خـــال
نمایندگـان واقـعـی کـارگـران در  
! نشـســت ســازمــان جــھــانـی کــار 

نشست بی دستاورد ای ال او در  
بھنام ابراھیم زاده  ".  ژنو برگزار شد 

بـدرسـت مـیـگــویـد كـه كـارگــران  

ــد در نشــســت ســازمــان   ــوانــن ــت مـی
ـنـد  ـن قـطـعـا  .  جھانی كار شركت ك

شركت نمایندگان واقعی كـارگـران  
در نشست سـازمـان جـھـانـی كـار  
جنبـش كـارگـری را وارد فـاز و  

تـالش  .  دوره جدیدی خـواھـد كـرد 
برای پیشبرد نشست كـارگـران در  
ــد   ــه چـن سـازمـان جــھـانـی كـار ب
ـتـور اسـاسـی وابسـتـه اســت  . فـاك

ــات   ــكــم؛ گســتــرش اعــتــراض ی
. كارگری در سطح سراسری اسـت 

ــراضــات   ــت ــری شــدن اع ــراس ــا س ب
كارگری و ایـجـاد شـبـكـه ھـای  
اعتراضی سـراسـری كـارگـران بـا  
اتكا به مكانیسم مجمع عمـومـی  
ـنـدگـان كـارگـران   متشكل از نـمـای
ــدی،   ــولــی ــف ت ــل بـخــشــھــای مــخــت
ــت   ــای شــرك ــد راه ھ ــوانــن ــت مــی
ـرای   نمایندگان واقعی كـارگـران ب
شركت در نشست سازمان جھـانـی  

ـنـد  ـن ـیـن قـدم  .  كار را ھمـوار ك اول
ســراســری كــردن اعــتــراضــات و  
ــای   ــكــه ھ ســراســری شــدن شــب
ــدی و   ــولــی ــاطــات مــراكــز ت ــب ارت

دوم؛ در چـنـد  .  كارخانه ھا اسـت 
سال گذشته احزاب و سـازمـان و  
فـعــالــیـن كــارگــری در خــارج از  
ـبـش   كشور كارزار حـمـایـت از جـن
ـرده   ـیـش ب ـرانـه پ كارگری را پیگی

ــد  ــیــت  .  ان ھــر ســال در مــحــكــوم
ـنـدگـان ضـد كـارگـر   شركت نـمـای
ــه   ــان ــی و خ ــالم ــای اس ــوراھ ش
كارگریھا و نمایندگان كارفرمـاھـا  
در نشست ھای سازمـان جـھـانـی  
ــر و   ــرات ھــای مــوث كــار، تــظــاھ

در  .  قدرتمندی را فراخوان داده اند 
محل نشست فعاالنه شركـت كـرده  
ــران   ــمــایــمــدگــی از كــارگ ــه ن و ب
صدای اعتراض آنھا را به شـركـت  
كننـدگـان در ایـن اجـالس اعـالم  

این كارزار اگر بـخـواھـد  .  كرده اند 
ـرتـری بشـود   وارد فاز جدید و موث
ـیـن   میتواند با ھماھنگی بـا فـعـال
كارگری بـا اھـداف فـراھـم كـردن  
ــن كــارگــری از   شــركــت فــعــالــی

نمایندگان شبكه ھای سراسری و  
منتخب مجامع عمومی كارگـران  
برای شركت در نشـسـت سـازمـان  
ـرد  . جھانی كار، نقشه مند پیـش ب

بدون حمایت و كار ھـدفـمـنـد ایـن  
كارزارھا در خـارج از كشـور ایـن  
توقع و مطالبه رادیكـال و درسـت  

جلب حـمـایـت  .  عملی نخواھد شد 
اتحادیه ھای كارگـری در اروپـا،  
ــه   ــكـا ب ــا و امــری ـی ــرال ــاد، اســت كـان
منظور حضور نماینـدگـان واقـعـی  

 . كارگران از اقدامات ضروری است 
 

جای خالی نمایندگان 
واقعی کارگران در 

نشست سازمان جھانی 
 !کار

جای خـالـی  .  زاده   بھنام ابراھیم 
نمایندگـان واقـعـی کـارگـران در  
! نشـســت ســازمــان جــھــانـی کــار 

نشست بی دستاورد ای ال او در  
ــرگــزار شــد  ــنــدگــان  .  ژنــو ب ــمــای ن

ـتـی در   کارگری کارفرمایی دول
این نشست شرکت کردنـد؛ دولـت  
ـنـده ھـای دسـت   ایران ھمواره نمـای
نشان ده خود را بـه ایـن نشـسـت  
می فرستد؛ فرستاده شده گان بـه  
ـنـده گـان واقـعـی   این نشست نمای
ـنـد؛   ـیـسـت کارگران ایران نبـوده و ن
این نشست در راستای اصـل سـه  
ـرای حـل   جانبه گرای و راھی  ب
ــی   مشــکــالت ســه گــروه دولــت
کارفـرمـایـی و کـارگـری ھـمـه  
ـرگـزار مـی شـود   ساله در ژنـو ب
فارغ از این دیدگاه که در شرایط  
کنونی و در عمل اجـرایـی اصـل  
ـبـه گـرایـی تـا چـه حـد   سه جـان

و بـا نـظـر  !!  ممکن و مفید است  
ـقـت کـه اصـوال   ـی داشت ایـن حـق
دولت ھای مـوجـود دولـت ھـای  
سرمایه داری و مـدافـع مـنـافـع  
ـنـد   ـنـد و نـمـی تـوان سرمایه ھسـت
چون نھادی بی طرف و با حسـن  
نیت بین سرمایه داران و کارگـران  
ـنـد و   ـن به قضاوت و داوری بنـشـی
ـتـه شـده در   سه جانبه گرایی گـف
ـروه   ـر بـــه دو گــ ـــت امــ ـی ـــعــ واق
کارفرمایی دولتـی و خصـوصـی  
در مقابل کارگران تغییر مـاھـیـت  

ـتـن چـنـد نـکـتـه  .  می دھند  گـف
ـنـدگـان   درباره شرکـت گـروه نـمـای
ــن   ـران در ای کـارگــری دولــتـی ای
ـیـسـت  .  اجالس خـالـی از لـطـف ن

ـر   الزم به ذکر است کسانی کـه ب
ـنـدگـان   صندلی ھای جایگاه نمـای
کارگری ایران در این نشسـت ھـا  
ـنـد کـه بـه طـور   تـکـیـه مـی زن
مستقیم توسط دولت و نـه تـوسـط  
ــــای   ــــادھ ــــھ ـران و ن ـــ ــــارگ ک

ــد  ــخــاب شــدن ــانــت ــن  .  کــارگــری ای
ـرای شـرکـت در ایـن   نمایندگان ب
نشست ھا گزینش شـده بـودنـد و  
نماینده ھـای کـارگـری شـرکـت  
ـنـده   کننده در این نشست ھا نـمـای
آن دسته از تشکلھـای کـارگـری  
ـبـوده و بـه   ـقـل ن بودند کـه مسـت
ـفـوذ   اشکال مختلف وام دار تحت ن
وزارت کار و دولت ھستنـد و ھـم  
ــــات   ـب ــــاســـ ـن در روابــــط و مـــ
دموکراتیک و دموکراسـی درون  
گروھی و خـرد جـمـعـی چـنـدان  
جایگاھـی نـدارد، در واقـع و در  
ـیـت ھـا و   عمل و در پروسه فـعـال
حرکت ھا پیش از آنکه منافـع و  
مشکـالت کـارگـران و اعضـای  
این تشکلھا دغدغه نماینـدگـان و  
برگزیدگان آنھا باشـد مـالحـظـات  
دولتی و بده و بستـان ھـایـی مـد  
نظر آن ھا ھستند که ارتباطی بـا  
منافع موکـالن آنـھـا و اعضـای  

بـخـش عـمـده  .  این تشکلھا نـدارد 
ــالت   ــل و مشــک ــائ ای از مس
ـیـن   ـران ریشـه در قـوان کارگران ای
مـنـاسـبـات و مشـکـالت درونــی  
کشــور دارد کــه حــل آنــھــا در  
ـیـز در   ـر ن رسیدن به وضعیت بـھـت
گروه متشکل شدن کـارگـران در  
تشکلھای مستقل خـود و سـپـس  
تالش مبارزه آنھا در راستای رفـع  
ـر   ـی این مشـکـالت از طـریـق تـغـی
مناسبات نادرست موجـود و رفـع  
ـر قـانـونـی   موانـع قـانـونـی و غـی
ــرھــاســت؛   ــی ــغــی ــن ت مــوجــود در ای
مقاوله نـامـه ھـای ایـن سـازمـان  
دستاورد مبارزات و حاصل تـالش  
ـیـن   کارگـران در عـرصـه ھـای ب
ـلـف   ـلـی در دوره ھـای مـخـت المل
ـبـات کـارگـران   است و کف مطـال
در شرایط و مـنـاسـبـات مـوجـود  

شرکت نمایندگـان  .  بیان می کند 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 گسترش اعتراضات  كارگری 
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ـقـل کـارگـری در   واقعی و مسـت
ــن نشــســت ھــای ســاالنــه ای   ای
سازمان جھانی کار ای ال او از  
ـر بـاشـد؛   این منظر می تواند مؤث
اما باید گـفـت بـخـش زیـادی از  
ــی کــارگــران   ــون مشــکــالت کــن
منشاء ریشه در خـارج از چـھـار  
ــر   ــی ــلــی را دارنــد نــظ چــوب داخ
فشارھـا و تـوصـیـه ھـای نـھـاده  
ھای بین المللی سـرمـایـه دارای  
از قبیل صندوق بین المللی پول و  
بانـک جـھـانـی و گـردن نـھـادن  
دولت ھا به این فشارھا و توصیـه  

در ایران مشـکـالت دیـگـری  .  ھا 
نیز برای کارگران وجود دارد کـه  
ناشی از وضع موجود تعریم ھـای  
ـلـف از سـوی قـدرت ھـای   مخـت

ـر  .  بزرگ سرمایه داری است  ـی تاث
ـم ھـا بـه طـور   این فشار و تـعـری
عمده و در بیشتریـن حـالـت مـردم  

عادی و به طـور مشـخـص مـزد  
ـران جـامـعـه اسـت؛ بـه طـور   بگی
ــای اخــیــر   ــھ ــال مشــخــص در س
ـنـده گـان واقـعـی   ھیچـگـاه نـمـای
ــن اجـالس ھــای   کـارگــران در ای
سازمان جـھـانـی کـار ای ال او  

ـنـدگـان  .  حضور نداشـتـه انـد  نـمـای
ــل و   ـق ــھــای مســت واقـعــی تشــکـل
توانمند کارگری اگر حضور مـی  
ـنـد بـا ارائـه   یافتند مـی تـوانسـت
ـتـایـج یــک تـوفـیـق عـلـمـی و   ن
ـم ھـا   کارشناسی شده اثرات تحـری
را در بخش ھای مختلف صنـعـت  
ـر کـارگـران و مـزد   و خـدمـات ب
ـنـد   بگیران نشان دھند؛ می توانست
ــت ھــزاران   ــی ــه خــوبــی از وضــع ب
کارگر ایرانی گزارش ارائه دھـنـد  
و توضیح بدھند در کـدام بـخـش  
ـــعـــت و مـــعـــدن و   ـن ھـــای صــ
کشاورزی و خدمات چـه تـعـداد  

ــه   ــن بــاره ب ــنــگــاھــھــا در ای از ب
سرنوشت تعدیل، و انـحـالل دچـار  
شده انـد؛ چـه تـعـداد کـارگـر و  
شاغل در این باره به طور دائم یـا  
موقت بیکار و بی خـانـمـان شـده  
ــران تــا چــه انــدازه   ــد و کــارگ ان
امنیت کاری شـان رعـایـت مـی  
ـر   شود؛ ساالنه چند کارگـر در اث
نبود وسایل ایمنی جان خـو را از  
ـیـه   دست می دھند تحریم مواد اول
ماشین آالت و تکنـولـوژی ھـای  
ــاده در بـخــش ھــای   ـف مـورد اســت
ـر   مختلف صنعت تا چه مـیـزان ب
ــت   ـی بـازدھـی کــار و ایـجــاد امـن
ـیـکـاری در صـنـایـع   شغـلـی و ب
باالدستی و پایین دستی مـربـوطـه  

 .اثر گذار بوده است 
نمایندگاه کـارگـری سـرانـجـام  
ـنـد سـود   می توانستند نشـان بـدھ
ـای   ـی ـان دن ـب جویان و فـرصـت طـل

سرمایه داری در سـطـوح خـرد و  
کالن با استفاده از فـرصـت ھـای  
ناشی از تحریم ھا تا چـه حـد بـر  
ـزایــش   ـبــاشـت ســود و اف ـزان ان مـی
سرمایه نقد ینگی شان افزوده انـد؛  
ـنـد   در کل می توانستند نشان بـدھ
بخـش اعـظـم فشـار و گـرانـی و  

تحـریـم ھـا بـر دوش    نـحـیـف    
خود و کارگران و جـلـوگـیـری از  
ـقـل   ایجاد تشکلھای واقعی و مست
کارگران است        امـا فـرجـام  
ـتـصـابـی اعـزام   سخن؛ نمایندگان ان
ـازگشـت   شده به ایـن نشـسـت در ب
ھیچ گزارشی از عملکرد خود در  
ـاوردھـای آن بـه   این سفرھا و دسـت
اعضای تشکل و دیگر کـارگـران  

سـال گـذشـتـه از  .  ارائه نمی دھند 
سوی دولت ایران نماینـدگـانـی بـه  
این نشست اعزام شدند کـه حـتـی  
به زبان انگلیسی ھم مسلط نبودند  
تنھا دستاوردشان سـوغـات ایـرانـی  

ـا در   بود که با خود بـرده بـودنـد ی
ـنـھــا   یـکـی از ایـن نشـسـت ھـا ت
ـنـدگـان  کـانـون   ـای موردی که نم
عالی انجمن مـنـسـفـی کـارگـران  
ـتـه و   ایران در اجـالس وقـت گـرف
صحبت کرده بـودنـد اعـتـراض بـه  
ـیـج   کار برد واژه خلیج، به جای خل

گویی کـارگـران  .  فارس بوده است 
ــگــری   ــج مــورد دی ــران در ھــی ای
مشکل نداشته اند و ھم حـقـوق و  
ـا   مزایا و امکانات آن ھا مطـابـق ب
ـلـی بـوده اسـت و   ـل موازین بین الم
ـازه ایـن نـمــایــنـدگــان کــارگــری   ت
نمایندگان دیپلماسی ایران نیز بـوده  

ـیـم زاده وبـالگ  .  اند  ـام ابـراھ ـن بـھ
نویس و فعال کارگری وکـودک  

 عضو کمیته 
ــای آزاد   ــھ ــری تشــکــل ــی ــگ ــی پ

 کارگری  
 ١٣٩٢  بیست و سوم تیر  

 

 جان محمد جراحی در خطر است
بنا برگزارش کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل ھای کارگری، محمد جراحي از اعضای این کمیته و از چھره ھای شناخته شده کـارگـری  
در شھر تبریز كه ماھھاست به دلیل شرایط غیر انسانی زندان بيمار است، از جانب نھادھا و مقامات زندان جمھوری اسالمی با موانع گـونـاگـونـی  

 .روبرو است 
محمد جراحی قبال نیز بدلیل مشکل غده تیروئید که سرطانی شده بود، زیر عمل جراحی قرار گرفت و جنایتکـاران اسـالمـی وی را بـعـد از  

ـیـمـارسـتـان واريـز  . عمل به بیمارستان بازگرداندند  او اکنون به درمان فوری نیاز دارد و با وجود اینکه خانواده اش كليه ھزينه درمان را به حسـاب ب
ـقـل نـكـرده انـد  ـت ـتـه  .  كرده اند، اما  چندین روز است که از تاریخ كمسيون پزشكي او میگذرد و ھنوز وی را به بيمـارسـتـان مـن بـه گـزارش کـمـی

پیگیری عدم درمان بيماری برای او میتواند خطر جانی برای او داشته باشد و مسئولين زندان و ھمچنين قوه قضاييه باید پاسخگوی عواقـب ایـن  
 . مساله باشند 

 .  سال حکم زندان دارد و سومین سال آنرا میگذراند 5محمد جراحی بخاطر مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران  
ـیـان    فشار بر روی زندانیان سیاسی، شکنجه دائم جسمی و روحی آنھا، حتی جلوگیری از درمان زندانیان است و فشـار بـه خـانـواده  ھـای زنـدان

ـیـن  .  ھای جنایتکارانه رژیم اسالمی در زندانھا است   سیاسی، ھمه و ھمه از جمله سیاست  ـلـو از فـعـال زیر ایـن فشـار ھـا اسـت کـه افشـیـن اسـان
با اعتراضی گسترده خواھان درمان فوری محمد جراحی و آزادی فـوری وی از زنـدان  .  نباید گذاشت چنین جنایاتی در زندان تکرار شود .  کارگری زندانی، در زندان گوھردشت جان سپرد 

 . محمد جراحی و ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند . شویم 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

 

 

 
  ساعته کانال جدید٢٤تلویزیون 

 ٥ /٦اف ای سی  -١١٢٠٠فرکانس : مشخصات ماھواره  ھات برد 
 negah e shoma  شبکه ٢٧٥٠٠عمودی سیمبل ریت 

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧:تلفن تماس         nctv.tamas@gmail.com:  ایمیل  



 9  ٢٦٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اعتراضات كارگری 
 
گیری مطالبات  کارگران اخراجی فوالد  پی

 زاگرس را به تھران كشاند
ـفـر از کـارگـران اخـراج شـده  ١٨٠ صبح امروز حـدود    ن

ھای قانونی    برای پیگیری خواسته  «فوالد زاگرس »کارخانه  
 .خود در خیابان پاستور تھران تجمع کردند 

ـبـه   ـیـرمـاه،  ١٨ به گزارش خبرنگار ایلنا، سه شـن   ٢٣٥  ت
ـان بـه   ـان کـردسـت کارگر کارخانه فوالد زاگرس واقع در اسـت

ـان »دلیل آنچه از سوی کارفرما   ده بـودن    ناتوانی مالی و زی
این کارگـران اخـراجـی کـه  .  شد اخراج شدند   ذکر می  «تولید 

ـابـل اداره کـار قـروه و  ٢٠  و  ١٩ در روزھای   ـق  تیرمـاه در م
ـبـه  ( استانداری کردستان تجمع کرده بودنـد امـروز     ٢٤ دوشـن

به دلیل دریافت نکردن پاسخـی از سـوی مسـئـوالن  ) تیرماه 
ـاسـتـور کـه   ـان پ استانی راھی تھران شدند و با تجمع در خیاب
محل استقرار تعدادی از نھادھای دولتی و حکومتـی اسـت،  
خواستار بازگشایی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقـه خـود  

 .شدند 
 

معترضان ھمچنین از پرداخت نشدن سه ماه 
 .دستمزد و حق بیمه خود خبر دادند

ـتـه گـذشـتـه   ـف به گفته یکی از کارگران پس از اخراج ھ
ـنـھـا   فعالیت کارخانه متوقف شده است و در حـال حـاضـر ت

 .شوند   کارکنان اداری در محل کار خود حاضر می 
یکی از کارگران حاضر در ایـن تـجـمـع اعـتـراضـی بـه  

ـاق  :  خبرنگار ایلنا گفت  ـانـی در احـق ناتوانـی مسـئـوالن اسـت
ـا مسـئـوالن   ـزنـی ب ـان بـرای رای حقوق کارگران باعث شده آن

 .کشوری جھت دریافت مطالبات خود به تھران سفر کنند 
ـیـر  (ھفته گذشته دو تجمع  : او افزود  ـیـسـتـم ت نوزدھم و ب

ـانـداری و اداره کـار بـرای پـی گـیـری  )  ماه  در مقابل است
ـانـی    ایم که با بی   مطالبات خود داشته  اعتنایی مسئـوالن اسـت

 .روبرو شدیم 
این کارگر با اشاره به افزایش مشکالت کارخـانـه فـوالد  

  ١٨ ( ھفته گـذشـتـه  :  زاگرس وبه تبع کارگران، اظھار داشت 
ـان ده  ٢٣٥ کارفرما با اخراج  )  تیر ماه  ـانـه زی  کارگـر بـه بـھ

ـا   بودن تولید مشکالت معیشتـی کـارگـران را کـه حـتـی ب
دریافت دستمزد قادر به تامین مخارجشان نبـودنـد، دوچـنـدان  

 .کرد 
 

تجمع کارگران کارخانه ماشین آالت 
صنعتی تراکتور سازی تبریزدراعتراض به 

 تاخیر دو ماھه در پرداخت حقوق
کارگران کارخانه ماشین آالت صنعتی تـراکـتـور  : تیر ٢٢ 

 تیر ماه به نشانه اعـتـراض بـه  ٢١  تا  ١٩ سازی تبریز از روز  
ـابـل    عدم دریافت حقوق ماه  ـق ھای اردیبھشـت و خـرداد در م

این کارخـانـه زیـر مـجـمـوعـه  .  اند   محل کار خود تجمع کرده 
تراکتور سازی تبریز بوده و در زمیه ساخت ماشیـن آالت راه  

 به بخش خصـوصـی واگـذار  ٨٧ سازی فعالیت داردو از سال  
 .شده است 

  
تجمع اعتراضی بازنشستگان اتوبوسرانی 

 تھران در مقابل شورای شھر
جمعی از بازنشستگان شرکت اتـوبـوسـرانـی شـھـر  : تیر ١٨ 

تھران با تجمع در مقابل سـاخـتـمـان شـورای شـھـر بـه آنـچـه  
كـردنـد،    ذكـر مـی  «شـان   محاسبه نشدن ده سال از سابقه بیمه »

تجمع  كنندگان در مقابل ساختـمـان شـورای  .  اعتراض كردند 
شھر و با در دست داشتن پالکاردھایی خطاب بـه شـھـردار و  

ـازنشـسـتـگـان  .  رئیس شورای شھر خواھان اجرای قانون شدند  ب
رسـد ھـرکـدام از اتـوبـوسـرانـی     نفر می ٦٠٠ که تعدادشان به  

 . میلیون  تومان مطالبه دارند ١٥ تھران  
 

تجمع کارگران ذوب آھن زاگرس در مقابل 
 استانداری شھر سنندج

ــر ٢٠  ــی ــر از کــارگــران ذوب آھــن زاگــرس  ٢٠٠ :  ت ــف  ن
 صـبـح در مـقـابـل اسـتـانـداری  ١٠ کردستان در سـاعـات  

ذوب آھـن  .  کردستان در شھر سنندج دست بـه تـجـمـع زدنـد 
زاگرس که در منطقه قروه دھگالن قرار دارد دارای تـعـداد  

  ٢٥٠  تـعـداد  ١٩/٤/٩٢ باشد که در روز    سیصد کارگر می 
ایـن کـارگـران چـھـار مـاه حـقـوق  .  نفر از آنھا اخراج شدنـد 

 سال سابقـه کـار مـی  ١٥ تا  ١٢ اند وھر یک دارای    نگرفته 
آور است اما از طـرف    باشند و کار آنھا از نوع سخت و زیان 

مدیریت کارخانه بیمه سخت و زیان آور برای آنـھـا مـنـظـور  
کارگران در ساعات اولیه صبـح بـا پـالکـاردی  .  نشده است 

بزرگ که روی آن نوشته شده بود ما خواھان بازگشـت بـه  
ـم در مـقـابـل اسـتـانـداری   ـی کار وحقوق معوقه  خـود ھسـت

ـر  ٤٠ سنندج تجمع نمودند و در ھمان ساعات اولیه حدود   ـف  ن
ـری   ـیـگـی ـنـدگـان خـود جـھـت پ از کارگران به ھـمـراه نـمـای

ـنـد   خواسته  آنـھـا بـعـد از  .  ھای خود به داخل استانداری رفت
ای از استانداری بیرون آمدند و    ساعات ھا بدون ھیچ نتیجه 

ھمراه کارگران به طرف دفتر شاھرودی دست به راھپیمـایـی  
ـبـل  .  زدند  ـیـه و ق الزم به ذکر است که در ھمان ساعات اول

ـتـی و    از رسیدن کارگران ده  ـی ـروھـای امـن ـی ھا ماشـیـن از ن
لباس شخصی در خیابان استانداری مستقر شدند و سـراسـر  

 بـعـد از  ١ منطقه را زیر نظر گرفتند  واین تجمع تا ساعات  
ی ھماھنگی برای کـمـک بـه      کمیته .  ظھر ادامه پیداکرد 

 ھای کارگری   ایجاد تشکل 
 

تجمع کارگران اخراجی فوالد زاگرس 
 برای دومین روز متوالی

 نفر از کـارگـران قـراردادی شـرکـت ذوب  ٢٣٥ :  تیر ٢٠ 
آھن فوالد زاگرس برای دومین روز متوالی، در اعتـراض بـه  
ـابـل   ـق ـات مـالـی خـود در م ـب ـافـت مـطـال اخراج و عـدم دری
ـنـدج تـجـمـع کـردنـد  . استانداری کردستان واقع در شـھـر سـن

نماینده کارگران کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس كه در ایـن  
امروز دومین روز تجمع کـارگـران  :  تجمع حضور داشت، گفت 

کارخانه ذوب آھن فوالد زاگرس برای احقاق حقوق معوقه و  
ـا ایـن  ٢٣٥ اعتراض به اخراج   ـانـه ت ـاسـف  کارگر است، که مت

ـنـده  ـانـع کـن ـاز ھـم جـواب ق ای از سـوی    ساعت از تجمع ب
این کـارگـران  :  او گفت . ایم   مسئوالن استانداری دریافت نکرده 

 سال ھستند، در ایـن  ٢٣  تا  ١٠ که دارای سوابق کاری بین  
ـتـصـادی فـعـلـی كـه   شرایط سنی و مخصوصا در اوضاع اق

ـتـن شـغـل دیـگـری را   بسیاری از جوانان بیكارند، امكان یاف
ـیـت کـارخـانـه  ٨٦ از سال  .  ندارد  ـال  با واگذاری بخشی از فـع

ـانـكـاری خـوان گـل،   ـیـم ذوب آھن فوالد زاگرس به شرکت پ
بعـد ازسـپـری شـدن ھـمـه  .  مشکالت کارگران افزایش یافت 

مشکالتی که به واسطه تاخیر در پـرداخـت حـقـوق، تـعـدیـل  
واخراج کارگران به دلیل وجـود ایـن شـرکـت مـتـحـمـل شـده  
بودیم، اواخر سال گذشته کارگران تصور كردند مـدیـر عـامـل  
ـاز گـردانـده   جدید با حذف پیمانکار، امنیت شغلی را به آنان ب
است، غافل از آنکه مـدیـر عـامـل سـعـی دارد در مـرحـلـه  
نخست با حذف پیمانکار و سپس کارگـران، کـارخـانـه را بـه  

 .بھانه تعمیرات تعطیل كند 
 

مدیریت قطعات توربین :کارگر صنعت برق
شھریار شرط کارگران را نپذیرفت، اعتصاب 

 ھمچنان ادامه دارد
ـار  ٢٥ حدود    روز است که کارگران قطعات توربین شـھـری

ـنـھـا و بـدون حـمـایـت دیـگـر   ـنـد، دسـت ت در اعتصاب ھست
ـانـه   کارگران صنعت برق، برای گرفتن مطالبات خود سرسخـت

ـارزاتـی  .  و آزموده، ایستاده اند  آنھا با کسب تـجـربـه طـی مـب
ـا شـور و   که در این چند سال داشته اند، آموخته انـد کـه ب

بـه راسـتـی ھـر کـجـا  .  مشورت، مسائل خود را پیش ببـرنـد 
ـاه   ـب مسائل را با تأمل و ھمفکری دنبال کرده ایم، کمتـر اشـت
ـاه   ـب کرده ایم و آنجا که فردی عمل کرده ایـم خـالـی از اشـت

ـارزات خـود انـگـیـخـتـه و بـدون  .  نبوده ایم  ھر زمـانـکـه، مـب
ـبـش   ـبـسـتـگـی جـن سازماندھی، و از سوی دیگـر بـدون ھـم
ـاپـذیـر مـی   کارگری باشد اشتباه و حرکت فردی ھم گریز ن

ـار  .  شود  با این وجود، مبارزات کارگران قطعات توربین شـھـری
ـبـش   یکی از طوالنی ترین اعتصابات در سالـھـای اخـیـر جـن

ـارزات  .  کارگری علیه سـرمـایـه اسـت  ـز مـب ـی در گـذشـتـه ن
با پیگیـری  "   الستیک دنا " و  " پیام راه دور شیراز "کارگری  

ـات خـود را تـحـقـق   ـب و مقاومت توانستند بـخـشـی از مـطـال
ـیـه  . بخشند  ـبـش سـراسـری عـل ـبـود یـک جـن اما به دلیل ن

ـا   ـان سـرمـایـه ب ـارزات، صـاحـب سرمایه، بارھا پس از افت مـب
از  .  حمایت دولت به دستاوردھای ما کارگران یورش برده انـد 

یاد نبریم که عقب نشینی صاحبان سرمایه وابسته به حضـور  
ـا سـرمـایـه اسـت  ـابـل ب ـق ـارزات  .  و تشکل سراسری در ت مـب

ـنـه سـاز  ...  کارگران توربین شھریار و فوالد خوزستان و   زمـی
ـتـگـوی  .  تشکل سراسری کارگران است  باالخـره پـس از گـف

ـیـن   بسیار بین نمایندگان کارگران و مـدیـریـت قـطـعـات تـورب
شھریار طی روزھای اعتصاب، روز چھارشنبه صـورتـجـلـسـه  
ـنـد بـه مـدیـریـت   ای از سوی نمایندگان کارگران طی دو ب

توقف اخراجھا؛ حتی اگـر فـردی    -بند اول :  شرکت اعالم شد 
قـرار شـد اخـراج  )  مـثـال شـرارت ( به علت مسئله ای خاص  

ـاطـی کـه   شود، بایستی با آگاھی و تائید کمیتـه ی انضـب
ــام شــود  ــارگــران در آن حضــور دارد انــج ــده ی ک ــن ــای . نــم

ـیـه ی   ـا کـل قراردادھای سه یا چھار ماھه، بایستی لغو و ب
ـنـد دوم .  کارگران قرارداد یکساله امضـا شـود  ـیـه ی    -ب کـل

مـدیـریـت شـرکـت در عـیـن  .  حقوقھای معوقه پرداخت شود 
اینکه خواستھای کارگران، یعنی پرداخت حقوقھای مـعـوقـه  
ـا شـرط   و امضای قراردادھای یـکـسـالـه را پـذیـرفـت امـا ب
ـایـد مـتـوقـف شـود و در   کارگران مبنی بر اینکه اخراجھا ب
ـتـه   ـی صورت بروز موارد خاص نیز می بایست با نـظـارت کـم
ی انضباطی و اعمال نظر نماینده ی کارگران صورت پـذیـرد  
مخالفت نموده و گفت اخراج ھا باید توسـط مـدیـریـت انـجـام  

 .به این ترتیب اعتصاب کارگران ھمچنان ادامه دارد . شود 
 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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اعتصاب کارگران قطعات : کارگرصنعت برق
 توربین شھریار ادامه دارد 

در پی گزارشات مربوط به اعتصـاب کـارگـران شـرکـت  
قطعات توربین شھریار، کارگران این شرکت پـس از گـذشـت  

 روز کماکان در اعتصاب بسر می برند و از راه انـدازی  ٢٠ 
ـنـد  اعـتـصـاب کـارگـران  .  مجدد خطوط تولید سر باز می زن

 تن از مسئولین شـرکـت شـده کـه در  ٢ تاکنون باعث تغییر  
ـقـش داشـتـه   اخراج و تنظیم قراردادھای چند ماھه کارگران ن

ھمچنین مدیریت شرکت مجبور به پـرداخـت بـخـشـی از  . اند 
ـار در  .   پاداش ھای معوقه به کارگران شد  این چـنـدمـیـن ب

طول سالیان گذشته است که اعتصاب و اعـتـراض کـارگـران  
این واحد صنعتی منجر به عقب نشینی مدیریت و مسئولیـن  
شرکت از سویی و حصول مطالبات کارگران از سوی دیـگـر  

 . شده است 
اعتصاب کارگران جسور و فداکار این شرکت که تـالش  
آنھا نقش بسزایی در تولید برق کشور دارد، در ادامـه بـه ھـر  
ـار دیـگـر نشـان داد، قـدرت   نتیجه ای کـه مـنـجـر شـود، ب
ـابـل   ـق کارگران در دستیابی به مطالبات خود و مقاومت در م
ـارچـگـی   دستیازی سرمایه به منافع آنھا، در اتـحـاد و یـکـپ

بار دیگر از تمامی کارگران منطقه ی صـنـعـتـی  .   آنھاست 
می خواھیـم کـه از اعـتـراض و تـالش  )  بلوار مبنا ( مالرد  

ـیـه   کارگران قطعات توربین شھریار در دستیابی به حـقـوق اول
ـپـذیـریـم   خود و مبارزه با اخراج و بیکارسازی حمایت کنند و ب
ـزدیـک   ـنـده ن که سکوت ما، سرنـوشـت مشـابـھـی را در آی

 . برایمان رقم خواھد زد 
 

نفر از کارگران شاغل کارخانه ١٥٠تجمع 
 سیمان کرمان 

ـیـر، از تـجـمـع  ١٦  بتاریـخ  ١٤٠٠ کرمان   ـفـر از  ١٥٠  ت ن
ـیـل واگـذاری   کارگران شاغل کارخانه سیمان کـرمـان بـه دل
قسمت ھایی از کارخانه به شرکت ھای پیـمـانـکـاری، خـبـر  

بر اساس این گزارش، مدیرھای بازنشسته این کـارخـانـه  .  داد 
با زدن چند شرکت بعضی از پـروژه ھـای کـارخـانـه را در  
ـا سـاخـتـن   دست میگیرند و با ھم ھماھنـگ مـیـشـونـد و ب
فاکتورھای جعلی سعی در تصاحب پول بیش تر از شـرکـت  
ھای خوشان می کنند و مناقصه ھایی که برگزار مـیـشـود  
ـنـد   فقط شرکت ھای خودشان در این مناقصه شرکت میـکـن
ـا   ـاخـبـر شـونـد و ی و نمی گذارند که شرکت ھـای دیـگـر ب
ـنـده   ـای ـیـن عـدم مـدیـریـت، نـم شرکت کنند که در جریان ھم
پیمانکار از کارخانه سیمان به دلیل زدو بند با مدیریت اخـراج  

 .شده است 
 

تجمع كارگران اخراجی فوالد زاگرس 
 مقابل اداره كار قروه

 کارگر کارخانه ذوب آھـن فـوالد زاگـرس  ٢٣٥ :  تیر ١٩ 
در اعتراض به اخراجشان در مقابل اداره تـعـاون کـار و رفـاه  

  ٢٨٥ از مـجـمـوع  .   اجتماعی شھرستان قروه تـجـمـع کـردنـد 
ـا  ١٠  کارگر با سوابق  ٢٣٥ کارگر این کارخانه    سـال  ٢٣  ت
عنـوان   «افزایش مشکالت مالی کارخانه »كار به دلیل آنچه  

ـاسـخ بـه  .   انـد   شود، اخراج شده   می  مسـئـوالن کـارخـانـه در پ
ـنـکـه تـعـدادی از    اعتراضات کارگران گفته  اند با توجه به ای

ـیـرات اسـاسـی دارد، رونـد    کوره  ھای این کارخانه نیاز به تعم
تولید به صرفه نیست و با این وضعیت امكان پرداخت حـقـوق  

چـھـار  ( کارگران از ابتدای سال جـاری  .  کارگران وجود ندارد 
 ھزار تـومـان بـه عـنـوان  ٨٠٠ اند،  مبالغ    حقوق نگرفته )  ماه 

ـایـد  ٩١ مانده تسویه حساب سال    به ھمراه سنوات آن سال نیز ب

ـاری از  .   به کارگران پرداخت شود  ـنـکـه بسـی با توجه بـه ای
ـیـش از مـوعـد،   کارگران این کارخانه مشمول بازنشستگی پ
ـا   ـان آورنـد امـا کـارفـرمـا ب تحت قانون مشاغل سخت و زی

ـامـیـن     درصدی ٤ كوتاھی در پرداخت سھم   اش بـه سـازمـان ت
 .اجتماعی، مانع بازنشستگی كارگران شده است 

 
تجمع بازنشستگان صندوق فوالدمقابل 
استانداری اصفھان دراعتراض به عدم 

 پرداخت بموقع حقوقشان
 نفر از بازنشستگـان صـنـدوق فـوالد کشـور  ٤٠ :  تیر ١٨ 

دراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقشان، مقابل استانـداری  
تاکنون جمعی از بازنشستگان صـنـدوق  .  اصفھان تجمع کردند 

ھنگام حقوق خود در    فوالد چندین مرتبه به دلیل دریافت دیر 
مقابل استانداری و کانون بازنشستگان استان اصفھـان تـجـمـع  

ــت حــقــوق    کــرده  ــی ــه وضــع ــوالن ب ــدگــی مســئ ــد کــه رســی ان
ھای این افـراد    ترین خواسته   بازنشستگان صندوق فوالد از مھم 

ھایی مبنی بر پـرداخـت    ھا صحبت   ھا و بار   البته بار .  بوده است 
ـقـرر ارائـه شـده   حقوق بازنشستگان صندوق فوالد در موعد م
است، اما باز این بازنشستگان با بدقولی از سـوی مسـئـوالن  

در حال حاضر صندوق فوالد کشور بـه وزارت  .  اند   مواجه شده 
ـال از   ـق ـت ـا ایـن ان تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده و ب
تیر ماه امسال حقوق بازنشستگان صـنـدوق فـوالد از سـوی  

شـود، امـا    وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می 
حقوق اردیبھشت و خرداد ماه این بازنشستگان بایـد از سـوی  
مدیریت صندوق فوالد پرداخت شود و در حال حـاضـر حـقـوق  
اردیبھشت ماه این بازنشستگان بـه صـورت کـامـل پـرداخـت  
شده، اما برخی از این بازنشستگان ھنـوز حـقـوق خـرداد مـاه  

ـال ایـن مـوضـوع صـبـح    خود را دریافت نکرده  ـب اند که بـه دن
 نفر از بازنشستگان صندوق فوالد کشـور در  ٤٠ امروز حدود  

ـبـرنـگـار فـارس   مقابل استانداری اصفھان تجمع کـردنـد و خ
 .برای دلیل این تجمع به دنبال پیگیری این موضوع برآمد 

 
 كارگران

 
بی توجھی به مطالبات جامعه كارگری ، 

دولت آینده را با اعتراضات كارگران 
 روبرو خواھد كرد

آنچه كـه از وضـعـیـت  :   داوود رضوی فعال سندیكایی 
كارگران و جامعه كارگری در سـالـھـای گـذشـتـه مشـھـود  

ـریـن  ٨ است ،اخراج ھزاران كارگر در   ـیـشـت  سـال گـذشـتـه ،ب
پرداخت نكردن حقوق كارگران  ،از بین رفتن امنیت شـغـلـی  
ـیـن   و قرادادھای سفید امضاء،بیشترین تبعیـض حـقـوق در ب
كارگران زن ،رعایت نكردن موارد ایمنی كار توسط كارفرمـا  
ھا،از بین بردن رابطه كارگری و كارفرمایی و سوق دادن آن  
به سمت اوستا و شاگردی،و بیشترین دستگیـری و زنـدانـی  
ـتـی بـا مسـائـل   ـی كردن فعاالن كارگری و برخوردھـای امـن
ـر كـارگـران در   كارگری ،حكایت از لبریز شـدن كـاسـه صـب
مقابل بی عدالیتی ھا و بی توجھی ھا نسـبـت بـه اوضـاع  
ـقـدر در   معیشتی  زند گی شان می باشد ، زیرا كارگران آن
ـتـوان   سالھای گذشته تحت فشارقرار گرفته اند، كه شایـد ب
گفت كه  این آخرین فرصتی باشد كه جامعه كارگری  در  

ـرار مـی دھـد  در واقـع  در  .  اختیار دولت آینده  روحانی ق
ـر از   تمام سالھای گـذشـتـه شـرایـط كـارگـران ھـر روز بـدت

ـره  ٤ گذشته شده ، در   سال گذشته نه تنھا لقمه نانی بـه سـف

كارگران اضافه نشده ،بلكه سفره كارگران كوچكتر و خـالـی  
اگر بخواھیم از دید كارگران عـمـلـكـرد دولـت  .تراز قبل شده  

ـم ، در واقـع   ـی ـن احمدی نژاد را بطور واقع بینانه بررسی  ك
ھیچ دست آوردی برای جامعه كارگری و كارگران نداشـتـه   
ـبـود، امـروز   ـری كـارگـران ن و حتی اگر اعتراض و پی گـی
ـیـن رفـتـه بـود  .  بخش اساسی حمایتی  قانون كار، ھـم از ب

ـره مـردم   ھر چند كه احمدی نژاد با شعار پول نفت بر سر سف
ـقـل  كـارگـری و   آمد و شعار تشـكـل ھـای آزاد و مسـت

اما در عمل با تمام امكـانـات از ھـیـچ  . مردمی را سر داد 
كوششی برای از بین بردن این تشكل ھـا دریـغ نـكـرد، كـه  
ـیـشـكـر   بطور مشخص می شود به سندیكای شركت واحد ون

پایداری و مقاومت فعاالن سندیكایـی و  .ھفت تپه اشاره كرد 
ـقـل نـو پـا   كارگری باعث حفظ تشكل ھای كارگری مسـت
گردید و امیدی پایدار را در  ھمبستگی كـارگـران بـوجـود  

این  پایداری ھا و مـقـاومـت كـارگـران بـاعـث دسـت  . آورد  
آوردھای مھمی ھم برای كارگران و ھم جـامـعـه كـارگـری  

كارگران یكبار دیگر قدرت اتحاد و ھمبستگی را بعـد  .  بوده 
ـرا در ایـن سـالـھـا كـارگـران بـا  .  از سالھا تجربه كردنـد   زی

ـنـد كـه الیـحـه ضـد   اعتراضات خود و ھمبستگـی تـوانسـت
ـنـد  ـرگـردان . كارگری دولت احـمـدی نـژاد را از مـجـلـس ب

متاسفانه در دولت گذشته ما بیشتر شاھد جـنـگ قـدرت  . 
در بین سه قوا و حاكمیت بودیم و ھر روز شاھـد افشـاگـری  
ـقـه ای   مطبوعات در مورد اختالس ھای مالی و كـم سـاب
ـریـن آنـھـا اخـتـالس   بودیم كه بطور نمـونـه یـكـی از مـھـمـت

ـران  .  میلیاردی می باشد ٣٠٠٠  سھم ما كارگران و مزد بگـی
ـیـكـاری و   ھم از این كشمكش ھـا چـیـزی جـزء تـورم و ب
گرانی افسار گسیخته نبود و حاصل آن ھم فسـاد و رشـوه  

با توجـه بـه  .  خواری و افزایش جرم و جنایات در جامعه بود 
سال گذشته بطور مستـمـروجـود  ٤ فضای امنیتی كه در این  

داشته و ارائه آمارھای خالف واقع دولت احـمـدی نـژاد در  
ـیـكـاری و اظـھـار نـظـر ھـای ھـیـجـانـی و   مورد تورم و ب
احساسی كه باعث شدت گرفتن تحریم ھـا گـردیـد، عـمـال  
ـرای   چرخه تولید متـوقـف شـد و بـاعـث شـرایـط سـخـت ب

لذا كارگران نه تنھا از نظـر مـعـیـشـتـی در  .كارگران گردید  
ـر   ـیـشـت ـرای درآمـد ب ـنـد ب مضیقه ھستند، بلكه مجبور ھست

ساعت را از منزل دور باشـنـد و یـا حـتـی  ١٢ حتی بیش از  
بخشی از كارگران در ھفته شاید یـكـبـار مـوفـق بـه دیـدار  

كه این روش تالش برای معـاش و  .  خانواده ھای خود شوند 
ھزینه ھای سرسام آور زندگی  باعث گـردیـده كـه خـانـواده  
ھای كارگران حتی از دیدن و محبت پدر و یـا مـادر خـود  
ـنـده مـی تـوانـد   ھم محروم باشند كه این كاستـی ھـا در آی
خسارات جبران ناپذیری ھم به جامعه و خانواده بـزنـد كـه از  
جمله ناھنجاری ھای اجتماعی از قبیل طالق، افزایش جـرم   

كه بطور نمونه می توان به آمارھای قـوه  . و بزھكاری است  
ـم  ٨ قضاییه اشاره كرد كه ساالنه تا    میلیون پرونده در سـیـسـت

قضایی كشور به ثبت رسیده ،از طرفی ھم كارگران بـخـاطـر  
ناتوانی در پرداخت ھزینه ھای بھداشـت و درمـان مـجـبـور  
شده اند كه  بخشی از ھزینه ھای درمان و بـھـداشـت را از  
ـنـه ھـای خـوراك و   زندگی خود حذف كنند تا بتوانند ھـزی

این مشكالت سـالـھـا  . پوشاك و مسكن حداقلی را بپردازند  
است كه در جامعه كارگری و خانواده ھـای زحـمـت كشـان  
بیداد می كند و به ھمین دالیل دولت روحانـی بـایـد تـوجـه  
ـقـل كـارگـری و   جدی به حـق آزادی تشـكـل ھـای مسـت
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ـریـن  .  سندیكا ھای كارگری داشته باشد  زیرا یكی از مھـمـت
راھھای برون رفت از مشـكـالت مـعـیـشـتـی كـارگـران در  
برسمیت شناختن  حق اعتصاب و حق ایجاد آزادانـه تشـكـل  
ھای كارگری بدون دخالت دولت و كار فرما مـی بـاشـد ،  
كه این حق سالھا است از جامعه كارگری دریغ شـده و ھـر  
وقت كارگران در تشكیل آزادانه تشكل ھای خـودشـان اقـدام  
ـرو شـده   كردند با سركوب عوامل امنیتی و اطـالعـاتـی روب

به ھمین دالیل كارگران دیگر آستانه صبرشان به پـایـان  .  اند  
ـر   رسیده چون از سالھای اویل انقالب به امید روزھـای بـھـت
ـبـار ھـم   ـن تحمل زندگی  زیرخط فقر را تجربه كرده انـد و ای
اگر دولت روحانی بخواھد توجه ای به این قشر زحمت كـش  
ـرو   ـرده كـارگـری روب نداشته باشند حتما با اعتراضات گسـت
خواھد شد ھر چند كه روحانی در مصـاحـبـه مـطـبـوعـاتـی  
خود مھترین دغدغه را مسائل اقتصادی عنـوان كـرده و از  
حق آزادی نھاد ھای مدنی و اجتماعی دفاع كرده اما اگـر  
ـرای   ھمچون دولت ھای قبلی نتواند برنامه ی مشخصـی ب
اوضاع اقتصادی و كارگران ارائه كند حتما مجـبـور خـواھـد  
شد نیروھای ضد شورش و یگان ویژه را دوبـاره در خـیـابـان  
ـنـد بـا   ـیـای ھا مستقر كند ، زیرا كارگران اگر به خیابان ھـا ب

 .این روش ھا از میدان بیرون نخواھند رفت 
 

ی ھماھنگی برای کمک به  درخواست کمیته
ھای کارگری از کارگران و  ایجاد تشکل

 نھادھای کارگری
 !ھا و نھادھای کارگری   تشکل ! کارگران 

ـتـه   ھمچنـانـکـه بـارھـا اعـالم کـرده : تیر ١٨  ـم کـمـی ی    ای
ھـای کـارگـری    ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 

بر اساس اساسنامه، ما جـمـعـی  . یک تشکل مستقل است 
از کارگران و فعالین کارگری ھستیم کـه در طـی چـنـد  
سال اخیر دور ھم جمع شده و برای کمک به کـارگـران در  

ھای مستقل طبقاتـی، خـودسـاخـتـه و    راستای ایجاد تشکل 
ـقـه   ای فعالیت می   توده  ـم کـه طـب ـر ایـن بـاوری ی    نمائیم و ب

شود و ھمچنین بـه اتـحـاد و    کارگر به نیروی خود آزاد می 
ھمبستگی طبقاتی برای رھـایـی از تـمـامـی مصـائـب و  

ـم  ھـای    در ایـن راسـتـا کـمـک .  مشکالت پیشارو باور داری
ھای طبقاتی کارگران بـه ھـمـدیـگـر را    مالی و ھم فکری 

ـر آن پـای مـی  ـم   نیز باور داشته و ب امـا الزم اسـت  .  فشـاری
ـیـن و تشـکـل  ھـای    توضیحاتی را به اطالع کارگران و فعال

ـتـه :  کارگری برسانیم  ـرای    کمـی ی ھـمـاھـنـگـی تـاکـنـون ب
فعالیتھا و مشکالت پیشارویش به حق عضـویـت اعضـا و  

ھای ھر چند ناچیز دوستان کارگر خود تکیه کـرده    کمک 
ھـای مـالـی از دیـگـران    است و نیازی به گرفتـن کـمـک 

نداشته است و اگر ھم بنا به شرایط نیاز به گرفتن کـمـک  
از کارگران و فعالین کارگری ببیند رسما  از طریـق سـایـت  

ـلـه اعـالم  .  ی ھماھنگی اعالم خواھد کرد   کمیته  بدین وسـی
داریم کمیته ھماھنگی به عنوان یک تشکل تـاکـنـون    می 

ھیچ گونه کمک مـالـی دریـافـت نـکـرده و گـرفـتـن یـا  
ـبـار   درخواست کمک مالی افراد به نام کمیته، فـاقـد اعـت

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    کمیته . باشد   می  ی ھماھـنـگـی ب
 ھای کارگری   تشکل 

مرکزآمارایران نرخ بیکاری 
 رااعالم کرد١٣٩١زمستان

ـان سـال  ٢٢ مرکزآمارایران  ـیـکـاری فصـل زمسـت تیـرنـرخ ب

ـیـکـاری کـل  . گذشته را اعالم کرد  بنا بھمین گزارش، نـرخ ب
ـز ١/١ ( درصد ٤/١٢ : کشور  ـی ـائ )درصدافزایش نسبت به فصـل پ
ـیـکـاری در گـروه سـنـی  ٨/١٠ ومردان ٦/١٩ ،زنان  درصد نرخ ب
ـان ٣/٢٨ : سالـه ٢٤ تا ٢٠  درصـد نـرخ  ٨/٢٣ ومـردان ٤/٤٨ درصـد،زن

ـیـب  درصـد  ٨/٩ و ٤/١٣ : بیکاری درنقاط شھری وروستایی بتـرت
ـا   ـنـوبـی ب درصـد  ٧/٧ و ٤/٢٠ استان ھای لرستان وخـراسـان ج

 .باالترین وپایین ترین نرخ بیکاری را دارند 
 

 ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری 
 

یانیه اتحاد بین المللی پیرامـون سـالمـتـی و  :  جوالی ١١ 
 جان محمد جراحی و احکام ظالمانه علیه فعالین کارگری 

کمیته پیگیری ایجاد تشـکـل ھـای آزاد  " بنا به گزارش  
سالمتی و جان محمد جراحی فعـال کـارگـری و  "  کارگری 

محمد جراحی کـه سـومـیـن  . عضو این کمیته در خطر است 
ـز مـی گـذرانـد، بـه سـرطـان   سال حکم خود را در زندان تبـری

بنا بر گزارش ھـا بـخـشـی از  .  بدخیم تیروئید دچار شده است 
ـیـل   ـیـش بـه دل غده تیروئید محمد جراحی حدود یک مـاه پ
ـز   ـبـری ـانـی در ت سرطانی بودن طی عمل جراحی در بیـمـارسـت

بنا به نتایج قطعی آزمایش ھا و طبق تشخـیـص  .  برداشته شد 
کمیسیون پزشکی، ضروری است که محمد جراحی ھر چـه  
زودتر در بیمارستانی در خارج از زندان بستری و تحت درمـان  

ـیـگـیـری  .  قرار گیرد  اما به رغم تشخیص پزشکان معالج و پ
ـامـات زنـدان و مـراجـع قضـایـی   خانوده محمد جـراحـی، مـق
جمھوری اسالمی در تبریز اجازه بستری شدن و درمان او در  

محافظت از جـان زنـدانـی  .  خارج از زندان را صادر نمی کنند 
ـا ایـن  .  و درمان او در صورت بیماری به عھده زنـدان اسـت  ب

حال خانواده محمد جراحی ھزینه درمان او را خود تقبل کـرده  
مـحـمـد  .  اند و وقت درمان برای معالجه او را نیز گرفته انـد 

 به ھمراه شـاھـرخ زمـانـی دیـگـر  ١٩٩٠ جراحی در خرداد سال 
فعال کارگری و تعدادی از فعالین دانشجویی دستگیـر شـد  
و به خاطر فعالیت ھای کارگری به پنج سال زندان محـکـوم  

 سال زندان گرفته است و در  ١١ شاھرخ زمانی حکم  .  گردید 
ـامـات   این مدت بطور مداوم تـحـت اذیـت و آزار تـوسـط مـق

ـلـه در روزھـای  .  امنیتی و قضایی قرار داشتـه اسـت  از جـم
اخیر مسئولین زندان گوھردشـت پـرونـده سـازیـھـای جـدیـدی  

ـیـن حـال  .   علیه شاھرخ زمانی را آغـاز کـرده انـد  " در ھـم
کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

اعالم کرده است که سه نفر از فعالیـن کـارگـری  "  کارگری 
ـلـھـی و   و از اعضای این کمیته، وفا قادری، بـھـزاد فـرج ال

ـیـر  ١٥ ،  ١٢ ،  ١١ خالد حسینی، به ترتیب در در روزھـای    ت
ـنـدج   بطور غیابی در شعبه یک دادگاه انقالب اسـالمـی سـن
مورد محاکمه قرار گرفتند و به اتھام تبلیغ علیـه نـظـام ھـر  

ـا  .  کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند  ھمچنین بن
ـیـر  ١٧ به گزارش کمیته ھماھنگی، روز دوشنبه   ،  ١٣٩٢  ت

حامد محمودی نژاد فعال کارگری و از اعضای کمیته ی  
ـقـالب   ھماھنگی طی دو احضاریه ی جداگانه بـه دادگـاه ان
ـز در   ـی ـنـی ن اسالمی سنندج احضار شده است و غالـب حسـی

ـتـه  ٩ تاریخ    تیر در ھمین دادگاه مورد مـحـاکـمـه قـرار گـرف
عدم صدور مرخصی درمانی برای محمد جراحی کـه  .   است 

جان وی را کامال به خـطـر انـداخـتـه اسـت و اذیـت و آزار،  
دادگاھھای غیابی و احکام ظالمانـه حـبـس بـرای اعضـای  
ـیـن   ـال ـنـده تـداوم سـرکـوب فـع ـنـگـی نشـان دھ کمیته ھمـاھ

ـاسـت جـمـھـوری در ایـران مـی   کارگری بعد از انتخابات ری
ـنـه   باشد که در کلیت این رژیم ضدکارگر و سرکوبگر نـھـادی

ـز و بـطـور  .  است  ـبـری ما مقامات زندان و مراجـع قضـایـی ت
کلی جمھوری اسالمی ایران را مسـئـول سـالمـتـی و جـان  
محمد جراحی می دانیم و خـواھـان بسـتـری شـدن و درمـان  

ـیـن  .  فوری او در خارج از زندان ھستیم  ما از تشکالت و فعال
ـیـم کـه   کارگری و نھادھای مدافع حقوق انسانھا می خـواھ
ـان در ایـران بـرای   ـی از حق اولیه محمد جراحی و دیگر زنـدان
ـاسـب حـمـایـت   دسترسی به امکانات درمانی کـافـی و مـن
نمایند و نسبت به دستگیری، محاکمـه، حـبـس و سـرکـوب  
ـنـد  . فعالین کارگری توسط جمھوری اسالمی اعـتـراض کـن

ـار   نباید اجازه داد جان ھیچ یک از فعالین کارگری ایـران ب
دیگر در زندانھا و کشتارگاھھای جمھوری اسالمی به خـطـر  

ـاسـی  .  بیافتد  ـان سـی ـی کلیه فعالین کارگری زندانی و زنـدان
 . فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران   
 
 

ھفت کمیته دفاع از بھنام ٧اطالعیه شماره 
 ابراھیم زاده

 بازگشت دوباره بھنام ابراھیمزاده
بھنام ابراھیـم زاده  وبـالگ نـویـس وفـعـال کـارگـری  

بھنام ابراھیـم زاده از  .  وکودک به مرخصی چھار روزه آمد 
زندانیان سیاسی وفعال کارگـری  وکـودک واز اعضـای  
کمیته پیگیری تشکلھای آزاد کارگری وعضـو جـمـعـیـت  
ـبـه نـوزدھـم    دفاع از کودکان کارو خیابـان امـروز چـھـارشـن
تیرماه از زندان اوین به مدت  چھار روزبه مـرخصـی  آمـد  
ـیـن کـارگـری وکـودک چـنـدی   بھنام ابراھیم زاده از فعـال
پیش نیز که به مـرخصـی چـھـار روزه آمـده  بـود  درروز  
یازدھم تیرماه که برای تمدید مرخصی به دادستانـی تـھـران  
رفته بود در پی تمدید نشدن مرخصی ھمراه با برخـوردھـای  
ـرگـردانـده شـد مـرخصـی   تند وتوھین آمیز به زنـدان اویـن ب
ـم زاده بـه خـانـواده وھـمـسـر وفـرزنـد   ـراھـی وبرگشتن بھنام اب
ـم  ـی . ودوستان ورفقا وفعالین کارگری  تبریک  مـی گـوی

ـریـک     ـب کمیته دفاع از بھنام از بھنام ابراھیم زاده  ضـمـن ت
برگشتن بھنام  به آغوش خـانـواده خـواھـان آزادی تـمـامـی  
فعالین کارگری دربند خصـوصـا رضـا شـھـابـی وشـاھـرخ  
ـیـان   زمانی ومحمد جراحی وپدرام نصرالھی وتـمـامـی زنـدان

 کمیته دفاع از بھنام ابراھیمز اده . دربند می باشد 
 

احضار حامد محمودی نژاد فعال کارگری 
 به دادگاه

، حـامـد  ١٣٩٢  تیر ماه  ١٧ به گزارش رسیده روز دوشنبه  
ـتـه ی   ـی محمودی نژاد فـعـال كـارگـری و از اعضـای كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد  تشكل ھای كـارگـری طـی  

ـاریـخ ھـای    و  ٢٢/٤/٩٢ دو احضاریه ی جـداگـانـه  بـه ت
ـنـدج  ٢/٥/٩٢  ـقـالب سـن برای حضور در شعبـه یـك دادگـاه ان

 اسفنـد سـال  ١٧ حامد محمودی نژاد در تاریخ  .  دریافت نمود 
 روز حـبـس در  ٣٢  در منزل باز داشت وبعد از گذراندن  ١٣٩١ 

ـیـون  ٥٠ بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج با قرار وثیقـه   ـل ـی  م
 روز از آزادی ،  ٢٠ تومانی آزاد شد که بعد از گذشت حدود  

 در یکی از خیابان ھـای شـھـر  ١٢/٢/١٣٩٢ مجدد در تاریخ  
ـقـه  ١٦ سنندج دستگیر و بعد از   ـی ـا قـرار وث  روز بازداشت و ب

الزم به ذکر است که اتـھـام  .  میلیون تومانی آزاد گردید  ٥٠ 
ـیـت مـلـی   ـیـه امـن وارد شده به این فعال کارگری ، اقدام عل
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ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  اعالم شده   کمیته ھـمـاھ
ھای کارگری ضمن مـحـکـوم کـردن احضـار مـجـدد    تشکل 

ـیـد و   حامد محمودی نژاد، خواستار آزادی فوری و بـدون ق
ـاشـد  . شرط کلیه کارگران و فعالین کارگری در بنـد مـی ب

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 -کارگری 

 
پرونده جدیدی علیه شاھرخ زمانی ساخته 

 می شود
ـبـه    در زنـدان  ١٩/٤/١٣٩٢ بعد از ظھـر روز چـھـارشـن

گوھردشت پرونده دیگری علیه شاھرخ زمانی ساختنـد،او را  
  ٢٣/٤/١٣٩٢ تھدید کرده اند که یکشنبه پیش رو یـعـنـی  

. در دادگاه مستقر در زندان او را محاکمـه خـواھـنـد کـرد  
ـرون   ـی شاھرخ برای گرفتن داروھای خود که خانواده اش از ب
برایش تھیه کرده  و چند روز پیش بـه زنـدان تـحـویـل داده  
بودند، امروز به نگھبانی مراجعه کرده اسـت، و در مـقـابـل  
درخواست دارو از طرف شاھرخ، نگھبان با او برخورد توھـیـن  
آمیز کرده و گفته اسـت، دارو نـداری و ھـر وقـت دلـمـان  

ـرو بـذار  ـم داد، حـاال ب ...   بخـواھـد، دارو را بـه تـو خـواھـی
ـم،   شاھرخ گفته است، من دارو را امـروز بـایـد مصـرف کـن
زمانش بگذرد، دیگر به دردم نمی خـورد ، نـگـھـبـان او را  

پـس از دسـت  .  ھل داده و شروع به داد و بیداد کـرده اسـت 
خالی برگشتن شاھرخ، نگھبان به تحریک امیری یکی از  
مسئولین زندان شکایت نامه ی افترا آمیزی علیه شـاھـرخ  
ـبـه در   نوشته و امیری به شاھرخ ابـالغ کـرده کـه یـکـشـن
دادگاه مستقر در زندان بابت این شکایت محاکمـه خـواھـی  

جنایتکاران جمھوری اسالمی بیش از یک ماه اسـت  .  شد  
. که فشـار روی شـاھـرخ را بـه شـدت افـزایـش داده انـد 

ـر از او   ـیـشـت ـبـت ب جاسوسان و مأموران بسیاری را به مـراق
ـرای اذیـت   گماره اند، باز ھم دست برنداشته از ھر فرصتی ب

ما بدین وسیله از تـمـامـی  .  و آزار او سواستفاده می کنند  
کارگران ، انقالبیون ، دوستان و رفقا می خواھیم بـا تـوجـه  
به افزایش شدید فشار بر روی شـاھـرخ ، بـه وضـعـیـت او  
حساسیت بیشتری داشـتـه بـاشـنـد و نـگـذاررنـد جـمـھـوری  
اسالمی و عوامل آن ھر کاری که خواستند بـدون تـرس و  

ـرای فشـار  .  واھمه انجام دھند   ـر، ب پیش بسوی اتحاد بیشت
ـرده و مـتـحـدانـه بـا  !!!  بیشتر  پیش بسوی اعتراضـات گسـت
 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد :شعار  

 ١٩/٤/٩٢ -کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 
  

دعوت به پیگیری قتل افشین اسانلو و 
تجمعات اعتراضی در دفاع از زندانیان 

ھای  به کنگره سراسری اتحادیه.سیاسی
 : کارگری ھند

ـلـو و تـجـمـعـات   ـتـل افشـیـن اسـان دعوت به پیگیـری ق
ـا  -اعتراضی در دفاع از زندانیان سیـاسـی   ـق ـان و رف -دوسـت

ـیـن   ـال ھمانطور که مستحضر ھستیـد جـامـعـه ایـرانـی و فـع
ـلـو فـعـال   ـا مـرگ افشـیـن اسـان کارگری ایران در رابـطـه ب
کارگری در زندانھای جمھوری اسـالمـی ایـران در سـوگ  

 ساله، فعـال کـارگـری، بـرادر  ٤٢ افشین اسانلو،  . نشسته اند  
ـتـمـاع بـه  ١٣٨٨ منصور اسانلو در سال   ـانـی و اج ـب  به اتھام ت

ـزیـری  ٥ قصد اقدام علیه امنیت مـلـی بـه    سـال حـبـس تـع
او سال گذشته از زندان اوین بـه زنـدان رجـایـی  .  محکوم شد 

شھر کرج برای سپری کردن باقی مدت محکومیتش منتقل  

در ھمین ارتباط خواھر افشین اسانلو، فعال کارگری بـه  .  شد 
کمپین بین المللی حقوق بشـر در ایـران گـفـت کـه آنـھـا از  
پزشک قانونی تقاضای رسیدگی در مـورد عـلـت مـرگ  

ـبـی  .  برادرش را کرده اند  ـل علت مرگ افشین اسانلو سکته ق
ـلـو او ھـیـچ   عنوان شده است اما به گفته خواھر مرحوم اسان
سابقه بیماری قلبی نداشته و در آخرین مـالقـات سـالـم بـوده  

ـان فـوت مـرحـوم  .  است  ـیـمـارسـت ھمچنین به گفته پرستاران ب
ـلـو در  .  اسانلو قبل از رسیدن به بیمارستان بوده است  خانم اسـان

این گفتگو ھمچنین گفت که به آنھا اجازه برگزاری مـراسـم  
در اماکن عمومی داده نشده و آنھا به ناچار مـراسـم سـوم و  

ـلـو  .   ھفتم برادرش را در منزل برگزار خواھند کرد  فرشته اسـان
: پس از خاکسپاری برادرش در بھشـت زھـرای تـھـران گـفـت 
  ٨ پرستاران بیمارستان به ما گفتند که او را حـدود سـاعـت  

ـیـش از   پنجشنبه شب به بیمارستان آورده اند اما او مدت ھا پ
آنھا گفتنـد کـه حـتـی  .  رسیدن به بیمارستان فوت کرده بوده 

ـان ھـم فـوت نـکـرده   برادرم در حد فاصل رسیدن به بیـمـارسـت
ـیـشـتـر و  .  بلکه فوتش قبل از اینھا بوده است  افشین اسانلو پ

پیش از این واقعه تلخ ؛ طی نامه ای که نسـخـه ای از آن  
, منتـشـر شـده بـود  “  کمپین صلح فعاالن در تبعید  ” توسط  

ضمن شرح شکنجه ھای فجیـع در زنـدان ھـای جـمـھـوری  
تنھا گناه من پیگیری خـواسـتـه ھـای  :  اسالمی نوشته بود  

به حقی است که کارگران شرکت واحد به آن واقـف شـده و  
با دستگیری و زندانی کـردن آنـھـا  .  آن را مطالبه می کنند  

ضرورتھایی مانند بـه وجـود  .  این خواسته ھا از بین نمی رود 
آمدن یک نھاد صنفی مستقل کارگری جھت احقاق حـقـوق  
ـامـیـن   حقه و قانونی طبق مـوازیـن وزارت کـار در جـھـت ت
ـزان تـورم،   ـا مـی ـاسـب ب ـن امنیت شغلی ، بھبود دستمزدھا مـت
ـا، عـقـد   ـقـه ای حـقـوق و مـزای ـی جلوگیری از پـرداخـت سـل
قراردادھای دائم بین کارگر و کارفرما، پایبنـد کـردن دولـت  
در کمک و تسھیل پرداخت بیمه تامین اجتـمـاعـی، نـظـارت  
در تعاونیھای حمل و نقل که دیگر کامال خصوصی شـده و  
انحصاری بھره برداری می شود و تنھا نام تعاونی را یـدک  

ـاشـد  ـب ـیـن نـظـارت در  .  میکشند؛ غیر قابل انکار می ھـمـچـن
پیگیری اعمال پلیس راھھا ونیروی انتظامی در وزارت راه و  
ـانـون   ترابری و مسائل صنفی از این دست که طبق موازین ق
کار بوده و اگر اجرایی شود نه تنھا امنیـت مـلـی بـه خـطـر  
ـیـشـتـر ایـن   نمیافتد بلکه سبب رشد و بھـره وری ھـر چـه ب

گروھی از فعاالن کـارگـری  .  صنعت سود ده و ملی میشود 
ـاریـخ    ژوئـن  ٢٤ برجسته و زندانیان سیاسی از زندان اوین در ت

 نوشته اند که مرگ افشین اسانلو تنھا آخرین قسمـت  ٢٠١٣ 
ـاشـد؛ اکـبـر   از سریال طوالنی مرگ زندانیان سیاسی مـی ب
محمدی، امیر حشمت ساران، زھرا بنی یعقـوب، امـیـد مـیـر  
صیافی، ھدی صابر، محسن دکمه چی، ستار بـھـشـتـی و  
ـیـن سـرنـوشـت   بسیاری از زندانیان دیگر نیز در گذشته به ھم

ـیـم زاده  ,  رضا شھابی  . دچار می باشد  شـاھـرخ  ,  بھنام ابراھ
ـیـن  ,  زمانی   ـال ـاری دیـگـر از فـع ـلـھـی و بسـی پـدرام نصـرال

ـز ھـم اکـنـون در شـرایـط وخـیـم در زنـدانـھـای   کارگری نی
ـیـرا  .  جمھوری اسالمی ایران به سر می برنـد   ـیـن اخ ھـمـچـن

احکام حبس برای بسیاری از فعالین کارگری کرد به اتـھـام  
ـان  , اقدام علیه امنیت ملی   ـن تنھا با دستاویز به عضـویـت ای

“ کمیته ھماھنگی برای ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری ” در  
صادر شده است که در ایـن رابـطـه  , توسط دادگاھھای رژیم 

ـنـی  ,  می توان از بھزاد فرج اللھی   وفا قادری و غالب حسـی
ـیـن  .  و بسیاری دیگر نام برد  فشار و سرکوب در ایران به فعال
ـنـد  .  کارگری ختم نمیشود   , آرش صادقی دانشـجـوی در ب

ـاشـد و   ـب ـفـرادی مـحـبـوس مـی ماھھاست که در زندانھای ان

نزدیک به یکماه است که در اعـتـصـاب غـذا بـه سـر مـی  
وبالگ نویس دیـگـر زنـدانـی  , محمد رضا پورشجری  . برد  

گـزارش بـه  “  سیاسی است که به جرم مقاالتش در وبالگ  
علیرغم گزارشـات مـتـعـدد  .  محبوس میباشد  “ خاک ایران  

ـامـبـرده ؛ ھـیـچ اقـدامـی تـوسـط   مبنی بر وخـامـت حـال ن
مسووالن زندان رجایی شھـر در خصـوص درمـان وی انـجـام  

ـاح  ,  اگر وکالیی چون نسرین سـتـوده  .  نمی شود   ـت ـف عـبـدال
ـیـسـت  ,  سلطانی   ھوتن کیان و بسیاری دیگر را ھم به ایـن ل

اضافه کنیم ؛ می توان کلکسیونی کـوچـک از جـامـعـه  
جمھوری اسالمی ایـران، در  .  ایرانی را در زندان متصور شد  

ـال   ـب میان دیگر سیاست ھا و اقدامات سرکوبگرانه خود، به دن
ـان   ـی تحمیل یک استراتژی مرگ آرام و تـدریـجـی بـه زنـدان
ـزشـکـی   سیاسی، از طریق شکنجه ھای شدید، غفلت ھای پ

ـیـرا در  .  و بدرفتاری شدید توسط مقامات زندان می باشـد  اخ
کارگران امـریـکـا  “  ھمین راستا یک نھاد غیر دولتی به نام  

ـبـر جـمـھـوری اسـالمـی  “  علیه جنگ   طی نامه ای به رھ
ـقـل در  :  ایران نوشته بود   ما خواستار تحقیق بین المللی مسـت

. مورد مرگ افشین اسانلو و شرایط زندانیان سیاسی ھستیـم 
ما از حکومت شما می خواھیم تا فورا به اعدام، شکنجه و  
ـان   ـای بدرفتاری با فعاالن کارگری و ھمه زندانیان سیـاسـی پ
ـاسـی در   ـان سـی ـی دھد و فوری و بدون قید و شرط ھمه زندان

ما از دولت ایران می خواھیم حق تشـکـل،  .  ایران را آزاد نماید 
ـیـن   ـانـداردھـای ب تجمع و آزادی تشکل و بیان که بعنوان است
المللی کار توسط سازمان جھانی کار منعکـس شـده انـد را  

در ھمین راستا گروھی از فعالین مـدنـی  .  به رسمیت بشناسد 
ـا در یـک   ایرانی در خارج از کشور ؛ گرد ھـم آمـده انـد ت

ـیـم  “  کمپین بین المللی به نام   ـیـد نـجـاتشـان دھ ؛ بـه  “  بیای
تـالش بـرای  ,  برنامه این کمپین  .  یاری این زندانیان بشتابند 

ــراضــی در   ــجــمــع ھــای اعــت ــی و بـرگــزاری ت اطـالع رســان
ـان   ـی ـا زنـدان ـانـه ب ـار وحشـی ـت کشورھای مختلف نسبت به رف

ـان  .  سیاسی و عقیـدتـی در ایـران اسـت   ـی حـمـایـت از زنـدان
کمپین صلح فـعـاالن  ” سیاسی در ایران یکی از ماموریتھای  

 توسط گـروھـی  ٢٠١٢ که اوایل آوریل سال  “ در تبعید است  
از فعاالن در تبعید ایرانی در دھلی نو اعـالم آغـاز بـه کـار  

کمپین صلح فعاالن در تبعید پیشتر حمایت ھـمـه  .  کرده بود  
ـیـد  “  جانبه خود را از کارزار جھانی   ـیـد نـجـاتـش دھ ـای ـی “ ب

ـیـن ضـمـن  .  اعالم کرده اسـت   ـپ ـا ایـن کـم ـیـن راسـت در ھـم
ـان   ـی محکومیت استراتژی مرگ تدریجی رژیم در قبال زنـدان
در ایران ؛ در دفاع از مظلومیت کارگران و فعاالن مدنی در  

کـنـگـره سـراسـری  “  ایران ؛ از مسووالن و تصمیم گیرندگان  
دعوت می کـنـد کـه در  “  اتحادیه ھای کارگری در ھند  

قبال این رفتارھای غیر انسانی جمھوری اسـالمـی ایـران بـه  
موضعگیری پرداخته و در راستای ھر چه قدرتمنـدتـر کـردن  
این کارزار جھانی و برگزاری تجمعات اعتراضـی در دھـلـی  

ـیـق تـوسـط  .  نو یاری رسان باشند   ـیـق دق مـا خـواھـان تـحـق
ـلـو   نھادھای بین المللی در خصوص مرگ آقای افشین اسـان
و بررسی وضعیت سایر زندانیان در بند در زندانھای جمھـوری  
ـقـویـت ایـن کـارزار   اسالمی ایران بوده و در این مسیر برای ت

 .چشم یاری از آن نھاد داریم  
 

 جان محمد جراحی در خطر است 
: کمیته پیگیـری ایـجـاد تشـکـل ھـای ازاد کـارگـری 

محمد جراحی که ماھھاست به دلیل شـرایـط غـیـر انسـانـی  
بودن زندان بیمار شده است، جھت درمان با موانع گو ناگونـی  
ـیـن ذی ربـط زنـدان   که ھمگی از جانب نھاد ھا و مسـئـول

این کـارگـر زنـدانـی عضـو  .  ایجاد می شوند رو در رو است 
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ـز   ـبـری کمیته پیگیری که سال سوم حکم خود را در زنـدان ت
ـفـه خـود را در  .  میگذراند   بدلیل اینکه سازمان زندانھا وظـی

حفظ جان زندانی و مدوای او انـجـام نـمـی دھـد ، خـانـواده  
ـان   ـیـمـارسـت محمد جراحی کلیه ھزینه درمان را بـه حسـاب ب
ـاریـخ   واریز کرده اند، و متاسفانه چندین روز اسـت کـه از ت

ـان  .  کمسیون پزشکی او میگذرد   ولی ھنوز او را به بیمارسـت
 . منتقل نکرده است 

عدم درمان بیماری برای او خطر مرگ در پـی خـواھـد  
ـیـن قـوه  .  داشت  ما اعالم می کنیم مسئولین زندان و ھمـچـن

قضاییه پاسخگوی عواقب این عدم مداوای محمـد جـراحـی  
امـا  .  درمان زندانیان طبق قانون بر عھده زندان اسـت  .  ھستند 

کلیه ھزینه ھای درمان این زندانی را به خـاطـر عـدم انـجـام  
ـارا  خـانـواده اش  "  وظیفه و عدم اجرایی قانون توسط زندان، اجب

ما کارگران خواھان مـداوای ایـن کـارگـر  .   تھیه کرده است 
ـیـم ھـر چـه  .  زندانی ھستیم  واز دولت و قوه قضاییه میـخـواھ

 .زود تر بدون ھیچ بھانه ای اجازه درمان وی داده شود 
 

ضربات وارد شده به ستار بھشتی نوعا 
کشنده نبوده و نمی تواند منجر به مرگ 

 .  شده باشد
در واکنش به گزارش نھایی پزشکی قانونـی  :  سحام نیوز 

ـات وارده   مبنی بر عدم کشته شدن ستار بھشتی بر اثـر ضـرب
از سوی بازجو؛ مادر این وبالگ نویس شھید در مصـاحـبـه  

مـادر  .   با سحام، تقاضای نبش قبر فرزنـدش را اعـالم کـرد 
ستار بھشتی در بخشی از این مصاحبه خطاب بـه دادگـاه و  
ـنـه جسـد   ـای ـبـر و مـع ـبـش ق مسئولین عالی رتبه قضایی، ن
ـزشـکـان   فرزندش زیر نظر پزشکان مـورد اعـتـمـاد مـردم و پ

با گذشت چندین ماه از  .   سازمان ملل را خواستار شده است 
کشته شدن ستار بھشتی در زندان، دکـتـر احـمـد شـجـاعـی،  
ـان   رئیس سازمان پزشکی قانونی؛ مدعی شـده کـه در جـری
معاینات تخصصی پزشکی قانونی دو نـظـریـه مـطـرح شـده  

احتمال مرگ بر اثر فشارھای روحی و یا ضربه ھـای  .  است 
ـزشـکـان  .  وارد شده مطرح شد  اما پس از بررسی این احتمال، پ

اعالم کردند ضربات وارد شده به ستار بھشتی نـوعـا کشـنـده  
ـاشـد  وی ادعـا  .   نبوده و نمی تواند منجر به مـرگ شـده ب

ـز وارد   ـی کرده است که این ضربه ھا به نقـاط حسـاس بـدن ن
ـز   ـی ـاسـی ن نشده بوده و از سوی دیگر در آزمایشـات سـم شـن
ـیـعـی   ھیچ موردی مشاھده نشد که مرگ او را غـیـر طـب

مادر ستار بھشتی ضمن ابراز نگرانی از اظـھـارات  .  نشان دھد 
ـا  ” :  مسئوالن رسیدگی به پرونده ستار، به سحام می گـویـد  ت

این لحظه ھنوز از پرونده ستار خـبـری نـداریـم و اجـازه دیـدن  
پرونده را نه به ما و نه به وکـیـل، نـداده انـد و ھـر وقـت از  

“ . پرونده پرسیدیم ما را به وقت دیگری موکول کردند }  روند { 
ـا رونـد پـرونـده   گوھر عشقی در پاسخ بـه ایـن سـوال کـه آی

اگر قرار بود ایـن  ” :  طبیعی طی می شود یا خیر می گوید 
ـیـش   پرونده مسیر طبیعی خودش را طی کند ما چند وقت پ
ـیـم اداره   ـت ـازپـرس رف ـار بـه دعـوت ب قبل از مراسم چھلم ست

آقای بازپرس چھار نفر را بعنوان مـتـھـم آوردنـد در  .  بازپرسی 
اتاق بازپرسی که من و دخترم و نیز وکیلمان آنـجـا بـودیـم و  
ـفـر   گفتند سه نفر از اینھا قصور در خدمت داشتند و یـک ن

ـار بـوده  ـازجـوی اصـلـی سـت ھـمـان  .  متھم اصلی است و او ب
پیراھن صورتی که ھمیشه من در موردش صحبت می کنم  
که آمد ستار را از خانه بـرد و او را مـعـرفـی کـردنـد کـه  
بازجوی ستار بوده و من تنھا سـوالـی کـه ازش کـردم کـه  
ستار چکار می کرد زیر شکنجه؟ زیر شـکـنـجـه ھـای تـو  
ـار   چه می گفت؟ متھم گفت من ستار را مـی زدم و سـت

می خندید آنقدر عصبی شدم که بیش از حد کتکش زدم و  
ـازپـرس  ! کشته شد  ـنـطـوری در حضـور ب وقتی یک متھم ای

اعتراف می کند دیگر چه چیزی برای آقای بازپرس ھنـوز  
مشخص نشده؟ آیا آقای بازپرس در صدد تبرئه کردن مـتـھـم  

ـنـد؟  ـار  “   ھستند که در حـال زمـان خـریـدن ھسـت مـادر سـت
: بھشتی از بی توجھی دادستانی به این پـرونـده مـی گـویـد 

قبال ھر از گاھـی  .  اصال حاضر به جوابگویی به ما نیستند ” 
ـا خـودشـان  .  دیدن ما می آمدند و سری می زدند  اما االن ی

ـا بـھـشـان   به این نتیجه رسیده اند که باید بی تفاوت باشند ی
ـاشـنـد  خـانـم  “   . دستور داده شده که نسبت به ما بی تفاوت ب

ـانـی و   ـلـف دادسـت گوھر عشقی در پاسخ به اظھـارات مـخـت
ـاف   پزشکی قانونی و کمیسیون مجلس و نیز در جـھـت شـف

جای تعـجـب  ” : شدن واقعیت آنچه بر ستار گذشته می گوید 
و تاسف است وقتی متھمی در برابر من و وکـیـل ادعـا بـه  
ـان   قتل و شکنجه بیش از حد ستار می کند، چـطـور دادسـت
کل کشور به جای اینکه باید مجری قانون باشد و قانون را  
اجرا کند از بی قانونی حمایت می کـنـد؟ مـن بـه عـنـوان  
مادر ستار، برای اینکه به این دوگانه گویی ھا و این حـرف  
ھایی که گفته می شود، پایان دھم، ھمین جـا خـطـاب بـه  
دادگاه و مسئولین عالی رتبه قضایی اعالم مـی کـنـم کـه  
نبش قبر و معاینه جسد ستار زیر نظر پزشکان مورد اعـتـمـاد  

ـارم  ـا ابـراز  “   . مردم و پزشکان سازمان ملل را خـواسـت وی ب
ناامیدی در رسیدگی به پرونده فرزندش و احتمـال فـرجـامـی  

ـتـی مـی  ”: شبیه ماجرای کھریزک، می افزاید  نـگـرانـم وق
بینم پرونده کھـریـزک بـه چـه سـر نـوشـتـی دچـار شـده و  

 ھزار تومان جزای نقدی محـکـوم  ٢٠٠ دادستان وقت فقط به  
گوھر عشقی در بخش دیگری از صحبت خـود  “   !شده است 

ـیـشـه  ” :  خطاب به بازپرس پرونده می گوید  این صـنـدلـی ھـم
بـه  .  برای شما نیست ھمانطور که برای آقای مرتضوی نماند 

شما توصیه ای مادرانه می کنم که آخـرت خـود را فـدای  
ـا از تـھـدیـدات و   ـی ـیـد؛ اگـر در ایـن دن منافع دیگران نـکـن
فشارھای شما و دیگران، دست من مادر بـه جـایـی نـرسـد،  

“  . یقین بدانید در محضر خدا از شمـا شـکـایـت خـواھـم کـرد 
مادر ستار بھشتی ضمن تـکـذیـب وجـود ھـرگـونـه صـفـحـه  

عـده  ” :  شخصی منتسب به حود در فیس بوک می گـویـد 
ای با ترفندھای مختلف به ما نزدیک شدند و البته ھستند  
ـتـرل بـه   کسانی بین ما که به خیال خام خـودشـان بـرای کـن
منزلمان رفت و آمد می کنند اما چیزی برای پنھان کـردن  

ـار مـا را زیـر  .  نداریم  ـیـم سـت ـاز مـیـگـوی شفاف گفته ایم و ب
ـاق   ـف شکنجه ظرف چھار روز کشته اند، ابایی از بیان ایـن ات
ھم نداریم؛ تنھا آن کسی که باید بترسد شکنجه گری اسـت  
که در پناه برخی مامورین امنیتی ھستند که به ما و مـردم  

ـا راه  .  و نظام جفا کرده اند  ـیـده ایـم کـه افـرادی ب اکنون شن
ـیـج   اندازی صفحه فیس بوکـی ادعـا کـرده انـد کـه ایـن پ

ـزی صـحـت  .  مربوط به ماست  ـیـن چـی تاکید می کنم چـن
شنیده ایم کـه  .  ندارد و ما از راه اندازی این صفحه بی خبریم 

ـار پـول جـمـع آوری   افرادی به عنوان کمک به خانواده سـت
به شدت ھشدار می دھیم که ما تاکـنـون نـه از  !  می کنند 

مـادر  “   . کسی چیزی طلب کرده ایم و نه دریافت نموده ایـم 
ـان  ” :  ستار بھشتی در پایان این مصاحبه می گوید  ـای اگـر آق

ـار در اثـر شـکـنـجـه کشـتـه نشـده،   ادعا می کنند که سـت
درخواست نبش قبر فرزندم را حتما انجام بدھند، چرا که اگـر  
ستار زیر شکنجه کشته نشده چرا کفنش خونـی بـود؟ چـرا  
ـازه را تـحـویـل خـود مـا   سر و صورت او کبود بود؟ چرا جن
ندادند؟ چرا آنھمه فشار روی ما آوردند؟ چرا ما را این ھـمـه  
ـنـد؟   ـت تھدید می کردند؟ چرا از مـن بـه زور رضـایـت گـرف

ـاضـای   ـق کاش پرونده پسرم را به دادگاه بفرستند، بعد از من ت
بخاطر یک مامور خـاطـی نـظـام دارد  . رضایت داشته باشند 

ـیـسـت .  ھزینه میدھد  ـا مـا درسـت ن ـیـن ب “  . این رفتار مسـول
کریم بود که به    ستار بھشتی کارگر وبالگ نویس اھل رباط 

ـا   ـت دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه حکومت توسط پلیس ف
 دستگیر و بـه زنـدان اویـن  ١٣٩١ وی نھم آبان  . دستگیر شد 

تھران منتقل گردید، لیکن چھار روز بعد در حـالـی کـه بـه  
ـقـل شـده بـود، در آنـجـا درگـذشـت  ـت ـن .  بازداشتگاه پلیـس م

خانواده ستار، ھنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بـخـش  
ھایی از بدن او مشاھده کرده بودند و مـحـسـنـی اژه ای در  
ـار   اولین اظھار نظر خود وجود ضربه و کـبـودی بـر بـدن سـت
بھشتی را تایید کرد و پس از آن بـود کـه خـبـر از مـرگ  

 .ستار بھشتی در اثر ایست قلبی داده شد 
  

  دستمزدھای پرداخت نشده 
 ھزار نفر از کارگران فوالد سه ماه ٨٢

 اند حقوق دریافت نکرده
حقوق کـارگـران فـوالد کـه بـه  :   در مجلس گفته شد 

ـرداخـت  ٣  ھزار نفر می رسند  ٨٢ بیش از    مـاه اسـت کـه پ
 نشده  
 

ھزارتومان ١٠ کارگران بافنده فرش روزی 
 حقوق دریافت می کنند؟

تیر ،دستمزدی که در حال حاضر به بافندگان فـرش  ٢٠ 
ـرپـایـه ایـن  .  ھـزار ریـال اسـت ١٠٠ شود، روزی    پرداخت می  ب

ھای گـذشـتـه تـعـداد بـافـنـدگـان فـرش    گزارش، طی سال 
ـر بـوده اسـت،  ٣٠ دستبافت در استان خراسان شمالی   ـف ھزار ن

 . ھزار نفر رسیده است ١٢ اما این تعداد در حال حاضر به  
 

: کارگران کارخانه سیمان دشستان
! شود ھاست که حقوق ما ضایع می سال

ازتحصن :بھارستان نشین از دشستان
 واعتصاب خودداری کنید؟

ـان،درادامـه  :  تیـر ١٩  کـارگـران کـارخـانـه سـیـمـان دشـسـت
ـای   ــ ـال ھ ــ ـــی س ـان ط ــ ـاتش ــ ـاب ــ ـــص ـت ــ ـات واع ـــراضــ ـت ــ اع

یـکـی  .   اخیرعصرامروزبابھارستان نشین ازدشستان دیدارکردند 
ـای   از کارگران معتـرض از کـاھـش شـدیـد حـقـوق و مـزای

ـز  :  کارگران در سال جاری اعالم نارضایتی کرد و گـفـت  واری
صورت ناعادالنه انجام    ھای ساالنه به   حقوق و تخصیص پاداش 

گیرد که مورد اعتراض و نارضایتی ھمیشگـی پـرسـنـل    می 
ـیـرات در چـارت و گـروه  .   کارخانه سیمان بـوده اسـت  ـی تـغ

کارگیری نیروھای غـیـربـومـی    ھا و به   پرسنلی، اصالح سمت 
ـتـی    غیرمتخصص در پست  ـارضـای ھای تخـصـصـی مـوجـب ن

ـیـدات  .  است  ـاالتـریـن تـول کارخانه سیمان دشتستان یکی از ب
ــال  ــی در س ــه ول ــه دلــیــل    کشــور را داشــت ــه ب ھــای گــذشــت

ـیـد بـوده   بی  . ایـم   انگیزگی و اعتراضات پرسنل شاھد افت تـول
یکی دیگر ازکارگران کارخانه سیمان دشتستان نیزبا تشـریـح  

عـدم  :  دالیل اعتراض کارگران کارخانه سـیـمـان ابـراز داشـت 
وری به پرسنل کارخانـه، عـدم    پرداخت حق سختی کار و بھره 

ارائه بیمه تکمیلی به پرسنل پیـمـانـکـاری، کـم بـودن گـروه  
ـیـروھـای   ـاده از ن ـف ـیـمـانـکـاری، اسـت شغلی و حقوق پرسنل پ

ھای مختلف و مدیریتی    غیربومی و غیرمتخصص در قسمت 
 نفر، بی احـتـرامـی بـه پـرسـنـل و بـرخـوردھـای  ٦٠ بیش از  

ـاسـی و    نامناسب و تھدیدآمیز و اجرای طرح  ھای غیـرکـارشـن
تـریـن مـحـورھـای اعـتـراضـات    بدون توجیه در مجتمع از مھم 
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ـتـی، اعـتـراضـات مـکـرر و اعـتـصـاب  . است  وی از نارضـای
ـان در سـال  ھـای اخـیـر خـبـر داد و    غذاھای پراکنده کارکـن

ھـای    افت کیفیت و کمیت تولید سیمان در سـال :  تصریح کرد 
اخیر وجود داشته و باعث نارضایتی و شـکـایـت تـعـدادی از  

ـیـل اصـلـی آن بـی  ـتـی و کـم    مشتریان نیز شده کـه دل رغـب
در این نشست، تـعـدادی دیـگـر از  .  انگیزگی کارگران است 

کارگران کارخانه سیمان نیز به بیان مشکـالت و مـعـضـالت  
ـاسـخ بـه  .  موجود پرداختند  ـان درپ بھارستان نشـیـن از دشـسـت

با حـفـظ  :  اعتراضات کارگران کارخانه سیمان دشتستان گفت 
ـانـونـی مـی  ـیـگـیـر    آرامش و بدون رفتارھای غـیـرق ـیـد پ تـوان

ـلـی   مطالبات وحقوق خود باشید و از رفتارھایی نظـیـر تـعـطـی
 .کارخانه، تحصن یا تعصب خودداری کنید 

 
  نا امنی محیط كار

 
 نفر بر اثر حوادث ناشی از كار ٢٦٥مرگ 

 ظرف دو ماه
در     :  رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونـی اعـالم کـرد 

 نفر در حوادث ناشی از کـار جـان  ٢٦٥ دو ماھه سال جاری  
ـا،  .  اند   خود را از دست داده  ـن ـل ـتـی ای ـاف بر اسـاس گـزارش دری

 مـرد  ٢٦٣ در دو ماھه امسال  :  دکترمحمود خدادوست افزود 
اند که در این میان سقـوط    و دو زن در حوادث کار جان باخته 

ـات حـوادث  ١٢٧ از بلندی با   ـی  فوتی بیشترین تـعـداد مـتـوف
 .ناشی از کار را در برمی گیرد 

پس از سقوط از بلندی، برخورد جسم سـخـت    : وی گفت 
ـا     فوتی و برق ٦١ با   ـبـه ٣٥ گرفتگـی ب ھـای     فـوتـی در رت

. بعدی دالیل مرگ بر اثر حوادث ناشی از کـار قـرار دارنـد 
ـانـونـی ادامـه داد  در دو     :  رییس مرکز تحقیقات پزشکـی ق

 فوتی، خـراسـان رضـوی  ٤٨ ھای تھران با    ماھه امسال استان 
ـات  ١٧  فوتی و کرمانشاه با  ٢٥ با   ـف ـل  فوتی بیشترین تعداد ت

اند که این آمار در ھر یک از    حوادث ناشی از کار را داشته 
ـیـب    استان  ـبـل بـه تـرت ھا در مقایسه با مـدت مشـابـه سـال ق
ـزایـش داشـتـه اسـت ٤١/٧  و  ٥٦/٣ ،  ١٤/٣  وی  .   درصـد اف

ـان    :  اضافه کرد  ـا    در این مدت است ـنـوبـی ب ھـای خـراسـان ج
ـان ھـر   ـن یک فوتی و اردبیل، خراسان شمالی، زنجـان و سـم
کدام با دو فوتی کمترین مرگ بر اثر حوادث ناشی از کـار  

ـان ایـالم طـی ایـن مـدت ھـیـچ    را داشته  اند ضمن آنکه است
ـتـه خـدادوسـت  . مرگی بر اثر حوادث کار نداشته است  به گـف

ـاشـی از کـار در دو مـاھـه   از کل فوت شدگـان حـوادث ن
ـتـگـی در   امسال تنھا دو نفر زن بودند که به دلیل بـرق گـرف

 .ھای مازندران و ھمدان جان خود را از دست دادند   استان 
 

 ساله در کرج در درون چاھک ٢٧کارگر
 آسانسور جان سپرد

 ساله تبعه افغـانسـتـان بـه درون  ٢٧ یک کارگر :  تیر ٢٠ 
 .چاھک آسانسور سقوط کرد و جان داد 

 
کارگر در آتش ١٠کشته وزخمی شدن 

سوزی گسترده در یک مجتمع کارگاھی 
 تولیدی

ـیـدی  :  تیر ٢٠  آتش سـوزی  مـجـتـمـع کـارگـاھـی تـول
کارگاھی واقع در خیابان جمھوری کشـتـه وزخـمـی شـدن  

 .کارگررا بھمراه داشت ١٠ 
 

 سقوط مرگبار بیل مکانیکی در بزرگراه 
 علی امام

ـر ١٩  ـی ـیـل :  ت ـروژه یـکـی از    سـقـوط ب ـیـکـی در پ مـکـان
ھای دولتی واقع در مسیر جنوب به شـمـال بـزرگـراه    شرکت 

ـنـده آن    امام  علی نرسیده به خروجی خاوران،سبـب مـرگ ران
 .شد 

 
 كارگر ساختمانی در خیابان فرشته  مرگ
 تھران
سقوط یک كارگر ساختمانی از طبقه دوم بـه  :   تیر ١٩ 

طبقه منھای سه واقع در خیابان ولیعصـر، خـیـابـان فـرشـتـه  
 .تھران، منجر به مرگ او شد 

 
دستگاه خشک کن دست کارگر جوانی را 

 قطع کرد
دست جوانی در یکی از ھتل ھـای مشـھـد بـه  :  تیر ١٩ 

ـبـل از رسـیـدن  .  وسیله دستگـاه خشـک کـن قـطـع شـد  ق
 ساله دست قـطـع شـده  ١٨ مأموران ھمکاران این جوان حدود  

او را داخل پالستیک و آن را داخل یخ قرار داده بـودنـد کـه  
مصدوم برای اعزام به مرکز درمانی به مـأمـوران اورژانـس  

این کارگر جوان قبل از تـوقـف  .  حاضر در محل تحویل شد 
ـرای   کامل دستگاه که با شدت بسیار در حال چرخش بود ب
برداشتن پتو دست خود را داخل دستگاه کرده بـود کـه ایـن  

 .حادثه روی داد 
. 
 

 گزارش 
 

تنور زندگی کارگران نانوایی با روزی 
 شود  ھزار تومان گرم نمی١٥

دنیا به کام کارگران نـانـوایـی بـجـنـورد نـمـی  :  تیر ٢٢ 
کارگران نانـوایـی    ھزار تومان تنور زندگی ١٥ چرخد و روزی  

 . کند   را گرم نمی 
 

ھای پتروشیمی  امکانات درمانی مجمتع
 جوابگوی حوادث شغلی نیستند

ـروشـیـمـی   عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پت
ـنـدر    ھای داخلی مجمتع   درمانگاه :  بندرامام  ھای پتروشیمی ب

ـرسـتـار اداره مـی  شـونـد    امام که با یک پزشـک یـار و پ
ـرای   ـرسـنـل  ٥  الـی  ٤ جوابگوی حوادث احتمالی ب  ھـزار پ
 .ھا نیستند   شاغل در ھر یک از این مجتمع 

 
 ٩٢ھا در سال  مزد کارگران نانوایی

درحدھمین مصوبه مزدی امسال ھم 
 افزایش پیدا نکرده است

اردیبھشت،طی گزارشی ازعدم افزایش مـزد  ١٨ ایلنا بتاریخ 
ھای سراسر کشور مـطـابـق مصـوبـه مـزدی    کارگران نانوایی 

برپایه این گـزارش،دولـت در  .         امسال كارگران خبر داد 
شـود    ھایی که انتخابات ریاسـت جـمـھـوری بـرگـزار مـی   سال 

ـفـی   اجازه  افزایش قیمت نان را نمی  ـیـرات مـن ـاث اش    دھد تا از ت
جلوگیری کند و باعث ایجاد نارضایتی عمومی نشـود امـا  

ـلـه  ( در شرایطی كه تورم اقتصادی تـمـامـی جـامـعـه   از جـم

ـانـوایـی )  صنف خبازھا  ھـا    را درگیر كرده است، حق کارگران ن
ـابـت    در سال  ـا ث ـاسـت جـمـھـوری ب ھای برگزاری انتخابات ری

ـیـشـه ضـایـع مـی  ـیـش از ھـم ایـن  .  شـود   ماندن دستمزدشان ب
ـزایـد،دولـت   ـانـوایـی مـی اف گزارش بنقل ازیکی ازکارگران ن

ـانـوایـی  ھـا در سـال    فعلی در رابطه با افزایش مزد کارگران ن
جاری اقدامی نکرد و دولت بعدی ھم بـرای جـلـوگـیـری از  

 .دھد   نارضایتی مردم اقدامی انجام نمی 
 

آور چگونه  ھای سخت و زیان شاغالن حرفه
 بازنشسته شوند؟

ـبـھـای جسـمـی و   ـایـی، آسـی کاھش شنوایی، ضعف بین
ـبـی و عـروقـی،   ـل ـفـسـی، ق ـن حرکتی، ایـجـاد مشـکـالت ت
ـلـه   فشارھای روانی و عصبی و مسائلی از این دست از جـم
پیامدھا و آسیبھای جسمی و روحی است که ممـکـن اسـت  
حتی با گذشت چند سال پس از بازنشستگی در افـراد بـروز  
کند؛ از آن گذشته سر و کار داشتن افراد با مواد خطـرنـاک  
شیمیایی، مواد رادیواکتیو و مشاغـل دارای سـر و صـدا و  
ـان آور   آالیندگی زیاد نیز آنان را در ردیف مشاغل سخت و زی

به جھت جلـوگـیـری از فـرسـایـش جسـمـی و  .  دھد   قرار می 
ـان آور در   روحی ناشی از اشتغال به کـارھـای سـخـت و زی

بینی شده است کـه    آور پیش   افراد، قانون مشاغل سخت و زیان 
توانند با داشتن شرایطـی خـود را    به موجب آن متقاضیان می 

ـازنشـسـتـگـی در  .  بازنشسته کننـد  ـانـونـی بـرای ب شـرایـط ق
آور چـیـسـت؟ ایـن سـوالـی اسـت کـه    مشاغل سخت و زیان 

ـتـمـاعـی ھـمـواره    بسیاری از بیمه  ـامـیـن اج شدگان سازمـان ت
درصدد یافتن پاسخ آن ھستند، بر این اساس ابتدا باید تعریـف  

ـان آور را دانسـت  مـنـظـور از مشـاغـل  .  مشاغل سخت و زی
سخت و زیان آور آن دسته کارھایی است که در آن عـوامـل  

بیولوژیکـی مـحـیـط کـار    مکانیکی و    شیمیایی،    فیزیکی،  
ـنـش ھـا و   ـیـمـه شـده، ت غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال ب

ـیـت  ـاالتـر از ظـرف ھـای    صدمات جسمی و روانی به مراتـب ب
ـیـمـاری   طبیعی در فرد ایجاد می شود که نتیجه آن بـروز ب

بـه  .  ھای شغلی و عوارض ناشی از چنین کـارھـایـی اسـت 
موجب آیین نامه اجرایی این قانون، مشاغل سخت و زیان آور  

الـف مشـاغـلـی کـه صـفـت  :  به دو گروه تقسیم می شـونـد 
سخت و زیان آوری با ماھیت شغلی وابستگی دارد اما مـی  

ـنـی    توان با بکارگیری تمھیدات بھداشتی،   ـیـر ف ایمنی و تداب
مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنـھـا را حـذف  

ـا  . کرد  ـان آور بـوده و ب ب مشاغلی که ماھیتا  سخت و زی
ـنـی تـوسـط    بکارگیری تمھیدات بھداشتی،   ایمنی و تدابیر ف

ـتـه ولـی    کارفرما،   ـاف صفت سخت و زیان آوری آنھا کاھش ی
ــظ مــی   کـمــاکـان ســخـت و زیــان  امــا  .  شــود   آوری آنـھــا حـف

ـان آور چـه شـرایـطـی   بازنشستگی در کارھای سخـت و زی
ـتـمـاعـی  ٧٦ دارد؟ بر اساس تبصره مـاده   ـامـیـن اج ـانـون ت  ق

 مجلس، افرادی که در کارھـای سـخـت  ١٣٥٤ مصوب سال  
ـا   ـنـد ب  سـال  ٢٠ و زیان آور مشغول به کار ھستند مـی تـوان

ـان آور بـه   سابقه پرداخت حق بیمه در مشـاغـل سـخـت و زی
  ٣٥  سال به صورت متناوب، تا سقـف  ٢٥ صورت متوالی یا  

 سـال  ١.٥ شوند؛ یعنی به ازای ھر سال،    روز حقوق بازنشسته  
برای بیمه شده به عنوان سابقه محسوب و به ھمان میزان ھـم  

شـود، ضـمـن آنـکـه    مند مـی   از خدمات تامین اجتماعی بھره 
ـاضـای   ـق ـنـگـام ت ـیـمـه و مسـتـمـری ھ چھار درصـد حـق ب
بازنشستگی برای مـدت مـزبـور مـحـاسـبـه و از کـارفـرمـا  

ـقـه  .  شود   مطالبه و وصول می  چنانچه بیمه شده کمتر از سـاب
مذکور، سابقه پرداخت حق بیمه داشـتـه کـه مـقـداری از آن  
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ـان آور   سابقه مربوط به اشتغال وی در مشاغـل سـخـت و زی
ـیـمـه فـرد مـوصـوف     ١.٥ است، ھر سال سابقه پرداخت حق ب

ـانـون  ٧٦ سال محاسبه شده و در شرط سابقه مقرر در ماده    ق
بنابراین  .  گیرد   ھای ذیل آن مالک محاسبه قرار می   و تبصره 

ـا  ٢٠ ھمه بیمه شدگانی که حداقل    سال سابقه کار متوالی ی
 سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کـارھـای  ٢٥ 

ـنـد    سخت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سـنـی مـی  تـوان
ـتـمـاعـی داشـتـه   درخواست بازنشستگی از سازمان تامیـن اج

ـانـون کـار    مشاغل سخت و زیان .  باشند  آور شناخته شده در ق
ـانـون   عمده ترین کارھای سخت و زیان آور شناخته شـده در ق
کار شامل کار در معادن که ایجاب می کند کـارگـران در  

ـپـردازنـد، کـار    تونل  ھا و راھروھای سرپوشیده بـه اسـتـخـراج ب
استخراج شامل جدا کردن و منفجر کردن مواد از سطـح کـار  
ـفـجـار و انـجـام امـور   ، حمل مواد و عملیات مـربـوط بـه ان
تأسیسات داخل معدن، حفر قنات، چاه فـاضـالب و کـار در  
مخازن سربسته، تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره به نحـوی  
که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخار زیان آور کـوره  
باشد، حمل و دفن زباله شھری، کار در کارگاھھای دباغـی  
ـنـھـای   و گندآبروھا، کار مستمر در طویلـه، اصـطـبـل و سـال

  ٥ پرورش طیور، کار مستمر در فضای باز و ارتفاع بیـش از  
متر بر روی دکل، اتاقکھای متحرک، داربست و اسکلتھـا،  
ـا فشـار   ـال بـرق ب ـق کار مستمر بر روی خطوط و پستھای انت

ـالـت  ٦٣  ـاشـی، پـخـت آسـف  کیلو وات به باال، مشاغل شن پ
دستی، قیر پاشی، جوشکاری در داخل مخزن، کار مسـتـمـر  

ھای زیان آور مانند رادیو اکتیو، کار در محل ھـایـی    با اشعه 
ـنـد غـواصـی، کـار   با فشار محیط بیش از حد طبیعـی مـان
ـات   مستمر در محیطھایی که با وجود رعایت ایمـنـی مـوجـب
ـاغـھـا،   بروز بیماریھای گوشی را سبب می شود، سمپاشـی ب
مزارع، اماکن پرورش دام و طیور، تولید و تـرکـیـب سـمـوم و  
ـان آور اسـت  . حشره کشھا و کار با وسایل دارای ارتعـاش زی

ھمچنین بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مذکور، عـالوه بـر  
کـار در زنـدانـھـا و  :  آور مشخص شـده   کارھای سخت و زیان 

ھا، کار در بیمارستانھای روانی و حرفه خبـرنـگـاری    ندامتگاه 
ـاسـایـی  .  جزو مشاغل سخت و زیان آور به شمار می روند  شـن

آور بودن مشاغل برعھـده چـه مـرجـعـی اسـت؟    سخت و زیان 
ـان  آور بـودن مشـاغـل،    برای تعیین و شناسـایـی سـخـت و زی

ـتـمـاعـی    کمیته  ای پنج نفره در وزارت تعاون، کار و رفـاه اج
شود که این کمیته مرکب از معاون روابط کـار    تشکیل می 

ـیـمـه  ای    سازمان کار و امور اجتماعی استان، مـعـاون امـور ب
اداره کل تامین اجتماعی استان، کارشناس مسئول بـھـداشـت  

ـان    حرفه  ای معاونت بھداشتی و نماینده کارگران و کـارفـرمـای
ـتـمـاعـی و ھـمـه   است و بر این اساس بیمه شدگان تامین اج
ـان آور   متقاضیانی که حرفه خود را جزو مشاغل سخت و زی
به شمار می آورند می توانند فرم درخـواسـت خـود را بـرای  
ـتـه مـورد   ـی استفاده از مزایای این قانون ارائه بدھند تا در کم

ذکر این نکتـه ضـروری اسـت  .  نظر مورد بررسی قرار بگیرد 
که در قانون مذکور، برخی ایام چنانچه در فواصل اشـتـغـال  
ـقـه   به کارھای سخت و زیان آور واقع شـونـد بـه عـنـوان سـاب
ـان آور مـحـسـوب مـی      اشتغال فرد در کارھای سخـت و زی
ـتـگـی،   ـف شوند که از جمله آنھا می تـوان بـه تـعـطـیـالت ھ
ـام   ـاقـی، ای تعطیالت رسمی، ایام استفاده از مرخصی اسـتـحـق

، پدر، مـادر و    استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت ھمسر 
فرزندان و ایام استفاده از مرخصی اسـتـعـالجـی و اسـتـراحـت  

ـفـسـیـر مـاده  .  پزشکی اشاره کرد  ـانـون  )  ٧٦ ( اخیرا قانون ت ق
ـیـد   ـای ـان آور بـه ت تامین اجتماعی درباره مشاغل سخت و زی
شورای نگھبان رسیده و از سوی رییـس جـمـھـور ابـالغ شـده  

بر اساس موضوع این استفساریه، افـرادی کـه حـداقـل  . است 
 سال متناوب در کـارھـای سـخـت و  ٢٥  سال متوالی و  ٢٠ 

ـایـد حـداقـل  )  مخل سالمت ( زیان آور   ـاشـنـد ب اشتغال داشته ب
ـان آور در یـک  ٧٣٠٠   روز اشتغال در یک یا چند شغل زی

یا چند کارگاه داشته باشند و توالی اشتغـال بـه قـوت خـود  
 سال مـتـوالـی و  ٢٠ باقی است؛ ھمچنین افرادی که حداقل  

ـان ٢٥  ـاوب در کـارھـای سـخـت و زی ـن مـخـل   ( آور     سال مـت
 حق بیـمـه مـدت    اشتغال داشته باشند و در ھر مورد )  سالمت 

ـاشـنـد، مـی  ـاضـای    مزبور را به سازمان پرداختـه ب ـق ـنـد ت تـوان
 تیر ١٨ -ایسنا :منبع . مستمری بازنشستگی کنند 

 
 واکنش وکیل خانواده ستاربھشتی به نظر 

 نھایی پزشک قانونی
ـا   ـتـگـوی ب رییس سازمان پزشک قانونی کشور در گـف

 تیرماه گفت که بـر اسـاس  ١٨ خبرگزاری مھر روز سه شنبه  
ـار بـھـشـتـی   گزارش نھایی این سازمان، ضربات وارده بـر سـت

ـاشـد  دکـتـر  .  کشنده نبوده و نمی تواند باعث مرگ او شده ب
ـاسـی   احمد شجاعی ھمچنین گفته که در آزمایشات سم شـن
نیز ھیچ موردی مشاھد نشده که مرگ غیر طبیعی او را  

ـانـونـی در  .  نشان دھد  ـزشـک ق با این حال رییس سـازمـان پ
اعالم نظر نھایی ھمچنان گفته است که نظریه مرگ بر اثـر  

ـتـی  .  ضربه و فشار روحی به صورت توامـان وجـود دارد  گـی
پورفاضل، وکیل خانواده مرحوم ستار بھشتی در واکـنـش بـه  
نظر نھایی پزشک قانونی به کمپین بین المللی حـقـوق بشـر  

سوال من این است که اگر ستار بـه مـرگ   »:در ایران گفت 
طبیعی فـوت کـرد چـرا پـس یـک روز پـس از مـرگـش  
ـتـرخـانـه بـرده   ماموران پلیس فتا به زور خانواده ستار را به دف
اند تا از آنھا رضایت بگیرند؟ این کار نشـان مـی دھـد کـه  
پلیس فتا خودش را درگیر این مرگ مـی دانسـتـه و مـی  
. خواسته قبل از ھر اقدامی رضـایـت را از خـانـواده بـگـیـرد 

ـاچـه مـی   ـپ اصال اگر به مرگ طبیعی بوده چرا اینقدر دست
ـنـد   ـیـعـی اسـت مـان شوند، راحت اعالم کنند که مرگ طـب
خیلی از مرگ ھای طبیعی دیگری که روزانه اعالم مـی  

پـرونـده پـر   »: وکیل خانواده مرحوم ستار بھشتی گفت  «. شود 
سوالم این است که پزشک قانونـی چـنـد  .  از تناقضات است 

ـار اعـالم  .  بار مگر می تواند در مورد مرگی نظر بدھد  یکـب
کرد که ایست قلبی بوده، بار دیگر اعالم کرد که زیر فشـار  

امـا ایـن فشـار روحـی تـحـت چـه  .  روحی فوت کرده است 
. شرایطی ایجاد شده و چه کسـی آن را ایـجـاد کـرده اسـت 

مسلما است بازجویی که با فشار و شکنجه می خواستـه از  
ـیـن   «. او اعتراف بگیرد این شرایط را پیش آورده است  ھـمـچـن

ـیـس   ـتـشـار اظـھـار نـظـر ری دادستان تھران ساعتی پـس از ان
ـبـرنـگـاران گـفـت کـه بـه   سازمان پزشک قانونی در جمع خ
ـاده مـی شـود  . زودی پرونده ستار بھشتی بـه دادگـاه فـرسـت

در مصاحبـه  )  تیرماه ١٨ سه شنبه  ( جعفر دولت آبادی امروز  
تحقیقات بازپرس این پرونده به اتمـام  »:  مطبوعاتی خود گفت 

رسیده و بازپرس در حال گرفتن اخذ آخرین دفاع از مـتـھـمـان  
این پرونده است و به زودی اظھارنظـر نـھـایـی در مـورد ایـن  

. شاءالله این پرونده بـه دادگـاه بـرود   پرونده را خواھد کرد تا ان 
ـادن   « خانم پور فاضل با اظھار اینکه آنھا فقط منتظر فـرسـت

ـنـھـا   ـانـونـی ت ـزشـک ق ـیـه پ پرونده به دادگاه ھستند و جـواب
ـزشـک   »:مدرک دادگاه نیست، گفت  ـا نـظـر پ این پرونـده ب

قانونی به دادگاه می رود اما یکـی از فـکـت ھـای مـھـم  
ـنـد    زنـدان اویـن  ٣٥٠ دیگر در دادگاه، احضار شـاھـدان در ب

ـنـد  . ھستند  ھمان ھا که این جوان را شب قبل از مرگش در ب

دیده بودند و آثار شکنجه را روی بـدنـش و بـھـم ریـخـتـگـی  
ـتـی پـور فـاضـل گـفـت  «. روحیش را دیده بودند  مـن   »: گـی

مطمئنم اگر قاضی با شرفی مسولیت این پرونده را به عھـده  
بگیرد عامل فشار ستار بھشتی می تواند محاکمه شود بـه  
این دلیل که طبق قانون اسـاسـی خـودمـان کسـیـکـه تـحـت  
ـایـد در   شکنجه و فشار از شخصی اقرار بگیرد خودش ھـم ب

ـلـی حـقـوق  :  منبع  «.قبال قانون جوابگو باشد  ـل کمپین بین الم
 تیر ١٩ -بشر در ایران 

 
اعتراض متقاضیان مسکن مھر به افزایش 

 پیاپی قیمت ھا
ـان   دولت در مسکن مھر گرانفروشی می کند؟  متقاضی
ـیـش از مـوعـد   مسکن مھر می گویند دائم برای پرداخت پ
اقساط به آن ھا فشار می آورند و تھدید می کنند که اگـر  

متقاضیان مسکـن  .  پول واریز نکنند از پروژه حذف می شوند 
ـیـمـت واحـد مسـکـونـی   مھر از اواخر سال گذشته با تغییر ق
خود در حین اجرای پروژه مواجه شده اند اما این تغییر قیمت  
ھا به حدی غیرمنتظره و در برخی طرح ھا قابل توجه اسـت  

ـان کـه  . که پرداخت آن از توان آن ھا خارج است  این متقـاضـی
بر اساس ضوابط مشخص و نرخ ھای تعیین شده و با اطـالع  
ـام   ـبـت ن از زمان و مبلغ ھرکدام از اقساط، در این طرح ھا ث
کرده اند نسبت به تغییر شرایط در حین اجرا اعتراض دارند و  

در حـال  .  ادله ای ھم برای این انتقاد خـود آمـاده کـرده انـد 
حاضر به نظر می رسد واحدھای مسـکـن مـھـر پـردیـس در  
آستانه افزایش قیمت مجدد قرار گرفته است و ایـن مـوضـوع  

ـان  .  موجب اعتراض متقاضیان آن شده است  یکی از متقـاضـی
دی مـاه سـال  :  مسکن مھر پردیس در این زمینه می گوید 

 متری در این طرح ثبت نام کرده ایـم  ٨٠ گذشته یک واحد  
ـاشـد ٣٢ که قرار بود مجموع پول دریافتی از ما   ـیـون ب ـل .  می

 میلیون رساندند و دائـم تـھـدیـد  ٤٢ بعد از مدتی نرخ آن را به  
ـیـم از پـروژه   کردند که اگر اقساط را به موقع پرداخت نـکـن
ـیـده ایـم قـرار   حذف می شویم حاال ھم از گوشه و کنار شـن

ـنـد و بـه  ١٠ است نرخ آن ھا را     ٥٢  میلیون دیگر گـران کـن
ـیـه را  ٣٢ در حالی که ما ھمان  .  میلیون برسانند   میلیـون اول

خـانـم  . ھم با قرض از اطرافیان و فروش طال آماده کرده بودیم 
آنطور که از دسـت انـدکـاران پـروژه  :  حسینی ادامه می دھد 

 ھزار تـومـان  ٣٢٠ شنیده ایم، قرارداد دولت با پیمانکار متری  
ـا ایـن حسـاب  ٣٧٠ بوده که االن به    ھزار تومان رسیده است ب
 ھزار تومـان  ٦٠٠  میلیون و  ٢٩  متری باید  ٨٠ یک آپارتمان  

ـا حسـاب   ـیـون بـرای زیـرسـاخـت و  ١٠ تمام شود که ب ـل ـی  م
ـیـون و  ٣٩ محوطه سازی، نرخ آن می شود    ھـزار  ٦٠٠  میل

ـیـون تـومـان  ٤٢ اما در حال حاضر این واحد را  .  تومان  ـل ـی  م
ـیـون ھـم وام ایـن  ٢٥ قیمتگذاری کرده اند ضمن اینکه   ـل ـی  م

. واحد ھاست که بعد از تحویل باید قسط آن را پرداخت کنیـم 
 متـری پـول  ٨٠  میلیون تومان برای یک واحد  ٦٧ مجموعا  

ـیـون تـومـان بـرایشـان  ٤٠ می گیرند در حالی که حدود    میل
این متقاضی مسکن مھر معتقد است کـه دولـت  . خرج دارد 

ـزایـش   بیشتر از ظرفیت برای این واحدھا ثبت نام کرده و با اف
پـس  .  فشار به متقاضیان در پی حذف تعدادی از افراد اسـت 

ـزایـش   از آنکه اعتراض متقاضیان مسکن مھر نسـبـت بـه اف
ـان   قیمت مجدد باال گرفت، مسووالن راه و شـھـرسـازی اسـت
ـزایـش مـجـدد   تھران در جمع متقاضیان اعالم کرده اند که اف

ــن   ــی ــا ب ــمــت واحــدھ ــی ــا  ٢ ق ــود ٦  ت ــون خــواھــد ب ــی ــل ــی .  م
 تیر ١٩ -اقتصادایرانی :منبع 
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 اخبار بین المللی 
 

شھر آتن، پایتخت یونان شاھد : یورو نیوز
تظاھرات گسترده کارمندان دولت، معلمان 

 .  و نیروھای پلیس است
ـیـر   ـتـصـادی و اتـخـاذ تـداب دولت یونان در پی اصـالح اق

ـاره    ھـزار و  ١٢ ریاضتی باید تا پایان سال جاری میالدی درب
 تن از کارمندان سیستم اداری تصمیم بگیـرد و بـر ایـن  ٥٠٠ 

ـیـرو قـرار   اساس شماری از آنان در معرض سیـاسـت تـعـدیـل ن
 . خواھند داشت 

  ٣  تن از کارمندان مـدارس و  ٢٠٠  ھزار و  ٢ از این تعداد  
 . تن دیگر از نیروھای پلیس آتن ھستند ٥٠٠ ھزار و  

ـان دسـت کـم   ـازه دولـت یـون ـیـم ت  ھـزار  ٢ بر اساس تصم
 درصد از حـقـوق فـعـلـی  ٧٥  معلم  ٥٠٠ کارمند و نیز ھزار و  

خود را دریافت می کنند و در صورتی که ظرف ھشت مـاه  
آینده به ارگانی دیگر منتقل نشوند شـغـل خـود را از دسـت  

 .خواھند داد 
 

پلیس ترکیه گزی را بست و ده ھا معترض 
 را بازداشت کرد

ـبـه  ٩ به گزارش  ـیـوز،دولـت تـرکـیـه روز دوشـن ژوئیه یـورون
ـیـس   ـل پارک گزی استانبول را به روی عـمـوم گشـود امـا پ

علـت بسـتـه  .  دوباره حاضران را از آن پراکند و پارک را بست 
شدن دوباره پارک تصمیم معترضان به برگزاری تظاھراتی در  

ـز بـرای پـراکـنـدن  .  آن عنوان می شود  ـی ـبـه ن پلیس روز دوشن
ـاش و گـاز اشـک آور   ـپ تظاھرات کنندگان از خودروھای آب

معترضان می گویند در تازه ترین درگیری ھـا  .  استفاده کرد 
با پلیس تعدای از آنان زخمی و ھشتاد نفر بازداشـت شـده انـد  

 .و یک نفر نیز از ناحیه سر بشدت صدمه دیده است 
 

 تظاھرات در یونان ادامه دارد
ـران دارایـی  ٩ به گزارش  ژوئیه یورونیوز،با وجود اینکه وزی

ـرداخـت   منطقه یورو در نشست روز دوشنبه یـوروگـروپ بـا پ
بخشی از قسط بعدی کمک مالی خود به یونان مـوافـقـت  
کردند، تظاھرات ماموران پلیس و معلمان و کارکنان بـخـش  
ـیـدا   خدمات عمومی دولت یونان روز سه شنبـه ھـم ادامـه پ

کارکنانی که بیکاری بخشی از آنھا یکی از شـروط  . کرد 
ـتـاد   وام دھندگان بین المللی است، مابقی ھم با دریافـت ھـف
ـنـد تـا بـه مـحـل   ـتـظـر مـی مـان و پنج درصد حقوقشان مـن

 .خدمتی دیگر منتقل شوند 
  

با افشای رسوایی مالی ال موندو، صدھا 
 اسپانیایی تظاھرات کردند

ـال  ١٠ به گزارش  ـب ـایـی، بـدن ـی ـان ـپ ژوئیه یورونیوز،صـدھـا اس
مبنی بر دریافت مبالغ ده ھـا   «ال موندو »افشاگری روزنامه  

ھزار یورویی سران ارشد حزب حاکم و ماریانو راخوی، نخسـت  
. وزیر اسپانیا از شـرکـتـھـای خصـوصـی، تـظـاھـرات کـردنـد 

ـیـکـاری و   ـاالی ب ـا درصـد ب اسپانیایی ھای خشمگین که ب
ـا   ـنـد ب بحران شدید اقتصادی روزھای سختـی را مـی گـذران
ـای   شنیدن خبر فساد مالی دولتـمـردان خـود خـواھـان اسـتـعـف

ـایـدار  »:یکی از آنان گفت . آقای راخوی شدند  در وضعیتی ناپ

ـتـی مـتـخـلـف بـر مـا  .  ھستیم، طاقتمان تمـام شـده اسـت  دول
حکومت می کند که پشتیبانش ساختاری جنایی دارد کـه  
ـیـم و   ھمانا حزب است، نتیجتا ما با سیستمی فـاسـد مـواجـھ

شـش  »: دیـگـری افـزود  «. بیش از این تاب تحمل آن را نداریـم 
ـایـت   میلیون بیکار، فرار گسترد  مغزھا، دانش آموختگان  باکـف
دانشگاھی که چاره ای جز مـھـاجـرت نـدارنـد، دیـگـر نـمـی  

ـیـم  ـامـه   «. توانیم بیش از این تحمل کـن ـا   «ال مـونـدو »روزن ب
چاپ برگه ھای دستنویس از حسابھـای حـزب مـردم ادعـا  
می کند که برگه ھا سند پرداخت ھـای فـوق الـعـاعـده بـه  
ـلـه پـرداخـت   مقامات حزب محافظه کار حاکم اسـت، از جـم

 یورو به ماریانو راخوی زمـانـی کـه وی در دولـت  ١٢٦٠٠ 
ـز آمـوزش   خوزه ماریا ازنار وزیر مدیریت خدمات عمومی و نی

از سوی دیگر لوئیس بارسناس حسابدار حـزب مـردم بـه  . بود 
خاطر پرونده دیگر فساد مالی در زندان به سر می بـرد و در  
انتظار حکم نھایی دادگاه اسـت و مـمـکـن اسـت در جـلـسـه  
بعدی دادگاه در مقام دفاع از خود اسرار حزبش را فاش کـنـد  

ـنـھـا  .  تا از بار اتھامات وارده به خود و حکم صادره بـکـاھـد  ت
چھره حزب حاکم که تا به حال در این باره صـریـحـتـر سـخـن  
. گفت اسپرانزا آگیره، رئیس حزب مردم در منطقه مادرید بـود 

در صورت وجود امری نامـعـمـول در حسـابـھـای  »: وی گفت 
ـا وحـدت و   ـیـم و ب حزب ما باید آن را بپذیـریـم، تـوضـیـح دھ

ـان بـگـذاریـم  ـا در مـی ـانـو   «. صداقت آن را با مردم اسپانی مـاری
ـتـه اسـت کـه ھـرگـز   راخوی با رد اتھامات وارده به خود گـف

 ١٣٩٢ نوزدھم تیرماه . دریافت نکرده است  «پول زیرمیزی »
 

حمله پلیس برزیل به راھپیمایی مسالمت 
 آمیز کارگران

ژوئیه یورونیوز، روز پنج شنبه دھھا ھزار نفـر  ١٢ به گزارش 
از اعضای اتحادیه ھای کارگری برزیل در یک اعـتـصـاب  
ـز شـرکـت   عمومی و یک راھپیمایی بزرگ مسـالـمـت آمـی

ـا  .  معترضان خواستار افزایش حقوق کارگران بـودنـد .  کردند  ـن ب
ـیـس از گـاز   ـل ـیـرو پ بھمین گزارش،در اواخر روز در ریـودوژان
ـنـدگـان   اشک آور و باتوم برای متفـرق سـاخـتـن تـظـاھـر کـن

ـتـرضـان مـی گـویـد .  استفاده کـرد  در ایـن  »:  یـکـی از مـع
تظاھرات کارگران که مردمی قانونمند ھستند شـرکـت دارنـد  

ـیـسـت  مـن و  .  و نیازی به پلیس و شلیک گاز شـک آور ن
 «. ھمسرم باید در میان گـاز اشـک آور فـرار مـی کـردیـم 

ـاره مـردم  »:  دیگری می گوید  ـزی درب آنھا نمی خواھند چـی
بدانند و تنھـا مـا را بـرای رای دادن و ھـمـه پـرسـی مـی  

آنھا می خواھند که پول ھای مردم را بـگـیـرنـد امـا  .  خواھند 
در مقابل ھیچ نوع خدمات بھداشتی و یا آموزشی بـه مـردم  

ـاعـث مسـدود شـدن   «.ارائه ندھند  راھپیمایی روز پنج شنبـه ب
ـقـل کشـور و تـوقـف   جاده ھا، اختالل در سیسـتـم حـمـل و ن

 .فعالیت در بنادر شد 
 

تظاھرات کارکنان تلویزیون منحل شده 
 یونان در پی آغاز به کار شبکه جدید

ژوئیه یورونیوز، تعدادی از کارمندان رادیـو  ١١ به گزارش 
،  ” ای ار تـی ” و تلویزیون منحل شده دولتی یونان موسوم به  

در اعتراض به آغاز برنامه ھای شبکه کوچک تلویزیـونـی  
. که جایگزین رسانه ملی این کشور شده تظـاھـرات کـردنـد 

ـیـن اسـتـخـدام افـرادی   آنھا به بیکـار شـدن خـود و ھـمـچـن

بازنشسته و یا کارمندان بخش خصوصی در شبـکـه جـدیـد،  
“ ای ار تـی ” مدیر اتـحـادیـه کـارمـنـدان  .  اعتراض داشتند 

ـرده ایـن مـوضـوع،   ضمن تاکید بر شکایت و پیگیری گسـت
ما برنده خواھیم شد چون آنھـا بـدون مـا نـمـی  ”: می گوید 

آنھا تواناییـھـا و  .  توانند یک شبکه تلویزیونی را اداره کنند 
آنھا به خوبی می داننـد کـه  .  امکانات ای ار تی را ندارند 

ـرنـامـه  “  . اینھا کارمندان این تلویزیون ھستند  شبکه جـدیـد ب
ھای خود را با فیلمھا و موسیقیھـای قـدیـمـی آغـاز کـرده  
ـرار   ـیـز ق که مورد تمسخر کارمندان رادیو و تلویزیون قبلی ن

ھمزمان، وزیر تلویزیون دولتی یونان بـا تـاکـیـد  .  گرفته است 
بر این که خواسته شخص او و دولت گرفتـن تصـمـیـمـی بـا  

ھـدف نـه  ” :  بـوده، گـفـت “  ای ار تـی ” ھمکاری کارمندان  
ـر سـاخـتـار ای ار   ـی صرفا گذر از این دوره انتقالی بلکه تغی

 “.من مذاکرات مفصلی در این زمینه کردم . تی بوده است 
احـتـمـال مـی  ” :  خبرنگار یورونیوز در آتن ھم می گویـد 

ـتـی یـونـان بـه   رود ھفته آینده الیحه ایجاد تلویزیون جدید دول
اما حتی اگر این الیحه ھـم تصـویـب  .  تصویب پارلمان برسد 

شود به معنای پایان جنگ تلخ کارمـنـدان ای ار تـی بـا  
 .  دولت نخواھد بود 

 
 راھپیمایی معترضان در استانبول

در استانبول ھزاران نفر در اعتراض به بازداشت معترضـان  
ـم   ـقـسـی پارک گزی و اعضای گروه ھمبسـتـگـی مـیـدان ت

ـراکـنـده کـردن  .  دست به راھپیمایی زدند  پلیس ترکیه برای پ
. معترضان به شلیک آب و گاز اشـک آور مـتـوسـل شـد 

حدود دو ماه است که اعتراضات در ترکیـه مـتـوقـف نشـده  
ـنـدگـان حـفـظ پـارک  .  است  در آغاز خواسته تظاھـرات کـن

ـرده  . گزی استانبول بود  اما رفته رفته آن به تظـاھـرات گسـت
ـر  .  ضد دولتی تبدیل شد  ـر اث از آغاز اعتراضات تا کـنـون ب

 نفر زخمی شـده  ٧٥٠٠ سرکوب معترضان چھار نفر کشته و  
 است 

 
 تظاھرات یکماھه بی وقفه در بلغارستان

روز یک شنبـه درسـت یـک مـاه مـی شـود کـه در  
ـراضـات خـیـابـانـی جـریـان دارد  ـقـاضـای  .  بلغـارسـتـان اعـت ت

ـیـسـت ایـن کشـور   معترضان، برکناری دولت جدید سـوسـیـال
ـتـصـاب  . است  ـفـسـکـی »اعتراضات بعد از ان ـی ـیـان پ از   «دل

ـتـی   تاجران سرمایه دار این کشور به مقام ریاست آژانـس دول
زیر فشار تظاھرات آقای پیفسکی از  .  امنیت ملی راه افتاد 

ـر خـواسـتـه ھـایشـان   ـرضـان ب مقامش برکنار شد، امـا مـعـت
ـر در امـور  .  افزودند  ـیـشـت انجام اصالحات و اعمال شفافیت ب

دولتی و ریشه کن کردن فساد مالی از خواسته ھای جدیـد  
تظاھرات کنندگـان مـدعـی شـده انـد کـه  .  معترضان است 

پیوند مشکوک میان مجلس این کشور و تاجـران مـانـع از  
ـلـغـارسـتـان شـده اسـت  . سرمایه گذاری ھای خـارجـی در ب

تظاھرات اعتراضی در بلغـارسـتـان ھـمـه روزه ادامـه دارد و  
 .شمار معترضان کم و بیش می شود 


