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وضع وخیم زنـدگـی و مـعـیـشـت  
میلیـونـھـا کـارگـر و تـوده ھـای  
ـراضـی   وسیع مردم و فضـای اعـت
ـم   جامعه به یک چالش مھـم رژی

ھـنـوز  .  اسالمی تبدیل شـده اسـت 
ـیـامـده اسـت،   روحانی سـر کـار ن
زمزمه بر سر اینکه خـزانـه دولـت  

ـر     ٢٠٠ خالیست، دولت دھم بالغ ب
ـم   ھزار میلیارد تـومـان بـه سـیـسـت
بانکی و بخش خصوصی بدھکار  
ـنـد شـده و عـمـال   است و غیره، بل
ورشکستگی نظام بانکی و دولـت  

 . را اعالم کرده اند 
ـنـده   در ھمین رابطه ترکان نمـای

ـر  ٩٢ روحانی بودجه سـال    را غـی
واقعی خوانده و ھمه نگرانـی اش   
ـرار اسـت در بـودجـه   اینست که ق

به روال سـابـق  "  یارانه ھا  " ٩٢ سال  

ــرداخــت شــود  ــجــه  .  پ ــی ســپــس نــت
ـیـمـت حـامـل   میگیرد که بـایـد ق
ھای انرژی طبق تصمیم مـجـلـس  

  درصد افزایش یابـد و گـرنـه  ٣٨ 
ــولــی مــوجــود   بــرای اجــرای آن پ

خود جناب حسن روحـانـی  . نیست 
ــز در ســایــتـش خــوش خــبــری   ـی ن

ھدفمـنـد کـردن  "میدھد که قانون  
به درستی اجـرا خـواھـد  "  یارانه ھا 

" یارانه ھای نقدی " شد و ھمچنان  
حتی به تعـدادی  .  پرداخت میشود 

ـرداخـت   از دھک ھا بیشتـر ھـم پ
این درحالیست کـه  !!!.  خواھد شد 

ـیـمـت ھـا بـه طـور   ھمین امروز ق
سرسام آوری و ھـر روزه افـزایـش  
می یابد و زنـدگـی و مـعـیـشـت  
مردم به حد تباھی رسیده اسـت و  
ـرخ   با وجودیکه خود روحانی نیز ن

 درصد اعـالم کـرده و  ٤٢ تورم را  
یک روز بعد از سخنان او بانـک  

ـرخ را    درصـد  ٣٩ مرکزی ایـن ن
ـر سـر   خوانده است، اصال بحـثـی ب
افزایش سطح دستـمـزدھـای چـنـد  

 . بار زیر خط فقر کارگران نیست 
ــھــا ھــمــه   ــن ــیــب ای ــرت بــدیــن ت

ـر و  " آنچیزیسـت کـه دولـت   ـی تـدب
روحانی به کـارگـران و بـه  "  امید 

ــد  ــدھ ــی   .  مــردم وعــده مــی مــعــن
واقعی ھمه این بحث ھا نیز ادامه  

ھدفـمـنـد  " طرح ریاضت اقتصادی  
ـــه ھـــا  ـردن یـــاران ـرای  "  کــ و اجــ

ـر کـردن  " درستش "  ، یعنی سـفـت ت
ـر   ـراب کمربندھا و افزایش چندیـن ب

معنی ایـن حـرفـھـا  . قیمت ھاست 
به نتیجه رساندن طرحی است کـه  

 مصاف سیاسی کارگران زاگرس با حکومت   
 ٦  صفحه   نسان نودینیان  

ویژه اعتراضات کارگران 
 فوالد زاگرس

 فقر و فالکت بیشتر، وعده ھای دولت
  به کارگران و مردم

 شھال دانشفر 

 اخبار کارگری
 ٤ صفحه  

 موتور تغییر در جامعه، امیدھای بزرگ است
 

 ھا و امیدھا  بیم: مصر
    ناصر اصغری 

 ٧     صفحه  

 ٥  صفحه  

یکی از جلوه ھـای دمـکـراسـی  
" وعــده انــتـخــابـاتــی " بـورژوازیـی  

ــی و  .  اســت  یــک دروغ رســم
ـنـده و   آشکار که ھـمـه، از گـوی
شنونده میدانند فریـب اسـت امـا  
گویا چیزی که این دمکـراسـی  
ــن   ــمــی ــد ھ ــکــن ــذاب مــی را ج
فریبکاریھاست چـرا کـه کسـی  
فردای انتخابات جواب نـمـیـدھـد  
ــن دادم  . کــه چــرا وعــده دروغــی

کسی که از صندوق بیرون مـی  
آید  نه تنھا چند سال مـعـیـن از  
ـلـکـه   جوابگویی مصـون اسـت ب
حتی اگر عکس وعده اش عمـل  
ـر   کرد و یا زد ھمه چـیـز را بـدت
ـقـه اش را نـمـی   کرد، کسـی ی
گیرد بلکه او تا آخر عمر، رئیـس  

") سـابـق " حاال  با پسوند  ( جمھور  
باقی میمـانـد و مـورد عـزت و  

گیرم ھم کـه  .  احترام ھم میباشد 
در زمان ریاستش از ایشـان سـوال  
شـود کــه فــالن وعـده ای کــه  
ــس   ــد، ھــر رئــی دادی چــه ش

ـر تـا  ( جمھوری   از امریـکـا بـگـی
فـن  )  ھمین جـمـھـوری اسـالمـی 

ـلـد بـاشـد   پیچاندن را باید خوب ب
.تا مـوضـوع مـاسـتـمـالـی شـود 

احمدی نژاد  قبل از انتصابـش  (  
  ٨٤ به ریاست جمھوری در سـال  

ـره   گفته بود پول نفـت را سـر سـف
ـرسـیـدنـد  !  مردم میبرم  بعدا از او پ

پس چی شد؟ ایشان با آن لبخند  
ـفـت کـه  :  گـفـت (!)  شیرین اش  ن

ـره نـمـی   بوی بـد مـیـده سـر سـف
جناب روحانی ھم از ایـن  !!" آورند 

ایشان در  .  قاعده مستثنی نیست 
ـتـخـابـاتـی اش   زمان تبلیـغـات ان

کیک سیاه و تلخی که 
 اقتصاددانان میپزند

 یاشار سھندی  

 ٨   صفحه  

 ٤            صفحه  

 ٣         صفحه  
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در روزھای گذشـتـه بـاز ھـم 
شاھد اعتصابات و تـجـمـعـات 
اعتراضی مھمی در تعـدادی 
. ز مـراکـز کـارگـری بـودیــم

تجمـعـات اعـتـراضـی صـدھـا 
کارگر فوالد زاگرس قروه در 
تھران و قـروه و عـزم و اراده 
متحـد و قـدرتـمـنـد آنـھـا در 
مــقــابــل کــارفــرمــا و ارگــان 
ھای دولتی، حرکت متحد و 
ــیــش از ھــزار  ھــوشــیــارانــه ب
کارگر کیان تایر که با اراده 
ای مصــمـم و بــا قــاطـعــیــت 
ریــاکــاری و تــوطــئــه وزارت 
صنایع و کارفرمای قبلی را 
نقش بر آب کردند، تجمع پی 
در پـــــــی کـــــــارگـــــــران 
تراکـتـورسـازی تـبـریـز بـرای 
گرفتن حقوق معوقـه خـود و 
اعــتــراض کــارگــران ســیــمــان 
کرمان علیه واگذاری قسمت 
ھایی از کارخانه به شـرکـت 
ھای پـیـمـانـکـاری، تـوربـیـن 

 ٦٠٠شھریار، تجمع بیـش از 
نــــفــــر از ازنشــــســــتــــگــــان 
اتوبوسرانی تھـران بـرای نـقـد 
کردن طلـب خـود از شـرکـت 
اتوبوسرانی تھران و اعـتـراض 
بازنشستگـان صـنـدوق فـوالد 
در اصفھان به عـدم پـرداخـت 

ــوق  ــق ــارگــر ٨٢ح ــزار ک  ھ
ــراضــی  ــع اعــت ــجــم فــوالد، ت
کارگران بیمارستان امیرکبیر 
اھــواز بــرای احــقــاق حــقــوق 
خــــود، گــــوشــــه ای از 
اعتصابات و اعتـراضـات بـی 
ــاط  ــق ــه کــارگــران در ن وقــف
مختلـف کشـور در روزھـای 

 . گذشته بوده است

در اطالعـیـه قـبـلـی نـیـز بـه 
 کـــارگـــر ١٢٠٠اعـــتـــصـــاب

کارخانه نورد لـولـه صـفـا در 
 ٤٠٠٠اراک، اعـــتـــصـــاب 

کـــارگـــر مـــجـــتـــمـــع فـــوالد 
خــوزســتــان و اعــتــصــابــات و 
اعتـراضـات کـارگـران کـیـان 
ــاه  ــرودگ ــران ف ــارگ ــر، ک ــای ت
خــمــیــنــی تــھــران، کــارگــران 
کارخانه کـرمـانـیـت کـرمـان، 
اعضای تعاونی مسکن مھر، 
کارگران اخراجی سد ژاوه و 
کارگران سد بزرگ کنارک 
در نـیـمـه اول تـیـرمـاه اشــاره 

 . کردیم
این اعتراضات در عـیـن حـال 
تو دھنی طبقه کارگر علـیـه 
اوباش و دار و دسـتـه ھـای 
مختلف حـکـومـت اسـت کـه 
پند و انـدرز مـیـدھـنـد صـبـر 
کنید، توقعات خود را مطرح 
نکنید و به روحانـی فـرصـت 

اینھا نصـایـح دزدان و .  دھید
جـــنـــایـــتـــکـــارانـــی مـــانـــنـــد 
ــمــی و  رفســنــجــانــی و خــات
اصالح طلـبـان حـکـومـتـی و 
ــه  ســایــر اوبــاش حــکــومــت ب
کارگرانی است که نان سفره 
آنھا نیز دزدیده شـده اسـت و 
کارگران با اعتـراضـات خـود 
پاسخ دندان شکنـی بـه آنـھـا 

 . میدھند
امروز اما طبقه کارگر بـایـد 
ــرای اعــتــراضــات  خــود را ب
قدرتمند، سراسری و سازمـان 
یافته آماده کند و با خواست 
ھای سراسری خود در مقابل 
ھجوم ھرروزه طبـقـه سـرمـایـه 
دار و حکومت اسالمی شـان 

اعــــتــــصــــاب .  آمـــاده شــــود
سراسری با خـواسـت افـزایـش 
چند برابر دستـمـزد، پـرداخـت 
ـــه  ـــوق ـــع ـــوق م ـــق ـــوری ح ف
ــف کــردن  ــتــوق کــارگــران، م
اخراج ھا و بازگشت به کـار 
کارگران اخراجی، بیمه ھای 
بیکاری و درمـانـی، کـوتـاه 
کـردن دسـت پـیـمــانـکـاران و 
ــگــان و آمــوزش و  طــب رای
پــرورش رایــگــان و دیــگــر 
مطالبات بحق خود، بـیـش از 
ــر زمــان ضــروری اســت . ھ

تشـکــیــل مــجـامــع عــمــومــی 
کارگران برای چـاره جـوئـی 
ــرایــط و  ــابــل در ش در مــق
ھـــمـــراھـــی خـــانـــواده ھـــای 
کــارگــری دو عــامــل مــھــم 

 . برای پیشروی است
حزب کمونیست کارگـری از 
ــات و اعــتــراضــات  اعــتــصــاب
کارگران با تمام قوا حـمـایـت 
میکند و رھـبـران و تشـکـل 
ھــای کــارگــری در ســراســر 
کشور را به تالش مـتـحـدانـه 
بــرای پــیــشــروی در شــرایــط 

 . کنونی فرامیخواند
 

حزب کمونیـسـت کـارگـری 
 ایران
 ژوئیه ٢١، ١٣٩١ تیرماه ٣٠

٢٠١٣ 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری
 محمدرضا پويا: سردبير

mohammadreza.pooya@gmail.com 
 ھيئت  تحريريه

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 داوود رفاھی
dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوھی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 مرتضی فاتح
mor.fateh@gmail.com 

 نسان نودینیان
nandiniannasroola@yahoo.de 

 دفتر  
 مرکزی 

 حزب 

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

کارگران گوش به الطائالت حکومتی ھا  
 نمیدھند

 اعتصابات گسترش می یابد 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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احمدی نژاد آغازش کرد و فقر و  
ـرای کـارگـران و   فالکت بیشتر ب

ایـن ھـمـه  .  مردم ببار آورده اسـت 
آنچیزیست که طیفی از جریـانـات  
ــوکــی چــون دوم خــرداد و   ــل ــف م
جنبش سبز و رسانه ھـایـی چـون  
بی بی سـی و صـدای آمـریـکـا  
ـرای  آن فـرا   مردم را به انتظـار ب

 . میخوانند 
شکست محتوم ھمه این طـرح  
ھا برای نجات اقتصاد بـحـران زده  

جـمـھــوری اســالمـی و خـواب و  
ـر و امـیـد " خیالھای دولـت   ـی " تـدب

مـا  .  روحانی از پیش روشن اسـت 
ــوم طــرح   ــت ــبــال شــکــســت مــح ق

، ایـن  " ھدفمند کـردن یـارانـه ھـا " 
طرح ریاضت اقتصادی جمـھـوری  
اســالمــی را، اعــالم کــردیــم و  
ــی و   ــان تــرکــان و روحــان ســخــن
کارشناسان اقصادی شان ھـمـه و  
ھمه  به روشنی بر صحـت آنـچـه  
ـم تـاکـیـد مـیـگـذارد  ـی ـت . که گـف

ـنـسـت کـه   علتش نیز بسادگی ای
ـم اسـالمـی   ـتـصـادی رژی بحران اق
ــن رژیــم  و راه حــلــی   ھــمــزاد ای

 .  اقتصادی ندارد 
اما نکته قابل توجه اینجاست  
که این حضـرات حـتـی بـه روی  
ـیـز نـمــی آورنـد کـه چــرا   خـود ن
ـبـانـی   ـی احمدی نژآد با وجود پشـت
ولی فقیه و كـل دسـتـگـاھـھـای  
ــرح   ــرای ط ــتــی بــرای اج حــكــوم

ــردن یــارانــه ھــا "  ــد ک ــن ،  "  ھــدفــم

ـنـھـا ایـن   شکست خورد  و نـه ت
بلکه جنگشان باالتر گرفت؟ چـرا  

ـرار بـود    ھـزار  ١٢٠ طرحی که ق
میلیارد تومان برای دولت سـاالنـه  
ــه   درآمـد داشــتـه بـاشـد، بـه خـزان
خالی دولت منتھی شد؟ مگر نـه  
اینکه جمھوری اسـالمـی  تـمـام  
نیروی سـرکـوبـش را در خـدمـت  

" ھدفمند کردن یـارانـه ھـا " اجرای  
سازمان داد و از قبل آمـاده کـرده  
ـنـکـه حـكـومـت   بود؟ مگر نـه ای
برای اجرای این طرح بر سـرکـوب  

کارگران و کل جامعه شـدت داد  
. و بر لیست اعدامـھـایشـان افـزود 

 پس مشکل کجاست؟  
پاسخ اینـسـت كـه جـمـھـوری  
اسالمی قرار بود با طـرح كـذایـی  

در واقع یـك  "  ھدفمند كردن یارانه " 
ـر   ریاضت اقتصادی تمام عیار را ب

ــد  ــرم  .  جــامــعــه حــاكــم كــن امــا اھ
تحمیل ریاضت اقتصادی به مـردم  
سركوب و اختناق و منكوب كـردن  

و احـمـدی نـژاد و  .  جامعه اسـت 
جمھوری اسالمی قبل از اجـرای  
این طرح یك شكست آشكار را در  
ـنـه از كـارگـران و مـردم   این زمـی

ـنـد  .  چشیده بودند  نه فقط نتوانسـت
ـر   فضای اختنـاق و سـكـوت را ب
ـبـش   ـلـكـه جـن جامعه حاكم كنند ب
ـبـی در   اعتراضی و سرنگونی طـل
ـقـالب   كل جامعه در ابـعـاد یـك ان

 بـه خـیـابـان  ٨٨ میلیونی در سال  
ـبـه سـقـوط   آمد و حكومت را به ل

 . نزدیك كرد 

وقتی این طرح كـذایـی را در  
ـیـز از  ٨٩ سال    به اجرا گذاشتنـد ن

ھمان آغاز با اعتراضات کارگـران  
ــد  ـرو شـدن جـنــبـشــی  .  و مـردم روب

ـرداخـت نـکـردن   ـر سـر پ گسترده ب
ـرغـم  .  قبض ھا شکل گرفـت  ـی عـل

ـم، مـحـیـط   سرکـوبـگـریـھـای رژی
ھای کارگری ھمـچـنـان کـانـون  
ـم   ـیـه رژی ـراض عـل ھای داغ اعـت
اسالمی بودند و  ترس از اوج ایـن  
ـر   ـر ســ ــ ـــزاع  ب ـراضـــات، ن ــ ـت اعــ
چگونگی اجرای ایـن طـرح  را  

. در درون حــکــومــت شــدت داد 
بویژه با بـه اجـرا گـذاشـتـه شـدن  

 تـا  ٦٠   قیمتھا بـه سـرعـت    طرح 
 درصد  و حتی بیشتر افزایـش  ٧٠ 

ـر پـولـی  . یافت  ـراب عمال چندیـن ب
ـقـدی بـه   که تحت عنوان یارانه ن
ـرداخـت مـیـشـد، از جـیـب   مردم پ
ــده شــد و   ــردم ا بــیــرون کشــی م
فالکت بیسابقه ای بر گرده مـردم  

ــد  ــت  .  حــاکــم گــردی ــن وضــعــی ای
ـراض در جـامـعـه را   فضای اعـت

ــدت داد  ــه  " ھــراس از  .  ش ــن فــت
به کابوس شـب و روز  "  اقتصادی 

ـبـدیـل شـد  ـیـب  .  رژیم ت ـرت بـدیـن ت
طرحی که قرار بود ساالنـه حـدود  

ـیـارد تـومـان پـول  ١٢٠  ـل  ھزار مـی
عاید دولت کند، عـمـال بـه وبـال  

بـطـوریـکـه  .  گردن رژیم تبدیل شد 
ـتـه خـودشـان در آمـدھـای   به گف

  درصـد  ٥٠ موجود توانست فقط  
پول یارانه ھای نقـدی را تـامـیـن  
کند و این وسط دولت بدھکار از  

ـم ھـای  .  آب در آمد  ھمزمان تحری
ـر وخـامـت وضـعـیـت   اقتصـادی ب
ـتـصـاد   اقتصادی شـدت داد و اق
رژیم اسالمی به فروپـاشـی و بـن  

 .بست کامل رساند 
ھـدفـمـنـد  "  نتیجه اینکه طرح  

ھـمـانـطـور کـه  "  کردن یارانه ھـا  
ـیــنـی بـود، بـخــاطــر   ــل پــیـشــب قـاب
فضای اعتراضی جامـعـه و بـاال  
گرفتن نزاعھای درون حکومت و  
ــش   ــی ــراس از شــورش مــردم، پ ھ

و آنچه امروز تحت عـنـوان  . نرفت 

صندوق خالی دولت و بـدھـکـاری  
ھای کـالن از آن یـاد مـیـشـود،  
کارنـامـه شـکـسـت ایـن طـرح و  

 .  فروپاشی اقتصادی رژیم اسالمی است 
امروز نیز جامـعـه در مـقـابـل  
. این وضعیت کوتاه نخـواھـد آمـد 

اعتراضاتی که در ھـمـیـن مـدت  
در سـطـح جـامـعـه  و گسـتــرش  
ـراضـات کــارگـری شـاھــدش   اعـت
ـم، بـه روشـنـی نشـانـگـر   میبـاشـی

طـبـعـا یـک  .  ھمین واقعیت است 
ــن اعــتــراضــات   مــحــور مــھــم ای
. خواست افزایـش دسـتـمـزدھـاسـت 

جنبشی که خصوصا در دوسـالـه  
ـر و   ـیـافـتـه ت اخیر ابـعـاد سـازمـان
سراسری تـری بـه خـود گـرفـتـه  

ـتـمـان  .  است  ـیـز گـف ھمـیـن االن ن
ــری،   کــارگــران و رھــبــران کــارگ
مبارزه ای سراسری بر سرخـواسـت  

ــمــزدھــاســت  ــت یــک  .  افــزایــش دس
ـپـور   ـرش نـوشـتـه شـاھ نمـونـه اخـی
ــگ   ــاھــن ــم ــی راد از ھ ــان احس

 ھـزار امضـا  ٤٠ کنندگان کمپین  
بر سر خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
و از اعضای ھیات مدیره اتحادیه  

ـران اسـت  او در  .  آزاد کارگـران ای
ـنـویسـد  :" بخشی از نوشته خود می

ـیـش شـعـار و   ـیـشـاپ دولت جدید پ
گفتار درمانی خود را شروع کـرده  
است، اعوان و انصار دولت جـدیـد  
سازھا را کـوک کـرده انـد کـه  
سوء مدیریت دولت قبلی خزانه را  
ـران کـرده   ـتـصـاد را وی خالی و اق
ـم ایـن ھـمـه   ـی است اما ما مـیـدان
ــسـه چــه   ــب و کــی ـروت در جـی ث

بنابر ایـن حـاال  .  کسانی قرار دارد 
نوبت ما کـارگـران اسـت کـه در  
ـرای   ـنـده ب ھفته ھا و ماھـھـای آی
تجمعات گسترده و سـراسـری در  
مقـابـل وزارت کـار در تـھـران و  
ـرای   ادارات کار در شھرستـانـھـا ب
افزایش دستمزدھـا خـود را آمـاده  
ـروی   ـی کنیم و به عـنـوان یـک ن
اجتماعی قدرتمند در قامت خـود  
و در صفوفـی بـھـم فشـرده و در  
ـبـات و   یک اقدام سراسری مـطـال
خواسته ھای خود را بـه کـرسـی  

 .".بنشانیم 
ــراض   ــت ــر ســر اع ــمــان ب ــت ــف گ
گسترده و سراسری بر سر خواسـت  
ـر پـا کـردن   افزایش دستمـزدھـا، ب
تجمعات اعتراضی بخـاطـر سـطـح  
ـر خـط   دستمزدھای چـنـد بـار زی
ـیـمـت ھـا   فقر و افزایش ھر روزه ق
ــحــث در   ــه مــوضــوع ب ــایــد ب را ب
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
تمام مراکز کارگری تبدیل کنیـم  
ـیـن   ـرای چـن و صفـوف خـود را ب

ـیـن  .  مبارزاتی متحد کنیم  ھمـچـن
ـبـشـی سـراسـری   با قدرت و با جن
ــل طـرح ھــای ریـاضــت   در مـقـاب
ـم  و بـا   ـی اقتصادی دولت بـایسـت

قـبـض ھـا را نـمـی  " اعالم اینکه  
ـردازیــم  ــی ھــا  "  پ ــل گـران در مــقـاب
 . بایستیم 
 
 

 فقر و فالکت بیشتر، وعده ھای دولت به کارگران و مردم
 ١  از صفحه  

 

 



 4  ١٣٩٢ مرداد ١  کارگر کمونيست

ـــود مـــن   ـــه ب ـت ــ  روزه  ١٠٠ گــف
ــصــادی را حــل   مشــکــالت اقــت

ھفته  گذشـتـه  وی در  .  میکنم 
جمع ھم جنسان خودش در مجلـس  

صـد روزه  :  شورای اسالمی گفت 
ـتـصـادی   گزارش از وضـعـیـت اق

ایشان که ھنوز مراسـم  !  خواھم داد 
دست بوسی آقا را انجام نـداده تـا  
ـرد،   رسما زمام امور را بدسـت گـی
ــتــصــادی اش   ھــمــه مشــاوران اق
ـر از ایـن   ـت گفتـه انـد وضـع خـراب

این یعنی ھـیـچـی بـه  ! حرفھاست 
یـعـنـی ھـمـه وعـده ھـا  !  ھیچـی 

ـقـت ایـن اسـت از  .  الکی بود  حقی
اولش ھم قرار نبود چـیـزی دسـت  
ـرد امـا بـھـرحـال   توده مردم را بگی
ـنـه را   باید یک جـورھـایـی زمـی
ـقـول خـاتـمـی کسـی   چید کـه ب

 . توقعات بی جا نداشته باشد 
ـرفـنـدی   ـنـکـار چـه ت برای ای

ـنـد   آھـای  :  بھتر از این که بگـوی
مردم وضع خیلی فاجعـه بـاراسـت  
اما خودتان به دولت تدبیر و امـیـد  
ــد   ــی ــن ــر ک ــب ــد پــس ص رای دادی

ـنـکـه  !   انشاالله درست مـیـشـود  ای
ـیـسـت،   وضع فاجعه است شکی ن
ــش   ـی چـه کسـی ایـن وضـع را پ
ــھــم مشــخــص اســت  . آورده، ایــن

ـرد   کسی یقه مسبب را نمـی گـی
بلکه خیلی راحت و بی  دغـدغـه  
در مراسمی و با خنده و شـوخـی  
میگوید ما مانند یک بسـیـجـی  
ـم و بـه آن   ترمز بریده عمل کـردی

 . افتخار ھم میکند 
ھمه کارشناسان واقتـصـادانـان  

اعم از حکـومـتـی و  (  بورژوازی  
بخـصـوص آنـھـا کـه در خـدمـت  

ـنـد دولـت  !) ھستند " اجانب "  میگـوی
احمدی نژاد زمین سوختـه بـاقـی  

ـیـس جـمـھـور  . " گذاشـتـه اسـت  رئ
، روحانی کلیـد سـاز، در  " منتخب 

مجلس اسالمی تاکید کـرد کـه  
ـم   ـتـصـادی بسـیـار وخـی اوضـاع اق

ـرار اسـت کـه  .  است  اما گـویـا ق
خرابکاری ھای احمـدی نـژاد را  

 ھم ما مردم جواب بدھیم و توقع 
ـم  امـا  .  چیزی را نداشته باشـی

کافی است که کـارگـران یـک  
ـنـد   ـر،  (  کارخانـه مـان کـیـان تـای

 شرکت واحد، نیشکر ھفت تپه 
ـنـد؛ اول  ...)  و   اعتصاب کـن

نیروی انتظامی سـراغ شـان مـی  
آید بعد اطـالعـات، بـعـد زنـدان و  
شکنجه و مرگ و آوارگی، چـرا  
که به زعم ایشان کـارگـران نـظـم  

اما رسـمـا و  . تولید را بھم ریختند 
علنا یک دولت با ھمه عـرض و  
طولش به گفته خودشان از تولیـد،  

ایـن  .  چیزی باقی نگذاشته اسـت 
بماند، دھھا اتـھـام نـاپـدیـد کـردن  
ـرونـده   میلیارد دالری پـول را در پ
ــا   اش دارد، امــا مــگـر کســی ی
قانونی وجود دارد که ایـن دولـت  
معین باید جواب بدھد؟  به تعبیـر  
مدافعان دمـکـراسـی بـورژوایـی،  
ـتـخـب   ـیـس جـمـھـور مـن ایشان رئ
ـم کـاریـھـایشـان   بودند، حاال با ندان

، خب از سـو  " تولید را نابود کرده " 
مدیریـت اش بـوده  امـا بـاالخـره  
ـرنـده   رئیس جمھور بوده، تصمیم گی
بوده، گیرم که تصمیمـاتـش خـانـه  

حـاال شـده، مـا  .  خراب کـن بـوده 
مردم نگون بخت باید تاوران بدھیم   
ـلـه   و چیزی ھم نخواھیم تا انشـاال
ـــز درســـت شـــود  ـی ـــه چــ . ھـــم

ـنـد کـه   اقتصاددانان تاکید میـکـن
احمدی نژاد  کارھای خوبی ھـم  

ـلـه  !  کرده، مثل حذف یـارانـه ھـا  ب
ھمانطور که اشاره شـد بـایـد مـا  
ـر   مردم باورمان بشود که باید صـب
کرد و برای این، پیش از ھر چیـز  
ـم کـه ایـن آشـی   ـی باید قبول کـن

ـم  ـی خـدا  ! " است که خـودمـان پـخـت
بزرگ است با صد روز و دویست  
ــمــی شــود   ــزی درســت ن روز چــی
دست کم دو سال باید به منتـخـب  
ملت فرصت داد کـه ای شـایـد  
تولید یک تکانی بخورد و رشـد  
ـبـت شـود، تـحـریـمـھـا   اقتصاد مـث
کمتر شود، تعامل با خارج کشور  
ـرانـی   معـقـول شـود، پـاسـپـورت ای
ــرمــایــه گــذار   ــردد، س ــر گ ــب ــت مــع
احساس امنیت کند و کارگر ھـم  
ـر خـط   ـر زی به دستمزد چندین براب

آنـوقـت شـایـد  .   فقر راضی باشـد 
ــم بــه   ــی ــت ــرگش ــیــش ٨ ب !"  ســال پ

خاطرمان ھست که دوره احـمـدی  
نژاد ھـمـه نـخـبـه گـان بـوژوازی  

 مخصوصا از نوع اپوزیسیون ( 

تاکید میکردنـد کـه  )  سبز آن 
دولت احمدی نـژاد بـا رای تـوده  
ــھــا و   ــانــی کــارگــران و شــھــرســت
ــان سـرکـار آمـده اســت  ـی . روسـتـای

مدعی شدند که اینان جمـاعـتـی  
 ھستند که با یک گونی سیب 

زمینی تـطـمـیـع مـیـشـونـد و  
  ١٥ ھمین جوری از کیسه خلیفـه  

میلیون رای بـه حسـاب احـمـدی  
ـیـان  . نژاد واریز کردند  چون روستای

 و شھرستانیھا و کارگران پشتیبان 
ـتـصـاب  !  او ھستند  حـاال بـا ان

روحانی مدعی ھستند که ھـمـان  
مردم اینبار عـقـل شـان را بـکـار  
گرفتند و بـه کسـی کـه وعـده  

 ھزار تومان یارانه مـیـداد دل  ١١٠ 
خوش نکردند بلکه به دولت تدبیـر  
و امید رای دادند چون فھمـیـدنـد  

" کیک را نباید تقسیم کـرد " که  
! " اصال نبـایـد کـیـک را خـورد 

چون مردم اقتصاد را بـه صـورت  
ـم    کیکی می  بینند که باید تقـسـی
ـم    شود و می  ـقـسـی خواھند کـارد ت

این کیک را بـه سـیـاسـتـمـداری  
بدھند که منافع آنھـا را رعـایـت  

ـتـخـاب آقـای  .  کند   می  اگر به ان
 و  ٨٤ ھـای    نـژاد در سـال   احمـدی 

ــد مــتــوجــه ایــن  ٨٨  ــی ــگــاه کــن  ن
 مردم در این ...شوید   موضوع می 

نشـان دادنـد  )  ٩٢ ( انتخابـات  
ھای تقسیم کـیـک    دیگر به وعده 
اصـال  بـه خـوردن  .  عالقـه نـدارنـد 

کیک عالقه نـدارنـد در عـوض  
ـیـس  جـمـھـوری    آنھا نشان دادنـد رئ

خواھند که اھـل سـازنـدگـی،    می 
 ."*توسعه و رشد اقتصادی باشد 

حقیقتا خیلی ھنـر مـیـخـواھـد  
ـیـد جـلـوه بـدھـی  . که سیاه را سف

بیچاره اسم  بنگاھھای معامـالت  
ـنـد   ماشین بد در رفته که میگـوی
قـوربـاغـه را بـه جـای فـولـکـس  

این دانشگـاھـھـا  .  واگن میفروشند 
ـرای   ــ ـت ـــده ھـــا و دارای دکــ دی
اقتصاد، دست ایشـان را از پشـت  

ایشان دوست ندارند به یـاد  .  بستند 
ـردار  ٨٤ آورنـــد کـــه ســـال    ســ

 سازندگی شان از تقلب به خدا 
 ھم که تمـام  ٨٨ پناه برد، سال  

دنیا دید چه خبر اسـت و اصـوال  
کدام انتخابات در ایـن حـکـومـت  

 دومـی اش  ٩٢ برقرار بـوده کـه  
ـرار اسـت مـردم بـاور   باشد؟ بله ق
کنند که این دستپـخـت خـودشـان  

ــلــی  : " ...  اســت  ــی ــرای مــن خ ب
  ١١٠ جالب بود که وعـده یـارانـه  

ــی رای نــیـاورد و در    ھـزار  ــومـان ت
 ھا در   عوض شعار تغییر سیاست 

ـیـد مـردم   ـای دیپلماسی مـورد ت
خیلی جالب است کـه  .  قرار گرفت 

ـاھـا رای   آقای روحـانـی در روسـت
ــوجــھــی آورده اســت  ــل ت اگــر  .  قــاب

ـا و    این  گونه باشد که مـردم روسـت
ـیـر و   طبقات پاییـن بـه دولـت تـدب

ـلـی    امید رای داده  اند، این درس خی
دھـد مـا    بزرگی است و نشان مـی 

در این ھشت سال درس خـوبـی از  
ـفـت سـر سـفـره مـردم   آوردن پـول ن

ایم حال آنکه من بـه خـاطـر    گرفته 
ـتـه بـودم کـه   دارم این جمله را گف
اگر قرار است پول نفت را ببریم سـر  
سفره اما پسر جوان خانواده، کـارش  
را از دست بدھد بھتـر اسـت ادامـه  

ـیـم  ــرای  ."(  نـدھ ھـمـان دارنـده دکـت
پـروسـه گـرانـی کـاالھـا  )  اقتصـاد 

متوقف نشده بلکه به حرکت خـود  
ــد  ــدھ ــه مــی ــود  .  دارد ادام بــا وج

مصوبه بودجه امسـال، دولـت قـرار  
ـیـمـت  ٣٨ است    درصد دیگـر بـه ق

حاملھای سوخت اضافه کـنـد  و  
این خود موج گـرانـی جـدیـدی را  

پروژه حذف یارانه ھـا  .  در پی دارد 
ھنوز به سرانجـام نـھـایـی نـرسـیـده  
ـتـصـادی   ـیـم اق ـاسـان ت ھمه کارشن
ـان   ـتـصـاددان روحانی بـه اضـافـه اق
درس خوانده دانشگاھھای معتبر و  
در خدمـت رسـانـه ھـای فـارسـی  
زبان مانند رادیو فـردا و بـی بـی  
ـنـد کـه حـذف   سی، تاکید میکـن
ـابـد و مـرحـلـه   یارانه باید ادامـه ی
دومش اجرا و راھی پیدا شود کـه  

ـتـه بـه  .  یارانه نقدی حذف شود  ـب ال
گفته ایشان به سمت تولید ھـدایـت  

دولت روحـانـی ادامـه ھـمـه  !!  شود 
ــی جــمــھــوری   ــون ــھــای تــاکــن ـت دول

تعامل با دول غرب  .  اسالمی است 
ـاسـپـورت   اگر ھم صورت پذیرد و پ
ایرانی ھم معتبر شـود، بـرای مـا  
ـیـشـتـر   کارگران جز سیاه بـخـتـی ب

ـیـش  . ثمری نخواھد داشت  داستان پ
ـقـسـیـم کـیـک   از آنکه بـر سـر ت
باشد،  بر سر پختن کیک است و  
اینکـه بـرای چـه کسـی پـخـتـه  

ـان  .  میشود  کیکی که اقتصاد دان
ـاه و   برای مردم میپزند کیکی سـی

وظیفه ایشـان ایـن اسـت  . تلخ است 
که این را ھر جور است بـه خـورد  

بھرحال اینھم بـرای  . ما مردم بدھند 
تنـھـا زمـانـی  !  خودش کاری است 

ـان مـیـرسـد   ـای این فریبکاریھا بـه پ
ـاشـد   که نظم جامعه به گونه ای ب
ــای اداره امــور   ــن کــه فــریــب مــب

 . نباشد 
* 
 

اصفھانی اقتصـاد    جواد صالحی 
دانی که مجله تجارت فردا ایشـان  
ــد  ـنـگــونـه مــعـرفـی مــیـکـن : را ای

ـتـور    ھایش در ال   معموال  نوشته "  ـی مان
آنجا که با غـرور  .  شود   منتشر می 

و تعصب در مـورد تـحـوالت ایـران  
ـتـخـاب  ...  نویسد    می  آشکارا از ان

ـــوان   ـن ـــه عــ ـــی ب ـان حســـن روحــ
ــس  ــران ابــراز    رئــی ــد ای جــمــھــور جــدی

کند و خرسند اسـت    خوشحالی می 
ـات در ایـران بـوده،   که روز انتـخـاب
ـزدیـک   رای داده و تحوالت را از ن

اصفـھـانـی    جواد صالحی . دیده است 
لیسانس و دكترای خـود    مدرك فوق 

 ھاروارد دریافت كـرده    را از دانشگاه 
و در حال حاضر استاد اقتـصـاد در  

ـلـی  ـا    موسسه پ ـی ـن ـی ـیـك ویـرج تـكـن
ـقـه  .  آمریكاست )  ویرجینیا ت ك (  سـاب

ــــس در   ــــدری ـاری و ت ھــــمــــكـــ
ـا    دانشگاه  ھای آكسفورد و پنسیلوانی

ــیــز در كــارنــامــه دارد  ــای  .  را ن آق
اصفـھـانـی بـه طـور حـتـم    صالحی 

یكی از اقتصاددانان مطرح ایـرانـی  
مقیم آمریكاست كه مقاالت او در  

ــه  ــری ھــمــچــون    نشـری ــب ھــای مـعــت
ـتـصـاد   ـال اق اكونومیك ژورنال، ژورن
ـیـر   ـی توسعه، توسعه اقتصادی و تغ
ــری   ــراب ــاب ــگــی، ژورنــال ن ــرھــن ف

ــن  ــصــادی، ژورنــال بــی ــلــی    اقــت ــمــل ال
 و مـطـالـعـات    مطالعات خاورمیانه 

جـواد  . ...  ایران منتشر شـده اسـت 
ھــای    اصـفـھـانـی در سـال   صـالـحـی 

گذشته ھمواره جزو مدافعـان طـرح  
ھا در ایران بـوده و    ھدفمندی یارانه 

اکنون نیز مدافع برداشتن گام دوم  
ــت جــدیــد   ــه دول ــون اســت و ب قــان

ــه مــی  ــچ    تـوصــی ــحــت ھــی کــنـد ت
ـنـدی   شرایطی از ادامـه راه ھـدفـم

ــارانــه  ــصــرف نشــود و از    ی ــن ــا م ھ
ــس  ـی ــد مــی   رئ خـواھــد    جـمــھـور جـدی

ــمــاعــی  ــه اجــت اش را خــرج    ســرمــای
ــاد ایــران  ــتــص ــار اق ــت ــاخ اصــالح س

ــر  (   ــشــت ــی ــمــار ب ــث ــظــور اســت مــن
 ."کند )  کارگران  

 

کیک سیاه و تلخی که 
 اقتصاددانان میپزند

 ١  از صفحه  
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ـقـالبـی در   انقالبات و تـحـوالت ان
واقع حاصل تضادھای طبقاتـی و  
ــی در   ــل حــل ــاب ــرق ــصــادی غــی اقــت
ـنـد كـه از   جامعه بورژوائـی ھسـت
ـنـد و   حالت پنھان به سطح می آی
حتی جوامع ظاھرا باثبات را ھـم  

ــد  ــن  .  در خــود فــرو مــی بــرن ای
تحوالت ھمیـشـه امـیـدھـایـی بـه  
بخشی از جامعه داده و بخشی را  

ـفـاقـات  .  ھم به دلھره می انـدازد  ات
ـر در   و اعتراضات سـالـھـای اخـی
خاورمیانه و شاخ آفریقا و بـه یـك  
ـیـا را   معنا در سـراسـر جـھـان، دن
. وارد یك فاز دیگری كـرده اسـت 

جشن و شادی بـورژوازی خـاتـمـه  
یافته و اكنـون نـوبـت كـارگـران و  
توده ھـای زحـمـتـكـش اسـت كـه  

 .شادی كنند 
ـر مصـر   تأثیری كه وقایع اخـی
در ایجاد بیم و امید داشته اسـت،  
در میان تمام وقایع و رویـدادھـای  

 سـال  ٥  ـ  ٤ سیاسی بزرگی كه در  
ھای شدیـدی    گذشته دنیا را تكان 

داده اند، مـنـحـصـر بـه فـرد بـوده  
تمام كسـانـی كـه امـیـدوار  .  است 

ـیـون  ٣٤ تغییرند، چه   ـل ـنـابـه  (  می ب
)* رقمی كه نوال السعـداوی داده 

ھای شھـرھـا و    نفری كه به خیابان 
دھـات مصـر ریـخـتـه و خـواھــان  
سرنگونی رژیم اخوان الـمـسـلـمـیـن  
شدند و چه مـردم شـریـف دیـگـر  
ـراض    نقاط جـھـان كـه  ایـن اعـت
میلیونی  را لحظه به لحظه دنبـال  
می كردند، حتی با دخالـت و بـه  
اصطالح كودتـای ارتـش، سـقـوط  

ـرادران " محمد مرسی و حكومت   " ب
ــون در مصــر را جشــن   اســالمــی

 ـ  ٤ تمام كسانی كـه در  . گرفتند 
ھـای     سال گـذشـتـه در خـیـابـان ٥ 

ـیـه،   ـرك ـران، ت شھـرھـای یـونـان، ای
پرتغال، انگلیس، فرانسه، آمریـكـا،  
برزیل، سوئد، تونس، لیبـی، عـراق  
ـیـونـی و   ـل و غیره و غیره گـاه مـی
ـر   گاه در سطوحی نسبتا كـوچـكـت
ـیـای   به ناعدالتی و اجحـافـات دن

ـــه  ـرمـــای ـراســـی    ســ داری و دمـــكــ
ـروزی در   ـی اعتراض كرده بودنـد، پ

ھای مصر را پیـروزی خـود    خیابان 
و تمام كسـانـی كـه  .  قلمداد كردند 

ـثـمـار   در حـاكـمـیـت مشـغـول اسـت
كارگران و غـارت و چـپـاول پـس  
انداز چندرغاز بازنشستگـی تـوده  
ــركــوب آزادی   ــتــكــش  و س زحــم

ھستند، از اوباما و خامنـه ای و  
ــائــی   ــھــای اروپ رؤســای حــكــومــت
گرفته تا جیره خواران روزنـامـه و  
مجالت دست راسـتـی ای مـثـل  
اكونومیست و تورنتو سـان و بـی  
بی سی، با سقوط مرسی زانـوی  
ـرزه   غم بغل كرده و بیمی عجیـب ل

ایـن پـا  .  بر اندامشان انداخته است 
ــد   ــد و دارن ــن ــا مــی كــن و آن پ

ــد  ــاتشــان را مــی شــمــارن ــف ـل آن  .  ت
واقعیت غیرقابل انكاری كه اینھـا  
را نگران كـرده اسـت، بـه چـالـش  
كشیده شدن دمكراسـی اسـت كـه  
اینبار نه تـوسـط دیـكـتـاتـورھـا و  
خونتاھای نظامی و مترسكھـایـی  
ـلـكـه در   كه خـود سـاخـتـه انـد، ب

ھا و توسـط مـردمـانـی بـه    خیابان 
چالش كشیـده شـده اسـت كـه بـا  
ـلـی   ـی ھیچ منطق و بھـانـه و تـحـل
نمی شود ھیچ برچسب نچسـبـی  

 ! را به آنھا زد 
ــو ســان مــی نــویســد  ــت : تــورن

ـرای  "  ارتش كشورھای عربی نـه ب
جنگ با دشـمـنـان خـارجـی، كـه  
ــی   ـرای سـركـوب دشـمـنـان داخـل ب

و این ارتش  ."  سرھم بندی شده اند 
ـرده   ـتـھـای پشـت پ امید شـخـصـی
ـرای سـركـوب   مجله اكونومیست ب
از نوع دوران سپـری شـده مـبـارك  

ــه در شـمـاره  .  اسـت    ٦ ایـن مـجـل

" تراژدی مصـر " ژوئیه در سرمقاله  
ھـا را  " وحشـت زده " حرف دل ھمه  

می گویـد كـه حـوادث  .  می زند 
ـم و   ـی چند روز اخیر مصر را بـا ب

ـبـال مـی كـنـد  و مـی  .  ھراس دن
ــد مــحــمــد مــرســی فــاقــد   گــوی
صالحیت بود، اما سقوط او بـایـد  

و  !  دلیـل تـأسـف بـاشـد نـه جشـن 
مقاله دیـگـری در ھـمـان شـمـاره  

ـیـد  " برای بار دوم "تحت عنوان   تـأك
می كند كه ارتش در میان ھلھلـه  
و شادی معترضین بـه حـاكـمـیـت  
ـتـوانسـتـه   مرسی پایان داد، امـا ن
است بر مشكالتی كه جامـعـه بـا  
ـقـطـه   ـبـان اسـت ن آن دست به گـری

 . پایانی بگذارد 
 

 دمكراسی و آزادی
ــپ   ــم ــی ظــاھــری ك ــگــران ن
ــه   ــن اســت ك ــارگــران ای ــم ــث اســت
اعتراضات نوع اعتراض ایـن دوره  
ـر در   و بخصوص اعتراض بی نظـی
! مصر حد و مرزی نمی شنـاسـنـد 

ـتـظـره   ـرمـن و این ظاھرا برایشان غـی
نگران دمكراسـی شـده  .  بوده است 

حالت مـتـعـجـب بـخـود مـی  .  اند 
ـلـی   گیرنـد كـه انـگـار چـیـز خـی

ایـن  .  عجیبی اتفاق افـتـاده اسـت 
ــعــجـب "  ــت مـت در واقــع یــك  "  حـال

شوخی بیمزه بیش نیست، چرا كـه  

 سـال گـذشـتـه ھـمـیـن  ٥  ـ  ٤ در  
دمكراسی در قلب خود اروپا ھـم،  
ــا،   ــانــی ــغــال، اســپ ــان، پــرت ــون در ی
انگلیس، ویسـكـانسـن آمـریـكـا و  
ــگــر، و بــا   ــاری جــاھــای دی بســی
ـر   جنبش اشغال، نقطه پایانی بود ب
ــب   ــه دمــكــراســی از جــان تـوھــم ب
ــقــی   ــل ــه ت ــخــشــی از جــامــعــه ب ب

 . بورژوائی از آزادی 
غـرب و مشـخــصـا آمـریـكــا،  
ـر از ھـمـه نـاظـران وقـایـع   ناامیدت

بــرای كــارگــران در  .  مصــر اســت 
ــای   ــه كشــورھ ــم مصــر و در ھ
دیگـری كـه ایـن چـنـد سـال در  
ــد،   ــوده ان اعــتــراضــات روزمــره ب

. نیـسـت "  دمكراسی " مسئله بر سر  
اینھا حق دارند نگـران بشـونـد كـه  
دمكراسی در خطر است؛ چرا كـه  
ـنـھـا از آزادی   دمكراسی تلقی ای

ـر  .  است  در حالیكه مردمـی كـه ب
ــدان   ــی ــارك م ــب ــیــه حســنــی م عــل
التحریر و دیگر شھرھای مصـر را  
ـلـه شـان نـان و   قرق كردنـد، مسـئ

برای كارگران و مـردم  . آزادی بود 
فقیری كـه تـحـمـلـشـان دیـگـر از  
وضعیت حاكم بر جـامـعـه بـه سـر  
آمده بـود، آزادی بـورژوائـی، كـه  
ھمان دمكراسی است، چیـزی در  
. چنته برای بھبود زنـدگـی نـدارد 

برای كسانی كه در میدان التحریر  
ـراض   بر علیه حسنی مـبـارك اعـت
می كردند، و تعدادشان به مـراتـب  
كمتر از كسانی بـود كـه خـواھـان  
ـنـھـا   سقوط محمد مرسی بودند، ت

یك سال الزم بود  تا معـلـوم شـود  
دمكراسی با گستـرش آزادی ھـا  
و حقـوق انسـانـی و یـا صـلـح و  
. صفای اجتماعی مترادف نیـسـت 

این دمكراسـی دو قـرص نـان بـه  
 ! سفره كسی اضافه نخواھد كرد 

 توضیح 
========= 

ھـا    ھـا و خـبـرگـزاری   رسانه *  
ـلـف تـعـداد مـعــتـرضـیـن در   مـخـت

ـیـن    خیابان  ـا  ١٠ ھای مصـر را ب  ت
 . میلیون نفر تخمین زده اند ٣٤ 

 میلیـون  ٣٠ در حالیكه بیش از  
ـزرگ   نفر در خیابانھای شھرھای ب
ـیـت   و كوچك مصر بر علیه حـاكـم
چپاول به سـبـك اسـالمـی ھـا بـه  
ـتـر   میدان آمده بودند، جمعیتـی كـم

ـفـر ھـم در مـیـدان  ٢٠٠ از    ھـزار ن
كوچكی در قاھره به طرفـداری از  
مرسی و اخوی ھاش تجـمـع كـرده  

رسانه ھای غربی مثل بـی  .  بودند 
بی سی، كه رسانه رسـمـی دولـت  
انگلیس است، به یك اندازه بـه ایـن  

ـفـر در  ٢٠٠ ( آئی    دو گردھم   ھزار ن
ـفـر ٣٤ برابـر   ـیـون ن ـل ـی پـوشـش  )   م

 .خبری دادند 
 
 

 ھا و امیدھا بیم: مصر
 ناصر اصغری 

 

 



 6  ١٣٩٢ مرداد ١  کارگر کمونيست

ـران   ـراض کـــارگــ ــ ـت ـــجـــارب اعــ ت
کارخانه ذوب آھن فـوالد زاگـرس  
. قروه باید به ھمه جا منتقل شـود 

ـیـسـت  (در این شماره  کارگر کمونی
ــامــه اعــتــراضــات  )  ٢٧٠  ــژه ن وی

ـم  . کارگران را جمع آوری کرده ای
 کارگر از کـارخـانـه فـوالد  ٢٣٥ 

ـبـات شـروع   زاکرس با ایـن مـطـال
ـ احقاق حقوقھای معـوقـه  :  کردند 

ـرداخـت   شامل سه ماه حقوقھای پ
  ٢٣٥ نشده ـ و اعتراض بـه اخـراج  

ــه  ــن کــارخــان ــر ای ســوابــق  .  کــارگ
ـیـن    سـال  ٢٣  تـا  ١٠ کارگـران ب

 با واگـذاری   ١٣٨٦ از سال  .  است 
کارخانه ذوب آھن فـوالد زاگـرس  

" خوان گـل " به شرکت پیمانکاری  
ــش   ــزای مشــکــالت کــارگــران اف

ــت  ــاف ــات از  .   ی ــن اعــتــراض ای
کارخانه فوالد زاگـرس در شـھـر  

سپـس در مـقـابـل  .  قروه شروع شد 
در  .  استانداری ستتدج ادامه دادند 

تجمع مقابل استانداری کـردسـتـان  
در سنندج کارگران اعـالم کـردنـد  
از سوی استانـداری جـواب قـانـع  

ـرمـاه از  ٢٤ . کننده ای نگرفتند  تی
ـرونـد  در  .  سنندج بطرف تـھـران مـی

ـری  در   ـیـت رھـب ـر ب مقابـل دفـت
ـراض   خیابان پاستور دست بـه اعـت

ـر  ٥ در نتیجه این تجمع  .  میزنند  ـف ن
از نماینده ھای کارگران به داخـل  
ــوت   ــت رھــبــری دع دفــتــر بــی

ـری از  .  میشوند  در دفتر بیت رھـب
نماینده کارگـران بـجـای گـوش  ٥ 

دادن و رسیدگی به خواست ھـای  
ـیـن ایـن   کارگران در آنجا مسـئـول
دفتر با عكاسی از چـھـره ھـای  
این نماینده ھا به آنان اعالم كردنـد  
! بساط تان را از اینجا  جمع كنیـد 

ـرای شـمـا   ـنـجـا ب و برویـد، مـا ای
بروید  .  كاری نمیتوانیم انجام بدھیم 

نماینـدگـان كـارگـران  !  جلو مجلس 
به تجمع كنندگان گزارش برخـورد  
ـیـت   و عكس العمل عناصر دفتر ب

ــدھــنــد  ــران  .  رھــبــری را مــی كــارگ
ـری را   ـیـت رھـب ـر ب تھدیدات دفـت
ـنـی   ـرنـد، عـقـب نشـی جدی نمیگی
ــه   ــد و بــر رســیـدگــی ب ــن ــكـن نـمــی
ـنـد  .  مطالباتشان پافشاری مـیـكـن

ـم   ـنـظـی مسئولین دفتر  بناچار با ت
نامه ای خطاب به جاللی نـظـری  
ـیـــن وزرات کـــار،   ــ ـــول ـئ از مســ
ــه   ــوری ب ــژه و ف ــدگــی وی رســی
ــوالد   ــای کــارگــران ف ــھ ــواســت خ

زاگرس را به وزارت کـار تـاکـیـد  
بعد از این گـزارش اسـت  .  نمودند 

ـرنـد   ـم مـیـگـی كه كارگـران تصـمـی
تجمع شـان را بـه جـلـو مـجـلـس  

ــد  ــال دھــن ــق ــد در          .  انــت ــع روز ب
ـراضـی را  ٢٥   تیر ماه، تجمع اعـت

در مقابل مجلس شورای اسالمی  

در تجمع ایـن روز   .  از سرمیگیرند 
نمایندگان كارگران وارد مـجـلـس  
ـری   ـیـگـی میشـونـد و خـواسـتـار پ
خواست و مطالباتشان و رسیدگی  
.   نامه به جاللی نظـری مـیـشـونـد 

در دومین روز تجمـع، كـارگـران  .  
فوالد زاگرس مـقـابـل سـاخـتـمـان  
ـیـان عضـو   ـیـات مجلس، مـحـمـد ب

کمیـسـیـون صـنـایـع و مـعـادن و  
حامد قادرمرزی نماینده شھرستـان  
ـیـدا كـردنـد و   ـیـز حضـور پ ـروه ن ق
كارگران پس از مشـورت، دو تـن  
از نمایندگان خود را به ھمراه آنـان  
ــس   ــمــان مــجــل ــه داخــل ســاخــت ب

ـری    فرستادند تا مذاكـرات پـی  گـی

تیر بار دیگر تـجـمـع در  ٢٦ .  شود 
مقابل مجلس شورای اسالمی را  

كـارگـران بـا سـر  .  ادامه میدھـنـد 
دادن شعار در دفاع از مطالباتشـان   
خواھان مـذاكـره و رسـیـدگـی بـه  

ـنـدگـان  .   مطالباتشان میشوند  نمای
این کارگران با مسئولین مـجـلـس  

بار دیگـر وارد مـذاکـره شـدنـد و  
قرار بر این شد تا مسئلـه آنـان در  

  ٨ تیر بـا حضـور  ٣٠ روز یکشنبه  
نفر از نماینده ھـای کـارگـران در  
ــود مــورد   ــون اصــل ن ــســی کــمــی

ـرد  تـوافـقـات  .   رسیدگی قرار گـی
نمایندگان كارگاران با نماینـدگـان  
ــجــمــع اعــتــراضــی   ــس در ت مــجــل

ـبـل از  .  گزارش میشود  كارگران ق
پایان تجمع،  بـازگشـت خـود بـه  
ـم   شھرستان قروه را منوط به تنـظـی
صورتجلسه کتبی ایـن تـوافـق و  
ـر ادامـه   ـنـی ب اولتیـمـاتـومـی مـب
تجمـعـات شـان در صـورت عـدم  
رسـیـدگـی بـه خـواســت شـان در  

و در  .   کمیسیون اصل نود کردند 
ــلــس    ــامــه ای خــطــاب بــه مــج ن

ـ  ١ .   مطالبه زیر را ارائه میدھند ٥ 
ـر   بازگشت بـه كـار و یـا در غـی
ـیـش از   اینصورت بازنشسـتـگـی ب

ـبـات سـریـع  ٢ موعد   ـ ارائـه مـطـال
ـ  ٣ حـقـوق و مــعـوقـات گــذشـتـه  

اجرای سختی كار تایید پده قبلـی  
ـ  ٤ و درج آن در سوابق كـاری مـا  

ـفـاوت در سـنـوات   ـت ارائه مـابـه ال
ـ بررسی پرونـده پـزشـكـی  ٥ گذشته 

در  .  پرسنل توسط پزشك مـعـتـمـد 
ـروه دسـتـه   راه بازگشت به شـھـر ق
جمعی به كارخانه فـوالد زاگـرس   

ـتـی  .  میروند  ـی با مانع عوامل امـن
روبرو  و مانع ورود به مـحـل كـار  
.  توسط عوامل امنیتی مـیـشـونـد 

با ایجاد این موانع كارگران عـقـب  
نشینی نمیكنند و در پـارك شـھـر  
تصمیم به برپایی مجمع عمـومـی  

در این مجمع عمـومـی  .  میگیرند 
كارگران بر ادامه اعتراضات خـود  

ـنـد  و از امـروز  .  پافشاری مـیـكـن
 تیرماه در تھران و در مـقـابـل  ٣١ 

مجلس شورای اسالمی تجمـعـات  
ـنـده  .  خود را ادامـه داده انـد  نـمـای

ــن مــحــمــدی از   كــارگــران پــروی
ـر از   ـف اتحادیه آزاد كارگران و دو ن
ــرای   ــه فــوالد ب كــارگــران كــارخــان
شركت در جلسه كمـیـسـیـون اصـل  

 . .    نود وارد مجلس شده اند 
 تجمـع  ١٣٩٢ تیر ماه  ٣١ امروز  

ــوالد زاگــروس در   ــارگــران ف ک
ـر بـه   مقابل مجلس با توافقات زی

جـلـســه مشـتــرک  .  پـایـان رســیـد 
کمیسیون اصـل نـود بـا شـرکـت  
ــر از   ــف پــرویــن مــحــمــدی و دو ن
ــدگــی از   ــایــن ــم ــه ن کــارگــران ب
ـرگـزار   کارخانـه فـوالد راگـرس ب

از کارگران فوالد زاگرس بـه  . شد 
نمایندگی از سوی کـارگـران در  
جلسه کمیسیون اصل نود شـرکـت  

در ایـن کـمـیـسـیـون کـه  .  کردند 
ـنـده   مدیر عامـل کـارخـانـه، نـمـای
ھـای ھـر یـک از سـھـامــداران،   
ــس   ــروه و رئــی ــر ق ــده شــھ ــن نــمــای
ـیـز   کمیسیون کارگری مـجـلـس ن

 سـاعـت  ٥ شرکت داشتند و حدود  
ــون   ــی ــس ــی طــول کشــیــد ایــن کــم
ـر   کارفرما را متعھد به تـوافـق زی

ـلـی   -١ : کرد  کارفرما حق تـعـطـی
فوالد زاگرس و اخـراج کـارگـران  
را ندارد و کارگران شاغـل در آن  

کارخانه تحت ھر شرایطی کارگر  
ـنـد  . فوالد زاگرس به حساب میـای

در صـورت فـروش کـارخـانـه    -٢ 
اسناد و مدارک فروش بـایـد در  
ـرار   اختیار کمیسیون اصـل نـود ق
ـرای ایـن کـمـیـسـیـون   گیرد تـا ب
محرز شود کـه خـریـدار تـمـامـی  
تعھدات مربوط به کارگران فـوالد  

تعـھـدات  .  زاگرس را پذیرفته است 
خریدار کارخانه در صورتی مـورد  
قبول واقع خواھد شد کـه خـریـدار  
ــدازی   ــرای راه ان ادلــه کــافــی ب
کارخانه، گسترش تولید و حـفـظ  
امنیت شغلی کـارگـران را ارائـه  

کارفرما مـتـعـھـد   -٣ . نموده باشد 
ــه مــعــوقــات   ــی ــه پــرداخــت کــل ب
ــد   کـارگـران مـیـشــود و مـی بـای
تمامی تعھدات خود در مورد آنان  

از آنـجـا کـه در    -٤ . را اجرا کند 
ـیـدی در   ــول حـال حــاضـر ھــیـچ ت
کارخانه صورت نمیگیرد تا زمـان  
ــه خــریــدار   ــه ب واگــذاری کــارخــان
احتمالی، کارفرما می باید ادلـه  
ھای خود را برای توقف تولید بـه  
شورایعالی کار ارائه دھد تـا ایـن  
شورا بر اساس آن  بیمه مربوط بـه  
کارفرمایان را تایید کند تا مبلـغ  
ـیـمـه بـه   حاصل از دریافـت ایـن ب
ــمــزد بــه کــارگــران   ــت ــوان دس ــن ع
ــاوت   ــف ــرداخــت شــود و مــابــه ت پ
کسـری مـزد کــارگـران راسـا از  
ـرداخـت گـردد   سوی کـارفـرمـا پ
ـنـده ھـای   بدنبال این تـوافـق نـمـای
کارگران در جمع ھـمـکـاران خـود  
ـرویـن مـحـمـدی   حاضر شدنـد و پ
گزارش این توافق را به آنان ارائـه  
نمود و بدنبال آن کـارگـران فـوالد  
زاگرس با پـایـان دادن بـه تـجـمـع  
شان  با بدرقه برخی از کـارگـران  
ــھــران عــازم   حــامــی خــود در ت

 .شھرستان قروه شدند 
ـــن   ـم ای ــ ـــھ ـــای م ـــحـــورھ م

ـراضـات  ـر  :  اعت ـراضـات ب ایـن اعـت
متن اقدامات رادیكال و پیگیر یـا  

ـرود  ـیـش مـی ایـن نـكـتـه  .  مداوم پ
ــداوم اعــتــراض و   مــھــمــی در ت
ــات   ــل خــواســت و مــطــالــب ــحــمــی ت

ـ  اعتراض مداوم  ١ .  كارگران است 
و در عین حال بـازكـردن راه ھـای  
ــه مــذاكــره بــا   ــشــروی از جــمــل پــی
ــه   ــس و ارائ ــدگــان مــجــل ــمــایــن ن

ـم بـه  ٥ مطالبات     گـانـه، تصـمـی
برگزاری مجمع عمومی و اتـكـا  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 مصاف سیاسی کارگران 
 زاگرس با حکومت
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به رای، مشورت و ارداه جـمـعـی  
ـراضـات قـابـل   در سنـت ایـن اعـت

مـعـمـوال در  .  تاكید و تكثیر اسـت 
اعتصاب و اعتراضـات كـارگـری  
ــع اقــدامــات   تــرس از اخــراج مــان

امـا  .  نسبتا رادیكال و مداوم اسـت 
ـیـه اخـراج و   ـراضـات عـل این اعـت

بـه ایـن شـكـل  .  بیکارسازی بـود 
كارگران چیزی را نداشتند كـه از  
دست بدھند، به ھمین دلیـل تـداوم  
و پیگیری مطالبات بـا اقـدامـات  
سریع، و بـدور از تـرس و اخـراج  

ــ سـازمـان  ٢ .  سازماندھی میـشـد 
ـیـك ھـا در ایـن   ـت مطالبات و تـاك

ـبـات  . اعتراضات برجسته بود  مطال
ـر مـحـور ــ احـقـاق حـقـوقـھــای   ب
پرداخت نشده ـ و ـ مساله اخـراج ـ  

مجمع عمـومـی  .  متمركز شده بود 
و رای و مشورت كارگران تاكنـون  
عامل مھم در ایجاد ھمبـسـتـگـی  
و اتحاد باال در اعتراض كـارگـران  

حـمـایـت  .  فوالد زاگرس بوده است 
خـانـواده ھـای كـارگـری در ایـن  
ـرجسـتـه اسـت  ـیـز ب . اعتراضـات ن

ـراض   ـر و سـازمـان اعـت ھزینه سـف
تمام از سفره ناچیز این خانواده ھـا  
كه بیشتر از سه ماه ھم حـقـوق و  
مزایایی دریافت نكرده اند، تامیـن  

در دور اول ایـــن  .  شـــده اســـت 
ـر   اعتراضات كارگران ھركدام بیشـت

ـنـه كـرده  ١٥٠ از   ھزار تـومـان ھـزی
ــه  .  انـد  ـیـك و فـكـر كـردن ب تـاكــت

ـیـز از   ـنـوع ن اشكال مختلف و مـت
ـری   جمله فشار به دفتر بیـت رھـب
و گرفتن نامه از آنھا خـطـاب بـه  
مــجــلــس، تــالش بــرای ورود بــه  
ـنـده   ـتـخـاب نـمـای صحن مجلس، ان
برای مذاكرات و در یك كالم ارائه  
ـیـك و   ـت ـیـز تـاك مطالبات روشـن ن
. اشكالی از اعتراض كارگران بـود 

ـراض مـھـم   ـ جلب حمایت از اعـت
ـیـدی  . است  ما ھنوز در مراكز تـول

و كارخانه ھا شاھد حمایـت ھـای  
ـئـت ھـای  . وسیع نیستیم  اعزام ھـی

نمایندگی به تعدادی از كـارخـانـه  
ھا از جمله در سنندج و تھران كـه  
این اعتراضـات در جـریـان اسـت،  
ـتـی اسـت   ـی بخشی از كار و فـعـال
ــشــد  ــجــام مــی ــبــایســت ان . كــه مــی

ـراضـات   اتحادیه آزاد كارگران اعـت
ـرار داده   ـری ق را تحت پوشش خـب

ایـن  .   اما این كافی نیست .  است 
اعتراضات در خارج از كشور و از  

كانال میدیای اجتمـاعـی و سـیـع  
ـ  ٣ .  زیر پوشش خبری قرار گرفـت 

برخی اقدامات عاجل كمـاكـان در  
ــور كــار كــارگــران مــعــتــرض   دسـت

ـرار دارد  ایـجـاد  .  فوالد زاگـرس ق
ـتـی مـالـی از   صندوقھای حـمـای

ـراضـــات  ــ ـت ـــای  .  اعــ ـــواده ھ خـــان
كارگری میتوانند در ایـجـاد ایـن  
صندوقھا و مراجعه به بـخـشـھـای  
ـنـدج   مختلف تولیدی در قروه، سـن
ـنـدگـانـی از   و تھران ھـمـراه نـمـای
كارگران در ایجاد این صندوقھا و  
جمع آوری مبالـغ قـابـل تـوجـھـی  

ـ دعـوت و  ٤ .  فعاالنه تالش كنند 
ـلـمـان، دانشـجـویـان و   تشویـق مـع
ـروه بـه مـنـظـور   شھروندان شـھـر ق
ـراضـات ھـم   حمـایـت از ایـن اعـت
ــدرت   ــوان و ق امــری مــھــم و ت
ــاال خــواھــد بــرد  ــراض را ب ــت . اع

ـلـھـای   میدیای اجتـمـاعـی و كـان
تلویزیونی در راه ھـمـورا كـردن و  
دعوت و تشویق شـھـرونـدان شـھـر  

ـ  ٥ .  قروه میتوانند موثر واقع شونـد 
بندی جلسه مشـتـرک  ٤ توافقات  

ـنـدگـان   کمیسیون اصل نود و نمـای
ــات   ــان اعــتــراض ــای ــارگــران پ ک
ــروس قــروه   ــران فــوالد زاگ کــارگ

به بیان و ادبیات کارگـران  .  نیست 
ـنـدھـا دوره جـدیـد از   تحقق ایـن ب
ــور کــار   اعــتــراضــات را در دســت

پیش شـرط  .  کارگران قرار میدھد 
ــن مصــاف در گــرو   و شــروع ای

اتکا به مـجـمـع عـمـومـی   «یکم 
ــق   ــق ــیــن و راه کــارھــای تــح روت

 «دوم .  بندھای مورد توافق اسـت 
ـنـدگـان مـجـمـع   ارتباط روتین نمای
عمومی کارگران کـارخـانـه ذوب  
آھن زاگروس با بخشھای مختلـف  
مراکز تولیدی و کارخانه ھـا در  
سطح سراسری و دعـوت از آنـھـا  
ــرکــت در مــجــمــع عــمــومــی   ش

ـران  ـــاط بـــا   «ســـوم .  کـــارگــ ـب ــ ارت
تشکلھای مـوجـود اتـحـادیـه آزاد  
ــای   ــک ــدی ــارگــران ایــران، ســن ک
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوس  
ــه   ـت ـی رانـی تـھـران و حــومـه، کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  
تشکلھای کارگری، سنـدیـکـای  

 نیشکر ھفت تپه، میباشد 
 ١٣٩٢ تیر  ٣١ 
 ٢٠١٣  ژوئیه  ٢٢ 

 موتور تغییر در جامعه، امیدھای بزرگ است
 

 ناصر اصغری 
 

کـه مسـئـول یـك بـخـش مـحـل  "   سعید " ساله ای به نام  ٢٨ مصاحبه ای با كارگر  " آوای كار "در سایت  
ـیـن از  .  میباشد، درج شده است )  سركارگر (كارش   او می گوید كه حقوقش بھتر از كارگـران سـاده و ھـمـچـن

ـبـار  .  اقوام صاحب كارخانه می باشد  ـت نكات جالبی در این مصاحبه ھست كه یك بار دیـگـر وضـعـیـت فـالك
ـلـی    –کار  : کارگر فقط دو چیزو بلده : "جائی می گوید . خانواده ھای كارگری را یادآوری می كند  تـعـطـی

اون از  .  نه تفریحـی نـه گـردشـی، ھـیـچـی .  تونه تکون بخوره چون جا نداره   دیگه ھیچ جوری نمی .  آخرھفته 
 ."مریضیم . ھمگی ماھا سوء تغذیه داریم . چیز خودش زده   ھمه 

كارگران به حسن روحـانـی  " مصاحبه گر فرض را بر این گذاشته و این شبھه را می خواھد ایجاد كند كه  
در بخشی از جواب ایشـان بـه ایـن سـئـوال  .  می گذارد "  سعید "و ھمین را بعنوان یك پرسش جلوی  " رأی داده 
ـلـویـزیـون گـوش مـی   ما به صحبت : " آمده است  ـتـخـابـات از ت ـم   ھای کاندیداھا در زمان ان درسـتـه کـه  .  دادی

. مـون فـرق کـنـه   کاندیداھا خیلی با ھم فرق ندارن، ولی فکر کردیم به حسن روحانی رأی بدیم شـایـد وضـع 
 ." بدون امید که نابود میشیم مگه نه؟ کارگر فقط و فقط با امید زنده است . فقط امید 

در واقع آن امید به تغییری كه از كانال حسن روحانی می گذرد، نه امـیـدی اسـت كـه قـرص نـانـی بـه  
سفره كارگری اضافه خواھد كرد و نه بھبودی در شرایط كار و زندگی او در كارخانه و خیابان بوجـود خـواھـد  

بـا  .  را زده، بـه آن زنـده اسـت "  آوای كار "است كه مصاحبه گر كه حرف دل سایت  " امیدی "این یك نوع  . آورد 
این تصور که  شاید با سر كار آمدن حسن روحانی، روزنه امیدی برای دخالت بیشتر رفسـنـجـانـی و اصـالح  

 .طلبان این دوره در حكومت به وجود آمده باشد 
درست است كه كارگر ھم به امید زنده است و ھمین امـیـد ھـم سـرچشـمـه تـحـركـات بـزرگ و مـوتـور  

ـیـادی .  تغییرات ھستند  ـن امـیـد بـه  .  اما نه امیدھای كوچك و خیالی، بلكه امید به زندگی بھتر و تغییرات ب
تغییرات الزمی كـه زنـدگـی كـارگـران را  ! دستمزد مكفی، امید به آزادی سیاسی و امید به آینده ای روشن 

ـلـب كشـورھـای   بھبود ببخشند، نه فقط در ایران زیر سیطره پاسداران و بسیجیان ساندیس خور، بلكه حتی در ق
ـنـد  ـرای ادامـه  .  اروپایی ھم با انتخابات و تعویض صرف مھره ھایی از سیستم بوجود نمی آی ـرات الزم ب ـی تـغـی

ـتـی كـه حـرف از كـارگـران در مـیـان   زندگی و برای ایجاد شرایط برای یك زندگی انسانی، و بخصوص وق
ـنـد  اگـر كـارگـران  .  است، با اتحاد و تشكل و مبارزه و با فراتر رفتن از بازیھای ھیأت حـاكـمـه قـابـل حصـول

نخواھند كودكانشان در شرایطی مثل شرایط امروزه خودشان بزرگ شده و ھمین زندگی را تجربه کنند، بـایـد  
اگر نخواھند فرزندانشان در آینده به بزه كاریھای متـداول جـوامـع  .  امیدشان را به تغییراتی بنیادی ارتقا بدھند 

ـیـای   ـنـده و دن سرمایه داری و بخصوص زیر سیطره حكومتی مثل جمھوری اسالمی محكوم شوند، باید به آی
 . بسیار بھتری امید ببندند 

ـردارنـد  بـایـد  .  امیدھا اما متحقق نمی شوند مگر اینكه انسانھای امیدوار در راه تحقق این امیدھـا گـام ب
انسانھای در موقعیت مشابه موقعیت خود را به گام برداشتن برای رسیدن به ھـمـیـن امـیـدھـا و امـیـدھـای  

ـم  . امیدھا نباید خیالی و غیرقابل حصول باشند . مشابه، ترغیب كنند  امید به یك زندگی بھتر زیر سیـطـره رژی
ـر و  .  اسالمی، از آن امیدھای پوچ است  امید برای گذر از این رژیم و دسـت یـافـتـن بـه یـك زنـدگـی بـھـت

 . انسانی، امیدی است كه باید برای تحقق آن متحد شد و نیرو جمع كرد 
 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد



 8  ١٣٩٢ مرداد ١  کارگر کمونيست

گزارش تکمیلی از تجمع 
امروز کارگران فوالد 

 زاگرس در مقابل مجلس 
ـراضـات  :   تیر ٣١  در پـی اعـت
ــوالد  ٢٥٠   کــارگــر اخــراجــی ف

 تیر ماه جـاری  ١٨ زاگرس که از  
تاکـنـون ادامـه دارد کـمـیـسـیـون  
اصل نود مجلس شورای اسالمـی  
ــه را   ــن کــارخــان کــارفــرمــای ای
متعھد به ابقا بکار این کـارگـران  

کـارگــران اخــراجــی فــوالد  .  کـرد 
ــرای   زاگــرس در حــالــی امــروز ب
سومین بـار در مـقـابـل مـجـلـس  
شورای اسالمی دست بـه تـجـمـع  
زدند که در تجمع ھفتـه گـذشـتـه  
ـرر شـده   آنان در مقابل مجلس مـق
بود کمیسیون اصل نود ساعت ده  
ـرای رسـیـدگـی بـه   صبح امروز ب
خواستھای این کارگران تشـکـیـل  

ـر گـزارشـھـای  .  جلسه دھـد  ـنـا ب ب
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

  ٨ ایران بر این اسـاس از سـاعـت  
 کارگر اخـراجـی  ٢٠٠ صبح امروز  

فوالد زاگرس دست به تـجـمـع در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  
ـرویـن مـحـمـدی   زدند و ھمزمان پ
ـره اتـحـادیـه آزاد   عضو ھیات مدی
ــر از   ــف ــران ایــران و  دو ن کــارگ
ـــه   ـرس ب ــوالد زاگــ ــارگــران ف ک
نمایندگی از سوی کـارگـران در  
جلسه کمیسیون اصل نود شـرکـت  

در ایـن کـمـیـسـیـون کـه  .  کردند 
ـنـده   مدیر عامـل کـارخـانـه، نـمـای
ھـای ھـر یـک از سـھـامــداران،   
ــس   ــروه و رئــی ــر ق ــده شــھ ــن نــمــای
ـیـز   کمیسیون کارگری مـجـلـس ن

 سـاعـت  ٥ شرکت داشتند و حدود  
ــون   ــی ــس ــی طــول کشــیــد ایــن کــم
ـر   کارفرما را متعھد به تـوافـق زی

ـلـی   -١ : کرد  کارفرما حق تـعـطـی
فوالد زاگرس و اخـراج کـارگـران  
را ندارد و کارگران شاغـل در آن  
کارخانه تحت ھر شرایطی کارگر  
ـــاب   ـــه حس ـرس ب ــ ـــوالد زاگ ف

ــد  ـن ــای در صـورت فــروش    -  ٢ . مـی
کارخانه اسناد و مدارک فـروش  
باید در اختیار کـمـیـسـیـون اصـل  
ــرای ایــن   ــرد تــا ب ــی ــرار گ ــود ق ن
کمیسیون محرز شود که خـریـدار  
ــه   تــمــامــی تــعــھــدات مــربــوط ب
ـرس را   ـران فـــوالد زاگــ کـــارگــ

تـعـھـدات خـریـدار  .  پذیرفته اسـت 
ـبـول   کارخانه در صورتی مـورد ق

واقع خواھد شد که خـریـدار ادلـه  
کافی برای راه اندازی کارخـانـه،  
ـیـت   گسترش تولیـد و حـفـظ امـن
شغلی کـارگـران را ارائـه نـمـوده  

کارفـرمـا مـتـعـھـد بـه    -٣ .  باشد 
پرداخت کلیه معـوقـات کـارگـران  
ــمــامــی   ــد ت ــای ــشــود و مــی ب مــی
تعھدات خود در مورد آنان را اجـرا  

از آنـجـا کـه در حـال    -٤ .  کـنـد 
حاضر ھیچ تولیدی در کـارخـانـه  
ــان   ــا زم ــگــیــرد ت ــمــی صــورت ن
ــه خــریــدار   ــه ب واگــذاری کــارخــان
احتمالی، کارفرما می باید ادلـه  
ھای خود را برای توقف تولید بـه  
شورایعالی کار ارائه دھد تـا ایـن  
شورا بر اساس آن  بیمه مربوط بـه  
کارفرمایان را تایید کند تا مبلـغ  
ـیـمـه بـه   حاصل از دریافـت ایـن ب
ــمــزد بــه کــارگــران   ــت ــوان دس ــن ع
ــاوت   ــف ــرداخــت شــود و مــابــه ت پ
کسـری مـزد کــارگـران راسـا از  
ـرداخـت گـردد  . سوی کارفـرمـا پ

ــه   ــده ب ــا بــر گــزارشــھــای رســی ـن ب
ـبـال   اتحادیه آزاد کارگران ایران بدن
این توافق نماینده ھای کـارگـران  
در جمـع ھـمـکـاران خـود حـاضـر  
شدند و پروین مـحـمـدی گـزارش  
این توافق را به آنان ارائه نـمـود و  
بدنبال آن کارگران فـوالد زاگـرس  
با پایان دادن به تـجـمـع شـان  بـا  
بدرقه برخی از کـارگـران حـامـی  
ـروه   خود در تھران عازم شھرستان ق

 اتحادیه آزاد کارگران ایران . شدند 
  

تجمع اعتراضی کارگران 
فوالد زاگرس در مقابل 
مجلس شورای اسالمی 

 ادامه دارد
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٣١ 

تجمع اعتـراضـی کـارگـران  :  ایران 
ـرس   ــ ـــوالد زاگ ـــن  ( ف ذوب آھ

ــان  ــردســت ــگــر از  )  ک ــار دی کــه ب
 صبح امـروز در مـقـابـل  ٨ ساعت  

مجلس شورای اسالمی آغاز شده  
ـر   (است تا لحظه تنظیم ایـن خـب

ھمچنـان ادامـه دارد و  )  ظھر ١٢ 

نماینده ھای آنان پروین مـحـمـدی  
ـره اتـحـادیـه آزاد   عضو ھیات مدی
کــارگــران ایــران و دو نــفــر از  
ـرای شـرکـت   کارگران کارخانـه ب
در نشست کمـیـسـیـون اصـل نـود  
وارد مجلس شورای اسالمی شـده  

قرار است امـروز در نشـسـت  .  اند 
ـلـه اخـراج   این کمیسیون بـه مسـئ
کارگران فوالد زاگرس رسیـدگـی  

در این نشست مدیر عـامـل  .  شود 
. کارخانه نیز حضور خواھد داشـت 

در تجمع امـروز کـارگـران فـوالد  
ـر از کـارگـران    ـف زاگرس دویست ن
ــه شـرکــت   ــن کـارخـان اخـراجـی ای

گزارش نتایج این تجمع و  .  دارند  
ــده در   ــاذ ش ــخ ــات ات ــم ــمــی تص
ـبـا از   کمیسیون اصل نود مـتـعـاق
ـران   سوی اتحادیه آزاد کارگران ای

 .منتشر خواھد شد 
 

کارگران فوالد زاگرس 
از صبح امروز بار دیگر 

تجمع خود در مقابل 
مجلس شورای اسالمی 

 را از سر گرفتند
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٣١ 

کارگران اخراجی کـارخـانـه  :  ایران 
ـلـی   فوالد زاگرس بنا بر تصمیم قب
ـتـه   و از آنجا که در تجمـعـات ھـف
گذشته این کـارگـران رسـیـدگـی  
عملی به خواست ھایشان صـورت  

 صـبـح امـروز  ٨ نگرفت از ساعت  
 تیر ماه بار دیگر تجـمـع خـود  ٣١ 

ــس شــورای   ــل مــجــل ــاب را در مــق
ـر اسـاس  .  اسالمی اغاز کـردنـد  ب

ـتـه   وعده ای کـه در تـجـمـع ھـف
گذشته به این کارگـران داده شـد  
قرار است ساعت ده صـبـح امـروز  

ــون اصــل   ــســی ــس  ٩٠ کـمــی  مــجــل
شورای اسالمی با شرکت نماینده  
ھای کارگران تشکیل جلسه دھد  
تا به خواست ھای آنان رسیـدگـی  

ــود  ــارگــر  فـــوالد  ٢٥٠ .  ش  ک
 تیر مـاه جـاری از  ١٨ زاگرس از  

ــد  ــن  .  کـار خــود اخــراج شـده ان ای
کارگران از ان تـاریـخ در مـقـابـل  

فرمانداری و اداره کار شھـرسـتـان  
ـنـده   ـر نـمـای قروه، استانداری و دفـت
ـر   ولی فقیه در شھر سنندج و دفـت
ـری و مـقـابـل مـجـلـس   بیت رھـب
شورای اسالمی دست بـه تـجـمـع  
ــه   ــدگــی ب ــان رســی ــواھ زده و خ
ــد  . خــواســت ھــای خــود شــده ان

کــارگــران فــوالد زاگــرس از اول  
سالجاری تا کنون دستمـزد ھـای  
ــرده انــد و   خــود را دریــافــت نــک
بخشی از بن کاال و سنـوات آنـان  

ـرداخـت نشـده  ٩١ نیز  در سـال    پ
ھمچنین کارفرمای فـوالد  .  است 

زاگرس ھزینه بیمه ایـن کـارگـران  
را از اول سالـجـاری واریـز نـکـرده  
ـرا اقـدام بـه واریـز آن   بود که اخی

ــی  .  کـرده اســت  ـل ــکـمــی گــزارش ت
ــران فــوالد   تــجــمــع امــروز کــارگ
زاگرس متعاقبا از سوی اتحـادیـه  
آزاد کارگران ایران منتشر خـواھـد  

 .شد 
 

کارگران فوالد زاگرس 
از فردا به تجمع خود 

در مقابل اداره کار 
شھرستان قروه ادامه 

خواھند داد و صبح روز 
دوشنبه دست به تجمع 

در مقابل مجلس شورای 
 اسالمی خواھند زد

اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٢٨ 
بدنبال وعـده رسـیـدگـی بـه  :  ایران 

ــوالد   ــای کــارگــران ف ــھ ــواســت خ
زاگرس در کمیسیون اصل نـود و  
ـــه   ــارگــران ب ــن ک ــت ای ــازگش ب
ـروز   شھرستان قروه، آنـان صـبـح دی

 تیر ماه علیرغم خستـگـی راه  ٢٧ 
عازم محل کـارخـانـه شـدنـد امـا  
نگھبانی کـارخـانـه از ورود آنـان  
ـبـال آن   جلوگیری بعمل آورد و بـدن
ھــمــه کــارگــران اخــراجــی فــوالد  
زاگرس دست به تجمع اعتـراضـی  
ـروه   در مقابل اداره کار شھرستان ق
ـرو   ـی زدند و شکایت دیـگـری را پ
شکایت قبلی خـود بـه ایـن اداره  

بنا بر گـزارشـھـای  .  تسلیم نمودند 
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران، بدنبال این تجمـع مـامـوریـن  
ــا حضــور در مـحــل   ــظـامــی ب ـت ان
تالش کردند کارگران را از ادامـه  
تجمع باز دارند اما آنان  حاضر به  
پایان دادن به تجمع خود نشـدنـد و  
ـنـد تـا   از رئیس اداره کـار خـواسـت
فورا به شکایت شـان رسـیـدگـی  
ـروه   شود اما اداره کار شھرستـان ق
رسیدگی به شکایت کارگـران را  
موکول به بعـد از رسـیـدگـی بـه  
ـران در   ـــن کـــارگــ خـــواســـت ای
ــس   ــود مــجــل ــون اصـل ن ــسـی کـمــی

کـارگـران  .  شورای اسالمی کـرد 
ـروز سـاعـت     ١٣ فوالد زاگرس دی

ظھر به تجمع خود پـایـان دادنـد و  
 تیر مـاه بـا  ٢٨ صبح امروز جمعه  

برگزاری یک مجـمـع عـمـومـی  
ـر   در پارک شھر قروه  بار دیگر ب
حضور خـود در مـقـابـل مـجـلـس  
ـبـه   شورای اسالمی در روز دوشـن
ـم   آینده تـاکـیـد نـمـودنـد و تصـمـی
ـبـه   گرفتند از فـردا تـا روز دوشـن
که به تھران میایند به تجمع خـود  
ـروه   در مقابل اداره کار شھرستان ق

ــد  ــع  .  ادامــه دھــن ــن مــجــم در ای
کارگران استفاده از دیـگـر شـیـوه  
ــه   ــمــل ــج ــای اعــتــراضــی مــن ھ
راھپیمایی ھمراه با خانواده ھایشان  
ـنـدج را  در   در سـطـح شـھـر سـن
صورت عدم رسیدگی به خـواسـت  
ھایشان در کمیـسـیـون اصـل نـود  
ـم   مورد بحث قرار دادند  و تصـمـی
ـنـمـورد را بـه   گیری نھایی در ای
ـیـف شـان   پس از روشن شدن تـکـل
در کمیسیون اصـل نـود مـجـلـس  
. شورای اسالمی موکول نـمـودنـد 

در ایـن مـجـمـع کـارگـران اعـالم  
ما سالمتی مان را حـیـن  :  کردند 

سالھا کار از دست داده ایم و حـال  
ـم   که کارمان را از دست مـیـدھـی

ـیـسـت  الزم  .  مرگ برایمان مھـم ن
ـنـکـه   به یادآوری است علیـرغـم ای
کار در کارخانه فوالد زاگرس از  
جمله مشاغل سـخـت و زیـان آور  
است با این حال قوانین مربوط بـه  
مشاغل سخت و زیان آور در ایـن  
کارخانه ھیچگاه اجرا نشده اسـت  
و اغلب کارگران آن دچار لطمـات  
ـنـایـی، ریـه،   ـی شدیدی از ناحیـه ب

 .شنوایی و کمر شده اند 
 

 ویژه اعتراضات کارگران فوالد زاگرس
 نسان نودینیان 
 داوود رفاھی 
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تصویر نامه کارگران 
فوالد زاگرس و نماینده 

 ھای مجلس
بعد از ظھـر امـروز کـارگـران  
فوالد زاگرس به تـجـمـع خـود در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  

این کارگران تجمـع    –پایان دادند  
خود را از ھفته آینده بار دیـگـر از  

 سر خواھند گرفت 
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٢٦ 

ـرض فـوالد  :  ایران  کـارگـران مـعـت
پـس  )  ذوب آھن کردستـان ( زاگرس 

از سه روز تجمعات اعتراضـی در  
ـری   تھران در مقابل دفتر بیت رھـب
و مـجـلـس شـورای اسـالمـی بـا  
ــه خــواســت   ــدگــی ب وعــده رســی
ھایشان در کمیـسـیـون اصـل نـود  
مجلس شورای اسالمی و از آنجا  
که تا صبح روز یکشنبه مـجـلـس  
شورای اسالمی تعطیل می باشد  

 بعد از ظھر امـروز بـه  ١٦ ساعت  
بر اسـاس  .  تجمع  خود پایان دادند 

ــن   ــی کــه امــروز مــا بــی تــوافــق
ـیـن مـجـلـس   کـارگـران و مسـئـول
شورای اسالمی صـورت گـرفـت  
ـنـده   ابتدا مقرر شد روز یکشنبـه آی
مسئله آنان با حضور نماینده ھـای  
کارگران در کمیسیون اصـل نـود  
ـرد امـا   ـرار گـی مورد رسیدگـی ق
ـنـده   سپس طی تـمـاسـی بـا نـمـای
ھای کارگران به آنان اعـالم شـد  
صبح روز دوشنبه جھت حضور در  
کمیـسـیـون اصـل نـود بـه تـھـران  

بنا بر گزارشـھـای رسـیـده  .  بیایند 
ـران   به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای

ـنـدی کـارگـران  ٥ بدنبال نـامـه    ب
ـیـس مـجـلـس   فوالد زاگرس به رئ

ــر از  ٢٧ شــورای اســالمــی،    نــف
ـیـز طـی   نماینده ھـای مـجـلـس ن
نامه ای به رئیس مجلس شورای  
اسالمـی خـواھـان رسـیـدگـی بـه  
ــوالد   ــای کــارگــران ف ــھ ــواســت خ
زاگرس در کمترین زمان مـمـکـن  

ـر  .  و با مساعدت ویژه شدند  بنـا ب
ــوالد   ــن گــزارش کــارگــران ف ای
زاگرس در تجمـع امـروز خـود بـا  

ــس  :  شــعــار  ــل جــواب جــواب، مــج
ــه   ــیــدگــی ب جــواب، خــواھــان رس
خواستھای خود شـدنـد و پـس از  
ـیـن مـجـلـس شـرط   اینکه مسـئـول
ورود نماینـده ھـای کـارگـران بـه  
ــان تـجـمـع اعــالم   مـجـلـس را پـای
کردند آنان در اقدامی متحدانه به  

سمت درب ورودی مجلس ھـجـوم  
ــدون   ـبـال آن و ب ــدن آوردنـد کــه  ب
اینکه کارگـران بـه تـجـمـع خـود  
ـنـده ھـایشـان بـه   پایان دھند نـمـای

ـیـن  .  مجلس دعوت شـدنـد  ھـمـچـن
کارگران معترض فـوالد زاگـرس  
ــگــری،   ــه دی ــحــدان ــدام مــت در اق
ماموری را که قصد دستبند زدن  
به دستان یـکـی از کـارگـران را  
بدلیل عکاسی از تـجـمـع داشـت  
ـرار دادنـد و   بشدت مورد یورش ق
اجازه بـازداشـت ھـمـکـار خـود را  

بنا بر آخریـن گـزارشـھـای  .  ندادند 
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ــران فــوالد زاگــرس   ایــران، کــارگ
بدنبال کشمکشی که در ساعـات  
ـم   ـنـظـی آخر تجمع امروزشان بر سر ت
صورتجلسه توافقات پیش آمـد از  
آنجـا کـه سـاعـت پـایـانـی کـار  
ـیـز   مجلس بود و تا روز یکشنبه ن
مجلس شورای اسالمـی تـعـطـیـل  
می باشد در ھمان محـل مـقـابـل  
مجلس با برپایی جلسه مشـورتـی  
ــجــمــع خــود   ــایـان ت ــه پ تصـمــیــم ب
گرفتند و اعالم کردند صـبـح روز  
ـنـده بـه ھـمـراه   ـتـه آی ـبـه ھـف دوشن
نماینده ھایشان بار دیگر به تـھـران  

این کارگران بعـد از  .  خواھند آمد 
ـرخـی از   ظھر امـروز بـا بـدرقـه ب
کارگران حامی آنھا در تـھـران و  
ــعــدای از آنــان   در حــالــی کــه ت
بشدت گرما زده و مـریـض شـده  

 .بودند عازم شھرستان قروه شدند 
 
ــه كــارگــران فــوالد  ٥  مــطــالــب

ـنـدگــان   زاگـرس خـطـاب بـه نـمـای
 مجلس 
ـ بازگشت به كـار و یـا در  ١ 

ـیـش   غیر اینصورت بازنشستگی ب
 از موعد 

ـ ارائه مطالبات سریع حـقـوق  ٢ 
 و معوقات گذشته 

ـیـد  ٣  ـ اجرای سختی كـار تـای
ـلـی و درج آن در سـوابـق   ـب پده ق

 كاری ما 
ــفـاوت در  ٤  ـت ــه مــابـه ال ــ ارائ

 سنوات گذشته 
ـرونـده پـزشـكـی  ٥  ـررسـی پ ــ ب

 پرسنل توسط پزشك معتمد 
  

ــع   ــجــم ــن روز از ت در دومــی
كارگران اخراجی مقابل ایـن نـھـاد  

 :رخ داد 

جلوگیری از ورود 
نمایندگان كارگران 

اخراجی فوالد زاگرس 
 به داخل مجلس

ـــن روز حضـــور   ـی در ســـومــ
کارگران اخراجـی فـوالد زاگـرس  

ـر از  ١٨٠ در تھران، صبح امروز    نف
ــری   ــگــی ــی ــران بــرای پ ــن کــارگ ای
مطالبات صنفیشان بـار دیـگـر در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  
ــای   ــارھ ــد و شــع ــع کــردن ــجــم ت
ـر خـالف   اعتراضی سر دادند اما ب
ـــدگـــان   ــمـــایــن دیــروز، از ورود ن
کارگران که خواستار مـذاکـره بـا  
وکالی مجلـس بـودنـد بـه داخـل  
ـری شـد  . ساختمان پارلمان جلوگـی

ـبـه   کارگران که دوشنبه و سه شـن
)  تیـر مـاه ٢٥  و  ٢٤ (ھفته جاری  

به ترتیب در خیابان پاستور تـھـران  
و مقابل مجلس شورای اسـالمـی  
تجمع کرده بودند پیش از ایـن در  

ـیـز در  ٢٠  و  ١٩ روزھای    تیرماه ن
مقابل اداره کار قروه و استانـداری  
ـراض زده   کردستان دسـت بـه اعـت

نماینده کـارگـران اخـراجـی  .  بودند 
ـــه   ــاره ب ــا اش ـرس ب ــوالد زاگــ ف

ـنـده  روز    صحبت  ھای امیـدوار کـن
ــه    ــت  «احــمــد قــادرمــرزی »گــذش

ـرار  ( نماینده مردم قروه   ـق محل اسـت
ــلــس شــورای  )  كــارخــانــه  در مــج

اما امـروز لـحـن  :  اسالمی، گفت 
آقای سلیمانی متفاوت بـود و از  
کارگران خواست تا تجمع مـقـابـل  

ـنـده  .  مجلس را خاتمه دھـنـد  نـمـای
ــد كــرد  ــاكــی كــارگــران  :  كـارگــران ت

ـر   قصد تجمع در ھیچ مكانی غـی
 .از مجلس را ندارند 

 
کارگران فوالد زاگرس 

ھمچنان در مقابل 
مجلس شورای اسالمی 

 ھستند
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٢٦ 

کارگران فوالد زاگرس کـه  :  ایران 
ــر مــاه در  ٢٤ از صــبــح روز   ــی  ت

ـری و از   ـیـت رھـب ـر ب مقابل دفـت
ـروز در مـقـابـل مـجـلـس   صبح دی
شورای اسالمی دست بـه تـجـمـع  
ــح   ــد از صــب ــودن اعـتــراضــی زده ب
امروز بار دیـگـر تـجـمـع خـود در  
مقابل مجلس شورای اسالمی را  

بنا بر گزارشـھـای  .  از سر گرفتند 
رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  

ایران، بدنبال تجمع امروز کارگـران  
فوالد زاگرس در مقـابـل مـجـلـس  
شورای اسالمی که تـوام بـا سـر  
دادن شعارھایی از سوی آنان بـود  
ـنـده ھـای ایـن کـارگـران بـا   نمای
مسئولین مجلس بـار دیـگـر وارد  
مذاکره شدند و قرار بر این شد تـا  
ـنـده   مسئله آنان در روز یکشنبه آی

ـنـده ھـای  ٨ با حضور    نفر از نـمـای
کارگران در کمیسیون اصـل نـود  

ـر  .  مورد رسیدگی قرار گیرد  بنا ب
ـبـال ایـن تـوافـق   این گـزارش بـدن
ـلـه را   نماینده ھای کارگران مسـئ
ــان   ــکــاران خــود در مــی ــم ــا ھ ب
گذاشتند اما کارگران حـاضـر بـه  
پایان دادن به تجمع خود نشـدنـد و  
بازگشت خود به شھرستان قروه را  
ـم صـورتـجـلـسـه   ـنـظـی منوط بـه ت
کتبی این توافق و اولتیـمـاتـومـی  
مبنی بر ادامه تجمعـات شـان در  
صورت عدم رسیدگی به خـواسـت  
ــود   ــون اصــل ن ــســی شـان در کــمــی

ــد   کــارگــر اخــراجــی  ٢٥٠ .  کــردن
فوالد زاگرس خـواھـان بـازگشـت  
بکار و دریافت مطالبات مـعـوقـه  

ــد  ــن ــن  .  خـھــود ھســت ــا بــر آخــری بــن
گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد  
کارگران ایران تا لحظه تنظیم ایـن  

تجـمـع  )   ظھر ٢٠/١٤ ساعت  (خبر  
کارگران فوالد زاگرس در مقـابـل  
مجلس شورای اسالمی ھمچـنـان  
ادامه دارد و نماینده ھای آنـان در  
ــوافــق امــروز و   ــا ت ــد ت ــالــشــن ت
ــوم کــارگــران بصــورت   ــمــات ــی ــت اول
کتبی صورتجلسه شود تـا سـپـس  
ـنـده در مـورد   کارگران تجمع کـن
ـروه   بازگشت شان به شـھـرسـتـان ق

 .  تصمیم گیری کنند 
 

چرا كارگران فوالد 
شان را  زاگرس اعتراض
 به تھران آوردند

ــه   ــب ــر،  ١٨ ســه شــن ــی   ٢٣٥  ت
ذوب آھن فوالد  »کارگر کارخانه  

واقع در استان کردسـتـان   «زاگرس 
به دلیل آنچه از سـوی كـارفـرمـا  

ده بـودن    ناتوانـی مـالـی و زیـان »
عنوان شده بود اخراج شدند   «تولید 

و پس از برگزاری دو تـجـمـع در  
ـیـل   استان كردستان سرانجـام بـه دل

ــوالن    بــی »آنــچــه   ــوجــھــی مســئ ت
ـبـات كـارگـران   «استانی به مطـال
ــھــران آمــدنــد  ــده شــد، ت بــه  .  خــوان

ـنـا، کـارگـران   گزارش خبرنگار ایل
ـرس در   ـراجـــی فـــوالد زاگــ اخــ

 تــیــرمــاه در  ٢٠  و  ١٩ روزھــای  
مقابل اداره کار قروه و استانـداری  
کردستـان تـجـمـع کـرده بـودنـد و  

ـرمـاه راھـی تـھـران  ٢٤ دوشنبه    تی
شدند و با تجمع در خیابان پاستور  
ـرار تـعـدادی از   ـق که مـحـل اسـت
ـتـی و حـکـومـتـی   نھـادھـای دول
ــی   ــای ــازگش ــار ب ــواســت ــت، خ اس
ــات   ـب ـرداخـت مـطـال کـارخـانـه و پ
معوقه خود شدند و روز بـعـد در  
مقابل مجـلـس شـورای اسـالمـی  

كـارفـرمـای ایـن  .  تـجـمـع کـردنـد 
ــدھــی  ـم ب ــه رق   ٩٠ اش را    كـارخــان
كند و ایـن    میلیارد تومان ذكر می 

ــه   ــت ــیــدی را ورشــکــس واحــد تــول
ــه    مــی  ــن رو  ب ــمــی ــد، از ھ دان

ـتـه   اسـت تـا آمـدن    کارگـران گـف
ــد از بـخــش   ــه گــذار جـدی سـرمـای
ـیـمـه   خصوصی، تـحـت پـوشـش ب

ـرنـد  در ھـمـیـن  .  بیکاری قرار گـی
رابطه، نماینده  کـارگـران اخـراجـی  

 مـاه  ٣ فوالد زاگرس با اشاره بـه  
ــن   ــران ای ــوق مــعــوقــه  کــارگ ــق ح

: ، می گویـد ٩٢ کارخانه در سال  
ــاه ســال جــاری،  ١٨ روز    تــیــرم

ــد و   ــعـطــیـل کـردن کـارخــانـه را ت
اش تـا آمـدن سـرمـایـه    بازگشایی 

گذارخصوصی امکان پذیر نیسـت  
ـرای سـود   چرا كه این کارخـانـه ب
دھی باید خط تولیدش را از چدن  

ایـن كـارگـر  .  به فوالد تغییر دھـد 
با توجه به اینـکـه  :  دھد   ادامه می 

بسیاری از کارگران این کارخـانـه  
ـیـش از   مشمـول بـازنشـسـتـگـی پ
موعد، تحت قانون مشاغل سخت  
ــا   ــد امـا کــارفـرمـا ب و زیـان آورن

ــاھــی در پــرداخــت ســھــم     ٤ کــوت
اش بـه سـازمـان تـامـیـن    درصدی 

اجتماعـی، مـانـع بـازنشـسـتـگـی  
ایـن کـارگـر  .  کارگران شده اسـت 

اخراجـی فـوالد زاگـرس مـدعـی  
ـر  :  شده است  ـیـشـت کـارفـرمـا در ب

مواقع با ما قرار داد کار امضـاء  
ـرار دادی    نمی  کند و اگـر ھـم ق

بین ما و کارفرما رد و بدل شود،  
زمانش یک تا سه ماھه و آنـھـم  
ــه   ــه اســت، ب ــکــطــرف بصــورت ی
طوریکه بعداز گذشت یـک مـاه  
ـلـی از مـا   ـب ـرار داد ق از موعد ق

ـرار داد سـه    خواسـتـه مـی  شـود ق
ماھه گذشته را امضاء کنیم کـه  
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ــچ ارزش حـقـوقــی   ـرای مـا ھـی ب
ندارد و کارفرما ھرگاه اداره کـرد  

او  .  تواند عذر ما را بـخـواھـد   می 
ـراضـاتـی   در ادامه با اشاره به اعـت
که کـارگـران ایـن کـارخـانـه در  

ھـای    روزھای اخیر در مقابل نـھـاد 
انـد    دولتی و حکومتی انـجـام داده 

ــد  ــن ــلــی  :  تصــریــح مــی ک ــی تــعــط
کارخانه را تا مـاه رمضـان کـش  
ـراض   دادند بلکه از تحصن و اعـت

 .کارگران جلوگیری کنند 
 

حقوق معوقه كارگران به 
 ما ربطی ندارد

 «مــحــمــد رضــا امــامــی »
پیمانکار سـابـق کـارخـانـه فـوالد  

 «خـوان گـل »شـرکـت  :  زاگرس 
 سال پیمانکار کارخـانـه  ٦ بیش از  

ـتـدای   فوالد زاگرس بود که در اب
سال جاری به کارش خـاتـمـه داد  

 ماه حقوق معـوقـه  سـال  ٣ بنابراین  
ـــه   ــی ب ــط ــارگــران رب ــاری ک ج

ـتـه  وی،  . پیمانکاری ندارد  به گـف
ـرسـنـل تـا   کلیه حقوق و عیـدی پ

ـرداخـت شـده امـا  ٩١ پایان سال    پ
شـان بـاقـی    سنوات و بن کارگری 

ــده اســت  ــوالد  .  مــان ــه ف ــان کــارخ
  ٩١ زاگرس از شھریـور مـاه سـال  

ـرات بـه صـورت   برای انجام تعـمـی
غیر رسـمـی تـعـطـیـل اسـت کـه  
پولی برای انجام آن وجود نـداشـت  
ـتـدای سـال   ـرسـنـل از اب و چون پ
جاری کامال بیکـار بـودنـد و در  
کارخانه صرفا حضور فـیـزیـکـی  
ـره بـه   داشتند اعضای ھیات مـدی
ـرسـنـل بـه   این نتیجه رسیدند كه پ

 ماه حـقـوقشـان را  ٧  الی  ٦ مدت  
از بیمه بیکاری دریافت کنند تـا  
ــخــش   ــا کــمــک ب ــه ب ــان کــارخ
خصوصی مجددا راه اندازی شـود  

ـم قـول    و تا حدی که من مـی  دان
داده شده است اولین کسانـی کـه  
به کار بازگردند کـارگـران سـابـق  

 .کارخانه باشند 
 

سو استفاده مدیران 
قبلی کارخانه از معاون 

 اول رئیس دولت
ـیـگـی » ـر   «ابراھیم مال ب مـدی

عامل شرکـت فـوالد زاگـرس از  
ـیـارد  ١٥  الی  ٥ ضرر متوالی   ـل  می

 سـال  ١٠ تومانی این کارخانه در  
ــر مــی دھــد  ــب ــر خ وی در  .  اخــی

ـنـا بـا اشـاره   گفتگو با خبرنگا ایل
ـیـون تـومـانـی  ٩٠ به بدھی   ـل  مـی
ــه  ــنــد   کــارخــان : اش بــیــان مــی ک

ـیـارد  ٤ سرمایه اولیه کارخانه   ـل  می
قـانـون تـجـارت  .  تومان بوده اسـت 

  ١ + ٥٠ گوید اگر شـرکـتـی    می 
درصد زیان انباشته داشـتـه بـاشـد  

کـارخـانـه  .  شـود   ورشـکـسـتـه مـی 
 میلیارد تـومـان  ٦٠ فوالد زاگرس  

  ١٠ زیان انباشته دارد که بیش از  
ــر ســرمــایــه  اولــیــه  .  اش اســت   بــراب

  ٧٠ ظرفیت تولید ایـن کـارخـانـه  
ھزار تن چدن در سـال اسـت کـه  

 سال اول ھـمـیـشـه نصـف  ٢ جز در  
ـیـل   این مقدار تولید شـده و بـه دل
ـیـن   آنکه صنایع باال دستی و پـای
دستی تولیدات ایـن کـارخـانـه در  
ـنـھـا بـه   منطقه ایـجـاد نشـده و ت

کـه  )  چـدن ( تولید صنایع میانـی  
ـیـه از   قیمت تـمـام شـده  مـواد اول
ــر اســت   ــشــت ــی ــمــت فــروشــش ب قــی

  ١٠ اند کارخانـه در طـی    پرداخته 
سال گذشته به صـورت مـتـوالـی  

ــا  .  ضـرر داده اســت  ــگـی ب ـی مــالب
ـلـی   اشاره به سو استفاده مدیران قب
کارخانه فوالد زاگـرس از آقـای  
ـیـس دولـت   رحیمی معـاون اول رئ

ھـا    در طـول ایـن سـال :  می گوید 
این کارخانه با توصیه معـاون اول  

ھـای ایشـان    دولت و نامه نـگـاری 
با وزارت صنعت، معدن و تجـارت  
اجبارا به فعالیت خود ادامـه داده  

این مقـام کـارفـرمـایـی در  . است 
ـم  :  پایان تصریح می کـنـد  تصـمـی

ـرای   گرقته شده است کـارخـانـه ب
نجات از ایـن شـرایـط بـه بـخـش  
خصوصی واگذار شود کـه ظـرف  
ـراردادش   ـنـده ق ـتـه آی یکی دو ھـف

ـتـه    منعقد می  شود و یکی دو ھـف
ــخــش خصــوصــی   ــعــد از آن، ب ب
مــوظــف اســت ھــمــه  مــعــوقــات  
ـرداخـت کـنـد و در   کارگران را پ

ــدازی مــجــدد       ــا راه ان نــھــایــت ب
کارخانه، کارگران سابق را به سـر  

 .کارشان باز گرداند 
 

دومین تجمع کارگران 
فوالد زاگرس در 

امروز مقابل / تھران
 مجلس

 كارگـران اخـراجـی كـارخـانـه  
ذوب آھن فـوالد زاگـرس كـه در  

توجـھـی مسـئـوالن    اعتراض به بی 

شان از    استانی به مطالبات صنفی 
ـروز بـه تـھـران آمـده  انـد، صـبـح    دی

ــروز   ــه   ســه ( ام ــب ــل  )  شــن ــاب در مــق
ساختمان مجلس شورای اسالمـی  

به گزارش خبرنـگـار  .  تجمع كردند 
ـیـز   ـروز ن ایلنا، این كارگران كـه دی
در خیابان پـاسـتـور تـھـران تـجـمـع  
ــن در   ــش از ای ــد پــی ــودن كــرده ب

 تــیــرمــاه در  ٢٠  و  ١٩ روزھــای  
مقابل اداره کار قروه و استانـداری  

ایـن  .  کردستان تجمع کـرده بـودنـد 
ـراض خـود را   ـیـل اعـت كارگران دل
عدم دریـافـت سـه مـاه حـقـوق و  

ــرده  ــد   اخــراج ذكــر ك ــجــمــع  .  ان در ت
ــروز كــارگــران فــوالد زاگــرس   ام
مقابل ساختمان مجـلـس، مـحـمـد  
بیاتیان عضو کمیسیون صنـایـع و  
ـنـده   معادن و حامد قادرمرزی نمای
ـیـدا   ـیـز حضـور پ ـروه ن شھرستان ق
كردند و كارگران پس از مشـورت،  
ـنـدگـان خـود را بـه   دو تن از نمای
ھـمـراه آنـان بـه داخـل سـاخـتـمــان  
مجلس فرستادند تا مـذاكـرات در  

ـری شـود   تری پی   فضای آرام  .  گـی
ـر از  ٢٣٥  تیرماه  ١٨ در تاریخ   ـف  ن

کـارگـر مــوقـت كـارخــانـه فــوالد  
زاگرس به دلیـل آنـچـه از سـوی  

ده    ناتوانی مالی و زیـان »کارفرما  
شـد اخـراج    ذکـر مـی  «بودن تولید 

 .شدند 
 

کارگران معترض فوالد 
زاگرس دیشب را در 

 بھشت زھرا صبح کردند
یکی از کـارگـران ذوب آھـن  
فوالد زاگرس حـاضـر در تـجـمـع  
ـنـا   ـل امروز مقابـل مـجـلـس، بـه ای

ـیـن شـبـی  :  گفت  شب گذشته اول
بود که کـارگـران فـوالد زاگـرس  
ـرای   به دور از خانوادھـای خـود ب

شـان    ھای صنفی   گیری خواسته   پی 
به تھران آمده  بودند و از آنجا كـه  
ــیــچ نــھــادی از مــا حــمــایــت   ھ

ـم بـا ھـدایـت    نمی  كند، ناچار شدی
ماموران برای گـذرانـدن شـب بـه  

ـم   بھشت  ـروی مـا  :  او افـزود .  زھـرا ب
که طی این دو روز بـه سـخـتـی  

ایم بدور از ھر امـکـانـاتـی    توانسته 
به تجمع خود ادامه دھیم ھمچنـان  

ایم تا زمان دریـافـت پـاسـخ    مصمم 
ای کـه نشـان دھـنـده    قانع کننـده 

حل مشکالتمان بـاشـد در تـھـران  
ـم  ـی ایـن کـارگـاضـافـه  .  حضور یاب

با وجود آنکه سه مـاه اسـت  :  کرد 
ـم ھـر    که حقوقی دریافت نکـرده  ای

  ١٥٠ کارگر به سھم خـود حـدود  
ـنـه   ـر ھـزی ھزار تومان برای این سف
ـیـعـتـا كـفـاف   کرده اسـت كـه طـب

: او ادامـه داد .  دھد   اقامت را نمی 
ـیـدن    خانواده  ھایمان ھم به امید شـن

ھـا و    خبری خوش، ھمـه سـخـتـی 
ـروه    کمبود  ھـا را در شـھـرسـتـان ق

ـنـد و مـا چـاره   تحمل می  ای    کـن
نداریم جز اینكه تا گرفـتـن پـاسـخ  

ـنـده  ای از مسـئـوالن بـه    قانع کـن
ـنـی  .  تجمع خود ادامه دھیـم  ـت گـف

است کارگران کارخانه ذوب آھـن  
فوالد زاگرس واقـع درشـھـرسـتـان  
ـر   قروه در استان کردستان، عالوه ب
ــافــت ســه مــاه از   درخـواســت دری
معوقات حقوقی خـود، خـواسـتـار  
ــه    ــازگشــایــی کــارخــان ــاء و ب احـی

 .فوالد زاگرس ھستند 
 
 بندی كارگران ٨نامه 

فوالد زاگرس به رئیس 
 قوه مقننه

نمایندگان کارگران کـارخـانـه  
ــامــه    ٨ ای    فــوالد زاگــرس در ن

ـیـس   بندی به علی الریجـانـی، رئ
ـلـــس شـــورای اســـالمـــی،   مـــجــ

ھای صنفی خود را طـرح    خواسته 
ــد  در تـجــمــع  کــارگــران  .   کـردن

اخراجی ذوب آھن فـوالد زاگـرس  
در مقابل ساختمان مـجـلـس، ایـن  

ای خـطـاب بـه    کارگران در نـامـه 
ـنـه از بـی  تـوجـھـی    رئیس قوه مقن

ـریـت   مسئوالن استانی و سـوءمـدی
ـقـاد کـردنـد  ـت در ایـن  .  کارخانه ان

ـر از  ١٧٠ نامه که به امضای   ـف  ن
 کـارگـر اخـراجـی  ٢٣٥ مجـمـوع  

رســیــده اســت، ضــمــن اشــاره بــه  
: سوءمدیریت کارخانه، آمده اسـت 

ــی  ــه    عــل ــی ک ــای ــدارھ رغــم ھش
کارگران طی چندیـن تـجـمـع بـه  
مسئوالن داده بودند، اما مسئـوالن  
حوزه کار و تامین اجتـمـاعـی در  
ـفـی   ـبـات صـن ـری مـطـال پی گـی

ـبـوده  انـد و بـه    کارگـران مـوفـق ن
ھمین دلیل خـواسـتـار رسـیـدگـی  

ـیـن کـارگـران  .  شما ھستیم  ھمچـن
فوالد زاگرس در نـامـه خـود بـه  
ــکــرد   ــی، از عـمــل ــجـان ــی الری عـل
ـیـدن   برخی مسئوالن استانی درشـن

منـد بـوده    مشکالت کارگران گله 
[...] برخی مسـئـوالن  : اند   و آورده 

شھرستان قروه به مشکـالت مـردم  
ای نشـان    بخصوص کارگران توجه 

ـیـدن    نمی  دھند و حتی حوصله شـن
ــی   ــد و وقــت ــدارن درد مــردم را ن
کارگران فوالد زاگرس برای پـی  
گیری چرایی تعطیلی کـارخـانـه  

ـر ایـن    و بیـکـاری خـود بـه دفـا  ت
کنند ھـیـچ    مسئوالن مراجعه می 

ـیــتـی نـمــی  کـارگــران  .  دھـنـد   اھـم
ـــن   ـــد گـــان ای ـن ــ ـن ــ امضـــاء ک

، خواستار بازگشـت  «نوشته   دست »
 و مــعـوقــات    بـه کــار خــود شـده 

شـان را    حقوقی سه ماھه گذشـتـه 
ـیـن در  .  انـد   مطالبـه کـرده  ھـمـچـن

بخش انتھایی نامه کـارگـران بـه  
ـنـه، درج سـوابـق   ـن رئیس قـوه مـق
سختی کار در پرونده بیمه تامـیـن  
ــافــت   اجــتــمــاعــی کــارگــران، دری

ـررسـی    مابه  التفاوت سختی کار، ب
پروندھای پزشـکـی کـارگـران بـا  
ــابــل   ــعــداد ق ــوجــه بــه ایــنــکــه ت ت

ای از کـارگـران بـه سـبـب    توجـه 
ــوارض   ــی کــار دچــار ع ســخــت

انـد،    ناشنوایی و دیسک کمر شده 
نھایت استمرار بیمه درمـانـی      و در  

ـبـھـشـت مـاه   آنان کـه از اول اردی
فاقد اعتبار شـده اسـت از دیـگـر  
خواسته ھای  کـارگـران عـنـوان  

 .شده است 
 

تجمع كارگران اخراجی 
فوالد زاگرس مقابل 

 اداره كار قروه
ــر ١٩  ــی ــروز  :  ت ــبــح ام   ٢٣٥ ص

کارگر کارخانه ذوب آھـن فـوالد  
زاگرس در اعتراض به اخـراجشـان  
در مقابل اداره تعاون کـار و رفـاه  
ـروه تـجـمـع   اجتماعی شھرسـتـان ق

نماینده کارگران کارخـانـه  .  کردند 
  ٢٨٥ از مـجـمـوع  :  فوالد زاگرس 

 کـارگـر  ٢٣٥ کارگر این کارخانه  
 سـال كـار بـه  ٢٣  تا  ١٠ با سوابق  

افـزایـش مشـکـالت  »دلیل آنچـه  
شـود،    عنوان مـی  «مالی کارخانه 

مسئوالن کـارخـانـه  .  اند   اخراج شده 
در پاسخ به اعتراضـات کـارگـران  

ــه  ــت ــکــه    گـف ــه ایــن ــوجــه ب ــا ت ــد ب ان
ھای این کارخانه    تعدادی از کوره 

ـرات اسـاسـی دارد،   نیاز به تـعـمـی
ـیـسـت و بـا   روند تولید به صرفه ن
این وضعیت امكان پرداخت حقـوق  

ــدارد  ــالــغ  .   کــارگــران وجــود ن مــب
 ھزار تومان به عنـوان مـانـده  ٨٠٠ 
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 بـه ھـمـراه  ٩١ تسویه حساب سال  
ــز بــایــد بــه   ــی ســنــوات آن ســال ن

با تـوجـه  .   کارگران پرداخت شود 
به اینکه بسیاری از کارگران ایـن  
کارخانه مشـمـول بـازنشـسـتـگـی  
ــانــون   ــش از مــوعــد، تــحــت ق پــی
مشاغل سخت و زیـان آورنـد امـا  
ـرداخـت   کارفرما با كوتاھـی در پ

اش بـه سـازمـان     درصـدی ٤ سھم  
ـــع   ــمـــاعـــی، مـــان ـت ـــن اجــ ـی ــامــ ت

 .بازنشستگی كارگران شده است 
 

کارگران : مدیرعامل
مستمری بیمه بیکاری 

 بگیرند
 

ـم مـال  »در این زمینـه   ـراھـی اب
مدیر عامل شرکـت ذوب   «بیگی 

آھن فوالد زاگرس با تایید تعـدیـل  
:  کارگر این کارخانه، گفـت ٢٣٥ 

ناچار شدیم این تعداد کـارگـر را  
به سبب زیان ده بودن تولید تعدیـل  

او با اعالم ایـن وعـده کـه  .  کنیم 
ــران  » ــوقــی کــارگ ــق مــعــوقــات ح

ـرداخـت مـی  ایـن  :  ، افـزود «شـود   پ
ــان   ــا زم ــی ت ــارگــران اخــراج ک
ـیـف نـھـایـی   مشخص شـدن تـکـل
کارخانه به اداره کـار شـھـرسـتـان  
ـروه مـعـرفـی خـواھـنـد شـد واز   ق
ـفـاده   مستمری بیمه بیـکـاری اسـت

ایـن کـارخـانـه بـا  .  خواھنـد کـرد 
 میلیارد تومان در  ٤ سرمایه اولیه  

ـتـصـادی  ٨٢ سال    برای توسـعـه اق
ـروه تـوسـط   واشتغال در شھرستان ق

مـعـاون اول   «محمدرضا رحیمی »
رئیس جـمـھـور کـه در آن زمـان  
استانـدار کـردسـتـان بـود، احـداث  

در طـول ایـن ده سـال، بـه  .   شـد 
دلیلی آنکه صنایع باال دسـتـی و  
پایین دستی تولیدات این کارخانه  
ــجـاد نشـده اســت،   در مــنـطــقـه ای

  ٥ فوالد زاگرش ھر سـالـه حـدود  
 میلیـارد تـومـان زیـان داده  ١٥ تا  

است به طوری که تـاکـنـون ایـن  
 میلیـارد تـومـان   ٩٠ شرکت حدود  
ـیـارد تـومـان  ٦٠ زیان داده و   ـل  مـی

در طول ایـن  .  انباشت سرمایه دارد 
ھا این کـارخـانـه بـا تـوصـیـه    سال 

ـــت و نـــامـــه   مـــعـــاون اول دول
ــگــاری  ــا وزارت    ن ھــای ایشــان ب

صنعت، معدن و تجارت اجبارا بـه  
 .فعالیت خود ادامه داده است 

 
کارگران فوالد زاگرس 

در دومین روز 
حضورشان در تھران 

دست به تجمع اعتراضی 
در مقابل مجلس شورای 

 اسالمی زدند
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٢٥ 

بدنبال تجمع دیروز کارگـران  :  ایران 
ـــان  ـت ـردســ فـــوالد  ( ذوب آھـــن کــ

ـیـت  )  زاگـرس  ـر ب در مـقـابـل دفـت
رھبری در خیابان پـاسـتـور و بـی  
ـر بـه   ـیـن ایـن دفـت توجھی مسئول
خواستھای کارگران، آنان تا بـعـد  
ـر   از ظھر دیروز در مقابل ایـن دفـت
به تـجـمـع خـود ادامـه دادنـد تـا  
ـر مـذکـور   ـیـن دفـت اینکه مسـئـول
بناچار با تنظیم نامه ای خـطـاب  
ـیـن   به جـاللـی نـظـری از مسـئـول
ــیــدگــی ویــژه و   وزرات کــار رس
فوری به خـواسـتـھـای کـارگـران  
فوالد زاگرس را بـه وزارت کـار  

بنا بر گـزارشـھـای  . تاکید نمودند 
رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران،  
کارگران معترض فـوالد زاگـرس  
پس از پایان تجمع دیروز خـود در  
مقابل دفتر بیت رھبـری از آنـجـا  
که رسیدگی عملی بـه خـواسـت  
ھایشان صورت نگرفته بـود شـب  
ـری کـردنـد و از   را در تھـران سـپ

ساعات اولیه صـبـح امـروز دسـت  
ـراضـی در مـقـابـل   به تجمـع اعـت

بنـا  .  مجلس شورای اسالمی زدند 
بر این گزارش تا لحظه تنظیم ایـن  

ایـن  )   ظـھـر ٣٠/١٢ ساعت  ( خبر  
ــل   ــاب کـارگــران ھــمــچــنـان در مــق
مجلس شـورای اسـالمـی حضـور  
دارند و نماینده ھای آنان د ر حـال  
ــس   ــا مســئـولــیـن مـجــل مـذاکــره ب
ــد  . شـورای اسـالمــی مـی بـاشــن

کــارگــران فــوالد زاگــرس از اول  
سال تاکنون دستمزدھای خـود را  

ـر  ١٨ دریافت نکرده انـد و از   ـی  ت
ماه سالجاری از کار خـود اخـراج  
شده اند این کارگران اعـالم کـرده  
ـراض   ـیـجـه از اعـت اند تا کسب نت
خود ھـمـچـنـان در تـھـران بـاقـی  
ــه   ــچـه ب ــان خـواھــنـد مــانـد و چـن
خواستھایشان رسیدگی نشـود بـه  
تجمعات خود در مقابل نھـادھـای  
ـتـی در تـھـران ادامـه   مسئول دول

کـارگـران اخـراجـی  .  خواھنـد داد 
فوالد زاگرس خـواھـان بـازگشـت  
بکار و دریافت مطالبات مـعـوقـه  

 .خود ھستند 
 

کارگران ذوب آھن 
کردستان تجمعات 

اعتراضی خود را به 
مقابل بیت رھبری 

 کشاندند
اتحادیه آزاد کـارگـران  :  تیر ٢٤ 
ــران   کــارگــر ذوب آھــن  ٢٥٠ :  ای

کردستان کـه از کـارشـان اخـراج  
ــجــمــعــات   ــد در ادامــه ت شــده ان
ـیـه   اعتراضی خود، از ساعـات اول
صبح امروز با عزیمت به تھران در  
ــت رھـبــری در   ـی ـر ب ــابـل دفــت مـق
خیابان پاسـتـور دسـت بـه تـجـمـع  
ــواھـــان   ـــد و خ اعــتــراضـــی زدن
ـــافـــت   ــکـــار و دری ــازگشـــت ب ب

ـنـا  .  مطالبات معوقه خود شـدنـد  ب
بر گزارشھای رسیده بـه اتـحـادیـه  
ـبـال ایـن   ـران، بـدن آزاد کارگـران ای

ـنـده  ٥ تجمع اعتراضی    نفر از نمـای
ھای کـارگـران بـه داخـل مـحـل  
دفتر بیت رھبری دعوت شـدنـد و  
ـر بـا   ـیـن ایـن دفـت در آنجا مسئـول
ـنـده   عکاسی از چھرھای این نمای
ھا به آنان اعالم کردند بساط تـان  
ـرویـد،   ـیـد و ب را از اینجا جمع کـن
مــا ایــنــجــا کــاری بــرای شــمــا  
ـرویـد جـلـو   نمیتوانیم انجام بدھیم، ب

ــو  ــی ــلــس شــورای اســالم ،  ... مــج
ـنـده ھـای   بدنبال این وضعیت نمـای
ــا   ــه را ب ــل ــن مســئ کــارگــران ای
ـنـد   ھمکاران خود در میان گـذاشـت
ـر   (اما تا لحظه دریافت ایـن خـب

کـارگـران تـجـمـع  )   ظـھـر ٣٠/١٢ 
کننـده حـاضـر بـه تـرک مـحـل  
. مقابل دفتر بیت رھبری نشده اند 

 کارگر ذوب آھن کـردسـتـان  ٢٥٠ 
 تیر ماه جاری از کـار   ١٨ که از  

خود اخراج شده اند طـی روزھـای  
ـیـب در  ٢١  و  ١٩  ـرت ـت ـر مـاه ب ـی  ت

مقابـل اداره کـار و فـرمـانـداری  
قروه و سپس در مقابل استـانـداری  
ـنـده ولـی   ـر نـمـای کردستان و دفـت
ـنـدج دسـت بـه   فقیه در شـھـر سـن
ــافــت   ــجــمــع زده و خــواھــان دری ت
مطالبات معوقه خود و بـازگشـت  
بکار شده اند اما ھمه این نھـادھـا  
به کارگران ذوب آھـن کـردسـتـان  
ـر   ـیـد ب اعالم کرده اند شما نمیتـوان
سر کارھایتان برگردید و بـایـد بـه  
ــد  ــکــاری وصــل بشــوی ــمــه بــی . بــی

ــن   کــارگــران اخــراجــی ذوب آھ
 سال سابقـه  ٢٠  تا  ١٠ کردستان از  

ــل شــرایــط    ــه دلــی ــد و ب کـار دارن
سخت و زیان آور کـارشـان اغـلـب  
دچار لطمات شـدیـدی از نـاحـیـه  
کمر، شنوایی و ریه ھایشـان شـده  

ــان در طــی   ــالـشــھــای آن انـد و ت
ـرای اجـرای   سالـھـای گـذشـتـه ب
قانون مشاغل سخـت و زیـان آور  
ـر   در این کارخانه نتیجه ای در ب

کارگران ذوب آھـن  .  نداشته است 
  ١٨ کردستان در شرایطـی از روز  

تیر ماه از کـار خـود اخـراج شـده  
اند که از اول سالجـاری تـاکـنـون  
ھیچ دستمزدی دریافت نکرده انـد  
و کارفرما در ابالغیه خود تـاریـخ  

 خرداد قید کـرده  ٣١ اخراج آنان را  
این درحالی است که ھـمـه  . است 

ـر مـاه  ١٨ این کارگران تا روز   ـی  ت
ــد  ــوده ان ــر ســر کــارھــایشــان ب . ب

ھمچنین این کارگـران سـنـوات و  
  ٩١ بخشی از بن کارگـری سـال  
ـنـا  . خود را نیز دریافت نکرده اند  ب

بر آخرین گـزارشـھـای رسـیـده بـه  
ــه آزاد کــارگــران ایــران،   ــحــادی ات
کــارگــران مــعــتــرض ذوب آھــن  
ـــد در   ــد  دارن ـــان قص ـت کــردســ
صورتیکه امروز جواب درستی بـه  
آنان داده نشود ھمچنان در تـھـران  
ـنـده   باقی بمانند و طی روزھای آی
در مقابل مجلس شورای اسالمی  
و دیگر نھادھای مسئول دست بـه  

ــراضــی بــزنــنــد  ــت ــجــمــع اع ایــن  .  ت
کارگران با توجه به سابقـه بـاالی  
ـقـص جسـمـانـی کـه در   کار و ن
نتیجه کار در ذوب آھن کردستـان  
به آن مبتال شـده انـد حـاضـر بـه  
ـیـکــاری   وصـل شـدن بـه بــیـمـه ب
ــان   ــه خــواھ ــد و مصــران ــن ــســت نــی
ـــافـــت   ــکـــار و دری ــازگشـــت ب ب

 .مطالبات معوقه خود میباشند 
ـران    –اتحادیه آزا کارگران ای

 ١٣٩٢  تیر ماه  ٢٤ 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری 
کارگران فوالد زاگرس یک پیروزی مھم به 

 دست آوردند
کمیسیون اصل نود مجلس خواسته ھـای کـارگـران را  

 پذیرفت 
 

 بـه  ٩٢  تیر ماه سـال  ١٨  کارگر فوالد زاگرس از  ٢٥٠ 
. دستور کارفـرمـای ایـن کـارخـانـه از کـار اخـراج شـدنـد 

کارگران اخراجی این کارخانه در اعتراض به اخراج خـود از  
کار و برای رسیدن به دیگر مطالباتشان از ھمان روز اول بـا  
ـبـال   تجمعات متحدانه و پیگیـر خـواسـتـه ھـای خـود را دن

این کارگران با تجمعات متحدانه و پیگیـر خـود در  . کردند 
ـروه،     فرمانداری   مقابل دفتر کارفرما   اداره کار شـھـرسـتـان ق

ـیـه    استانداری کردستان در شھر سنندج  ـق  دفتر نماینده ولی ف
ـری در تـھـران و مـجـلـس    در شھر سنندج  ـیـت رھـب ـر ب  دفـت

ـراضـی زدنـد و   شورای اسالمی دسـت بـه تـجـمـعـات اعـت
 .خواھان رسیدگی به خواست ھای خود شده اند 

 
ـر اخـراج از کـار کـه   کارگران فوالد زاگـرس عـالوه ب

 دسـتـمـزد ھـای  ٩٢  از اول سال    شدیدا مورد اعتراضشان بود 
بخشی از بن کاال و سنوات آنـان  .  خود را دریافت نکرده اند 

 . پرداخت نشده است ٩١ نیز در سال  
ـیـمـه ایـن   ـنـه ب ھمچنین کارفرمای فوالد زاگـرس ھـزی

طـبـق  .  کارگران را از اول سـال جـاری واریـز نـکـرده بـود 
ـران از مـبـارزات ایـن   گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ای
کارگران منتشر کرده است قید شده است که اخیرا شـرکـت  
فوالد زاگرس اقدام به واریز کردن بیمه این کـارگـران کـرده  

 .است 
از  " طبق گزارش منتشر شده اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 دویست نفر کارگر اخـراجـی  ٩٢  تیر  ٣١  صبح روز  ٨ ساعت  
فوالد زاگرس دست به تجمع در مـقـابـل مـجـلـس شـورای  
ـره   اسالمی زدند و ھمزمان پروین محمدی عضو ھیـات مـدی
ـر از کـارگـران فـوالد   ـف ـران و دو ن اتحادیه آزاد کارگران ای
زاگرس به نمایندگی از سوی کارگران در جلسه کمیسیـون  

 .اصل نود شرکت کردند 
ـنـده   در این کمیسیون که مدیر عـامـل کـارخـانـه، نـمـای
ـیـس   ـروه و رئ ـنـده شـھـر ق ھای ھر یک از سھامداران، نمای

ـنـد و حـدود     ٥ کمیسیون کارگری مجلس نیز شرکت داشت
ساعت طول کشید این کمیسیون کارفرمـا را مـتـعـھـد بـه  

 توافق 
 :زیر کرد 

 
ـلـی فـوالد زاگـرس و اخـراج    -١  کارفرمـا حـق تـعـطـی

کارگران را ندارد و کارگران شاغل در آن کارخانه تحت ھر  
 .شرایطی کارگر فوالد زاگرس به حساب میایند 

در صورت فروش کارخانه اسناد و مـدارک فـروش   -٢ 
ـرای ایـن   باید در اختیار کمیسیون اصل نود قرار گیرد تـا ب
کمیسیون محرز شود که خریدار تمامی تعھدات مربوط بـه  

تـعـھـدات خـریـدار  .  کارگران فوالد زاگرس را پذیرفته اسـت 
کارخانه در صورتی مورد قبول واقع خواھد شد که خـریـدار  
ـیـد و   ـرش تـول ادله کافی برای راه اندازی کارخـانـه، گسـت

 .حفظ امنیت شغلی کارگران را ارائه نموده باشد 
 
کارفرما متعھد به پرداخت کلیه معوقات کـارگـران    -٣ 

میشود و می باید تمامی تعھدات خـود در مـورد آنـان را  
 .اجرا کند 

 
از آنجا که در حال حاضر ھیچ تولیدی در کارخانـه    -٤ 

صورت نمیگیرد تا زمـان واگـذاری کـارخـانـه بـه خـریـدار  
ـرای تـوقـف   احتمالی، کارفرما می باید ادله ھای خود را ب
تولید به شورایعالی کار ارائه دھد تا این شورا بر اسـاس آن  
بیمه مربوط به کارفرمایان را تایید کند تا مبلغ حاصـل از  
ـرداخـت   دریافت این بیمه به عنوان دستـمـزد بـه کـارگـران پ
شود و مابه تفاوت کسری مـزد کـارگـران راسـا از سـوی  

 .کارفرما پرداخت گردد 
ـنـده ھـای کـارگـران در جـمـع   بدنبال ایـن تـوافـق نـمـای
ھمکاران خود حاضر شدند و پروین مـحـمـدی گـزارش ایـن  
ـبـال آن کـارگـران فـوالد   توافق را به آنان ارائه نـمـود و بـدن
ـرخـی از   زاگرس با پایان دادن به تـجـمـع شـان بـا بـدرقـه ب

ـروه شـدنـد  ." کارگران حامی خود در تھران عازم شھرستان ق
ـران ایـن   ـیـسـت کـارگـری ای کمیته کردستان حـزب کـمـون
ـریـک مـیـگـویـد  ـب . موفقیت را به کارگران فوالد زاگرس ت

این یک موفقیت مھم بود که فقط با اتحاد و ھمبستگـی  
و پیگیری کارگران این کارخـانـه و حـمـایـت تشـکـلـھـای  
ـران مـمـکـن شـده   کارگری مانند اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـر و مـتـحـدانـه بـود و اتـحـاد  .  است  این یک مبارزه پیگـی
 .کارگران ضامن این پیروزی بود 

ـررسـی و   درسھا و موفقیت این مبارزه شوانگیز را باید ب
ـران رسـانـد  مـا ضـمـن  .  به اطالع ھمه بخشھای کارگری ای

تبریک این پیروزی، به ھمه کارگران مبارز فوالد زاگـرس  
ـیـن و تشـکـلـھـای   خسته نباشید میگوییم و از ھـمـه فـعـال
ـنـد و   ـت ـرار گـرف کارگری ای که در کنار این کـارگـران ق
تجارب خود را به آنھا منتقل کـردنـد و یـاری رسـان آنـھـا  

اما کارگران فـوالد زاگـرس فـقـط  .  بودند قدردانی میکنیم 
قـدم بـعـدی ایـن  .  یک پیروزی مشروط به دست آورده انـد 

است که کارفرمای کارخانه فوالد زاگرس را ناچار کننـد  
 تیر ماه را بـدون فـوت وقـت بـه اجـرا  ٣١ که توافقات روز  

 .بگذارد 
 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 
 
 ٢٠١٣  ژوئیه  ٢٢  -١٣٩٢  تیر  ٣١ 
 

آتش خشم کارگران کیان تایر بار دیگر 
 شعله ور شد

بدنبال زمزمه واگـذاری  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران ) ١ 
بـه کـارفـرمـای سـابـق  )  الستیک البرز ( کارخانه کیان تایر 

آن، بار دیگر شعله ھای آتش از این کارخانه زبانه کشید و  

در حـال  .   کارگران این کارخانه دسـت از کـار کشـیـدنـد 
ـر دسـتـمـزد خـرداد مـاه خـود را   حاضر کارگران کـیـان تـای
ـیـه   ـیـد در آن بـا کـمـبـود مـواد اول دریافت نکرده اند و تول

بنا بر اظھار کارگران این کارخانه از مـدتـھـا  .  مواجه است 
ـلـی آن   ـب پیش زمزمه واگذاری کارخانه بـه کـارفـرمـای ق

ـروز در جـلـسـه ای  )  شرفی (  ـرده دی باال گرفته است و نامب
ـنـده ھـای   که با شرکت مدیران و مسئولین کارخانه و نـمـای
کارگران در وزارت صنایع برگزار شـده بـود شـرکـت داشـت  
که این امر خشم صدھا کارگر این کارخانه را برانـگـیـخـت  
و آنان صبح امروز با دست کشیدن از کار اقدام به تجـمـع و  
آتش زدن الستیک در محوطه درونی کارخانـه مشـرف بـه  

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه  .  جاده اسالمشھر کردند 
ـراضـی از سـوی   آزاد کارگران ایران بدنبـال ایـن اقـدام اعـت
کارگران، مسئولین شورای تامین استان در مـحـل حـاضـر  
شدند و بدنبال مذاکراتی که صورت گـرفـت کـارگـران بـه  
ـنـد   تجمع خود پایان دادند و بطور قاطعـانـه ای اعـالم داشـت
تحت ھیچ شرایطی کارفرمای سـابـق را بـه کـارخـانـه راه  
نخواھند داد و چنانچه وزارت صنایع بدون توجه به خـواسـت  
ـرده   کارگران اقدام به اینکار کند دست به اعتراضـات گسـت

ـر  .  ای خواھند زد  حجم آتشی که امروز کارگران کیـان تـای
ـراض   ـبـال پـایـان اعـت برپا کرده بودند به حدی بـود کـه بـدن
کارگران، ماشینھای آتش نشانی اقدام بـه خـامـوش کـردن  

ـر  .  آتش نمودند  بدنبال اعتراضات گسترده کارگران کیان تـای
 کارفرمای این کارخانه خلع یـد شـد  ٨٧  و  ٨٦ در سالھای  

و از آنزمان تاکنون اداره آن در اختیـار سـازمـان حـمـایـت از  
 .صنایع قرار دارد 

 
 اعتراض  کارگران کارخانه کیان تایر 

ـران :  تیر ٢٦  ـبـال زمـزمـه  :  اتحادیـه آزاد کـارگـران ای بـدن
ـلـی آن در طـی   واگذاری کارخانه کیان تایر به مالک قب

ـر مـاه  ١١ ھفته ھای گذشته، کارگران این کارخانه روز   ـی  ت
ـبـال ایـن  .  اقدام به اعتصاب و آتش زدن الستیک کردند  بـدن

ـیـن کـاری   اعتراض به کارگران کیان تایر اعـالم شـد چـن
صورت نخواھد گرفت اما علیرغم ایـن وعـده صـبـح امـروز  
اطالعیه ای از سوی مدیر عامل جدید این کارخانه که از  
ـر   ـتـصـاب شـده اسـت ب سوی مالک قبلی به این سـمـت ان

ـر گـزارشـھـای  . تابلوھای اعالنات کارخانه نصب شد  ـنـا ب ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کیان تایر بـا  
مشاھده این اطالعیه بالفاصله دست از کار کشیدنـد و بـا  
آتش زدن الستیک در قسمت مشرف بـه جـاده اسـالمشـھـر  
ـراض خـود را تشـدیـد کـردنـد و در پـی آن   کارخانـه اعـت
ـر   مامورین امینتی با حضور در محل کارخانه بـار دیـگـر ب
وعده خود مبنی بر عـدم واگـذاری کـارخـانـه بـه مـالـک  
قبلی تاکید نمودند و در پی آن تـمـامـی اطـالعـیـه ھـای  
مدیر عامل جدید از تابلوھای اعالنات کارخانه جمـع آوری  

ـر بـا  .  شد  در پی کشمکشی که میان کارگران کـیـان تـای
وزرات صنایع حول طرح واگذاری کارخانه به مالک قبلـی  
ـنـده   در گرفته است صبح دیروز در وزارت صـنـایـع بـه نـمـای
ـم   ھای این کارگران اعالم شد  به وزارت کار دستور خواھـی

ـر چـیـده شـود  اعضـای  شـورای  . داد تا شورای کارخانه ب
ـراضـات سـالـھـای گـذشـتـه   کارخانه کیان تایر در پی اعـت
کارگران این کارخانه و در مجمع عمومی آنـان بـه عـنـوان  

ـنـده ھـای  .  نماینده انتخـاب شـده انـد  در ایـن جـلـسـه نـمـای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارگران نیر با قاطعیت اعالم کردند ما منتخـب کـارگـران  
. ھستیم و ھیچکس نمیتواند شـورای مـا را مـنـحـل کـنـد 

ـر بـه   بدنبال زمزمه قطعی شدن واگذاری کارخانه کیان تـای
مالک قبلی آن در وزارت صنایع، وی طی حکمی یـکـی  
ـر در مـحـل   ـق از اعضای ھیات حـمـایـت از صـنـایـع مسـت
کارخانه کیان تایر را به عنوان مدیر عامل جـدیـد و دامـاد  
نامبرده را به عنوان معاون وی انتصاب کـرد کـه ایـن امـر  
ـرار   نیز بشدت از سوی  کارگران کیان تایر مورد اعتراض ق

 تیر ماه معاون انتصابی مالک قبلـی  ٢٤ گرفت و آنان روز  
کارخانه را بیرون کردند و در اعتراض امروز خود نیـز بـطـور  
ـم   ـم تصـمـی ـی قاطعانه ای اعالم نمودند به ھیـچ عـنـوان تسـل
ـلـی   وزارت صنایع مبنی بر واگذاری کارخانه به مالک قب
آن نخواھند شد و ھیچگاه وی را به کارخانه راه نـخـواھـنـد  

 .داد 
  

تا :کارگران شرکت قطعات توربین شھریار 
دستیابی به مطالبات مان اتحاد و ھمبستگی 

 را حفظ کنیم
ـر ٢٦  ـی کـارگــران  )   روز ٢٨ ( حـدود یـک مــاه اسـت  :  ت

شرکت قطعات توربین شھریار در اعتـراض بـه عـدم تـحـقـق  
ـرنـد؛ در شـرایـطـی   مطالبات خود در اعتصاب به سر می ب
ـم و امـیـد بـه   ـی که کارگران و خانواده ھای آنان در حالت ب
ـبـات خـود   ـر مـطـال سر می برند اما ھمچنان متحدانه پیگـی
ـیـز   ھستند؛ قابل ذکر است خانواده ھای کارگران اخراجـی ن
. در ھمراھی با ھمسران شان جلو درب شرکت تجمع داشتنـد 

ـنـد از سـوی   روز چھارشنبه گذشته صورتجلسه ای با دو ب
ـریـت بـا  .  کارگران به رویت مدیریت شرکت مـی رسـد  مـدی

ـرداخـت حـقـوق   قطع اخراج ھا، بستن قراردادھای یکساله و پ
ھای معوقه موافقت می کند اما با شرط دیگر کـارگـران  
که در بند اول آمده بود که در صورت اخراج ھر کـارگـری،  
ـتـه   به ھر دلیلی حتا مثلن شرارت، بایستی با آگاھـی کـمـی
انتظامی که نماینده کارگران در آن حضور دارد انجام گیـرد  
مخالفت کرده بود؛ از این رو از امضای صورتجلسه سر بـاز  

بعد از آن روز مطلبی به نقل از مدیر عامل در روزنـامـه  . زد 
صبح امروز چاپ می شود که ایشان گفته انـد کـارگـران  

کـارگـران از ایـن مـوضـوع  .  به خاطر اعتیاد اخراج شده اند 
ـردازی   عصبانی می شوند که چرا مـورد اتـھـام و دروغ پ

ـر عـامـل  .  قرار گرفته اند  در مقابل اعتراض کارگـران مـدی
کارگران با روزنـامـه مـذکـور  .  مصاحبه را انکار می کند 

تماس می گیرند؛ در جواب کارگران گفته می شـود نـوار  
ـر روزنـامـه مـوجـود اسـت  در  .  صوتی این مصاحبه در دفـت

ـروژه ھـای   ـریـت پ خبری دیگر گفته می شود شرکت مـدی
ـرار  )  مپنا  ( نیروگاھی ایران   و شرکت ھای وابسته به آن ق

ـیـن شـھـریـار   است ده میلیارد تومان به شرکت قطعـات تـورب
شایعه ای بـدیـن   -دیروز   -روز سه شنبه بعد از ظھر . بدھند 

مضمون باال می گیرد که مدیریت گفته با کلیه کـارگـران  
بسـتـه مـی   )  ٩٢ تا پـایـان سـال  ( شرکت قرارداد یکساله  

شود و حقوق ھای معوقه پرداخت می شود؛ شایعـه چـنـان  
باال گرفته بود که کارگران فکر می کردند تـا آخـر وقـت  
اداری نوبت شان برای بستن قرارداد یکساله فرا می رسـد؛  
ـری از   اما باالخره سـاعـت کـاری بـه پـایـان رسـیـد و خـب

ـرعـامـل  .  امضای قرارداد نشد  ھمچنین گفته می شود مـدی
که در اھواز به سر می برد به حسـابـداری دسـتـور داده بـه  

ـنـجـاه ھـزار   مناسبت ماه رمضان به ھر یک از کـارگـران پ
ـتـه    -  ٩٢  تیر ماه  ٢٦  -چھارشنبه .  تومان پرداخت شود  گـف

می شد ھدف مدیر عاملی از اتھام زنـی بـه کـارگـران آن  
ھم در یک روزنامه رسمی کشور ، ایجاد تزلزل میان آنـھـا  
ـروزی   ـی بوده است تا به اتحاد و ھمبستگی شان کـه رمـز پ

ـیـن  .  بوده خدشه وارد کند  ـرخـی خـوشـب ھمچنین امروز نیز ب
ھـدف  .  ھستند که امضای قراردادھا بـه انـجـام مـی رسـد 

مدیر عامل از اتھام زنی و دروغ پردازی ھر چه بوده بـاشـد  
ـرقـه مـیـان   ـف از جمله ضربه زدن به اتحاد کارگران و ایجاد ت
آنھا، ما کارگران به تجربه دریافته ایم که تنھا راھـی کـه  
می تواند مطالبات مان را عملی کند اتحاد و ایسـتـادگـی  

ـم  بسـیـاری از ھـم  .  است ھم چنان که تاکنون ادامه داده ای
ـروی کـار شـان،ھـم   ـی طبقه ای ھای ما که از راه فـروش ن
چون ما، زندگی می کنند ماه ھا ایستـادگـی کـردنـد تـا  

ھـم چـنـان کـه  .  خواست و مطالبات شان جامه عمل بپوشد 
سال ھا ست برای تامین امنیت شغـلـی مـان مـبـارزه مـی  
کنیم از تجربه خود و دیگر ھم طبقه ای ھـای مـان درس  
ـم  ـنـدی ـب ـرقـه و تـزلـزل را ب ـف .   بگیریم و راه نفوذ ھـر گـونـه ت
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تجمع کارکنان بیمه آسیا دراعتراض به 
 میزان افزایش حقوق

کارکنان بیمه آسیا در مقابل ساخـتـمـان اصـلـی  :  تیر ٢٣ 
ـراض    دلیل اصلی این تجـمـع .  این شرکت تجمع کردند  ، اعـت

ـرعـامـل   به میزان افزایش حقوق کارکنان در مقایسه با مـدی
روی دیوار ساختمان پالکاردی نصب شده بـود کـه در  .  بود 

  ١٨  درصدی حقوق مدیرعامل در برابر رشـد  ٣٠ آن به رشد  
یکی از کارکـنـان  .   درصدی کارکنان اشاره شده بود ٢٧ تا  

بیمه آسیا در این باره با اشاره بـه عـدم تـوجـه مـنـاسـب بـه  
: ھا و خدمات رفاھی کارکنـان، گـفـت   میزان افزایش حقوق 

این برای دومین بار است که کارکنان این شـرکـت نسـبـت  
ـنـد   به این مسائل اعتراض می  ـیـل  .  کن ـراض مـا بـه دل اعـت

ھا و خدمات رفاھی کارمندان شـرکـت    میزان افزایش حقوق 
یکی دیگر از افراد حاضر در تجمع، عـامـل اصـلـی  .  است 

بروز این مشکالت را مسائل مدیریتی شرکت عـنـوان کـرد  
پرتفوی بیمه آسیا در چند سال اخیر کاھش یافـتـه  :  و گفت 

ـریـن  ھـای     شـرکـت   در حالی که این شرکت یکی از بـزرگـت
یکی از عوامل اصلی بروز این مساله، کـاھـش  .  بیمه است 

 .انگیزه کارمندان برای فعالیت در این شرکت است 
 

ھای اطراف  تجمع ساکنان برخی از شھرک
 شیراز مقابل فرمانداری

ھای سـامـان، فـرھـنـگـیـان و    ساکنان شھرک :   تیر ٢٢ 
شرق میانرود شیراز صبح امروز با تجمع مقابل فـرمـانـداری  
شیراز نسبت به خلف وعده مسئوالن و عدم وجود امـکـانـات  

ـراض کـردنـد  ایـن  .  اولیه زندگی در محل سکونت خود اعـت
ھـای    ای خطاب به فرماندار شیراز گالیـه   افراد با تنظیم نامه 

خود را در خصوص مشکالت محل سکونت خود از جـمـلـه  
ـری،   ـت برق، اتوبوس خط واحد، گـازرسـانـی، مـدرسـه، کـالن

دو  .   فضای سبز و بوی ناشی از فاضالب مـطـرح کـردنـد 
ــده  ــوالن وع ــه مســئ ــت ک ــال اس ــالت    س ــل مشــک ی ح

گونه کاری برای آنھـا    دھند اما ھیچ   ھایشان را می   شھرک 
 .اند   انجام نداده 

تجمع بیماران نقص دستگاه ایمنی بدن در 
برابری قیمت دارو ٢٠اعتراض به افزایش 

 مقابل مجلس
ـقـص دسـتـگـاه   ـیـمـاران ن به گزارش خبرگزاری مجلـس،ب
ایمنی بدن امروز در اعتراض به افـزایـش لـجـام گسـیـخـتـه  
.  قیمت داروھای این بیماری در مقابل مجلس تجمع کـردنـد 

ـراض بـه   تجمع بیماران نقص دستـگـاه ایـمـنـی بـدن در اعـت
 برابری قیمت داروھای این بیـمـاری در مـقـابـل  ٢٠ افزایش  

ـیـمـاران   ـتـه ایـن ب مجلس در حالی برگزار شد که بنا به گف
ـیـمـاری عـمـال    افزایش لجام گسیخته قیمت داروھای ایـن ب

 (ivit)امکان درمان را از بیماران نقص دستگاه ایمنی بدن  
ـقـد  .  گرفته است  ـت بیماران نقص دسـتـگـاه ایـمـنـی بـدن مـع

 ھزار تومانی این بیماری ھم اکـنـون  ٢٠ ھستند که داروی  
 . ھزار تومان در حال عرضه است ٣٠٠ با قیمتی بالغ بر  

 
 تراژدی فقر

 
ماجرای گل فروش تیزھوش پایتخت ، 

فروشی و کارگر فضای سبز  کارگر مرغ
 !شھرداری

وقتی پسر گلفروش در محاصره مـردان خشـن گـرفـتـار  
فروشی و کارگر فضای سبز شھرداری بـه    شد، کارگر مرغ 

کمک او شتافتند اما ھر سه نفر آنھا با ضربـات چـاقـوی  
 بـعـدازظـھـر  ١٩ حـدود سـاعـت  .  مردان خشن مجروح شدنـد 

ھای سھروردی و شـھـیـد    پنجشنبه گذشته در تقاطع خیابان 
ای رخ داد کـه در جـریـان آن پسـری    بھشتی تھران حادثـه 

فـروشـی و کـارگـر    گلفروش به ھمراه کـارگـر مـغـازه مـرغ 
دسـت    مرد قمه بـه ٣ فضای سبز شھرداری ھدف حمله خونین  

ماجرا از این قرار بـود  .  شدت مجروح شدند   قرار گرفتند و به 
کـردنـد پسـر    دلیل اینکه تصور مـی   دست به   که مردان قمه به 

چپ نگاه کرده است، وی را بـه بـاد    گلفروش به آنھا چپ 
فـروشـی و    در ایـن ھـنـگـام کـارگـر مـرغ .  کتک گرفتند 

ـروش   ـف کارگر فضای سبز شھرداری بـه کـمـک پسـر گـل
شتافتند اما مردان خشن آنھا را نیز با ضربات چاقو و قـمـه  

پسر گلفروش که بعد از ایـن حـادثـه چـنـد  .  مجروح کردند 
ــرا   ــح مــاج ــود، در تشــری ــمــارســتــان بســتــری ب روزی در بــی

پدرم وضعیت مالی خوبی ندارد و مـن مـجـبـور  :  گوید   می 
ـنـکـه کـمـک  خـرج خـانـواده    بودم عالوه بر تحصیل، برای ای

ـم  ـروشـی کـن ـف روز  :  دھـد   او ادامـه مـی .  باشم در خیابان گل
ـم از مـقـابـل    حادثه، درحالی  که دسته گلـی در بـغـل داشـت

جوان مقابل آن نشـسـتـه  ٣ ای در خیابان سھروردی که    مغازه 
ـنـد شـد و  . بودند، گذشتم  ـل یکی از آنھا ناگھان از جایـش ب

مـن ھـم  .  گفت که چرا به آنھـا چـپ چـپ نـگـاه کـردم 
گفتم که به کسی نگاه نکردم اما او با لگد به جانم افـتـاد  

ای پرت کردم تـا    ھا را به گوشه   در آن لحظه، گل .  و مرا زد 
ـم دویـدنـد و مـرا   بتوانم از دست آنھا فرار کنم اما آنھا دنبال

فـروشـی بـود    در آن حوالی یک مغازه مرغ .  محاصره کردند 
او سـربـاز بـود و  .  کـرد   که کارگر جوانی در آن کـار مـی 

فـروشـی    اش را صرف کار کـردن در مـرغ   مرخصی چندروزه 
وی با دیدن این صحنه، بـه  .  کرده بود تا بتواند پولی درآورد 

ـر او، کـارگـر شـھـرداری کـه   کمکم من آمـد و عـالوه ب
مشغول آبیاری فضای سبز بود نیز کارش را رھـا کـرد تـا  
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مـردان  :  افـزایـد   او مـی . مرا از دست مردان خشن نجات دھد 
ـبـشـان   جوان، وقتی دیدند تنھا نیستم، چاقـو و قـمـه از جـی

ـتـادنـد  آنـھـا مـن و بـاغـبـان  .  بیرون کشیدند و به جان ما اف
ای کـه    شھرداری را از ناحیه دست مجروح کردند اما ضربه 

فروشی زدند، چیزی نمانده بود که جانـش را    به کارگر مرغ 
ـیـن . بگیرد  ـلـب کـارگـر    تیغه چاقوی آنھا کمی پـای ـر از ق ت

جوان فرو رفت و وقتی مردم در محل جـمـع شـدنـد، مـردان  
خشن خودروی خود را در آنجا رھـا کـردنـد و پـا بـه فـرار  

ـروش کـه از دانـش .  گذاشتنـد  ـف ـیـزھـوش    پسـر گـل آمـوزان ت
پس از فرار آنـھـا، مـن  :  گوید   رود، می   پایتخت به شمار می 

ـم ٢ و   ـقـل شـدی ـت ـیـمـارسـتـان مـن کـارگـر  .  مجروح دیگر به ب
کـه چـنـد    یو انتقال یافـت و درحـالـی   سی   فروشی به آی   مرغ 

روز در کما بود، خوشبختانه به ھـوش آمـد و بـا کـمـک  
کارگر فضـای  .  پزشکان از خطر مرگ حتمی نجات یافت 

نشین شده است؛ چـرا کـه پـزشـکـان    سبز شھرداری ھم خانه 
ـنـه عـمـل    گفته  اند بـایـد دسـتـش عـمـل شـود امـا او ھـزی

بیمارستان را ندارد و به ھمین دلیل در خانه بستری شـده تـا  
ـم از    من ھم پس از پانسمان زخـم .  شاید دستش بھتر شود  ھـای

ـر کـارھـای   ـیـگـی بیمارستان مرخص شدم و در حال حاضـر پ
ـراسـاس ایـن گـزارش، حـمـلـه  .  شکایت از مھاجمان ھستـم  ب

ـتـه    خونین مردان خشن در حالی صورت می  گیرد که به گف
ای وجـود دارد    یکی از ساکنان محل، در این منطقه کوچه 

بـار،    که پاتوق افراد خالفکار اسـت و ھـر چـنـد روز یـک 
در حال حاضر، پرونـده  .  دھد   درگیری خشنی در آنجا رخ می 

فـروشـی و    حمله مردان خشن به پسر گلفروش و کارگر مرغ 
ـیـس آگـاھـی تـحـت   ـل کارگر فضای سبز شـھـرداری در پ

ـیـامـده    رسیدگی است اما ھنوز ردی از مھاجمان بـه  دسـت ن
 تیر ٢٥ -ھمشھری :منبع . است 

 
 

 كارگران
 

مالک )قربانی(یک خاور گوسفند اھدائی
قبلی کیان تایر نیز برای ورودش به 

 کارخانه موثر واقع نشد
بدنبال واگـذاری کـارخـانـه  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـلـی   ـب کیان تایر از سوی سازمان حمایت صنایع به مالک ق
آن، کارگران کیان تایر ھمچنان زیر بار این انتقال نمیرونـد و  

ـنـد  ـری مـیـکـن ـر  .    از ورود وی به کارخانه جـلـوگـی ـنـا ب ب
ـران در پـی   گزارشھای رسیده به اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ـر بـه واگـذاری   ـراض کـارگـران کـیـان تـای چندین بار اعـت
ـری از ورودش بـه   کارخانه به مالک قبلی آن و جـلـوگـی
ـلـف در تـالش   کارخانه توسط کارگران، وی به انحـا مـخـت
است تا آنان را وادار به پذیـرش مـالـکـیـت خـود کـنـد امـا  
ـفـاق افـتـاده   کارگران کیان تایر از دو ھفته پیش که ایـن ات
ـرفـتـه   است زیر بار واگذاری کارخانه به مالک قبلـی آن ن

ـر ایـن گـزارش وی در راسـتـای راضـی کـردن  . اند  بنـا ب
کارگران ضـمـن وعـده اھـدا یـک سـبـد کـاالی دویسـت  
ھزارتومانی به ھر کدام از آنـان، صـبـح امـروز یـک خـاور  
ـربـانـی کـردن ایـن   گوسفند نیز به کارخانه فرستاد تـا بـا ق
ـیـز وارد   گوسفندان و پخش آن در مـیـان کـارگـران، خـود ن
کارخانه شود اما کارگران کیان تایر با مشاھده خاور پر از  

ـردنـد   گوسفند با خشم و انزجار  به سمت این ماشین یورش ب
و آن را مجبور به بازگشت نمودند و در ھـمـان حـال بـخـش  
ـراضـی مـوجـود در ایـن   دیگری از آنان نیز طبق سنـت اعـت
ـراض زدنـد و   کارخانه با آتش زدن الستیک دسـت بـه اعـت

کـارگـران  .  اجازه ورود به مالک قبلی را به کارخانه نـدانـد 
ـرگـزاری یـک مـجـمـع   کیان تایر پس از این اعتراض بـا ب
ـر   ـنـی ب ـر عـزم خـود مـب عمومـی در سـالـن غـذاخـوری ب
جلوگیری از واگذاری کارخانه به مالک قبلی آن تـاکـیـد  

ـر در سـال  .  کردند  الزم به یادآوری است کارگران کیـان تـای
 بدلیل به تعطیلی کشانـدن کـارخـانـه از سـوی فـرد  ١٣٨٧ 

فوق الذکر و عدم پرداخت دستمزدھایشان از سـوی وی، بـا  
ـرگـزاری   یورش به دفتر مرکزی کارخانه و تصـرف آن و ب
ـتـی، وزارت   تجمعات متعدد در مقابل نھادھای مسئـول دول
صنایع را وادار به خلع ید از نامبرده کـردنـد و از ان تـاریـخ   
ـر روی پـایـش   ـیـد ب کارخانه کیان تایر با از سر گیری تـول

ـر مضـنـون بـه ایـن  .  قرار گرفته است  کـارگـران کـیـان تـای
ھستند که مالک قبلی با بدسـت گـرفـتـن کـارخـانـه بـار  
دیگر آنرا به تعطیلی بکشاند و سپس زمین آنرا که در حـال  
ـیـارد تـومـان ارزش دارد بـه فـروش   ـل حاضر حدود ھزار مـی
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 بابت سقوط استاندارھای زندگی، به  دولت
 كارگران بدھكار است

ـفـه    به گفته یک فعال مستقل کارگری مھم  تریـن وظـی
ـر اسـاس   وزیر کار دولت یازدھم افزایش دستمزد کـارگـران ب

بـا   «پروین مـحـمـدی ».  ھای اقتصادی جامعه است   واقعیت 
اقداماتی که در ھشت سال گـذشـتـه  :  بیان این مطلب گفت 

ھای اقتصادی و اجتماعی رخ داد در حـد فـاجـعـه    در حوزه 
ھـای کـارگـران بـه    بود و باعث شد تا انتظارات و خـواسـتـه 

ـنـکـه  .  توقع و طلب وصول نشده تغییر کنـد  ـیـان ای وی بـا ب
کارگران اکنون از تمامی مسئوالن دولت فـعـلـی و بـعـدی  

ای و    بابت سقوط استاندارھای آموزشی، بھداشتـی، تـغـذیـه 
در شـرایـط  :  ھای خود طلبکار ھستند؛ گفت   رفاھی خانواده 

کنونی دولت باید بصورت فوری قدرت خریـد کـارگـران را  
وی بابیان اینکه کـارگـران بـه  .  ترمیم و به روز رسانی کند 

ـر و   دلیل فجایعی که به سرشان آمـده اسـت تـوانـایـی صـب
ـر از کـارگـران بـه  :  تحمل را ندارند، گفت  اکنون توقع صـب

منزله سوءاستفاده بیشتر از نیروی انسانی در قالب افـزایـش  
. بیشتر کودکان کار و اجحاف در حـق کـارگـران زن اسـت 

ـنـکـه دغـدغـه امـروز   ـیـان ای این فعال صنفی کارگری بـاب
 درصدی مزد مصوب با نرخ تـورم  ٦ کارگران دیگر اختالف  

 ھزار تـومـان حـقـوق مسـکـن و خـواروبـار  ١٠ و یا افزایش  
مطالبه امروز کارگران جبران سه دھـه عـقـب  :  نیست، گفت 

تنھا بخشـی  :  وی یادآور شد .  افتادگی قدرت خرید آنھاست 
از این طلب مربوط به ثابت ماندن مـزد کـارگـران در طـول  

: محمدی یادآور شد .  ھشت سال زمان جنگ تحمیلی است 
ھـا    ھـا در کـارخـانـه   بسیاری از کـارگـرانـی کـه درآن سـال 

وقفه کار کردند اکنون برای دریافت مطالبات مـزدی و    بی 
ـنـد  ـرو ھسـت ایـن فـعـال  .  حتی بازنشسته شدن با مشکل روب

کارگری با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمـاعـی  
: ھای پر مسئولیت جامـعـه اسـت، گـفـت   یکی از وزارتخانه 

وزیر کار باید بتواند قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعـی  
 تیر ٢٥ -ایلنا :منبع . را به درستی اجرا کند 

پیام تسلیت به مناسبت جان باختن فعال 
 کارگری کاوه خدادادی

با نھایت تاسف باخبر شدیم کـه کـاوه خـدادادی فـعـال  
ی ھماھنگی در شـھـر بـوکـان در    کارگری و عضو کمیته 

ی    ی دلخـراش تصـادف در جـاده    بر اثر حادثه ٢٢/٤/٩٢ روز  
به این ترتیب کارگران یـکـی  .  بناب جان باخت   -شیر    عجب 

ی ھماھنگی یک عضـو صـادق    از فعالین دلسوز و کمیته 
ی ھماھنگی جـان بـاخـتـن ایـن    کمیته .  خود را از دست داد 

دار، کـارگـران و    ی داغ   عزیز از دست رفتـه را بـه خـانـواده 
کش شـھـر بـوکـان    فعالین کارگری و مردم دلسوز و زحمت 

. دانـد   تسلیت عرض نموده و خود را در غم آنان شریک مـی 
ـران      بدون شک از دست دادن کاوه خدادادی ضـایـعـه  ای جـب

یـاد ایـن فـعـال  .  بـاشـد   ی کارگری مـی   ناپذیر برای جامعه 
 .ھایمان جاودانه خواھد ماند   کارگری برای ھمیشه در دل 

ھـای    ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل   کمیته 
 ١٣٩٢  تیر  ٢٤ -کارگری 

 
 

پیام تسلیت رضا شھابی به مناسبت درگذشت 
 شھال فرجاد

با خبر شدم خانم شھال فرجاد مـادر دلسـوز و پـزشـک  
مھربان روزھای دور که با دغدغه ھای انسـان دوسـتـانـه و  
ضد جنگ و کمک به پناھندگان افغانـی، سـوادآمـوزی،  
مدرسه سازی، کتابخانه سازی و کمک به زلـزلـه زدگـان  

تالش ھای فراوان و به یاد ماندنی انـجـام داده و در  ...  بم  
جنبش برابری خواھانه زنان، کمپین یک میلیـون امضـاء و  
مادران صلح، شیرزن  سینه سوخته و پر تالش و شجـاع بـوده،  
ـیـمـاری سـرطـان در   بعد از یک سال مقاومت سرسخت با ب

ـر  ١٦ تاریخ   ـی ـیـه چشـم از جـھـان  ٩٢  ت ـیـمـارسـتـان آت  در ب
ـره  .  فروبست  من به عنوان یک کارگر و عضو ھـیـات مـدی

سندیکاری کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
رزمـان    حومه به خانواده محترم و بازماندگان و دوستان و ھـم 

این زن بزرگوار و نام آشنای و زندانی سیاسی دھـه شـصـت  
و جامعه کارگری و مدنی و مردم آزادیخـواه و شـخـصـیـت  
ـیـت   ھای مردمی و آزاداندیش بخصوص مادران صـلـح تسـل

ــم  ــرض مــی کــن ــررھــرو .  ع ــرامــی و راھــش پ .  یــادش گ
  زندان اوین ٩٢  تیر  ٢٣ رضاشھابی زکریا  

  
درد دل یکی از ھمکاران نیروگاھی در 

 نیروگاه دماوند
کـه  )  سیکل ترکیبی دماوند (  نیروگاه شھدای پاکدشت 

ـقـل شـده اسـت  !!!  برای خصوصی سازی  به بنیاد شھید منت
به علت مدیریت غلط بنیاد و نابلدی مدیران بنیاد در امـور  
نیروگاه داری، متاسفانه در حـال تـخـریـب تـجـھـیـزات مـی  

ـروگـاه خـاور  .  باشد  ـی ـریـن ن آیا واقعا این صحیح است بـزرگـت
میانه به علت رد دیون دولت به اسم خصـوصـی سـازی بـه  
ـروگـاه   ـی دست ارگانی بیفتد که ھیچ تجربه ای در امـور ن

ـیـارد ٨٠٠ ندارد؟ آیا واقعا ارزش این نیروگاه   اسـت ؟  !!!   میل
 میلیاردی به بنیاد داده شـده اسـت  ٨٠٠ که در قبال بدھی  

ـروگـاه بـا احـتـسـاب حـتـی دالر   ـی ؟ آیا ارزش واقعی این ن
مبادله ای به چند برابر این مفدار نمی رسد ؟ آیا صـحـیـح  

که سـرمـایـه ای  (  است که نیروھای متخصص این نیروگاه 
ـریـت و  )  عظیم برای نیروگاه می باشند  به علت جو بد مـدی
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قطع مزایا توسط بنیاد در حال فراراز این نیرو گـاه بـاشـنـد؟  
آیا صحیح است که نیروھای نیروگاه بدون اجازه آنھا تـوسـط  
ـتـی   دولت به بنیاد واگذار گردند در حالی که با آزمـون دول
به نیروگاه وارد شدند؟ آخر تا کی ناعدالتی ؟از ھمـه مـردم  
و مسئوالن تقاضا دارم برای جلوگیری از نـابـود شـدن ایـن  

 سرمایه ملی دست به کار شوند 
ـبـه    -وبالگ کارگران نیروگاه ھای ایران : منبع  چھـارشـن

  ١٣٩٢  تیر  ٢٦ 
 

قاضی ) ١٣٨٩ و ١٣٨٨(کارنامه دو ساله 
 محمد مقیسه

محمد مقیـسـه یـکـی  !  کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 
از قضاتـی اسـت کـه افـکـار و انـدیشـه ضـد انسـانـی ،  
ارتجاعی و جنایت کارانه دارند، ھر چند که ماننـد جـانـی  

... ھای چون قـاضـی مـرتضـوی ، قـاضـی صـلـواتـی و 
شناخته شده نیست ولی در جنایت کار بودن دست کمی از  

ـر ایـن  .   آنھا ندارد   توضیح مھم دیگر در مـورد گـزارش زی
است که گزارش فوق فقط مربوط به زنـدان گـوھـر دشـت  

 است در حالی که ایـن قـاضـی در زنـدانـھـای  ٤ اندرز گاه  
الزم به ذکر اسـت کـه  . زندانی دارد ... دیگر مانند اوین و  

مقیسه قبل از رسیـدن بـه مـقـام قضـاوت نـام مسـتـعـار او  
: ناصریان بود برخی سمت ھای رسمی او عبارت بودنـد از  

 در دادسرای انقالب دادیار شـعـبـه بـوده اسـت  ١٣٦٠ از سال  
 ناظر زندان قزل حصار می شود سپس دادیـار  ١٣٦٤ در سال  

ـقـاد دارنـد   ـرخـی اعـت ناظر زندان گوھر دشت می گردد و ب
یکی از تصمیم گیرندگان در قتل عام زندانیان سیـاسـی در  

اما به صورت غیر رسمـی او در  .   بوده است ١٣٦٧ تابستان  
ــد بسـیـاری از قضـات جـمـھــوری   ـن وزارت اطـالعـات مـان

ـرایـن بـه خـوبـی  )  شکنجه گر  (  اسالمی بازجو   بود، بنـا ب
ـنـد ، طـی ایـن   می داند بازجوھا چگونه شکنجه می کـن
گزارش، اطالع داشتن او از شکنجه ھا روشـن خـواھـد شـد  

ـرار  ٦ بخصوص مورد   ـیـان کـه بـا دسـتـور ق  نفری از زنـدان
بازداشت او نزدیک به چھـار سـال اسـت بـدون مـحـاکـمـه  
ـرار دارنـد  و او خـود   ھمچنان تحت فشـار و شـکـنـجـه ق

ـیـسـه در زمـان  .  طرفدار الزم بودن شکنجه است   محمد مـق
درس حقوق نیز مـی خـوانـد و  "  بازجو بودن طلبه بود و مثال 

. اکنون روحـانـی شـده و بـه مـقـام قضـاوت رسـیـده اسـت 
ـیـن   ـنـده بسـیـاری از فـعـال ھمچنین مقیسه مـحـاکـمـه کـن

ـراضـات    و صـادر  ١٣٨٨ کارگری و دستگیر شدگـان اعـت
کننده احکام اعدام برای فعالین سیـاسـی بـخـصـوص افـراد  

این فرد از نظر علم حقوق بـی نـھـایـت  .  مجاھدین بوده است 
البته برای جمھوری اسالمی چنین قضـات  .  بی سواد است 

این قاضی چندان توجھی بـه  .  بی سواد و وامدار الزم است 
ـلـکـه بـه   ـیـن نـمـی کـنـد ب اسناد پرونده و دفاعیات و قـوان
ـرونـده کـه تـوسـط بـازجـو ھـا   شفارش و در خواست روی پ

ـرونـده  .   نوشته می شود عمل می نمایـد  ـری از  ١٧٧ پ ـف  ن
 ھستند  متـعـلـق  ١٠  سالن  ٤ ) بند (زندانیانی که در اندرزگاه 

 دادگاه انقالب به ریاست قاضی محمد مقیسـه  ٢٨ به شعبه  
ـر،  ١٧٧ می باشند از این   ـف ـرشـان دو سـال حـبـس  ٢٠  ن ـف  ن

 نفر بـاقـی مـانـده  ١٥٧ داشتند که تا امروز آزاد شده اند، از  
عمر انسانـھـا را ایـن گـونـه ھـدر  (  نفر بالتکلیف ھستند ٧٠ 

ـنـد  )  می دھد  ـیـف در زنـدان ھسـت ایـن افـراد کـه بـالتـکـل
ـنـشـان دو سـال و   بیشترینشان سه سال و ھشت ماه و کمتری

یک ماه است که بالتکلیف  در حبس بسر می برند ، بـه  
 سـال حـکـم  ٢٠  سـال تـا  ٥  نفر از افراد باقی مانده از  ٥٥ 

 سـال  ٣٨٥ حبس داده است، در مـجـمـوع حـکـم ایـن افـراد  
 نفر باقی مانده ھم حکم اعدام داده که از ایـن  ٣٢ دارند، به  

ـتـظـار  ٢٦ نفرشان اعدام شده اند و  ٦ تعدا   ـر دیـگـر در ان ـف  ن
ـر  .   اجرای حکم بسر می برند  ـف ـیـف، شـش ن از افراد بالتکل

ـیـمـی ،   به نامھای انور خضری ، خسرو بشارت ، فرھاد سل
ایوب کریمی، داوود عـبـدالـھـی قـاسـم آبسـتـه و کـامـران  
ـیـف در زنـدانـی   شیخی سه سال و ھشت ماه اسـت بـالتـکـل

ـتـل یـک  ١٣٨٨ ھستند این شش نفر در سـال    بـه اتـھـام ق
ـم شـکـاکـی در  )  نگھبان بانک ملی ( سرباز  ـراھـی بـه نـام اب

شھرستان مھاباد دستگیر شدند، مأمـوران وزارت اطـالعـات  
 به زور شکنجه از آنھا اعتراف دروغیـن  ١٣٨٨ در ھمان سال  

ـلـویـزیـونـی کـردنـد، در   گرفتند و آنھا وادار به  مصاحبـه ت
پرس تی وی پخش کردند،  آنھا بقدری شکنجه شده بودنـد  
ـلـویـزیـون ھـنـوز زخـمـی   که تا پخش فیلم اعتراف آنھا از ت

د  . بودند و دست یکی از انھا که زیر شکنجه شـکـسـتـه بـو 
از طـرفـی ولـی مصـطـفـی  .  مشھود اسـت "  در فیلم کامال 

ـنـد    ـتـظـامـی در اسـف خانی اھل مھاباد که توسط نیروی ان
ــود طــی  ١٣٨٧ سـال   ـر شـده ب  بـه جـرم دیــگـری دسـتـگــی

ـری  ١٣٨٨ بازجویھای در سـال   ـراف گـی  ھـمـزمـان بـا اعـت
ـرده   دروغین از شش نفر نامبرده ، اعتراق به قتل سربـاز نـامـب

می کند، قـاتـل اصـلـی یـعـنـی ولـی  )  ابراھیم شکاکی  ( 
مصطفی خانی اعالم می کند مقتول را که از اقوام خـودم  
بوده، بنا به دالیل شخصی به قتل رسانده و اسـلـحـه اش را  

 به جـرمـش  ١٣٨٨ نیز در جای پنھان کردم  ،  قاتل در سال  
ـتـول را   اعتراف کرده و حتی محل اختفای اسلحه سرباز مـق
ـراف   ھم به نیروی انتظامی نشـان داده اسـت ، اکـنـون اعـت
ـرونـده   قاتل در پرونده است و اسحله گم شده مقتول ضمیمه پ
ـتـظـر اجـرای حـکـم   است و شخص قاتل در زندان ارومیه من

با توجه به چنین اسـنـاد و شـواھـدی شـش  . اعدامش است 
 سال است در زندان بالتکلیف بـه سـر   ٣ نفر بی گناه بیش از  

می برند و توجھی به زندگی انسانـھـا نـدارد بـا تـوجـه بـه  
شناسایی کامل قاتل اصلـی وزارت اطـالعـات و قـاضـی  
مقیسه ھمچنان این شش نفر را بدون دادگاه و محاکمه سـه  
سال و ھشت ماه است در زندان نگه داشته اندو برای پنـھـان  
کردن عمل جنایت کارانه خود آنھا را نـه مـحـاکـمـه مـی  

 .کنند و نه آزادشان می نمایند 
 

 پیام اسالمی را در زندان گوھر دشت 
 کشتند
 

 زنـدان گـوھـر دشـت  ٦  در بنـد  ٢٦/٤/١٣٩٢  در تاریخ  
میان زندانیان نزاعی پیش می آید ، طبق عادت  مسئولیـن  
ـری   زندان برای زھر چشم گرفتن از زندانیان به دسـتـور امـی
یکی از مسئولین زندان ، پیام اسالمـی یـکـی از طـرفـیـن  
نزاع  را به بیرون از بند برده و شروع به ضرب و شتم او مـی  
کنند ، او را بقدری می زنند که پیام اسالمی زیر ضربـات  

ـیـام  .  مشت و لگد در جا کشته می شود   با کشته شـدن پ
ـر در زنـدان   اسالمی شمار کشته شدگان سه ماھه ی اخـی

 نشریه پایداران .گوھر دشت به شش نفر رسیده است 
 :تکثیر از  

  کمیته حمایت از شاھرخ زمانی 

  اخراج و بیكارسازی 
 

 اخراج سازی در شركت اكتشاف
 شرکت اکتشاف در  شھرری  نزدیک پالیشگاه تھـران  

 کـارگـر  ٦٠٠ این شرکت در سال نود  تمامی   .  قرار دارد  
ی که در این شرکت مشغول  به کار بودنـد را بـه بـھـانـه  
انتقال  شرکت به یکی از شھرھای جـنـوب از کـار اخـراج  

بسیاری از ایـن کـارگـران از صـاحـب شـرکـت  .  کرده است 
ـبـوده   شکایت کردند اما کسی  جوابگوی شکـایـت انـھـا ن
ـنـد  ـت . واندک محدودی فقط  بیمه بیکاری دوساله را گـرف

بسیاری از این کارگران حتی ھنوز حقوق مـعـوقـه شـان را  
ـتـه انـد  .   ھم دریافت نکرده اند  به کارگران این شرکـت گـف

که به شھرستان مذکور که شرکت  فعالیت ھـای خـودش  
ـنـد و مشـغـول بـه کـار شـونـد   ـیـای امـا   .  را شروع کـرده ب

کارگران تماما ساکن تھران ھستند واین امکان پذیر نیـسـت  
 .ونبوده  
 

ویژه  دستگیری و اعتراضات 
علیه دستگیری فعالین 

 كارگری
 

احضار تعدادی از اعضای کمیته ھماھنگی 
  رشت٤به دادسرای شعبه 

ــر ٢٧  ــی ــه مــورخ  :  ت ــب ــه گــزارش رســیــده روز ســه شــن ب
ھای فـرامـرز    ی ھماھنگی به نام    اعضای کمیته ١٨/٤/٩٢ 

ـم  ـی ـروس فـتـحـی، مـازیـار    فطرت نژاد، مسعود سـل پـور، سـی
ـر شـدگـان   مھرپور، میترا ھمایونی و سعید مقدم از دسـتـگـی

  ٩١  خـرداد  ٢٦ ی ھماھنگی در    در مجمع عمومی کمیته 
ای توضیحات بـه دادسـرای رشـت    در کرج ،جھت ادای پاره 

ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد    کمیته .  احضار شدند 
ھای کارگری احضار و تھدید اعضـای خـود را بـه    تشکل 

ـر   ـیـشـت شدت محکوم کرده و آن را در راستای اعمال فشار ب
 .داند   بر کارگران و فعالین کارگری می 

 
محمودصالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا 

 رضا شھابی  وضعیت جسمی:شھابی در ایران
 مجددا  وخیم شده است

 رضا شھابی، فـعـال کـارگـری    وضعیت جسمی :  تیر ٢٥ 
ـم   در بند مجددا  وخیم شده و مسئوالن زندان با وجـود تصـمـی
این عضو ھیات مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران اتـوبـوسـرانـی  
مبنی بر شروع دوباره اعتـصـاب غـذا، از تـامـیـن خـدمـات  

ـنـد     درمانی خودداری مـی  مـحـمـود صـالـحـی، فـعـال  .  کـن
کارگری و سخنگوی کمیتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی در  

آقـای رضـا شـھـابـی از  :  ایران، ضمن اعالم این خبر افـزود 
زمان بازگشتش از مـرخصـی ھـمـچـنـان در وضـعـیـت بـد  

 بوده و از درد شدید گردن، دیسـک کـمـر و فشـار    جسمی 
ـرد، بـا ایـن ھـمـه ھـنـوز تـوسـط پـزشـک      خون رنـج مـی  ب

ھـا خـود    متخصص مورد معاینه و درمان قرار نگرفته و بـار 
اش درخواست اعزام به بیمارستان را داشـتـه    ایشان و خانواده  

ـنـھـا در بـھـداری   که ھنوز مورد موافقت قرار نگرفتـه و ت
ـرار   اوین مورد درمان سرپایی و تجویز داروھـای مسـکـن ق
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صالحی در پـاسـخ  .  گرفته است 
به پرسشی درباره نوع داروھـایـی  
ـرای ایـن   که در بھداری اویـن ب
فعال کارگری تجویز شده اسـت  

در بـھـداری ھـمـه  :  توضیح داد 
ـنـھـا    زندان  ـران مـعـمـوال  ت ھای ای

 مشـغـول بـه    پزشکان عـمـومـی 
ـنـد،   کار ھستند و چون اکثر مراجعین زندانیان عـادی ھسـت

خواھند زندانی را پشـت سـر بـگـذارنـد و بـدون رعـایـت      می 
تفکیک زندانیان عادی از سیاسی و در بسیاری از اوقـات  

ـر    بدون پرسش تنھـا داروھـای خـواب آور و مسـکـن  ھـای پ
    عوارض را تجویز کرده و به علت اینکه پـزشـک عـمـومـی 

این فعـال  . ھستند امکان تجویز داروھای تخصصی را ندارند 
کارگری زندانی سیاسی سابق درخـواسـت کـرد کـه آقـای  
شھابی مورد معاینه و درمان پزشکان متخصص قرار بگیـرد  

ـقـل    و مانند گذشته به بیمارستان  ـت ھای غیر تـخـصـصـی مـن
ـران، در  .  نشود  سخنگوی کمیته دفاع از رضا شھابی در ای

مـا از آقـای  :  مورد از سرگیری اعتصاب غذا تاکیـد کـرد 
شھابی درخواست کردیم که دوباره دست به اعـتـصـاب غـذا  

ـم چـون      نزند، البته ما نمی  ـری توانیم برای زندانی تصمیم بـگـی
آزاد ھستیم و این زندانی است کـه از نـزدیـک شـرایـط را  

کـنـد و بـا مشـکـالت      ھا را تحـمـل مـی   لمس کرده، سختی 
    وی در پایان ضمن ابراز نـگـرانـی .  کند     دست و پنجه نرم می 

ـم تـا پـایـان دوره   در مورد وضعیت ایشـان افـزود، امـیـدواری
ـرای ایشـان   محکومیت آقای شھابی پرونده سازی جدیدی ب
ـبـت از   انجام نشود و مانند محاکمه مجدد او به بـھـانـه غـی
ـرد تـا سـرانـجـام   ـرار نـگـی مرخصی مجددا  مورد محاکمـه ق
بتواند با پایان دوره محکومیت خـود در اول فـروردیـن سـال  

ـبـع .  آینده از زندان آزاد شده و درمان خود را از سر بگیرد  : من
 کمیته گزارشگران حقوق بشر  

  

 خالد حسینی بار دیگر محاکمه شد
ـتـه :  تیر ٢٤  ی    خالد حسینی فعال کـارگـری وعضـوکـمـی

ـبـه   ـر  ٢٤ ھماھنـگـی در روز دوشـن ـی  مـجـددا مـورد  ٩٢  ت
محاکمه قرار گرفته و طی دادگاھی نیم ساعـتـه مـحـکـوم  

ـر  ١٥ برده در تاریخ    نام .  به یک سال حبس تعزیری گردید  ـی  ت
 دادگاه انقالب سنندج به طور غیابی محکوم بـه  ١ در شعبه  

یک سال حبس تعزیری گردیده بـود کـه ایـن حـکـم مـورد  
اعتراض این فعال کارگری قرار گرفته و خواھان واخـواھـی  

ـنـی عضـویـت در  .  و تجدید محاکمه شد  اتھام خـالـد حسـی
ھـای    ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

کارگری از طرف قاضی اعالم شد که وی ضمن دفـاع از  
ی ھـمـاھـنـگـی، دفـاع از حـقـوق    حقانیت و استقالل کمیتـه 

مـحـاکـمـه  .  کارگران را حق بی چون و چرای خود دانسـت 
. این فعال کارگری به وکالت آقای حمید خلج انجام گرفـت 

ھـای    ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
کارگـری، ضـمـن مـحـکـوم کـردن حـکـم صـادره خـواھـان  
ـر کـارگـران و   شکسته شدن این حکم و ھمچنین آزادی سای

ـتـه .  بـاشـد   فعالین کارگری و زندانیان سیـاسـی مـی  ی    کـمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
 اللھی محاکمه مجدد بھزاد فرج

ـبـه  :  تیر ٢٤  بـھـزاد  »  ٢٣/٤/٩٢ به گزارش رسیده یـکـشـن
ی ھماھنگی بـه    فعال کارگری و عضو کمیته  «فرج اللھی 

در پی محاکمه ایـن  .  یک سال حبس تعلیقی محکوم شد  
ـراض  ١٢ فعال کارگری به طور غیابی در تاریخ    تیر و اعـت

و درخواست واخـواھـی از دادگـاه، وی طـی یـک تـمـاس  
تلفنی به شعبه یک دادگاه انقالب سنندج فـراخـوانـده و بـا  
حضور در این شعبه باردیگر بدون داشتـن وکـیـل دادگـاھـی  

ــســه .  شــد  ــل ــن ج ــده    در ای ــاه، قــاضــی پــرون ــھــزاد  »ی کــوت ب
ـقـی مـحـکـوم و ایـن   «اللھی   فرج  ـی را به یک سال حبس تعل

ی ھـمـاھـنـگـی    کمیتـه .  حکم در ھمان روز به وی ابالغ شد 
ھای کارگری ضمن مـحـکـوم    برای کمک به ایجاد تشکل 

اللھی، خـواھـان شـکـسـتـه    کردن حکم صادره برای بھزاد فرج 
ـیـن   ـیـن آزادی کـارگـران و فـعـال شدن این حکـم و ھـمـچـن

ی ھماھـنـگـی    کمیته . باشد   کارگری و زندانیان سیاسی می 
 ھای کارگری   برای کمک به ایجاد تشکل 

 
 نژاد عدم تشکیل دادگاه حامد محمودی

ـبـه  :  تیر ٢٤  حـامـد  »  ٢٢/٤/٩٢ به گزارش رسیده روز شن
ــژاد  ــتــه  «مــحــمــودی ن ی    فــعــال کــارگــری و عضــو کــمــی

ی یـک دادگـاه    ھماھنگی، ھمراه با وکیل خود در شـعـبـه 
ـیـل عـدم حضـور  .  انقالب اسالمی سنندج حضور یافت  به دل

قاضی پرونده در شعبه دادگاه این فعال کـارگـری تشـکـیـل  
وکیل این فعال کـارگـری خـواسـتـار مـوکـول نـمـودن  .  نشد 

ـتـه .  ی دادگاھی بـه تـاریـخ دیـگـری گـردیـد   جلسه  ی    کـمـی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده 

 
 دستمزدھا را پرداخت نمیکنیم

ـیـدی   ـیـک  تـول  خبر دیگر اینکه شرکت آسیا پـالـسـت
وسایل پالستیکی  ظرف وروف  آشـپـزی وخـانـه ای  کـه  

 کار گر در آن در دو شیفت روز وشـب مشـغـول  ٦٠ بیش از  
به  کار ھستند به کار گرانش گفتـه کـه  در اول مـاه از  

ـیـد  .   دادن دستمزدھا خبری نیست  چرا که دستگاه وخط تـول
ـرداخـت   خریداری کرده ایم نمی توانیم  حقوق ھای شما را  پ

ـم  ـی ایـن شـرکـت در شـھـرری فـعـایـت  دارد وھـمـواره  .  کن
ـرداخـتـن   ـپ کارگران این شرکت  نسبت به کمی دستمزدھا ون

 به موقع ووضعیت بھداشت ووغیره معترضند 

  نا امنی محیط كار
 

گاز تصفیه خانه فاضالب شھری قم دو كارگر 
 را به کام مرگ کشید                 

دو کارگر در تصفیه خانه فاضالب شھـری قـم  :   تیر ٢٦ 
 .ھای اعالییه جان باختند   واقع در تپه 

 
 مرگ کارگر جوان در پی سقوط در چاه

در پروژه ساخـتـمـانـی چـاھـی بـه عـنـوان سـازه  : مشھد 
متر حفر شده بود که در فـاصـلـه یـک  ٢٩ نگھبان به عمق  

متری آن بیل مکانیکی در حال گودبرداری ھنگام چـرخـش  
ـرخـورد   ـیـجـه ایـن ب ـت به کارگر جوان برخورد کرد که او در ن

 . درون چاه سقوط کرد، و جانباخت 
  

 مرگ کارگرجوان بین ستون ھای ساختمانی
کارگرجوانی در یک دستگاه تریلر ھنگام حمـل  :  تیر ٢٥ 

ـلـوار   ـتـھـای ب ستون ھای ساختمانی، در شھرک راه آھـن، ان
ـر اسـاس ایـن گـزارش، بـه  .  امیر کبیر،جانش راازدست داد  ب

ـر حـامـل بـار سـتـون   گفته شاھدان حادثه، یک دستگاه تریل
ھای پیش ساخته در مسیر اعالم شده در حال حرکت بـود و  

ـر بـه صـورت  ٣٥ یک کارگر    ساله نیز در قسمت عقب تریل
در این حـادثـه، حـرکـت  .  ناایمن بر روی ستون ھا نشسته بود 

ـرھـم خـوردن تـعـادل ایـن   ناگھانی و جابجایی تریلر بـاعـث ب
ـر کـردن کـارگـر از   خودروی سنگین شده و منـجـر بـه گـی
ـیـکـر   ـیـن سـتـون ھـای غـول پ ناحیه سر و قفسه سینه در ب

 .ساختمانی شده بود 
 

 سقوط کارگر از ساختمان ناتمام
ـروزی .  مشھد : تیر ٢٥  ـی کـارگـر مـیـانسـالـی از  .  بلوار پ

طبقه دوم ساختمان ناتمام به درون چاله آسانسور سقوط کـرد  
 . و مصدوم شد 

 
 كودكان كار

 
 "کودک کار " معضلی ادامه دار به نام 

ـبـود  .  گرمای تابستان امانم را بریده است  غم نـان اگـر ن
در دنیای کـودکـی چـقـدر  .  کردم   من ھم شادمانه پرواز می 

ـر شـانـه  !   ھـای کـوچـکـم   سخت است بار سنگین مسئولیت ب
ای    ، تـو مـرد شـده   ای   آور خـانـه   گوید پسرم تو نـان   مادرم می 

زند، من معنی سکوت و بـغـضـی    پدر اما حرفی نمی !  دیگر 
فـھـمـم، چـراکـه از    ھاست در گلو دارد را خوب مـی   که سال 

ـم نـگـاه    نشـیـن شـده دیـگـر حـتـی بـه چشـم   وقتی خانـه  ھـای
دارم و به امیـد ایـن کـه    ھایم را برمی   کند، ھر صبح فال   نمی 

ھـا    شوم، اما خیـابـان   امروز روز بھتری است از خانه خارج می 
ـرای    من یاد گرفتـه ! تر    ھستند و مردم شبیه   ھمه شبیه ھم  ام ب

شـونـد    برخی از کنارم رد مـی ...  نان بجنگم، جنگی نابرابر  
گویند چـقـدر مـعـضـل کـودکـان    و پچ پچ کنان با ھم می 

دانم، امـا    من معنی معضل را نمی !  کار در کرج جدی شده 
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؟ کـودک کـار    فھمم کودک کار یـعـنـی چـه   خوب می 
ھا زودتر از سـنـش بـزرگ شـده و    منی که سال !   یعنی من 

ـرحـم و   ـی ـیـای ب ناچار است دست از کودکی بردارد و در دن
ـرون بـکـشـد   خشن، گلیم خـود و خـانـواده  ـی . اش را از آب ب

ـفـاوت    ، ترحم آمیز و گاه بـی   کودک کار یعنی نگاه خشن  ت
ـرس از آمـدن   مردم، کودک کار یـعـنـی اضـطـراب و اسـت

ـیـز  ٢٠ شھرداری و گـرفـتـن بسـاطـی کـه    ھـزار تـومـان ن
کـودک کـار  !  ارزد، اما ھمه سرمایه کـار مـن اسـت   نمی 

ـروقـت    یعنی صبح  ھای زود از رختخواب دلکنـدن و شـب دی
به خانه برگشتن، کودک کار یعنی خیابان خیابان محـنـت  

نژاد، فرماندار کرج در گفـت    مھدی ایران !  ای نامعلوم   و آینده 
ـران  ، در  ) ایسـنـا ( و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجـویـان ای

مـوضـوع  :  خصوص وضعیت کودکان کـار در کـرج گـفـت 
ھـای    حمایت و جمع آوری کودکان کار یکی از مـامـوریـت 

ـیـز در   اداره کل بھزیستی استان البرز است که تشکیالتی ن
اگر کودکانـی  :  وی افزود . این خصوص شکل گرفته است 

کنند، مدیریت نشوند، ممـکـن اسـت    که در خیابان کار می 
ـرنـد  ـرار گـی . در اختیار بـانـدھـای قـاچـاق و مـوادمـخـدر ق

آوری کـودکـان کـار در کـرج    با وجود جمع :  نژاد افزود   ایران 
ولی ھم اکنون نیز شاھـد حضـور ایـن کـودکـان در سـطـح  

ھا ھستیم، بنابراین ضعف در مرحلـه نـخـسـت یـعـنـی    خیابان 
آوری کودکان خیابانی است که دسـتـگـاه مـتـولـی آن    جمع 

بر اسـاس  :  فرماندار کرج تصریح کرد .  باید بیشتر دقت کند 
ـرا  کـودکـانـی    بررسی  ھای انجام گرفته، مشخص شـده اکـث

ـنـد، خـیـابـانـی    که در خیابان  ھای کرج مشـغـول کـار ھسـت
نیستند و خانواده دارند و به دلیل مشکالت مالی اقـدام بـه  

حمایت از  :  وی اظھارکرد . کنند   می ... فروش فال، گل و  
ـیـن ذی   این کودکان باید در اولویت  ربـط    ھای کاری مسئـول

قرار گیرد تا کمترین آسیب از لحـاظ روانـی بـه ایـن افـراد  
ــد  ــن گــزارش مــرتضــی  .  وارد آی ــگــری از ای در بــخــش دی

ـر  ـیـز گـفـت   مکاریان، مدی ـرز ن ـب : کـل بـھـزیسـتـی اسـتـان ال
ھـا درآمـدزایـی    ساماندھی کودکان کاری کـه در خـیـابـان 

ھای اداره کل بھزیستی استان در سـال    کنند، از اولویت   می 
این کودکان که به عـلـت ضـعـف  :  وی افزود .   جاری است 

ـیـاجـات مـالـی   اقتصادی و ناتوانی سرپرست در تامیـن احـت
... خانواده ناچار به فـروش فـال، آب مـعـدنـی، گـردو و  

شوند با کودکان خیابانی که به صورت باندھای به ھـم    می 
 .کنند، تفاوت بسیار دارند   پیوسته فعالیت می 

ـرای  :  مکاریان خـاطـرنشـان کـرد  کـودکـان خـیـابـانـی ب
ـیـت مـی  ـرب شـونـد و ھـر صـبـح تـوسـط    فعالیت در خیابان ت

ـلـف اسـتـان   اعضای باند کودکان خیابانی در نواحـی مـخـت
وی  .  شـونـد   پخش شده و غـروب مـجـددا جـمـع آوری مـی 

بیشتر مبالغی که کودکان خیابانی در طول روز بـه  :  افزود 
شـود و پـول    آورند، توسط سردسته باند گرفته مـی   دست می 

این مسئول تصـریـح  .  ماند   چندانی برای خود آنھا باقی نمی 
اکثر کودکان خیابانی از اتباع خارجی ھستنـد، ولـی  :  کرد 

ـرانـی و اقشـار کـم  ـبـا ای درآمـد جـامـعـه    کودکان کار غـال
از آنجایی که کودکان کار اغـلـب  :  مکاریان گفت . ھستند 

کننـد، بـحـث    سرپرست دارند و در کانون خانواده زندگی می 
مدیرکـل  .  ساماندھی آنھا از حساسیت باالیی برخوردار است 

ـرز افـزود  ـرای  :  بھزیستی الب ـفـظ مـتـکـدی ب ـفـاده از ل اسـت
ـیـسـت، چـرا کـه ایـن   کودکان کار به ھیچ وجه مناسب ن
کودکان برای گذراندن زندگی خود و خانـواده از آرزوھـا و  

کودکی خود دست کشیده و برای کار وارد محـیـط خشـن  
ھـای خـود    وی در بخش دیگری از صحـبـت .  اند   جامعه شده 

ـیـازمـنـد  :  گفت  سـامـانـدھـی کـودکـان کـار در خـیـابـان ن
ھایی از جمـلـه شـھـرداری و فـرمـانـداری    ھمکاری دستگاه 

ـیـه    مھم :  وی تصریح کرد .  است  ترین اقدام را در مـرحـلـه اول
آوری ایـن کـودکـان انـجـام دھـد کـه    باید شھرداری با جمع 

ـنـه مـنـاسـب عـمـل نـمـی  وی  .  کـنـد   متاسفانه در این زمـی
ـرای  ٨٩ از سال  :  خاطرنشان کرد  ـر ب  تا کنون سه جلسه مـوث

ربـطـان ایـن امـر در    ساماندھی این کودکان با حضـور ذی 
ـنـده شـھـرداری در دو   کرج برگزار شده، اما متاسفانه نـمـای

تـا  :  وی اظھـار کـرد .    جلسه از این جلسات غایب بوده است 
زمانی که شھرداری اقدامات الزم جـھـت جـمـع آوری ایـن  
کودکان را انجام ندھد، بھزیستی قادر به ارائه خدمات الزم  

وی  .  به این کودکان و رفع مشـکـالت آنـان نـخـواھـد بـود 
ـرای سـامـانـدھـی   ھمچنین در ارتباط اقدامات انجام شـده ب

یـک مـرکـز  :  وضعیت کودکان خیابانی استان البرز گـفـت 
ـتـی آمـوزش   نگھداری این کودکان با عنوان مـرکـز حـمـای
کودک و خانواده وابسته به سازمان بـھـزیسـتـی در اسـتـان  

 کـودک را  ٣٠ اندازی شده که ظرفیت نـگـھـداری از    راه 
در حال حاضر در حـال غـربـالـگـری  :  وی تصریح کرد .  دارد 

، این کودکان بـه مـرکـز    این کودکان ھستیم و با شناسایی 
این مرکز امـکـان  :    مکاریان ادامه داد .   شوند   انتقال داده می 

نگھداری این کودکان را در فاصله زمـانـی یـک مـاه تـا  
ـرز تـاکـیـد کـرد .    یکسال را دارد  ـب در  :  مدیرکل بھزیستی ال

شـود تـعـدادی از    زمینه کودکان کار استان نیز سعـی مـی 
ـرنـد  ـرار گـی وی  .    این کودکانی شناسایی و مورد حمایت ق

ـنـج تـا  : گفت   سـالـگـی  ١٨ این مرکز قصد دارد از سـن پ
کودکانی را که شرایط الزم برای حمایت را دارند را تـحـت  

در بخش دیگری از این گـزارش  .    خدمات حمایتی قرار دھد 
علـی آقـازاده شـھـردار کـرج ضـمـن تـکـذیـب کـم کـاری  
: شھرداری کرج در جمع آوری کودکان کار خیـابـان گـفـت 

شھرداری بارھا و بارھا نسبت به جمع آوری ایـن کـودکـان  
اقدام کرده است و آنان را به بـھـزیسـتـی تـحـویـل داده، امـا  
فردای آن روز مجـددا ایـن کـودکـان در خـیـابـان مشـاھـده  

بھزیستی در ابتدا باید امـکـانـات  :  وی تصریح کرد .    اند   شده 
الزم جھت نگھداری این کـودکـان را فـراھـم کـنـد، چـون  

: شـھـردار کـرج اظـھـار کـرد !    تعداد این کودکان کم نیست 
 سـاعـت  ٤٨ شھرداری این امکان را دارد که ظـرف مـدت  

ھمه این کودکان را از سطح شھر جمع آوری کند، ولی آیـا  
بھزیستی توان نگھداری ھمه این کودکان را دارد؟ آقـازاده  

ھایی است کـه جـمـع    شھرداری یکی از دستگاه :  ادامه داد 
ـرار داده، چـرا    آوری این کودکان را از اولویـت  ھـای خـود ق

ـر ایـجـاد   که وجود این کـودکـان در سـطـح شـھـر عـالوه ب
ـرای شـھـرداری    ناھنجاری اجتماعی  ، مشکالت زیادی را ب

شـھـرداری در ھـمـه  :  ایـن مسـئـول گـفـت .    کنـد   ایجاد می 
جلساتی که مربوط به ساماندھی ایـن کـودکـان در تـمـام  
ـرگـزار شـده، شـرکـت کـرده و بـه ھـیـچ وجـه در   استان ب

: شھردار کرج در پایـان گـفـت .  ای غیبت نداشته است   جلسه 
ھا و مسئولین کـم کـاری و ضـعـف در    بھتر است دستگاه 

سیستم کاری خود را قبول کنند و صـرفـا دیـگـران را در  
اجرای ناموفق طرح یا ھدفی مقصر نداننـد، چـرا کـه ایـن  

 .   ای در بر نخواھد داشت   امر جز آسیب چند جانبه نتیجه 
 

 گزارش
 

 !کارگران باربر ھم حق دارند
ـنـدد و    اندازد، چشمش را مـی   یک نگاه به عابران می  ب
زند و خـود    کند، نفس نفس می   عرق پیشانیش را پاک می 

را بـه زور بـه پـای سـایـه درخـت کـنـار خـیـابـان دارایـی  
.... اندازد، گویی انگار یک عمر بار حمل کرده اسـت   می 

کند، مھم این اسـت کـه    روز و شب برای حسین فرقی نمی 
ـر   سفارش بار داشته باشد،  ـر بـھـت ـیـشـت ھـر طـوری  .   ھرچه ب

ھست باید جھیزیه دخترش را آماده کند، مھم نیسـت بـاری  
شود، سبک باشد یا سنگین، مـھـم    که برایش پیشنھاد می 

شان به خطر بیفتد و دیسـک کـمـر    اگر سالمتی .  بار است 
بگیرند، باز ھم مھم نیست، مھم کسب روزی حالل با عـرق  

ـر از ھـر کسـی  .  شان است   جبین  باربران معنی انتظار را بھت
کشند تا کسی بیاید و سفـارش    فھمند، آنقدر انتظار می   می 

آنھا دیگر به تلف شدن سوخـت عـمـرشـان در  .  حمل بار دھد 
 با وجود ایـن بـازاریـان    اند،   روھای بازار عادت کرده   کف پیاده 

نگران نیستند، چرا که باربرانی دم دست دارند که بـه ازای  
مـحـدوده  .  گیرنـد   تحویل می   دریافت کمترین مبلغ بارشان را  

مرکزی بازار تبریز و خیابان دارایی پاتوق باربران است، آنھـا  
ـلـکـه    شوند و منتظر مـی   در این محل جمع می  ـنـد تـا ب مـان

ـرسـد  ـران  ...  سفارش بـار از طـرف بـازاریـان سـوداگـر ب بـارب
انـد، بـه    ھا و مشکالت این شغـل را بـه جـان خـریـده   سختی 

نـاپـذیـری بـه    طوری که با ھر نوبت حمل بار صدمات جبران 
ھـای بـعـد عـوارض آن بـه    زنند کـه در سـال   جسم خود می 

شـود،    صورت درد کمر و شکستگی دست و پا نمایـان مـی 
ـری مـی  کـنـد، از مـیـزان    سید حسن سه سال است که بـارب

گویـد گـاھـی کـمـر درد    درآمدش ناراضی نیست، اما می 
ـم   دارم و نمی  ـرسـان صـمـد  .  توانم به درستی بار را به مقصـد ب

 سـال مـی شـود بـه ایـن شـغـل  ٢٥ باربر دیگری است که  
مشغول است، کمی درآمد از یک طرف و مـخـارج بـاالی  
زندگی از طرف دیگر باعث شـده اسـت کـه او ھـمـچـنـان  

ای نـدارد و بـایـد از درآمـد انـدک    او چاره   مستاجر بماند،  
ـر کـنـد   باربری خود شکم زن و بچه  ـم و  .  ھایش را سـی کـری

علی چند ساعت است که منتظرند تا از بازار کسی بیایـد  
ــری نشــده   ــوز خــب ــار بــدھــد، امــا ھــن و ســفــارش حــمــل ب

ـم تـا    روم و خود را معرفی می   نزدیکتر می . است  کنـم، کـری
ـم مـی   می  ـرای ـره دلـش را ب ـرنـگـارم سـف گشـایـد و    فھمد خـب
ـیـمـه  ٦٠٠ ھایم    دندان : گوید   می  ـنـه دارد، ب ھـزار تـومـان ھـزی

وی  .  کـنـد   ھستیم اما بیمه حتی یک ریالش را تقبل نـمـی 
، در میان کـارگـران     سال است که باربرم ٣٠ :  دھد   ادامه می 

ـم و کسـی بـه درد دل و   ـی ـن ـری روزمزد ما باربران بیچـاره ت
ـیـد  .  کـنـد   مشکالت ما رسیـدگـی نـمـی  عـلـی ھـم در تـای

روزانـه پـول انـدکـی در  :  گـویـد   ھای دوسـتـش مـی   صحبت 
ھم در شرایطی که بار باشد و کسـی سـفـارش    آوریم، آن   می 

بسیاری از باربران بیکارند و  :  افزاید   وی می .  حمل بار بدھد 
گاھی بدون اینکه درآمدی کسب کنند، دسـت خـالـی بـه  

ـرای    آیند و می   گردند، روزھا می   خانه بر می  گـذرنـد، امـا ب
باربران روز بدون حمل بار معنی نـدارد، آنـھـا فـقـط نـگـران  
روزھایی ھستند که دیگر قادر به کار کردن نباشـنـد، چـرا  
که بیش از حد از بدن خود کـار کشـیـده انـد و کـمـرشـان  

ـنـه بسـتـه و    ناتوان شده است باربران عالوه بر دسـت  ـی ھـای پ
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ـنـد،    قامت خمیده، آرام آرام گرد پیری بر سیمایشان مـی  نشـی
ـرنـد،    اما ھمچنان بار مـی  ـر    ب ـری ب گـویـی کـه شـغـل بـارب

شان نوشته شده است، گـذران زنـدگـی سـخـت شـده    پیشانی 
ـر صـورت خـود   ـلـی سـرخ ب ـریـز بـا سـی است، اما باربران تب

 تیر ٢٦ -منبع ایسنا . کنند   آبروداری می 
 

 اخبار بین المللی 
 

حمله مردم خشمگین شھر کیف  -اوکراین 
 به ایستگاه پلیس

ـیـوز جـمـعـیـت خشـمـگـیـن کـی اف،   به گزارش یورو ن
بـار دیـگـر  )    تیر ٢١ (  ژوییه  ١٢ پایتخت اوکراین، روز جمعه 

به ایستگاه پلیس این شھر حمله کردند و حصارھای اطـراف  
ـیـس  .  ایستگاه پلیس را شکستند  ـل علت خشم مردم، حمـلـه پ

به یک فعال زن در یکی از بازارھای مـحـلـی ایـن شـھـر  
نیروھای پلیس تـالش کـردنـد تـا ایـن جـمـعـیـت  . بوده است 

بر اساس گزارش ھا این حـمـلـه  .  خشمگین را به عقب برانند 
پس از آن صورت گرفته است که این فعـال زن از مـامـور  
پلیس خواسته اسـت کـه بـه جـای زبـان روسـی، بـه زبـان  

این فعال زن به دلیـل شـکـسـتـگـی  .  اوکراینی سخن بگوید 
ایـن  .  دنده به بیمارستان منتقل شد و سپس مـرخـص گـردیـد 

مـن ضـربـه ای را  : " زن که ارینا بندار نام دارد می گـویـد 
من دیـدم چـه  .  احساس کردم و بالفاصله واکنش نشان دادم 

مردم اطراف من متوجه نشدنـد  .  کسی این کار را انجام داد 
تنش باال گرفت، او فـرار کـرد  .  که چه اتفاقی افتاده است 

ـیـز مـی  ."  و مردم به تعقیب او پرداختند  یکی از شـاھـدان ن
من فکر می کنم کـه بـه  .  او به پھلویش مشت زد : " گوید 

ـرد  دو  ."   چنین پلیسی نباید مسئولیت انجام کـاری را سـپ
ھفته پیش نیزدر این کشور اعتراضات مشابھی به عملکـرد  
ـری در   پلیس، به دلیل تجاوز تعدادی از مـامـوران بـه دخـت

مـردم بـه  .  یکی از روسـتـاھـای اوکـرایـن صـورت گـرفـت 
ـیـس   ـنـد و در نـھـایـت رئ ـرداخـت ـیـس پ ـل محاصره ایستگاه پ
ـنـه را صـادر   جمھوری اوکراین دستور تحقیـق در ایـن زمـی

 .کرد 
 

اعتصاب کارگران بنادر و توقف  -آرژانتین 
 صادرات غله

ـبـه   ـرز روز شـن ـت ـیـه  ١٢ به گزارش روی ـر ٢٢ (  ژوی ـی )  ت
ـیـات   کارگران بنادر در آرژانتین در اعتراض به باال بودن مـال

روزه زدند و بـاعـث تـوقـف    بر درامد دست به اعتصاب یک 
ـنـده  . صادرات غله شدند  آرژانتین سومین کشـور صـادر کـن

ـر    کارگران می .  سویا و ذرت در دنیا است  ـیـات ب گویند مـال
کـارگـران شـرکـت  .  درامد کمرشکن است و باید تقلیل یابد 

ـنـد  . کننده در اعتصاب، عضو اتحادیه بزرگ مویانـو ھسـت
این اتحادیه تھدید کرده است که در اعتراض بـه بـاال بـودن  
ــصــاب   ــه اعــت ــات بــر درامــد کــارگــران، دســت ب مــالــی

 .خواھد زد   عمومی 
 

ای  اعالم اعتصاب یک ھفته -فلسطین 
 کارکنان بیمارستان ال اھلی

ـیـه  ١٣ روز شنبه   Ma’anبه گزارش خبرگزاری   ( ژوی
کارکنان بیمارستان ال اھلی اعالم کـردنـد کـه در  )   تیر ٢٢ 

 ماه دستمزد دست بـه اعـتـصـاب  ٣ اعتراض به عدم دریافت  
گوینـد تـعـدادی از    این کارگران می . ای میزنند   یک ھفته 

ـنـه ایـاب و ذھـاب خـود بـه   آنھا حتی قادر به پرداخت ھـزی
آنھا اعالم کـرده انـد کـه ظـرف ایـن  .  بیمارستان ھم نیستند 

 .یک ھفته فقط بیماران اضطراری معالجه خواھند شد 
 

اعتراض مردم وارد دومین  -بلغارستان 
 ماه خود شد

به گزارش یورو نیوز مخالفان دولت بلغارستان در سی و  
ـراضـات مـتـوالـی خـود ضـمـن سـر دادن   یکمـیـن روز اعـت

ـیـد " ،  " استعفا " ،  " مافیا " شعارھای   ـری کـن ،  " آرام کـنـاره گـی
خواستار بازنگری اصالح طلبانه در ساختار سیاسـی فـاسـد  

ـتـصـاب  .   این کشور بودند  اعتراضات در صوفیا بـعـد از ان
دلیان پیفسکی از تاجران سرمایه دار ایـن کشـور بـه مـقـام  

گـرچـه او از  .  ریاست آژانس دولتی امنیت ملی راه افـتـاد 
 .مقامش برکنار شد اما اعتراضات ھمچنان ادامه یافت 

 
 اعتصاب گسترده کارکنان گمرک  -اردن 

( ژوییه  ١٥ روز دوشنبه   Ammon Newsبه گزارش  
ـنـی )   تیر ٢٤  و    کارکنان گـمـرک مـرزھـای ھـوایـی، زمـی

آنھا خواھان افزایش دستـمـزد  .  دریایی دست از کار کشیدند 
از ایـن کـارگـران    بیش از ھزار تـن .  و دریافت پاداش ھستند 

ـتـخـت ایـن کشـور تـجـمـع   ھمزمان در مرکز شھر عمان پـای
خـیـابـان مـلـک فـیـصـل کـه    کردند و برای مدت کوتاھی 

شھر محسوب میشود، را مسـدود کـردنـد کـه    خیابان اصلی 
این کارگران اعـالم  .  باعث ترافیک شدید در آن منطقه شد 

کرده اند که به تھدید و فشار از جانب مقامات حکـومـتـی  
ـراضـات    تن  نخواھند داد و تا دستیابی به مطالبتشان بـه اعـت

 .خود ادامه خواھند داد 
 
ھا دانش آموز کودک در  مرگ ده -ھند 

 اثر مصرف غذای مسموم مدرسه
 کودک دانش آمـوز در مـدرسـه ای در  ٢١ دست کم  

ھند به دلیل خوردن غذای مسموم مدرسه جـان خـود را از  
ـتـی در روسـتـای  .  دست دادند  این واقعه در مدرسه ای دول

این نگرانـی وجـود دارد کـه  .  ایالت بیھار ھندوستان رخ داد 
ھمه دانش آمـوزان مسـمـوم  .  شمار قربانیان افزایش پیدا کند 

ـم  ١٢ شده زیر    سال سن دارند و حـال شـمـاری از آنـھـا وخـی
این مدرسه یکی از مدارسی اسـت کـه  . گزارش شده است 

دولت در آن به دانش آموزان غذای مجانـی مـی دھـد امـا  
غذای ارائه شده معموال از نـظـر بـھـداشـتـی در وضـعـیـت  

 .مطلوبی نیست 
 

ممنویت تظاھرات در آستانه سفر  -یونان 
 وزیر دارائی آلمان

ھای یونان در آستانه سفر وزیر دارایی آلمان بـه ایـن    مقام 
کشور برپایی ھر نوع تجمـعـات عـمـومـی و تـظـاھـرات در  

اکثـر مـردم  .  مرکز آتن، پایتخت این کشور را ممنوع کردند 
ھای ریاضت اقتـصـادی دولـت ایـن کشـور    یونان از سیاست 

ناراضی ھستند و ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلـمـان را  
ـیـس  .  شناسند   ھا می   به عنوان حامی و مدافع این سیاست  پل

یونان پیش از این سفر تدابیر امنیتی در پایتخـت را تشـدیـد  
دولـت یـونـان در تـالش اسـت تـا بـا کـاھـش  .  کرده اسـت 

ھا، ایـن کشـور را از    ھای عمومی و افزایش مالیات   ھزینه 
سفر وزیر دارایی آلمان به یـونـان  .  بحران اقتصادی خارج کند 

ـرد کـه ھـزاران    تنھا چند ساعت پس از آن صـورت مـی  گـی
کارگر و کارمند دولت در یونان در برابر پارلمان این کشـور  

ای    ایـن افـراد بـه تصـویـب الیـحـه .  دست به تظاھرات زدنـد 
ـری از   ـیـشـت اعتراض کـردنـد کـه بـه مـوجـب آن تـعـداد ب

دولت  .  کار خواھند شد   کارمندان بخش خدمات عمومی بی 
 میلیارد یـورویـی بـایـد ایـن  ٧ یونان برای دریافت وام جدید  

بـا تصـویـب ایـن  .  گـذرانـد   الیحه را از تصویب پارلمـان مـی 
ـلـمـان و   ـر از جـمـلـه مـع ـف الیحه، نزدیک به چھـار ھـزار ن

ـرخ  . کارگران محلی کـار خـود را از دسـت خـواھـنـد داد  ن
یـونـان از  .   درصد اسـت ٢٧ بیکاری در یونان در حال حاضر  

ھـایـی کـالن از     میالدی با دریافـت وام ٢٠١٠ ماه مه سال  
ـلـی پـول تـوانسـتـه اسـت از    اتحادیه اروپا و صندوق بین  المـل

 .ورشکستگی نجات پیدا کند 
 

 کارگر توسط ٨کشته شدن  -افغانستان 
 طالبان

 ھشت کارگر افـغـان در والیـت     سی    بی   به گزارش بی 
ـیـس لـوگـر  . اند    شده   لوگر در جنوب شرق افغانستان کشته  پل

ـرای   گفته است که تعدادی از کارگران افغان، صبح زود ب
ـروھـای    کار روزانه از خانه  ھای خود به طرف یک پایگاه نی

رفتند که شورشیان خودروی حامـل آنـھـا را    آمریکایی می 
ـرنـظـامـی افـغـان را   متوقف کردند و ھشـت کـارمـنـد غـی

زی از فرماندھی پلیس لـوگـر    رئیس خان عبدالرحیم .  کشتند 
سی گفت که شورشیان مسلح، ابتدا ایـن افـراد را    بی   به بی 

بـه شـکـل  " به یک دشت منتقل کـرده و سـپـس آنـھـا را  
ـنـج  . تیرباران کردند " ای    رحمانه   بی  این رویداد حوالی ساعت پ

ـر ٢٧ ( ژوییه  ١٨ صبح پنج شنبه   ـی بـه وقـت مـحـلـی در  )   ت
ـم مـرکـز والیـت    منطقه کلنگار در نزدیکی ولسوالی پل  عـل

ـروھـای    آقای عبدالرحیم . لوگر اتفاق افتاد  ـی زی گفت کـه ن
امنیتی برای تامین امنیت، از ساعت شش صبح دسـت بـه  

ـنـج صـبـح از    کار می  شوند اما کارمندان عادی سـاعـت پ
ھای خود بیرون شـده بـودنـد کـه بـه دسـت شـورشـیـان    خانه 

این افراد در یک پایگاه نیروھای آمـریـکـایـی در  .  افتادند 
ـیـت  .  اند   والیت لوگر مشغول کار روزمزد بوده  تاکنون مسئـول

کشتن کارگران افـغـان را فـرد و یـا گـروھـی بـه عـھـده  
نگرفته اما پلیس والیت لوگر، شـورشـیـان را مسـئـول ایـن  

در گذشته مسئولیت ھمچنین اتفـاقـات  .  رویداد دانسته است 
لوگر از والیت ھـای نـا  .  را گروه طالبان به دوش گرفته اند 

امن افغانستان در شصت کیلومتری پایتخت کابل اسـت و  
 .گروه طالبان در برخی از مناطق این والیت نفوذ دارد 

 
 

 يک دنيای بھتر
برنامه حزب کمونيست 

 کارگری
 را بخوانيد


